


T.C. Kültür ve Thrizm Bakanlığı'nın Himayesinde 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Thrafından Düzenlenen 

15. ULUSLARARASI 
. . . 

ISTANBUL FESTIVALI 
The 15th INTERNATIONAL 

ISTANBUL FESTIVAL 
Is Organized by the Istanbul Foundation for Culture and Arts 

Under the Patranage of the Ministry of Culture and Tourism 

Avrupa Müzik Festivalleri Birliği üyesi olan Uluslararası İstanbul Festivali, 
TC. Devlet Bakanlığı, TC. Dışişleri Bakanlığı ile TC. Kültür ve 1lırizm Bakanlığı 'nın 

destek ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. 

The International Istanbul Festival is Organized wiıh the Contributions and Cooperation 
of the Ministry of State, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Tourism 

and is Member of the European Association of Music Festivals. 
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Her geçen yıl giderek artan başanları 
ile lS.yılına ulaşan Uluslararası İstanbul 
Festivali'nin bu yıl da düzenlenmesinden 
büyük kıvanç duymaktayım . 

Güzel yurdumuz binlerce yıl boyunca 
birbiri ardına kurulan çeşitli 
medeniyetlere beşik olmuştur. Dünyanın 
en güzel şehri olan İstanbul'un da her 
köşesinde bir kültür mirasımız yer 
almaktadır. İstanbul şehri yalnız co�rafi 
açıdan Asya ile Avrupa'yı birbirine 
ba�layan bir köprü de�il; ülkeleri, sanat 
ve kültür yolu ile birbirine ba�layan, 
yaklaştıran, aralarında sıkı bir ba� kuran 
bir dostluk ve barış köprüsü de olma 
yolundadır. 

Dünya turizm hareketlerinde böyle 
festivaller, özellikle son yıllarda büyük 
önem ve de�er kazanmışlardır. 
Festivaller sadece bir şenlik hareketi 
de�il. o memleketin kültürünün, 
tarihinin, falklorunun sergilenmesiyle bir 
tanıtma hareketi; turisli o memlekete 
yöneltme hareketi olarak 
de�erlendirilmektedir. 

Onemli bir turizm hareketi olan bu tür 
festivaller, de�işik ülkelerden insanların 
birbirlerini sanat yoluyla tanımalanna; 
ulusların tarihsel ve toplumsal 
niteliklerini görüp, anlamalanna, gerçekçi 
bir de�erlendirmede bulunmalanna ve 
böylelikle, birer uygarlık elçisi olmalarına 
yol açmaktadır. 

lS.Uluslararası İstanbul Festivali'nin 
içinde yer alan sanat olayları, düşünceye, 
yaratmaya ve güzele saygı duyan, onları 
anlamaya çalışan insanların ortak bir 
özelli�i olarak, milletlerarası sevgi ve 
dostluk ba�ını güçlendirecek, işbirli�i ile 
yardımiaşmayı da sa�lamlaştıracaktır. 

15 yıldan bu yana çeşitli ülkelerin en 
seçkin sanatçılannın, kültür ve sanat 
gruplannın ve topluluklannın biraraya 
gelerek kaynaştı�ı bu ülkemizin müzik 
a�irlıklı uluslararası boyutlu ilk ve tek 
Festivalinde, evrensel kültür ve sanat 
ortamının en güzel ve nadide ürünleri 
sergilenmektedir. Bu yıl da, Uluslararası 
İstanbul Festivali'ne katılan konuklanmız 
ve halkımızın, bu sanatsal zenginlikten 
gere�ince yararlanma imkanı 
bulacakianna inancım tamdır. 

Festivali bu yıl da büyük bir başarı ile 
organize eden İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı yöneticilerini içtenlikle kutlar, 
Festival'e katılan yerli ve yabancı tüm 
sanatçılara başarılar dilerim.  

Mesut YILMAZ 
T.C.Kültür ve Thrizm Bakanı 



• 

"Uluslararası İstanbul Festivali" 15 
yıldır devamlı yükselen grafiği i le; Kültür 
ve Sanatın beşiği olan güzel 
İstanbulumuzda devam etmektedir. 

İstanbul Festivali, yalnız Sanatsever 
İstanbulluların değil, bütün 
vatandaşlarımızın özlemi haline gelen bir 
sanat ve kültür şöleni olmuştur. 

Her yıl artan bir hızla kitleleri sanat ve 
kültüre yöneltmek kolay bir etkinlik 
değildir. Uluslararası İstanbul Festivali bu 
güçlüğü yenmesini bitmiştir. Genciyle, 
yasiısıyla herkes bütün bir yıl boyunca, 
festival tutkusu içinde sabırsızlıkla bu 
muhteşem kültür ve sanat olayını 
beklemektedir. 

Bu yıl 15 Haziran tarihinde başlayıp 
31 Temmuz'a kadar devam edecek olan 
Uluslararası İstanbul Festivali'nde yine 
pek çok yabancı söhretleri izleme imkanı 
bulacağız. 

Bu arada, her zaman gurur 
duyduğumuz Türk Sanatçıları da, 
yabancı meslektaşlarından hiç bir zaman 
geri kalmayacaklarını bir kere daha 
kanıtlayacaklar. 

Türkiye 'nin çağdas bir toplum olduğu, 
Türk Sanatçısının batı medeniyetinin en 
güzel sanat ve kültür örneklerini 
verebileceği Festival süresince herkes 
tarafından açıkça görülüp alkışlanacaktır. 

Böylesine güzel bir olaya ev sahipliği 
yapma imkanı İstanbul için büyük 
mutluluk olacaktır. 

Festival. Ülkemizin tanılılması 
yönünden de önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ülke ekonomisinde her 
geçen gün daha ciddi yer alan Thrizmin 
yalnız, Thrih ve tabiat'a 
dayandırılamayacağı bilinen bir hakikat 
olmuştur. 

Kültür ve Sanatımızın gelişmesinde 
önemli yeri olan Uluslararası İstanbul 
Festivali'nin gerçekleşmesine olan 
katkıları sebebiyle, başta Kültür ve 
Turizm Bakanhğımız olmak üzere, 
Dışişleri Bakanhğımız'a, İstanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı 'nın değerli yöneticilerine, 
Basın ve TRT'mizin güzide 
temsilcilerine, yerli ve yabancı tüm 
sanatçılara teşekkür ediyorum. 

Fesrivalin başarı ile devam edip 
sonuçlanması dileğiyle saygılar 
sunuyorum . 

Nevzat AYAZ 
İstanbul Valisi 
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Istanbul tarihi boyunca hangi ırk, 
hangi milletten ve nerede yaşıyor 
olurlarsa olsunlar insanları kendine 
çeken bir cazibe noktası olmuştur. İpek 
ve Baharat yollarını izleyen tacirler, 
Istanbul'a sahip olabilmeyi amaçlayan 
ordular . .. ve sanatçılar . .. Hepsi de aynı 
büyüye, Istanbul'un büyüsüne kapılıp 
yollara düşmemişler midir? Pek çok ordu 
bu güzel, görkemli şehri ve maddi 
zenginliklerini elde ederneden geri 
dönerken, dünyanın dört bir yanından 
gelen sanatçılara aradıkları ilham sonsuz 
bir kaynaktan sunulmuştur ıSTANBUL'da. 
Bu kaynak asırlarca insanoğlunun 
kültürel gelişimine hayat ve yön 
kazandırmış; insanoğlu da kendi 
dehasının ve yaratıcılığının en güzel 
ürünleri ile onu beslemiş ve tükenmez 
kılmıştır. 

Sonuçta Istanbul değişik kültür ve 
sanat yaklaşımlarının, medeniyet 
unsurlarının bütünleşerek evrenselliğe ve 
mükemmelliğe ulaştığı bir şehir 
olmuştur. 

Bu gerçek Istanbul tarihinin bir 
parçası, Istanbul geleneğinin özüdür. 

Şehrimiz tarihte bir ticaret merkezi 
olarak da yerini almıştır. Sanayileşme 
hareketlerinin hızlandığı yıllara kadar 
Istanbul'un ticaret ve üretime dönük 
canlılık ve önemi kültür ve sanat 
etkinlikleri ile uyum içinde olabilmiş, 
hatta bu etkinliklere ortam 
sağlayabilmiş tir. 

Ulaşım ağının henüz bütün Türkiye'yi 
kapsamadığı dönemlerde bir liman şehri 
olarak Istanbul sanayileşmenin ve 
sanayiye dayalı ticaretin odak noktası 
olarak alınmıştır. Ve bir süredir şehrimiz 
bir yandan metropol olarak gelişirken bir 
yandan da geleneksel görünüm ve 
özelliğini kaybediyor olmanın acılarını, 
yeni bir kentsel kalıba zorlanıyor 
olmanın sıkıntılarını yaşıyor. 

Ancak bu bir geçiş dönemi olarak 
kabul edilmelidir. Bir zamanlar 
Istanbul 'da yoğunlaşan ticari ve sınai 
faaliyetler artık Türkiye geneline 
kaymakta . Böylelikle Istanbul için yeni 
bir dönemin başına gelmiş 
bulunmaktayız. Bu yeni dönem modem 
bir metropolde kültür ve sanat 
geleneğinin çağımız anlayışı içinde 
yeniden canlandırılması dönemidir. 

Istanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 
yönetim ve hizmet çizgisini belirleyen de 
bu hedeftir. Gerçekleştirilen yatırım ve 
girişimlerin, kurulan organizasyonların 
amacı şehrimizi günümüz kentsel 
imkanları; düzenli, sağlıklı ve verimli 
üretim, tüketim merkezleri ile 
donatmanın yanı sıra, sahip olduğumuz 
tarihi, tabii ve estetik değerleri; kültür, 
sanat ve eğitim geleneğini korumaktır. 

Sanat hangi dalıyla olursa olsun, 
insanların duygu, düşünce ve kültür 
birikimlerini aniatma ve aktarma yoludur. 
Coğrafi ve hukuki sınır tanımaz. Thrihte 
olduğu gibi bugün de Istanbul'umuzun 
varlığını bir d ünya şehri olarak 
sürdürmesini istiyorsak, bütün ulusların 
sanat ve sanatçılarına kucak açmalı, 
kendi kültürümüzün ve sanatımızın 
örneklerini de tanıımalı ve sergilemeliyiz. 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
düzenlediği Kültür ve Sanat Festivalleri 
ile 15 yıldır bu amaç için hizmet 
vermekte. Istanbul Büyük Şehir 
Belediyesi de kendi hizmet politikası 
paralelindeki bu hareket içinde gerekli 
idari ve fiili yerini alacaktır. 

Dileğimiz daha pek çok sanat ve 
kültür şölenini gerçekleştirebilmek, 
Istanbul'dan bütün dünyaya sanatın 
evrensel dili ile bir barış ve sevgi mesajı 
iletebilmektir. 

Bedrettin DAL AN 
Büyük Şehir Belediye Başkanı 



Dünyada Festival simgesi ile faaliyet 
gösteren 2000'i aşkın gösteriden yalnız 
44'ü Milletlerarası Festivall�r Birliği'ne 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu başarı 
kuruluşumuz için olduğu gibi ülkemiz 
için de onur vericidir. Festivalimiz 
gösterileri ilk beş yıl uzmanlarca izlendi, 
gösterilerin kalitesi ve teşkilatın düzeni 
beğeniidi ve biz böylece bu seçkin 
topluluk içine girme olanağını kazandık 
Kuruluş bizi her yıl izlemeye devam 
etmektedir. 

Vakfımızın düzenlediği "Uluslararası 
İstanbul Festivali" hiç bir siyasal 
ideolojinin yörüngesine kapılmamıştır ve 
kapılmayacaktır. Buna karşın varlığımızı 
kendisine borçlu olduğumuz Atatürk' 
ümüzün, Anadolu'nun ve onun üzerinde 
yaşayan ulusumuzun tarihsel 
gerçeklerine dayanan "aydınlık dünya 
görüşüne" dayanınayı kendisine temel 
ilke ve amaç edinmiştir. 

Festivalimizin yönlendirici üç temel 
etkeni ise 

l .Sanat ve kültür unsurlarında nitelik, 
2.Ulusal kimliği koruma ve geliştirme, 
3.Halkın sanat ve kültür anlayışını 

olumlu yönde etkileyerek halkla 
bütünleşme olarak özetlenebilir. 

Bugün için biraz hayal gibi görünse 
bile yeni ve yaratıcı hizmetler vermeyi 
amaçlamaktadır Vakfımız. 

Bu sene İstanbul Festivali'nin onbeşinci 
yılını kutluyoruz. Kısa bir süre içinde 
Festivaller dünyasında seçkin yerini alan 
bu şenlik ilk gösterilerine 1973 yılında 
başlamıştı.. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun ellinci yılında . 

İlk İstanbul Festivali'nin 
Cumhuriyetimizin SOYılında yapılması 
güzel sanatlara büyük önem veren 
Atatürk'ün ruhunu şad edecekti. 

Sanat konusunda şöyle demişti 
Atatürk: "Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kopmuş 
demektir. Bir millet sanattan ve 
sanatkilrlardan mahrumsa, tam bir 
hayata malik olamaz. Türk ulusu ancak 
varlığını derin ve sağlam kültür sınırları 
ile çevreledikten sonradır ki, onun 
yüksek kapasitesi ve erdemi 
uluslararasında tanınır". 

Festival sözcüğünün yanlış anlaşıldığı 
ya da kavramı hakkında hiç bilgisi 
olmayan çevrelerde bu girişimimiz 
başında büyük sıkıntılarla karşılaştı. 
Bugün artık İstanbul Festivali 
toplumumuz tarafından istenen, 
beğenilen ve beklenen bir olaydır. 

İstanbul Festivali yalnız ülkemizde 
değil, dünya sanat çevrelerinin de 
beğendisini kazanma aşamasına ulaştı . 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 
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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
IS'D\ NBUL FOUNDATION 
FOR CULTURE AND ARTS 
ŞEREF KURULU 
THE HONORARY BOARD 

Sayın CUMHURBAŞKANI Kenan EVREN 
President of the Republic 

Sayın BAŞBAKAN Thrgut ÖZAL 
Prime Minister 

Sayın DEVLET BAKANI Hasan Celal GÜZEL 
Minister of State 

Sayın İÇİŞLERi BAKANI Yıldırım 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 E GİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
Metin EMİROGLU 
Minister of National Education, Youth and Sports 

Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Veysel ATASOY 
Minister of Communication 

Sayın KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
Mesut YILMAZ 
Minister of Culture and Thurism 

Sayın İSTANBUL VALİSİ Nevzat AYAZ 
Governor of Istanbul 

Sayın İSTANBUL BÜ YÜK ŞEHİR BELEDiYE BAŞKANI 
Bedrettin DALAN 
Mayor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Burhan FELEK 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 
Feyzi HALICI 
Cemal Resit RE Y 
Ahmet Adnan SAYGUN 
Mukadder SEZGİN 
Prince BERNHARD 
Leonard BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Philippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
janos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATTI 
Dr. Antonio GHIRINGHELLI 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALFFTER 
Arthur HAULOT 
Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
Louis jOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof. Dr. Hans Erich KASPER 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Pierre LYAUTE Y 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Seroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Andre PARROT 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SILVESTRI 
james J SWEENE Y  
Mitsuo TANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninetle de VALOIS 
Andre WEN DELEN 



KURUCULAR ve ÜYELER 
FOUNDERS and MEMBERS 

Bedrettin DALAN 
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, 
Kurucular Heyeti Başkanı 1 
Mayor of Istanbul, President of 
the Founders 
Ali Nihat GÖK YİGİT 
Başkan Yard. 1 Vice President 

KURUCULAR 1 FOUNDERS 

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

ÜYELER 1 MEMBERS 

AKBANK TAŞ. 
Orhan AKER 
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş. 
BP PETROLLERİ A.Ş. 
Selma H. DEVRES 
Vitali HAKKO 
İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
KOÇ HOLDİNG A.Ş 
PAMUKBANK T.A.Ş. 
PROFİLO HOLDİNG A.Ş. 
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
TÜRK HAVA YOLLARI AO. 
TÜRK PiRELLi Lastikleri A.Ş. 
TÜRKİ YE ŞİŞE VE CAM FABRiKALARI A.Ş. 
ÜNİLEVER-İŞ Tic. ve San. Türk Ltd. Şti. 
VEB OFSET İleri Matbaacılık A.Ş. 
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. 
Fuat BEZMEN 
Refik BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Özer ESEN 
TÜRKİ YE VAKlFLAR BANKASI TA.O. 
İSTANBUL TİCARET ODASI 
TÜRKİ YE İŞ BANKASI A.Ş. 
AKSA, Akrilik Kimya San. A .Ş. 
AKSU, İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. TA.Ş. 
ARÇELiK A.Ş. 
Semih SİPAHİOGLU 
AYGAZ A.Ş. 
İzzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BİRGİ 
Fahir ÇELİKBAŞ 
Prof. Hayri DüMANİÇ 
Ahmed Şeci EDiN 
Osman EDiN 

ELGİNKAN H OLDİN G  A.Ş. 
Nihat HAMAMCIOGLU 
HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
İSTANBUL SANAYİ ODASI 
Ara KU YUMC U YAN 
Kemal MÜDERRİSOGLU 
RABAK Elekırolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 
Emin SENCER 
Fethi TANALAY 
TÜRK PETROL VE MADENi YAGLAR TA.Ş. 
ULUSOY TURİZM VE SE YAHAT KOLL. ŞTİ . 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 
İSTANBUL BÜ YÜK ŞEHİR BELEDİ YESİ 
BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABR. 
Suat Hayri ÖRGÜPLÜ 
EGE H OLDİNG A.Ş. 
HiLTON OTELi 
!BM TÜRK LTD. ŞTİ . 
IŞIKLAR H OLDİNG A.Ş. 
ORGANİK KiM YA San. ve Tic. A.Ş. 
SANDOZ İlaç San. Ltd. Şti. 
TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler San. A .Ş. 
DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU -
Erdoğan DEMİRÖREN 
TÜRKİ YE ETAP OTELLERİ -
Fikret EVLİ YAGİL 
MİLLİ Pi YAN GO İDARESi 
GÜMÜŞSU YU Halı San. ve Tic. A.Ş. 
İKTİSAT BANKASI TAŞ. 
LİBAŞ İnşaat ve Yatırım A.Ş. -
A. Rıza ÇARMIKLI 
Halit NARİN 
NET TURİZM Tic. ve San. A.Ş. 
OKUMUŞ HOLDİN G  A.Ş. 
ÖRTEL, Örme Sanayii A.Ş. -
Mehmet KOYUNCU 
TÜRKİ YE GARANTi BANKASI A.Ş. 
SOYTAŞ H OLDİNG A.Ş. 
TÜRKİ YE İTHALAT VE İHRACAT BANKASI A.Ş. 
HALK Sİ GORTA TA.Ş. 
TÜRK EKONOMİ BANKASI 
PARSAN Makine Parçaları San. A.Ş. 

ll 
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YÖNETİM KURULU 
BOARD OF ADMINISTRATION 

Başkan 1 President 
Başkan Yardımcıları 1 
Vice Presidents 

Üyeler 1 Members 

Bakanlık Temsilcileri 1 
Representative to 
the Ministries 

Thbii Asli Üyeler 1 
Princial Members 

Geçici Asli Üyeler 1 
Principal Alternate 
Members 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Avni AKYOL 

Cevat Memduh ALTAR 
Dr. Ferit GÜVENÇ 
Prof. Dr. Bülent TARCAN 
Gencay GÜRÜN 
Ercüment BERKER 
Faruk YENER 
Onat KUTLAR 
Ferit EDGÜ 

Dışişleri Bakanlıi:jı 
Ministry of Foreign Affairs 

Maliye ve Gümrük Bakanlıi:jı 
Ministry of Finance and 
Customs 

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

Kültür ve Thrizm Bakanlığı 
Ministry of Culture 
and Tourism 

Kültür ve Thrizm Bakanlıi:jı 
Thnıtma ve Pazarlama Genel Müdürü 1 
Ministry of Culture and Tourism 
General Director for Information 
and Marketing 

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

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü 1 
General Director of 
the State Theaires 

Cumhurbaşkanlıi:jı 
Senfoni Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidenhal 
Symphony ürehesıra 

Thrgut ATAKOL 
Harnit B. BELLi 
Nadir NADİ 
Av. Sağlam DALAMAN 

İCRA KURULU 1 EXECUTIVE BOARD 

Başkan 1 President 
Başkan Yardımcısı 1 
Vice Presideıiı 
Üyeler 1 Members 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Avni AKYOL 
Dr. Ferit GÜVENÇ 
Thrgut ATAKOL 
Av. Sağlam DALAMAN 

DENETİM KURULU 
BOARD OF INSPECTO RS 

Asli Üyeler 1 
Principal Members 

Yedek Üyeler 1 
Reserve Members 

Fethi TANALAY 
Mehmet ŞUHUBİ 

Thrgut OGUZ 
Çelik ARSEL 

YÖNETİM 1 DIRECTION 

Genel Koordinatör 1 
General Coordinator Avni AKYOL 
Genel Müdür 1 
General Director Aydın GÜN 
Genel Müdür Yardımcısı 1 
Assistant of the 
General Director Ali Hasan ÖZER 
Genel Müdür Yardımcısı 1 
Assistant to the 
General Director Vedat DEMİRCİ 
Grafik ve Yayın 
Danışmanı 1 Graphic and 
Publication Advisor İ lhami TURAN 
Hukuk İşleri Danışmanı 1 
Legal Advisor Av. Esat BERKSAN 
Mali İşler Danışmanı 1 
Financial Advisor Sacit BASMACI 

İDARi PERSONEL 1 
ADMINISTRATIVE STAFF Arzu AKGÜN 

Zehra ALTUG 
Asuman BAYRAM 
Gül BEBEK 
Zeliha KAYA 
Ayşıl KURTULAN 
İnci MENZİLCİOGLU 
Nuray MUŞTU 
David PiNHAS 
Hülya UÇANSU 



İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
japon elektronik seslendirme sistemlerini Vakfımıza 
bağışlamak suretiyle kültür ve sanat hayatımıza çok 

değerli ve anlamlı katkıda bulunan 

]APON HÜKÜMETİ'ne, 
bu konuda hizmeti geçen 

jAPONYA 'nın ANKARA BÜYÜKELÇİLİ Cİ, 
jAPONYA'nın İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUGU, 
]APON TOYO VE MENKA KAİSHA L.TD.Şirketi 

ile 

TC.DIŞİŞLERİ BAKANLIGI'na, 
TC.MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIGI'na, 

TC.WKYO BÜYÜKELÇİSİ Sayın NURVER NUREŞ'e, 
İSTANBUL GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜGÜ'ne 

şükranlarını sunar. 
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Uçmak için Makineler, XV. yüzyilda yaşamış büyük yaratıcı Leonarda Da Vinci'nin çizimlerinden ... 

Yaşant1m1zdaki bütün güzellik/eri, Sanat1, bilimi ve teknolopyi 
kolayhklan, gelişmeleri yarat1c1 katkdanyla gelistiren 
insanin yaratlCI gücüne borçluyuz. bütün insanlara sevgiyle, � 

sayg1yla... � 
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Verda ERMAN (Devlet Sanatçısı) 

İstanbul'da doğan Verda Erman. dört 
yaşında Rana Erksan ile piyano çalışmaya 
başladı, öğrenimine daha sonra Ferdi 
Ştatzer ile devam etti. 1957 yılında devlet 
bursu ile Fransa'ya gitti ve Paris Ulusal 
Müzik Konservatuvarı'nda çalışmalarını 
sürdürdü; 14 yaşında Lucette 
Descaves'nin piyano ve jean Hubeau'nun 
oda müziği sınıfından birincilik ödülü ile 
mezun oldu. 

Paris'teki çalışmalarını Lucette 
Descaves, L. Clavius-Marius, Lazare Levy 
ve Marguerite Long ile sürdüren sanatçı 
Marguerite Long Akademisi Resitat 
Ödülü'nü kazandı. Daha sonra Paris'te 
I.,.ouis Fourestier, Cenevre'de Louis 
Hiltebrandt ,  Londra'da Peter 
Feuchtwanger ve Buenos Aires'te de 
Bruno Leonardo Gelber ile ihtisas yaptı. 

Sanatçı Napoli Casella, Marguerite 
Longaacques Thibaud (Paris Kenti 
Ödülü), Uluslararası Montreal (2 .  Ödülü) 
ve New York Edgar Levintritt 
yarışmalarında ödül kazandı. 

Avrupa'nın birçok kentinde, Uzakdoğu, 
Sovyetler Birliği'nde konserler veren 
sanatçı Amerika'da ilk kez New York'ta 
Alice Thlly Konser Salonu'nda sahneye 
çıktı ve kazandığı başarı üzerine Kuzey 
Amerika'yı kapsayan geniş bir ıurne yaptı; 
Prof. Rudolf Serkin'in daveti üzerine 
Marlboro Festivali'ne katıldı. 

Orkestra eşliğinde ilk konserini henüz 
1 7  yaşındayken veren Verda Erman 
Pasdeloup, ORTF Filarmoni, "George 
Enesco" Filarmoni, Montreal Senfoni, 
Belgrad Filarmoni, Macaristan Devlet 
ürkesiraları konserlerine solist olarak 
katıldı; sanatçının Batı Almanya'da 
Rahmaninofun 2 numaralı, Beethoven'in 
2 ve 3 numaralı piyano konçertoları 
yorumu eleştirmenlerin övgüsü ile 
karşılandı. 

Birçok plakları da olan Verda Erman en 
son olarak 1985 yılında Paris'te 
Brahms'ın 2 Rapsodisini, 3 
İntermezzosunu ve Paganinin bir teması 
üzerine çeşitlernelerini plağa 
doldurmuştur. 

Judith ULUG 

Müzik çalışmalarına, küçük yaşta 
Minnesota'da başlayan sanatçı Minnesota 
Üniversitesi'nde Prof.Bernhard Weiser'in 
sınıfından mezun oldu. "Master" 
derecesini aldıktan sonra eğitimini, 
kazandığı bursla New York'da juilliard 
Müzik Okulu'nda Adele Marcus ile 
sürdürerek "Pekiyi" dereceyle bitirdi. 
Amerika'da resitaller, eşlik konserleri ve 
radyo-TV programları yaptı , 1967 yılında 
İstanbul'a yerleşti. 

Yurtiçinde ve dışında, başta 
Uluslararası İstanbul Festivali olmak 
üzere ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, 
Avusturya, Arnavutluk ve Bulgaristan'da 
birçok yerli ve yabancı sanatçıya 
başarıyla eşlik etmiş; solo ve arkesıra 
konserleri vermiştir. 

judith Uluğ İstanbul Devlet Operası 
konser piyanisti ve korepetitörü olarak 
da görev yapmıştır. Halen Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 
Doçent ve Piyano Ana Sanat Dalı 
Başkanı dır. 

Meral GÜNEYMAN 

İstanbul'da doğan sanatçı, 4 yasında 
başladığı İstanbul Devlet 
Konservatuvarı 'nı birineilikle bitirdikten 
sonra bir süre Salzburg Mozarıeum 
Konservaıuvarı'nda eğitimine devam etti. 
Daha sonra New York juilliard Müzik 
Okulu'nu Prof. josef Raieffin burslu 
öğrencisi 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 arkesıra 
yarışması birincisi· olarak veren sanatçı. 
kısa bir süre sonra "East and Wesı Artisıs 
(Doğu ve Batı Sanatçıları)" ile 
Colorado'da "National Piano Ensenıble 
(Ulusal Piyano Birliği)" yarışmalarını 
kazandı. Portland, Baltinıore ve Pittsburg 
Senfoni Orkestraları eşliğinde konserler 
veren Güneyman, Avrupa, ABD ve 
Kanada radyo ve televizyonlarında 
programlara katıldı. 
juilliard-Chopin Korıçerıo Yarışması'nı 
kazanarak ]u illiard Senfoni Orkestrası ile 
Lincoln Centre'de ve Uluslararası 
Naumburg Yarışması'na katılan 120 
piyanisı arasından ilk altı arasına girerek 
Carnegie Hall 'da konser verdi. 
Uluslararası 10. Marytand Yarışması 
Yüksek Ödülü'nü kazanan Meral 
Güneyman Paris'te 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 Festivali'ne katılan Güneyman'ın 
ABD'deki ilk plağı yılın en iyi bes plağı 
arasına girdi. Daha sonra doldurduğu 
Chopin plağı ise basında övgüyle 
karşıtand ı .  



j.S.BACH: 4 Piyano için Konçerto 

Bach'ın 2,3 ve 4 piyano için konçertoları, 
onun Leipzig Müzik Akademisi yöneticisi 
olduğu devreye rastlar. 1729-1739 yılları 
arasında sürdürdüğü bu görevde 
çalışmalar, yazın Zimmermann'ın 
Windmühlen sokağındaki evinin 
bahçesinde, kışın ise Katherinen 
Caddesi'ndeki yine aynı kişiye ait 
kahvede yapılırdı. Orkestrayı oluşturan 
öğrenciler, meslek sahibi diğer amatör 
müzikçiler böylece zevkli vakit geçirirler, 
hem de kahvedeki özellikle panayır 
zamanında sayısı anan müşterileri 
eğlendirirlerdi. 

Bu öğrenciler arasında Bach'ın en büyük 
iki oğlu da vardı. Onlarla beraber iyi 
piyano çalan başka öğrencilerin de 
bulunması eşdeğerde 3·4 solisli 
kolaylıkla biraraya getirir. Bach'a yeni 
bestelerini · bugünden daha kolay · 
deneme olanağı verirdi. 

Bach piyano konçerıolarını çoğunlukla 
keman konçertolarından uygulamıştır. 
4 Piyano için Konçeno ise Vivaldi'nin 4 
keman için yazdığı ve 1714 yılında 
yayınlanan Op.3 No.10 Si minör 
konçertosundan bir ses aşağıya 
aktarılarak düzenlenmiştir. Daha kolay 
çalınması için bu yolu seçen Bach, 4 
sola keman partisini olduğu gibi 4 
klavsene geçirmiştir. 

4/4'lük ölçüdeki !.Bölüm başlıksız 
olmasına karşın Allegra tempoda 
yorumlanır. Önce 1. ve 2. klavsenle 
başlayan bölüm bir klavsen kuarteti 
şeklinde parlak bir yoruma ulaşır. 
Karşılıklı diyaloglar ve her çalgının ayrı 
sololarıyla seekinleşen bölüm, İtalyan 
stilinin virtüozitesini de sergiler. 

3/4'lük ölçüdeki 2.Bölüm (Largo) önce 
ağır başlar. Sonra biraz hızlanarak 
metodik cümle olmaksızın arpejlerle 
gelişir. Bölümün sonundaki üç ölçüde 
yine ağırlaşan müzik pianissimo ile söner. 

6/8'lik ölçüde ve parlak bir dans 
havasındaki 3. Bölümde (Allegro) her 
dört sola çalgıya eşit görevler düşer. 
Soru-cevap şeklinde gelişen bölüm 
virtüozca sona erer. (Süre: ll') 

S.RAHMANİOF: Senfoni No.2 

Bir piyano virtüozu olarak tanınan ve 
özellikle piyano alanında eserler yazan 
Rahmaninofun senfoni biçiminde dört· 
eseri vardır. Edgar Allan Poe'nun bir şiiri 
üzerine koro ve arkesıra için "Çanlar'' 
adlı eserinden sonra 1895'te yazdığı 
l .Senfonisi'nin Petersburg'taki ilk 
yorumu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 
1906'dan sonra Rusya'da tanınan've 
Moskova Operası yöneticiliği de yapan 
Rahmaninof iki yıl süreyle Dresden'e 
yerleşti; sosyal yaşamdan uzaklaşarak 
kendini besteciliğe verdi. Bu yıllarda 
yazdığı üç önemli eser arasında 2. 
Senfoni de yeralır. Besleeinin Rusya'ya 
dönüşünden sonra Petersburg'da 8 Şubat 
1908'de kuzeni Aleksander Silali 
yönetiminde ilk kez seslendirilen 
2.Senfoni, o yıl Glinka Ödülü'nü kazandı. 
15 Şubat 1909'da Moskova'da 
Rahmaninofun yönettiği Senfoni daha 
büyük bir başanya ulaştı. 
26 Kasım 1909'daki ilk Amerika 
yorumunda, Filadelfiya Orkestrası'nın 
seslendirdiği eser zengin melodileri, 
renkli nüansları, duygu, ritim ve 
anlatımındaki kontrasıları ile ilgi çekti. 

Bütün bölümleri 4/4 'lük ölçüdeki 
Senfoni'nin !.Bölümünün (Largo-Allegro 
moderato) balad tarzındaki ağır ve 
kasvetli girişi, eserde duyulacak · 
temaların malzemesini kapsar. Viyolonsel 
ve baslarla duyurulan pcısaj daha sonra 
ana tema olarak kemanlarda belirir. 
Enerjik biçimde sona eren bölmün 
Allegra moderato kısmına ise, başından 
sonuna kadar fazla hızlı olmayan, bazan 
Çaykovski'yi anımsatan melodik l;ıir 
akıcılık egemendir. 

2.Bölüm kaygısız fakat değişken, çok 
canlı ve ritmik bir Scherzo biçiminde 
yaylıların kıvrak hareketiyle başlar, 
kornolar temayı duyurur (Allegro malta). 
1ho-veya orta bölmede- küçük bir füg 
şeklinde, ana tema gelişir. Ütleme 
çalgıların güçlü pasajından sonra bölüm 
sakin havada sona erer. 

3.Bölüm (Adagio) ağır ve görkemli bir 
ağıt tarzında Rahmaninof'un hüzünlü 
yönünü vurgular. Burada klarnet duygulu 
ve güzel solasuyla özellikle seçkinleşir. 
Orta bölme, birinci bölümün girişindeki 
tema ile ustaca örülür; bölüm pianissimo 
şekilde söner. 

4 .Bölüm (Allegro vivace) enerjik, hızlı, 
yanılmak bilmeyen Fina! parlak bir tutti 
ile başlar; küçük bir marş biçiminde 
tahta ütleme çalgıtarla gelişir. İkinci tema 
yaylılarda bir zafer havasında duyurulur. 
Bu, lirik olduğu kadar enerjik bölüm 
Rahmaninofun en başarılı ve ustaca 
yazılmış sayfalarındandır. Canlı ana 
temanın tekrar sunulusundan sonra 
parlak bir Coda ile eser sona erer. 

3 Flüt, piccolo, 3 obua, İngiliz kornosu, 
2 klarnet, bas klarnet, 2 fagot, 4 korno, 
3 trompet, 3 trombon, tuba, bütün 
davullar, zil, trampet, glockenspiel ve 
yaylıçalgılar için yazılan Senfoni orijinal 
şeklinde bir saat sürmektedir. Ancak 
besteci bazı kısaltmalarla konser 
sahneleri için eseri daha çekici hale 
getirmiştir. (Süre: 45') 
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Veronika DUDAROVA (Devlet Sanatçısı) 

Glinka Ödülü sahibi ve Moskova Devlet 
Senfoni Orkestrası'nın hem müzik 
direktörü, hem de birinci şefi olan 
Dudarova çok yönlü yetenekleri olan, 
geniş kültüre sahip bir sanatçıdır. Müzik 
ei:jitimine Bakü Müzik Okulu'nda 
başlayan Dudarova, daha sonra Prof. 
Pavel Serebriakov ile Leningrad Müzik 
Okulu'nda piyano çalıştı. Orkestra 
yönetiminin cazibesine kapılan sanatçı 
Moskova Konseıvatuvarı'na girerek L. 
Ginzburg ve N. Anasov 'un öi:jrencisi oldu. 

1960 yılında Moskova Senfoni 
Orkestrası'na birinci şef ve müzik 
direktörü olarak atanan sanatçı, o günden 
beri mükemmel stili ve güçlü yorurıiuyla 
arkesırayı yönetmektedir. 

Çeşitli stil ve devirleri içeren repertuarı 
konusunda sanatçı şunları söylüyor: 
"Şahsen, karmasık felsefi içeriği olan 
geniş formları seviyorum. Benim için en 
büyük besteciler arasında Rahmaninof, 
Şostakoviç, Mahler, Richard Strauss ve 
Stravinski'yi sayabilirim. Thbii bu liste 
hiçbir zaman tamamlanmayacaktır. 
Yönetmenliğe kendimi adadım. Benim 
için, orkestra şefinin elindedir her şey. 
Olanlardan ve özellikle müziği 
yaratmaktan tek sorumlu odur." 

Veronika Dudarova Polonya, 
Çekoslovakya, Türkiye, Yugoslavya, 
Venezuella, Kolombiya ve daha birçok 
ülkede misafir şef olarak konserler 
yönelmiş, Moskova Devlet Senfoni 
Orkestrası ile birlikte birçok plak 
doldurmuştur. 

Çaykovski Uluslararası Yarışması'nda 
altın madalya alan Sokolov L. Zelikhman 
ile Leningrad Konseıvatuvarı Müzik 
Okulu'nda piyano eğitimine başladı. Daha 
sonra ünlü müzisyen ve pedagog M. 
Khaflin ile çalıştı ve Leningrad 
Konseıvatuvarı'nı bitirdi. 

Sokolov müzik öğreniminin basından 
beri ender görülen çalısma gücü, mantığı 
ve sabrı ile dikkati çekmiştir. Bir 
elestirmenin dediği gibi "Sokolov 
başarısızlığa alışık değildir. Bundan dolayı 
yorumu her zaman yüksek düzeyde ve 
dengelidir". En kritik durumlarda bile 
kendine olan güvenini ve soğukkanlılığını 
kaybeımez. Yorumları her zaman ilginç ve 
ciddidir. 

Programlarında Beethoven'in ve Bach'ın 
eserlerine her zaman yer veren sanatçı 
şöyle diyor: "En çok sevdiğim besteci, stil 
veya eser yoktur. İyi müzik denilen her 
şeyi severim ve sevdiğim müziği çalmak 
isterim". Bach, Beeıhoven, Schubert, 
Chopin, Ravel, Scriabin, Rahmaniof,. 
Stravinski, Prokofief, Şostakoviç gibi 
bestecilerin eserlerini repertuarında 
bulunduran Sokolov Avrupa ülkelerinde 
verdiği resilaller ve orkesıra 
konserlerinden baska Kanada, ABD ve 
japonya'ya turnelere çıkmıştır. 



P.İ.ÇAYKOVSKİ: Fındıkkıran Süiti 

Fındıkkıran Balesi ilk kez ı 9 Mart 
ı982'de Petersburg'ta sahnelenmiş ve 
ı. Perde'de ünlü balerinierin yerine 
çocukların yer alması nedeniyle fazla 
başarı kazanamayan baleden süiti 
Çaykovski kendi düzenlemiştir. 

Çaykovski ı89ı yılı başlarında, 
Petersburg'daki Çarlık Operası için bir 
bale siparişi almış ve Emst Theodor 
Amadeus Hoffmann'ın çocuklar için 
yazdığı perili bir Noel öyküsünden 
esinlenerek bu baleyi yazmıştır. 
Öyküde, Noeli kutlamakta olan ailenin 
kızı Clara'ya hediye olarak bir 
"Fındıkkıran" getirilir. Gece herkes 
yattıktan sonra Fındıkkıran bir alay 
askerin başına geçerek farelere savaş 
açar; Clara da bu savaşta ona yardım 
eder. Fareleri yendikten sonra prens 
haline dönüşen Fındıkkıran ile Clara 
masal dünyasında bir geziye çıkarlar. 

Çaykovski'nin Bale müziğinden Op. 7ıa 
olarak numaraladığı Süit, üç büyük 
bölüme ayrılır: 
I.Minyatür Uvertür: 2/4 'lük ölçüdeki 
Uvertür'de viyolonsel ve baslar yeralmaz; 
Allegra giusto tempodaki başlangıç 
böylece hafif ve kaygısız bir havada 
yansır. ( Bu nedenle konser sahnelerinde 
bu bölüm çalınmayabilir.) 
2. Karakteristik Danslar: Çocukların ve 
oyuncak askerlerin Noel ağacının 
çevresindeki yürüyüşlerini canlandıran 
4/4'lük ölçüdeki Marş ile başlar. Az sesli 
(piano) olarak klamet, ı rompet ve 
kornaların büyülü bir havada 
duyurdukları bu küçük Marş, zarif 
şekilde yaylıçalgılar tarafından geliştirilir 
ve her tekrarda ayrı enstrümanıasyon 
efektleri kullanılır. 
Şeker Perisinin Dansı: Yaylıların 
pizzicato'suyla başlayan 2/4 'lük ölçüdeki 
Dans'da bütünüyle "Celesta" adlı 
çalgının gümüş tınılı sesi hakimdir. (Bu 
çalgının da bir öyküsü var: 1. Perde'yi 
wrlukla tamamlamaya çalışan Çaykovski, 
Paris 'te bulunduğu sırada ara sokakların 
birinde dinlediği, minik bir piyanoya 
benzeyen yeni icad edilmiş olan Celesta 
adlı çalgıya hayran kalır, ona balesinde 
önemli bir yer verir). Sahnede bütünüyle 
parmak ucunda (en pointe) yapılan 
Şeker Perisinin Dansı da, Celesta'nın 
sihirli sesi kadar etkilidir. 
Rus Dansı: 'Irepak adlı, 2/4'lük ölçüdeki 
hızlı halk dansı, ateşli şekilde sürer. 
Arap Dansı: Masallar ülkesindeki gezide 
Kahve'ye rastlayışı yansıtan 3/8'lik 
ölçüdeki Arap Dansı, sahnede sevimli 
bir Arap kızı ile canlandırılır. Müzik, 
monoton ve melankolik bir ezgi üzerine 
yaylıçalgılar ve onu izleyen klametin 
varyasyonları ile işlenmiştir. 
Çin Dansı: 4/4'lük ölçüdeki Dans'da 
sahnede tipik sivri şapkalarıyla Çay'ı 
simgeleyen Çinliler danseder. Tiz sesli 
flütler, zarif pizzicato eşliğinde canlı iniş
çıkışlarla bu havayı yansıtır. 
Flütlerin Dans ı: 2/4 'lük ölçüdeki bu 
sevimli dansta yaylıçalgıların eşliğinde 3 
flüt, "Mirliton" adı verilen ve Sicilya, 
Fransa, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde 
rastlanan, düdüğe benzeyen kamıştan 
veya kağıttan yapılmış oyuncak çalgıyı 
canlandırır. Sahne, dans eden küçük 
kamış flütlerle doludur. 
3. Çiçeklerin Valsi: 3/4'lük vals 
temposunda zarif ve ince şekilde 

başlayan, canlı bir fina! ile son bulan 
dans Çaykovski 'nin en başarılı ve etkili 
parçalarından biridir. Sahnede ise Clara 
ve Fındıkkıran olmak üzere bütün 
oyuncaklar yer alır. (Süre:22') 

P.İ.ÇAYKOVSKİ: Piyano Konçertosu 
Çaykovski'nin yazdığı 3 piyano 

konçertosu içinde en tanınanı, geniş 
kitlelere ulaşanı, hatta Horowitz:roscanini 
işbirliği ile en çok satılan klasik müzik 
plağı olarak ün kazananı Si bemol minör 
tondaki I.Piyano Konçertosu'dur. Ancak 
ne var ki, Çaykovski eserini ı874 yılında 
bitirince hemen ünlü piyanist Nicolas 
Rubinstein'a dinJeterek fikrini almak 
istediğinde alayla karşılanmış; çalınması 
olanaksız, beceriksizce yazılmış, bayağı, 
kaba, çalıntı olarak nitelendirilen eserin 
bazı yerlerinin değiştirilmesi istenmişti. 
Çaykovski bunun üzerine hiçbir 
değişiklik yapmayacağını belirterek 
Konçertoyu hacası Rubinstein'ın yerine 
Hans von Bülow'a ithaf etmiş ve eser ilk 
kez Bostan'da 25 Ekim 1875'de 
Benjamin johnson Lang yönetimindeki 
Bostan Senfoni Orkestrası eşliğinde 
Bülow tarafından seslendirilmiştir. Daha 
sonra kararından dönen N. Rubinstein 
konçertonun en iyi yorumcularından biri 
olmuş, Çaykovski ise 15 yıl sonra, 
1889'da eserin bazı yerlerini değiştirmiştir. 

3/4'lük ölçüde başlayan ve 22 dakika 
kadar süren !.Bölüm (Allegra non trappo 
e molto maestoso-Allegro con spirito) 
tüm konçertonun 5/3'ü uzunluğundadır. 
Üç kez tekrarlanan komo sinyali ve 
arkesıranın Re bemol tondaki gösterişli 
ve güçlü akarlarından sonra, piyano 
eşliğindeki keman ve viyolonseller 
dramatik ana temayı duyurur. Piyano 
temayı tekrarlar ve kadansını çalar. 
Orkestra temayı yeniden işler. Piyanonun 
Allegra con spirito bölmesinde sunduğu 
4/4 'lük ölçüdeki yeni tema Çaykovski'nin 
Ukrayna'da bir panayırda duyduğu kör 
şarkıcının söylediği ezgidir. Bunu iki 
tema izler: İlki komo ve tahta nefesli 
çalgılarda yansıyan daha ağır bir temadır 
ve bunu piyano geliştirir; ikinci tema ise 
sürdinli yaylıçalgılarla yansıtılır. Orkestra 
ve solo çalgı arasındaki parlak, hatta 
virtüoz diyalog üç solo kadansla 
sonuçlanır. 

6/8'lik ölçüde başlayan 2.Bölüm 
(Andantino semplice-prestissimo) sade 
ve sakin olarak başlar. Sürdinli 
yaylıçalgıların eşliğinde flüt tatlı ezgiyi 
sunar; bunu piyano süsleyerek geliştirir. 
Bu arada viyolonsel ve obua da ezgiyi 
tekrarlar. Çok canlı (prestissimo) 
bölmesinde ise hızlı bir vals scherwvari 
sergilenir. Bu, besteci ile kardeşinin 
çocukluk anısı olan ve "İnsan eğlenmeli, 
gülmeli, dans etmeli" sözlerini içeren bir 
Fransız valsidir. Kısa kadanstan sonra 
yine sakin bölüme dönülür. 

3/4'lük ölçüdeki 3.Bölüme (Allegro 
co n fuoco) Rus falklorundan 
kaynaklanan bir tema ile girilir. Mazurka 
benzeri bu kazak dansı Rondo biçiminde 
işlenir. İkinci tema da ateşli( con fuoco) 
ve senkoplu bir halk dansıdır. Piyanonun 
etkili yorumu virtüozca gelişerek parlak · 
bir fina! ile sonuçlanır. (Süre:36') 

P.İ.ÇAYKOVSKİ: Senfoni No.6 

Çaykovski'nin senfonileri arasında en 
çok çalınanı 1893 yılında bestelenen 

6.Senfoni'dir. Çaykovski'nin kardeşine, 
ye1jenine ve yayıncısına yazdığı 
mektuplardan öğrenilen bilgilere göre 
besteci en çok bu eserini beğenmiş ve 
onda kendi yaşamını canlandırmak 
istemiştir. 28 Ekim 1893'de 
Petersburg'da Çaykovski'nin yönetiminde 
ilk kez sestendirildikten sonra esere, 
kardeşinin önerisi üzerine Patetik ( acıklı) 
adını vermiş ve 9 gün sonra da içtiği 
sudan aldığı kolera mikrobu ile 
hastalanarak senfonisinin kazandığı 
başarıyı görerneden ölmüştür. 

Çaykovski Paris yolculuğunda 
bestelerneğe karar verdiği senfoninin ilk 
bölümü ile üçüncü bölümünün yarısını 
eve dönünce, 4 gün içinde - mektubunda 
belirttiğine göre - gözyaşları içinde 
yazmıştır. Kardeşi Modest senfoninin 
bölümlerini şöyle açıklar: "!.Bölümde 
acılar, özlemler, heyecanla geçen yalnız 
yıllar; iyiye ve güzele bağlılık; 2 .Bölümde 
duygularını açıklayabileceği bir kişinin -
belki de Nataşa von Meck'in - varlığının 
verdi1]i huzur ve neşenin yilirilmesi ile 
duyulan burukluk; 3 .Bölümde müzikçi 
olarak kazandı1jı başarının verdiği 
heyecan ve gurur; 4 .Bölümde ise son 
yıllardaki yalnızlığı, hüzün ve daha ilerde 
ölüme karşı duyulan istek r. .. " 

4/4 'lük ölçüdeki !.Bölüm (Adagio-Allegro 
non troppo) çok etkileyici bir senfonik 
yazı biçimi ile başlar. Ağır ( Adagio) 
girişte, bas seslerdeki yaylıların yakınışı 
ile fagotun karanlık armonilerle 
duyurduğu 4 notalı tema ölümcül acılıkta 
bir ezgi oluşturur. Aynı tema hızlanarak 
viyolalarla yansıtılır (Allegra non troppo). 
Yaylılarda marşa benzer bir motif belirir. 
'Irompetin savaş havasını andıran sesi 
kuwetle yansır. Keman ve 
viyolonsellerde beliren lirik şarkı 
(bölümün ikinci önemli teması) teselli, 
yalvarış, özlem gibi duyguları kapsar. 
Andante tempoda sunulan bu ezgi 
senfoninin en etkileyici, en duygulu 
bölümüdür. Daha sonra parlak bir çalgı 
tekniği ile gelişen ve arkesıra ile güçlü 
şekilde (fortissimo) yansılılan tema 
sessizleşir, pianissimo biçimde klarnet ve 
fagotta yansır. Bir anlık susuştan sonra 
temalar tutkulu ve canlı şekilde (Allegra 
vivo) birbiri içine karışır. Ancak ka dere 
karşı bu yarış boşunadır. 'Irombonlarda 
teselli veren bir koral belirir; bölüm Si 
Majör tondaki Coda ile sona erer. 

Alışılmamış fakat ilginç bir ritimde, 
5/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegro con 
grazia) ilk bölümle büyük bir kontrası 
oluşturur. Çaykovski'nin deyimi ile 
"gözyaşları içinde gülümseyerek" zarif 
bir vals gibi gelişir, ancak orta bölmede 
hafif bir melankoliye bürünürse de yine 
eski neşesine kavuşur. 

12 tane sekizlik notadan oluşan 4/4'lük 
ölçüdeki ritimle beliren Scherzo/marş 
karışımı 3.Bölüm (Allegro molto vivace) 
kendine özgü bir yapıya sahiptir: 
"Scherw/Marş/Scherzo tekrarı/Marş 
tekrani Bitiş bölmesi" olarak sınırlanır 
ve ayrıca büyük ses nüansları ile 
vurgulanarak renkli biçimde gelişir. 

3/4 'lük ölçüdeki 4 .Bölüm (Adagio 
lamenioso) bir ölüm habercisidir. 
Yaşamın zevkleri gitmiş, onun yerini bir 
veda ·şarkısı almıştır; Çaykovski alışılmış 
hızlı ( Allegra) fina! yerine ağır bir bitişi 
yeğlemiş, adeta kendine bir orkestra 
Requiem'i bestelemiştir. (Süre:48') 
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Veronika DUDAROVA 
Sergei STADLER,keman/violin 

" Lohengrin" 
Operası I. ve III. Perde Prelüdleri 
Preludes of Act I and III 

Keman Konçertosu, Re Majör Op.77  
Violin Concerto in  D Major, üp. 7 7  
• Allegro non troppo 
• Adagio 
• Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Poco piu presto 

" Bir Kahramanın Hayatı", Op.40 
"A Hero's Life", Op.40 
• Kahraman/The Hero 
• Kahramanın Düşmanları/ 

The Hero's Adversaries 
• Kahramanın Hayat Arkadaşı 

The Hero's Companion 
• Kahramanın Savaş Alanı/ 

The Hero's Batılefield 
• Kahramanın Barışçı Eserleri/ 

The Hero's Work of Peace 
• Kahramanın Dünyadan Kaçışı ve Bütünleşmesi/ 

The Hero's Escape from the World 
and his Fulfilment 

Sergei 511\DLER 

1962 yılında doğan Stadler ilk müzik 
derslerini 5 yaşında iken babasından aldı 
ve iki yıl sonra Leningrad Konservatuvarı 
Özel Müzik Okulu'na girdi. B. Sergeev, M. 
Vaiman ve B. Gutnikov gibi ünlü 
hocatarla çalışan genç sanatçı, Moskova 
Konservatuvarı 'nı Prof. V. Tretyakov'un 
sınıfından bitirdi. 

Sanatçı ilk orkestra konserini 12 
yaşında, ilk resitatini de Leningrad 'da 14 
yaşında verdi. Bir yıl sonra Prag 
Konçertino Uluslararası Yarışması 'nda 
birinci oldu. 1979 yılında jacques 
Thibaud Uluslararası Yarışması'nda 
ikincilik ödülünü Uüri kararı ile o yıl 
birincilik ödülü verilmemişti) ve Andre 
jolivet'nin eserini en iyi yorumlayan 
sanatçı olarak özel ödülü aldı. Bu 
yarışmada kazandığı başarı üzerine Paris, 
Nice ve Menton'da resitat ve orkestra 
eşliğinde konserler verdi. 

1980 yılında jean Sibelius Uluslararası 
Yarışması'nda ikincilik ödülünü ve jüri 
özel ödülünü kazanan Stadler'in, 
Bach'dan Şostakoviç'e kadar uzanan bir 
repertuarı var, ama Prokofief'e özel bir ilgi 
duyduğunu belirtiyor. 

1982 yılında Uluslararası Çaykovski 
yarışması birincisi olan Stadler 'e Lenin 
Nişanı verildi. Sanatçı Sovyetler 
Birliği'nde yaptığı turnelerin dışında 
Macaristan. Çekoslovakya, Fransa, 
Finlandiya, İtalya ve İspanya'da konserler 
verdi 

TATKO-Otomobil, Uistik ve Makine Tic. TA. Ş. ye 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should like to thank TATKO-Oıonıo!Jil. 
Uistik ve Makina Tic.TA.Ş. for their 
corıtriburions. 



R .WAGNER: Lohengrin Operası 

Richard Wagner Lohengrin operası 
librettosunu 1845'de, müzi�ini ise 
1848'de tamamlamıştır. İlk temsilin 
Dresden'de yapılması kararlaştırılmışsa 
da Wagner'in 1849 yılında İsviçre'ye 
kaçması nedeniyle bu tasarı 
gerçekleşmemiş, ancak Franz Liszt eser 
ile ilgilenerek onun Weimar'da 
sahnelenmesini sa�Jamıs ve 28 A�ustos 
1850'deki ilk temsili yönetmistir. 

Lohengrin Operasını Wagner sondan 
başlıyarcık bestelemiştir. 1846 sonbaharı 
ile 1847 Mart ayı arasında önce 
3.Perdeyi, sonra ! .ve 2 .Perdeleri 
yazmıştır. Ancak opera tamamlandıktan 
sora ! .Perde prelüdü hazırlanmıştır. 
Liszt'e göre Wagner'in tam bir bütünlük 
gösteren operalarının başında Lohengrin 
gelir. Eserin hiçbir bölümü. - bir melodik 
cümle veya bir toplu sahne bile -
birbirinden ayrı düşünülemez. Hepsi 
zincirleme sekilde birbirine ba�lıdır. 

Lohengrin'in konusu 13.  yüzyılda nazım 
seklinde yazılmış eski bir Alman 
masalından alınmıştır: Alman Kralı 
Heinrich do�ulu düşmaniara savaş 
açmak üzere Brabant'ların ülkesine gelir. 
Brabant Kontu Thlramund, ölü Brabant 
reisinin kızı Elsa'yı kardeşini öldürmekle 
suçlar ve onu krala şikayet eder. 
ırmaktan ku�uların çekti�i bir kayıkla 
gelen Lohengrin (Ku�ulu Şövalye) 
kimli�inin sorulmaması şartıyla haksız 
yere suçlanan Elsa'yı kurtarır. 2. Perde'de 
Thlramund intikam için Lohengrin'in 
kimli�ini ö�renmeye u�raşmakta, bu 
arada Elsa ile Lohengrin'in dü�ün 
hazırlıkları sürmektedir. 3.Perde'de ise 
önce sarayın gelin odası görülür. Elsa, 
Lohengrin'in kimli�ini sormamak için 
verdi�i sözü umutsuzca bozar; fakat 
Lohengrin, bunun için Elsa'yı zorlayan 
Thlramund'u öldürür ve krala kimli�ini 
açıklar: O, sonsuz sevgi ve özlernin 
koruyucusu "Kutsal Gral Şövalyesi"c1ir. 
Insanlarla beraber yaşayabilmesi 
tanınmamasıncı ba�Jıdır; bu nedenle 
onlardan ayrılacaktır. Lohengrin geldiği 
kayıkla uzaklaşmadan önce büyü ile 
kuğu haline sokulmuş olan Elsa'nın 
kardeşini de kurtarır. 

Operanın ana motifini kapsayan ve ince, 
içli bir pianissimo'dan fortissimo'ya kadar 
yükselerek Gral Konıu'nun gökten inişini 
ve tekrar pianissimo'ya dönerek onun 
uzaklaşmasını senfonik bir biçimde 
canlandıran ! .Perde Prelüdü 'ne karşın 
3.Perde Prelüdü - veya ara müziği - çok 
canlı bir yapıdadır. ! .Perde Prelüd'üne 
oranla daha kısa süren bu müzik, düğün 
senliğinin neşeli ve parlak havasını tam 
Wagner'e özgü biçimde yansıt ır. 4/4 '1ük 
ölçüde, Sol Majör tondaki Prelüd tüm 
arkesıranın ana temayı duyuran 
fanfarlarıyla başlar. Nefesli çalgıların 
sundu�u ikinci tema daha pasıoral 
biçimdedir. Prelüd başladığı gibi yine 
canlı şekilde biter. (Süre:8') 

j.BRAHMS: Keman Konçertosu 

johannes Brahms 1878 yılı yaz ayında 
Avusturya'nın güneyindeki Pörtschach 
kasabasında geçirdiği mutlu tatil 
sırasında bu tek keman konçertosunu 
besteledi. Brahms çocukluğunda keman 
çalmıs. ancak gerçek keman tekniğini 

gerektiği gibi öğrenememiş, ünlü keman 
virtüozu joseph joachim ile arkadaşlı�ı 
nedeniyle sık sık ondan yardım 
istemiştir. joachim'e eserini yollayıp ona 
ters gelen yerleri işaretiernesini yazmış, 
ancak kemanemın keman tekniği ile ilgili 
önerilerini yine de pek dikkate almadı�ı 
için Konçerto çalınması güç bir eser · 
olmuştur. İlk yorumu gerçekleştiren 
joachim'in yazdı�ı bir kadansla 1 Ocak 
1879'da Leipzig'de besleeinin 
yönetimindeki Gewandhaus Orkestrası 
eşli�inde seslendirilen konçertoda, 
solistten ola�anüstü bir teknik beklenir; 
fakat bu teknik üstünlü�ün gerektirdi�i 
virtüozite, amaç de�il orkestrayı 
tamamlamak içindir. Bu nedenle esere 
" Kemana karşı bir Konçerto" adı da 
verilmiş ve virtüoz kemancı Sarasate: 
"Elimde kemanla bekleyip, en güzel 
melodiyi obuanın çalmasını mı 
seyredeyim ?" sözleriyle konçertoyu 
elestirmiştir. Gerçekten de orkestranın 
tek görevi eşlik etmek de�ildir; orkestra 
yalnız tutti 'lerde ön plana çıkmaz. Eserin 
havası Brahms'ın 2 .Senfonisi'ne yakındır 
ve trajik aksanları yoktur, ama solo 
çalgıya uymak için daha lirik bir 
yapıdadır. Filozof Nietzche'nin deyimiyle 
"Ozlemin Şarkıcısı" olan kemanın 
bütünüyle romantik duyguları klasik 
biçimde duyurdu�u Konçerto, usta 
kemanetiarın repertuarında 
Beethoven'inki ile birlikte, baş köşede 
yer alır. Brahms'ın eseri aslında 4 bölüm 
olarak plilnladı�ı. ancak sonradan 
4 .Bölüm Scherzo'yu çıkartarak 2.Piyano 
Konçertosu'nda kullandı�ı tahmin 
edilmektedir. 

3/4'1ük ölçüde ve Re Majör tonda 
başlayan ! .Bölüm (AIIegro non troppo) 
23 dakikaya yaklaşan uzunlukta, oldukça 
geniş tutulmuş, lirik ve senfonik bir 
yapıdadır. ürkesiranın girişiyle sakin, 
neşeli ana tema viyola, viyolonsel, fagot 
ve kornolarla duyurulur.Temayı obua 
geliştirmek isterse de, ritmik özelli�i a�ır 
basan minör tondaki yan tema ana 
temaya kontrası oluşturur. Daha sonra, 
sahnede solo çalgı "Keman" belirir; 
güçlü bir şekilde her iki temayı geliştirir. 
Fortissimo bir zirvede orkestra sözü 
kemanın solo kadansına bırakır 
(konserlerde genellikle joachim'in 
kadansı çalınmakta, bazan Kreisler, 
Heifetz veya Milstein'ın kadansları da yer 
almaktadır. )  Kemanın orkestra üzerinde 
yükselerek ana temayı tekrar 
duyurmasından sonra bölüm parlak 
şekilde sona erer. 

2/4 'lük ölçüde, Fa Majör tonda başlayan 
2 .Bölüm (Adagio) l .bölümün güçlü ve 
enerjik havasıyla tezat oluşturur: Pasıoral 
ve soylu güzellikle üç bölümlü bir arya 
zarif ve saydam bir orkestrasyonla 
duyurulur. Sarasate'nin kıskandı�ı -bir 
Bohemya halk ezgisini andıran- tema, 
önce tahta üflemeçalgılar ve kornonun 
eşli�inde obuanın duygulu tınısıyla 29 
ölçü süresince sunulur. Ancak 32.ölçüde 
giren· keman temayı bu barış havası 
içinde geliştirir. 

2/4'lük ölçüde Re Majör tondaki 3.Bölüm 
( Allegro giocoso, ma non troppo vivace) 
canlı bir rondo kuruluşundadır. 
Brahms' ın, konçertoyu ithaf etti�i 
joachim'in Macar asıllı oldu�unu 
düşünerek Macar-çigan ezgilerinden 
esinlendi�i söylenen bu bölümün ilk iki 

teması gerçekten de çigan izlenimini 
yansıtır. Yaylıçalgıların 1 6'1ık triyoleleri 
eşli�inde keman temayı sunar. Ikinci 
tema ise güçlü oktavlarla duyurulur. 
Bölüm boyunca ustalı�ını sergileyen 
kemanın orkestra eşli�indeki 
kadansından sonra büyük bir Coda'ya 
ulaşılır. Burada ana tema canlı bir marş 
ritminde işlenir ve eser güçlü bir fina! ile 
sona erer. (Süre:40') 

R.STRAUSS: Bir Kahramanın Hayatı 
Eser 1898'de,Richard Strauss'un 

Münih'ten Berlin Operasını yönetmek için 
ça�nldı�ı yıl yazıldı. Bu görev oldukça 
sa�lam bir bünyeyi, belirli bir otoriteyi de 
gerektiriyordu. Kendine güveni tam olan 
Strauss o yıl eserini besteledi ve ilk kez 
3 Mart 1899'da Frankfurt'ta yönetti. 
Besleeinin ifadesine göre eserdeki 
kahraman kendisidir. Strauss partisyonu 
altıya bölmüş ve belirli yerlere başlıklar 
yazmıştır. Ancak çok sonra bu başlıklan 
karalamış ve kahraman olup olmadı�ı 
sorusuna da şöyle cevap vermiştir: "Ben 
kahraman de�ilim. Bunun için gerekli 
olan kuwet bende yok. Ben savaşmak 
için de yaratılmadım. Barış ve huzur 
içinde yaşamayı tercih ederim". 

Eserin ! . Bölümü "Kahraman" başlı�ını 
taşır. Kahraman teması güçlü ve canlı 
(AIIegro) şekilde yansıtılır. Ancak 
bölümde kahramanın yaşam zevki, 
yaratıcı kudreti gibi özellikleri üç yan 
tema şeklinde işlenir. 

1 18. ölçüde genel bir susuştan sonra 
başlayan 2.Bölümde, "Kahramanın 
Düşmanları" abartmalı bir Scherzando 
halinde sergilenir. Burada besteci, 
düşmanlan olan eleştirmenleri, kendisini 
kıskananlan üfleme çalgıların melodik 
olmayan sivri ve hamurdanan sesleriyle 
yansıtır. Buna karşı Kahramanın güçlü 
teması duyulur ve egemen olur. 

192. ölçüde başlayan 3.Bölüm, 
"Kahramanın Hayat Arkadaşı" besleeinin 
kaprisli, inatçı, de�işken mizaçlı eşi 
Pauline de Ahna, konsertmaysterin çaldı�ı 
uzun ve kaprisli bir keman solasuyla 
canlandırılır; solo keman sonradan bir 
aşk sahnesini de yansıtır. 

369. ölçüde başlayan 4 .Bölümde, 
"Kahramanın Savaş Alanı" uzaktan 
duyulan trompetlerle canlandırılır. 
Fanfarlar çınlar, canlı bir ritimle savaşın 
gürültüsü, düşmanları belirleyen temalar 
birbirinin içine girer. Ancak yine galip 
gelen kahramanın teması, parlak şekilde 
orkestra tarafından duyurulur. 

686. ölçüde S .Bölüm, "Kahramanın 
Barışcı Eserleri" başlar. Bu bölümde 
Strauss daha önceki önemli eserlerinden 
kısa bölümleri sergiler: Önce, bir korno 
sesiyle "Don juan" duyulur; sonra 
sırasıyla "Makbet", "Ölüm ve De�işim", 
"Til! Eulenspiegel", "Zerdüşt Dedi ki", 
"Don Kişot'', "Guntram" Operası, 
"Sabah" adlı lied birbirini izler. 

Genel bir susuştan sonra 781. ölçüde 
6.Bölüm, "Kahramanın Dünyadan Kaçışı 
ve Bütünleşmesi" gelir. Son bir patlayışın 
ardından Kahraman yalnızlı�a dönmüştür. 
Artık dünyanın ona verece�i birşey 
kalmamıştır. İngiliz kornosunda duyulan 
pasıoral bir ezgi bu yalnızlı�ı simgeler. 
Son yaklaşır; basit ve kutsal güzellikle bir 
melodiyle eser sakin biçimde sona erer. 
(Süre:42') 
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1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

MOSKOVA DEVLET SENFONİ 
ORKESTRASI 
MOSCOW STATE SYMPHONY 
ORCHESTRA 
e 19.6.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 

Şef/Conductor : 
Solist/Solaisi 

Dimitri ŞOSTAKOVİÇ 
(1906-1975) 

Sergei RAHMANİNOF 
( 1873-1943) 

ARAIINTERMISSION 

Dimitri ŞOSTAKOVİÇ 

Veronika DUDAROVA 
Lyubov TİMOFEYEVA, piyano/piano 

Festival Uvertürü, Op.96 
Festival Overture, Op.96 

Piyano Konçertosu No.2 
Do minör, Op.l8 
Piano Concerto No.2 
in C minor, op. l8 
.• Moderato-Piu vivo-Allegro

Maestoso. (Alla marcia)- Moderato 
• Adagio sostenuto 
• Allegro scherzando-Moderato-Presto-Moderato

Allegro scherzando-Alla breve. Agitato-Presıo
Maestoso-Risoluto 

Senfoni No-6, Si minör Op-53 
Symphony No_6 in B minor, Op_53 
• Largo-Sostenuto 
• Allegro 
• Presto 

Sayın İZZET BAYSAL'a katkılanndan dolayı 
teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank Mr. !ZZET BAYSAL for 
his contributions. 

Lyubov TİMOFEYEVA 

Bugüne kadar 30 ülkede konser veren 
sanatçı müzik eğitimine Moskova Müzik 
Merkez Okulu'nda A.D. Artobolevskaya ile 
başladı. İlk konserini Gorki'de Nalhan 
Rakhlin yönetimindeki arkesıra eşliğinde 
Haydn'ın Re Majör Konçertosu'nu çalarak 
veren Timofeyeva 14 yaşında Moskova 
Konservatuvarı 'na. yasının küçüklüğüne 
rağmen kabul edildi. 15 yaşında Prag 
Radyosu Uluslararası Genç Müzisyenler 
Yarışması 'nda birinci, 17 yaşında da 
Montreal Yarışması'nda üçüncü oldu. 18 
yaşında da Paris 'te Marguerite 
Long/jacques Thibaud Yarışması'nda 
büyük ödülü aldı. 

Olağanüstü bir tekniğe ve zamanlama 
duygusuna sahip olan sanatçı 18. ve 19.  
yüzyıl bestecilerine özel bir ilgi 
duymaktadır. Thşesi , ve her besteciyi 
derinlemesine ve kendine özgü biçimde 
yorumlaması dinleyiciye yeni duygular 
aşılamaktadır. Sanaıcı programlarında 
ayrıca repertuar dışında kalan -ve simdiye 
kadar konser salonlarında dinlenmemiş 
eseriere yer vermektedir. 

Oda müziğine de büyük ilgi duyan 
sanatçı. Moskova Konservatuvarı'ndaki 
hocalığından geri kalan zamanlarında 
konser turnelerini gerçekleştirmektedir. 



MOSKOVA DEVLET SENFONt 
ORKESTRASI 

Moskova'ya en yakın bulunan bölge 
halkına hizmette bulunmak üzere bir 
senfonik arkesıranın meydana getirilmesi 
fikri Moskova'da do1)du1)u zaman II. 
Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürüyordu. 
1943 yılında coşkun bir müziksever 
grubu arkesırayı kurdu ve geniş bir 
müzik e1)itimi işine girişti. 

Orkestranın başında L. Ştaynberg, N. 
Anosov, L. Grinzberg gibi ülkenin en ünlü 
şefleri yer almışlar. üyeler arasındaki 
birçok müzisyen daha sonraları dil)er 
Sovyetler Birlil)i Devlet Senfonik 
Orkestrası topluluklarına, Moskova 
Filarmonisi'ne

. 
renk kaımıştır. Orkestraya 

ise konservatuvar mezunu yeni genç 
kabiliyeller katılıyordu. Bugün bu 
arkesıranın kadrosunda uluslararası ve 
tüm Sovyetler Biriilli'ndeki yarışmalarda 
ödül almış birçok sanatçı vardır. 

1960 yılında Moskova Devlet Senfoni 
Orkestrası birinci şeflil)ine ve sanat 
yöneıicilil)ine Halk Sanatçısı Veronika 
Durlarova atanmıştır. Sanatçının parlak 
yetene!)i. profesyonel ustalıl)ı. arkesıra şefi 
olarak üstün pedagojik ve örgütleme gücü 
sayesinde bu arkesıra Moskova'nın birçok 
başka ünlü sanat toplulukları arasında 
kendi yaratıcı gücüne layık bir yer 
almıştır. Orkesıra ile çalışan ünlü Sovyet 
şefleri G. Rozdestvenski, B. Haykin. N .  
Rabinoviç, N. Rahlin. R .  Matsove ve K.  
Eliyasberg'in yanı sıra, O.  Danon, M.  
Basic (Yugoslavya), O.  Koch (D. 
Almanya), ]. Sikeyra (Brezilya), B. İvanov 
(Bulgaristan), V. Balog (Macaristan) gibi 
yabancı şefler yönettiler; arkesıra ayrıca 
Y. Fliyer. L. Kogan, A. Slobodiyanik, V. 
Tretyakov, G. Kremer. M. Homitzer. N .  
Gutman. O.  Kagan. N. Ştarhman gibi ünlü 
solisılere de eşlik etti. 

Orkesıranın geniş repertuarında klasik 
Rus, Sovyet ve Batı müzi!jinin en ünlü 
eserleri yer almakla beraber 
programlarında büyük al)ırlıl)ı Şostakoviç, 
Prokofief, Hrennikov, Svidirov, Eşpay, 
Ştedrin gibi bestecilerin eserleri 
oluşturmaktadır. 

Kuruluşundan beri bütün 
dinleyicilerinin sevgisini kazanan Moskova 
Devlet Senfoni Orkestrası Sovyetler 
Birlil)i'nin birçok kentindeki başarılı 
konserlerinin yanı sıra birçok Avrupa 
ülkesinde de konserler vermiştir. 

D.ŞOSTAKOVİÇ: Festival Uvertürü 
18Yaşında henüz konservatuvar öl)rencisi 

iken besteledilli l .Senfonisi ile müzik 
dünyasına adını duyuran Rus besteci 
Dimitri Şostakoviç'in yazdıl)ı senfonik 
eserler arasında piyano, keman, 
viyolonsel konçertoları ve 15 senfoninin 
yanısıra iki tane de Uvertür vardır 

1953'deki IO.Senfoni'sinden sonra 1954 
yılında ıamamladıl)ı Festival Uvertürü, 
1963'de bestelenen ""Rus ve Kırgız 
Temaları üzerine Uvertür"den daha çok 
ıanınmaktadır. Hatta Morton Gould. 
A.Kostelaneız ve Arthur Fiedler gibi 
popüler eserleri yönetmekle ün kazanmış 
şefler tarafından da plal)a doldurulmuştur. 

Uvertür tam bir festival havasında, bakır 
nefesiiierin şenli!ji ilan eden fanfarıyla 

başlar. Canlı şekilde süren tema hızlı bir 
ritimle, keskin akorlarla ve bütün 
arkesıranın katkısıyla virtüoz bir anlatımla 
geliştirilir. Yaylıların neşeli pizzicatosu 
eşli!jinde nefesli çalgıların duyurdul)u 
dans sonunda yine al)ırlaşır; fanfara 
dönüşür. Ancak uvertür canlanarak 
coşkun bir fina! ile son bulur. (Süre:6') 

S.RAHMANİNOF: Piyano 
Konçertosu No.2 

Liszı ve Paganini gibi besteci-yarumcu 
gelenel)ini sürdüren Sergei Rahmaninof 
hem orkestra yöneticisi, hem de virtüoz 
bir piyanist olarak ün kazanmış ve piyano 
alanındaki başarısını hepsi de minör 
tondaki, kolay anlaşılan, melankolik 
yapıdaki 4 piyano konçertosu ile 
perçinlemiştir. Müzikseverler onun en çok 
tanınan 2 .Piyano Konçertosu'nu bir 
doktora, bunalım geçiren besleeiyi 4 ay 
süreyle tedavi eden psikolog-amatör 
müzikçi Dr.Nikolai Dahl'a borçludur: 
Rahmaninof 1895'de yazdıl)ı 
l .Senfoni'sinin umdul)u başarıyı 
kazancımamasından dolayı başka bir şey 
besteleyemez hale düşmüş, içine 
kapanmıştı. Ancak Dr. Dahi "Konçertoyu 
yazmaya başlayacaksınız. . .  Büyük bir 
kolaylıkla çalışacaksınız . . .  Konçertonuz 
çok yüksek düzeyde olacak" gibi 
ıelkinlerle besleeiyi bu ruhsal çöküntüden 
kurtarmıştı. 1900 yazında çalışmaya 
başlayan Rahmaninof aynı yılın sonunda 
konçertonun 2. ve 3.bölümlerini 
tamamlamış ve halk huzurunda 
seslendirmiştir. Eserin tamamını ilk kez 
27 Ekim 190l 'de Moskova Filarmonisi'nin 
konserinde Aleksander Siloti 
yönetimindeki arkesıra eşlil)inde çalan 
Rahmaninof, konçertosunu Dr. Dahl'a 
ithaf etmiştir. 

İlk yorumunda kazanılan başarısı bugün 
de süren ve besleeinin en çok çalınan 
konçertosu olan Do minör Piyano 
Konçertosu'nun ilk bölümü alışılmamış 
bir şekilde, solo çalgının akorlarıyla 
başlar. Beethoven'in 4 . ,  Saint-Saens'ın 2 .  
Piyano Konçertolarında oldul)u gibi 
Rahmaninof da orkestral bir girişten 
kaçınmış tır. 4/4 'lük ölçüde ve Moderaıo 
tempoda piyanonun gittikce yükselen 8 
etkili akarundan sonra, yine solo 
çalgının arpejleri eşlil)inde arkesıra 
tutkulu biçimde ana temayı sunar. 
ürkesiranın kısa geçişi, piyanonun Mi 
bemol tondaki hüzünlü ve lirik ikinci 
temayı sakin şekilde sunmasına olanak 
sal)lar. Gelişim (developman) bölümü de 
piyaniste teknik yetenel)ini gösterme 
olanal)ı veren çeşitli doruk noktalarıyla, 
crescendo'larla işlendikten sonra ana 
tema parlak bir marşa (alla marzia) 
dönüşür. 

4/4 'lük ölçüde başlayan 2.Bölüm (Adagio 
sosıenuto) besleeinin en duygu! u, en 
güzel al)ır bölümlerinden biridir. Do 
minör tondaki ilk 4 ölçü, Mi Majöre 
geçişi hazırlar. Eşlil)e hazırlanan 
piyanonun beşinci ölçüde noktümü 
andıran girişiyle birlikte önce flüt, sonra 
klarnet hüzünlü ana temayı sunarlar; 
buna piyano da katılır. Piyanonun kadans 
stilinde çalisı çalgıların kontrasıını daha 
da vurgular. Coda'da tema yeni bir 
biçimde piyano, yaylılar ve tahta üfleme 
çalgılarda tekrar duyurulur. 

4/4'lük ölçüde başlayan 3.Bölümde 

(Allegro scherzando) tekrar esas tonalite 
olan Do minöre dönülür; ana temanın 
ritmini belirleyen ve 12 ölçü süren 
arkesıra girişinden sonra, piyanonun 
parlak açış kadansıyla ateşli bir dansa 
benzeyen ana tema sunulur. İkinci 
temayı önce obua ve viyolalar duyurur; 
piyano bunu daha geniş ve tutkulu 
biçimde tekrarlar. Daha sonra ana tema 
fugato şeklinde belirir. Piyano ve 
arkesıranın bunu izleyen görkemli, zafer 
dolu (maestoso) ıutti'si ile Do Majör 
tonda ikinci tema sergilenir. Konçerto, 
enerjik ve gösterişli şekilde
Rahmaninofa pek uymayan bir biçimde
sona erer. (Süre:32') 

D. ŞOSTAKOVİÇ : Senfoni No.6 
Müzik dünyasında daha çok 5.Senfoni'si 

ile tanınan Şostakoviç'in 1939 yılında 
yazdıl)ı 6.Senfoni'sinde dil)er 
senfonilerindeki dramatik vurgu yoktur; 
eser daha neşeli ve gençlik dolu bir 
havadadır.Belki de bunda Il .Dünya Savaşı'n
da en büyük kaybı veren Rusya'nın daha 
savaşa girmemiş olmaşının büyük rolü 
vardır. Bazı eleştirmenlerin 5.Senfoni'nin 
devamı olarak tanımladıklan bu eser, 
yine dillerlerinin aksine belli bir 
programa bal)lı de!jildir. Renkli 
enstrümanıasyonu, zekice buluşları, akıcı 
lirizmi ile ateşli ritmin ustaca del)işimi 
ve klasik senfoni kuruluşundan ayrılan 3 
bölümlü yapısı ile ilgi çeker. Senfonide 
bölümden bölüme gittikçe artan bir 
tempo yükselişinin gözetilmesi de 
müzikte yeni bir anlayış olarak 
görülebilir. Böylece eser 3 ayrı parça 
halinde del)il, bir bütün olarak gelişir. 

4/4 'lük ölçüde başlayan ! .Bölüm (Largo
sostenuto) besleeinin 5.Senfoni'sinin 
3.bölümünü anımsatır; ancak aynı 
düşünceler burada başka bir biçimde 
açıklanır. Müzik Bach'ın polifonik 
yapısını andırır şekilde daha sade ve 
daha az şakacı biçimde gelişir. 
5.Senfoni'de duyulan acılar daha 
yumuşatılmıştır. Bölüm besleeinin lirik ve 
melodik yönlerini de vurgular. Bu arada 
beliren yaslı bir Requiem havası çanlarla 
da desteklenir. 

3/8'lik ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegro) bir 
scherzo yapısındadır. Yine 5.Senfoni'nin 
scherw'su ile benzerlikler gösterir. Hatta 
bu benzerlik 3.bölümde de sürer. Parlak 
ve neşeli şekilde gelişen bölüm, bütün 
çalgıların çılgınca katıldıkları bir zirveye 
ulaşır; ancak bu yükseliş azalır ve adeta 
bir fısıltı havasında son bulur. 

4/4'lük ölçüde başlayan 3.Bölüm 
(Presto) etkili bir şekilde, uzun ve 
bitmek bilmeyen ritmik bir ereseenda ile 
yükselir; bii" galop havasında sürükleyici 
ve coşkun tempoda, Rossini veya 
Mozart'ın virtüoz bölümlerini andıran 
biçimde sürer. ürkesiraya ustalı!jını 
gösterme fırsatını veren parlak bir fina! 
ile sona erer. 

İlk kez 1939 Kasımında Leningrad'ta 
Yevgeni Mravinski yönetiminde 
seslendirilen Senfonide, besleeinin 
senfonileri konusunda bir kitap yazan G. 
Orlov'un deyimiyle "Şostakoviç, yaşamın 
zenginli!jini ve Shakespeare trajedileri 
gibi iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin, 
soylu ve bayalıl)ın, hayat ve ölümün yan 
yana varoluşunu belirtmek istemiştir". 
(Süre:30') 
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1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

KRAKOV FİLARMONİ ORKESTRA 
ve KOROSU 
C::RACOW PHILHARMONY ORCHESTRA 
and CHORUS 
t 23.6.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 

;>ef/Conductor 
<oro Şefi/Chorus Master : 
)o listler/Solois ts 

<rzysztof PENDERECKI 
1 933) 

Krzysztof PENDERECKI 
23 Kasım 1 933'te Debica'da (Polanya) 

joğan Penderecki. ı 7 yasında eğitimini 
amamlamak üzere Krakov 'a gitti. Ciddi 
)İçimde sanat, edebiyat ve felsefe ile 
lgilenmesine karsın müzik onun için 
;adece bir merak. bir hobi idi. 2 1  
rasında besteci olmaya karar vererek 
<rakov Müzik Yüksek Okulu'na girdi. 
)nce F. Skolyszewski . daha sonra da A 
Illalawski ve St. Wiechowicz ile 
mmpozisyon çalıştı, 1 958'de birincilik ile 
nezun oldu. Sanatçı 1 972'den beri 
<rakov Müzik Akademisi Rektörü görevini 
;ürdürmekted ir. 

Krzysztof PENDERECKI 
Stanislaw KRAWCZYNSKI 
jadwiga GADULANKA, soprano 
Grazyna WINOGRODZKA, alto 
Henryk GRYCHNIK, tenor 
Romuald TESAROWICZ, bas/bass 

Leh Requiem'i 
Polish Requiem 

Polanya'nın 1 956'da sanatsal 
bağımsızlığa kavuşmasından sonra, çok 
kısa bir zaman dilimi içinde 
Penderecki'nin adı, avant-gardlığın, dini 
inanış ve sosyal ilginin bir ifadesi ve 
çağdaş Polanya kültürünün simgesi halinE 
geldi. 

Yaylıçalgılar için "Yayılmalar
Emanations"; soprano, anlatıcı ve 10  
çalgı için " Beyitler-Strophes" ,  koro ve 
vurmaçalgılar için " David'in Psalm'ları
Psalms of David" adlı yapıtlarının 1959 
Polanya Besteciler Birliği Gençler 
Yarışması'nda üç büyük ödülü birden 
kazanması ile sanatçı aniden üne 
kavuştu. 



jadwiga GADULANKA 

Vroclaw Operası solisli olan sanatçı 
1961 yılında, 12 yaşındayken piyano ve 
şan dersleri almaya başladı. 1967 yılında 
Devlet Müzik Yüksek Okulu'ndan 
Magdalena Halftez'in solo şan sınıfından 
mezun oldu ve aynı yıl Münih 
Uluslararası Şan Yarışması'nda ikincilik (o 
yıl birincilik ödülü verilmemiştir). 1973 
yılında da Roma'da y:ıpılan ve bir çağdaş 
müzik yarışması olan "Premio di Teatro 
alla Scala"da üçüncülük ödülü aldı. 

1978 Varşova Sonbahar Festivali ile 
1980 Luceme Festivali'ne katılan sanatçı 
Fransa. Yugoslavya, Sovyetler Birliği, İtalya 
ve Batı Almanya'da resilaller ve senfonik 
arkesıralar eşliğinde konserler vermiştir. 

Grazyna WİNOGRODZNA 

Krakov'da H. Lazarska, Viyana'da E. 
Werba , Frankfurt'ta R. Haussmann ve 
H. Höll ile eğitim gören sanatçı Polanya, 
Sovyetler Birliği, Doğu ve Batı Almanya'da 
ve Avusturya Hükümeti'nden aldığı bursla 
Viyana'da ihtisas yaptı .  

Winogrodzna 1984'te Bratislava 
Radyosu Yarışması 'nda ve 1985 Ce nova 
Uluslararası Müzik Yarışması'nda "En İyi 
Sanatçı" unvanını aldı. Varşova, Doğu ve 
Batı Almanya ve İsviçre radyolarında 
kayıtlar )/apmış; Polanya, Sovyetler Birliği, 
Norveç, !sviçre ve Batı Almanya'da 
resilaller ve senfonik arkesıralar eşliğinde 
konserler vermiştir. 

Henryk GRYCHNİK 

1933'te Zabrze'de doğan sanatçı Prof. 
Bielewiczowa ile şan eğitimi gördü ve 
1954'te Krakov Operası'nda Eugen 
Onegin Operası'ndaki Lenski rolüyle ilk 
kez sahneye çıktı. 

1963 Cenova Uluslararası Yarışması'nda 
ikincilik ödülü alan Grychnik , 1963-70 
yılları arasında Zürih operasında oynamış; 
Polanya, Avusturya, Çekoslovakya, Doğu 
Almanya, Romanya, Sovyetler Birliği, 
Yugoslavya, Batı Almanya ve İ talya'da 
sahneye çıkmıştır. 

Romuald TESAROWICZ 

Derin bir bas sesine sahip olan sanaıcı 
Prof. Lidia Gawrylarz'ın solist sınıfında 
eğitim görmüş ve kazandığı "Adam 
Didur'' Şan Yarışması'ndan sonra Silezya 
Operası'na solist olarak atanmıştır. Daha 
sonra Barcelona, Genova, Busseto ve 
Kudowa Zdroj yarısmalarında birinci 
ödülü kazandı .  

, 
jadwiga GADULANKA 

K.PENDERECKİ: Leh Requiemi 
Penderecki 'nin "Leh Requiemi" 
geleneksel hiristiyan kültüründen 
kaynaklanan büyük vokal ve 
enstrümantal formlar zincirinin bir diğer 
halkasıdır ve eserin bölümlerinin yazımı 
1980 yılında başlıyarak birkaç yıl 
sürmüştür: "Lacrimosa" 1970 Aralık 
ayında ölenlere ithaf edilmiş ve ilk kez 
Gdansk'da 16 Aralık 1980'de; "Agnus 
Dei" Kardinal Stefan Wysznski'nin 
anısına ithaf edilerek 31 Mayıs 1981 'de 
Varşova'da; Rahip Kolbe ve Varşova 
ihtilalcilerine ithaf edilen "Dies Irae" ise 
23 Kasım 1983'de Washington'da ve ı 
Ağustos 1 984 'de de Varşova'da 
yorumlanmıştır. 
Kelime anlamı "Dinleniş " olan, cenaze 
törenlerinde seslendirilen ve 8 bÖlümden 
oluşan vokal bir müzik türü olan 
"Requiem" ölüm konusunu 3 anlatım 
kategorisi halinde işler: Korku, ızdırap ve 
tefekkür. Requiem'de "Mahşer Günü"nün 
merhametsiz görüntüsü hem acı ve 
ızdırabın lirik anlatımı, hem de eski 
kötülüklerden korunmak için iman ve 
ümit dolu dua ile içiçe örülmüştür. 
Requiem'in zamanla dini ayinlerle olan 
ilişkisi zayıflayarak daha çok konser 
salonlarında seslendirilen, solistler,koro 
ve arkesıra için yazılmış bir çeşit büyük 
Kantat biçimini almıştır. 
Penderecki "Leh Requiemi "nde ilk kez, 
geleneğe göre bir bütün olan "Dies 
Irae"yi, Dies irae. Thba mirum, Liber 
scriptus, Quid sum miser, Rex 
tremendae, Ricordera, Ingemisco, Preces 
meae, Confuıaıis, Lacrimosa gibi 
bölümlere ayırarak bestelemiştir. Esere, 
merhametsiz atmosferi yoğunlastıran 
patetik ve dramatik bir yaklaşım 
hakimdir. Ancak Ricordera ve Lacrimosa 
bir solo yakarış karakterini korur; buna 
karşın koronun hakim olduğu "Quid sum 
miser" anlatım bakımından yalvaran bir 
duaya daha yakındır. Doruk noktası olan 
ve koronun oktavlarla söylediği bir çeşit 
"canıus firmus "(çok sesli bir parçanın 
bölümlerinin eklendiği asıl müzik 
parçası veya tema) dramatik kısımları 
birbirine bağlar. Metnin birbirini izleyen 
ve herbiri aynı tonda söylenen bölümleri, 
Sekans'ların (Bizans'tan alındığı sanılan 
Latin Kilisesi'ne ait en eski dini ayinsel 
parça) kısaltılmış melodik sönüşleriyle 
sonuclanır. 
Requiem'in 2 .Bölümü olan ve "Gazab 

Günü" anlamına gelen "Dies Irae" Leh 
Requiemi'nin ana bölümünü oluşturur ve 
"Requiem aeternum" ile "Kyrie"den 
sonra gelir. "lractus" ve "Offertorium" 

(kilisede para toplanırken orgda çalınan 
beste) yerine ise requiem formunun 
dışından alınmış metinlere dayanan 
bölümler kullanılmıştır.Bu bölümleri de 
"Agnus Dei", "Lux aeterna" ve "Libera 
me, Domine" takip eder. Psalm 6'dan 
(Kudüs tapınağında okunan "Alleluya" 
benzeri Ibrani ilahileri) alınan bölümler 
üzerine kurulu olan ve ümit dolu "fac 
eas domine, de morte transire ad viiam
onları ölümden hayata geçir, ey Thnrı" 
sözleriyle eser sona erer. 
"Leh Requiemi" Latin ve Katalik ayin 
geleneği ile Alman Protestan müziğinin 
bir sentezidir. Brahms'ı anımsatan 
sadece eserin başlığı' değildir. Aynı 
zamanda Alman Protestan müziğini de 
çağrıştırır. Penderecki'nin geç Alman 
romantizmine dayanan senfonilerinde de 
aynı etkiler görülür. Aynı zamanda eserin 
kişisel biçimindeki düzeyinin üstünlüğü 
Stravinski, Britten ve Şostakoviç ile 
benzerlikler gösterir. Penderecki'nin 
"Leh Requiemi"nin bir başka kaynağı 
daha vardır: O da "Th Deum" adlı 
eserinde olduğu gibi Polanya geleneğidir. 
"Ricordera" tema olarak " Thnrı 
kutsal ve kudretlidir" şeklinde b�şlayan 
ve Polanya'da büyük ve yakın bir tehlike 
anında edilen yakarma duasının 
başlangıcını sergiler (Aynı motif sözsüz 
olarak "Passion" da da vardır). 
Penderecki'nin armonik müzik stilinin 
daha önce geçirdiği bütün evreler "Leh 
Requiemi"nde görülür: Unison 
(teksesli)den başlayarak 12 ton 
sistemine ulaşan kontrpuan yapıya kadar, 
teknik stil , form kullanımı, Latin ve Batı 
Avrupa ile Polanya kültürünün ustaca bir 
karışımı olarak sergilenir. 

Güneybatı Almanya (Stuttgart) Radyosu 
ile Würtemberg Devlet Operası'nın 
ortaklaşa ısmarladığı eser, bütünüyle ilk 
kez 28 Eylül 1984'de M.Rostropoviç 
yönetiminde Stuttgart'da, daha sonra 
Viyana, Roma ve Milana'da besteci · 
yönetiminde başarıyla seslendirilmiştir. 
Eser en son olarak Londra'da 28 Ocak 
1987 günü Polanya asıllı olan Arthur 
Rubinstein'in IOO.Doğum Günü'nü 
kutlama senliklerinde seslendirilmistk 

PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.ye 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank PERFEKTÜP 
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. for their 
contributions. 

27 



28 

1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

KRAKOV FİLARMONİ ORKESTRA 
ve KOROSU 
CRACOW PHILHARMONY ORCHESTRA 
and CHORUS 
e 24.6.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 

Şef/Conducıor 
Koro Şefi/Chorus Master : 
Solistler/Solois ts 

Karol SZYMANOWSKI 
(1882-1937) 

Karol SZYMANOWSKI 

ARAIINTERMISSION 

Karol SZYMANOWSKI 

Thdeusz STRUGALA 
Stanislaw KRAWCZYNSKI 
Kaja DANCWWSKA, keman/violin 
jadwiga GADULANKA, soprano 

Konser Uvertürü, Fa Majör üp. 12  
Concert Overture in F Major, Op. l2  

Keman Konçertosu No. ı, Op.35 
Violin Concerto No.l, Op.35 

"Gecenin Şarkısı" 
Soprano, Koro ve Orkestra için 
Senfoni No.3, Op.27 
"Song of  the Night" 
Symphony No.3, Op.27 for Soprano, 
Chorus and Orchestra 

Thdeusz STRUGALA 

Krakov Devlf!t Filarmoni Orkestrası 
birinci şefi ve sanat direktörü olan 
sanatçı, aynı zamanda Varşova Ulusal 
Filarmoni Orkestrası sürekli şefi ve sanat 
direktör yardımcısıdır. 

1 960 yılında profesyonel ve uluslararası 
sanat kariyerine başlayan Strugala 
İstanbul, Ankara, Bratislava, Barcelona, 
Budapeşte, Dresden. Helsinki, Prag, Sofya 
ve Batı Berlin'de konserler yönetti. Daha 
sonra Paris, Viyana, Madrid, Bordeaux, 
Linz, Bükreş, Melburn. Sidney, Nürnberg 
gibi müzik merkezlerine orkestra 
konserleri için davet edildi. 197 4 yılında 
Tokyo'ya giden sanaıcı Yomiuri Nippon 
Orkestrası'nı yönetti. 

Varşova Sonbahar, Bratislava . Paris, 
Linz Bruckner, Bergen, Spoleto, 
Uluslararası İstanbul, Adelaid ve Perth 
(Avustralya). Berlin festivallerine katılan 
Thdeusz Strugala birçok ülkede radyo ve 
televizyon konserleri de yönetti. 

Çağdaş müzik alanındaki yorumuyla 
aranılan bir şef olan Strugala, birçok 
çağdaş besleeinin eserlerini Polanya'da 
ilk yöneten sanatçıdır ve şeflik 
çalışmalarının yanı sıra Varşova'da 
düzenlenen Uluslararası Kantat-Oraıoryo 
Festivali ile Duszniki'de düzenlenen 
Uluslararası Chopin Festivali 
danışmanıdır. 

\ 

Çok küçük yaşlarda keman çalmaya 
başlayan sanatçı Wroclaw'da düzenlenen 
Ulusal Keman Yarışması'nda birinci oldu 
ve Henryk Szeryng ve Pawel Kleeki 
burslarını kazandı; ilk konserini de 10 
yaşında verdi. 

Kaja Danczowska'nın kazandığı ödüller: 
1967 Henryk Wieniaswki Uluslararası 
Keman Yarışması'nda ikincilik ve 
Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası 
Genç Kemancılar Festivali'nde altın 
madalya; 1970 Uluslararası Cenevre 
Yarışması'nda ikincilik ödülü, Birleşmiş 
Milletierin 25.  yılı dolayısıyla düzenlenen 
gala konserinde altın madalya: 1975 
Uluslararası Münih Yarışması'nda 
üçüncülük ödülü ve 1976 Brüksel Kraliçe 
Elizabeth Yarışması'nda da gümüş 
madalya. 

Sanatçı 1970 yılında Moskova'ya 
giderek iki yıl süreyle David Oisırach ile 
çalıştı, 1976 yılında da Kanada 
hükümetinin daveti üzerine R. Ricci ile 
Kanada'da ihtisas yapma imkanını buldu. 

Avrupa'nın önemli konser salonlarında 
resilaller ve arkesıralar eşliğinde 
konserler veren sanatçı ABD. Meksika, 
Yeni Zelanda, Avustralya ve japonya'ya 
turneler yaptı. 

Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Brahms, Mendelssohn . 
Çaykovski, Wieniawski. Karlowicz, 
Szymanowski , Şostakoviç, Penderecki'nin 
yapıtlarını repertuarında bulunduran Kaja 
Danczowska Deutsche Grammophon .  
Philips ve Wilfon plak firmaları için 
plaklar doldurmaktadır. 

Parlak bir virtüoz olmasının yanı sıra 
şeflik de yapan sanatçı 1977 yılından beri 
Krakov Müzik Akademisi'nde yardımcı 
profesördür. 



�RAKOV FİLARMONİ ORKESTRASI 

II . Dünya Savası'nın sona ermesinden 
temen sonra kurulan Orkestra ilk 
onserini 3 Şubat ı945'te verdi. Geçen 
O yıl boyunca Latoszewski, Bierdiajew, 
'erkowski, Krzemienski. Wodiczko, 
:uıkowski, Skrowaczewski, Gerı. Rowicki, 
1arkowski, Czyz, Katlewicz gibi 
'olonya'nın müzik tarihinde önemli olan 
nüzisyenler ve sefler, arkesıranın sanat 
lirektörlüğünü ve sefliğini yaptılar Bu 
ıörevi ı98ı yılından beri de Thdeusz 
.ırugala üstlenmiştir. 
Dünyaca ünlü birçok sanatçı Krakov 

'ilarmoni salonunda bu arkesıra 
sliğinde konserler vermiş; arkesıra 
arısık koro, çocuk korosu ile birlikte 
.BD ve Kanada dahil olmak üzere 25 'ten 
ızla ülkede tumeye çıkmış; Edinburg, 
!ollanda. Venedik Çağdas Müzik Bienali 
:agreb, Flanders ve Fiorentino 
�sıivallerine katılmıştır 

Krakow Filarmoni Orkestrası ve Korosu 
2pertuarında alısılagelmis arkesıra 
serleri dışında Monteverdi 'den 
izymanowski ve Penderecki'ye kadar 
•irçok besleeinin oratoryoları da yer alır. 
bpluluk aynı zamanda Penderecki'nin 
.ucas Passion'unu plağa doldurmuş ve 
·U kayıt Plak Büyük Ödülü 'nü almıştır. 
Orkesıra ve Koro'nun Krakov ve güney 

'olonya'nın müzik yaşamında önemli bir 
eri vardır. Ülkedeki birçok festivale 
atılmakla ve konser düzenlemekte; 
Vawel Kraliyel Şaıosu'nda eski müzik 
mgramlarının ağırlık tasıdığı konserler 
ermekıedir 

ı962 yılından beri Orkesıra'ya ünlü 
'olonyalı besteci ve şef Karai 
.zymanowski'nin adını tasıma onuru 
erilmiştir. 

� .SZYMANOWSKİ: Konser Ü vertürü 

Polonyalı besteci Karai Szymanowski 
Şimanofski) şimdi Ukrayna'ya bağlı olan 
'imoşovka kasabasında, resim, şiir ve 
ıüziğin şan, piyano, besleeilik gibi 
allarıyla yakından ilgilenen bir ailenin 
yesi olarak doğmuş: 13 yasında da 
ütün yasamını etkileyen Wagner'i 
iniemisıL ı90ı yılında Varsava'ya müzik 
ğrenimi için giden Szymanowski 

Zawirski'den armoni, Noskowski'den 
kontrpuan ve kompozisyon dersleri aldı. 
ı905'de "Genç Polonyalı Müzikçiler" 
grubunu kurdu ve 6 Şubat ı906 günkü 
ilk konserde seslendirilen eserlerden 
biride ı 904-5 yıllarında bestelediği 
"Konser Uvertürü"oldu. 

ı906-08 yılları arasında Berlin'de 
Richard Strauss'un etkisinde kalan 
besteci ! .Dünya Savaşı'na kadar olan 
sürede Alman romantizminin etkisini 
gösteren eserlerinden 1 .  ve 2 .Senfoni'sini 
ile Hafız 'ın şiirleri üzerine "As k 
Şarkıları"nı besıeledi. ı9ı2-ı3 yıllarında 
orkestrasyonunu tekrardan yaptığı Fa 
Majör tondaki "Konser Uvertürü" 
Szymanowski'nin ilk olgunluk 
eserlerinden sayılmaktadır. 

Keman Konçertosu No. 1 

ı9ı 4-ı 7 yıllarını Timosovka'daki 
çiftliğinde geçiren Szymanowski'nin 
önemli eserlerinden biri de ı9ı6'da 
yazmağa başladığı ! . Keman 
Konçertosu'dur. Keman çalmasını 
bilmeyen fakat usta bir piyanisı olan 
besteci, kemancı Pawel Kochanski ile 
arkadaslığı sonucu bu eseri tasarlamış, 
BrahmsQoachim ilişkisine benzer şekilde 
gelişen konçertonun kadansını da, 
eserin ithaf edildiği Kochanski yazmıştır. 

ı9ı  7'deki Rus ihtilali'nden sonra çiftliği 
harabalunca önce Elisaveıgrad'a,sonra 
da Varsava'ya yerleşen besleeinin bu 
eseri ilk kez ı Kasım ı922'de bu kentte 
seslendirilmiştir. Bu yıllarda Polanya'nın 
Chopin'den sonra en önemli besleeisi 
olarak kabul edilen Szymanowski.  
ikincisinden ı 7 yıl  önce yazdığı bu 
keman konçertosunda Polonyalı şair 
Thdeusz Micinski'nin (ı873-ı9ı8) bir 
şiirinden esinlenmiştir. Deneysel formları 
ve felsefi eserleriyle tanınan Micinski 'nin 
"Mayıs Gecesi" adlı güç anlaşılır şiiri 
üzerine yazılan konçertoda, tınının 
sürekli bir ruhsal etkileme şeklinde 
kullanılması, belki de bu nedenle 
öngörülmüş ve şiirin müzikal anlatımı 
düşünülmüştür. Daha çok bir rapsodi 
biçiminde gelişen bu tek bölümlü 
Konçerto'da belirli bir biçimsel yenilik 
çabası görülür: Kontrası oluşturan 
bölümler yoktur, yani 3 bölümlü klasik 
konçerıo kuruluşuna uyulmamıstır. Liszı 
tarzında kontraksiyon (karşı hareket) 
tekniği esere orijinal bir hava verir. 

Armoni yönünden besteci Wagner'in VE 
empresyonistlerin etkisinde kalmakla 
birlikte, Scriabin'in lirik havası da sezilir. 
Zengin ve parlak arkesıra yapısıyla 
seçkinlesen bu eserin her sayfasında 
sürekli değişen tempo işaretleri, 
dağaçiama ( emprovize) çalınıyormus 
etkisi veren ve genellikle lizierde 
dolaşan sola kemanla arkesıranın ilginç 
diyalogları, ve beklenmeyen şekilde 
sakin sona eris, konçertoyu çekici hale 
getirir. (Süre:26') 

S enfoni No.3 

Piyanist Arthur Rubinstein ve viyolonist 
Pawel Kochanski ile ı 920-2ı yılları 
arasında 2 kere İngiltere ve Amerika'ya 
giderek eserlerini tanıtan 
Szymanowski'nin 3.Senfoni'si ilk kez 24 
Kasım ı92ı  'de Londra'da seslendirildi. 

Eserinde şiirsel, mistik bir arayış içindE 
olan besteci yakın doğuya ve mitolojiye 
duyduğu ilgiyle Arap ve Fars edebiyatı 
ile de uğraşmış, Hafız'ın şiirlerini 
bestelemiş ,Yunan mitolojisini konu 
almış, ancak hiçbir zaman bu melodileri 
veya gamları kullanmamıştır Soprano, 
koro ve arkesıra için ı9ı4-ı9ı6 yılları 
arasında bestelenen ve bütünüyle soyut 
bir eser olan "Gecenin Şarkısı" adlı 
Senfonisi de yine şiirle ilgilidir ve besteci 
bu eserinde Mevlana Cela.Ieddin 
Rumi'nin (ı 207-ı273) bir şiirinden 
esinlenmiştir. Şiirin vecd veren mistik 
havası ve olağanüstü mecazi anlamı 
besleeiyi çok etkilemiş ve ilham kaynağı 
olmuştur. Yüce duygular uyandıran tek 
bölümlü Senfoni, beste tekniği açısından 
da parlak ve ince bir orkestrasyona 
sahiptir. Szymanowski çok geniş bir 
arkesıra kullanmıs;nefeslileri, vurma 
çalgıları ve yaylıları arttırmış ,aynı 
zamanda celesta, piyano, soprano ve 
karışık koro halinde insan sesini de 
değerlendirmiş tir. 

Szymanowski'nin 3.Senfonisi "Gecenin 
Şarkısı" yorum açısından güç eserler 
arasında yeralır Bununla beraber 
Senfoni, besleeinin ifade ettiği derin açık 
yüreklilik ve insanı kavrayan, heyecan 
veren mistik havasıyla bestelendiği 
devrin olağanüstü bir sanat belgesi ve 
aynı zamanda değerini hiçbir zaman 
kaybetmeyecek bir örneği olarak 
kalacaktır. 
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1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

BERLiN SENFONİ ORKESTRASI ve 

BERLiN SiEMENS KOROSU 
BERLIN SYMPHONY ORCHESTRA and 
BERLIN SIEMENS CHORUS 
e 6.7 . 1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 
e ı ı . 7. 1987, Spor ve Sergi Sarayı, 21 .30/9.30 pm. 

Şef/Conductor : 
Otto RUTIIENBERG 

Solistler/Soloists : 
Barbara VOGEL, soprano 
Niels KÖPCKE, konırıenor/contreıenor 
Andrew HAMBLY-SMITH, bariton/bariıone 

Cari ORFF 
(1895-1982) 

Carmina Burana 
Solistler, Koro ve Orkestra 
için Kantat 
Canıata for Soloists, 
Chorus and ürehesıra 
• FORTUNA IMPERATRIX MUNDI 

(Thlih, Dünyanın Kraliçesi/ 
Luck, Empress of the World) 

1. O Fortuna (koro/chorus) 
2. Fortune plango vulnera (koro/chorus) 
• PRIMO VERE (Ilkbaharda/In Springtime) 
3. Veris leta facies (koro/chorus) 
4. Omnia Sol ıemperat (bariton/baritone) 
5. Ecce gratum (koro/chorus) 
• UF DEM ANGER 

(Çayırlarda/ln the Green) 
6. Thnz (orkestra/orchestra) 
7. Floret silva nobilis (koro/chorus) 
8. Chramer,gip die varwe mir (koro/chorus) 
9. Reie ( orkestra/orchesıra) 

Swaz hie gat umbe (koro/chorus) 
Chume, chum geselle min (koro/chorus) 

l O.Were diu werlt aile min (koro/chorus) 
• IN TABERNA (Thvemada/ln the Thvem) 
l l .  Estuans interius (bariton/baritone) 
12. Olim lacus colueram 

(tenor - erkekler korosu/male chorus) 
13. Ego sum abbas(bariton- erkekler korosut 

bari! one - mal e ch o rus) 
14. In tabema quando sumus 

(erkekler korosu/m ale chorus) 
• COUR D'AMOUR 

(Aşk Bahçesi!Court of Love) 
15 .  Amor volat undique 

( soprano- koro/chorus) 
16.  Dies, nox et omnia (bariton/baritone) 
17 .  Stetit puella (soprano) 
18.  Circa mea pectora 

(bari ton- koro/baritone -ch o rus) 
19. Si puer cum puellula 

(tenor, bariton/baritone) 
20. Veni, veni, venias (koro/chorus) 
21 .  In trutina (soprano) 
22 .  Thmpus esı iocundum(soprano,bariton 

- koro/ soprano, baritone - c ho rus) 
23. Dulcissimo (soprano) 
• BLANZlFLOR ET HELENA 

(Blanziflor ve/and Helena) 
24. Ave formosissima (koro/chorus) 
• FORTUNA IMPERATRIX MUNDI 
25. O Fortuna (koro/chorus) 

Otto RUTHENBERG 

Sanaıçının Berlin Spandau'daki 
johannes Vakfı 'nda öijreımen ve organisı 
olarak çalışan babası, 1943 yılında bu 
görevinden ayrılınca oijlunun eğitimiyle 
ilgilenmiştir. Spandau Freiherr-von-Stein 
Okulu'nda lise efjitimini tamamlayan Oıto 
Ruthenberg daha sonra Berlin Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu'nda Prof. Schwarz
Schiling ve Prof. Pepping ile armoni ve 
kompozisyon, Prof. Baumann ve Prof. 
Chemin Petit ile de şeflik öijrenimi gördü. 
1963 yılında Freiherr-von-Stein Okulu'na 
atanan Ruthenberg aynı zamanda 
Berlin'in Spandau Bölgesi müzik öijretimi 
yöneticiliği ve kendi dalında müzik 
danışmanlığı yapmaktadır. 

Birçok koronun da sefliijini yapmış olan 
sanatçı 1966 yılından beri Berlin Siemens 
Korosu ve Spandau Müzik Okulu Gençlik 
Senfoni Orkestrası'nı yönetmektedir. Oıto 
Ruthenberg 1974 ve 1979 yıllarında C. 
Engels ve V. Becker kompozisyon 
yarışmalarında ödül kazanmıştır. 

Barbara VOGEL 

Berlin'de doğan sanatçı halen Berlin 
operası solistlerindendir ve Mozart, 
Beethoven, Weber ve Wager'in 
operalarındaki soprano rolleri ile büyük 
başarı kazanmıştır. Aix-en-Provence, 
Salzburg, Paris, Orange. Flandern gibi 
ünlü müzik festivallerine katılan Vogel. 
Berlin Operası'nın japonya, Kore. 
Meksika , İtalya, İsveç, Finlandiya ve 
Belçika'ya yaptığı turnelere katıldı. Alman 
Thlevizyonu için filme alınan birçok 
operada rol alan sanatçı aynı zamanda 
lied resitalieri de vermektedir. 

Niels KÖPCKE 

1948'de Hamburg'da piyanist ve 
organisı bir ailenin oğlu olarak dünyaya 
geldi. Hamburg Müzik Yüksek Okulu'nda 
Gisela Arsıe ve Prof. Maya Stein'in 
yanında çocuk soprano olarak ses 
eğitimine başlayan sanatçının ses 
değişiminden sonra yüksek seslerdeki 
parlaklığı sürmüştür. 

197 l 'de Berlin'de kilise müziği, ilahiyat 
ve konır-ıenor ses tekniği konusunda Prof. 
Margareıhe von Winterfeldt'den ders 
almıştır. 1975'ten beri şarkıcı ve 
konuşmacı olarak çalışmaktadır. 
Repertuarında Rönesans'tan Schütz. Bach 
ve Haendel'e kadar eserler bulunan 
sanatçı 1986'da kurduğu "Berlin Vokal 
Topluluğu" ile konserler vermektedir. 

Andrew HAMBLY-SMITH 

Bristol'da doğan sanatçı Londra'daki 
Guidhall Müzik ve Drama Okulu'nda 
eğitim görmüş, 1981 yılında Aldeburg ve 
Glyndebourne festivalleri ile Bristol Old
Vic ve Londra Sadler's Wells 
tiyatrolarında sahneye çıkmıştır. 1982 
yılında DAAD Bursu ile Berlin'e gelen 
Hambly-Smith Berlin Şan Akademisi'nde 
Hans Hilsdorf yönetimindeki konseriere 
katılmış ve 1985'te Berlin Operası'nda 
sahneye çıkmıştır. Avusturya ve İtalya'da 
konserler veren sanatçı Luciano 
Chailly'nin "Çıplak Kafalı Şarkıcı" adlı 
eserinin Viyana'daki ilk oynanışında rol 
a:mıstır. 

DEIJTSCHE KLASSENLCJJTERIE BERLiN Vakfı 
ile SİEMENS'e kalkılanndan dolayı teşekkür 
ederiz. 
\M! should /ike to thank DEIJTSCHE 
KLASSENWJTERIE BERUN and SIEMENS for 
their contributiorıs. 



C.ORFF: Carmina Burana 
Münih'de do�an Alman besteci Carl Orff 

önce Kaminsky'nin ö�rencisi olmuş, 
sonra kentin oda tiyatrosunda 
arkesıranın yöneticisi iken ünlü rejisör 
O.Falkenberg'in sanatının etkisinde 
kalmıştır. Daha sonra ortaça� müzi�i ile 
ilgilenmeye başlamış, Münih'te açtı�ı bir 
ritmik jimnastik okulu ile deney 
kazanmış ve sonunda 1937'de yazdı�ı 
Carmina Burana ile müzik dünyasında 
ismini duyurmuştur. 

söylenen şiirlerden derlenmiştir. Bu 
koleksiyon Bavyera Alpleri'nde 
benediktin papazlarına ait bir 
manastırda bulunmuş ve 1847 yılında 
"Benediktbeurer" adı altında johann 
Andreas Schmeller tarafından 
yayınlanmıştır. 

Bu şiirler karışık bir şekilde, eski 
almanca, latince ve eski fransızca 
dillerinde ö�renci şarkılarını, eski 
gezginci şarkıcıların dizelerini kapsar. 
Konuları da de�işik, daha "Dünyevi"dir, 
Ölüm korkusu ,  kilisenin yozlaşması ile 
alay ediş, günıihlar, mistik ve maddi 
dünyalar, zevk, e�lence, meyhane ve 
içki, kadın, kumar, çapkınlıklar, bahar, 
yeşil kırlar ve orta ça�ı elinde tutan 
Talih . .  

Önce sahnede oynanılmak üzere 
tasarlanan ve ilk kez 1937 yılı Haziran 
ayında Frankfurt Operası'nda 
seslendirilen esere temel olarak alınan 
metin, 12 .  ve 13. yüzyıllarda yazılan ve 

FORTUNA 11\LiH, 
IMPERATRIX MUNDI DÜNYANIN KRALiÇESi 

1 .  O Fortuna, Ey Talih 
velut !una tıpkı ay gibi 
statu variabilis, şeklin hep de�işir; 
semper crescis daima ya büyürsün 
aut decrescis; ya da küçülürsün; 
vita detestabilis zalim yaşam 
nunc obdurat bir bakarsın wrdur, 
et tunc curat ve bir bakarsın gözetler 
ludo mentis aciem, aklın kumara yatkınlı�ını; 
egestatem, zavallılık, 
potestatem güçlülük 
dissolvit ut glaciem. tıpkı buz gibi erir. 

Sors immanis Gaddar ve 
et inanis, anlamsız, 
rota tu volubilis, dönen bir tekerleksin; 
status malus, e�er şansın kötüyse 
vana salus sa�lı�ın boşuna-
semper dissolubilis, eriyip gider; 
obumbraıa kasvet l i  
et velata ve gizlice 
michi quoque niteris; beni de harap ettin; 
nunc per ludum şimdi kumar masasında 
dorsum nudum sırtım çıplak 
fero tui sceleris. görüyorum götürdüklerini. 

Sors salulis Sa�lık şansı 
et virtutis ve dayanıklılık 
michi nunc contraria, bana karsıdır, 
est affectus kötüledi 
et defectus ve mahvoldu 
semper in angaria. sana hizmet u�runa. 

Fonuna rota volvitur; 
descendo minoratus; 
alter in altum tollitur; 
nimis exaltatus 
rex sedet in verıice-
caveat ruinam! 
nam sub axe legimus 
Hecubam reginam 

PRIMO VERE 

3. Veris !eta facies 
mundo propinatur 
hiemalis acies 
victa iam fugaıur. 
in vestitu vario 
Flora principatur, 
nemorum dulcisono 
que cantu celebraıur. 

Flore fusus gremio 
Phebus novo more 
risum daı, hoc vario 
iam stipatur flore. 
Zephyrus nectareo 
spirans it odore. 
Certatim pro bravio 
curramus in amore. 

Cytharizat cantico 
dulcis Philomena. 
flore rident vario 
prata iam serena. 
salit cetus avium 
silve per amena, 

Wagner'den sonra "Müzikli Tiyatro" 
kavramına tam anlamıyla yönelen ilk 
besteci olan Orffun Carmina ile 
kazandı�ı bu başarı çok eleştirilmiş;hatta 
çok basit yazıldı�ı için ciddi bir beste 
bile sayılamayaca�ı öne sürülmüştür. 
Ancak Carmina Burana'da sadelik ile 
çarpıcı riliınierin ustaca 
kaynaştırılması,hem e�lendiren, hem de 
düşündüren Orffun ince zekasını, 
tiyatrodaki engin tecrübesini ve bilgisini 
gösterir. Orkestra, koro, soprano, tenor ve 
bariton solo için ve vurmaçalgıların 
ço�altılmasıyla daha da çarpıcı olan eser 
25 bölümden oluşmaktadır. (Süre:62') 

Talihin tekerle�i dönüyor; 
inişiyle alealırken biri 
yükselir bir di�eri: 
hepsinden yukarıda 
oturur kral zirvede-
Perişan olaca�ını unutmasın ! 
Tekerle�in alıında gördü�ümüz 
Kraliçe Hecuba'nın adıdır. 

BAHARDA 

Baharın neşeli yüzü 
döndü dünyaya yeniden; 
Kışın sertli�i 
kaçıyar yenilmiş şimdi: 
Çesitli giysileriyle 
hüküm sürüyor Flora 
ve arınanın ahenkli sesiyle 
sarkılar söylüyor. 

Flora'nın kuca�ında 
Phebus yeniden 
gülüyor: başında 
çiçeklerden bir taçla. 
Zephyrus ballı 
kokularla esiyor. 
Aşkın ödülünü kazanmak için 
acele edelim. 

Şakıyor şarkısıyla 
sevimli Philomena: 
Türlü türlü çiçeklerle gülüyor 
sirndi neşeli çayırlar: 
Bir kus sürüsü 
huzurlu ormanda uçuyor, 

Hac in hora Hemen sirndi chorus promit virginum ve şimdi gençkızlar korosu 
sine mora gecikmeden iam gaudia millena. binlerce zevk sunuyor. 
corde pulsum tangite; dokun ses veren tellere; 
quod per sortem ve güçlü adamı 4. Omnia sol temperat Herseyi düzehir güneş 
stemit fortem, yere vuran için, purus et subtilis, saf ve güzel; 
mecum omnes plangite' benimle a�layın hepiniz! novo mundo reserat Dünyanın çehresi 

faciem Aprilis, yenilenir Nisan'la; 
2. Fortuna plango vulnera Talihin yaralarma ad amorem properat Aşka do�ru yönelir 
stillantibus ocellis, dökerim gözyasları animus herilis erke�in kalbi, 
quod sua michi munera bana verdi�i hediyeleri et iocundis imperat ve mutlu insanlara hükmeder 
subırahit rebellis. alıp götürdü elimden. deus puerilis. genç Tanrı. 
Verum est, quod legitur, Yazılan do�rudur, 
fronte capillata, saçlıdır baş Rerum ıanıa novitas Ne çok yenilik var 
sed plerumque sequitur ama ço�u kez in solemni vere bu bahar töreninde, 
Occasio calvata. kalır çıplak. et veris aucıoriıas ve baharın kudreti 

iubet nos gaudere; mutlu olmamızı emrediyor. 
In Fortuna solio Talihin tahtında vias prebet solitas, Bildik yollar gösteriyor 
sederam elatus, otururdum neşeyle, et in tuo vere ve sen de gençliğinde 
prosperitatis vario basarının çiçeklerinden fidcs est et probitas sevgiline layık ve 
flore coronatus; bir taç basımda; tuum retinere. sadık olmalısın. 
quicquid enim florui Mutlu ve başarılı 
felix et beatus, böyle gelişip büyürken Ama me fideliter, Sadakaıle sev beni, 
nunc a summo corrui şimdi zirveden yuvadandım fidem meam noıa: gör sana nasıl güvendiğiıni; 
gloria privatus. söhret gitti elimden. de corde totaliter bütün kalbimle 

et ex menıe toıa ve bütün düsüncelerimle 
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sum presentialiter 
absens in remota, 
quisquis amat taliter, 
volvitur in rota. 

5. Ecce gratum 
et optatum 
ver reducit gaudia. 
purpuratum, 
floret pratum, 
sol serenal omnia. 
Iamiam cedant tristia! 
Estas redit, 
nunc recedit 
hyemis sevitia. 

lam liquescit 
et decrescit 
grando, nix et cetera; 
bruma fugit, 
et iam sugit, 
ver estatis ubera; 
illi mens est misera. 
qui nec vivit, 
nec lascivit 
sub estatis dextera. 

Gloriantur 
et letantur 
in melle dulcedinis, 
qui conantur, 
ut utantur 
premio Cupidinis; 
simus jussu Cypridis 
gloriantes 
et letantes 
pares esse Paridis. 

UF DEM ANGER 

6. Thnz 

7. Floret silva nobilis 
floribus et foliis. 

Ubi est antiquus 
meus amicus? 
Hinc equitavit, 
eia. quis me amabit? 

Floret silva undique. 
nah mime gesellen isı mir we. 

Gruonet der walt allenthalben, 
wa ist min geselle alse lange? 
Der ist geriten hinnen, 
o wi, wer sol mich minnen? 

seninle beraberim. 
senden uzakta olduğumda bile. 
Benim gibi her seven 
Tekerleğin üzerinde döner. 

Bak tatlı 
ve özlenen 
bahar caniandırıyor sevinci; 
Parlak renkler içinde 
çayır çiçeklendi: 
Güneş aydınlatıyor 
gitsin artık hüzün 
yaz geri döndü. 
iste cekip gidiyor 
kışın vahseti. 

Artık eriyor 
ve yokoluyor 
dolu, kar vesaire; 
sis dağılıyor 
ve sirndi emiyor 
yazın memesinden bahar. 
Zavallının biridir 
yaşamdan zevk almayan, 
ne de sefahatten 
yazın saltanatı boyunca. 

Şan lı 
ve mutludurlar 
tatlılığın balında 
uğraşıp 
kazananlar 
Cupid'in ödülünü; 
Hadi Venüs'ün emriyle 
yücelik 
ve mutlulukta 
eşitizdir Paris'e. 

ÇAYIRLARDA 

Dans. 

Gururlu orman yeşerdi 
yapraklar ve çiçeklerle. 

Nerede benim eski 
sevgili m? 
Gitti atıyla. 
evyah, kim sevecek beni? 

Ormanın her yeri çiçeklendi, 
sevgilimi arzuluyorum. 

Ormanın her yeri yesilse, 
sevgiJim neden hala gelmedi? 
Atıyla buradan uzaklara gitti, 
eyvah, beni kim sevecek? 

8. Chramer, gip die varwe mir, Dükkancı, boya ver bana 
die min wengel roete, yanaklarımı boyamam için, 
darnit ich die jungen man Delikanlıları yakalayayım diye, 
an ir dank der minnenliebe noete. Sayende sevişmek için. 
Seht mich an, Bana bakın 
jungen man! Delikanlıları 
!at mich iu gevallen1 Bırakın sizi mutlu edeyim! 

Minnet, tugentliche man, 
minnecliche frouwen! 
minne tuot iu hoch gemuot 
unde !at iuch in 

hohen ·eren schouwen. 
Seht mich an, 
jungen man' 
!at mich iu gevallen! 

Wol dir, werlt, daz du bist 
also freudenriche' 
ich will dir sin undertan 
durch din liebe immer 

sicherliche. 

Sevin genç erkekler 
sevilecek kadınları! 
Aşk cesaretlendirir sizleri. 
ve 

yüceltir serefinizi 
Bana bakın 
delikanlılar! 
Bırakın sizi mutlu edeyim! 

Hoşgeldin, dünya 
öylesine neşeyle dolu ki! 
Senin esirin olaca!:)ım 
aşkından her zaman 

emin. 

Seht mich an, 
jungen man! 
jat mich iu gevallen 

9. Reie 

Swaz hie gat umbe, 
daz sint alles megede, 
die wellent an man 
alien disen sumer gan! 

Chume, chum, geselle min, 
ih enbite harte din. 
ih enbite harte din. 
chume. chum. geselle min. 

Suzer rosenvarwer munt. 
chum unde mache mich gesunt, 
chum unde mache mich gesunt, 
suzer rosenvarwer munt. 

Swaz hie gat umbe, 
daz sint alles megede, 
die wellent an man 
alien disen sumer gan! 

10. Were diu werlt aile min 
von deme mere unze an den Rin, 
des wolt ih mih darben. 
daz diu chünegin von Engeliant 
!ege an minen armen. 

IN TABERNA 

ll. Estuans interi us 
ira vchementi 
in amaritudine 
loquor mee menti; 
factus de materia. 
cinis elementi. 
similis sum folio. 
de quo ludunt venti. 

Cum sit enim proprium 
viro sapienti 
supra petram ponere 
sedem fundamenti. 
stultus ego comparor 
fluvio labenti. 
sub eodem tramite 
nunquam permanenti. 

Feror ego veluti 
sine nauta navis. 
ut per vias aeris 
vaga fertur avis: 
non me tenent vincula. 
non me tenet davis. 
quero mihi similes 
et adiungor pravis. 

Mihi cordis gravitas 
res videtur gravis; 
iocus est amabilis 
dulciorque favis; 
quicquid Venus imperat, 
labor est suavis, 
que nunquam in cordibus 
habitat ignavis. 

Viva !ata gradior 
more iuventutis, 
inplicor et vitiis 
immemor virtutis, 
voluptatis avidus 
magis quam salutis, 
mortuus in anima 
curam gero cutis. 

Bana bakın 
Delikanlıları 
Bırakın sizi mutlu edeyim! 

Thplu Dans.(Rond) 

Döne döne dans ediyor 
gençkızların hepsi, 
erkeksiz geçirmek 
istiyorlar bütün yazı! 

Gel, gel sevgilim, 
acıyla yalvarıyorum sana, 
acıyla yalvarıyorum sana. 
Gel, gel sevgilim. 

Thtlı. kırmızı dudaklı, 
Gel de beni rahatlat, 
Gel de beni rahatlat, 
tatlı, kırmızı dudaklı. 

Döne döne dans ediyor 
gençkızların hepsi, 
erkeksiz geçirmek 
istiyorlar bütün yazı' 

Bütün dünya benimdi 
denizden Ren'e kadar, 
hepsinden vazgeçerdim, 
İngiltere kraliçesi 
kollarımda olsun diye. 

TAVERNADA 

İçin için yanaraktan 
dayanılmaz bir öfke ve 
acıyla 
konuşurum kendi kendime; 
hafif bir maddeden 
yapılmış, kül gibiyim 
11pkı bir yaprak gibi 
rüzgarların oynadı!:)ı. 

Bilge adamın 
yaptı!:)ı gibi, do!:)rusu 
kaya üzerine 
oturtmaktır temeli. 
Ben zavallının biriyim 
önüne geleni 
sürükleyip 
götüren bir nehir gibi. 

Gidiyorum tıpkı 
tayfasız bir tekne gibi; 
hava akımlarında 
yolunu şaşırmış bir kuş gibi; 
zincirler tutmaz beni. 
anahtar kilitlemez beni, 
kendim gibilerini ararım 
ve kötülüklerle beraberim. 

Kalbimin a!:)ırlı!;lı 
bir külçe gibi; 
sakalaşmak hoştur 
ve bal pete!:)inden tatlıdır; 
Venüs 'ün her emretti!:)i 
zevkli bir görevdir, 
Ama asla yerleşmez o 
tembel olan kalplere. 

Geniş bir yolda gidiyorum 
herhangi bir genç gibi, 
ve ba!:jlıyım kötü huylara 
hiç düşünmeden fazileti, · 
sa!:jlıktan daha çok 
düşkünüro zevke, 
ruhum ölü 
bedenim için yaşarım. 



1 2 .  Cignus usıus canıaı: 
Olim lacus colueram, 
olim pulcher extiteram, 
dum cignus ego fueram. 

Miser, misert 
modo niger 
et usıus fortilert 

Giraı, regiraı garcifer; 
me rogus urit fortiter: 
propinaı me nunc dapifer, 

Miser, misert 
modo niger 
et usıus fortilert 

Nunc in scuıella iaceo, 
et voliıare nequeo, 
dentes frendentes video: 

Miser, misert 
modo niger 
et usıus fortilert 

13 .  Ego sum abbas 
Cucaniensis, 

et consilium meum esı 
cum bibulis, 

et in secıa Decii volunıas 
mea esı, 

et qui mane me quesieriı 
in ıaberna, 

post vesperam nudus 
egredietur. 

et sic denudaıus vesıe 
clamabiı: 

Wafna, wafna! 
quid fecisti sors turpissima? 
Nosıre vite gaudia 
abstulisti omniar 

1 4 .  ln ıaberna quando sumus, 
non curamus quid sit humus, 
sed ad ludum properamus, 
cui semper insudamus. 
Quid agaıur in ıaberna, 
ubi nummus esı pincerna, 
hoc esı opus uı queraıur, 
si quid loquar, audiatur. 

Quidam ludunı, quidam bibunı, 
quidam indiserete vivunı, 
Sed in ludo qui moranıur, 
ex his quidam denadanıur, 
quidam ibi vesıiunıur, 
quidam saccis induunıur. 
Ibi nullus tirnet morıem, 
sed pro Baccho mitıunı sorıem; 

Primo pro nummaıa vini, 
ex hac bibunı libertini; 
semel bibunı pro captivis, 
post hec bibunı ter pro vivis, 
quater pro Christianis cunctis, 
quinquies pro fidelibus defunctis, 
sexies pro sororibus vanis, 
septies pro militibus silvanis. 

Ocıies pro fratribus 
perversis, 

nonies pro monachis dispersis, 
decies pro navigantibus, 
undecies pro discordantibus, 
duodecies pro penitentibus, 
ıredecies pro iter agentibus. 
Thm pro papa quam pro rege 
bibunı omnes sine !ege. 

Kızarmış kuğunun şarkısı: 
Bir zamanlar göllerde dolaşırdım,  
Bir  zamanlar çok güzeldim, 
kuğu olduğum günlerde. 

Ne perişanlıkl 
Şimdi kara ve 
haince kızartılmış! 

Şiş dönüyor, ve dönüyor, 
Ölüm ateşi yakıyor beni; 
Yaklaşıyor ahçı bana, 

Ne perişanlıkt 
Şimdi kara ve 
haince kızartılmışr 

Tepside yatıyorum, 
ve uçup kaçamam: 
Isıran dişler görüyorum: 

Ne perişanlık! 
Şimdi kara ve 
haince kızarıılmışr 

Cuncany manasım 
papazıyı m,  

sarhoşlarla beraber olmak 
h uyum, 

ve Decius okulundan olmak 
arzum, 

ıavernada erkenden arayan 
beni, 

akşam olmadan çıplak fırlar 
dışarı, 

ve şöyle bağırır giysilerinden 
yoksun: 

Wafna, wafnar 
Rezil ıalih, ne yaptın? 
yasamımın neşelerini 
hepsini çeklin aldın elimden1 

Thvernada otururken, 
yoktur yerin önemi bizim için, 
ama her zaman koşarız 
bizi ıerleıen kumara. 
Paranın kilercihaşı olduğu 
ıavernada neler döndüğünü 
bir sorsanız iyi olur; 
Anlaıacağım, iyi dinleyin. 

Kimi kumar oynar, kimi içer, 
kimi her ikisini de yapar. 
Ama kumara oturanlardan 
kimi soyulur, 
kimi giyinir, 
kimi para keseleriyle donanır. 
Orada kimse korkmaz ölümden, 
ama Baküs'ün şerefine zar atılır. 

Birinci kez şarabı ısmarlayana, 
buna herkes içer; 
iki kere hapiste olanlara, 
sonra üç kez yaşayanlara, 
dört kez tüm hıristiyanlara, 
beş kere dini bütün ölenlere, 
altı kere akılsız kızlara, 
yedi kere ormanda çalışanlara, 

sekiz kere yolu şaşıran 
biraderlere, 

dokuz kere gezginci papazlara, 
on kere denizcilere, 
onbir kere kavgacılara, 
oniki kere tövbekarlara, 
onüç kere yola çıkanlara, 
aynı şekilde kral ve de papaya 
herkes içer izin almadan. 

Bibit hera, bibit herus, 
bibit miles, bibit clerus, 
bibiı ille, bibit illa, 
bibit servus cum ancilla, 
bibit velox, bibit piger, 
bibiı albus, bibit niger, 
bibit consıans, bibit vagus, 
bibit rudis, bibit magus. 

Bibit pauper, bibit egrotus, 
Bibit exul et 

ignoıus, 
bibit puer, bibiı canus, 
bibit presul et decanus, 
bibit soror, bibit fraıer, 
bibit anus, bibit mater, 
bibit ista, bibit ille, 
bibunı centum, bibunt mille. 

Parum sexcente nummaıe 
duran!, cum 

immoderaıe 
bibunı omnes sine meta. 
Quamvis bibanı mente !eta, 
sic nos rodunı omnes gentes 
et sic erimus egenıes. 
Qui nos rodunı confundanıur. 
et cum iustis non 

scribantur. 

COUR D'AMOURS 

15. Amor volat undique, 
captus est libidine. 
luvenes, iuvencule 
coniunguntur merito. 

Siqua sine socio, 
caret omni gaudio; 
tenet noctis infima 
sub intimo 
cordis in custodia: 

fit res amarissima. 

1 6 .  Dies, nox et omnia 
michi sunt contraria, 
virginum colloquia 
me fay planszer, 
oy suvenz suspirer, 
plu me fay ıemer. 

O sodales, ludite, 
vos qui scitis dicite, 
michi mesto parcite, 
grand ey dolur, 
attamen consulite 
per voster honur. 

Tha pulchra facies, 
me fay planszer milies, 
pectus habet glacies. 
a remender, 
statim vivus fierem 
per un baser. 

1 7 . Stetit puella 
rufa ıunica; 
si quis eam ıetigit, 
tunica crepuit. 
Eia. 

Stetit puella, 
ıamquam rosula; 
facie splenduit, 
os eius floruit 
Eia. 

18. Circa mea pectora 
multa sunı suspiria 

Hanım içer, bey içer, 
asker içer, papaz içer, 
bu adam içer, şu kadın içer, 
uşak içer, hizmetçi içer, 
tezcanlı içer, tembel içer, 
beyaz adam içer, zenci içer, 
Müdavim içer, geçici müşteri içer, 
Acemi içer, ıecrübeli içer. 

Fakir adam içer ve de sakat, 
Sürgündeki içer ve tanınmayan 

içer, 
oğlan içer, aksakallı içer, 
başkan içer, ve de çömez içer, 
kızkardeş içer, erkekkardeş içer, 
ihtiyar içer, anne içer, 
şu kadın içer, bu erkek içer, 
yüzlercesi içer, binlereesi içer. 

Altıyüz metelik pek azdır 
dayanmaz, kendine hakim 

olmadan 
ve durmadan hepsi içerse, 
Bırakın sınırsız içsinler neşeyle, 
insanlar bizi bela gibi görürler, 
ve parasız kalışımızı da. 
Bırakın bizi hor görenler utansın 
ve olmayalım erdemlilerle aynı 

AŞK BAHÇESi 

Her yerde uçuyor Aşk 
arzuyla dolu. 

kefede. 

Delikanlılar, gençkızlar 
haklı olarak biraraya gelir. 

Sevgilisi olmayan gençkız 
Hiç zevksiz yaşar; 
Gece boyunca bekçilik eder 
tek başına 
kalbini korumak için. 

Bu en acı kaderdir. 

Gündüz. gece ve herşey 
bana karşı; 
gençkızların gevezeliği 
ağiatıyor beni; 
sık sık iç çekiyorum, 
bu da daha korkuluyor beni. 

Ah dostlarım eğlenin, 
siz ki, bilirsiniz söyleyin, 
sıyırın beni üzüntüden; 
kederim büyük, 
en azından akıl verin bana 
şefkatinizle. 

Güzel yüzün 
Döktürür binlerce gözyaşımı 
Buzdur kalbin. 
Beni iyi etmekse niyetin, 
Hemen canlanırdım 
bir öpücükle. 

Bir kız durur 
kırmızı giysisiyle; 
eğer bir dokunan olursa 
giysi titrer. 
Ay. 

Bir kız durur 
gül goncası gibi; 
Yüzü neşe içindeydi, 
Ağzı çiçek gibi. 
Ay 

Kalbimin etrafı 
iç çekişleriyle dolu, 
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de tua pulchritudine, güzelliğin Oh, oh, oh, totus floreo, Oh, oh, oh, her yanım yanıyor: 
que me ledunt misere. acımasızca yaralıyor beni. iam amore virginali bir kızın aşkı için 

totus ardeo, yanıp tutuşuyorum; 
Manda liet, Manta liet, novus,novus amor yeni, yeni bir aşk 
manda liet, manda liet, est, quo pereo. için ölüyorum. 
min geselle chumet niet. sevgitim gelmiyor. 

Mea mecuın ludit Eğlenceye sürüklüyor beni 
Thi lucent oculi Gözlerin parlıyor virginitas, bekaretim, 
sicut solis radii, Güneş ışınları gibi, mea me detrudit Thpetaklak ediyor beni 
sicut splendor fulguris karanlıkları aydın la tan simplicitas. saflığım. 
lucem donat tenebris. şimşeğin cakışı gibi. 

Manda liet, 
Oh, oh, oh, totus floreo, Oh, oh, oh, her yanı m yanıyor; 

Manda liet, iam amore virginali bir kızın aşkı için 
manda liet, manda liet. totus ardeo, yanıp tutuşuyorum; 
min geselle chumet niet. sevgitim gelmiyor. novus, novus amor yeni, yeni bir aşk 

Yellet deus, vellent dei Thnrı emri, tanrılar versin 
est, quo pereo. icin ölüyorum. 

quod mente proposui; aklınıdan geçenleri: Yeni, domicella, Gel, sevgitim 
ut eius virginea onun bekaret bağlarını cum gaudio. mutlulukla 
reserassem vincula. ben çözebilseydim. veni, veni, pulchra, gel gel, güzelim, 

Manda liet, Manda liet, 
iam pereo. artık ölüyorum. 

manda liet, manda liet. Oh, oh, oh, totus floreo, Oh, oh, oh, her yanım yanıyor; 
min geselle chumet niet. sevgitim gelmiyor. iam amore virginali bir kızın aşkı için 

19 .  Si puer cum puellula Bir oğlanla bir kız 
totus ardeo, yanıp tutuşuyorum; 
novus, novus amor yeni, yeni bir aşk 

moraretur in cellula, küçük bir odaya kapanırsa est, quo pereo. icin ölüyorum. 
felix coniunctio. mutluluktur beraberlikleri. 
Amore suscrescente, Aşk kabardıkça 23.  Dulcissime, Thtlım benim 
pariter e medio arasında ikisinin totam tibi subdo me! Herşeyimi veriyorum sana. 
avulso procul tedio, yok olup gider bezginlikleri, 

BLANZIFLOR ET HELENA BALANZiFLOR VE HELENA fit ludus ineffabilis tarifsiz bir oynaşı başlar 
membris, lacertis, labiis. uzuvlarda, kollarda, dudaklarda, 24.  Ave formosissima, Selam, güzeller güzeli, 

20. Yeni, veni, venias, Gel, gel, gelsene gernma pretiosa, değerli mücevher, 
ave decus virginum, selam, kızların gururu, ne me mori facias, öldürme beni, virgo gloriosa, ışık saçan gençkız, hyrca, hyrce, nazaza, hyrca, hyrce, nazaza, ave mundi luminar, selam, dünyanın ışığı, trillirivos . .  trillirivos . .  ave mundi rosa, selam, dünyanın gülü, 

Pulchra tibi facies, Güzel yüzün, Blanziflor et Helena, Blanziflor ve Helena, 
oculorum acies, gözlerinin bakışı, Yenus generosaı Cömert Yenüs' 
capillorum series, saclarının örgüleri, 

FORTUNA TALi H, o quam clara species! oh ne mükemmel bir yaratık' 
IMPERATRIX MUNDI DÜNYANIN KRALiÇESi 

Rosa rubicundior, Gülden daha kırmızı, 
lilio candidior, zambaktan daha beyaz, 25. O Fortuna, Ey Thlih, 
omnibus formosior, herşeyden daha da güzel, velut !una tıpkı ay gibi 
semper in te gloriorı seninle hep gururluyumı statu variabilis, şeklin hep değişir; 

semper crescis daima ya büyürsün 
2 1 .  In trutina mentis dubia Aklımın kararsız dengesinde aut decrescis ya da kücülürsün; 
fluctuant contraria zıtlıklar dalganıyor, vita detestabilis zalim yaşam 
lascivus amor et pudicitia. çılgın aşk ve iffet. nunc obdurat bir bakarsın zordur 
Sed eligo quod video, Ama gördüğümü seçerim ben, et tunc curat ve bir bakarsın gözetler 
collum iugo prebeo ; boyunduruğa sunarım boynumu, ludo mentis aciem, aklın kumara yatkınlığını; 
ad iugum tamen suave transeo. teslim olurum bu tatlı esarete. egestatem zavallılık, 

22 .  Tempus est iocundum, Sevinçli zamandır bu, 
potestatem güçlülük 

o virgines, Ey siz genckızlar; 
dissolvit ut glaciem. tıpkı buz gibi erir . 

modo congaudete neşelenin Sors immanis Gaddar ve 
vos juvenes. siz delikanlılar. et inanis, anlamsız, 

Oh, oh, oh, totus floreo, Oh, oh, oh, her yanım yanıyor; 
rota tu volubilis, dönen bir tekerleksin; 
status malus, eğer şansın kötüyse 

iam amore virginali bir kızın aşkı için vana salus sağlığın boşuna 
totus ardeo, yanıp tutuşuyorum; semper dissolubilis, eriyip gider; 
novus, novus amor yeni, yeni bir aşk obumbrata kasvetli 
est, quo pereo. için ölüyorum. et  vetata ve gizlice 

Mea me canfortat Güçlü oluyorum michi quoque niteris; beni de harap ettin; 

promissio, söz verdiğimde, nunc per ludum şimdi kumar masasında 

mea me deportat mahzunlaşırım dorsum nudum sırtım çıplak 
negatio. reddettiğim zaman. fero tui sceleris. görüyorum götürdüklerini. 

Oh, oh, oh, totus floreo, Oh, oh, oh, her yanım yanıyor; Sors salutis Sağlık şansı 
iam amore virginali bir kızın aşkı için et virtutis ve dayanıklılık 
totus ardeo, yanıp tutuşuyorum; michi nunc contraria, bana karşıdır, 
novus, novus amor yeni, yeni bir aşk est affectus kötüledi 
est, quo pereo. için ölüyorum. et defectus ve mahvaldu 

semper in angaria. sana hizmet uğruna. 
Tempore brumali Kış zamanı Hac in hora Hemen şimdi 
vir patiens, sabırlıdır erkek, sine mora gecikmeden 
animo vernali baharın meltemleriyle corde pulsum tangite; dokun ses veren tellere; 
lasciviens. arzu dolar içi. quod per sortem ve güçlü adamı 

sternit fortem, yere vurmak icin, 
mecum omnes plangiteı benimle ağlayın hepinizi 
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1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

BERLiN SENFONi ORKESTRASI ve 

BERLiN SiEMENS KOROSU 
BERLIN SYMPHONY ORCHESTRA and 
BERLIN SIEMENS CHORUS 
1 7.7.1987 Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

?ef/Conductor: 
)tto RUTHENBERG 
)olistler/Soloists: 
:::ıaus BOCK, tenor 
lan Herman MARKUS, piyano/piano 
Herke de ROOS, piyano/piano 
lohannes CARL, org/organ 

Benjamin BRITTEN 
1913-1976) 

'St. Nicolas" Kantat/Cantata, Op.42 
L .  Giriş/Introduction 

(koro/chorus-Solo-Koro/Chorus) 
�- Nikolas'ın doğuşu/ 

The bin h of Nicolas (sol o) 
3. Nikolas'ın hayatını Thnrı'ya adamasıt 

Nicolas devotes his life to God (solo) 
ı. Filistin yolculuğu/ 

He goes to Palesiine (koro/chorus-solo) 
J. Nikolas'ın Demre'ye gelişi ve Piskopos 

seçilişi/Nicolas comes to Myra and 
will be elected Bishop 
(koro/chorus-solo-koro/chorus) 

'i. Nikolas'ın hapisteki öyküsü/ 
Story of Nicolas in prison (solo) 

(. Nikolas'ın 3 oğlan çocuğunu hayata 
döndürmesi/Nicolas resuscitates 3 boys. 
(koro/chorus-solo-koro/chorus) 

l. Dindarlığı ve olağanüstü eserleri/ 
His religiousness and his mirades 
(koro/chorus) 

l. Nikolas'ın Ölümü/ 
The Death of Nicolas (solo- koro/chorus) 

ARAIINTERMISSION 

Ludwig van BEETHOVEN 
( 1 7 70-1827) 

"Denizin Sessizliği ve Mutlu 
Yolculuk" Kantat Op. 1 12  
"Calm Sea and Prosperous Voyage" 
Cantata Op.ll2  

Alexander BüRODIN 
( 1833-1887) 
Poloveç Dansları 
Polovetsian Dances 

BERLiN SiEMENS KOROSU 
Berlin Siemens Korosu 1907'de 

kurulan Siemens Erkekler Korosu ile 
1929 yılında tekrar faaliyete geçen 
Siemens Kadınlar Korosu'nun 
birleşmesiyle meydana gelmiştir ve Batı 
Berlin'deki en büyük karışık korolardan 
biridir. 

1966 yılından beri Koro'nun devamlı 
şefliğini yapan Otto Ruthenberg koroyu 
20 yıl içinde üstün başanya ve 
uluslararası üne kavuşturmuştur. 
Repertuarları opera koro eserleri, dini 
müzik ve oratoryolar, Alman ve 
uluslararası halk müziği gibi geniş bir 
alanı kapsar. 

Koro'nun son yıllardaki başarılarını 
şöyle sıralayabiliriz. 

1983 : 
Spandau Gençlik Senfoni Orkestrası ile 
Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda 
Haydn'ın "Yaratılış" Oratoryosu; 
Viyana Festivali'nde Schütz, Mozart. 
Haydn , Bruckner'in eserlerinden oluşan 
programlar: Haydn Orkestrası eşliğinde 
Berlin Filarmoni Salonu'nda 
" Travatore ","Aida","Uçan Hollandalı" 
ve "Carmen" operaları koro 
bölümlerinden oluşan Opera Konseri, 
1984 : 
Venedik'teki ve Mestre'deki (İtalya) 
Gabrieli, Vivaldi, Schütz, Bach, Mozart 
ve Bruckner'in eserlerinin yeraldığı 
konserler: 
Berlin'de Berlin Senfoni Orkestrası ile 
Haendel'in "Mesih" Oratoryosı 
1985 : 
Therichen'in "Paukerkrieg" adlı eserinin 
Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde 
seslendirilmesi, Berlin Filarmoni 
Salonu'nda, yine aynı orkestra ile 
Opera Konseri, 
1986 : 
Budapeşte Devlet Operası solistleri ve 
Kuzey Macaristan Ulusal Orkestrası ile 
birlikte Haendel'in "Mesih" Oratoryosu, 
Berlin'deki St.Nikolai kilisesinde 
Spandau Gençlik Orkestrası eşliğinde 
Eritten'in "St.Nikolas" Kantatı .  



:Iaus BOCK 

Müzisyen bir aileye mensup olan 
;anatçı önce piyano ve keman dersleri 
ıldı. Küçük yaşta temiz soprano sesiyle 
likkat çekmesi üzerine birkaç kez solist 
ılarak konseriere katıldı. 

1956'da Köln Müzik Yüksek Okulu'nda 
'rof. Glettenberg'den şan dersleri almış, 
ıpera okuluna ve Özel Müzik 
)!)retmenleri Semineri'ne katılmış, 
iniversitede müzik, tiyatro ve sanat tarihi 
ıilimleri bölümlerine devam etmiştir. 

1 958 yılından itibaren Aachen ve 
IVuppertal Tiyatroları ile çalıŞan sanatçı 
.961 yılında Köln Operası'na katılmıştır. 
.964'te yeni kurulan "Klein Oper 
�erlin"de lirik tenor olarak sahneye çıkan 
�ock, operanın 1967'de kapanması 
izerine bir süre RİAS Oda Korosu'nda 
ıaş solist olarak çalışmıştır. Oratoryo ve 
ied solisli olarak birçok plak dolduran 
;anatçı radyo ve TV için çalışmalar 
•apmış tır. 

[an Herman MARKUS 

1942'de Amsterdam'da do!)mu�. 
\msterdam ve Brüksel 
wnservatuvarlarında e!)itim görmüştür. 
l972'den beri piyano hocalı!)ı yapan 
;anatçı, 1 976 yılında Berlin'e yerleşmiş ve 
l978'de de Siemens Korosu'na katılmıştır. 

Harke de ROOS 

Rotterdam'da do!)an Roos, 1963-1 971 
yılları arasında Amsterdam Müzik Yüksek 
Okulu'nda piyano, şeflik ve kompozisyon 
e!)itimi gördü. 1970'te Salzburg'da Milan 
Horvath, 1972'de Franco Ferrara ile 
Hollanda Radyosu'nda ve Ossiaçh'da Prof. 
Hans Swarowsky ile şeflik ihtisası yaptı. 
Müzik konusunda yazılar yazan ve besteci 
olan sanatçı Hollanda, Graz, Köln, Berlin ve 
Detmold operalarında solo-repetitör, koro 
şefi ve şef olarak görev yapmış; Köln 
Müzik Yüksek Okulu ile Berlin Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde ders vermiştir. 

Amsterdam'da ça!)daş eserler yöneten 
Roos. Utrecht'te Bach Kantatları'nı, 
Saarbrücken'de "Yarasa"yı, Biel'de 
"Figaro'nun Dü!)ünü"nü, Biel, Bochum ve 
Batı Berlin'de senfoni konserleri yönetmiştiı 

johannes CARL 

1930 yılında Zwickau'da do!)an sanatçı 
1 950-55 yılları arasında Halle'de kilise 
müzi!)i e!)itimi gördü, ayrıca Eberhard 
Wenzel ile koro yönetimi, ve Prof.Heinz 
Wunderlich ile daha sonra Hamburg'da 
org çalıştı. 

1955 ile 1976 yılları arasında Homberg, 
Weinheim, Berlin Erlöser ve St.Nikolai 
kiliselerinde organisı ve koro üyesi 
olarak görev yaptı. Berlin Vokal Toplulu!)u 
ve St.Nikolai Kilisesi korosu ile büyük 
orkestra konserlerine solist olarak 
katılmaktadır. Ayrıca " Hür Berlin'in Sesi" 
radyosunda klavsenist ve organisı olarak 
görev yapmış, Ingiltere, Isveç, İtalya ve 
Avusturya'da org resitalieri vermiş, İsveç 
ve Ingiltere'de koro şefi olarak çalışmıştır. 



9.Bölümdeki son solosunda Nikolas 
Tanrı'ın çağrısını duyduğunu, sevgiyle 
dolu hayatının sona ereceğini anlatır. 
Koro, Kanıatı dua ile sona erdirir: Thnn 
herşeye kadirdir, sonsuza kadar yol 
gösterecektir. 

L.van BEETHOVEN: Kantat Op. l l2 
1811  yılında ünlü şair Goethe ile tanışan 

Beethoven 4 yıl sonra, 1815'de onun 
"Denizin Sessizliği ve Mutlu Yolculuk" 
adlı şiir dizisini 4 sesli koro ve orkestra 
için besteledi. 

"Ekselansları Müşavir Beyefendi von 
Goethe"ye yazdığı mektupta Beethoven 
eserini 1822 Mayısında ona ithaf ettiğini 
ve hiçbir şekilde onun ismini kullanarak 
Kantat'ını tanıtmayı düşünmediğini 
açıklar. 28 Şubat 1823'de yayınlanan 
Kantat'ın başında şu cümle 
vardır:"Şiirlerin yaratıcısı, ölümsüz 
Goethe'ye Ludwig van Beethoven'in en 
derin saygılarıyla ithaf edilmiştir". Notayı 
Goethe'ye gönderirken de şunları 
yazmış: "Bu şiirler birbirleriyle olan 
zıtlıklarından ötürü müzikle anlatıma en 
uygun gördüklerimdir. Armonilerimin 
sizinkilere uyup uymadığını öğrenmek 
beni çok mutlu edecektir". Ancak 
Ekselansları bu mektuba hiçbir zaman 
cevap vermeyecektir. 

"Denizin Sessizliği ve Mutlu Yolculuk" 
sevimli, küçük bir eserdir; fakat 
Beethoven'in ustaca yazılmış eserleri 
arasında yer alır. Kadansların modası 
geçmiş olsa bile. seslerin büyük bir 
hayalgücü ile kullanılması ve girişte 
insanı adeta ipnotize eden uzun 
"pianissimo" pasaj bu etkiyi azaltır. 

4/4'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 
"Denizin Sessizliği" seslerin belirgin 
şekildeki ( sostenuto) yorumuyla başlar. 
Beethoven girişte. cam gibi dümdüz 
okyanusu gözler önüne sermekte geniş 
bir "fortissimo" akoru oluşturan 4 sesle 
( soprano-alto-tenor-bas) sakinieşe n 
korkunçluğu duyurmaktadır. Bu akorlar 
"uçsuz bucaksız uzaklıkta . . .  " diye 
başlayan sözlerin sonsuz ufku anlatımını 
güçlendirir. Besleeinin sözleri müzikle 
renktendirmesi eserde -hemen hemen
her yerde hissedilir. 74 ölçü süren ilk 
bölüm sessizliği tanımlayan pianissimo 
akorla sona erer. 

Meeresstille 

Tiefe Stille herrscht im Wasser, 
Ohne Regung ruht das Meer, 
Und bekümmert sieht der Schiffer 
Glatte Flaeche rings umher. 
Keine Luft von keiner Seite' 
Thdesstille fürchterlich! 
In der ungeheuern Weite 
Reget keine Welle sich. 

Denizin Sessizliği 

Derin sessizlik suya egemen, 
Ürpertisiz yatıyor deniz, 
Ve endişeli bakıyor denizci 
Etrafı çevreleyen dümdüz yüzeye. 
Hiçbir taraftan esmiyor! 
Ürkütücü ölüm sessizliği! 
Uçsuz bucaksız uzaklıkta 
Hiçbir dalga kıpırdamıyor. 

"Mutlu Yolculuk" ise 6/8'1ik ölçüde, canlı 
ve hızlı (Allegro vivace) tempodadır. İlk 
bölüme 12 ölçü süren canlı bir orkestra 
girişiyle bağlanır. :·uğulduyor rüzgarlar" 
sözleri koronun bütünü değil de önce 
ikişer parti tarafından söylenerek adeta 
rüzgarın hışırtısı duyurulur. "Eolus" ise 
fortissimo akorlarla vurgulanarak etki 
güçlendirilir. 

Glückliche Fahrt 

Die Nebel zerreissen, 
Der Himmel ist helle, 
Und Aeolus löset 
Das aengstliche Band. 
Es saeuseln die Winde, 
Es rührt sich der Schiffer. 
Geschwinde! Geschwinde! 
Es teilt sich die Welle. 
Es naht sich die Ferne; 
Schon seh ich das Land! 

Mutlu Yolculuk 

Sis dağıtıyor, 
Gökyüzü parlamakta, 
Ve çözüyor rüzgar Tanrısı Eolus 
Korkutucu zinciri. 
Uğulduyar rüzgarlar, 
Denizci fırlıyor. 
Çabuk ol! Çabuk ol' 
Dalga parçalanıyor, 
Uzaklık yaklaşmakta; 
Karayı görmek üzereyim! 

A.Borodin: Poloveç Dansları 
Günümüzden tam 100 yıl önce, 

Petersburg'da bir maskeli baloda 
dansederken ölen askeri kimyager, 
amatör müzisyen Aleksander Porfiryieviç 
Boradin'in en önemli eserlerinden biri 
yarım bıraktıği Prens İgor Operası'dır. İlk 
kez 4 Kasım 1890'da Petersburg'da 
oynanan eseri iki Rus besteci Glazunof 
ve Rimski-Korsakof tamamladılar. 
Glazunof daha önce Boradin'den 
piyanoda dinlediği bölümleri olağanüstü 
hafızasında tutmuş ve notaya geçirmiş; 
Rimski-Korsakof ise renkli orkestrasyonu 
ile esere renk ve çekicilik kazandırmıştı. 

Boradin'in Orta Asya'da çok dolaşan 
gezgin Hunfalvi'den alarak 
değerlendirdiği otantik ezgiler, özellikle 
Il .perdedeki danslar çok beğenilmişti. Bu 
dansları Avrupa'ya tanıtan da, onları 
Paris'de 19 Mayıs 1909'da bale müziği 
olarak sahneleyen ve Moskova Opera 
Korosu ile ünlü bas Şalyapin'e 
(Poloveçlerin Reisi Konçak Han rolünde) 
yer vererek olağanüstü başarı sağlayan 
bale ustası Diaghilef oldu. 

! 2 .yüzyılda Kief civarında geçen 4 
perdelik operanın konusu kısaca şöyle: 
Prens İgor ülkesini istila eden bir doğu 
kavmi olan Poloveçlere karşı savaşta 
yenilir, esir düşer. Esirlik günlerinde 
Poloveç Reisi Konçak Han ile İgor 
arasında bir yakınlık doğar. İgor, savaşı 
bırakırsa özgürlüğe kavuşacağını anlatan 
Han'ın teklifini kabul etmez. lgor Han ise 
onu memnun etmek için büyük bir tören 
düzenler. Bütün şarkıcılar, dansçılar, 
esirler toplanır. Savaşçıların çılgın 
dansları sırasında güzel esir kızlar İgor'u 
kandırmak için uğraşırlar. Ancak İgor bir 
fırsatını bulup, ülkesini kurtarmak için 
kaçar. Operanın II .Perdesinin sonundaki, 
erkek savaşçıların vahşi sıçramalarla 
çılgınca dansları ile gençkızların içli 
ezgileri, çekingen dansları büyük bir 
kontrası yaratır. Arada oğlan çocukların 
neşeli dansı yeralır. 

Sunulan 4 Dans'ın ilki 4/4'lük ölçüde bir 
Rus dansıdır. Orkestrasyonda kullanılan 
hem büyük, hem de küçük davulla 
başlayan ikinci dans daha ilkel 
biçimdedir. Orta bölüm ün, 3/4 'lük 
ölçüdeki, tutkulu senkoptarla adeta 
barbarlaşan dansı eserin zirvesini 
oluşturur. 

Olağanüstü bir ritim anlayışıyla işlenen, 
bazen içiçe geçen temalar otantik · 
olmasalar bile, doğunun esrarlı 
izlenimini yansıtır. Konserlerde yalnız 
orkestra ile de yorumlanan Poloveç 
Dansları aslında koro ve orkestra için 
düzenlenmiştir. (Süre: IS') 

KOÇ-AMERİKAN BANK A.Ş.ye katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz. . 
We should Jike to thank KOÇ-AMERIKAN 
BANK A.Ş. for their contributions. 
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BERLiN SENFONİ ORKESTRASI 
BERLIN SYMPHONY ORCHESTRA 
t 9. 7.1987, Hilton Büyük Toplantı ve Sergi Salonu , 2 1 .30/9.30 pm 

>ef!Conductor : 
)olist/Soloist 

!Volfgang Amadeus MOZART 
ı 756-179ı )  

)ergei RAHMANİNOF 
ı 873-ı943) 

�RAIINTERMISSION 

-udwig van BEETHOVEN 
ı 770-ı827) 

Volf-Dieter HAUSCHILD 

'"'"�'"J"J'a bölgesinde 
)reiz/Thüringen' de doğan sanatçının ilk 
ıüzik çalışmaları Dresden Kreuz 
:orosu'na katılmasıyla başladı. Çok genç 
aşta Şehir Tiyatrosu için sahne müziği 
esteledi. 1954'te Weimar'da Franz Liszt 
üksek Müzik Okulu'na girdi, şeflik ve 
estecilik eğitimi gördü. Öğretmenleri 
rasında ünlü şef Hermann Abendroth ve 
veimar Alman Ulusal Tiyatrosu müzik şefi 
ierhard Pflüger ile Heinz Finger vardı. 
lkulu üstün başarıyla bitiren Hauschild, 
aha sonra Weimar Ulusal Tiyatrosu'nda 
olo-repetitör ve orkestra şefi olarak görev 
aptı. 
Stravinski'nin "Bir Askerin Öyküsü" 

dlı eserinin D. Almanya'daki ilk 
�slendirilişini gerçekleştiren sanatçı, aynı 

Wolf-Dieter HAUSCHILD 
İdil BİRET, piyano/piano 

"Titus" Uvertürü/Overture 

Paganini'nin bir Thması 
üzerine Rapsodi, Op.43 
Rhapsody on a Theme of 
Paganini, Op.43 
• Introduction. Allegro vivace-Tema. 

L'istesso tempo 

Senfoni No.3, "Eroica" 
Mi bemol Majör, Op.55 
Symphony No. 3, "Eroica" 
in E fiat Major, Op.55 
• Allegro con brio 
• Marcia funebre. Adagio assai 
• Scherzo. Allegro vivace 
• Finale. Allegro molto 

yıllarda Erfurt'ta "Collegium Musicum" 
adlı topluluğu kurdu. ı963'te 
Frankfurt/Oder'deki Kleisı Tiyatrosu 
Orkestrası'nın birinci şefliği ve müzik 
direktörlüğüne getirildi ve bu arada 
Zbynek Vostraks'ın "Kırık Thsti" adlı 
eserini sahneye koydu. Daha sonra Halle 
Devlet Tiyatrosu'nda misafir şef olarak 
görev aldı. ı 9 7 ı 'de Berlin Radyo 
Orkestrası şefliğine atandı ve Berlin 
Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. 
ı973'te Berlin Radyo-TV Orkestra ve 
Korosu'nun sürekli şefi oldu. bu arada 
Deutsche Oper Berlin'de konuk şeflik 
yaptı ve Macar besteci Emi! Petroviç'in 
"Lysistrate" ve Sovyet besteci Rodion 
Ştedrin'in "Sade Sevgi Değil" 
operalarının D. Almanya'daki ilk sahneye 
konuluşunu yönetti. ı974'te "Hanns 
Eisler" Berlin Müzik Yüksek Okulu'nda 
arkesıra eğitimi dersi verdi. ı978'da 
Leipzig Radyo-TV Orkestrası'nın devamlı 
şefliğine atandı. Ayrıca bütün Doğu 
Avrupa ülkeleri. japonya, Fransa. İngiltere. 
!talya ve Finlandiya'da plak çalışmaları 
yaptı ve konuk şef olarak çalıştı. 

ı985'te yeniden inşa edilen Dresden 
Semper Operası'nın açılışında 
"Freischütz" operasını yönetti ve bu 
temsil TV aracılığıyla bütün dünyaya 
yayınlandı. ı986'da Württemberg Devlet 
Operası'nda Flotow'un "Martha", julia 
Varody ve Dietrich Fischer-Dieskau'nun 
solist olarak katıldıkları Stuttgart 
Filarmoni Orkestrası ile Bela Bartok'un 
"Mavi Sakal"ını, janacek'in 'jenufa" 
operasını Hannaver'de yönetti. 

Bir süreden beri B. Almanya'da yaşayan 
Wolf-Dieter Hauschild Stuttgart Filarmoni 
Orkestrası'nın sürekli şefidir. 

İdil BİRET (Devlet Sanatçısı) 

Ankara'da doğan sanatcı. piyano 
çalışmalarına üç yaşında başladı ve ıs 
yaşında Paris Konseıvatuvarı 'nı üç 
birincilik ödülü ile bitirdi. Nadia 
Boulanger ile kompozisyon, Alfred Cortot 
ve Wilhelm Kempff ile de piyano eğitimi 
gördü. ı6 yaşında uluslararası solistlik 
ka ri yerine başlayan İ dil B iret 2 ı yaşında 
Erich Leinsdorf yönetimindeki Boston 
Senfoni Orkestrası eşliğinde 
Rahmaninofun 3. Piyano Konçertosu'nu 
çalarak ABD'deki ilk konserini verdi. 
Ertesi yıl aynı eseri Pierre Monteux 
yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası 
eşliğinde yorumladı. Sanatçı ilk Sovyetler 
Birliği turnesini Emi! Gilels 'in daveti 
üzerine yaptı ve ı984 yılında Leningrad 
Filarmoni Orkestrası ile konserler verdi; 
ı 980 ve ı 98ı 'de Avustralya turnelerini 
yaptı. 

Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde 
resilaller ve arkesıralar eşliğinde 
konserler veren İdil Biret, birçok festivale 
katıldı, Belçika'da yapılan Kraliçe 
Elizabeth Uluslararası Yarışması dahil 
birçok piyano yarışması jürisinde yer aldı. 
Sanatçının aldığı ödüller: ı954 ve ı964 
Lily Boulanger Vakfı Armağanı. I 959 
Dinu Lipatti altın madalyası, ı974 
Polonya Sanat Ödülü ve ı976 Fransa 
"Chevalier de l'Ordre du Merite". 

Sanatçının ı 986 yılında yayınlanan 
Liszt'in Beethoven senfonilerinin piyano 
uygulamasını içeren 6 plaklık albümü 
büyük yankılar yapmıştır. 

DIŞBANK'a katkılanndan dolayı teşekkür 
ederiz. 
We should like to thank DIŞBANK for their 
contributions. 



W.A.MOZART: Titus Uvertürü 
1 791 'de yaşamının son yılında Mozart 

"Sihirli Flüt'' operasını bitirmefje 
ufjraşırken Prag'dan bir sipariş aldı: 
Librettosunu Metastasio'nun yazdıfjı "La 
Clemenza di Tito" (Tito'nun Merhameti), 
l l .Leopold'un Bohemya Kralı olarak taç 
giymesini kutlamak üzere düzenlenen 
festivalde sahnelenecekti; süre de çok 
kısıtlı idi. Her zamankinden daha çok 
paraya ihtiyacı olan Mozart , Roma 
tarihine ilgi duymamasına rafjmen 
partisyonu 18 günde bitirdi ve Prag'a 
yolladı. Ancak güzel dekorlar ve iyi bir 
sanatçı kadrosu bile operanın 6 Eylül 
1 791 'deki temsilinin başarılı olmasını 
safjlayamadı. Üzgün ve hasta Viyana'ya 
dönen besteci 30 Eylül'de"Sihirli Flüt"ü 
yönettikten sonra Requiem'i üzerinde 
çalışırken 5 Aralık 1791 'de öldü. 

Opera Seria (ciddi opera) alanına Titus 
ile başarısız bir dönüş yapan Mozart'ın 
bu eseri teknik bakımdan mükemmel 
olmasına karşın, eser Metastasio'nun 
sofjuk, cansız librettosu ile sahnede 
adeta mermer bir blok gibi donuk 
kalmıştı. Bugün de unutulmuş olan 
operanın uvertüründe eserin melodileri 
sıralanır. Uvertürün yapısı güvenli ve 
etkilidir; sürekli piano·forte değişimleri 
içeren, festivale uygun şenlikli müzifji 
ilgi çeker. Görkemli arkesıra girişi ile 
başlayan eser, Servilia ile Annius'un 
güzel düetini yansıtan tema ile sürer. 
Bunu, gamlardan oluşan pasajlar izler. 
Daha sonra kemanlarda ikinci tema 
duyulur. Birinci temanın tekrar 
sergilendiği pasajdan sonra uvertür canlı 
bir Coda ile sona erer. (Süre:5') 

S.RAHMANİNOF: Rapsodi Op.43 
1 917 Rus ihtilalinden sonra ülkesinden 

ayrılan ve sonunda Amerika'ya yerleşen 
besteci ve ünlü piyano virtüozu Sergei 
Vasilieviç Rahmaninof, 1934 mayısında 
bir ameliyat için İsviçre'de hastaneye 
yatmısıı. Bu süre içinde kendine özgü 
biçimde ·sabahları erkenden, aksam geç 
saatiere kadar· çalıştı. 3 Temmuz ile 18 
Ağustos arasında, 46 günde 
"Paganini'nin Teması Üzerine 
Çeşitlemeler"i tamamladı. 8 Eylül 
1934'de arkadası Wilshaw'a yazdığı 
mektupta sunları anlatıyordu: "İki hafta 
önce yeni bir parça tamamladım. Adı 
piyano ve arkesıra için fantezi; 
Paganini'nin bir teması üzerine 
varyasyonlar biçiminde . . .  Eser oldukça 
uzun, 20·25 dakika, hatta bir piyano 
konçertosu kadar sürüyor. Gelecek yıl 
New York ve Londra'da çaldıktan sonra 
gerekli düzeltmeleri yapıp baskıya 
vermek istiyorum. Eser oldukça güç, onu 
iyice öğrenmek için çalışma m gerek . . .  " 

İlk kez 7 Kasım 1934 günü Balıimar'da 
Leopold Stokowski yönetimindeki 
arkesıra eşliğinde besteci tarafından 
seslendirilen eser 9 yıl süreyle · 
Rahmaninofun ölümüne kadar
besleeinin katıldığı konserlerde önemli 
rol oynadı. Rahmaninof böylece artık iyi 
beste yapamadıfjını öne süren müzik 
eleştirmenlerini de susturmusıu. Rapsodi 
Rahmaninofun kendine has müzik dilini 
en iyi yansıtan bir örnektir. Piyano 
yazısı (klavye) çok parlak, virtüoz 
biçimde kullanılmıs, bu çalgının en etkili 
karakteristifji ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
besteci bu eseri yazarken onun baleye 

de uygulanabileceğini göz önünde 
tutarak, konuyu Paganini'nin ruhunu 
şeylana satarak kemancı oluşu seklinde 
ıasarlamıştı. Bu fikrini ünlü bale 
ustalarından Fokin'e açmış, bale ancak· 
besleeinin ölümünden sonra 
gerçekleşebilmiştir. 

Rapsodi, temayı belirleyen 9 ölçülük bir 
giriş ve onu izleyen 24 çeşitlerneden 
oluşur. Piyanonun tanıttığı çeşitlerneler 
daha sonra çalgıdan çalgıya doğal bir 
şekilde geçer. Paganini teması, onun 
sola keman için Op. 1 "24 Kapris"inden 
La minör tondaki sonuncusu üzerine 
yazılmıştır. l .Çeşitleme kemanlarda 
unison (teksesli) olarak duyulur. Onu 
izleyen 23 çeşitlernede piyano ile 
orkestra, temaların gelişiminde iki ortak 
gibi etkili ve değişken biçimde rol alır. 
Ancak 7 . ,  10. ve fina! çeşitiemelerde 
katoliklerin ölüm ayininde kullandıkları 
"Dies lrea" adlı kilise ezgisi işlenir. 
Böylece Paganini'nin hayat dolu, canlı 
kaprisi ile Rahmaninofun kararnsadığı 
arasında karşıtlık, klasik kalıptan 
uzaklaşarak coşkulu ve virtüozca bir 
rapsodi seklinde gelişir. Bu arada, en 
güzel çeşitierne olan 9.yu izleyen 
10.Çeşitlemenin sonunda 
"Glockenspiel", çan ve arp yeralır 
16 .Çeşitleme ise obuanın sikayetçi ezgisi 
ve tonalitenin Mi bemale geçmesi ile 
seçkinleşir. 18.Çesitleme bir konçerto 
gibi parlak yapısıyla ilgi çeker.Rapsodi 
22 .Çeşitleme'den sonra serbest formdaki 
yapısıyla, parlak bir ereseenda ile 
giderek yükselerek etkili bir finale 
dönüşür. 23.Çeşitleme'de tema 
belirginleşir ve Coda'yı oluşturan 
24 .Çeşitleme'de piyano ve arkesıra tüm 
güçlerini ortaya koyarken nefesliçalgılar 
uzakta ölüm duasını yansıtırlar. (Süre:24') 

L.van BEETHOVEN: Senfoni No.3 
Fransız ihtilali'nin üç kelimesi 

" Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" 
Beethoven'in dünya görüşüne ve estetik 
anlayışına temel olmuştu. Bu fikirleri 
benimsernesi ve hatta bunu açıkça 
belinmesi öfjretmeni Haydn'ı da 
ürkütmüş; onun soylulara pek önem 
vermeyen ıavırlarına, gururlu haline 
bakarak "Türk Paşası" diye ad 
takmasına da neden olmuştu. Fransa'nın 
Viyana elçisi Kanı Bernadotte 
Beethoven'e Napolyon için bir eser 
yazmasını teklif edince 3.Senfoni'sini ona 
ithaf etmiş; yakın arkadaşlarının 
anlattıklarına göre de, eserin ilk 
sayfasına "Buonaparte", altına da "Luigi 
van Beethoven" ibaresini yazmıştır. 
Ancak Napolyon Banapart'ın kendini 
imparator ilan ettiğini duyunca "O da 
diğer insanlardan farksız! Şimdi 
ihtirasları uğruna o da bütün insan 
haklarını ayakları altına alacak, kendini 
daha yüksekte görüp bir tiran olacak!" 
sözleriyle ilk sayfayı yırtıp atmış; yeni 
sayfaya İtalyanca "Sinfonia Eroica-Büyük 
bir insanın anısına bestelendi" 
kelimelerini yazmıştır. 

Daha sonra, doğal olarak, belirli bir para 
karşılığında Senfoniyi Prens Lobkowitz'e 
ithaf etmiş ve eser, hizmetinde büyük bir 
koro ve arkesıra bulunduran prensin 
sarayında 1804 Aralıfjında ilk kez 
seslendirilmiştir. Halk karşısında da 7 
Nisan 1805 günü çalındığında tutucu 
Viyanalılar "Kuralsızlığında kaybolan 
çılgın fanıeziye benzeyen" bu uzun 

Senfoni'yi beğenmediler. Bir tek bölümü 
bile, bir Haydn senfonisinin tamamından 
daha da uzundu. Ancak Eroica, 
temaların ele alınışı, cesurca 
geliştirilmesi, çalgıların kullanılışı 
(3.kornonun ilavesi), yaratıcı tekniği, 
kahramanlık kavramını hem zafer, hem 
ırajedisiyle dile getirisi bakımından öncü 
ve devrimci bir dönüm noktası olmuştur. 
Romain Rolland bu konuda şöyle 
der:"Eroica ile başlayan yeni stile 
sonraki kuşaklar, yerinde bir davranışla 
Beethoven'in adını vermişlerdir". 

3/4 'lük ölçüde başlayan Mi bemol Majör 
tondaki ! . Bölüm (Allegro can brio) 
gelenefje aykırı şekilde parlak ve canlı 
tempodadır. Gerilim ve dinarnizmin çok 
iyi değerlendirildifji bölümde 
kahramanın kişiliği yansıtılır. Kahramanı 
temsil eden kornolar ve sonra arkesıra 
aynı temayı daha belirgin biçimde, sert 
senkoplarla parlak bir tutti ile sergiler. 
Ancak bir şikayet gibi tahta üllemelerde 
karşı tema belirir; fakat bu, sert ve 
unison adımlarla engellenir. Obuanın 
hüzünlü ezgisini izleyen arkesıranın 
fortissimo(çok güçlü) patlaması ile bu 
karşıtlıklar ve gerilim sürer. 

2/4'lük ölçüde ve Do minör tondaki 
2 .Bölüm (Marcia Funebre.Adagio assai) 
yine alısılmamıs tarzda üç bölmeli ağır 
bir Matem Marşı'dır. Napolyon'a kızan 
Beethoven'in eserin aslında yeralan Zafer 
Marşı'nı kaldırıp bunu 5.Senfoni'sinin 
son bölümünde kullandıfjı söylenir. 
Napolyon'un ölümünü haber aldıfjında 
ise, bu sonucu hesaba katarak Matem 
Marşı'nı yazdığım belirtir. Ana tema 
üzgün karakterde bir marş ezgisidir, 
önce yaylıçalgılarda pianissimo( çok 
hafif) duyurulur; üllemeçalgılar 
tarafından tekrarlanır. Ikinci tema 
sakinlestirici havadadır Bunu yine 
hüzünlü ana tema izler. Bir hayal gibi -
parlak Do Majör tonda- beliren yeni bir 
tema ferahlık verir ve sonra zafer dolu 
bir tavıra bürünür. Ana temanın tekrar 
duyulması ve bir fugato seklinde 
gelişmesiyle bölüm hüzünlü ve hafif 
sesle sona erer. 

3/4'lük ölçüdeki ve 6 dakika kadar süren 
3.Bölüm (Scherzo:Allegro vivace) canlı 
fakat hafif şekilde, yaylıların esliğindeki 
üllemeçalgıların belirlediği tema ile 
başlar. Ancak 92 ölçü sonra arkesıra 
fortissimo'ya yükselir. Pasıoral karakterde 
bir halk dansına benzeyen esrarlı ezgiyi 
Berlioz, Homeros'un İlyada'sındaki 
savaşçıların reisierinin mezarı başında 
yaptıkları cenaze oyununa benzetir. 
Scherzo'nun trio bölmesinde üç 
kornonun duyurduğu neşeli ve basit 
melodiden sonra 3.Bölüm (Beethoven'in 
ilk büyük senfonik Scherzo'su) yine ilk 
temaya döner ve kısa bir Coda'yla 
sonuçlanır. 

2/4 'lük ölçüde ve sonat formundaki 
4 .Bölüm (Finale :Allegro molto-poco 
Andante-Presto) bir tema ile 
çeşitlernelerden oluşur. Beethoven daha 
önce Prometheus balesinde kullandığı 
motifi, önce iki kez yaylıçalgılarla 
çeşitierne halinde sergiler. Sonra üçüncü 
çeşitlernede bir halk ezgisini karşı tema 
olarak kullanır(poco Andante). Dördüncü 
çeşitierne bir füg seklinde gelişir. Kısa, 
güçlü, parlak ve hızlı bir final(presto) 
Beethoven'in her zaman en sevdifji 
senfonisi olarak belirttiği eseri zirveye 
ulastırarak sona erdirir. (Süre:50') 
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(1833-1897) 

Ludwig van BEETHOVEN 
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ARNINTERMISSION 

Antonin DVORAK 
(1841-1904) 

HİLWN İNTERNATİONAL İSTANBUL'a 
katkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank HJLWN 
INTERNATIONAL ISTANBUL for their 
contribution . 

Haydn'ın bir Thması 
Üzerine Çeşitlemeler, Op.56a 
Variations on a Theme 
by Haydn, Op.56a 

Senfoni No.8, Fa Majör Op.93 
Symphony No.8 in F Major, Op.93 
• Allegra vivace e con brio 
• Allegretto scherzando 
• Thmpo di Menuetto 
• Allegra vivace 

Senfoni No.9 "Yeni Dünyadan" 
Mi minör Op.95 
Symphony No.9, "From the New World" 
in E minor, Op.95 
• Adagio-Allegro molto 
• Largo 
• Scherw. Molto vivace 
• Allegra con fuoco 

BERLiN SENFONİ ORKESTRASI 
Berlin Senfoni Orkestrası 8 Temmuz 

1 966 tarihinde, Cari August Bünte'nin 
yönettiği Berlin Orkestrası ile Hans 
joachim Wunderlich'in yönettiği Alman 
Senfoni Orkestrası-Berlin'in, bu iki sefin 
gayretleriyle bir araya getirilmesiyle 
kuruldu ve Cari-Augusı Bünte ilk şef 
olarak görev aldı. 

ürkesiranın sanatsal çalışmalarının 
ağırlık noktası olan Berlin'deki 
konserlerden başka, 1970 yılında şef Fritz 
Weisse'nin yönetiminde Berlin Konser 
Korosu ile birlikte Güney Amerika'da, 
1972'de de Münih Olimpiyat Kültür 
Programı çerçevesinde konserler verdi. 

CA Bünte 1973 yılına kadar görevini 
sürdürdü. Daha sonra Thedare 
Bloomfıeld bu görevi üsttendi ve onun 
yönetmenliği sırasında arkesıranın 
sanatsal yasarnında büyük bir aşama 
oldu. Müzikalite ve yorumdaki gelişmeler 
ve ender çalınan bazı eserlerin repertuara 
alınmasından dolayı Bloomfielcl'e "1 976 
Berlin Eleştiri Ödülü" verildi. 

Berlin Senfoni Orkestrası 1977 Ekim 
ayında Württemberg Devlet Tiyatrosu ile 
birlikte Brüksel'de yapılan "Europalia"ya 
katıldı .  1979'cla Flanclern Festivali açılış 
konserini gerçekleştiren Orkesıra, daha 
sonra Neuschwanstein Saray Konserleri 
10 Yıl Şenlikleri'ne katıldı. 1981 Yılında 
İngiltere tumesine çıkan Berlin Senfoni 
Orkestrası Londra'da Royal Festival 
Hall'de, Leeds, Cheitenham ve Chichester 
festivallerinde konserler verdi: aynı yılın 
sonbaharında ise üç haftalık Almanya 
turnesi ile Avusturya ve İsviçre turnelerini 
gerçekleştirdi. 

Theodore Bloomfielcl'in 1982 yılında 
görevinden ayrılmasından sonra 
Orkesıra'nın setliğine Daniel Nazereth 
atandı ve 1983 sonbaharında Almanya. 
İsviçre ve Avusturya'da l<onserler verildi. 

Daniel Nazareth'in 1985'te 
ayrılmasından sonra Orkestra misafir 
setler tarafından yönetilmeye başlandı ve 
Polanya ve Hollanda'ya tumeler yapıldı. 

Berlin Senfoni Orkestrası çalısmalarını 
Berlin Filarmoni Salonu ile Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu konser 
salonlarında yapmaktadır. Orkestra 
gençlik ve aile kanserleri, okul konserleri 
ve Berlin Festivali sırasındaki faaliyetler 
gibi değişik projeleri yıllık programına 
almıştır. 

j.BRAHMS: Çeşitlerneler 
İki Serenacl 'ı ve l .Piyano 

Konçertosu'ndan sonra 20 yıla yakın bir 
süre başka senfonik bir eser yazmayan 
Brahms, Haydn üzerine araştırmalar 
yapan Viyana "Musikverein" arşivcisi 
K .Ferdinand Pohl ile tanışmış ve onelan 
Haycin'ın hiç yayınlanmayan bir eserini 
alarak incelemiştir Brahms Prens 
Esterhazy'nin bandosu için Divertimento 
stilinde yazılan bu askeri Partita'clan 
"Aziz Antuan Koral'i" adlı bölümün 
üzerinde üç yıl sürekli çalışmış, 1873'cle 



tatilini geçirmek için gitti!::ji Starnberg 
gölü cıvarında ünlü çeşitlernelerini 
bestelemiştir. Eser ilk kez 2 Kasım 
!873'de besleeinin yönetiminde Viyana 
Filarmoni Orkestrası tarafından çalınmış 
ve Brahms, "Senfoni Ustaları" arasındaki 
yerini bu çeşitlemelerle almıştır. 
2/4 'lük ölçüdeki, beş ölçü uzunlu!::jundaki 
Aziz Antuan teması 8 çeşitlernede de 
egemendir ve Brahms'a has müzi!::jin 
bütün özelliklerini kapsar. Müzik 
yapısının ve tınının berraklı!::jı, gerekenin 
dışında hiçbir şeyin yeralmadı!::jı sadelik, 
büyük disiplin, saydam ritimlerle 
dokunan geniş bir hayalgücü, temanın 
işlenmesinin ve orkestrasyonun ustalı!::jı 
bu eserde zirveye ulaşır. 

Andante tempoda ve noktalı ritimle 
başlayan ilk bölüm, tema sunulduktan 
sonra Si bemol notasının beş kez 
tekrarıyla sona erer. Bunu oldukça hızlı 
tempodaki ! .  ve 2.Çeşitlemeler izler; 
birineide baslar ve tiz sesli 
üflemeçalgılarla işlenen tema, ikincide 
noktalı ritmin karakteristi!::ji üzerine 
klarnet ve fagotlarla gelişir. Sakin bir 
tempoda akan 3.Çeşitlemede önce obua, 
sonra kemanlar temadan kaynaklanan 
melodiyi sunar. Yine a!::jır tempodaki 
4 .Çeşitlemede korno ön plana geçer ve 
melodi minör tona kayar. 5 .Çeşitleme 
Scherzo benzeri bir stildedir.Altıncıda da 
süren bu stil özlü bir tını yapısına 
sahiptir. 7.Çeşitleme 6/8'lik ölçüde 
yumuşak, zarif ve etkili bir 
"Sicilienne"dir. Daha belirsiz olan 
8.Çeşitleme çok hafif(pianissimo) 
başlayan, sürdinli yaylıçalgılarla gelişen 
esrarlı kadanslarla işlenir; sonra fagot ,  
klarnet ve pikola flüt buna katılır. Fina! 
ise bir Passacaglia stilinde, temadan 
oluşturulan 5 ölçülük bir bas figürünü 1 7  
kez tekrarlar, 17 kısa çeşitlerneyle sunar 
ve Haydn temasının parlak ve zafer dolu 
duyurulması ile eser sona erer. 

Brahms bu eseri 2 piyano için de 
düzenlemiş ve Op.56b olarak numaralanan 
eser , bu şekliyle ilk kez 17 Mart 
!882'de Viyana'da josef Labor ve Lotte 
von Eisl tarafından seslendirilmiştir. 
(Süre:l8' )  

L.van BEETHOVEN: Senfoni No.8 
Beethoven'in 8.Senfonisi 1812'de Linz'te 

tamamlandı. Besteci kardeşi johann'ı bu 
kentte ziyarete gitmiş, kardeşinin kahya 
kadınla ilişkisini görerek kavgalar 
çıkartmış, iş polise bile aksetmişti. 
Ancak bu kavganın, karışıklı!::jın izleri 
8.Senfoni'de görülmez; tersine neşeli ve 
mutlu karakterde olan eser, ilk kez 27 
Şubat !814'te Viyana'da besleeinin 
yönetiminde seslendirilmiş ve Beethoven 
ona "Benim küçük Senfonim" adını 
takmıştı. Aynı konserde çalınan ve 
dinleyicilerin daha çok sevdi!::ji 7.Senfoni 
ile aynı zamanda tamamlanan bu eseri 

sevenlere bir tepki olarak- çok 
be!::jendi!::jini her fırsatta belirtiyordu. 
Gerçekten de bu senfoninin di!::jer 
senfonilerde olmayan bazı özellikleri 
vardır: Beethoven bu eserini kimseye 
ithaf etmemiştir. Dokuz senfoni içinde 
baştan sona neşeli olan tek senfonidir. 
Ağır bölüm yoktur. Sadece bu senfonide 
gerçek bir menuel bölümü vardır. En 
çabuk bestelenen senfonidir. 

3/4'lük ölçüde, Fa Majör tondaki 

! .Bölüm, (Allegro vivace e con brio) 
herhangi bir girişe gerek görmeden, 
neşeli bir temayla başlar. Klasik biçime 
uygun tema önce tüm orkestra, sonra da 
tatlı(dolce) bir şekilde klarnetle sunulur. 
l .Kemanlarda işiiilen ve daha geniş 
tutulmuş güçlü yan tema buna katılır. 
2 .Tema ise kemanlarda duyulur. Ustaca 
ve problemsiz yapıdaki gelişmede. ana 
tema haslarda yansıtılarak bir gerilim 
yaratılır. 

2/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegretto 
scherzando ), Beethoven senfonilerinin 
alışılmış ağır ikinci bölümlerinin aksine 
canlı tempoda ve zarif bir havadadır. 
Sevimli birinci tema önce kemanlarda, 
sonra nefesliçalgılarda, bir metronomu 
taklit edercesine staccato olarak duyulur. 
(Bu bölüm metronarnun mucidi 
Maelzel'e bağlanırsa da, onun 
metronomu ancak 1816'da yaptı!::jı 
bilinmektedir). Bu kısa ve hafif bölümü 
Berlioz "Cennetten inmiş" diye tanımlar. 

3/4 'lük ölçüdeki 3.Bölüm (Tempo di 
Menuetto) üstad Haydn'ın stilinde, eski 
Viyana danslarını ve havasını yansıtan 
gerçek bir menuettir. Beethoven ilk ve 
son kez bir senfonisinde, tam anlamıyla 
bu eski dansı değerlendirmiştir. Korno 
ve klarnetlerin pasıoral karakterdeki 
diyaloguna katılan kemanların 
oluşturduğu zarif ve şakacı Ttio 
3.Bölümü çerçeveler. 

4/4'lük ölçüde 4 .Bölüm (Allegretto 
vivace) senfoninin en parlak bölümü, 
adeta dev bir finaldir. Ana tema şakacı 
şekilde büyük adımlarla gelişir. 
ürkesiranın bütün anlatım tarzları 
kullanılır; tükenmeyen bir hayalgücü, 
canlılık ve tazelik ile usta bir kontrpuan 
kaynaştırılır. Çaykovski bu bölüm için 
şunları söyler: "Beethoven'in senfonik 
ustalığını en iyi gösteren bu bölümde 
beklenmeyen bir dizi şakacı episodlarla 
karşılaşırız: Armonik kontrastlar, 
çeşitlenen modülasyonlar ve dahiyane 
orkestral efektler". (Süre: 26')  

A.DVORAK: Senfoni No.9 
1892 yılında şöhretinin zirvesinde olan 

Çek besıeci Antonin Dvorak, 
Amerikadan gelen para bakımından çok 
parlak bir teklifi geri çeviremedi. New 
York'ta ateşli bir müziksever olan 
Mrsjeanette Thurber'in "National 
Conservatory" adlı özel bir 
konservatuvarının yöneticili!::jini !<abul 
etti. Yeni Dünya'da Dvorak'ın ilgisini 
çeken pekçok şey yanında, onu rahatsız 
eden şey Amerikalıların kendi öz 
müziklerini değerlendirmemeleri, 
Avrupa'ya özenmeleri idi. Dvorak 
derslerinde öğrencilerine zenci ve 
kızılderili müziğini incelemelerini 
öneriyordu. 3 yıla yakın süre Amerika'da 
kalan ve 9.Senfonisini orada besteleyen 
Dvorak, bu eserinde Amerikan halk 
ezgilerini kullanmadı!::jını, ancak onların 
karakteristik yönlerini inceleyerek 
müzikal şekiller oluşturduğunu, özellikle 
kendi orijinal temalarını modern ritim, 
armoni, kontrpuan tekni!::jinin bütün 
olanakları ile geliştirip, orkestral renkler 
ile işleyerek senfonisini yarattığını söyler. 

1 5  Aralık 1893'de Anton Seidl 
yönetimindeki New York Filarmoni 
Orkestrası tarafından ilk kez 
seslendirilen esere besteci "Yeni 

Dünyadan izienimler ve Selamlar" 
başlığını vermişti."Dvorak eserinde belki 
zenci "Spiritual"Jerini veya kızılderili 
ezgilerini kullanınarnıştı ama, o kadar 
ustaca ve otantik çalışmıştı ki 
Amerikalılar bile kendi melodilerini 
duyduklarına inanıyorlardı" der müzik 
yazarı David Ewen. Bu nedenle de NBC 
şirketinin yaptığı bir dinleyici anketinde 
eser, Amerika'da en sevilen senfoni 
olarak seçildi. 

2/4'lük ölçüde Mi minör ! . Bölümde 
(Adagio-Allegro molto) klasik sonat 
formu (Ana tema-yan tema-ikinci tema ve 
gelişimi-tekrar ve Coda) Beethoven veya 
Brahms'ın yaptığı gibi, aynen uygulanır. 
23 ölçü süren ağır (Adagio) giriş ana 
temaya hazırlıktır. Ustaca gelişen 
düşüneeli bir motif viyolonselde hafif 
sesle başlayıp flüte geçer. Birden tüm 
orkestra çok güçlü(forı.issimo) şekilde 
girer ( Allegra mo lt o). One e kornalarda 
parlak biçimde, sonra da klarnet ve 
fagotlarda çınlayan ana tema sergilenir. 
Daha sonra flüt ve obualarla yansılılan 
yan tema, "spiritual"lerin tipik yapı 
özellikleri ile "Swing long, sweet 
chariot"a benzeyen, özlem dolu bir dans 
havasıdır İkinci tema ise flütün 
duyurduğu ve Sol Majör tona kayan bir 
kızılderili ezgisidir. 

4/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Largo) Re 
bemol Majör tonda başlar. Bu bölümde, 
Amerikalı şair Henry W.Longfellow'un bir 
kızılderili efsanesini canlandıran 
"Hiawatha'ın Şarkısı" adlı şiirinden 
esinlenilmiştir. (Kızılderili reisi Hiawatha, 
kötü ruhları kovmak için her yıl genç bir 
kadını çağlayana atarak kurban etmektedir. 
Minnehaha(Gülen Su) adlı karısı onun, 
kötü ruhların lanetlenmiş çağrısına 
uymasını engellemek için kendini sulara 
atar ve parçalanır. Minneapolis'teki bu 
çağlayan o günden beri onun adını 
taşımaktadır). Bu hüzünlü olay, girişteki 
nefesliçalgılar koralinden sonra Ingiliz 
kornosunun pentatonik ve acıklı ezgisiyle 
canlandırılır. Dvorak bu bölüme "Efsane" 
başlığını vermiştir. Daha sonra bu 
ezginin düzenlemesi "Preri 
Şarkısı" adıyla günün hafif müzik 
parçası olarak çok ün kazandı. 

3/4'lük ölçüde ve Mi minör tondaki 
3 .Bölüm (Molto vivace) üçgen(triangel) 
ve sert akorlarla başlayan i lkel vahşilikte 
bir Scherw'dur. Bölümün ana temasını 
Dvorak, yazmayı planladığı Hiawatha 
Operası'ndaki kızılderili dansı için 
düşünmüştü. Bu çılgın dansı vals 
şeklinde iki trio "vatana selam" yollar 
gibi izler: Önce tahta nefeslilerle 
duyurulan melankolik Mi Majör tondaki 
bölme, sonra da canlı bir Bohemya 
dansı. Bu trio bölümünü Longfellow 
şöyle anlatır: 
"Sanki bir Bohemya köy lokantasında, 
Schubert'le beraber misafirliğe gittik". 

4/4'lük ölçüdeki 4 .Bölüm (Allegro con 
fuoco) yine Mi minör tondadır. Kısa 
girişi, trompet ve kornciarın tutkulu 
biçimde duyurdu!::ju "Yeni Dünya" teması 
izler. Bu fanfarlı ve ilkel marş temasını 
klarnet bir Bohemya ezgisiyle cevaplar. 
Buna flüt ve kemanların neşeli polkası 
da katılır. Dvorak burada l .bölümün bazı 
temalarını kullanmıştır: Bu temalar eski 
ve yeni dünyanın simgeleri olarak 
sergilenir. Besteci her iki dünya ile ilişki 
içindedir. (Süre 45')  

4 1  



''� ORKESTRA KONSERLERİ 1 ORCHESTRAL CONCERTS 

"CAPITOLE DE TOULOUSE" 
ULUSAL ORKESTRASI 
NATIONAL ORCHESTRA 
e 15 .7 . 1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .3019.30 pm 

Şef/Conductor : 
Solist/Soloist : 

Georges BIZET 
(1838-1875) 

Camille SAINT-SAENS 
(1835-1921 )  

ARAIINTERMISSION 

Cesar FRANCK 
(1822-1890) 

Michel PLASSON 
Pierre AMOYAL, kemanlviolin 

Senfoni, Do Majör 
Symphony in C Major 
• Allegro vivo 
• Adagio 
• Scherzo 
• Allegro vivace 

Keman Konçertosu No.3 ,  
Si minör, Op.61 
Violin Concerto No.3 
in B minor, Op.61  
• Allegro non troppo 
• Andantina quasi allegretto 
• Molto moderato e maestoso-Piu allegro 

Senfoni Re minör 
Symphony in D minor 
• Lento-Allegro 
• Allegretto 
• Allegro non troppo 

AIRBUS INDUSTRİE 'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should !ike to thank AIRBUS INDUSTRIE for their contribution. 

Müzisyen bir aileden gelen Plasson, 
Paris'te doğdu ve Lazar Levy ile piyano 
zğitimi gördü. Daha sonra Paris Ulusal 
Müzik Konservatuvarı'nda vurma çalgılar 
ve orkestra eğitimi görerek birincilik 
'idülü ile mezun oldu. 

1962'de Besançon Uluslararası 
r'arısması'nda birinci oldu ve Charles 

Munch'ün önerisi üzerine ABD'ye giderek 
Erich Leinsdorf, Pierre Monteux ve 
Leopold Stokowski ile çalıştı. 

Fransa'ya dönüşünde Metz'e mü:o:k 
direktörü olarak atandı. 1968'den itibaren 
Capitole de Thulouse Orkestrası ve 
Tiyatrosu'nun başına geçti. 1983 Yılında 
dış angajmanlarının yoğunlaşması 
nedeniyle Thulouse Operası'ndan 
ayrılarak sadece Capitole de Thulouse 
Orkestrası için çalışmaya başladı. 

1974'te eski Hububat Hali'ni 3000 kişilik 
bir orkestra salonuna dönüştürdü ve bu 
tarihten itibaren arkesıra konserlerini 
burada vermeye başladı. 1 977'de 
Lavelli'nin Fidelio Operası'nı burada 
sahneye koymasından sonra Hububat Hali 
aynı zamanda lirik sanatların da bir 
merkezi oldu. Plasson aynı zamanda 
Salome, Aida, Usta Şarkıcılar, Faust, 
Carmen, Montsegur ( 1985'te dünya 
prömiyeri yapıldı) operalarını yönetti. 

Sanatçı Capitole de Thulouse Ulusal 
Orkestrası'nın yanı sıra Berlin Filarmoni, 
Londra Filarmoni, Suisse Romande 
Orkestrası, Leipzig Gewandhaus 
orkestralarını, ayrıca Paris, Cenevre, 
Viyana, Münih, Hamburg, Zürih, Covent 
Garden (Londra), New York Metropolitan, 
Şikago operalarında eserler yönetti. 

Sanatçı gelecek konser mevsiminde 
Londra Senfoni, Paris Orkestrası, 
Bamberg, Tonhalle-Zürih arkesıralarını 
yönetmek için davet edilmiştir. 

Genç kuşak kemancılar arasında 
önemli bir yeri olan sanatçı jasha Heifeız 
ile yaptığı bes yıllık özel çalısmadan 
sonra Paris'e döndüğünde ilk arkesıra 
konserini Sir Georg Solti yönetimindeki 
ürehestre de Paris ile verdi ve büyük üne 
kavuştu. Bu konseri Berlin, Londra, 
Amsterdam, Brüksel, Viyana, Münih, Prag 
gibi ünlü müzik merkezlerindeki 
konserleri izledi. Bu arada Kanada, 
japonya ve ABD'ye bir tume yaptı. 

1 982-1985 yılları arasında Avrupa, 
Uzakdoğu. ABD'de resilaller ve ünlü 
şefler yönetimindeki orkestralarla 
-konserlerini sürdüren Amoyal Von 
Karajan ve Berlin Filarmoni ile ilk 
konserini 1985'te verdi ve kazandığı 
başarı üzerine 1986 konser mevsimi için 
tekrar davet edildi. Aynı yıl New York 
Carnegie Hall'da resital verdi. 

1985/86 konser mevsimi boyunca 
Kanada (Quebec, Montreal), Berlin 
(Ozawa ile), Cannes, Roma, Nantes, 
Angers (Soustrot yönetimindeki), 
Toulouse, Lozan, Cenevre, Madrid, Lille, 
İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde resital ve 
arkesıralar eşliğinde konserler verdi. 
Sanatçı ayrıca birçok önemli müzik 
festivaline de katıldı. Sanatçı ayrıca Lorin 
Maazel yöltetimindeki Berlin Filarmoni 
Orkestrası ile Dutilleux'nün Keman 
Konçertosu'nun Almanya'daki ilk 
seslendirilişini gerçekleştirdi. 

Çaykovski ve Sibelius'ün bütün keman 
konçertolarını plağa dolduran Pierre 
Amoyal'in piyasaya çıkan en son plağı ise 
Pierre Boulez yönetimindeki Londra 
Senfoni Orkestrası eşliğinde doldurduğu 
Schönberg'in Keman Konçertosu'dur. 

Pierre Amoyal Stradivarius 
"Kochansky" keman ile çalmaktadır. 

G.BİZET: Senfoni, Do Majör 
1 875 yılında sahnelenen Carmen 
Operası Georges Bizet'ye ün 
kazandırmıştır ve onun son eseridir; Do 
Majör Senfon i 'si ise 1855 'de, daha 17 
yaşındayken yazdığı ilk eser. . .  Bir ay 
içinde yazılan bu senfoni, ancak 1935'ıe 



besleeinin ölümünden 60 yıl sonra Paris 
Konservatuvarı kitaplığında bulunup, ilk 
kez ünlü şef Felix Weingarıner tarafından 
seslendirildi. Özel bir izinle gerekli 
yaşından önce konservatuvara alınan 
Bizet'nin zarif, fazla orijinallik taşımayan 
bu eseri Alman romantik bestecilerinin 
ve Rossini'nin etkisini de hissettirir. 
Ancak Bizet ilerde Arlesienne ve 
Carmen'de bu senfonisinden motifleri 
kullanacak kadar da kendini bulmuştur. 
Herşeye rağmen taze ve canlı olan 
Senfoni 'nin 414 'lük ölçüdeki 

! .Bölümünde (Allegro vivo) neşeli, 
hareketli giriş ile obuanın süslü ezgisi iki 
zıt karakteri canlandırır. 

918'lik ölçüdeki 2.Bölüm Adagio'daki 
hüzünlü ve etkileyici obua solosu ve 
Bach'ın kontrpuan yapısını andıran 
fugato, Barok üslupta, ancak ı9.yüzyıl 
duygusallığı ile işlenmiştir. 

3/4'lük ölçüdeki 3.Bölüm Sol Majör 
tondadır; kır havasının neşesini yansıtan 
bu "Scherzo", uzmanlarca Arlesienne 
süitlerinin habercisi olarak nitelendirilmiştir. 

214'lük ölçüdeki, yine Do Majör tona 
dönüşen 4 .Bölümde (Allegro vivace), 
"Perpetum Mobile (sürekli hareket)" 
karakterinin hakim olduğu yorulmak 
bilmez gelişmelerle etkileyerek neşeli 
sona ulaşılır. (Süre 29') 

C.SAINT-SAENS: 
Keman Konçertosu No.3 

Orkestra eşliğinde solo çalgı için birçok 
korıçerıo (piyano için 5, keman için 3, 
viyolonsel için 2 eser) veren ve 
ı9.yüzyılın en büyük Fransız besleeisi 
olarak kabul edilen Camille Saint-Saens, 
aynı zamanda virtüoz bir piyanist ve 
organistti. Ancak kemana da büyük ilgi 
duymuş Havanaise, Introduction ve 
Rondo Capriccioso, Caprice Andalous 
gibi eserlerden başka yine Keman ve 
Orkesıra için 3 Romans ta yazmıştır. 
Parlak tekniği, zarif korıçerıo formundaki 
usıalığı, duygudan çok zeka yönünden 
soliste olanak sağlayan yazıs stili Si 
minör tondaki 3.Keman Konçertosu'nda 
da görülür. Kemanı bir primadonna 
olarak ele alan senfonik karakterli 
konçerto ı880 yılında bestelenmiş ve ilk 
kez 2 Ocak ı88ı 'de Paris Chatelet 
Konserk•rinde ünlü kemancı Pablo de 
Sarazaıe tarafından seslendirilmiştir. 

! .Bölümde (Allegro non troppo) 
arkesıranın hafif eşliğinde keman dolgun 
bir sonoriteyle hemen, karamsar fakat 
güçlü ana temayı sergiler. Daha sonra bu 
temaya zıt, daha az dinamik, yumuşak 
ve akıcı ikinci tema belirir. Bunu 
orkestra cevaplar. Ancak birinci tema 
bölüme aceleci havasıyla egemendir. 
Bölüm parlak bir şekilde biter. 

618'lik ölçüdeki 2 .Bölüm (Andantino 
quasi allegreııo) !iri k ve tatlı bir 
barkaroldur. Keman zarif ve duygulu 
biçimde ana temayı sunar. Kemanı 
klarnet ve obua nazik şekilde cevaplar 
ve içli bir diyalog oluşur. Bu diyalog 
giderek perçinleşir, keman şarkı söyler 
gibi yükselir. Kemanın kısa kadarısından 
sonra, klarnet onu taklit ederek solo 
çalgının uçucu armonik seslerine girişi 
hazırlar. Bölüm sakin bir şekilde sona erer. 

414 'lük ölçüde, canlı ınarş ritmindeki 
3.Bölüm (Molto moderato e maestoso-piu 
allegro) sinirli, gergin bir havada 

kemanın girişi ve arkesıra eşliğindeki 
kadarısıyla başlar. ürkesiranın bu gergin 
havayı sürdürmesine karşı keman virtüoz 
pasajlada adeta şenlikli bir biçimde 
egemenliğini duyurur; sanki kolaratur bir 
arya söylemektedir. İkinci tema ise daha 
akıcı, daha melodiktir. Daha sonra 
beliren ve besleeinin "appassionato
tutkulu" olarak işaretiediği ağır üçüncü 
tema önce orkestra, sonra keman 
tarafından etkili bir şekilde sunulur. 
Keman, çeşitiemelerden sonra bölümü 
yine aynı gergin havaya sürükler ve 
birinci temanın ritmine dönülür. Bu 
aradaki koral ezgiyi bakır nefesliler 
duyurur. Ancak solist ezgiyi tekrarlayarak 
kadansa ulaşır; zarif, çok çabuk(piu 
allegro) ve kaprisli yorumdan sonra, yine 
birinci temaya döner ve arkesıraya Si 
Majör ıonda eseri bitirme fır.satı verir. 
(Süre:27') 

C.FRANK: Re minör Senfoni 
Alman bir anne ve Valon (Belçika) bir 

babadan Belçika'da doğan, küçük yaşta 
Paris'e giderek ciddi bir müzik eğitimi 
gören Cesar Franck, uzun yıllarını 
öğretmenlik ve kilise orgçuluğu yaparak 
geçirmiş, eserleri hayatı boyunca pek az 
ilgi görmüş, bir otobüsün çiğnemesi 
sonucunda ölümü bile meslektaşlarının 
kayıtsızlığı ile karşılanmıştı. 

En önemli eserlerini 60'ından sonra 
veren Franck, bu tek senfonisini 68 
yaşında, ölümünden iki yıl önce, 1888 
Ağustosunda tamamlamış ve öğrencisi 
Henri Duparc'a ithaf etmiştir. Eser ilk 
kez ı 7 Şubat ı889'da jules Garcin 
yönetiminde Paris Konservatuvarında 
seslendirilmiştir. 

Eseri hakkında besteci şunları söyler: 
"Bu, klasik bir senfonidir. l .Bölümün 
girisinde temaların daha etkili 
gözükmelerini sağlayan eskiden 
kullanıldığı gibi bir röpriz ( tekrar) vardır; 
ancak bunun için ben, başka bir tonalite 
seçtim. Bu bölümü, birbiri içine girmiş 
bir Andante ve bir Scherzo izler. 
Andante ile Scherzo'nun m�zürlerini eşit 
uzunlukta tuttum; öyle ki gelişmeden 
sonra bir bütün olarak birleşebilsinler. 
Böylece, sanırım ki problemi çözdüm. 
Fina!, Beethoven'in 9.Senfonisi gibi, 
bütün temaları bir kere daha kapsar. 
Ancak bu temalar bir başlık gibi değil 
de, yeni bir rol kazanmak için 
kullanılmıştır. Bunun iyi olduğuna 
inanıyorum . . .  ". Fakat ilk yorumdan sonra 
dinleyiciler ve meslektaşları, ayrı 
fikirdeydiler: Ambroise Thomas(ı811 -1896), 
Charles Gounod(ı8ı8-1893) gibi ünlü 
müzikçiler karşı çıktılar. Gounod eseri bir 
beceriksizlik örneği olarak tanımlıyor, 
konservatuvarın diğer profesörleri "Bu 
senfoni mi?", "Ömrünüzde içinde hiç 
İngiliz kornosu için tema olan senfoni 
duydunuz mu?", "Haydn ve Beethoven 
böyle mi yazdılar!" biçiminde sözlerle 
protesto ediyorlardı. .. Franck'ın getirdiği 
yenilikler beğenilmemişti: İlk bölümdeki 
bir motif veya tema tohumundan gelişen 
temaların son bölümde tekrarı, yani 
"forme cyclique"(tekrar formu veya 
dönemsel form) modelinin uygulanışı, 
alısılmısın dışında 3 bölümlü bir senfoni 
oluşu, İngiliz kornosuna daha çok önem 

verilmesi bu itirazların başında 
geliyordu. Ancak, herşeye rağmen 
Franck çağımızda Fransız senfonik 
ekolünün kurucusu sayılmaktadır ve Re 
minör Senfoni de onun en çok çalınan 
eseridir. 

414'lük ölçüdeki Re minör tonda 
başlayan ve zaman zaman Brahms'ı 
anımsatan ı .Bölüm (Lento-Allegro non 
troppo) diğer bölümlerin iki katı 
uzunluğunda, ı8 dakika kadar süren en 
uzun bölümdür. Çok ciddi havada, soru 
sorar gibi başlar; üç notadarı olusan bir 
kader motifi, ilerde bütün eserde 
Beethoven'in 5.Senfonisi'nin kader motifi 
gibi, anlamlı bir rol oynayacaktır. Bu 
motif, Beethoven'in Op.l35 Yaylılar 
Dörtlüsündeki "Muss es sein? (Olmalı 
mı?)", Liszt'in "Les Preludes"ündeki ana 
motif veya Wagner'in Walküre'sindeki 
kader motifinin görevini yapar. Törensel 
ağır tempodaki Lento'da motif viyola, 
viyolonsel ve haslarda duyurulur. Thtkulu 
bir Allegro ile canlanarak temanın 
ritmik değişimlere uğradığı ve kadere 
karşı başkaldırmanın vurgulandığı 
bölüm, yine törensel Lento ile kesilir; 
kader yine mi hakim olacaktır? Ancak, 
Allegro bölüm bu kez daha şiddetle 
başlar; ama bu boşuna bir başkaldırıdır. 
Gergin bir tema grubu, yine çok geniş 
tutulmuş ikinci bir tema grubuyla 
çarpışır durur; Lento-Allegro değişimi üç 
kez tekrarlanır. Arada, kemanın zarif 
ezgisi( cantilena) sanki sisler arasından 
çıkar gibi pianissimo'dan süzülür. Sonra 
zafer kazanmış gibi parlak Majör 
armoniler duyulur. Bu etkileyici tema 
akorlar şeklinde bakır nefesiiierde yansır. 
Uzun gelişme bölümünden sonra kader 
teması tekrar, parlak biçimde bütün 
arkesırada belirir: Sol minör tonda ve 
hakim durumda olmasına rağmen, 
beklenmedik bir Re Majör akorla, yine 
acıyı belirterek bölümü sona erdirir. 

3/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegretto) 
hem alışılmış ağır senfoni bölümü 
Andante'yi, hem de hızlı bölüm 
Scherzo'yu kapsar. Önce, arp ve 
yaylıların pizzicato akarları eşliğinde 
Ingiliz korrıosunun hüzünlü melodisi 
duyulur. Bölümde hem gizli ve 
esrarengiz bir akıcılık sezilir, hem de -
3/4 'lük tempoya rağmen- yaylılar ve 
arpın bir matem marsına benzeyen 
hareketi belirir. Sonra kemanlardaki 
yumuşak ezgiye klarnet de katılır. 
Bölümün şiir.sel havası uyarıcı olduğu 
kadar, tatlı renklerle ve partilerin ustaca 
işlenişi ile ilgi çeker. 2 .Bölümün zarif ve 
sakin sonu, 3.Bölümün girişiyle tam bir 
tezat oluşturur. 

414'lük ölçüdeki 3.Bölüm (Allegro non 
troppo) tutkulu, dinamik adeta vahşi bir 
biçimde, Re Majör !onda başlar. "Forme 
cyclique(tekrar formu)" modeline göre 
l .bölümün enerjik ana teması fagot ve 
viyolonsellerde belirir. Bunun yanında 5 
notadarı oluşan etkili bir yan tema da 
gelişir ve sessizce söner. Aradan çok 
hafif şekilde çıkan l .Bölümün teması bir 
ihtar gibi tekrarlanır. Ancak bütün 
karışıklıklar törensel fanfar akorlarıyla, 
arkesıranın parlak renkli tınılarıyla, 
başlangıçta fagotta duyulan ezginin 
görkemli bir şekilde tekranyle sona erer. 
(Süre:40') 
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tahta nefesliçalgıların duyurduğu idefiks 
de dostça katılır. Çobanlardan biri sakin 
ezgiyi üfler: İngiliz komosunun sunduğu 
ezgiyi bu kez dost obua değil de, sert 
vuruşlu davul gürültüleri cevaplar: Güneş 
batmış, uzaktan duyulan gök 
gürültülerinden sonra yalnızlık ve 
sessizlik hakim olmuştur. 

4/4'lük ölçüdeki 4 .Bölüm(Allegretto non 
troppo) "Asıl maya Gidiş" başlığını taşır: 
Genç müzikçi aşkının cevapsız kaldığına 
karar vermiş, zehir içerek ölmüş gibi 
derin uykuya dalmıştır. Rüyasında 
sevgilisini öldürmüş, kendi de ölüme 
mahkum edilmiş, asılmaya 
götürülmektedir. Thhaf ve vahşi bir marş 
eşliğinde idam sehpasına boğuk sesli, 
ölçülü adımlarla yürümektedir. Birden 
ölüm şakasına ara verir gibi sevgilisinin 
idefiks teması duyulur. . .  Sol minör ton da 
yükselen gamlarla yansıtılan, davulların 
bir girdabı andıran vuruşlarıyla ve 
fanfarlarla pekiştirilen bu sahneyi Berlioz 
olağanüstü bir biçimde 
gerçekleştirmiştir: Baslarda duyulan 
etkili idam hükmü teması, marş ritminin 
güçlenmesi ile sinirli bir kütlenin 
bağırışı, yürüyüşe eşliği adeta gözle 
görülür gibidir. Kalabalığın uğultusunun 
idefiksi belirleyen tiz klarnet sesiyle 
kesilişi, sonra da arkesıranın 
fortissimo(kuvvetli) darbesiyle düşen 
giyotin baltasının ölümü getirişi ustaca 
yansıtılır. 

6/8'lik ölçüdeki S .Bölüm (Larghetto
Allegro-Lontano-Dies "irae et Ronde du 
Sabbat) "Cadıların Sabat Gecesi Rüyası" 
başlığını taşır. Garip tınılar, inlemeler, 
insanın içine işleyen kahkahalar, uzaktan 
duyulan çığlıklar müzikçiyi çevrelemiş, 
cadılar ve korkunç şekiller etrafını 
sarmış tır . . .  Önce flütlerde sonra da 
sürdinli kornalarda duyulan bir horoz 
ötüşü, klarnetin bozulmuş ve bayağı 
şekilde duyurduğu idefikse ulaşır; buna 
davullar da eşlik etmektedir. İdefiks, 
bozulmuş haliyle iğrenç bir dansa 
dönüşür: Hayatta iken sevgilisi olan 
kadın, cadıların gecesine gelmiş, 
diğerleri tarafından neşeyle(') 
selamlanmıştır. Sahne, 4.bölümün idam 
hükmünü ilan eden ciddi bas sesleriyle 
kesilir. Boğuk ölüm çanlarını Gregoryen 
şarkılarının ölüm duası "Dies İrae" izler. 
Thba ve fagot bu acı, törensel koral 
ezgiyi üfler. 1!-ombon ve komolar da 
temayı kısalmış olarak çalar. Daha da 
kısaltılmış şekilde tema, kemanlar 
tarafından tüyler ürpertici biçimde 
tekrarlanır. Çanlar bu dehşetli sahneye 
durmaksızın eşlik etmektedirler. Birden 
çılgın bir rondo, cadı dansı(Ronde du 
Sabbat) başlar. Füg formunda gelişen 
ezgi kesilir. Tehdit edici şekilde yeniden 
"Dies İrae" duyulur. Füg teması, 
bozulmuş kromatik şekliyle "Dies 
İrae"ye katılır. Çılgın bir yükselişle 
arkesıranın bütün olanaklarını 
değerlendirerek fortissimo fina! ile eser 
sona erer. (Süre:SO') 

M.RAVEL: La Valse 
1 906 yılından beri valse müzikal bir 
övgü yazmayı tasarlayan Maurice Ravel, 
!.Dünya Savaşı'ndan sonra "Viyana" 
adını verdiği eser üzerinde, kendi 
deyimiyle "tam hızla" çalışıyordu. Sağlığı 
düzeldikten sonra -İspanyol Rapsodisi'ni 

yazmadan önce- koreagrafik bir şiir 
olarak "La Valse"i bestelerneyi 
planlamışı ı. 

19 19'da Paris'teki Rus Balesi'nin 
kurucusu Serge Diaghilev'in bir bale 
müziği ısınarlaması üzerine çalışmalarını 
tamamladı. Ancak Diaghilev'in parasal 
nedenlerle La Valse'i sahneye koymayı 
reddetmesi Ravel' i  kızdırdı. 1919 yılı 
sonunda bilirilen ve 12 Ocak 1920 günü 
bir konser parçası olarak Camille 
Cheviiiard yönetimindeki Lamoureux 
Orkestrası tarafından ilk kez 
seslendirilen La Valse, daha sonra 
1928'de İda Rubinstein tarafından bale 
müziği olarak uygulandı. Besteci bu 
nedenle partisyana şu açıklamaları 
yazmıştı:"Sürüklenen bulutlar açılarak 
aradan dans eden çiftierin parıltısı 
görülür. Bulutlar gittikçe açılır, durmadan 
dönen çiftlerle dolu uçsuz bucaksız bir 
salon ortaya çıkar. Sahne yavaş yavaş 
aydınlanır. Şamdan taşıyan uşaklar 
birden ortaya fırlarlar. 1885 yılında bir 
imparatorluk sarayının salonu ... " 

Ravel'in koreagrafik şiir olarak 
tanımladığı ve doğal olarak 3/4'lük 
"Vals" temposundaki 8 valsin 
değerlendirildiği eser üç bölüm halinde 
gelişir: İlk bölümde valsin doğuşu, belli 
belirsiz duyulan ses kıvılcımlarıyla ve 
vals ritmiyle canlandırılır. Vals ezgilerinin 
tanınmaya başladığı yerde 2 .Bölüme 
girilir: Viyana'nın dansa meraklı çiftleri 
dönmekte, nefesliçalgıların buruk sesleri, 
kemanların baygın ezgilerine 
karışmaktadır. Valsin ritmi ve rengi 
güçlenmekte, tutkulu vals melodileri 
birbirinin içine girmektedir. Son bölümde 
Viyana imparatorluk sarayındaki dans 
adeta " fantastik" bir siklona 
dönüşür. .. Usta bir ensırümanıasyonla 
işlenen 1910 yıllarına ait bu 8 vals, 
savaştan yeni çıkmış ve 1919 yılında 
barış antlaşmasını imzalamış olan 
Avrupa ülkelerinin geçirdiği felaketlerin, 
korkuların ve trajedinin Ravel'deki büyük 
etkisini ve getirdiği olgunluğu da 
gösterir. (Süre : l2 ' )  

M.RAVEL: Bolero 
Ravel, dansçı İda Rubinstein'a bir bale 

müziği yazmak için söz vermişti ve 
bunun için de Albeniz'in İberya'sının 
orkestrasyonunu düşünüyordu. Ancak 
telif hakkı bir başkasına ait olan eserden 
vazgeçerek, bir sabit fikir gibi kafasını 
sürekli meşgul eden 16 ölçülük bir 
ezgiyi ele aldı. Arkadaşına yazdığı 
mektupta eserinin ilerde göreceği büyük 
ilgiyi ummadan, alçakgönüllülükle şöyle 
yazıyordu: "Alışılagelmiş şekilde bir 
formu, bir developman( gelişim) yok; 
modülasyon(ton değişimi) bile yok 
sayılabilir. Padilla'vilri bir tema. saf bir 
ritim ve orkestra için yazıldı". 

Bugün müzikle ilgisi olmayan herkesin 
bile tanıdığı Bolero ilk kez 22 Kasım 
1928'de Paris Operası sahnesinde 
yorumlandı: Bronislava Nijinska'nın 
koreografisini yaptığı ve İda Rubinstein'in 
canlandırdığı eserin herhangi bir konusu 
yoktur. Dumanla dolu bir İspanyol 
meyhanesinde ortadaki büyük masa 
üzerinde, geleneksel İspanyol giysileriyle 
bir kız (Madame Rubinstein) bu ıekdüze 
ve israrlı ezgiyle ayaklarını vurarak, 
gittikçe artan bir tutkuyla dansediyor, 

daha sonra müziğin güçlenmesiyle 
balenin diğer elemanları dumanlar 
içinden çıkarak dansa katılıyor, en sonda 
da bıçaklar çekiliyordu. Bale büyük 
başarı kazandı; değişmeyen ritmi, 
durmadan tekrarlanan melodinin gittikçe 
yükselerek çılgın bir hal alması adeta 
seyircileri büyülemişti. Hatta bir kadın 
yerinden fırlayarak "'bu adam delirmiş" 
diye haykırmıştı. Ravel'in bunun üzerine 
"eserimi galiba yalnız bu bayan anladı" 
dediği söylenir. 

Bolero'nun orkestrasyonunda kasıanyet, 
tef gibi tipik İspanyol çalgıları 
kullanmayan Ravel, bu "sabit fikrin" 
etkisini uzun bir ereseenda (yükseliş) ile 
elde eder. 300 ölçüyü aşan Bolero'nun 
temasında birbirinden bir nakarat 
(ritomel) ile ayrılan, 16 ölçü 
uzunluğunda iki cümle vardır. Birincisi 
küçük davulun sürekli vuruşlarıyla 
belirlenir; ikincisi ise daha çok, doğuya 
has bir ezgi gibidir. 3/4 'lük Bolero 
ritminde Do Majör tonda başlayan ve 
sona kadar ton değişimlerinden 
( modülasyon) uzak kalan eser aynı 
zamanda arkesıra çalgılarını teker teker 
sergiler: Farklı çalgılarla elde edilen göz 
kamaştırıcı orkestral renkler, yavaş yavaş 
artan ses yoğunluğu önce çok hafif 
şekilde (pianissimo) davulda başlar; 
buna hasların bütün eser boyunca 
sürecek olan pizzicato'ları eşlik eder. 
Flüt pianissimo olarak melodiyi duyurur. 
Klarnet bunu tekrarlar. Daha sonra fagoı 
temanın bir değişkenini minörde sunar. 
Bunu da Mi bemol klarnet tekrarlar. 
Davulun ritmi duyurmasına flüt de 
yardımcı olur. 

Bu, 16 ölçülük tema, temanın tekrarı, 
minör değişkenin tekran olarak 
düzenlenen şema 4 kez daha uygulanır. 
Sesin biraz daha arttığı ikinci 
uygulamada obua, trompeı ve saksafon 
yer alır. Davulun yanında ritme yardımcı 
olanlar ise fagotlar, kornolar ve bir 
trompettir. Üçüncü uygulamada 
mezzoforıe'ye (orta kuvvet) erişilmiştir; 
temayı, celesta ve 2 picolo flütün 
büyüleyici etkiyle eşlik ettikleri kornolar 
sunar. Daha sonra obua, klarnet ve 
trompet baş roldedir. Dördüncü 
uygulamada forte (kuvvetli) bir tınıyla 
kornolar, trompetler ve özellikle 
pizzicaıo'larla yaylıçalgılar ritmi 
belirlerler Kemanların-önce ıeksesli, 
sonra akorlarla temayı duyurması ilk 
zirveyi oluşturur. Davul, büyük bir çekiç 
gibi Do-Sol seslerini sürekli bas ıonda 
vurgular. Beşinci uygulamada ise 
muazzam bir fortissimo (çok kuvvetli) 
gerçekleşir . Tema bir kez sunulur, 
hemen minör değişkene geçilir; buna 
ırombon dahil, bütün çalgılar katılır. Bu 
arada bas tondaki Do ve Sol sesleri felç 
olmuş gibiyken arkesıra birden Mi Majör 
tona geçer. Bir çığlığın gırtlaktan çıkışı 
gibi olan geçiş, yine aniden Do Majöre 
döner ve bir çığlıkla çöker, kalır . . .  

Bolero'nun bu kadar ilgi görmesine 
şaşıran ve başarı kutlarnalarına · ·yalnızca 
moda bir çalışmadan başka bir şey 
değil" diye cevap veren Ravel'i eseri 
konusunda kızdıran tek şey de ünlü 
orkestra şefi Arturo Toscani'nin Bolero'yu 
İtalyanlara has sıcakkanlılıkla, çok çabuk 
çaldırması olmuştu: 17 dakika sürmesi 
gereken eser bir kaç dakika daha 
kısalıvermişti. (Süre: ı 7')  



1 ORKESTRA KONSERLERİ 

1 ORCHESTRAL CONCERTS 

t\KDENİZ GENÇLER ORKESTRASI 
MEDITERRANEAN YOUTH ORCHESTRA 
1 28.7.1987, Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm. 

5eUConductor : 
3olist/Soloist: 

Michel 11\BACHNIK 
Mehveş EMEÇ piyano/piano 

:liovanni GABRIELLI 
1557-1613) 

Canzone 

�aurice RAVEL 
:ı875-1937) 

Piyano Konçertosu, Sol Majör 
Piano Concerto in G Major 
• Allegramente-AndanteTempo I 
• Adagio assai 
• Presto 

\RAIINTERMISSION 

:::amille SAINT-SAENS 
1835-192 1)  

Senfoni No.3 Do min ör, üp. 78 "Orglu" 
Symphony No.3 in C minor, Op.78 "Organ" 
• Adagio-Allegro moderato-Poco adagio 
• Allegro moderaıo-Presıo 
• Allegro moderaıo-Maesıoso-
• Allegro-Molto Allegro-Pesante 

\RA 1 INTERMlSSION 

�ichel TABACHNIK 
1942 yılında Cenevre'de doğan sanatçı, 

;ok genç yaşta Cenevre Konservatuvarı'nı 
>itirdi. 1 966'da İgor Markevitch İspanyol 
�dyo-Televizyon Orkestrası 'nda 
;alışmasını sağladı. 1967 yılında Pierre 
3oulez, en yetenekli öğrencisi olarak 
ıitelediği Thbachnick'e yardımcılığını 
eklif etti. 1971 'de Paris Ulusal Orkestrası 
le verdiği bir Brahms konserini dinleyen 
<arajan sanatçıyı Berlin Filarmoni'yi 
1önetmesi için davet etti. 1973 yılında 
.izbon Gülbekyan Vakfı Orkestrası'na 
levamlı şef atandı , l976'da Lorraine 

Filarmoni Orkestrası'nı kurdu ve 1981 
yılında kadar bu orkestranın devamlı 
şefliğini yaptı. 

Michel Thbachnik günümüzde Berlin 
Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, 
Roma Santa Cecilia, Paris Orkestrası, 
Londra Filarmoni, Çek Filarmoni gibi ünli 
arkesıraları yöneterek uluslararası 
kariyerini sürdürmekle ve misafir şef 
olarak Londra, Berlin, Lucerne, Montreux, 
Aix-en-Provence gibi festivallerde 
konserler yönetmektedir. Sanatçı halen 
Toronto Operası sanat direktörü ve 
Akdeniz Gençler Orkestrası Müzik 
Direktörüdür. 



G.GABRİELİ: Canzone 
1575-79 yılları arasında Münih'te 

yaşayan Venedikli Giovanni Gabrielli, 
Orlando di Lasso'nun müziğiyle tanışmış, 
onun etkisinde kalmıştır. 1584'de 
Venedik'teki San Marea kil isesine baş 
organisı olan Gabrieli çağının ustası 
olarak tanınmış ve Schütz gibi birçok 
müzikçinin öğretmeni olmuştur. 

O devirele "Chora"(koro) adı verilen 
çalgı veya ses toplulukları için ayrı ayrı 
ikili-üçlü partili eserler yazmış, bunları 
San Marea kilisesinde birbirinden ayrı 
iki org ve müzikçi topluluklarına 
uygulamıştır. Söz müziğinden başka tını 
özelliklerine de büyük önem vermiş, 
dinleyiciyi hayran bırakmak düşüncesiyle 
yeni bir arkesıra rengi bulmaya 
çalışmıştır. Bu konuda 4 veya 5 çalgı 
grubuna kadar bölünmeleri gözetmiştir. 
Ayrıca çalgı adlarını nota bölümlerine 
ayrı ayrı yazarak müziğe yeni bir usul 
getirmiştir. 

Ses müziğindeki usıalığı kadar çalgı 
toplulukları tarafından çalınması 
öngörülen Canzone (Canzon da sonar: 
çalınan Canzon) türü ile müzik tarihinde 
yeni bir çığır açmış ve Orta Avrupa 
müziğini diğer İtalyan bestecilerden 
daha çok etkilenmiştir. 

14Yüzyıl lirik şiirlerinin insan sesi için 
bestelenmiş bir türü olan "Canzone· 
Chanson-Şarkı" dan başka , 16-1 7. 
yüzyıllarda aynı stil korunarak yapılan 
enstrümanıal bestelere de "Canzone"adı 
verilmişti. Çalgı için yazılan 
Canzone'lerde tek tema füglü fantezi 
biçiminde gelişir Gabrieli de bu türün 
ustalarından sayılmaktadır Üfleme 
çalgılar için besıelenen bu Canzone de 
Gabrieli'nin stilinin en güzel 
örneklerindendir 

M.RAVEL: Piyano Konçertosu, 
Sol Majör 

Piyano edebiyatma Rahmaninof ve 
Prakofief gibi değerli eserler kazandıran, 
ancak onlar gibi piyano virtüozu 
olmayan Fransız besıeci Maurice Ravel 
piyanodan başka çalgı için korıçerıo 
yazmamış. 1 930 yılı baharında başlayıp 
1931 güzüne kadar, ayrı karakterlerde, 
ayrı renklerde iki piyano konçertosu 
birden bestelemek ise ancak Ravel'e 
özgü bir düşünce ürünü. 

Yalnız sol el için yazılan koyu renkli, 
piyanonun daha çok kalın ses bölgelerini 
kullanan Re Majör Konçerto'ya karşı 
parlak, neşeli, renkli ve besleeinin 
deyimiyle "Mozart ve Saint·Saens 
benzeri" stilde yazılan Sol Majör 
Konçerto, Ravel'in"derinlik ve dramatik 
unsurlar yansıtmaya özenmeyen" 
müziğine güzel bir örnektir. Canlı 
tempodaki 1. ve 3. bölümlerinde caz 
müziğinin etkisini açıkça söyleyen Ravel, 
orta bölümde de Mozart 'tan 
esirılenmiş tir. 

İlk kez 14 Ocak 1932'de Paris'de Salle 
Pleyel'de Viyana'da seslendirilen sol el 
için Konçertodan 9 gün sonra· ünlü 
kadın piyanist Margueriıe Long'un, 
besteci yönetimindeki Lamoureux 
Orkestrası eşliğinde yorumladığı 
Konçerto'da empresyonizmin favori 
çalgısı "piyano" doğal olarak önemli 

roldedir; fakat arkesıra da büyük bir 
ustalıkla işlenmiş; eser adeta büyük bir 
renk paleti haline gelmiştir. 

2/2'lik ölçüde ve Sol Majör toncia 
başlayan 1 .Bölüm'ün ( Allegramenıe
Andante) caz etkisindeki ana temasını 
pikola flüt, renkli ve canlı şekilde sunar; 
piyano arka plandadır. Temayı trampet 
tekrarlar ve fortissimo( çok güçlü) bir 
tutti ile son cümleele Si bemol tona 
geçilir Daha duygulu ve sakin olan 
2 . tema önce korno ile duyurulur; piyano 
hemen egemen biçimde öne geçer, 
temayı geliştirir. Bu arada tahta üfleme 
çalgılarda işiiilen ritmik l . temayı piyano 
bastırır. Temponun tekrar canlanması, 
temanın arp ve kornoda duyrulmak 
istenmesi ortamı adeta bir panayır 
havasına dönüştürür. Bölümün parlak 
bitişinden önceki kadans melodik 2.tema 
üzerine kuruludur. 

3/4'lük ölçüde, Mi Majör tondaki 
2 .Bölüm(Adagio assai) konçertonun en 
uzun bölümüdür. Masum ve lirik 
havasıyla klasik bir Noktürn'ü andırır. 
Ravel burada, Mozart'ın KV581 klarnetli 
beşiisi'nin Larghetto'sundan 
esinlenmiştir. Piyanonun uzun 
monoloğuna, sonra arkesıranın çalgıları 
ayrı ayrı renkler halinde katılır. Yükselen 
müzik, İngiliz kornosuyla başlangıç 
temasına döner. Piyanonun arka planda 
kalarak, fakat akıcı şekildeki eşliği ile 
bölüm başladığı gibi sakin sona erer. 

2/4 'lük ölçüde başlayan 3 .Bölüm 
(Presto) bir Rondo kuruluşundadır Dört 
staccato(kesik) akar hemen tempoyu 
belirler. Bu kısa ve canlı finalde piyano 
parlak pasajlarla kendini gösterirken 
klarnet ve pikola flüt ayrı tonalitelerde 
diyaloglarını sürdürürler. ürkesiranın 
dört sıaccato akoru ile piyanoya yeni bir 
tema sunma fırsatı verilir ve daha sonra 
arkesıra bu temaları geliştirir. Akarların 
tekrarında bu kez bakır üfleme çalgıların 
fanfar benzeri motifi belirir. Canlı renkler 
ve güçlü motiflerle süren fina! yine dört 
akorla, parlak şekilde sona erer. 
(Süre:22')  

C.SAINT-SAENS: Senfoni No.3 
Daha 10 yaşında, Mozart ve 

Beeıhoven'in piyano konçertolarıyla halk 
huzurunda konser veren ve harika çocuk 
olarak ün yapan Saint-Saens Paris 
Konservatuvarı'nda Benait'dan da org 
dersleri almış, 1849'da 2.Ödül, 1851 'de 
de ! .Ödülü kazanmıştı. 1853-57 
yıllarında Paris'te Kutsal Marie 
Kilisesi'nde organisı olarak çalıştı; 
1858'de de Madelaine Kilisesi'ne atandı 
ve emprovize( dağaçiama) çalışlarıyla 
büyük ün kazandı. 1861 'den sonra 
Niedermeyer Konservatuvarı'nda 
G.Faure, AMessager'in öğretmeni olarak 
ders verdi. 1875'de evlenerek 
Madelaine'deki görevinden ayrıldı ve 
besteler yaptı, organisı ve piyanist olarak 
konserler verdi. 

Önceleri, eserlerinin Fransa'da iyi 
karsılanmaması sonucu, bazıları ilk kez 
Almanya'da seslendirildi. Liszt'le 
dostluğu nedeniyle "Samson ve Dalila" 
operası Weimar'da sahnelendi. Buna 
karşılık olarak. Londra Filarmoni 
Derneği'nin siparişi olarak yazılan ve 
1886'da tamamlanan 3.Senfonisini 
Liszt'e ithaf ederek teşekkür etti. 

İlk kez 19 Mayıs 1886'da Saint
Saens'ın yönetiminde Londra'da 
seslendirilen ve bir org konçertosu 
biçiminde olan 3.Senfoni'nin geniş bir 
arkesıra kadrosu vardır; bazan egzotik, 
bazan duygusal fakat zarif ve renkli 
entrümantasyonu ile ilgi çeker. 
Gelenekiere bağlılığı ile tanınan, hatta 
Debussy'nin izlenimci akımını şiddetle 
eleştiren Saint Saens'ın "Orglu 
Senfoni"si yine geleneksel 4 bölümlü 
kuruluşıa görünmesine karşın iki bölüm 
şeklinde yorumlanır. 

! .Bölüm iki bölmeye ayrılır: Liszt 
stilinde ağır girişi (Adagio) izleyen 
6/8'lik ölçüde, Do minör tondaki ve 
sanat formundaki Allegra Moderaıo'da 
keman ve obuaların yakınan seslerinden 
sonra yaylıçalgıların hareketli 16 'lık 
notalarla sunduğu birinci tema üfleme 
çalgılar tarafından işlenir. Bu tema ilerde 
diğer bölümlerde de değişik şekillerde 
belirecek ve besleeinin uyguladığı "tema 
metamorfaz u'' sistemini vurgulayacak tır. 
Buradaki usta kontrpuan yazısı ve akıcı 
modülasyonlar akademik anlayış ve stile 
örnek olarak gösterilir. Poco Adagio'da 
ise Liszt'in dinsel düşünce tarzına çok 
yakın olan org ve yaylıçalgılar arasındaki 
diyalog, zevkli armoni ve modülasyonlar 
besleeinin Madelaine Kilisesi'ndeki 
yıllarına bağlanabilir 

2 .Bölümün başı "Allegro moderaıo
Presto" Senfoninin Scherzo bölümüdür ve 
orgla birlikte piyano da arkesıraya katılır. 
Do minör tonda, 6/8'lik ölçüde giren 
Scherzo'da motif önce yaylıçalgılarla 
sergilenir. Sonra Senfoninin başındaki 
ana tema daha canlı ve hareketli 
biçimde belirir. Scherzo'nun Presıo 
tempodaki ve Do Majör tondaki Trio 
bölmesini piyanonun parlak katkısı, 
triangle ile simbal'in yardımı daha da 
canlandırır. Finalin başında yeralan 
Maesıoso bölmesinde bir koral şeklinde 
işlenen. piyanoda 4 el olarak ve 
yaylıçalgıların bir grubunun kırık 
akorlarla duyuretuğu ana tema yeni bir 
biçimde tekrar belirir; tema önce org, 
sonra da tüm arkesıra tarafından 
yansıtılır. Finalin Do Majör ıondaki, 
4/4'lük ölçüdeki Allegra bölmesi bir 
zafer havasıyla, şenlikli biçimde girer. 
Baştaki tema yine ana temanın bu kez 
fugato biçiminde işlenmiş şeklidir. 
(Burada Liszt'in ve Franck'ın "forme 
cyclique-tekrar formu veya dönemsel 
form" prensibine atıfta bulunulur). Müzik 
serbest bir fantezi biçiminde ·Fransız 
organisılerinin alışık olduğu dağaçiama 
çalışını yansıtmak- arkesıra ile orgun 
kontrasıını parlak efektlerle vurgulayarak
belki de alışılagelmiş finailere 
benzemeyen tarzda- etkili sona ulaşır. 
(Süre 39') 
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AKDENİZ GENÇLER ORKESTRASI 
MEDITERRANEAN YOUTH ORCHESTRA 
e 29.7.1987, Atatürk Kültür Merkezi 18.30/6.30 pm 

Şef/Conductor : 
Solist/Soloist 

Adnan SAYGUN 
(1907) 

Ernest BLüCH 
( 1 880-1959) 

ARA/INTERMISSION 

Ernest CHAUSSüN 
( 1855-1899) 

Claude DEBUSSY 
( 1862-1918) 

Michel TABACHNIK 
Robert COHEN, viyolonsel/cello 
Thyfun BOZOK , keman/violin 

Ayin Raksı, üp. 5 7 

"Schelomo" 
Viyolonsel ve ürkestra için İbrani Rapsodisi 
Hebrew Rhapsody for Cello and ürehesıra 
• Lento moderato-Andante moderato-Animato 

Keman ve ürkestra için Poem, üp.25  
Poeme üp. 25  for Violin and ürehesıra 

"lberia" 
imajlar Süitinden/from the Suite "lmages" 
1 Yollarda, sokaklarda/Along the Streets and Roads 
2.Gecenin güzel kokuları/Fragrance of the Night 
3.Bir bayram sabahı/The morning of a festive day 

VAKKO Thkstil ve Hazır Giyim San.İşi.AŞ.ye 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank VAKKO Thkstil ve 
Hazır Giyim San.İşl.AŞ. for their 
contributions. 



Robert COHEN 

Thnınmış kemancı Raymond Cohen ile 
piyanist Anthya Rael'in oi;jlu olan Robert 
Cohen, 12 yaşında Royal Festival Hall'da 
Boccherini'nin Viyolonsel Konçertosu ile 
sanatseverlerin karşısına çıktı. 

Bes kez Suggia Ödülü'nü aldıktan 
sonra New York'da Genç Konser 
Sanatçıları Yarışması'nda birinci oldu ve 
1978'de Thnglewood Festivali'nde 
Piatigorski Ödülü'nü kazandı. Abbado, 
Muti, Dorati, Marriner ve Davis gibi ünlü 
seflerle konserler veren sanatçı Royal 
Philharmonic Orkestrası ile 1985 
Uluslararası 1 3. İstanbul Festivali'ne de 
katıldı. 

Robert Cohen plak çalışmaları yanı sıra 
resitaller ve orkestralar eşlii;jinde başarılı 
konserler vermektedir. 

ı955 yılında İstanbul'da doğan Thyfun 
Bozok 9 yaşında keman öğrenimine 
başlamış, ilk konserini ı 975'de İstanbul 
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 
vermiştir. 

Daha sonra öğrenimine yurt dışında 
devam eden sanatçı Avusturya, İsviçre, 
Belçika, Fransa, !talya ve ABD'de 
resilaller ve arkesıralar eşliğinde 
konserler vermiştir. 

Halen Cenevre "Collegium 
Academicum" orkestrası 
konsertmaysterliğiııi yapan Bozok aynı 
zamanda Cenevre Konservatuvan'nda 
ders vermekte ve Akdeniz Gençler 
Orkestrası solo viyolonisti ve bu 
arkesıranın şef yardımcılığı görevini 
sürdürmektedir. 

AKDENİZ GENÇLER ORKESTRASI 
Provence-Alpes-Côte d'Azur Bölgesi 

Konseyi Başkanı Michel Pezet'in önerisi 
ve yardımları ile ı 984 yılında kurulan 
Orkestra, Avrupa'nın önemli 
konservatuvarlarında son sınıf öğrencisi 
olan ve şimdilik İspanya, Fransa, 
Yunanistan, İsrail, İtalya, Portekiz ve 
Türkiye vatandası olan ı4 ile 26 yaşları 
arasında 90 genç müzisyenden meydana 
gelmiştir. 

ı 6  birinci keman, ı4  ikinci keman, ı2  
viyola, 10 viyolonsel, 8 kontrabas, 2 
piyano, 2 arp, 4 flüt, 3 obua, ı İngiliz 
komosu, 4 klamet, 4 korno, 4 trompet, 4 
trombon ile ı tuba ve 4 timpaniden 
oluşan arkesıranın üyelerinin o/o75'i her 
yıl değişmekte; üyeler Michel 
Thbachnik'in başkanlığındaki bir jüri 
tarafından seçilmektedir. 

Müzik direktörlüğü ve şeflii;jini Michel 
Thbachnik'in, şef yardımcılığını Arturo 
Thmayo'nun (İspanya) ve Marsil ya Bölgesi 
Ulusal Konservatuvarı Müdürü Pierre 
Barbizet ile Cenevre ve Lozan 
Konservatuvarlarında ders veren Thyfun 
Bozok'un yardımcı eğitmenliğini yaptığı 
Orkestra her yıl, bir ay süreyle 
Fransa'daki eski kraliyel manastırı olan 
St. Maximin'de bir araya gelmekte ve o 
yılın konser repertuarlarını hazırlamakta 
ve provalarını yapmaktadır. 

İlk konserini 29 Thmmuz 1984 yılında 
Aix-en-Provence Festivali çerçevesinde 
veren Orkestra, kazandığı başarı üzerine 
Caserte (İtalya), Napoli, Atina, Patras ve 
Korfu 'da verdiği konserlerle ilk turnesini 
gerçekleştirmiştir. 1985'te ise Salzburg'da 
Xenakis ile yaptığı bir haftalık çalışmadan 
sonra aynı kentte iki konser vermis daha 
sonra Fransa, İtalya ve İspanya'da turneye 
çıkmıştır. 

Orkestra 1986 yılında Fransa'nın güney 
bölgesindeki bir dizi konserden sonra 
Madrid, Barselona ve Roma'da 
müziksevedere güzel saatler yaşatmıstır. 
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A.SAYGUN: Ayin Raksı 
Adnan Saygun büyük arkesıra için 

' 'Ayin Raksı" başlıklı eserini İstanbul'da 
1 9 75'de yazmaya başlamış ve aynı yılın 
ll Kasım günü tamamlamıştır. İlk kez 
1977 'de Hikmet Şimşek yönetiminde 
seslendirilen eser kemanların 1 6'lık 
notalarıyla pianissimo( çok hafif) başlar 
ve gittikçe belirginleşir. Önce tahta 
ütlemeçalgıların, sonra da korno ve 
ırompetlerin katılmasıyla güçlenir. 
Yaylıların ve ön plana çıkan trompetlerin 
ıriyoleleriyle de ritmik olarak şekillenir. 
Büyük bir ereseenda yükselişten sonra, 
basklarnetlerin peslere doğru uzanışını 
konırfagoı izler. Bu arada darbukanın 
9/8'lik ve 13/8'lik ritmi duyulur. Raks bu 
ritimle gelişerek zirveye ulaşır. 

Eserde moda! müziğin beste tekniği 
kullanılarak büyük ses kümelenmeleri 
elde edilmiş; fakat bunlar renkli bir 
arkesırasyon ile zarif bir biçimde 
sunulmuştur. Bu başarıda besleeinin 
moda! müzik alanındaki büyük uğraşısı 
ve uluslararası alanda bu konunun en 
büyük otoritesi olmasının da rolü 
büyüktür.(SürelO') 

E .BLOCH: Rapsodi 
İsviçre'nin Cenevre kentinde doğan, 
1916 yılında Amerika'ya yerleşen ve 
orada ölen Ernest Bloch çağdaş İbrani 
müziğinin kurucusudur. ! .Dünya Savaşı 
öncesinde öğrenimi dolayısıyla daha çok 
Fransız müziğine yakın olan Bloch. 1915 
yılında "yahudi olduğunu ve bundan 
sonra bu tür müzik yazacağını . .  ilan etti 
ve bu kararını İsrail Senfonisi ile 
perçinledi. Ancak Bloch Amerikan 
uyruğuna geçince Amerika Senfonisi'ni, 
eski vatanı için de İsviçre Senfonisi'ni 
besıeledi. İsviçre'yi terketmeden önce 
1915 'de yazdığı ve ilk kez New York'da 
1917 'de seslendirilen Schelomo 
Rapsodisi ona Amerika'da ün 
kazandırmış, öğretmen olarak dersler 
vermesini sağlamış ve George Antheil ile 
Roger Sessions onun öğrencileri olmuştur. 

Bloch bu eserinin doğuşunu şöyle 
anlatır: "Cenevre'de 1915 yılları sonunda 
eski Ahil'te geçen vaiz kitaplarını insan 
sesi ve arkesıra için müziklerneyi 
istiyordum. Ancak Fransızca dili benim 
ritmik matillerime uymadı. Ne Almanca, 
ne de İngilizce işe yaradı. İbranice 
bilgim ise yetersizdi. Bir gün viyolonselci 
Alexander Barjansky ve eşiyle ıanıştım 
ve yakın dost olduk. Barjansky'ye, o 
zaman daha basılmamış olan beste 
taslaklarımı çaldım. Ben çalarken onun, 
heykeltraş olan eşi küçük bir heykel 
yapıyordu. Onların gösterdiği büyük ilgi 
üzerine vaiz kitabını bestelemeye karar 
verdim: müthiş yalnızlığımdan 
kurtulmuştum. İnsan sesi yerine 
viyolonseli kullanmayı düşündüm. 
Plansız, programsız başladığım eserimin 
yazılması sürerken Bayan Barjansky de 
yine ufak bir heykel yapıyordu. Birkaç 
hafta sonra ikimiz de aşağı yukarı aynı 
zamanda eserlerimizi tamamladığımızda, 
onun heykeline Schelomo (Kral 
Salomon = Hazreti Süleyman) adını 
verdiğini öğrendim. Dünyanın beni üzen 
o korkunç halini, felaketi belki de 
Hazreti Süleyman'ın hikmeti önleyebilirdi. 
Ben de eserime aynı adı verdim." 

"Schelomo-Yiyolonsel ve Orkestra için 
İbrani Rapsodisi" başlığını taşıyan eser 
dramatik, hüzünlü, bazan kendini 
kaybedercesine heyecanlı bir havadadır. 
Lento moderato·Andanıe moderaıo
Animato başlığıyla tek bir bölümden 
oluşur. Viyolonsel koyu ve tutkulu 
tınısıyla, geniş cümlelerle kadans 
benzeri, Quasi Cadenza şeklinde 
Rapsodi'nin ana fikrini duyurur. Daha 
sonra gelen armonik ve melodik olduğu 
kadar kesin ölçülü 5 kesitin yarattığı 
arkaik (eski stilde) atmosfer kötümser 
şekilde sonuçlanır. Bu arada viyolonselin 
akıcı fakat şikayetçi sesi, Peygamber'in 
yalnız başına konuşmasını veya 
toplulukla diyaloglarını simgeler. 
(Süre:20') 

E.CHAUSSON: Poem 
Zengin bir ailenin oğlu olan Chausson, 

başlangıçta müziği hobi olarak kabul 
etmiş; hukuk öğreniminden sonra, 25 
yaşında Paris Konservatuvarı'na girerek 
önce Massenet'den ders almış, sonra da 
okulu bırakarak C.Franck'ın  özel 
öğrencisi olmuştur. 

Bestelerinde Franck'ın etkisi sezilen 
Chausson Fransız bestecilerinin 
tanınması için çok çaba göstermiş, uzun 
süre Ulusal Müzik Derneği'nin 
sekreterliğini yapmıştır. 44 yaşında bir 
bisiklet kazasında ölünceye kadar yazdığı 
zarif liedler, bazı oda müziği eserleri, 
Op.20 Senfoni, keman,piyano ve 
yaylıçalgılar dörtlüsü için Op.21  Konçerto 
ve " Kral Arthus" operası gibi besteleri 
arasında en çok ta nınanı 1896 'da yazılan 
Op.25 Poem olmuştur. Belçikalı ünlü 
kemancı Eugene Ysaye'ye ithaf edilen ve 
ilk kez Paris'te 4 Nisan 1897'de 
seslendirilen Poem, Alman 
eleştirmenlerce duygusallıkta çok aşırıya 
kaçmakla nitelendirilmiş, ancak bir 
konçerto ciddiliğindeki bu eser latin 
ülkelerinde başarı kazanmıştır. Thknikten 
çok şiirsel(Poetik) yapı ve duygusal 
yoğunluk gözetilen eserde birçok 
besleeinin etkisi sezilir: Saint-Saens'ın 
tekniği ve güçlülüğü, C.Franck'ın ruhsal 
derinliği, Wagner'in duygulara hitap stili, 
ilk öğretmeni Massenet'nin uzun 
cümleleri ve uçucu tınısı. . .  

M i  bemol Majör tonda, 3/4 'lük ölçüde, 
sakin, ağırbaşlı, gizemli bir açılıştan 
(Lento e misterioso) sonra bir rapsodi 
biçiminde bazan yükselen, bazan yalışan 
melankolik ve tutkulu yapısıyla Poem 
birçok ünlü kemanemın repertuarına 
girmiştir. Sona doğru, yumuşak, rüyalı 
atmosfer 3/8'lik ölçüde heyecanlı bir 
havaya bürünür. (Sürel5') 

C.DEBUSSY: İberia 
Debussy " lmages-Görüntüler" adlı 

eserinin ! .ve 3.bölümlerini aslında 2 
piyano için bir süit şeklinde tasarlanmış 
ve önce "Gigue triste-lberia-Rondes de 
Valses" adlarını vermişti. 1906-1912 yılları 
arasında bestelenen ve eşi Emma 
Debussy'ye ithaf edilen eser daha 
sonra "Gigue-İberia·Rondes de 
printemps" adını aldı. Debussy 
l .Bölümün orkestrasyonunu arkadaşı 
Andre Caplet'nin yardımıyla, diğer 
bölümlerininkini de kendi yaptı. Eserin 
her bölümünün bir illkeyi, sırasıyla 
İngiltere, İspanya ve Fransa'yı temsil 
etmesi düşünülmüştü. Süitin genellikle 
tek olarak çalınan ve en çok tanınan 
bölümü "İberia" başlıklı 2 .Bölümüdür. 

1908 yılında tamamlanan "İberia" da 
kendi içinde 3 bölüme ayrılır ve 
besleeinin diğer eserlerinden 
motiflerinin, ritminin ve 
enstrümanıasyonunun "İspanyol" 
özelliklerini başarıyla yansıtması 
bakımından farklıdır. Hatta bu eseri ünlü 
İspanyol besıeci Manuel de Falla, 
Debussy'nin İspanyol bestecilerine kendi 
halk müziklerini daha uygar şekilde 
nasıl kullanabileceklerine başarılı bir 
örnek olarak tanımlamıştır. 

İlk kez 20 Şubat 1910'da seslendirilen 
eseri için, o gün Debussy şöyle demiş: 
"Bu eser hakkında herhangi bir anektod 
yok; belirli bir olayla da ilgili değildir. 
Herşey, dinleyicilerin esere ilgi duyup 
duymamalarına bağlıdır". Yine De 
Falla'nın anlattıkların göre ilk yorumdan 
sonra Debussy, amacının İspanyol 
müziği yazmak değil, İspanya 
izienimlerini müzikle yansıtmak 
olduğunu belirtmişti. Romantik başlıklı 3 
bölümüyle " İberia"nın ana teması 3/8'lik 
ritimde canlı bir "Sevillana"dır. 

3/8'lik ölçüde başlayan ! .Bölümde 
"Yollarda, sokaklarda" kastanyeller ve 
trampet esere hemen canlı, ateşli bir 
hava verir. Önce İngiliz kornosuyla 
duyurulan pasıoral tema kemanlada 
geliştirilir. İmajlar(görüntüler) sürekli 
değişmektedir: kornaların duyurduğu aşk 
ve özlem yüklü tema bütün çalgılarca 
işlenir. Davulun yavaş ve monoton 
vuruşları yol boyunca sanki geri 
kalmakta, uzaklaşmaktadır. 

2/4'lük ölçüde başlayan 2 .Bölümde 
"Gecenin güzel kokuları" ritmik unsurun 
belirginliği eşliğinde uçuşur. Endülüs 
gecelerinin büyüleyici atmosferinde, gizli 
bahçelerde fısıltılar, mırıldanmalar 
duyulur gibi olur. Celesta, trampet ve 
ksilafonun geri plandan duyulan sesleri 
karanlık gecede yarı görünen yıldızlar 
gibidir. 

2 .Bölüme bağlı olarak 4/4'lük ölçüde 
başlayan 3.Bölüm "Bir bayram 
sabahı"nda uzaktan gelen bir insan 
kalabalığı gecenin özlem dolu havasını 
geride bırakmıştır. Vurmaçalgıların 
uzaktan duyurduğu marş ritmiyle, çan 
seslerini taklit eden trombonla 
kalabalık yaklaşır. De Falla'nın 
deyimiyle sokaklarda gitar ve 
bandurrias'ların eşliğinde dansedilir. İlk 
bölümdeki çekici "Sevillana" teması 
tekrar belirir ve gürültülü yankılada 
finale ulaşılır. (Süre:l5 ')  



· · s Tüpün 
müsY•I• 

A Aygaz 
"Sorumluluğunu bilen marka" 



Türk geleneği, 
sanat hayatında, 

iş hayatında yarabcılığı 
takdir ve t�k etmektir. 
Bankacılıkta bu geleneği 

1 24 yıldır 
Osmanlı Bankası 
yaşatmakta dır. 
Y aşatacnktır. 
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• ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 
MUSICA ANTIQUA KÖLN 

MUSICA ANTIQUA KÖLN 
Bu isi rn sı n ı  < ı t l  y ı l d ; ı ı ı  h< :r i  l :s k ı  

nıCıziğin cal ın < l ığ ı  Vt ! c l ı n lcı ı d i(ji l ıc r  v< : n i < :  
görülmektcd i r 1 9 7:\ y ı l ı ı ıd c ı  ku n ı la ı ı  
topluluk Barok o d a  n ıüziğini  o dcvri ı ı  
çaluı lan i l c :  yoru ı ı ı l a ı ı ıakıac l ı r. İ l k  l ıa�larda 
rcr x:r ıuarl a rı ı 600 yı l lan i ıu lya ı ı  Müzirıi 
ile ! H . yüzyı l  Fra ı ıs ı z  M ü z i cı i ' ı ı i  
içc �rnıt :ktt :ydi. Dal ı ; ı  sr ı ı ı rc ı l a rı 
repc rt umları na j. S. Uacl r' ı ı ı .  r ı ı ı u ı ı  
öncü leri n i n  ve çağc la�lanı r ı  n <escrl c : ri ı ı i  
kaı ı ı lar Musica Anıiqua Köln 1 97'J'cla 
A l n ıanya· n ı r ı  en önemli n ı ü z ı k  
m c : rkcz!Ninclc vc:rc l iği  koıısc,rl c : rd c ı ı  sor ı ra 
i l k  uluslarması ı u rm:sini İ ı ı � ı i l ıen :vc ,·aptı 
v< :  l .ond ra·c t a  Qu< :< : ı ı  l·:J i zabc : ı l ı  1 l ; ı l l 'd ; ı .  
d a h a  s u n  r a  da 1 l o l l ;ı ı ıda Fc " ı ıva l i  
c;crc:evesir ı c lc b< :s koı ısc 'r  verdi. 13u 
konserleri Avrupa' n ı n  el iğer kc ,n t lc,rindckı 
ve u l uslararası n ı i ı 7. i k  fcsı ival l c : r i n r i < : k i  
faal iyt : t lcri i l c  Al3D. Kanada .  l � i i r l l : )  
Amerika. 1 f i ı ı c l isıa r ı .  . Japonya \'C: K ı  ı < �  
Ç i r ı· i r ı< : yapılan ı u rı ıdcr izledi  

e 26.6. 1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

johann PACHELBEL ( 1 653-1 713)  

2 Keman, 2 V iyola ve Sürekli Bas 
için Partita, Sol Majör 
Partita in G Major for 2 V iolins, 
2 V iolas and Basso continuo 
• Sonatina 
• Balletto 
• Sarabande 
• Aria 
• Gigue 
• Finale 

Giovanni ROV ETTA ( 1 595-1668) 

Canzona Op. 1 , 1  
2 Keman, V iyola ve Sürekli Bas 
için/ for 2 V iolins, Vi ola and Basso 
continuo 

Giovanni ROVETIA 

Canzona Op. l ,4 
2 Keman, 2 V iyola ve Sürekli 
Bas için/for 2 V iolins, 2 V iolas and 
Basso continuo 

Giovanni LEGRENZI ( 1 626-1690) 

Keman. 2 V iyola ve Sürekli 
Bas için Sonat Do minör, Op. lO 
Sonata in C minor, Op. lO for V iolin, 
2 V iolas and Basso continuo 
• Adagio assai 
• Drei halbe 
• Allegra 

johann ROSENMÜ LLER ( 1620-1684) 

2 Keman, V iyola ve Sürekli 
Bas için Sonat, Re min ör No. 7 
Sonata in D minor No. 7 for 
2 V iolins, V i  ola and Basso continuo 

BASF Tıirk Boya Lrd Şti ve TÜRK HOECHST 
A .Ş.ye katkılanndan dolayt teşekkiir ederi;:. 
We should /ike to than k BASF Tiirk Boya Lrd.Şti. 
and TÜRK HOECHST A.Ş. for their contributions. 

johann ROSENMÜ LLER 

2 Keman, 2 V iyola ve Sürekli 
Bas için Sonat Fa Majör No. lO 
Sonata in F Major No. lO for 2 
V iolins, V iola and Basso continuo 
ARA/INTERMISSION 

Georg Philipp TELEMANN 
( 1 681-1 765) 

2 Keman, 2 V iyola ve Sürekli 
Bas için Beşli, Fa Majör 
Quintet in F Major for 2 Violins, 
2 V iolas and Basso continuo 
• Affettuoso 
• Vivace 
• Adagio 
• Presto 

Cyriacus WILCHE ( 1 650·?) 

"Battaglia Composita" (1659) 
2 Keman, 2 V iyola ve Sürekli 
Bas için/ For 2 V iolins, 2 V iolas and 
Basso contiuno 

Mus ica A r ı ı iquc ı  Ki.ı ln A l n ı < J ı ı  l ' l«k 
Ödülü.  Alman J>J[ık Elcst i r n ı < , ı k :rı Ödülli .  
Graıı ı n ı ophon'un " Early Music;  1\ward 
( E rken Müzik Or l ı H(i )" Diapası ı r ı  c r O r .  
Gra r ı d  Prix du Disquc ( P l 5 k  l lüvi'ık 
Öcl(Hü ) .  Fırclcrpr<:is d< :� I .u ı ıd< :., 
Norr l r l ı ı : i r ı ·Wcsı l;ıl ı  : r ı  ( Kuzc�y·""' ı -Wc�ı laJya 
13öl�ıc,si 'Il :svik Öc l ı ı l ı ı ) .  Sic : ı ı ı c ı ı� 
Förclerprcis ( S ic� ı ı ıcr ıs 'lbvik Ödülü ) .  
Buxıehuclc · Preis e ler Har ısc,sıac l ı  Lüheck 
( Lühcck kcn ı i  Lluxı ı : l ı u d < :  Öı liHi'ı ) ' r ı ü  johann Sebastian BACH (1685-1 750) 
a l ı ı ı ı s ı ı r  

Goldberg Çeşitlerneleri'nin temel 
notaları üzerine "Değişik Kanonlar", 
BWV 1087 
"Various Canons" on the basic 
notes of the Goldberg Variations, 
BWV 1087 



JPACHELBEL: Partila 

Nümberg'li johann Paclıelbd 21 yasında 
Viyana'daki Stefan Kateclrali'nde. sonra da 
1 677'cle Eisenach Sarayı'nda organisı 
olarak çalısmıs. Baclı ailesi ile yakın 
dostlıık kumıusıur Genellikle ciddi 
karakterde� c:serler besteleyen Pachelbel. 
!3<.ır.lı·a yni ç ıösten,nlerc leı ı biri olımıstu r. 
Dalıa cok varyasınnla işlenen süiı 
biçiminele yazarak Rosenmüller ile Bach ve 
Haenclcl arasında bir geçişi düzenlemistir 

" ' Panie"' -veya Panita- adı verilen bu 
süitlerde genellikle 2 keman. 2 viyola ve 
sürekli bas kullanılmıstıı� Sol Majör 
l 'anic:dc' usta bir düzc:ııle bütiin bölümler 
bir tc:md tema üzcnne serbest 
cesitlemcler!e gelisir Bu tema önce ilk 
bölüm 4/4 'lük ölçüdeki Sonatina'da 
sergilen ir 4/4 'lük ölçüdeki Balieta'cia 
temanın baslangıcı yine aynı sekiicle 
dunırulıır Sarabandc'da güdü. Aıia'da 
sarkı söyler gibi nesdi Gigue'de canlı 
gdisir ve ·yalnız 4 iilci"ı süren kısacık- linal 
ilc Süit sonu erer 

G.ROVETIA: Canıona 

ltalyan bcsteci ve şarkıcısı Venedikli 
Giovanni Rovena·nın yaşamı bütünüyle ünlü 
San Marco Kilisesi'nde geçmistir Rovetta 
önce: 1 6 1 5- 1 7  yılianncia babasının da 
caldığı San Marco·cta bu göreve başlamış. 
1 623"clen sonra da korocia bas olarak 
calısnııs. dini eserleri yanında ikisi de 
kaybolan iki opera yazmıs. 1 644 ·ıen 
ölümüne kadar da yöneticilik yapmıştır 

1 626'cla bestelediği Op. l dizisinde iki 
veya clön sesli. konsenant karakterele 
Canmne'lerc ( enstrüınantal ve söz_süz 
şarkılar ) yer vennistir. 

G . LEGRENZİ: Sona! 

!talyan bestc,ci ve organisı Giovanni 
Legrenzi kuzey İtalya'da Barak stilin 
gelişınesinde önenıl i  rol oynaınıs, 
1 7 .yüzyılın ikinci yarısını. özellikle Alınan 
ckolünü etk ileyen sanatçılardan biri 
olımısıur 1 64 5  'ele Bergama'dak i San ta 
Mmia Magg iunc Kilisesi'ne orçıanist 
r , Iarak gelmiş. 1 653 ·ete baş orga ı ı ist 
atünınıst ır. 1 65 6 "cla daha canlı bir müzik 
merkezi olan Ferrara'cla orkestra 
yiınct icis i olarak çalısmıs. 1 6  7 l 'clc 
Vcnedik·e yer le;;nııst ir. 

1 9  opcru. bi rcok dini  eserleri yanıncia 
y<ızd ı!jı sonatları ı.:ok ileri bir  aniayısı 
gösterir. Bu sanatlar yapıları bakımından 
orkesıra yazısına çok yakın 
o lcluklarınc\an Torell i .  Vivaldi ve Bach'ı 
c'ıı cok etkileyen eserlercl ir.( Bach'ın 
BW\'5 7 4 numaralı füçıünün ele 
Lc:qrcnzi ' ı ı in bir teması üz.erine yazıldığı 
uznıaı ı larca bc l irt iln ı isti r ) . Kil ise ve oda 
sonat iar ını  c ia kapsayan yüze yakııı sonat 
bc:stclcycn Lcgrenzi ' ı ı in Op. I O  dizisi ( La 
Letra başlığını tasıyan iki-clört sesli 
snı ıat lar ı )  1 673'dc Venccl ik' te 
yayın la ı ım ıstı r. 

j.ROSENMÜLLER: Sonat 

Alman besıeci, organisı ve müzik 
öğretmeni johann Rosenınüller 1 640'da 
Leipzig'de din öğrenimine başlamış, 
Thomas Kilisesi yöneticisinelen müzik 
dersleri alarak kısa sürede ilerlemiş. 
küçük sınınara ders vermiş. ancak ahlak 
dısı davranışı nedeniyle 1 6 55'de zindana 
atılınca İ talya'ya kacınıştır. San Marco 
Kilisesi'nde troınboncu olarak çalışm ış, 
daha sonra da besteci olarak ün 
kazanm ıştır. 1 6 7 4 'cle Alınanya'ya 
dönmüş, Wolfenbüttel 'cle Braunschweig 
Sarayı orkestrası yöneticisi olarak 
yasanıının son 10 yılını taınaınlaınıştır. 

Üstün nitelikli kilise kantatları. çok 
sayıda dini eserler, Legrenzi etkisinde 
sanatlar. halkı eğlendirici düzeyde 
"Gebrauchs ınusik" türünde süitler 
yazmıştır. 1 68 2 'de Wol fenbüttel 'cle 2-5 
yaylıcalgı için bestelediği son sonatları 
form bakımından ve kroınatik olarak 
işlenen armonik yapısıyla özgün. Bach'a 
ve Haendel'e yol açan eserlerdir: " 1 2  
Sonale a 2 ,3,4 e 5 Stroınenti ci'Arco et 
Altri et Basso continuo"(2,3,4 ve 5 
yaylıçalgı ve alto ve sürekli bas için 1 2  
Sanat) haslığını tasıyan eserleri serbest 
rapsocli biçiminde. veya füg karakterinde 
islenmistir. 

7 numaralı Re ın inör Sonat eski 
Veneclik Canzone'leri formundadır; 
törensel bir Largo ile başlar. Kromatik 
yükselen tema çalgıdan çalgıya usta bir 
kontrpuan eşliğinde aktarılır. Onu çok 
hızlı bölüın( Prestissiıno ). sonra da 
arınonik zenginl ikteki Adagio izler. İkinci 
Adagio ise pasıoral karakterlidir. Canlı ve 
taze yapıdaki Allegra'dan sonra ikinci 
Adagio'nun tekrarıyla eser sona erer. 

1 0  numaralı Sanat ise 9 , 1 1  ve 1 2  
numaralılar gibi 2 keman, 2 
violetta( vi yola ) .  viyola( bas 
vi yola � viyolonse l )  ve sürekli bas için 
yazılmıştır. 

G.fYfELEMANN: Beşli 
Ailesinin 1 70 l 'cle Leipzig'e hukuk 

öğrenimi için gönderdiği, fakat 1 704'de 
bir müzik topluluğu(Collegiuın ınusiçuın) 
kurarak organisı olarak çalışmaya 
başlayan Magcleburg doğumlu Alınan 
G . PTeleınann çağının -daha hayatta iken
en ünlü besleeisi olmuştur. 600'ü aşkın 
kanıat. 40 opera. 600 arkesıra süiti. 
sayısız oda müziği yazan Teleınann'ın 
parlak ve kolay ınüziğini tanımlamak 
isteyen ünlü ınüzikolog PSpitta söyle 
denıis:"Bach Si ıninör'de, Telemann Do 
Majör'cteı · ·  Gercekten ele yaşadığı sürece 
cekingen ve saygılı Bach'clan daha çok 
tanınan Teleınann etkili olabilme şansını 
ve kudretini hiç yitirıneıniştir. Her tür 
ınüzikte başarı kazanmış, ayrıca Slav, 
İtalyan. İngiliz zevklerini bile tatmin 
eden besteler yazabilıniştir. Bach ve 
Haenclel'in eserlerinin toplaınından daha 
cok sayıda bestesi olan Teleınann 
özellikle dörtlü ve besiileriyle klasik cağ 
oda ınüziğine ışık tutmuştur. 

JS.BACH 
Kelime karsılığı eski yunancacia kanun

kural anlamına gelen "Kanon", önce 
bestelerin başına konan talimat yerine 
kullanılmış, sonra da birkaç partil i ,  sıkı 
taklid(iınitation canonique) biçiminde, 
özünü kaybetmeden. duraklamadan 
ilerleyen bir beste türüne verilen isim 
olmuştur. 

Bu türele çesitli ses partileri -eser 
boyunca- birinden sonra diğeri, daha 
sonra bir ücüncü katılarak, birbirinin 
yanından geçer: Bir partinin cluyurduğu 
ezgiyi, eliğerleri hiç bozmadan baştan 
sona tam tamına taklit eder. Bach da 
ustalık isteyen kanon tarzına özellikle 
yasaınının son yıllarında büyük önem 
vermiş ve bu türü doruğa ulastırınıştır. 

Goldberg Çeşitleıneleri adlı eserinin 
ana temasının ilk 8 notası üzerine 
yazılan 14 kanon 1 742-46 yılları 
arasında bestelenınistir. 
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I ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

ORPHEUS ODA ORKESTRASI 
ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA 
e2.7. 1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

Solist/Soloist: 

Antonio VIVALDI 
( 1678-174 1 )  

ARA/INTERMISSION 

johannes BRAHMS 
( 1 833-1897) 

Gidon KREMER, keman/violin 

"Mevsimler/Four Seasons", Op.8 
! .İlkbahar, Mi Majör/Spring,in E Major 

• Allegra 
• Largo e pianissimo sempre 
• Danza pastorale-Allegro 

2 .Yaz, Sol minör/Summer in G minor 
• Allegra non molto 
• Adagio 
• Presto-tempo impetuoso d'estate 

3.Sonbahar, Fa Majör/Autumn in F Major 
• Allegra 
• Adagio 
• Allegra 

4. Kış, Fa minör/Winter in F minor 
• Allegra non molto 
• Largo 
• Allegra 

Serenad No.2 ,La Majör Op. l6 
Serenade No.2 in A Major, Op. l6 
• Allegra moderato 
• Scherzo: Vivace 
• Adagio non troppo 
• Quasi menuella 
• Rondo: Allegra 

ORPHEUS ODA ORKESTRASI 
26 müzisyenclen olusan Topluluk. prn\·i.l 

ve konserlerini şefsiz yapmaktad ır. 1 ':J 7 2  
yıl ıncia New York'cla. viyolonse l is ı julian 
Fifer tarafından kurulan Orpheus Oda 

Orkestrası her konser mevsiminele 

Carnegie Hall'da sürekli konser vermekte. 
Amerika ve diğer dünya Cılkelerine 

turneler yupmaktadır. 

1 6  yaylı ve l O  nefesli çalg ıdan olusan 

Orkestra'cla her sanaıçı başlıbaşına bir 
solist sorumluluğu ile. örnek gösteri lecek 

bir işbirliği çerçevesinde kusursuz bir 

yorum sunmakta. her üyenin müzikal 

yargısına önem verilmektedir. T.ımanıc cn 
kendi kendini yöneten arkesıranın solo. 

arkesıra ve oda müziği alanlarıncia ccği ı im 

görmüş üyeleri . müzikal deneyimlere 
zengin bir çeşi t l i l ik  get irmektedirler. 

Repertuar, programlama. prova tekn iği ve 
değişen oturm a planlaması üyeler 
tarafından düzenlenmekte. böylece her 

müzisyen in bölüm sefi olması imkanı 

yaratı lmaktadır. Daha önemlisi.  genel l ikle 
şefin görevi olan yorum lama ve kavramsal 

kararlar üyelerce verilmiş olmaktadır. 

Orpheus 'un müzik yorumu ve 

eğitiminde ge l işt irdiği en önemli unsur. 

arkesıra ortamına oda müziğinin 

gerektirdiği kişisel sorumluluk ve kaı·sıl ı klı 

saygı esaslarını yerleştirm is olmasıdır. 
Orpheus Oda Orkestrası 1 97 4 yıl ıncia 

ilk kez New York'daki Lincoln Center'ın 

Alice Thlly Salonu'nda müzikseverlerin 

karşısına çıktı ve başarı kazandı: i lk  

Avrupa turnesini  ele 1 9 79'cla 
gerçekiest irdi ve bu tarihten sonra bunu 
gelenek haline get ird i .  Hind istuı ı .  İsı·a i l  ve 
Güney Amerika'nın dahil olduğu birçok 

turnelerini Arnerikan Hükümet i 'nin 

temsilcisi olarak yapan Topluluk Salzburg. 
Montreux ve Lucerne festivallerine katıldı 

Orpheus. turnelerindeki konserlerin yunı 
sıra ihtisas kursları. gösterili senıınccr ve 
konferaııslar. hatta özel dersler 

vermektedir. 
Carneg ie Hall 'da her yı l  bir dizi konser 

veren Orpheus Oda Orkestrası. 1978 
yılında piyanist Peter Serkin'e. daha 

sonraki yıl larda da Giclon Kremer. Heiıv. 

Holl iger. Elly Ameling. Emanuel Ax. Isaac 
Stern, Richard Goode, Maureen Forresıer. 

Yo-yo Ma ve M iesczyslaw Horszowski g ibi 

ünlülere eşlik etti. Orpheus Oda 
Orkestrası sadece Deutsche Grammophon 
için plak doldurmakıadır. 

OSMANLI BANKASI A.Ş.ye katkılanndan 
dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank OSMANLI BANKASI 
A.Ş. for their contributions. 



A.VİVALDİ: Mevsim ler 

Vivaldi 'nin bestelediği yüzlerce 
koncerıo arasında "MEVSiMLER" 
başlıklı solo keman ve yaylıçalgılar için 
konçertoların özel bir yeri vardır ve 
günümüzde Vivaldi denilince hep akla 
Mevsimler gelir Belki buna bir neden 
de. eserin 4 mevsimi tasvir etmesine 
karsın bütününde bir bahar havası 
olmasıdır. Vivaldi eserine açıklayıcı 
olarak Bahar, Yaz, Güz ve Kış başlıklı 4 
sone de eklemiştir. Böylece müzik 
tarihinde ilk kez programlı eser yaratan 
o oldu. Bu soneleri besleeinin yazıp 
yaznıactığı bilinmiyor. ancak eserin 
1 72 5 "cte Amsıerdaın'da Le Cene Yayınevi 
tarafından basılan ilk nüshasında bu 
soneler yeralmış. Op.8 olarak 
nuınaralanan ve "Il ciınento deii'Arınonia 
e dell' lnventione(Arınoni ve Buluşun 
Denemesi)" başlığını tasıyan I 2 
koncerıonun ilk dördü Mevsimler"i 
oluşturur ve Mevsimler'in her konçerıosu 
bu sonelerle yakın ilişkilidir. Hatta bunu 
kesinleşıirnıek amacıyla Vivaldi her 
soneyi harflerle işaretiemiş ve bunu da 
parıisyon üzerine işlemiştir Vivaldi 
tonalite konusunda da dikkatli 
davranmış. her mevsimi kendine uygun 
ıonaliıelerle değerlendirmiştir 

l . Konçerto'da Bahar"ın canlılığını, 
parlaklığını daha iyi belinebilmek için 
Vivaldi. kemanın en parlak ve aydınlık 
ıonaliıesini .  Mi  Majör'ü kullanmıştır. 
Baharın ilk bölümü Allegra'da 5 
ıuıı i (birlikte çalış) ve 4 solo pasaj vardır. 
Thtti"Jer eğlenceli köy ezgilerini belirler 
Sololar ise kuşların cıvıltısını. 
gökgürültüsünü( okıavlarla ), 
şimşekleri (tremololarla) ve yine çeşitli 
kuşları canlandırır. Sone şu sözlerle 
başlar: " " Baharın gelişini kuşlar neşeyle 
karsılıyor. sevimli sarkılarıyla kuıluyorlar. 
Kaynakların hafif sırılıısı duyulur Zefir 
rüzgarı hafifce es mekte. Sonra hava 
kara bir mantoyla örtülür; şimşek ve 
gökgürültüsü baharı duyurmak ister 
Ortalık sessizleşince kuşlar yeniden 
sihirli sarkılarına başlar" Baharın 
2 .Bölünıü Large'da solo keman pasıoral 
bir sahne resimler "Çiçeklerle bezenmiş 
harikulade bir çayırda. yaprakların tatlı 
hışırıısında keçi çobanı yanında sadık 
köpeği ile sakin şekilde yatmaktadır." Bu 
ağır bölümde, partisyanda çok güçlü 
çalınması istenilen köpek havlanıalarını 
viyola canlandırır. Son bölüm Allegra 
sevinıli bir kır dansıdır. "Gaydanın 
şenlikli sesiyle peri kızları ve çoban 
dans ederek, parlak ilkbaharı şanına 
uygun karsılanıaktadırlar". Ancak tonalite 
bir an parlaklığını yitirir. Mi minöre 
dönerse de sonuçta yine aynı şenlikli 
havaya kavuşulur 

2 .Konçerto'da Yaz mevsiminde 
kullanılan Sol nıinör ıonalite. bu 
mevsimin bağucu sıcaklığını belirtmek 
için seçilmiştir. Sıcağı anlatan ağır girişle 
başlayarı ilk bölüm Allegro non nıolto'da 
4 ıuııi .  3 solo pasaj vardır İlk solo 
guguk kuşunu. onu izleyen tutti'ler 
kumru ve sakanın ötüşlerini canlandırır. 
Son ıuttı ıse havanın aniden değişerek 
kötüleşmesini yansıtır Soneııin sözleri 

şöyle:"Yakıcı yaz sıcağından çoban ve 
sürüsü kavrulur, camlar tutuşur gibidir. 
Guguk kuşunun çağrısını kumru ve saka 
cevaplar Hafifçe esen nıeltenıle. poyraz 
yarısır birden. Küçük çoban şiddetlenen 
rüzgardan korkarak ağlar, sürünün 
geleceği tehlikededir". 2 .Bölünı 
Adagio'da ise solo keman, çobanın 
yaklaşan yaz fırtınasından ötürü 
endişesini melankolik bir şekilde anlatır. 
(Bu bölümü bazı müzik eleştirnıenleri 
Beethoven'in 4.Piyano Konçerıosu'nun 
Andante'sinin bir öncüsü olarak görürler: 
Piyanonun hafif sesinin yavaş yavaş 
yükselmesi arkesıranın dolgun tımsını 
aşması Vivaldi'ye benzetilir). Vivaldi 'nin 
sonesinin bu bölümü 
şöyle: · ·şinışeklerden, vahşi 
gökgürültülerinden korkmakıa. sinekierin 
ve böceklerin kızgın saldırısı yorgun 
vücudunu dinlendirrneğe fırsat 
vermemektedir" Yaz'ın son bölümü 
Presto'da fırtına patlamıştır. "Korkulan 
doğru çıkmıştır: Gök gürlemekte, 
şimşekler çaknıakta. yağan dolu ürünü, 
gururlu buğday başaklarını kırmaktadır". 

3 .Konçerıo Sonbahar, ilerde 
Beethoven'in Pasıoral Senfonisinde 
kullanacağı Fa Majör tonundadır. İlk 
bölüm Allegra, ürünü kurtaran köylülerin 
sevincini anlatır; içkiden sarhoş olanların 
yürüyüşünü solo keman akrabalik 
hareketlerle çizer: " Köyde herkes dans 
ve şarkılarla, muılulukla bereketli ürünü 
kutlamakta ve Baküs'ün içkisini bol bol 
ıaımakta, uykuyla bu sevinç sona 
ermektedir". 2 .Bölüm Adagio molto'da 
"Şarkılar ve danslar bitmiştir. Hava sakin 
ve güzeldir. Ve mevsim onları en tatlı 
uykuya çağırır". 3 .Bölüm Allegra'da sakin 
hava, birkaç klavsen arpeji ile değişir. 
"Gün ağınrken avcılar av boruları, 
tüfekleri ve köpekleriyle ava çıkar, kaçan 
hayvanı sürerler. Tüfeklerin ve köpekterin 
çılgın sesleriyle ürkeıı sinirli hayvan. 
yaratanır ve güçlükle kaçınayı dener: 
fakat ölür". 

Ciddi bir şekilde Fa minör tonundaki 
4. Konçerto " Kış", belki de eserin en 
sistemli caniandınianıdır ! .Bölüm 
Allegra non molıo sağuğu anlatan bir 
ıutti ile başlar. "Dondurucu soğukta 
gümüş gibi parlayan karlarda. buz gibi 
poyraz serı estiğinde herkes ayaklarını 
yere vurur, acı donda dişler takırdar". 
2 .Bölüm Largo, evde ocak başındaki 
rahatı tasvir etmek için daha sıcak bir 
ıoııda, Mi bemol Majör'dedir. Tüm eserin 
en başarılı olduğu kabul edilen bu 
bölümünde keman, yağmuru canlandıran 
diğer çalgıların I 6 'lık noıalarla 
pizzicato'su eşliğinde nefis bir ezgiyi 
duyurur: "Günler sakin ve mutlu ocak 
başında geçer Dışarda yağmur herkesi 
ıslatırkeıı; buzlar üstünde kayıp 
düşmernek için birçokları d ikkatli 
yürürken" Eserin fiııali Allegra'da herkes 
yine dışarda, soğuktadır Bu bölümdeki 4 
ıuııi ve 4 solo senedeki rüzgarların 
savaşını da canlandırır "Buzlarııı 
üzerinde yürüyerıler, kayanlar sonunda 
düşer. Buzlar kırılıncıya kadar tekrar 
deııerler. Kapalı kapılar ardında lodos, 
poyraz ve bütün diğer rüzgarlar yarısır 
Işte bu Kış'tır, ama yine de neşelidir". 
(Süre44 ') 

j.BRAHMS: Serenad No.2 
johannes Brahms bu ikinci Serenaclını 
1 859-60 yıllarında Detmold'te yazdı ve 
eser, 27 yaşındaki genç besteci 
yönetiminde 10 Şubat 1860'da 
Hamburg'ta ilk kez seslendirildi. 
Brahnıs'ın "Zarif bir parça" o)arak 
tanımladığı bu beş bölümlü eser. 
18 .yüzyılııı t ipik türü Sereııada ancak 
bölümlerinin sayısıyla benzerlik gösterir 
Genellikle karamsar olan havasına bir 
neden de, yaylıçalgıların sözcülüğünü 
boğuk ve koyu sesli viyolalarııı 
yapmasıdır: Berlioz, Weber ve Bruckner 

- gibi viyolaya özel bir sevgisi olan 
Brahms partisyana kemanları almamış, 
böylece eser bu açık ve parlak sesli 
çalgının ışığından yoksun kalmıştır. 
1875'de tekrar gözden geçirilen ve 
düzeltileıı partisyanda 2 flüt, 2 obua, 2 
klarnet, 2 fagot ,  2 korno, viyolalar, 
viyoloııseller ve kontrahaslar yer alır. 

4/4'lük ölcüde ve Allegra moderaıo 
başlıklı ilk bölümde tema önce yumuşak, 
klarnet ile yaylıçalgıların gitarı andıran 
pizzicaıosu eşliğinde duyurulur. 
Beeıhoveıı'in Op. l 4  No.2 Piyano 
Sonatı'nın girişini anımsıtan tema 
sonradan yaylılam geçer; sade, sakin ve 
soylu bir şekilde gelişir. Daha canlı oları 
ikinci tema ise birçok yarı fikirlerle 
işlenerek bölüme pasıoral bir hava verir. 

3/4'lük ölçüdeki Vivace tempodaki 
2 . Bölüın Scherzo'ya canlı, kaygısız, 
buruk bir tema hakimdir. Bu tema 
3/4'lük ölçüde olmasına karsın. aksantı 
2/4 'lük gibi ortaya çıkarak ayrı bir 
çekicilik kazanır. Aynı bölümüıı lrio'su 
ise yumuşak bir ezgi ile buİıa kontrası 
oluşturur. 

3 .Bölüm, 1 2/8'lik ölçüdeki Adagio'da 
klarnet ve flütlerle ciddi, elejik bir tema 
sunulur. Daha sonra haslarda beliren 
melankolik tema, ustaca işlenmiş bir 
Passacaglia'ya dönüşür. Bir Serenad 
havasına hiç benzemeyen bu ağır 
atmosfer birden kaybolur Kornotarın 
müjdelediği sevimli metodiye tahta 
nefesliçalgılar da, sevgi ve hasreti 
belirten şekilde katılır. Bölüm başladığı 
gibi sakin biter. 

6/4'lük ölçüdeki, Re Majör tondaki 
Menuel bölümü de genel olarak neşeli 
yapıda değildir. Bölümdeki lrio'da 
klarnet ve ebualar tarafından 
seslendirilen ezgiler ilginç olmakla 
birlikte, alışılmışın dışındaki 6/4'lük ölçü 
bu çekiciliğin bir menuel dansına 
çağrısını engeller gibidir 

Yine La Majör tonalileye dönen Fina! 
bölümü, Allegra tempoda bir Rondo'dur. 
Ancak, önce çekingen başlayarı ve sonra 
canlarıarı bu kıvrak Rondo"yla eser bir 
serenacl havasını kazanır. Serenad, 
kemanlar olmadan da neşeli ve rahat 
olunabileceğini vurgulayan bir şekilde 
sona erer. (Süre:34 ')  
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• ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

ORPHEUS ODA ORKESTRASI 
ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA 
e 3.7 . 1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 

Solist/Soloist: Gidon KREMER , keman/violin 

Wolfgang Amadeus MOZART 
( 1 756- 1 79 1 ) 

Franz SCHUBERT 
( 1 797-1828) 

Franz SCHUBERT 

ARAIINTERMISSION 

A lfred ŞNİTKE 
( 1934) 

Igor STRAVİNSKİ 
( 1 882-1971 )  

Gidon KREMER 

Senfoni No.29,  La Majör KY 201 
Symphony No.29 in A Major, KY 201 
• Allegra moderato 
• Andante 
• Menuetto 
• Allegra con spirito 

Keman ve Yaylıçalgılar için 
Rondo , La Majör DK.438 
Rondo in A Major for Yiolin 
and Strings, DK438 
• Adagio-Allegro giusto 

Keman ve Orkestra için Polonez 
Si bemol Majör, DK 580 
Polonaise for Yiolin and Orchestra 
in B fiat Major, DK 580 

Keman Konçertosu No.2 
Yiolin Concerto No.2 

"Pulcinella" Süiti/ Suite 
• Sinfonia 
• Serenata 
• Scherzino ( Allegro-Adantino) 
• Tarantella 
• Toccata 
• Gavotta ( con 2 variazioni) 
• Duetto (vivo) 
• Menuetto 
• Finale 

1 94 7 yılında Riga'da (SSCB) doğan 
Kremer, ilk keman derslerini 
konservatuvarda hoca olan büyükbabası 
Karl Brückner ile kemancı ve hoca olan 
babasından aldı. 1 965'te Moskova 
Konservatuvarı'na girerek David 
Oistrach'ın öğrencisi oldu. 1 967 Brüksel 
Kralice Elizabeth Uluslararası 
Yarışması'nda bronz. 1 969 Monıreal 
Uluslararası Yarışması'nda da gümüş 
madalya kazandı. 1 970 yılında ise, henüz 
konservatuvar öğrencisi iken Çaykovski 
Yarışması'nda birinci oldu ve altın 
madalya aldı. 

Yarışmalarda kazandığı üstün başarıyla 
profesyonel müzik kariyerine başladı ve 
hem Sovyetler Birliği'nde, hem de 
Avrupa'nın çeşitli kentlerinde konserler 
verdi: tekniğini .  tını renklerini ve 
repertuarını geliştirdi. 

Klasik ve romantik keman repertuarının 
dışında Şnitke, Henze. Paert. Denisow. 
Stockhausen gibi çağdaş bestecilerin 
kendisine ithaf ett ikleri eserlerin ilk 
yorumlarını gerçekleştiren Gidon Kremer. 
Sir Edward Elgar"in Op. 61 Keman 

Konçertosu·nun yeniden konser 

salonlarında dinlenmesini sağladı ve 
Leonarcl Bersıei ı 1 i n  keman. yayl ı lar ve 

tinıpani için yazdığı Serenacl<:;ı ı ı ı  Sovyetler 
Birliği'nde ilk seslenci iren sanaıcı oldu . 

1 9 8 1  yılında Aln ıaı ıya·ya yerk !;;( ! l l  Gicloı ı 
Kremer solo resilaller vermeyi tercih 
et mekle birlikte Valery Afanassiev. Marıha 

Argerich , Oleg Maissenberg . Anclras 
Schiff. Tatyana Grindenko. Yo-yo Ma. 
Thomas Zehetmaier ve Kei th  .Jarrett gibi 
sanatcılarla i lginc ikililer kurnıu;; Claudio 
Abbado. Leona rcl Berıısıein. Carlr> Ma ri<ı 
Giul ini .  Nicolaus Harnoncourı. l<icarclo 
Mut i  gibi ünlü setlerle arkesıra konserleri 

vermiş ve plaklar clolclurmustur. 
Sanaıçı konserlerinin yanı sıra 

Uluslararas ı İstanbul Festivali ( 1 975)  
dahil birçok fesıivale kaıılmakıa. kurslar 
düzeıılenıekte. sellik yapma k ta ,.e keman 
edebiyatının unuıu l ıı ıus eserler i ı ıı ;  
yenielen hayat kazand ırmaktadır 

Giclon Kreıııer · ·stradivarius 1 734 ex· 
baran von Feiliızsch'" kema nla 
çalmaktadır 

W.A.MOZART:Senfoni No. 2 9  

V iyana'da 3 ay kalclıktüı ı  soııra 
Salzburg'a dönen Mozart .  1 7 7 4  yılı 
başlarında dört bölümlü senfonder 
besteledi: Viyana izlenimlerinin 1 9  
yasındaki genç besıec in in yaratıcı 
gücünde gizem l i  bir etkisi olmuş ve 
" Salzburg Piskoposluğu Konzerııı ıaysıc r i ' "  
bağımsızlığının artisıik açıklamasını La 
Majör Senfoni'siyle. enstrümanıal olarak 
ilan etmişti. Aslında Salzburg Sarayı'nda 
çalgıların k ısıılı olmasından . Yaylıçalgılar 
Orkestrası 'na yalnız 2 obua ile 2 
kornoyu katabilen besıeci. bu üflcnıe 
çalgıları yaylıların yüklendiği scı ı foı ı ik 
yapıyı güdencl i rn ıeclc ve desteklemeele 
kullanmış; bunu o kadar ustaca yapmıştı 
ki. bu eksiklikten mlikemmelik yarattı . 
Bu nedenle Mozart ' ın. bu escriyle genç 
senfoni yazarı olarak berıliğini bulduğu 
kabul eelil i r  ve senfoninin yeri. 
Bcethoven·in ilk senfonileri i lc 3 . 1-:roica 
Senfonisi arasındaki farkla kıyaslan ır 
Melodik yazış üslubundak i derin kişil ik.  
zengin kontrpuan anlayışı daha ilk 
ölçülerele hissedil ir. 

! . Bölüm 4/4 'lük ölçüdeki La Majör 
tondaki Allegra n ıoderato'da . cak basit 
bir figürün alışılnıaıııış güzelliktc bir  
ıenıa hal ine gelmes i ilgi çeker 
Pianissimo olarak başlayan birincı tema. 
forte olarak tekrarlanır. Yavaşça yükselen 
bas partisine kemanların okıav 
aralıklarla eşlik ettikleri bu temadan 
sonra üç kısımlı melodik ikinci ıenıa 
duyulur. Bunu kenıaı ı ların sunduğu 
ücüncü tema izler. 

2 . Bölüm 2/4 'lük ölçüele Re Majör 
tondaki Andante. senfoninin acieta 
kalbiclir. Sanat formundaki bölüm. 
partilerin bir yaylılar kuarıeti havas ında 
ustaca kurulmuş dengesi . sürcli ı ı l i  
keıııanlarla e le le  eelilen icıe ı ı  havasıyla 
seçkinlesir. Üfleıı ıecalgıların yözc 
batnıadan. ancak etkili kullan ıl ış ı ve 
obuanııı pasajları ilgi çeker. 

3 .Bölüm 3/4 ' lük ölçüdeki La Majör 
tondaki. alısılm ısın aksine önce hafif 
başlayan Mcnucııo kesin rit m i  yk! bir 



Fransız dansını ar ıdı rır. Dört 
üllcmecalQının ( ur ı isoıı sunduğu) finaliyle 
belirginleşen Menuetto Mi Majör tondaki 
trio·ya bağlan ı r ( Beethoven'i ele etki leyen bu 
bölüm onun bir yaylılar kuartetinde örnek 
olarak kullanılmıştır). Canlı ve enerjik fina!, 
6/8'lik ölçüdeki. La Majör tondaki Allegra 
con spirito Menuetto'ya bağlı olarak girer 

Son bölüm sonat formundadır ve 
ıcınaların sergilenmesinden sonra gelen 
uzun 'Wl işi mi( developman ) .  
üllcmecalyılarla viyolanın v e  basııı 
oldukça bağımsız partileriyle renklenen 
orkestrasyonu ile bu olağanüstü eserin 
acieta tacıdır Birinci temanın bitmek 
tükenmek bilmeyer ı  enerj isi ve bu 
temanın yönlenclirdiği korno ve 
yaylılare ieı c l uyulaıı yan temcılarl a .  bas 
yayl ıların birinci kemanların csliğinde 
ctuyurcluğu ikinci temanın karşıtlığı ilgi 
çeker. Özellikle partilerin bir veya iki 
ölçü aralıkla tekranndaki 
ustalık( imitation ).  kontrpuanın bilgili 
kullanıl ısı .  çalgıların t ınısının iyi 
değcrlc:nc!irilmcsi. mcloctilere armonik 
partilerin uygulanısınclaki mükenımellik. 
teksesliliğin(unison ) yerinele ve 
zamanıncia oluşu ve birbirini hızla 
izleyen büt(in bu müzik unsurlarının 
kolayl ıkla yaratılısı dink:ycnlcri 
büyülcr.( Süre 2 6 ' ) 

FSCHUBERT: Rondo 

Çok genç yaşında. tanınmamıs fakir 
bir besteci olarak ölen Franz Schubert 
genellikle oda müziği eserleri. Liecller. 
operalar ve senfonder yazmıştır. Onun 
solo çalgı ve arkesıra alanındaki verimi 
hiç tanınmaz. Günümüzde "Ronclo" 
adıyla yeni yeni duyulan eser. aslında 
onun bu alandaki 3 eserinelen birielir ve 
" Keman ve Yaylılar" için La Majör 
Ronclo" başlığını taşır 

Eser 1816 'cla, 1 9  yaşındaki Schubert'in 
babasının yanıncia öğretmenlik 
yapmaktan sıkılıp. Laibach Okulu'na 
müzik öğretmeni olmak isteğinin 
reelelinelen sonra arkaciası Schober ile 
beraber oturduğu günlerde, 4 .  ve 
S . Senfoni 'leriyle aynı yılcia bestelenmiştir 
l<onclo'nun ilk kez nerede seslenclirilcliği 
bilinmiyor; ancak bir arkadas çevresinin 
olusturcluğu toplulukla. belki ele 
kcı rdeslerinin katılmasıyla çalındığı 
sanılıyor 

Elyazınası notasının kopyası Viyana 
Ulusal Kitaplığı'ncla bulunan ve 1 897'cle 
yayınlanan .. Ro n cl o" 33 ölçü süren kısa 
bir Aclagio ile başlar. 4/4 'lük ölçücleki, 
acieta Barak üslupta başlayan bölüm bir 
uvertür gibi görkemli şekilele gelişir. Bu 
aracia solo çalgı dokunaklı bir ezgiyle 
girer Daha sonra 2/4 'lük ölçüdek i, 
l<onclo biçimincieki Allegra guisto'ya 
geçilir. 606 ölçü süren bu bölüm sanki 
Arı)eggione sonatının açık yürekli liğini. 
renkli arpejlerini katıksız bir sevinçle 
yansıtır gibidir Sade. gösterişsiz 
meloclisiyle çok kez tekrarlanan Ronclo 
temasının yanıncia cesitli Viyana ezgileri, 
biraz cia Moza rt ' ı  anclırır şekilde. parlak 
bir tutti eşliğinde birbirini izler ( Süre: 1 6')  

F SCHUBERT: Polonez 
Fra ı ız Sclıu l ıc :rt " in La Majör l<oı ıdc!c la ı ı  

( 1 S 1 6 )  soııra Kc, n ı  an v �  Orkcstra için 
üçüncü eseri .. Keman ve Orkestra için Si 
hc :n ı r ı l  Polonc:z· ·. 1 8 1 7  Eylülünrlc yazılmış 

ve ilk kez 29 Eylül 1818 'cte Viyana 
Yetiınhanesi'ncle seslenclirilınis: solo 
keman partisini de besleeiden 3 yas 
büyük olan ağabeyi Ferclinanct Schubert 
çalmıştı . (Zaten bütün aile evde kuartet 
oluşturur ve Ferclinancl ! . keman, lgnaz 
2 keman. Franz viyola, baba Schubert 
ise viyolonsel çalardı) 

Polonez'cle ütleıneçalgılar biraz 
değişiktir: tiınpani ele yoktur. 
Trampetlerin yerini 2 fagot ve 2 korno 
alır Eser yine 2 kısa bölümelen oluşur: 
48 ölçü süren Si bemol Majör tondaki 
Polonez ve 27 ölçülük Sol ıninör tondaki 
"Minore" bölümü. 

A.ŞNİTKE: Keman Konçertosu No.2 
Genç kuşak Rus bestecilerinden Alfred 

Garriyeviç Şnitke Moskova 
Konservatuvarı 'ndaki öğretmenliğinin 
yanısıra ocla müziği alanıncia eserler 
vermiş, genellikle kemana önem vererek 
eski müziğin unsurlarını 
cleğerlenclirmiştir Bu aracia Stravinski. 
Şostakoviç gibi büyük Rus bestecilerinin 
anısına eserler de yazmıştır. 

2 numaralı Keman Konçertosu, 
1 966'cla keınancı Mark Lubotsky'nin 
siparişi üzerine bestelenmiş ve yine bu 
sanatçı tarafından Jyvaskyla (Finlandiya) 
F�stival i 'ncle Frieclrich Cerha 
yönetimincieki orkestra eşliğinde ilk kez 
seslendirilm iştir. 

Heinz Holliger yönetiminde Basel 
Orkestrası eşliğinde keınancı Giclon 
Kreıner'in plağa clolcturcluğu eseri 
hakkıncia Şnitke şunları söylüyor 
" Konçerto bilineli olarak 'antivirtüoz· bir 
bölüm olarak planlanmıştır. Solo partisi 
·cantabile'(Şarkı söyler gibi), ya da 
· resitatif'(konusur gibi) clüzenlenınistir; 
ancak finaicle gerçekten hareketlenir. 
Eserde belirli bir tını rengi 
clraınatürjisini, yönetimini yürütıneğe 
gayret ettim. Yaylılar. solisli kanonlarla. 
uzun tutulmuş akorlarla clestekliyecekler: 
nefesli ve vurmaçalgılar ise anti-solist 
olan kontrabasa yardımcı olacaklarclı .  
Sonuçta tını rengi anlaşmazlığı 
çözümlenir; oda orkestrasının bütün 
çalgıları bir koralele birleşirler'' 

Konçerto konusuncia eleştirmen Günter 
Mayer, felsefi bir anlatımla şöyle eliyor: 
"Şnitke'nin 2 . Keınan Konçertosu 
bütünüyle "Büyük Konçerto" geleneğine 
uygundur: Dünya görüşünü yansıtan 
boyutlar bu tek bölümlü konçertocla 
avangard (öncü) tekniklerle işleııir: 
Sıralaına(seriel) ve kontrollu aleatorik 
( rastlantısal ) sonaritenin paleti ise tek 
sesten tını yüzeyine ve gürültü sınırına 
kadar uzanır. Eserin iç yapısı keskin 
kontrastlarla belirlenir; bütünün ana fikri 
kendi ruhsal yapısının derinliğine 
inebilınektir. Kişisel önyargıya olan güçlü 
arzu . herzaman tutkulu biçimele görülür 
ve anlamlı bir gerçeği arayışta her türlü 
acıya katlanıl ır. Alısılınaınış birşey ele, 
sola çalgının kactansının en başta yer 
almasıdır: Hem ele acıl ı .  enerj ik ve çok 
yönlü yaylıların Sforzato(aksanlı) 
salkımları asıl anlaşmazlığı ve 
gelişmenin yönünü tayin eder: eserin 
bitiminele sağlam temele sahip Sol 
notasından sallantılı bir Fa cliyeze geçişe 
yol gösterir. İlk 30 ölçüden sonra 
arınonik beraberliği gösteren bir pasaj 
vardır: bu. uzaklıktaki unison·a 
( teksesliliğe) kadar uzanır, ama çok 

geçmeden clistorsiyona uğrayarak çöker. 
Anlaşmazlıkların değişken sekiileri 
formu belirler. Bitişteki pasajcia keman 
tekrar belirli olarak kendini duyurur; 
Fortissiıno'ya( çok güçlü) ka cl ar büyüyen 
bir kaosa( düzensizliğe) karşı kendisini 
ispat etmelidir. Bu olayda acı birşey 
vardır: Direnme ile boşuna çaba -yoğun 
canlılık ile hareketsizlilik- arasındaki 
karşıtlık. Anlaşmazlıkların çözülınezliği 
açıkça ortadadır" (Süre :23 ')  

İ .STRAVİNSKİ: Pulcinella 
Daha önce Paris'teki Rus Balesinin 
yöneticisi Sergei Diaghilev için Ateş 
Kuşu, Petruşka, Bahar Ayini gibi 3 
önemli eser yazan İgor Stravinski 1 9 1 9  
yıllarında, yine onun arzusu üzerine 
Pergelesi'nin parçalarını cleğerlendirerek 
bir  bale süiti besteledi. Bu parçaların 
çoğunu Diaghilev kendi özel 
koleksiyonunda toplamıştı .  (Ancak 1 980 
yılında Hallandalı müzik uzmanı Albert 
Dunning, Pergolesi'nin sanılan 6 
korıçenonun elyazmalarını bularak. 
bunların tanınmaınış Hollanctalı besteci 
Kont Wilhelm van Wassenaer'e ait 
olduğunu ispat etmiştir). Bu parçalardan 
esinlenen Stravinski bu eski müziğin 
formlarını ve özünü virtüoz bir şekilde 
işleyerek kendi "Yeni Klasik" çağının 
başlangıcını m üjcleleyen canlı, neşeli bir 
eser yarattı. 

Stravinski bu konuda şunları söylüyor: 
"Pergolesi 'nin ınüziğine sevgi mi .  yoksa 
saygı mı duymaın önemli? Bir kadına 
sahiplenınenin nedeni saygı mıdır, sevgi 
midir? Sevgi duymak saygıyı azaltır ını? 
Ancak saygı tohuınsuzclur; ürün vermez 
ve yaratıcı unsur olarak hizmet edemez. 
Yaratmak için bir clinamizme. motora 
gerek vardır. Ve hangi motor sevgiden 
daha güçlüdür? Sanırım Pergolesi'ye karşı 
duyduklarım yaratıcı olmak için 
bana tek yol bırakıyor" 

İlk önce insan sesi ve küçük arkesıra 
için 1 9 1 9 'cta yazılan Pulcinella, 1 9 2 2 'de 
yalnız orkestraya, 1 932 'cle "Suite 
Italienne" adı altıncia viyolonsele 
uygulandı. 1946 'claki düzenlemesinele ise 
orkestra 2 tlü t ,  2 obua, 2 fagot. 2 korno. 
trampet, traınbon, 2 solo keman, solo 
viyola, so1o viyolonsel, sola kontrabas, 4 
birinci keman, 4 ikinci keman, 4 viyola, 
3 viyolonsel ve kontrabasclan 
oluşturulmuştur. Berrak armonisi. usta 
kontrpuan işçiliği. Barak müziğin çekici 
meloctileri yanında bölüm başlıkları cia 
Barak özellikler taşır: Sinfonia, Serenata, 
Scherzino ( Allegro-Andantino ),  
Thrantella. Toccata, Gavotta(iki 
varyasyonla), Duetto(vivo), Menuetto ve 
Finale adlı 9 bölümden yalnız sonuncu 
"Finale" Stravinski'nin ritmik karakter 
özelliğini belirgin şekilde yansıtır. 
Stravinski bu eseriyle devrim yaratan 
besteci tanımını geleneksel müzik 
yolunda feda etmiştir (Süre 2 5 ' )  

OSMANLI BANKASI A.Ş.ye katkılanndan 
dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank OSMANLI BANKASI 
A.Ş. for their contributions. 
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I ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

[NGİLİZ ODA ORKESTRASI 
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA 
1 1 3 .7 . 1987, Atatürk Kültür Merkezi, 1 8.3016.30 pm 

?ef/Conductor 
)olistler/Soloists: 

gor STRAVİNSKİ 
1 882-197 1 )  

�obert SCHUMANN 
: 1 810-1856) 

1\RA/INTERMISSION 

Bernhard Henrik CRUSELL 
1 775-1838) 

Nolfgang Amadeus MOZART 
: 1 756-1 79 1 )  

Cem MANSUR 
Hüseyin SERMET, piyanolpiano 
Thea KING,klarnetlclarinet 

"Dumbarton Oaks" 
Konçerto, Mi bemol/Concerto in E fla1 
• Tempo guisto 
• Allegretto 
• Con moto 

Piyano Konçertosu, La minör Op. 54 
Piano Concerto in A minor, Op. 54 
• Allegra affettuoso 
• Intermezzo. Andantina grazioso 
• Allegra vivace 

Klarnet için 
"Giriş, Thma ve Çeşitlemeler" Op. l2 
"Introduction, Theme and Variations" 
for Clarinet, Op. l2 

Senfoni No.38, Re Majör, 
KV504 "Prag" 
Symphony No. 38 
in D Major KV 504, "Prague" 
• Adagio-Allegro 
• Andante 
• Finale. Presto 



-Iüseyin SERMET 1 955 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Thea KING 
Serıneı. 1 965 'te Ankara Devlet -----------------
Konservaıuvarı'na girerek Ferhunde 
Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Adnan 
Saygun'dan ders aldı. 1 968'de 
"Olağanüstü Yetenekli Çocuklar" 
yasasından yararlanarak Fransa'ya 
giderek Paris Konservatuvarı 'nda Pierre 
Sancan ve Thierry de Brunhoff ile piyano. 
Olivier Messiaen ile kompozisyon, Marcia 
Curcio ve Nadia Boulanger ile eğitim 
gördü. 

Halen Monako Prens Rainer lll Müzik 
Akademisi'nde piyano öğreımenliği yapan 
Serınet'in aynı zamanda besteleri de 
vardır ve bunların bazıları Radio-France 
tarafından yayınlanmıştır. 

Hüseyin Sermet'in kazandığı ödüller: 
"Lili Boulanger" Birincilik Ödülü 1 974 
Piy<ıno. 1975 Kompozisyon, 1 978 Piyano; 
Uluslararası Ravel Piyano Yarışması 
Üçüncülük Ödülü 1975 ; 
Paloma O'Shea Uluslararası Yarışması, 
Birincilik Ödülü 1980 
Paris Uluslararası Yarışması Üçüncülük 
Ödülü ı 976 
jaen(İspanya) Uluslararası Yarışması 
Birincilik Ödülü 1 980; 
Ettore Pazzoli Yarışması Birincilik Ödülü 
ı981;  
Valencia jose İturbi Yarışması 
Üçüncülük Ödülü 1 98ı ; 
Brüksel Kraliçe Elizabeth U luslararası 
Piyano Yarışması finalisti ve Li<3ge Kenti 
Sanaıcıları Ödülü ı983 ; 
Francesco Paolo Neglia Yarışması. 
Birincilik Ödülü ı 983 ; 
Zürih Geza Anda Piyano Yarışması 
Ödülü 1 985. 

Hüseyin Serme! hemen hemen tüm 
Avrupa ülkelerinde verdiği resitalierin 
yanı sıra Meksika . ABD ve japonya'ya 
turneler yapmış: Bergamo-Brescia. 
Sanıander. Amsterdam Piyano Festivali, 
Uluslararası İstanbul Festivalleri. 
Yokohama Qaponya ),  Cervantino 
( Meksika) festivallerine katılmıştır. 

Sanatçı aynı zamanda Yves Prin 
yönetimindeki ORTF-Paris Orkestrası. 
Philippe Bender'in yönettiği Monte Carlo 
Opera Orkestrası, Georges Ocıors'un 
yönetimindeki Belçika Ulusal Orkestrası, 
Lawrence Foster yönetimindeki Lozan 
Oda Orkestrası, Ferdinand Leitner 
yönetimindeki Zürih Tonhalle Orkestrası 
ve Antal Ooratı yönetimindeki Detroit 
Senfoni Orkestrası konserlerine solist 
olarak katılmıştır. 

Solist. arkesıra ve oda müziği topluluğu 
üyesi ve eğitmen olarak çeşitli faaliyetleri 
olan Thea King, İngiliz Oda Orkestrası 
birinci klarnetçisi ve Melos ile Robles 
topluluklarının da üyesidir. 

İngiltere, Avrupa. ABD ve Hong 
Kong'da konserler veren ve önemli 
festivaliere katılan sanatçı, Londra Kraliyel 
Müzik Koleji'nde Frederick Thurston ile 
çalışmıştır. Halen aynı kolejele 
öğretmenlik yapmaktadır. 

Birçok solo plaklar dolduran sanaıcı 
İngiliz müziği ile Spohr ve Crusell gibi 
ı 9. yüzyılın az tanınan bestecilerinin 
eserleri konusunda ihtisas sahibidir. Thea 
King'in İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde 
çaldığı Spohr'un 4 numaralı Klarnet 
Konçertosu, Howard Blake'in Klarnet 
Koncertosu (besıecinin yönetiminde} 
jeffrey Thte'in yönetiminde Mozart 'ın 
Konçertosu büyük başarı kazandı. Sanatçı 
aynı zamanda Gabrieli Dörtlüsü ile 
Mozart ve Brahms'ın Klarnetli Beşlilerinr, 
Clifford Benson ve Karin Georgian ile 
birlikte yine Brahms'ın Klarnetli Üçlüsü'nü 
plilğa doldurmuştur 

Orkestra 'nın u/aşımı BRITISH AIRWAYS 
tarafından sağlanmıştır. 
The Orchestra have been flown in by 
courtesy of BRITISH AIRWAYS. 
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İ .STRAVİNSKİ:Dumbarton Oaks 

Müzik tarihinin hangi kesitini ele alıp, 
islerse işlesin Stravinski'nin kendine 
özgü beste stili belli olur. "Dumbarton 
Oaks" adını verdiği ve Bach'ın 
Brandenburg Konçertoları örnek alınarak 
bestelenen Mi bemol Konçerto'da da, 
Barak stil çağdaş bir anlayışla ustaca 
değerlendirilmiştir. ı937/38 yıllarında 
Washington yakınlarında, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Kurulu'nun ilk toplantı 
yeri olarak seçilen Dumbarton Oaks'ta 
oturan sanat Mezeni Bay ve Bayan 
Robert Bliss'in isteği üzerine ıs calgı 
icin yazılan eser, bu çiflin oturduğu 
yörenin adını taşır. 

Flüt, klarnet, fagot, 2 korno, 3 keman, 
3 viyola, 2 viyolonsel ve 2 kontrahastan 
oluşan arkesırada hemen hemen her 
çalgıya sola yapmak olanağı tanınmıştır. 
İlk kez 8 Mayıs ı 938'de Nadia 
Boulanger yönetiminde Bliss ailesinin 
evinde seslendirilen eserde 3 bölüm ara 
vermeden çalınır. 

4/4'lük ölçüde başlayan ! . Bölüm 
(Tempo guisto-Orta hızda) tam anlamıyla 
kontrpuanla örülüdür. Canlı. taze bir 
havayla başlayan bölümde Barak stilin 
bestecinin yazısıyla nasıl işlendiği açıkca 
duyulur. Üçüncü tema ise 2/4. 3/8. 
2/8'lik gibi değişen ölçülerde gelişir. 
Bölüm 4 sesli bir fugato şeklinde sona 
erer. 

3/8'lik ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegretto) 
berrak. sevimli ve klasik yapıdadır. 
Bölümde nefesliçalgıların renkli yorumu 
ilgi çeker. 

3.Bölümün "Con moto"(hareketli) 
ritmik yapısı adeta Bahar Ayini'ni 
anımsatır; ancak nefesliçalgıların 
pasıoral havada bir korali andıran 
çıkısiarı bu havayı yumuşatır. Zaman 
zaman bir mars temposuna bürünen 
bölüm sürekli ritmik değişikliklerle 
gelişir ve canlı bir şekilde, yaylıların sert 
akorlarıyla son bulur.(Süre: ı 4 ') 

R.SCHUMANN:Piyano Konçertosu 

Olağanüstü müzik yeteneği gösteren 
Robert Schumann 20 yaşında çağın ünlü 
piyanisti lgnaz Moscheles'in bir 
konserinden sonra virtüoz olamaya karar 
vermiş ve çok sıkı şekilde piyano 
çalışınağa başlamıştı. Fakat 
parmaklarının daha çok açılması için 
uyguladığı sistem sağ elinin 
sakatlanmasına yol açtı. Böylece 
besleeilik yolunu seçen, piyano için eşsiz 
eserler yaratan Schumann, ayrıca çok 
değerli bir yorumcuya da sahipti: Eşi 
piyano virtüozu Clara (Wieck) 
Schumann . . .  Piyano ile içiçe yaşayan 
böyle bir dehanın ancak bir tek piyano 
konçertosu yazması ise şaşırtıcıdır. Bu 
konçertonun yaratılması da uzun yıllar 
sürmüştür: ı839 yılında nişanlısı 
Clara'nın arzusu üzerine Schumann 
piyano ve arkesıra için La minör 
Fantezi'yi yazmaya koyuldu. 1 8 4 1  yılında 
tamamladığı bu fantezisinin . o yaz 
mevsiminde Gewandhaus Orkestrası ile 
provasını yaptı ;  fakat fantezinin notasım 
bastıracak yayınevi bulamadı. Bu 
nedenle de eseri bir konçerto şekline 
sokmak için ı845'de iki bölüm daha 
besteledi ve 4 Aralık 1845'de konçerto 
eserin ithaf edildiği Ferdinancia Hiller'in 

yönetimindeki arkesıra ile Clara 
Schumann tarafından Dresden'de 
seslendirildi: ancak ilgi görmedi. Daha 
önce Clara'ya yazdığı mektupta 
Schumann "Bir vitrüoz için konçerto 
yazabileceğimi sanmıyorum. Benim 
konçertom bir senfoniyle, konçcrto ve 
büyük bir sonat arasında bir şey olacak' "  
diyordu. Gerçekten de piyano partisi 
parlak bulunmamış, hatta Liszt eseri 
programına almışken. beğenmeyip 
çıkarımıst ı. 

Günümüzde piyano edebiyatının en 
sevilen eserlerinden biri olarak kendini 
kabul ettiren bu Konçertoda. ne 
Beethoven'in konçerıolarındaki dramatik 
hava, ne de o çağa has parlak gösteriş 
vardır. Eserde piyanonun arkesıra ile 
tamamlandığı şiirsel atmosfer. besleeinin 
ruhunun derinliklerini yansıtır. Solist 
arkesıraya meydan okumaz ve orkestra da 

bir oda müziği saydamlığındadır. Ancak, 
eseri sadece nota olarak kusursuz çalanlar 
bile dinleyiciyi zorlarlar. Schumann"ın 
şaheserine güzellik ve anlam vermek, 
her virtüozun başarabiieceği bir şey 
değildir: Hatta ünlü piyanisı Samson 
François bu konuda şöyle demiş: 
" "Piyanist mezarı · ·. 

Eserin 4/4 'lük ölçüdeki ı . Bölümü 
(Allegro affettuoso) bir fantezinin serbest 
yapısında ve sanat biçiminde islenmistir. 
Orkesıranın sert akarundan sonra piyano 
enerjik bir tavırla girer. Bölümlin 
romantik ana teması arkesıra tarafından 
sunulur. Bu tema eserin ana fikridir; 
piyano tarafından geliştirilen temanın ilk 
ölçüsü Coda'nın malzemesini hazırlar: 
ikinci ölçü ise 2 .  ve 3 .bölümlerin 
temalarına kaynak olacaktır. Yine bu 
temadan çıkan dahiyane kadansıa bile 
gösteriş amacı bir kenara itilmiştir. 
Coda'da ölçü 2/4 'lüğe döner. kısa ve 
parlak bir tınıyla bölüm sona erer. 

Yine 4/4 'lük ölçüde, Fa Majör ı onda 
başlayan ve oldukça kısa süren 
2 .Bölümde (Intermezzo. Anelantina 
grazioso) melodi. ince ritim örgüsü ve 
renkli arınoni, zarif bir serenaı. bir 
romans etkisi yaratır. Orkesıra ile solist 
arasındaki içten diyalogun teması birinci 
bölümden alınmıştır. Orta bölümde 
viyolonsellerin çaldığı duygulu ınelocliyc 
piyano rüyada gibi cevap verir. 
Inıermezzo"nun sonunda orkestra. özlem 
dolu uzak bir anıyınış gibi birinci 
bölümün ana temasını duyurur. Bu 
şiirsel hava birden piyanonun canlı ve 
ani sıçrayışı ile kesilir. 

Ara verıneden başlayan 2/4 "lük 
ölçüdeki 3 .Bölüm (Allegro vivace) ilc 
piyano ve arkesıra coşkun finalc 
dalıverirler. Eserin başındaki tema bu 
kez parlak Majör tonda belirir; piyano, 
arkesıranın sunduğu ınelodileri 
çevreleyen parlak bir örgü işlemektedir 
sanki. Bütün bölüm boyunca süren bu 
coşkun çcşitleıneler hem yorum. hem ele 
müzik yönünden zorlu bir görüntüdcclir. 
(Süre:31 ' )  

B.H.CRUSELL: Giriş, Thma ve 
Çeşitlerneler 

Finlandiya'da doğan. gönüllü yazıldığı 
Askeri Bando"dan ayıılarak 16 yaşında. 
önce İsveç'e müzik öğrenimine giden 
Bemharci Henrik Crusell Alınanya'da 
FThusch"clan. Paris'de M.Bonon ve 

F.Gossec·ıcn ele ders aldı. 18 yasından 58 
yasımı kadar Sıc x :kholıı ı Kraliyc. :t 
Operası "nda klaıı ıet<.:i olarak ı.:alısm ı. 
çağının büyük bir klarnet vinüozu olarak 
kabul edilen ve özellikle çalgısından elele 
ettiği yumuşak sonoriıe ilc ün kazanan 
Cruscll birçok klamct l i eserin İsvcç·ıcki ilk 
yorumunu gerçekleşt ir d iği gibi. Moza ıı 
Bcethoven. l�ossini operalann ın 
librcnolannı da İsv cı.: dilim : ı.:evird i :  t;aluısı 
için çeşitli eserler bestclcdi . E.scrleıinclc 
taze ve melodik bir stil görülür. aynca 
klametin teknik olanaklannı sonuna kadar 
kullanır. 

Klameı için 3 knnı.:crto. 3 kuart< :t .  3 dün. 
komo ve fagotlu bir · ·conçcrtant< : 

. . ,-azan 
Crusell"in Op. l 2  Giriş. Tema ve 
Çeşitlemclcr·· adlı escıi bir İsvcı.: şarkısı 
üzerine bestelenmiştir İlk kez ı 908 yıl ında . 
Stockholm'da seslend irilen cscıin notaları 
kaybolmus, 1829"da Lcipzig'te ckk�  kalan 
bazı arkesıra paııilerinden yararlaı ıılaruk 
yeniden yayınlanm ışt ır Çeşitlenı<:lt : n l t :  o 
devirele meşhur olaı ı Olaf Ahlstriiın"ün 
· ·Delikanlı, bardağını lx ısalt · ·  sözlcriyk: 
başlayan ünlü şarkısı islcnir. 

W.A.MOZARTSenfoni No.38 

Hayatını besıecilikll! kazaı ınıak ıçin 1 78 1  
yılında Viyana'ya yerleşen Mozart . yenid< : ı ı  
senfonik müzik yazmaya ancak 1 786 
yıllarında baslayahilcli. 38 numaralı l�ı: 
Majör Scr ıfon i ele ayı ıı yıl bt :st< :iend i vı : ilk 
scslcnclirilisi 1 9  Ocak 1 787"dt : · · ı:iç ıaıünun 
DüÇ"jCıı ıcı · ·  Operas ı 'nın sahneye koı n ıln ıası 
icin gini!]i Prag'da yapıldı Viyaııa·<ia 
sadece 9 kez oynanan ve Mozan icin h<�r 
zaman bir umu t kaynağı oları " "Figam· · 
Praçfda hasan kazanmış. defalarca temsil 
cclilınisti .  Re Majör S eı ıli ı ı ı i  de Praglı 
müzikseverler tarafın< iaı ı ı;ok l x �!]eı ıi l< i i \"< : 
bcsıeci Prau Oıx �rası i<.:ıı ı " "Don Cıt l\·< ı ı ını 

. .  

y i  yazımı ıcklifiı ı i aldı 1 3 u  ı ıcck: ı ılc " " l 'rau 
S enfonisi · · adını al<ın eserin 4/ 4"1ük ölçüde. 
Re Majör tondaki ! . Bölümü uzun vı. : 
törensel bir Aclagio ilc : haslur Dalıa soııra 
ıniı ıör tonc ia c luyulaı ı tı:nıa""Doıı Giovaı ıni · ·  
den çizgiler taşır. Allcgn ı"daki t< :nı c ı  isı : ık i  
lıiilüındı :n kuruludur: Uiıiı ıcisi val ı u z  
yaylıçalgılarda duyı ılur: ikiı ıcisi ısı: t < : ı7ı :tk�r 
( küçük üclü) lıaliııcle fagoı larla yansıtıl ır 

2 . Bölüm 6/S"Iik ölçüele Sol Majör tondaki 
yumuşak ve dU)'l.JUiu Aı ıdaı ı tı �·dı: ımnııx:ılcr 
ve ıimpani yoktur. Aııa tt � ı ı ıa ı ı ı ı ı ıiir toı ı<.ı 
geeerek acılı bir yakaııs l ıavasıı ıa l ıtirüı ıür. 
Çı :kiı ıÇJt �ı ı biıis. hiilü ı ı ıüı ı siirsd k ıvası ı ı ı  
anıınr 

3.Bölüın 2/4 "lük ölçüde Re Majiir l'rcsto 
Finale ise Mozart stili icin sasırtıcıcl ır. 
Alısılınıs Menucnn bölüıııünüıı olmayısı 
nedeniyle eser " " Mcnuı;no"suz S< :ı ıloni · ·  dıw 
de anılı r. Ndc-sli çal, ıılaru ı ustae<ı yaz. ıln ı ı; 
partik:ıi. <.:<:vik faç ıoı ı ıanik:ıi ı :slırıiı ıdc 
duyun.ılaıı cocıık<.:a l ll �sdi havası ıl< : ıl<ıı 
çeker Durınak lıilnıc :k.siziı ı sürüp ç ıidl !ı ı 
açelcçilik Mozart" ı ı ı  n.ıhunun 
huzursıızluğunu. tasıı ı  kaharı ı ıusııu y<.ı ı ısıt ır. 
( SCm:  27" ) 
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[NGILIZ ODA ORKESTRASI 
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA 
1 1 4 .7 . 1987, Spor ve Sergi Sarayı , 2 1 . 30/9.30 pm 

?ef/Conducıor 
)olistler/Soloists : 

�udwig van BEETHOVEN 
ı 770-1827) 

;-elix MENDELSSOHN-
3ARTHOLDY 
1809-1847) 

\RAIINTERMISSION 

E:dward ELGAR 
: ı 857-1934) 

l..udwig van BEETHOVEN 

Cem MANSUR 
Suna KAN, keman/violin 
Robin O'NEILL, fagot/bassoon 

"Prometeus'un Yaratıkları" 
Uvertürü, Op.43 
"The Creatures of Prometheus", 
Overture Op.43 
• Adagio-Allegro molto con brio 

Keman Konçertosu, Mi minör Op.64 
Violin Concerto in E minor, Op.64 
• Allegra molto appassionato-Andante-
• Allegretto non troppo-
• Allegra molto vivace 

Fagot ve Orkestra için 
Romans, Op.62 
Romance for Bassoon and 
Orchestra, Op.62 

Senfoni No.l ,  Do Majör Op.21  
Symphony No.l in  C Major, Op. 2 1  
• Adagio molto-Allegro con brio 
• Andante cantabile con moto 
• Menuetto. Allegro molto e vivace 
• Finale. Adagio-Allegro molto e vivace 



Ankara'da do!jan Suna Kan. ilk keman 
derslerini Walter Gerhard ve Licco 
Amar'dan aldı. İlk konserini 9 yaşında 
xkestra eşli!jinde veren sanatçı, bu 
konserde Mozart'ın La Majör ve Viotti'nin 
La Minör keman konçertolarını çaldı. 

1949 yılında Büyük Millet Meclisi'nin 
kabul etti!ji özel bir yasa ile Paris 'e 
�önderilen Kan. Paris Konservatuvarı'nda 
Gabriel Boullion ile çalıştı ve 1952'de 
Dirincilik ödülü ile mezun oldu. 

Sanatçı 1954 Cenevre ve Viotti 
Jluslararası yarışmalarında birincilik, 
1956 Münih Uluslararası Yarışması'nda 
tkincilik ve 1957 Marguerite Long:)acques 
fhibaud Yarışması'nda da birincilik 
'idülünü aldı. 

Avrupa'nın birçok şehrinde, SSCB. KJta 
::;ini, Kuzey ve Güney Amerika'da 
wnserler veren Suna Kan, İstvan Kertesz, 
Gotthold E. Lessing, Otto Matzerath, 
Z:ubin Mehta, Hans Rosbaud. 
ll.rthur Fiedler, Walter Suskind. Louis 
rremaux. George Sebastian gibi şefierin 
yönetimindeki Londra, Bamberg, 
\1oskova. Atina, Selanik, Linz-Bruckner, 
Kolorada Senfoni Orkestraları ile Los 
ll.ngeles, Münih, Çek Filarmoni eşli!jinde 
;almıştır. 

Bach'dan Stravinski, Berg ve Bartok'a 
�adar uzanan geniş bir repertuara sahip 
Jlan Suna Kan, programlarında ça!jdaş 
�serlere ve Türk bestecilerine geniş yer 
�yırmakta ve özel bir ilgi göstermektedir. 

Suna Kan'a 1971 yılında Türkiye 
:umhuriyeti Hükümeti tarafından "Devlet 
3anatçısı" unvanı verilmiştir. 

Robin O'NEAL 

Robin O'Neal 1985 yılında birinci 
fagotçu olarak İngiliz Oda Orkestrası'na 
katıldı. Londra'da do!jan sanatçı 1960'ta 
onüç yaşında fagot dersleri almaya 
başladı ve bir yıl sonra da İngiltere Ulusal 
Gençlik Orkestrası üyesi oldu. Daha 
sonra e!jitimine Guildhall Müzik 
Okulu'nda Martin Gatt ve Graham Sheen 
ile devam eden O'Neal Karajan. Abbado 
ve Barenboim'un yönettikleri Avrupa 
Gençlik Orkestrası'nda birinci fagot 
olarak görev yaptı. 

Guildhall Müzik Okulu'nu bitirdikten 
sonra Londra'nın önemli arkesıralarında 
görev alan sanatçı, Londra, Avustralya, 
Singapur'da solo resilaller verdi; Edinburç 
ve Evian Festivallerine katıldı. 



yol gösteren kemanı izleyerek temayı 
tekrarlar Obua ile birinci kemanlar ikinci 
temayı duyururlar; keman hemen bu 
temayı alıp işler, lizierde duyurur Klarnet 
ve Oütleıin hüzünili üçüncü temayı 
sergilemesinden sonra. röprizden önce 
bölümün anasında kadansLrı yer alması da 
o çağcia yenilik olarak kabul edilir Büyük 
kadansın sonundaki arpejlerle,-bu kez 
kemanın esliğinde- arkesıra birinci temayı 
duyurur Röpıizdc çok ince bir sonat 
anlayışıyla işlenen temalardan sonra parlak 
bir Coda ilc bölüm sona erer Ancak alkışı 
engellemek istercesine fagotun uzun 
tuttuğu Si notası ile 2 .Bölüme ara 
verilmeden geçilir 

618'1ik ölçüdeki 2.Bölüm (Andante) 
duygulu bir romans, Mendelssohn'a özgü 
"sözsüz bir sarki" biçimindedir Şarkı A·B· 
A formu ilc -fakat kısaltılmış biçimde
işlenir Solo keman sonontesinin olanca 
güzelliğiyle cluyurduğu 14 ölçülük hülyalı 
bir meditasyonla finali ustaca bağlar 

414 'lük ölçüdeki 3.Bölüm ( Allegretıo non 
troppo-Allegro molto vivace) parlak bir 
sekilde. "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı 
anımsatan ve finale egemen olan ritmik bir 
ıemayla başlar; eliğer yan temalar bundan 
gelişerek olağanüstü bir bütünlük yaratılır 
Ana temanın biraz beğişimiyle ve kemanın 
lirik ezgisi ile yansıyan ikinci tema, önce 
kontrpuan olarak belirir, sonra röpıizde de 
arkesırada duyulur Bu anda solo keman 
zarif ve neşeli ana temayı çalar Klasik 
rondo ile sonat formlannın uyumunu 
sağlayan bu şen. fıkır fıkır kaynayan 
Scherzo biçimincleki, hem duygulu, hem 
ele vinüoz fmal bestecinin en başanlı 
sayfalarını kapsamaktadır: Solist ile 
orke5tranın son derece başanlı 
" Kon5Cnant" uyumu, her türlü teknik ve 
müzikal problemin cesurca ve doğal 
yoldan çözümü. Menclelssohn'un yalnız bu 
bölümü yazmış olması durumunda bile, bir 
müzik elestirmenin deyimiyle, onun 
romantik besteciler ara5ıda ön plana 
geçmesini sağlar (Süre:27' ) 

E.ELGAR:Romans 

Müzik dolu bir çevrede yetişen İngiliz 
besıeci Edward Elgar'ın birçok çalgıyı 
öğrenmesine bir neden de, org çalan 
babasının aynı zamancia Worcester'de 
müzik aleıleri satan bir dükkanı 
olmasıdır. Ancak kısıtlı mal i kazanç 
Elgar'ın müzik öğrenimi yapmasına 
yeıınemiş, o da dükkanda bulduğu 
çalgıların çoğunu çalınaya başlamıştı 
Öyle ki, fagotçu olarak bir bando 
topluluğuna, keınancı olarak cia amatör 
bir orkestraya katılmıştı Arasıra 
babasına orgda yardım ediyordu. 
Kazandığı paralada Londra'da müzik 
dersleri ald ı ;  eve clönclüğüncle ise ilk işi 
bir akıl hastanesinde orkesıra yönetmek 
oldu. İlk başarısını 1889'da " Enigma 
Çesiıleıneleri" ile elele eden Elgar. 
böylece İngiltere'de 200 yıldan beri 
uluslararası alancia yetişen ilk önemli 
bcsıcci oldu.  

Brahıns ve Wagner etkisinde kalan, 
ancak orijinal buluşları, parlak 
orkesırasyonu .  ilqinç arınonisi ve 
tipik İngiliz ezgileri ile seekinleşen 
Elgar'ın bu özellikleri, onun İngiltere 
doğasını yansıtan rapsodik karakterli 
Romans'ıncia da görülür. 1 9 1 0  yılında 
besıelcncn ve ilk kez Herefordshire 

Orkestra Demeqi'nce 16 Şubat 1 9 1 1  'de 
seslendirilen "Op.62 Façıot ve Orkestra 
için Romans"ı Elgar, gençlik 
yıllarının anısını yaşatmak için yazmış ve 
Edwin Fjames'e ithaf etmiştir 

L.van BEETHOVEN:Senfoni No. 1 

26 Mart 1 800 tarihli Viyana Gazetesi' 
nde bir konseri belirten ilan şöyle 
bitiyordu: "Biletler Bay van Beethoven'in 
Tiefengrafen no.241 ,  3 .kattaki evinden 
veya gişeden temin edilebilir" 2 Nisan 
1800 günü bestecinin yararına 
düzenlenen konser oldukça uzun 
tutulmuştu: Bir büyük Mozart Senfonisi ,  
Haycin'ın Yaratılış Oratoryosundan 2 
bölüm, besleeinin Op. l 9  Piyano 
Konçertosu, Op.20 Septeti, doğaçtan 
çalınacak bazı piyano parçaları ve tam 
kadrolu orkestra için yeni ve büyük bir 
Senfon i. 

2Nisan 1 800 günü Viyana'nın Hofburg 
Tiyatrosu'nda ilk yorumu gerçekleşen 
l .Senfoni'si için Beethoven 1 799'da 
çalışmaya başlamış, ayrıca son bölümde 
öğretmeni Albrechıberger için 1 794-95' 
de hazırladığı bazı kontrpuan ödevlerini 
de kullanınıştır Aslında, eski hamisi 
Prens Maximihan Franz için yazdığı 
senfoni, onun ölümü üzerine Viyana'nın 
müzik yaşamında önemli bir kişi ve 
geniş çevre sahibi olan Baran von 
Swieten'e ithaf edildi. 

Bölüm başlıkları ve dış görünüşüyle 
Haydn ve Mozart 'ın olgunluk çağı 
senfonilerine benzemekte ise de. yazı 
dil i birçok yeni l ikleri kapsıyordu. O 
zamanın alışkanlığına ters gelen, ağır 
girişteki dissonat akor "Sonata karsı bir 
darbe", üçüncü bölümdeki Menuel olarak 
yorumlanan akıcı ve hızlı Scherzo, 
"Haydn menuetlerinin karikatürü" olarak 
tanımlanmış; nefesli çalgıların çok fazla 
kullanılarak erkesıranın askeri bandoya 
dönüştürüldüğü ileri sürülmüş, 
yorumundan bir yıl sonra Leipzig'li bir 
eleştirmen "Genç bir züppenin 
utanınazlığı" şeklinde başlık yazacak 
kadar aşırı davranmıştı Buna rağmen 
senfoni ilgi gördü; yayımcısı eserin bir 
beşli olarak düzenlemesini bile bastırdı 

Senfoninin 414'lük ölçüdeki ! .Bölümü 
(Adagio molto-Ailegra con brio) esas 
tonalite olan Do Majör ile başlar Birkaç 
ölçü ağır bölümündan (Adagio) sonra, 
üç notadan oluşan bir tema ile Allegra'ya 
geçilir. (Senfoninin kurulduğu bu 
"müzikal temel" eserin bütününde 
duyulacaktır.) Buna, flüt ve obuaların 
sunduğu lirik yan tema Mozart ' ı  
anımsatan bir kontrası oluşturur. Adeta 
yasama sevincini yansıtan ana tema 
üzerine ustaca işlenen gelişimi 
(developman) parlak Coda izler. 

3/8'1ik ölçüdeki 3.Bölüm (AIIegro 
mo !to e vivace) Menuetto başlığını taşır. 
Alışılmış menuel temposundan çok daha 
hızlı sekilde. bir Scherzo biçiminin bu 
güçlü dinamizmi. bu tondan tona 
geçişleri e( modülasyon) gerçekleşen 
süprizler Beethoven'in daha sonraki 
senfonilerinde de yer alacaktır. Bölümün 
Tho'su ise alışıldığı gibi sakin ve 
ağırbaşlıdır 

2/4 'lük ölçüdeki 4 .Bölüm ( Adagio· Allegra 
mo !to e vivace) garip fakat çekici sekilde 
birkaç ölçülük ağır bir giriş le( Adagio ), 
matem marşı gibi başlar. Orkestranın 

güçlü akarundan sonra kemanlar bazan 
sesi arttırarak(Crescendo ), bazan 
duraklayarak taşan bir neşeyle temaya 
ulaşırlar. (Süre:25') 

Orkestranın ulaşımı BRITISH AIRWAYS 
tarafından sağlanmıştır. 
The Orchestra have been /Jown in by 
courtesy of BRITISH AIRWAY.S. 
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• ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

�OSTAKOVİÇ DÖRTLÜSÜ 
3HOSTAKOVICH QUARTET 
t 19.7. 1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

'\.ndrei SHİSHLOV l .keman/vialin 
)ergei PİSHCHUGİN 2. keman/vialin 
'\.lexander GALKOVSKY , viyala/viala 
'\.lexander KORCHAGİN ,viyalansel/cella 

!\leksander BüRODIN 
)833-1887) 

Dimitri ŞOSTAKOVİÇ 
)906-1975) 

\RA/INTERMISSION 

\iaurice RAVEL 
1875-1937) 

Dörtlü No.2 ,  Re Majör 
Quartet No.2 in D Major 
• Allegra maderata 
• Scherza-Allegro 
• Nattuma·Andante 
• Finale. Andante-Vivace 

Dörtlü No.4 , Re Majör Op.83 
Quartet No.4 in D Major, Op.83 
• Allegretta 
• Andantina 
• Allegretta 
• Allegretta 

Dörtlü, Fa Majör 
Quartet in F Major 
• Allegra maderata 
• Assez vif·tres rythme 

(assai viva). Scherza 
• ltes lent (malta lenta) 
• V if et agite (Viva e agitata) 



A .BORODİN: Dörtlü No.2 

Aleksander Boradin' in oda müziğine 
katkısı oldukça az olmuştur. Yazdığı iki 
dörtlüden ikincisi daha çok tanınır. 
Birincisinden bir yıl sonra, 1 880'de 
bestelediği ve eşine ithaf ettiği Re Majör 
Dörtlü. ancak Boradin'in ölümünden 
sonra yayınlanmıştır. 

Balakiref ve Mussorgski gibi 
bestecilerin " fazla klasik" olmakla itharn 
ettikleri Boradin, uzun yıllar Rusya 
dışında kaldığı için klasik-romantik 
akımların daha çok etkisinde kalmıştır. 
Ancak besteci bu dörtlüsünde Rus 
temalarını kullanmakla birlikte ilk üç 
bölümlin sonlarını hep aynı şekilde, 
pianissimo(çok hafif) olarak bitirmeye 
özen göstermiştir. 

4/4 'lük ölçüde ve Re Majör tonda 
başlayan ! . Bölüm ( Allegra moderato) 
lirik karakterde melodik temalarla gelişir. 
Ilk temayı viyolonsel belirler: bunu 
keman tekrarlar. Bölümde keman ve 
viyolonsel solo çalgılar olarak öne çıkar. 
Şarkı söyler gibi( cantabile) sunulan 
ikinci temanın sonu, yine birinci temanın 
sonundaki motifle sonuçlanır. Üçüncü 
tema ise yine keman tarafından, 
pizzicato olarak duyurulur. 

3/4 'lük ölçüde ve Re minör tondaki 
2 .Bölüm (Scherzo-AIIegra) 
Mendelssohn'un etkisini yansıtır. Ancak 
vals havasındaki canlı bölüm daha da 
ilginçtir: modülasyonlar birbirini izler. 
Akıcı tempodaki (Ailegro) birinci temayı 
dans eden sekizlik noıalarla 2 I ölçü 
süresince keman,kırık akarlar eşliğinde 
sergiler. Bu temayı viyolonsel tersinden 
işleyerek kemanın sunduğu oynak bir 
valse dönustürür ve dans eden sekizlikler 
bu valse eşlik eder. 

3/4 'lük ölçüde ve La Majör tondaki 
3 .Bölüm (Notturno·Andante) daha çok 
hafif müzik ve müzikal meraklılarının 
tanıyacağı ağır ve Slav karakterli bir 
ramanstır. 2 .keman ve viyolanın 
senkoplu akorları eşliğinde viyolonselin 
duyurduğu tema. sonra diğer çalgılara 
geçer. ( Noktürn'ün çeşitli hafif müzik 
düzenlemeleri yapılmıştır: bunlardan 
başka Sir Malcolm Sargent 'ın 
yaylıçalgılar orkestrası için yaptığı 
düzenleme çok tanınır. Ayrıca Kısmet 
adlı ünlü müzikalin "And this is my 
beloved-Ve işte benim sevgilim" adlı 
şarkısı bu Noktürn'den alınmıştır). Her 
tekrarında değişik eşlik partisiyle gelişen 
tema. adeta Chopin'i anımsatan zariflikte 
ve çekiciliktedir. 

2/4 'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 
4 .Bölümde (Finale.Andante-Vivace), 
üçüncü bölümdeki noktürnün armonik 
yapısına karşı zengin bir kontrpuan 
dokusu yeralır. Baştaki ağır(Andante) 
girişte. Beethoven'in Op. l 35 Fa Majör 
Dörtlüsünü andıran motif (Muss es 
sein?-Olmalı mı?) yer alır. Girişi, çok 
canlı(vivace) tempodaki ve devamlı 
yükselişlerle füg biçiminde gelişen 
bölme izler. Genellikle yarım seslerle 
ilerleyen hızlı bölme. iki kez Andante'nin 
dönüşüyle kesintiye uğrar.( Süre:28') 

D.ŞOSTAKOVİÇ: Dörtlü No. 4 

1927 'de Uluslararası Chopin 
Yarışması'nda piyanist olarak Şeref 
Ödülü kazanan Şostakoviç'in 
dörtlülerinin sayısı senfonileri gibi onbeşi 
bulmaktadır. Op.83 Re Majör Dörtlü, 
1949 yılında bestelenmiş, ancak 
besleeinin eserleri Sovyet rejimine uygun 
bulunmadığı için ilk kez 1953'de, 
Stalin'in ölümünden sonra 
seslendirilmiştir. 

Partilerin ince örülü dokusu, duygu 
yoğunluğu taşıyan melodileri, özellikle 
ağır 2 .Bölüm Andante'de ilgi çeker. 
Hepsi de Allegretto temposunda olan 
diğer üç bölüm ise, daıısı yansıtan bir 
canlılıkla melankolikliğe varan 
duygusallığın kontrastım ustaca sergiler. 

M .RAVEL: Dörtlü, Fa Majör 

Ravel'in tek dörtlüsü olan ve tam 
anlamıyla zarif tınılan ile empresyonist 
yapıdaki eser 1 903 yılında tamamlanmış, 
besleeinin öğretmeni Gabriel Faure'ye 
ithaf edilmiştir. Faure'nin dörtlüde bazı 
düzelimeler istemesine rağmen 
Debussy'nin "Müzik Thnrısı aşkına ve 
benim adıma tek bir nota bile 
değiştirmeyin" sözleri müzik tarihine 
geçmiştir. 

Eserin 5 Mart 1904'de "Societe 
Nationale" de ilk seslendirilişi de bir 
müzik olayı olarak kabul edilmiştir. Ravel 
ise eseri hakkında sonradan 
otobiyografisine şunları yazmış: 
" Kuartetim belli bir kontrüksiyon(yapı) 
kavramını temsil ediyor; şüphesiz 
mükemmel olmadı ama, önceki 
eserlerimden daha belirli şekilde 
gerçekleştirildi" 

4/4'lük ölçüde ve sanat formundaki 
! .Bölüm (Allegro moderato), besteci 
tarafından (tres doux) çok yumuşak 
olarak yorumlanması istenilen basit bir 
melodi ile başlar. Bu tema diğer 
bölümlerdeki temaların oluşmasında, 
Ravel' in deyimiyle "Theme generateur" 
( doğurucu tema) görevini yapar. İkinci 
kemanın aceleci notaları, v iyolanın 
tremaloları ile duraksız gelişen müzik, 
yine de üç bölümlü sanat formunu 
zedelemez. İkinci temanın 
sunulmasından önce kısa bir zirveye 
ulaşılır. İkinci temanın çok karakteristik 
melodisini "tres expressif '  (çok anlamlı) 
şekilde birinci keman duyurur: onu iki 
oktav öteden viyola duble eder. Kısa 
developman(gelişim) bölmesi de birinci 
temayı temel alır; fakat temalar klasik 
biçimdeki gibi gelişmez. 

İspanyol daıısı ritmine benzer şekilde 
6/8'lik ve 3/4'lük ölçülerin sürekli 
değişimi ile başlayan 2 .Bölüm (Assez vif
tres rythme/çok canlı ve çok ritmik) bir 
Scherzo'dur. Birinci bölümdeki triyolerle 
şekillenen temaya benzer şekilde yükselen 
ve "bien chante(iyi terennüm edilen)" 
başlığı ile belirlenen melodi. pizzicato'larla, 
trillerle süslenen enstrümantal yazı sekli 
Scherzo'ya adeta bir orkestrayı andıran 
canlı. güzel bir hava verir. 1rio 
bölmesi Lento tempoda ustaca işlenmiş 

bir lirizm içindedir; çok hafif(pianissimo) 
pizzicato'lar ve arp benzeri akorlarla bu 
kısa bölme eserin en orijinal yeridir. 

3/4'lük ölçüde başlayan 3.Bölüm (tres 
lent) çok ağır tempoda 4 çalgının 
beraberliğiyle serbestçe sunulan bir 
rapsodidir. Daima pianissimo şekilde 
duyurulan ve beş kez tekrarlanan iki 
ölçü uzunluğundaki esrarlı ve sakin 
cümle bölüme ayrı bir özellik kazandırır. 

5/8'lik ölçüdeki 4 .Bölüm (Vif et agite) 
canlı ve heyecanlı tempodadır. İlk 
ölçülerde duyulan ve Borodin'i 
anımsatan tremolo halindeki figür, finale 
egemendir. Daha önceki bölümlerden 
gelen motifler ise C. Franck'ın bulduğu 
"cyclic"(dönemsel) formun etkileridir. 
G .Faure'nin "büyümesi engelleneo bodur 
bir bölüm" olarak görmesine karşın 
Ravel, finalde önceki bölümlerin fantastik 
ve lirik unsurlarını yeni bir form içinde 
ustaca kaynaştırmıştır. (Süre:32')  

Bu konser TÜRK-SOVYET Kültürel Değişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
This concert has been realized within the 
frame of TURKISH-SOVIET Cultural 
Exchange Programme. 
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I ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

SLOVAK ODA ORKESTRASI 
SLOVAC CHAMBER ORCHESTRA 
• 20.7 .1987, Aya İrini, ı8.30/6.30pm. 

�ef/Conductor: 

Baldassare GALUPPI 
:ı 706-ı 785) 

Giovanni Battista PERGOLESI 
:ı 710-ı 736) 

�rcangelo CORELLl 
:ı653-ı 7ı3) 

!\RAIINTERMISSION 

Eugen SUCHON 
:ı908) 

Leos JANACEK 
[ı854-ı928) 

Bohdan WARCHAL 

"Concerto a quattro" 
No.2 ,  Sol Majör/in G Major 

Concertino 
Mi bemol Majör/in E fiat Majoı 

Konçerto Grosso, 
Re Majör Op.6 No.4 
Concerto Grosso 
in D Major, Op.6 No.4 
• Adagio-Allegro 
• Adagio-Yivace 
• Allegro-Allegro 

Serenad/Serenade 

Yaylıçalgılar Süiti, Op.3 
Suite for Strings, Op.3 
• Con moto 
• Adagio 
• Allegretıo 
• Can moto 



B.GALUPPI : Concerto a quattro 

Albinoni gibi Venedik'te doğan ve 
ırada ölen Galuppi besıeciliği yanında 
tönetici ve solist olarak da ün yapmıştır. 
lk müzik derslerini, keman çalan ve 
nesleği berberlik olan babasından almış, 
16 yaşında ilk operasını bestelemisıir. 
\ncak başarısızlıkla karşılaşınca 
iğüdünü istediği Benedetto Marcello onu 
\ntonio Lotti 'ye yollamış ve Galuppi üç 
tıl içinde onun en iyi öğrencisi olmuştur. 
'loransa'da klavsenist olarak çalısan, 
laha sonra Venedik'te operalarıyla 
anınan besıeci kıta Avrupa'sı ile Rusya 
lısında İngiltere'de calısmıs ve kralın 
iaymarket Tiyatrosu için operalar 
1azmıstır. 

Ölümünden sonra unutulan Galuppi' 
ıin. çağdasıarına göre yumuşak ve 
ırmonik yapıdaki arkesıra eserleri 
izellikle besleeinin olağanüstü ve 
!sfanevi disiplini ile, Rusya ve İtalya'da 
1önettiği ıopluluklarla geniş bir çevreye 
'ayılmış! ır. 

Yüzlerce opera. kantat, oratoryo ve dini 
'Okal eserler yanında, sayısı 125'i  bulan 
davsen sanatı ,  sinfoniaları ve " dört sesli 
conçertoları " da vardır. 

::i.B.PERGOLESİ: Konçertino 

Napali yakınında doğan İtalyan besteci 
:J .B. Pergolesi "La Serva Padrona-Hanım 
ılan H izmetçi"adlı komik operası ile 
nüzik tarihine geçmiştir. 26 yıl süren 
usa yaşamında diğer vokal eserleri ilgi 
ıörmemis. ancak enstrümantal besteleri 
ıasarı kazanmıştır. Bunlar arasında nüt, 
ceman konçertoları, trio sonatları ön
dasik çağın ilginç ve tanınmış 
irnekleridir. Ancak, Stravinsky'yi de 
!tkileyen besleeinin çoğu eserlerinin 
:arlo Ricciot ti'nin kataloğunda yer 
ılmasına rağmen. ünlü Grove müzik 
ınsiklopedisinin 1985 baskısında 
conçertoların Pergolesi'ye ait olmadığı 
ddia edilmektedir. 

Stil olarak Barak ile klasik çağın tam 
ırasında yer alan Pergolesi'nin 
conçertoları, kilise sonatı üslubunda dört 
ıölümlüdür. Ağır-canlı-ağır-canlı biçimde 
şlenmiştir ve birinci kemanın belirlediği 
emalar orkestra eşliğinde çesitlemelerle 
ıelişir. 

A.CORELLİ: 
Konçerto Grosso, Re Majör 

İtalya'da "Concerto Grosso" stilinin en 
büyük ustası olan Arcangelo Corell i 'nin 
l 712 'de yazdığı sanılan 12 Concerto 
Grosso, bu türün klasik bir modelidir.Süit 
formunu geliştirerek araya solo çalgılara 
yer vererek konsertant çalışı oluşturan 
Corelli'nin bu konçertoları ölümünden 
sonra, 1 714 'de Amsterdam'da basılmıştır. 

4 numaralı Konçerto Grosso'da da 
diğerlerinde olduğu gibi önemli çalgılar 
birinci ve ikinci keman ile viyolonseldir. 
Gösterişten uzak, ciddi bir yapıda 
gelişen eserde birinci ve ikinci bölümler 
adagio bölmesi ile başlar: canlı ve hızlı 
olarak devam eder. Yalnız üçüncü bölüm 
bütünüyle hızlı (Allegro) tempodadır 

E.SUCHON: Serenad 

Çekoslavakya'nın batı Slovakya 
bölgesindeki Pezinok kentinde doğan 
Eugen Suchan ilk müzik derslerini koro 
şefi olan babasından almış, Bratislava 
Müzik Akademisi'nde piyano ve 
kompozisyon öğrenimi yapmış, daha 
sonra Prag Konservatuvarı'nda çalışmış 
ve 1 933'de Bratislava Akademisi'ne teori 
öğretmeni olarak atanmıştır. Ayrıca 
piyanist ve orkestra şefi olarak konserler 
veren Suchan'un gençlik eserleri daha 
çok yöresel ezgilerle, klasik ve romantik 
stilde işlenmiştir. 

Öğretmeni Kafenda'nın etkisiyle halk 
müziğinin ulusal karakteri ve moda! 
yapısıyla ilgilenen Suchon, Prag 
Konservatuvarı'nda Novak'ın öğrencisi 
olarak da spantane anlatım ve 
kromatizm'e yöneldi. 1933 'de bestelediği 
keman konçertosu bu özell ikleri yansıtır. 
1953' den sonra genişletilmiş tonaliteyi 
( onbirli ve on üçlü akarları kapsayan 
şekilde) halk müziği ternalarına 
uygulayarak yeni bir Slovak ulusal stili 
yarattı. Ayrıca son yıllarda kendi deyimiyle 
diyatonik totalden " 1 2  ton totale uzanan" 
bir akor sistemi geliştirdi 

Ulusal karakterde Krutnava(Girdap) -
1 949, Svaetopluk(l 959) gibi operaları 
yanısıra koral eserler ve balaci tarzında 
Süit( 1 934 ), Metamorfozlar( 1 953 ), Keman 
ve Orkestra için Fantezi Burlesk(1 948), 

Rapsodik Süit ( 1965), Klarnet Konçertosu 
( 1975),  Prielom Senfonisi(1 976) gibi 
orkestra eserleri yazan ve "Devlet 
Sanatçısı" ünvanı verilen Suchan'un son 
eserlerinden biri de Slovak Oda 
Orkestrası için yazdığı Serenacl'dır 

L.JANACEK: Yaylıçalgılar Süiti 

Smetana ve Dvorak'tan sonra Çek 
bestecilerinin en önemlisi olan Leos 
janacek izlenimci unsurlada işlediği 
armonisi, halk müziğinden kaynaklanan 
melodilerinin özgünlüğü ile seçkinleşir. 

jenufa Operası ile batıda ün kazanan ve 
müziğin her türünde eserler veren 
bestecini n 1891 'de bestelediği 
Yaylıçalgılar için Op.3 Süit'i "Serenad" 
adıyla da tanınır. 

Topluluğun ulaşımı AVUSTURYA 
HAVAYOLLARI tarafından sağlanmıştır. 

'The arehesira have been llown in by 
courtesy of AUSTRIAN AJRLJNES 





TALBİNONİ • Sinfonia 

Babası zengin bir tüccar olan, Venedik 
te doğan ve orada ölen Tomasso 
Albinoni'yi önce Bach tanınmış ve onun 
temalarını eserlerinde kullanacak kadar 
da beğenmiştir 40 Solo kantat. SO opera 
ve oda müziğinin yanı sıra bes sesli SO 
konçerto ve 6-7 sesli 8 sinfonia 
besteleyen Albinoni günümüz müzik 
dünyasında önce Sol minör Adagio'su ile 
tekrar ün kazanmış, arkesıra eserleri 
konser salonlarında çalınmaya 
başlanmıştır. 

Sinfonia ı 8.yüzyılcla süitlerin basında 
yeralan Uvertür ile aynı anlamı taşırclı ve 
( ilk bölümü ağır ve törensel bir tempoda 
olan) Fransız stili uvertüre benzemezdi .  
İtalyan stilinde, hızlı-ağır-hızlı tempolu üç 
bölümüyle beşli çalgı grubu için yazılmış 
olan Sinfonia zarif ve virtüoz tınısıyla ilgi 
çeker. 6 Sinfonia ve 6 Konçerto'yu 
kapsayan "Sinfonic c Concerta a cinque, 
Op. 2-Bes ses icin Sinfonia ve 
Konçerıolar" başlığını taşıyan eserlerinin 
ı 700 yılında yazıldığı Albinoni'nin 
elyazısıyla belirlenmişt ir. 

AVİVALDİ. Konçerto Grosso, 
La minör 

Venedikte doğan ve Münih'te yoksulluk 
içinde ölen Antonio Vivaldi arkasında, 
çoğu Avrupa'nın her yerine dağılmış ve 
ancak ı 930 yılından sonra 
kütüphanelerele bulunan 4S4 koncerto 
bırakmıştır. 

ı 71 ı yılında Amsıerdam'cla basılan 
Op.3 koncertolar arasıda yeralan ve 
Bach'ın da org için düzenlediği 
(BWVS93) La minör Koncerto Grosso 
Tascana Prensi l l l .Ferdinand ·a ithaf 
edilmiştir. Yine İtalyan koncerto stiline 
uygun olarak hızlı (Allegro )-ağır 
(Largheıto e spiritoso) ve hızlı (Allegro) 
olarak düzenlenen eserde ilk bölümün 
canlı ve konçerıo grosso stilincieki 
tuttileri iki kemanın duygulu sololarıyla 
süslenir. Mevsimler'i anımsatan şekilde 
gelişen Allegra'dan sonraki ağır bölüm 
düşüneeli ve hüzünlü bir Larghetto ile 
başlar. Pianissimo ( çok hafif) 
yorumlanan bölümü. canlı bir ıutti 'yle 
giren fina!( allegra) izler. hızlı .  adeta bir 
füg yap" ında gelişen finalde solo 
çalgıları. arkesıra akorlarla 
destekler. (Süre ı ı · ı  

WA.MOZART Piyano Konçertosu, 
La Majör 

Mozart'ın Viyana'dan 28 Aralık ı 782'  
ele babasına "Mon ıres cher Pere" 
Fransızca başlığıyla yazdığı mektupta 
belirttiği gibi "öğrenildiği zaman fazla 
zor olmayan, ancak gösterişli ve kulağa 
hoş gelen pasajlar bulunan"La Majör 
Piyano Konçertosu 2 keman, viyola ve 
baslar için besıclcnmiş; ayrıca 2 obua ve 
2 kurnonun kullanılması "ad libitum
isteğe bağlı" olarak serbest bırakılmış. 

23 Mart ı 793 günü Akademi 
konserinde kralın huzurunda sanatçı 
tarafından seslendirilen iki konçerto 
(KVı4  ve 4 ı S )  Mozart 'ın verdiği bilgilere 
göre çok başarı kazanmışt ı .  

Mozart konçertonun her bölümü için 
iki kadans yazmıştır; genellikle birinci 
kadanslar kullanılır. Aynı yılda 

besıelenen üç piyano konçerıosu (KV 
4 1 3-4 14 -41S)  içinde La Majör Konçerto 
diğerlerine göre daha az parlak ve 
ıuıkusuz olmasına karşın, çok duygulu, 
içten, tatlı, gülümseyen(fakaı gülmeyen) 
zarifliği ile çekingen bir şiirsellik 
içindedir. Ünlü müzikolog Eric Blom bu 
nedenlerle konçertoyu adeta bakire bir 
genç kız havasında olarak tanımlar. 

4/4 'lük ölç•ideki ! . Bölüm hızlı 
(Ailegro).  arkesıranın tuttisiyle zarif 
şekilde başlar. Birinci kemanların 
sunduğu tema arkesıranın susmasıyla 
sola çalgı tarafından tekrarlanır ve 
hülyalı bir diyalog olarak sürer. 
ürkesiranın duyurduğu temaları piyano 
geliştirir. Tirol ezgilerini anımsatan yan 
temalardan sonra piyanonun parlak bir 
kadansıyla bölüm sona erer. 

3/4'lük ölçüdeki 2 . Bölümde (Andante) 
adeta Schubert'e benzer sıcakkanlı 
ezgiler sergilenir. Ana temayı duyuran 
arkesırayı düşüneeli piyano izler. 
Piyanonun trillerle sona eren 
kadansından sonra bölüm sakin şekilde 
biter. 

2/4 '1ük ölçüdeki 3 .Bölüm (AIIegretto) 
basit, neşeli temalarla işlenen bir Rondo 
biçimindedir. Alfred Einstein'in 
belirttiğine göre Mozart bu rondo için 
ikinci bir taslak yapmış, kolay anlaşılır 
bölüm onu oldukça uğraştırmıştır Bölüm 
yine arkesıra tutıisiyle canlı şekilde 
başlar. İ lk tema birinci kemanlarla 
piyano arasında özel bir diyalog gibi 
sunulur. Mozart ' ın en beğenilen Rondo'su 
yine zarif şekilde sona erer.(Süre;27')  

İ .ZELJENKA 

Bratislava'da(Çekoslavakya) doğan İlya 
Zeljenka aynı kentteki müzik eğitiminden 
sonra Slovak Filarmoni Orkestrası'nda 
dramaıurg olarak görev yaptı. 1961-68 
yılları arasında da Çek Radyosu'nda da 
prodüktör olarak çalıştı. Eserlerinde 
psikolojik anlatım yolunda yenilikler 
arayan Zeljenka önce Prokofief, 
Honegger, Stravinsky gibi bestecilerin 
etkisinde kaldı. 

Biri 1 9S3, diğeri 1972 'de bestelenen 
iki senfoni, piyano ve kemc.n 
konçertoları, ses için arkesıra veya sola 
çalgı eşliğinde kantaı. madrigal. çocuklar 
için 7 parça, piyano sonatları. oda 
müziği eserleri yanında elektronik müzik 
denemeleri de yapan Zeljenka'nın 
Musica Slovaka(Slovak Müziği) başlıklı 
eseri Bratislava yöresinin halk 
müziğinden esinlenilerek yazılmış son 
besıelerindendir. Bu eserde besleeinin 
şakacı, canlı ve aynı zamanda dramatik 
uslubu belirgindir. 

E .GRIEG;  Holberg Süiti 

Grieg " Holberg'in Çağından" Süitini 
1 884 yılında bir sipariş üzerine 
bestelemiştir Arkadaşlarına latince 
mektuplar yazan, hanımlarla Fransızca 
konuşan, köpeğine Almanca emir veren, 
uşaklarını Danimarka dilinde azarlayan 
ünlü şair Ludwig Holberg ( 1 684-17S4)  
yazdığı tarihi, i lmi ,  politik, felsefe ve 
tiyatro eserleriyle Danimarka 
edebiyatının kurucusu sayılır. Kuzey'in 
Moliere'i olarak kabul edilen Holberg' in 
200.Doğum Yıldönümü nedeniyle, sola 
piyano için Barak stilin ve romantik 

unsurların bir karışımı olarak yazılan beş 
bölümlü süitin bir yıl sonra, yine besteci 
tarafından yaylıçalgılar için düzenlemesi 
yapılmıştır. 

Bir prelüd ve dört Barak çağ 
dansından oluşan süitin biçimi, aşağı 
yukarı JS.Bach ile aynı yıllarda yaşamış 
olan Holberg'in çağının stilindedir 
Girişteki prelüd Bach'ın 
" Wohltemperiertes Klavier-Eş düzenli 
Klavye" adlı eserini andırır; ancak 
arınani daha renkli, biçimi daha 
serbesııir. 3/4'lük ölçüdeki etkili ve zarif 
Sarabande ise Grieg'in daha önce 
bestelediği Peer Gynt Süiti'ndeki 
"Solveig'in Şarkısı"nı anımsatır. Gavoııe, 
eski ile yeninin en iyi uyuştuğu, arınani 
ile ezginin mükemmel kaynaştığı 
bölümdür. Sol Majörden Do Majöre 
geçen Musetıe'e -orta bölüme-geçişte bu 
etki azalır gibi olursa da Gavotıe tekrar 
belirir. 4 .Bölüm andante tempodaki "Dini 
Arya" süitin en ciddi anlamlı ve ağırlıklı 
bölümüdür Bu eski enstrümantal arya 
biçimi acele ve içten bir diyalog ile Sol 
minör !onda duyurulur. Bu yalvarış, Si 
bemol Majör tona gelince bir ümit 
belirir. Ancak müzik yine Sol minöre 
dönerek başladığı gibi sona erer. 
Finaldeki Rigaudon bir neşe kıvılcımı 
gibi girer. Rokoko tarzındaki bu bölümde 
bir de süpriz vardır; Süitin başındaki 
notalar Rigaudon'un sonunda ters olarak 
tekrar duyulur. (Süre;20')  

73 



I ODA MÜZİGİ 
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�OSTAKOVİÇ DÖRTLÜSÜ 
>HOSTAKOVICH QUARTET 
• 22.7.1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

lergei PROKOFİEF 
l891-1953) 

gor STRAVİNSKİ 
1882-1971) 

tobert SCHUMANN 
l81CH856) 

Dörtlü No.2, Fa Majör Op.92 
(Kabarda Thmalan Üzerine) 
Quartet No.2 in F Major, Op.92 
(on Kabardinian Themes) 
• Allegro sostenuoto 
• Adagio 
• Allegro-Andante-Quasi Allegro I, 

ma un poco piü tranquillo 

Yaylıçalgılar Dörtlüsü için 3 Parça 
3 Pieces for String Quartet 
• Dans/Dance 
• EksantrikiEccentıic 
• Kantik/Cantide 

Dörtlü No.3, La Majör Op.41 
Quartet No.3 in A Major, Op.41 
• Andante espressi\QAJ.legro molto modeıato 
• Assai agitata 
• Adagio molto 
• Finale. Allegro molto vivace 

'ÜRK PİRELLİ Uistikleri A.Ş.ye katkılarından 
1olayı teşekkür ederiz. 
Ve should like to thank TÜRK PIRELLI 
astikleri A.Ş. for their contributions. 



S.PROKOFİEF: Dörtlü No.2 

Sergei Prokofiefin her iki dörtlüsü de 
sipariş üzerine bestelenmiştir. İlki 1 930 
yılında Amerika tumesinde Konqre 
Kitaplığı için yazılmıştır. İkincisine ise 
Prokofief 1941  yılında Alman hava 
akınlarından dolayı halkı boşaltılan 
Moskova'da başladı. Bazı Rus sanatçıları 
ile Kafkasya'ya giden Prokofief orada 
çalışırken, o güne kadar hiç duymadığı 
bir halk müziğinin etkisinde kaldı. Bu 
müzik. 18 .yüzyılda müslümanlığı kabul 
eden ve doğu çerkesce konusan 
Kabarda'lar ile Türk asıllı Balkar'ların 
halk sarkıları ve danslarıydı .  Bu yerel 
müziğin temalarını klasik formla 
birleştirerek 1942 yılında Dörtlü'yü 
tamamladı. Eserin başında da, Kuzey 
Kafkasya'nın yüksek dağları üzerindeki 
Kabarda-Balkar Cumhuriyeti'nde 
duyduğu Kabardinskaya(Kabarda'ya 
özgü) temaları üzerine bestelediğini 
belirtti. 

Üç bölümden olusan ve ilk kez 1942 
Eylülünde seslendirilen Dörtlü'de iki 
Allegra arasında yeralan. ve özellikle 
büyüleyici güzellikle bir melodi üzerine 
kurulu olan ağır (Adagio) bölüm zarif bir 
biçimde islenmistir Eserin son bölümü 
ise bir Andante(ağırca) tempo değişikliği 
ile kesilmesine rağmen canlı ve parlak 
bir yapıdadır 

İ. STRAVİNSKİ : 3 Parça 

Stravinski "Rus Çağı" olarak 
adlandırılan 1914-1920 döneminde 
yaylıçalgılar dörtlüsü için 19 14  yılında "3 
Parça". l 920'de ise "Concertino" adlı iki 
eser yazmıştır. İsviçre'nin Cenevre gölü 
kıyısındaki Salvan'da yazılan ve ünlü şef 
Ernest Ansermet'ye iıhaf edilen üç parçayı 
besteci daha sonra. l 929'da "Orkestra 
Etüdleri" adı ile orkestraya uygulayarak 
yayınlamıs. bu arada parçalara birer isim 
vermiştir: Danse, Excentrique ve 
Cantique. 

Yaylıçalgılar geleneğine karşı bir 
düşünce ile. Stravinski "Moment 
Musicaı · ·  biçiminde. birkaç ölçü içinde 
bestelediği bu devrimci parçalarda yine 
"Bahar Ayini"ni anımsatan armoni ve 
ritimler kullanmıştır Ancak 
"Cantique(Şarkı)" daha statik bir Koral 
biciminde islenmistir 

Danse ( Dans) uzun tutulan Re rıotası 
üstünde önce "tenuto(sürdürülen)" 
biçimde, sonra telleri parmakla çekerek 
çalan viyola ile başlar. Onun yanında 
birinci keman ilkel bir dans havasını 
duyurur İkinci keman ise tek bir cümle 
ile -sanki rastlantıymıs gibi-onlara 
katılırken viyolorısel pizzicato'sunu 
sürekli tekrarlar. 

Excerıtrique(Eksantrik)'te ise Stravinski 
yaylıçalgıların alışılmış doğal ses 
düzenlerini bozmak için özen göstermiş, 
düsünülebilen hiçbir aşırılıktan 
kaçınmamıstır: Hatta ikinci kemanemın 
ve viyolacının çalgılarını viyolorısel gibi 
dikine tutarak üç notanın beraberce 
pizzicato çalınmasını: viyolonselcinin ise 
yedi notalık fanfar tımsını boğuk şekilde 
gerçekleştirmesini öngörmüştür 

Cantique(Kantik) Türk Müziği'ndeki 
"nefes" veya "durak"a benzeyen dinsel 
karakterde bir ilahi biçimindedir 
Kanl ik ' in bes ölçü süren şarkısına. 
Kutsal Kitap okunduktan sonra cevap 
bitiminde terennüm edilen sözleri 
andıran iki ölçüyle karşılık verilir 
Kanlik'in ritmi ancak eserin bitiminde 
duyulur.(Süre :7 ' )  

R.SCHUMANN: Dörtlü No.3 

1 838 Yılında oda müziğine ilgi 
duymaya başlayan ve Beethoven'in 
dörtlülerini inceleyen Robert Schumann, 
kendini bu konuda eser vermeğe ancak 
4 yıl sonra hazır hissetmiş ve aynı yıl 
içinde, 1842'de Op.41  üç dörtlüyü birden 
yazmıştır. Mendelssohn'a ithaf edilen 
dörtlülerde Beethoven'i anımsatan izler 
pek az hissedilir; hepsinde de besleeinin 
kişiliği egemendir. 

l840'da Clara Wieck ile evlenen ve 
mutlu dönemini yaşayan Schumann 22 
Tenınımuz 1842 'de tamamladığı üçüncü, 
La Majör Dörtlü melodilerinin sevimliliği, 
armonik ve ritmik buluşların tazeliği, 
parlak La Majör tonalitenin de getirdiği 
neşeli tavrı ile dikkati çeker 

4/4'lük ölçüde başlayan ve temaları 
3/4'lük ölçüde sergilenen ! . Bölüm 
(Andante espressivo-Allegro molto 
moderato) La Majör tondadır Baştaki, 
yalnız yedi ölçü süren düşündürücü ve 
ağır giriş (Andante espressivo) "azalan 
beşli" akorlarla ana temaya yol açar. Asıl 
bölüm (Allegro), "sempre teneramente 
(çok sevgi dolu)" şekilde vals benzeri 
zarif ve büyüleyici, Çaykovski'yi andıran 
tema ile başlar Bunu önce viyolonselin 
duyurduğu, sonra birinci kemana geçen 
Mi Majör tondaki lirik ve duygulu 
( espressivo) ikinci tema izler Baştaki 
Andante'yi anımsatan kromatik 
armonilerle işlenmis pasajlada arasıra 
kesilen bölümün gelişi sade fakat zariftir 
Kısa Coda'dan sonra viyolonselin 
pianissimo( çok hafif) duyurduğu akorla 
bölüm sessizce sona erer. 

3/8'lik ölçüde başlayan Fa diyez minör 
tondaki 2 .Bölüm(Assai agitato) eserin 
Scherzo'sudur; bir tema ve 4 çeşitierne 
şeklinde işlen ir Çok huzursuzca ( assai 
agitato) sunulan tema, birinci 
çeşitlernede de sakinleşmez. 2/4'lük 
ölçüde güçlü vurgulamalarla beliren 
ikinci çeşitierne fugato biçimindedir 
Scherzo'nun trio benzeri( quasi trio) olan 
üçüncü çeşitlernede 3/8'lik ritme 
dönülür: "Un poco Adagio(biraz ağır)" 
tempodaki "Siciliano" dansına benzer 
şekilde birinci keman ile viyola arasında 
kanon olarak gelişir Dördüncü çeşitierne 
kararlı tempoda(Tempo risoluto) yine 
Scherzo havasına bürünür; renkli ve 
hacimli bir tını zenginliği ile, ancak 
hafifçe, soru sorar gibi sona erer. 

4/4 'lük ölçüde, Re Majör tondaki ve 
minyatür bir sanat formunda olan 
3 .Bölüm (Adagio molto ) Beethoven'in 
ağır bölümlerini anımsatan lirik anlatım 
ve zengin armoniyi içerir Kesintisiz bir 
yay hareketi ile sunulan sade, fakat derin 
anlamlı temayı, ikinci temanın 
duyurduğu sürekli değişen tonalitesi ve 
noktalı ritmi ile belirlenen yan tema izler 

4/4 'lük ölçüde ve La Majör tondaki 
4.Bölüm(Allegro molto vivace) birinci 
bölümle armonik yönden ilgili başlayan 
canlı bir Rondo'dur Ancak birinciden 
daha eğlenceli, yaşama sevinci ile dolu 
olarak sürer. Fa Majör tondaki Quasi 
Trio(trio benzeri) bölme bir üfleme 
çalgılar topluluğunu anımsatırsa da, ana 
tema tekrar egemen olarak, parlak La 
Majör toncia eseri sonuçlandırır 
(Süre:35') 

Bu konser TÜRK-SOVYET Kültürel Değişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmişti� 
This concert has been realized within the 
frame of TURKISH-SOVIET Cu/tura! 
Exchange Programme. 
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LUCERNE FESTivAL ORKESTRASI 
FESTIVAL STRINGS LUCERNE 
e 26.7.ı987, Aya İrini, ı8.30/6.30 pm 

ŞeUConductor: 
Rudolf BAUMGARINER 
SolistleıtSoloists: 
Gunars LARSENS, kemarı/violin 
Howard GRIFFTiliS, vi)Qlalviola 
Semra GRIFFITHS, vi)Qlalviola • 

Georg Fıiedrich HAENDEL 
( 1685 -ı759) 

Konçerto Grosso 
Si minör, Op.6 No.l2 
Concerto Grosso in 
B minor, Op.6 No.l2 
• l.argo/Allegro 
• Aria (Larghetto e Piarıo) 
• l.argo/Allegro. 

Peter BENARY 
(ı93ı) 
''1hıctus" 

Felix MENDELSSOHN-BARrHOIDY 
(ı809-ı847) 

Keman Konçertosu, Re minör 
Violin Concerto in D minor 
• Allegro 
• Andante 
• Allegro 

ARNINTERMlSSION 

. Georg Philipp 'IELEMANN 
(ı68ı -1767) 

Konsertant 2 Viyola(Violet), 
Yaylıçalgılar Orkestrası ve Sürekli Bas 
için Konçerto, Sol Majör 
Concerto in G Major for 
2 Concertant Violas (Violettes ), 
Strings and Basso continuo 
• Avec douceur 
• Gay 
• Largo 
• Vivement 

İgor STRAVİNSKİ 
(ı882-ı971) 

Yaylıçalgılar için 3 Parça 
3 Pieces for Strings 
• Danse 
• Excentrique 
• Cantique 

(DüzerılemeJArranged by: 
Rudolf Baumgartner) 

Bela BARIDK 
(ı88H945) 

Romen Halk Danslan 
Rumanian Folk Dances 

Gunars LARSENS 

Letonyalı bir ailenin çocuğu olan 
Larsens ı949 yılında Belçika'da dünyaya 
geldi ancak Avustralya'da büyüdü. Müzik 
eğitimini Adelaid Üniversitesi'nde yaptı ve 
birçok ödül kazandı. Sidney, Melbum ve 
Adelaid Senfoni arkesıraları ile konserler 
verdi, radyo ve televizyon kayıtları yaptı. 
Avrupa'da müzik eğitimini sürdüren 
Larsens Viyana ve Detmold'de Lukas 
David ve Tibor Varga ile çalıştı. 

ı970 yılında Luceme 
Konservatuvarı'ndan, Franco Gulli'nin 
sınıfından üstün başarı ile mezun oldu. 
Aynı yıl Lucerne Festival Orkestrası'na 
katılan sanatçı, ı973'ten beri Luceme 
Konservatuvarı 'nda ders vermektedir. 
Topluluğun İsviçre, Almanya, Avusturya, 
Fransa, Belçika, Yugoslavya, Avustralya, 
Güney Amerika, Hindistan, Hong Kong ve 
Çin'e yaptığı turnelere solist olarak 
katılmıştır. 

Howard GRIFFITHS 

ı968'de Londra Kraliyel Müzik Koleji'ne 
giren sanatçı, Antonio Brosa ve Cecil 
Aronowitz ile viyola eğitimi gördü. ı97ı 
ile ı 980 yılları arasında Ankara Devlet 
Opera ve Balesi Orkestrası'nda solo 
viyolacı olarak görev yapan Griffiths, 
ı98ı 'de İsviçre'ye giderek Festival String 
Lucerne'e katıldı. Sanatçı aynı zamanda 
Luceme Yaylıçalgılar Dörtlüsü ve Zürih 
Opera Orkestrası üyesidir. 

Semra GRIFFITHS 
jules Higny ile Ankara Devlet 

Konservatuvarı'nda viyola eğitimi gören 
Semra Griffiths birincilik ödülü ile mezun 
oldu. Daha sonra eğitimine Frederick 
Riddle ile Londra Kraliyel Müzik 
Koleji'nde devam ederek "üstün başarı" 
ile bitirdi. ı980 yılına kadar Ankara'da 
solo viyolacı olarak görev yapan sanatçı 
ı 98ı 'de Zürih Opera Orkestrası 'na katıldı. 
Semra Griffiths Avrupa'nın birçok 
kentinde arkesıralar eşliğinde konserler 
ve resilaller vermiştir. 

Rudolf BAUMGARTNER 

1917 yılında Zürih'te doğan 
Baumgartner Zürih Konservatuvarı'nda 
özellikle Stefı Geyer ve Paul Müller ile 
eğitim gördü, daha sonra Paris ve 
Viyana'da keman çalıştı. Avrupa'nın çeşitli 
müzik merkezlerinde solist olarak 
konserler veren sanatçı Stefi Geyer 
Dörtlüsü. Zürih Yaylıçalgılar Üçlüsü ve 
Zürih Oda Üçlüsü üyeliğini yaptı. 1956'da 
Wolfgang Schneiderhan ile birlikte 
Festival Strings Luceme'i kurdu ve bu 
topluluğu uluslararası üne kavuşturdu. 

Festival Strings Luceme ile Conrad 
Beck, jean Françaix, Ernesı Krenek, 
Rafael Kubelik, Ligeti (Ramifıcations, 
1970), Mainardi, Malec (Lumina, 1968), 
Frank Martin (Et la vie l'emporta, 1975), 
MartinG, Mayuzumi, Mihalovici, Ohana 
(Silenciaire, 1 969), Penderecki 
(Capriccio, 1965), Tcherepnine ve 
Xenakis'in eserlerinin (Avrovra. 197 1 )  ilk 
seslendirilişini gerçekleştirdi. 

Festival Strings Luceme yöneticiliğinin 
ve şefliğinin yanı sıra 1960'tan beri 
Luceme Konservatuvarı Müdürlüğünü yapan 
Rudolf Baumgarıner 1968-1 980 yılları 
arasında Luceme Festivali yöneticiliğini 
de yapmıştır. 



G . F. HAENDEL: Konçerto grosso 

H<ıendel. 1 739'da bir ay içinde yazdığı 
1 2  Korıçerıo Grosso'sunu Op. 6 olarak 
" Büyük Konçerıolar"başlığı ile 
yayııılamış Yaylıçalgılar ve sürekli bas 
ıciı ı  besıelenen bu eserlerde İıalyan 
Korıçerıo sı ili süiı düzeniyle 
kayn;ışı ırılınıs. bazılarında Polonez . 
Museııe. Menueı .  Hornpipe. Siciliana gibi 
Avrupa ülkelerinden danslar yeralmışıır. 
Ancak sonuncu, 1 2  numaralı Korıçerıo 
Grosso'da bu danslar yoklur 

Eserde iki güçlü ve büyük Allegro. 
sade ve kısa bir Largheııo'yu çerçeveler 
f3u kesin bölünmeele ayrıca iki kısa 
Largo. Allegro · ıara girişe öncülük eder. 
4/4 ·ıeık ölcücleki kısa ilk Adagio'dan 
sonra, 2 . bölümde yine 4/4 'lük ölçüdeki 
Allegro gelişi güzel serpişıirilıniş gibi 
gö1.üken ıuıı ilerle asıl Konçerıo'yu 
baslaıır gibidir Bu canlı bölüm ağır ve 
hasmeıli bir ıoncla sona erer. 3 .Bölüm,  
3/4 . lük ölçüdeki ve lıafif(piano ) olarak 
calınan Largheno yapaylıklan uzak. zarif 
ıemasıyla Haendel'in varyasyon ıekniğine 
güzel bir örnekıir 4/4 'lük ölcüdeki ve bir 
dakika hile sürmeyen kısa Largo'clan 
sonra çıelen aıesli fina! bir Gigue 
karakıerindedir. Füg s<�klinde gelisen ana 
ıcn ıa yanında çekici yan ıemalar da 
bel irir ve ona kaıılır, sonra yine ayrılır. 
Kendi başlarına darısı gelişıirirler ve 
yeniden ccıı ılı füg ıemasına yenilirler 
(Sürd 4 ' )  

P. BENARY: Tractus 

Mes !erin değişmez bölümleri dışında, 
Psalm( Salmo ) ı üründe bir ınaıeın müziği 
olan Tracıus. Gregoryen ilahilerinin 
ba;;la ngıcınclan beri kilise müziğinde 
ycralınakıadır. 

İsvi<;reli Peıer Benary dini müzikıe 
koro icin kullanılan Tracıus \ı 
yaylıçalgılar orkesırusı için besıeleınişlir. 
Eserde 1 O ölçü süren ıe ına . önce 
ıeksesli(uniso n )  olarak sergilendikıen 
sonra serbesi şekilde bir Passacaglia 
bicinıincle işlerıir. Dört kez ıekrarlanan 
ıenıa daha sonra bir crescenclo ile 
yükselerek ilk doruk nokıasına ulaşır. 
Bunu. oldukca az çalgı partisinden 
oluşan konırası bölüm izler. Burada 
ıenıayı viyolalar duyurur. İkinci doruk 
nokıas ı . orta bölümü ıeınel alan Coda'dır. 
Eser basiı olarak düzenlenmiş gibi 
görünse de. derin bir cluygusallığı 
yansıt ır. 

F. MENDELSSOHN 
Keman Konçertosu , Re minör 

Menclelssohn·un ünlü Keman 
Koncerıosu dışında ikinci bir Keman 
Konçerıosu besıciediği 1 9 5 1  yılına kadar 
bilinmiyordu. O yılda kemancı Yehudi 
Menubin Re minör ıondaki bu 
kor ıçenonun elyazrnasını buldu :  bir yıl 
sonra cia ilk defa çalarak müzik 
dünyasına ıanıll ı .  Panisyanda o çağın 
ünlü kemancısı Ferdinarıci David'in el 
yazısı ile " Bayan Cecile Mendelssohn 
Barıholdy'den 24 Mayısıa hediye 
alınmışıır" ibaresi vardı. David ' in .  
besıec:in in dul  esinden 1 85 2 'de aldığı bu 
Konçerıo·yu M ı ;nclelssolın 1822 'de 13 
yasıııcla iken yazmış: arkadası ve 
öğreımeni kemancı Eduard Riız'e i ı lıaf 
eıınişıi. 

Mendelssohn'un diğer gençlik 
eserleri oları Yaylıçalgılar için Senfoniler'i 
gibi. Berlin'deki evde ınüzikli 
ıoplanıılarda ilk kez çalındığı sanılan 
eserin ilk bölümü Mozarı ve 
Beeıhoven'den önce özellikle Corelli, 
Vivaldi gibi İıalyan bestecilerinin Keman 
Konçerıolarının elkisindedir İlk 
ölcülercleki orkestra girişinde bölüınün 
esas karakleri belirlenir. İki bölümlü 
lema barak aksaniıci ır. Bu tema so lo kemanın 
lirik nıoıifiyle süslenir, yeni fikirlere 
ulaşır Bu bölümdeki kırık akarlar ve 
Bach'ı andıran arpejli figürlerle konçerto, 
1844 yılında -35 yaşında- besıelenen 
ünlü Mi minör Keman Korıçerıosu ile de 
benzerlikler gösterir 

Basiı ve ınasuın bir havada başlayan 
2 . Bölüın. Menulıin'in deyişiyle "soylu bir 
şarkı" yı ıanıınlar. Girişteki ınelodik ezgi, 
büıün korıçenoyu belirleyen fikrin, 
besleeinin lirizm anlayışının en saf bir 
açıklaması, bir varyasyonu gibidir. 
Keman bu bölümde. birinci bölüme 
oranla. duyguların dokusunu daha 
bağımsızca, engellenıneden yansııır. 

3 . Bölümün ritınik başlangıç teması ise 
sürekli gelişir ve yine Menulıin'in 
deyimiyle "Malzeme, büıünüyle 
serbesıçe değerlendirilir". Genç 
Menclelssohn'un bu rahat ve usıa yazı 
sıili onun bir harika çocuk olarak 
kazandığı ününCı pekişlirınekıedir. 
( Süre :24 ' )  

G.P.TELEMANN :  Konçerto 

Konçertolarında hızlı-ağır-lıızlı olarak 3 
bölümü yeğleyen İıalyan Vivaldi'ye karsı 
kuzeyli besteci Telemann bu şemayı 
kabullenmez: çoğu kez ağır-lıızlı-ağır-lıızlı 
biçimde dörı bölümlü olarak düzenlediği 
koncerıolarında bu bölümler başka bir 
yapı değişikliğine. stil ve kaynağa 
salıipıirler. 

Aynı özelliklerin görüldüğü " Konsertanı 
2 viyola ve Yaylıçalgılar için 
Konçerto"nun orijinal bir başlığı vardır: 
"Concerı par Monsieur Telemann pour 2 
violeııes, 2 violons. ıaille eı basse (2 
viyoleı. 2 keman. ıenorcalgı ve bas için 
Mösyö Telemann'ın Konçertosu··  
18 .yüzyılda ona sesleri çalabilerı 
çalgılam veya Viola d'Amore'ye "violet" 
adı da verilınekıeydi. Vivaldi'nin "İngiliz 
Violeıi" diye isimlendirdiği bu çalgının, 
ı i ıreşinı !ellerinin değiştirilmesinin ilk 
önce İngilıere'de gerçekleşmesi 
nedeniyle bu adı aldığı sanılıyor. 

Günümüzde normal viyola ile çalınan 
bu kısa Konçerto'da herşeyden önce 
lopluluğun ses uyumu gözönüne alınmış. 
Iki sola viyola, yaylıçalgılarla genellikle 
paralel bir çizgide gitmekte ve ancak 
zorlukla ayrılır gibidir. "Avec douceur
Thılılıkla" başlığını taşıyan ! .bölüm ana 
fikrin sürekli ıekrarı ile gelişir. Sanki bir 
av sahnesini canlandıran "Gay-Neşeli" 
başlıklı 2 . bölümde birbirini sürekli 
cevaplayan tutti partilerine karsı viyolalar 
hızlı arpejlerle, ıekrar eden figürlerle 
cevap verir. 3. Bölüın Largo, ağır bir 
kilise müziği havasında, tüm arkesıranın 
beraberce sunduğu bir lho'dur. 
"Viveınent-Canlı" başlıklı 4 . Bölüm ise üç 
" Riıornello (nakarat)"yu kapsayan 
benzer sesieric işlenmiş bir rondo 
havasındadır (Süre :7 ' )  

İ.STRAVİNSKİ: 3 Parça 

( Bakınız Şostakoviç Dörtlüsü: 
2 2 . 7 . 1 987 Kanseri) 

Stravinski 1 5  yıl sonra 1929'da 
Yaylıçalgılar Kuartetini yeterli bulmayarak 
"3 Parça"nııı orkestrasyonunu yapmıştır. 
Ünlü şef Rudolf Bauıngartner de ülkesi 
İsviçre'de bestelenen bu eseri Lucerne 
Yaylıçalgılar ürkesirası için !ekrar 
düzenlemiştir. 

B.BARTOK: Romen Halk Dansları 

Zolıan Kodaly ile Macar halk müziği 
üzerine çalışmalar yapan Bela Barıok, 
1 936 yılında ülkemize ele gelmiş; 
bestecimiz Adnan Saygun ile Anadolu'da 
dolaşarak otantik halk müziği örneklerini 
toplamıştır. Macar ve Türk halk 
ezgilerinde benzerlikler sezen Barıok 
özellikle yörüklerin ezgilerini incelemiş, 
eski moda Edison ses kayıt aletiyle 90 
kadar türküyü kaydetmiştir. 

1 9 1 5  yılında piyano için yazdığı Roınen 
Halk Dansları beğenilince 1 9 1  Tde 
bunların orkestra düzenlemesini 
yapmıştır. Bu dansların keman-piyano 
düzenlemesi ise ünlü Macar kemarıcı 
Zolıan Szekely tarafından yapılmıştır. 

6 Romen Darısı'nın ilki 2/4'lük ölcüde. 
elde tutulan sopalarla, ağır tempoda 
dansedilen 'jocul a bata-Sopa Dansı" 
adlı danstır. " Braul-Kemer" başlığını 
taşıyan 2 . Dans Romenierin ataları 
sayılan, çobanlıkla geçinen ve 
Karpatlar'da yaşıyan Valak(Eflak)ların 
kuşaklarla yaptıkları ince ligürlü ve hızlı 
tempoda ve 2/4'lük ölçüdeki bir danstır 
3.Dans "Pe Loc" adlı yine 2/4'lük 
ölçüde, hiç yerinden ayrılmadan yapılan 
oldukca güç bir dansıır; kemanlar ezgiyi 
monoton eşlikle arınonik seslerle sunar. 
" Buciumeana" başlıklı ve 3/4'lük 
ölçüdeki Bucak bölgesinden olan 
dördüncü dans yine ağır ıempolu, 
duygulu bir şekilde tuluın havasını 
yansıı ı r. Hızlı başlayan 2/4'lük ölçüdeki 
beşinci dans çok tanınmış tipik bir 
Ro men palkasıdır ( Poarga Roınaneasça ). 
Yine hızlı tempoda ve 2/4'lük ölçüdeki 
ve "Hızlı Dans" anlamına gelen 
"Maruntel" adlı altıncı dans ise coşkun 
bir lıavadadır.(Süre:6')  

RCX:H Müstahzarlan SanA.Ş, CIWı-GEIGY İlaç 
-e Kimya San. -e TicA.Ş ile PRO!YtLİN 
A.ŞGıda MamUlleri İmalar -e Pazarlama'ya 
katkılanndan dolayı le$ekl<ür ederiz. 
l-le should /ike to tlıank ROCH Müstahzarlan 
SanA.Ş, CIWı-GEIGY İlaç -e Kimya San. -e 
TicA.Ş. and PRODiıLIN A.Ş. Gıda Mamülleri 
imalat -e Pazarlama for tlıeir contributions. 
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• ODA MÜZİGİ 

1 CHAMBER MUSIC 

LUCERNE FESTNAL ORKESTRASI 
FESTNAL STRINGS LUCERNE 
e 27.7 . 1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

Şef/Conductor 
Solistler/Soloists : 

Georg Philipp TELEMANN 
( 1 681-1 767) 

Johann PACHELBEL 
( 1653-1 706) 

Wolfgang Amadeus MOZART 
( 1  756-ı 791) 

ARAIINTERMISSION 

Kurt AITERBERG 
( 1887-1974) 

Peter WETTSTEIN 
( 1939) 

Rudolf BAUMGARTNER 
Howard GRIFFITHS,viyola/viola 
Roger PYNE, keman/violin 
Semra GRIFFITHS, viyola/viola 

Viyola ve Yaylıçalgılar Orkestrası 
için Konçerto, Sol Majör 
Concerto for Viola and 
Strings in G Major 
• Largo 
• Allegro 
• Andante 
• Presto 

Kanon, Re Majör 
Canon in D Major 

Divertimento Re Majör, KV136 
Divertimento in D Major, KV136 
• Allegro 
• Andante 
• Presto 

Keman, Viyola ve Yaylıçalgılar 
Orkestrası için Süit, Op.19 No. 1 
Suite for Violin, Viola and 
Strings, Op.19 No. 1 
• Prealudium (Adagio) 
• Pandomime (Moderato) 
• Vision (Ailegro moderato) 

1 2  Yaylıçalgı için "Aphoriphone" 
"Aphoriphone" for 12 Strings 
• Phantom (Hayalet) 
• Fata Morgana (Serap) 
• C harade (Anlaşılmaz Bilmece) 
• Vision (Görüntü) 

Roger PYNE 

1956'da Avustralya Adelaide'de doğan 
Pyne, Beryl Kimber ile Adelaide Elder 
Konservatuvarı'nda eğitim gördü . Daha 
sonra Sydney Konservatuvarı'nda Robert 
Pickler ile çalıştı Avustralya Gençlik 
Orkestrası'nın 1975 yılında Asya ve 
!976'daki ABD turnelerine katıldı 1976 
yılında Lucerne Konservatuvarı'na giren 
Roger Pyne Gunars Larsens ile eğitimine 
devam etti ve 1981 'de solistlik diplaması 
ile mezun oldu. Sanatçı !977'de Festival 
Strings Lucerne'e katıldı 

LUCERNE FESTiVAL ORKESTRASI 
Lucerne Uluslararası Müzik 

Haftaları'nda konserler verecek bir 
yaylıçalgılar topluluğu kurmak isteyen 
Wolfgang Schneiderhan ve Rudolf 
Baumgartner, 1955'te Lucerne 
Konservatuvarı'nda eğitim gören Alman. 
Fransız, İspanyol, Kanadalı ve İsviçreli 
öğrencileri bir araya getirdiler 1956 
yılında Lucerne Uluslararası Müzik 
Haftaları 'nda ilk konserini veren 
topluluğun solistleri yine Wolfgang 
Schneiderhan ve Rudolf Baumgartner idi. 
Mali zorluklar içinde olan topluluğa ilk 
yardım elini Deutsche Grammophon plak 
firması uzattı ve topluluğa plak doldurma 
olanağının yanı sıra üyelerine, Lucerne 
Konservatuvarı 'nda eğitimlerini bilirineeye 
kadar burs verdi. 

Topluluk ilk konserinde kazandığı 
büyük başarı üzerine İsviçre ve 
Almanya'da konser turnesine çıktı ve 
Deutsche Grammophon/Polydor için 
Schneiderhan ile Baumgartner'in solist 
olarak katıldığı ilk plağını doldurdu. 1971 
yılında ilk dünya tumesini gerçekleştiren 
Festival Strings Luceme. 1986 yılı sonuna 
kadar Kuzey ve Güney Amerika. Kanada, 
japonya, Alaska, Kıta Çin'i, Güney Afrika, 
Avustralya ve Yeni Zelanda'da konserler 
verdi. 

Lucerne Uluslararası Müzik 
Haftaları 'nda verdiği konserlerden sonra 
topluluk Avrupa'nın önemli müzik 
merkezlerini dolaşmakta ve festivaliere 
katılmaktadır Bunların arasında Salzburg, 
Edinburg, Dubrovnik, Prag. Bordeaux. 
Menton, Prades, Strasburg, Passau, Atina, 
Ascona sayılabilir. 



ı956 ile ı986 yılları arasındaki 30 yıl 
boyunca 50'den fazla plak dolduran 
Festival Strings Lucerne'in konserlerine 
ve doldurduğu plaklara solist olarak 
katılan ünlü sanatçılar arasında Pablo 
Casals. David Oistrach ve Clara 
Haskil'den başka Yehudi Menuhin, Pinchas 
Zukerman, Zina Francescatti, Franco 
Gulli, Henryk Szeryng, Christian Ferras, 
Arthur Grumiaux, Pierre Fournier, Antonio 
janigro, Wilhelm Kempff, Dietrich Fischer
Diskau, Peter Schreier, Zuzana 
Ruzickowa. Heinz Holliger, jean-Pierre 
Rampal, Andres Segovia, Nicanor 
Zabaleıa sayılabilir. Topluluğun sürekli 
şefi ve yöneticisi Rudolf Baumgartner 
özellikle genç sanatçıların sanatsal 
gelişimlerini desteklemekle ve onlara 
arkesıranın konserlerinde solisı olma 
olanağını sağlamaktadır. Festival String 
Lucerne'in kurulduğundan beri politikası 
genç müzisyenleri bir araya getirerek 
eğitmek ve deneyim kazandırmaktır. 

Topluluğun repertuarı ön-klasiklerden 
çağdaş müziğe kadar geniş bir alan 
kapsar. Birçok çağdaş besteci topluluk ve 
şefi Baumgartner için eserler 
bestelemişler ve bunların ilk 
seslendirilişleri yine Festival Strings 
Lucerne tarafından yapılmıştır. Şef Rudolf 
Baumgartner Festival Strings Lucerne'in 
konser programları konusunda şunları 
söylüyor: "Her konser bizim için bir 
prömiyerdir. Daha önce çaldığımız klasik 
bir besteyi de sanki ilk çalıyarmuş gibi 
hazırlarız. Programlarımıza mutlaka bir 
veya iki çağdaş besleeinin eserlerini 
koyarız ve bunlardan birinin İsviçreli bir 
besteci olmasına özen gösteririz. 
Repertuarımızda 350-400 kadar eser 
vardır. Topluluğumuzun çok rafine ve 
şaşırtıcı bir tınısı vardır. Bu biraz da 
sahip olduğumuz sazlardan 
kaynaklanmaktadır. Üyelerimiz 
Stradivarius, Amati, Guarneri, 
Guadagnini'den Gagliamo'ya kadar çeşitli 
eski sazlarla çalmaktadırlar." 

ı960 yılında Lucerne kenti himayesine 
alınan topluluk, Rudolf Baumgartner'in 
müdürlüğünü yaptığı Lucerne 
Konservatuvarı'nda çalışmaktadır. 

G . PTELEMANN: Konçerto Sol Majör 

_j.S.Bach'ın çağdası olan Georg Philipp 
Telemann yaşadığı yıl larda ün kazanan 
c nder bestecilerdendir. 600 Süit, ı 70 
Konçerto, 600 Uvertür, 44 Passion. 40 
Opera yazan Telemann'ın viyola ailesine 
aiı yazdığı en güzel örneklerden biri 
olan bu eser. I 7.yüzyıl konçcrıo stiline 
uygun olarak 4 bölümlü düzenlenmiştir: 

! .Bölümde arkesıranın Largo tempodaki 
kısa ıuttisinden sonra sola viyola girer ve 
yaylıçalgılada bir diyalog başlar. Viyola 
gittikçe hakim role geçer. 

2 .Bölümde canlı ve çok tipik bir 
İtalyan tipi Barak Konçerto havasındaki 
Allegra yine arkesıra ile girer. Thtti ve 
solo ı_:algıların sürekli soru-cevap 
diyalogları ile gelisen bölüm. ağır ve 
ctuygulıı bir Andanıc ilc soluklanır. Viyola 
partisi. kemanların ve klavsenin 
eşliğinde solisıc. sonoritesinin 
güzelliğini gösterme fır.satını verir. Bach'ı 
andıran bu bölüm. Brandenburg 
Konccrtoları tarzında giren ıutti ve onu 

izleyen viyola, kadanslarla süslenen 
Presıo ile sürer. Ancak Bach ile 
Telemann'ın etkileşimi besleeinin 
kişiliğini bozmaz.(Süre: ı 7') 

JPACHELBEL:Kanon 

Güney Almanya'nın Nürnberg kentinde 
doğan ve orada ölen johann Pachelbel, 
Kuzey Almanyalı D.Buxtehude ile ı 7. 
yüzyılın önemli org ustalarından sayılır. 
Bach ailesi ile yakın dostluğu olan 
besıeci, org için yazdıkları ile ün 
kazanmış, Bach'a yol göstermiştir. Kuzey 
Almanya org ekolünün virtüozluğa önem 
veren yorum stiline kar.sın eserlerinde 
açık anlaşılır bir beste tarzını seçmiştir. 
Oğlu Wilhelm Hieronymus'u çağının 
ünlü orçusu olarak yetiştiren Pachelbel'in 
klavyeli çalgılar ve oda müziği eserleri 
arasında en çok tanınan eseri orijinalele 
üç keman ve basso continuo (sürekli 
bas) için besıelenen, 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 hasmeıli bir yapıya 
sahiptir.(Süre 4 ' )  

W.A .MOZART Divertimento 

1 772 yılında babasıyla İtalya'ya giden 
ve önce Milano'da, bu kent orkestrası ile 
konserler veren ve kendi eserlerini 
yöneten Mozart'ın KVI36-137-138 
numaralı 3 Divertimento'yu ya Milano'da, 
ya da bu İtalya gezisinden döndükten 
sonra yazdığı sanılıyor. Bir Kuartet 
biçiminde 4 sesli yazıldıkları için, ilk 
kuarıeıleri gibi unutulan bu eserler 
"Salzburg Senfonileri" adıyla da anılır. O 
çağın eğlence müziklerinin en güzel 
örneklerinden olan 136 Köchel numaralı 
Divertimento, İtalyan "Bel Canto'' 
tarzındaki güzel melodileri ile 
seçkinleş ir. 

! .Bölüm, Re Majör tondaki Allegra ilki 
kısa, ikincisi uzun iki temanın 
birbirleriyle oranıılan yönünden daha çok 
Michael Haydn'ı andırır. Özellikle iki 
kemanın konsertant bir rol oynadığı ve 
parlak. gösterişli pasajlada belirginleşen 
bu bölümde temalar minör tonla 
kesintiye uğrar. 

2 .Bölüm Andante hülyalı atmosferi, 
şarkı söylerken yaşayan güzel ve duygulu 
cümleleriyle, kemanların okıavlarla 
duyurdukları ezgisiyle seçkinleşir. 

3.Bölüm, duraklama yapmadan süren 
canlı ve kısa fina! ise akarlarının 
şakacılığı ve beklenmeyen fugato 
partileriyle ilgi çeker. (Süre : l2 ' )  

K . AITERBERG : Süit 

İsveç'in en önemli besleeisi Kurt 
Atterberg, önce Göteborg Konservatuvarı'n 
da viyolonsel öğrenimi yapmış, ancak 
çalısma hayatına mühendis olarak 
başlamıştır. Atterberg yazdığı 9 Senfoni, 
9 Orkestra Süiti, keman. viyolonsel. 
piyano. korno Konçerıoları, 5 Opera ve 
birçok oda müziği eserleriyle ülkesinin 
müzik düyasında önemli bir rol oynamış, 
İsveç Besıeciler Birliği'nin başkanlığını 
yapmış, Avrupa'nın büyük müzik 
merkezlerinde konserler yönetmistir. 
6.Senfoni'si ile Schubert Ödülü'nü 
kazanan Atterberg romantik karakterdeki 
renkli müziğinde genellikle halk 

motiflerini kullanmıştır. 
Op.l 9  No.! Üçüncü Süit'ini 1916 

yılında Maurice Maeterlinck'in "Soeur 
Beatrice" adlı dini oyunu için yazmış, 
daha sonra 1917 'de konser süiti olarak 
keman. viyola ve yaylıçalgılar orkestrası 
için düzenlenmiştir. 

! . Bölüm ağır tempodaki Prelüd'te 
keman ile viyolanın hüzünlü diyaloguna 
arkesıra da katılır. 

2 .Bölüm biraz daha hızlı olan 
Pantomim'de her iki çalgı daha canlı ve 
güçlüdür. Yine birbirlerinin ezgilerini 
tekrarlarlar. Eski bir Konçerto Grosso 
tarzında başlayan bölüm aynı şekilde 
sona erer. 

3.Bölüm hızlı olarak yaylıçalgıların 
pizzicato eşliğinde başlar. Eserin bu en 
uzun bölümü bir Serenacl havasındadır, 
ancak sakin bir şekilde sona erer. 
(Süre : l3 ')  

PWEITSTEIN : "Aphoriphone" 

1939 yılında Zürih'te doğan İsviçreli 
besteci Peter Wettstein ülkesinde keman 
öğrenimini tamamlamış, 1961 'den sonra 
Almanya'da Detmold Müzik Akademisi' nde 
kompozisyon, teori, arkesıra şefliği 
ve tonmaysterlik dallarında diplama 
almıştır. 1 965'den beri de İsviçre'de teori 
ve arkesıra şefliği der.sleri vermekte, 
Zürih Konservatuvar ve Akademisi 
arkesıralarının yöneticiliğini yapmaktadır. 
1950 ve 60'lı yıllardaki ilk 
denemelerinden sonra kendine has bir 
beste dili yaratmağa çalışan Weııstein, 
yeni eserlerinde "Yaşamın zor şartları 
nedeniyle müzik veya diğer sanat 
dallarından uzaklaşmak zorunda kalan 
dinleyiciyi ani ve daha önce duyulmamış 
tını etkileriyle uyarmayı, onu daha canlı 
hale getirmeyi" amaçlıyor. 

Birçok oda müziği, org, piyano ve 
arkesıra için eserleri de olan Wettstein, 
1986 yılında tamamladığı 12 Yaylıçalgı 
için "Aphoriphone" hakkında şunları 
söylüyor: "Aphoriphone eski 
yunancadaki Aphorismus (vecize,önsöz) 
ve Phonae (ses,tını) sözcüklerinden 
kaynaklanıyor. Esere bu başlığı seeisimin 
nedeni birleştiriciliğe olan sevgimin 
yanında, berrak bir açıklaması 
olmamasından geliyor. Bu durum, eseri 
tamamladıktan sonra adlandırdığım 
bölüm başlıklarında da belirgindir: 
Phantom-Hayalet; Fata Morgana-Serap; 
Charade-Anlaşılmaz Bilmece: Vision
Görüntü. Diğer yandan da bu başlıklada 
hem yorumcuların. hem de dinleyicilerin 
hayal güçlerini ve merakla rı nı 
uyandırmak, öte yandan ise somut bir 
bekleyişi kısıtlamak istedim. Çünkü, 
ancak kısmen açıklanabilen, 
anlaşılabilen ve bağımsız bir sanat dalı 
olan müziğin hem insanlar, hem de 
diğer yaşam ve sanat stilleri açısından 
etkisi ve onların içine işleyişi beni 
hergün yeniden büyülemektedir". 

ROCH Müstahzarları San.A.Ş., ClBA-GEİGY 
İlaç ve Kimya San. ve Tic.A.Ş. ile PRODALİN 
A.Ş.Gıda Mamülleri imalat ve Pazarlama'ya 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should !ike to thank ROCH Müstahzarları 
San.A.Ş., ClBA-GEIGY İlaç ve Kimya San.ve 
Tic.A.Ş. and PRODALIN AS. Gıda Mamülleri 
imalat ve Pazarlama for their contributions. 
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[sterseniz ilk kalkan uçaga, olmazsa 
ikincisine ... alınazsa üçüncüsüne binin ... 

Ingiliz Havayolları ile hergün İstanbul'dan 
Londra'ya direkt uçabilirsiniz. Londra' dan, 
;ideceğiniz yer neresi olursa olsun, sizi oraya 
;ötürecek bir İngiliz Havayolları uçağı 
Julacaksınız. İngiliz Havayolları en çok ülkeye, 
�n çok yolcu taşıyan havayoludur. Londra'dan 
>.alkan ilk uçağı kaçırsanız bile, daima bir 
kincisi, bir üçüncüsü olacaktır ... 

B RITI SH Al RWAYS 
Dünyanın gözde havayolu. 7 



Eurocard 
ve Yapı I<redi . . .  

"Çifte ayrıcalık1 
Eurocard1ınız Yapı Kredi1den ise . imzanız itibarınızın bir kanıtıdır . 
YAPI KREDi ' n i n  çağdaş ba n kacı l ı k  
an layışına b i r  örnektir EU ROCARD. 
M ud i lerine sunduğu çağdaş b ir  ödeme 
a racıd ır. B ir  aynca l ı ktır. YAP I KREDi 
güvences in i .  YAPI KR EDi aynca l ığ ın ı  
taşı r. 

EU ROCAR D  ve YAPI KREDi . "Ç ifte 
Ayrıcal ık" demektir. 

~ 
YAPI KRE DI 

"h izmette sınır yoktur" 



-
--

_ .. 



• 

RESITALLER 

I'r 



1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

3RIGORI SOKOLOV, piyanotpiano 
t 20.6 . 1987, Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm 

1rederic CHOPIN 
1810-1849) 

IRAI!NTERMISSION 

1rederic CHOPIN 

5 Polonez/Polonaises 
No. 1 Op.26: Do diyez minör/C sharp minor 
No.2 Op.26: Mi bemol minör/E fiat minor 
No.4 Op.40: Do minör/C minor 
No.S Op.44: Fa diyez minör/F sharp minor 
No.6 Op.53: La bemol Majör/A fiat Major 

12  .Etüd/Etudes, Op.2 5  
No.1 La bemol Majör/A fiat Major (Allegro sostenuto 
No.2 Fa minör/F minor (Presto) 
No.3 Fa Majör/F Major (Allegro) 
No.4 La minör/A minor (Agitato) 
No.S Mi minör/E minor (Vivace) 
No.6 Sol diyez minör/G sharp minor (Allegro) 
No. 7 Do diyez minör/C sharp minor (Lento) 
No.8 Re bemol Majör/D fiat Major (Vivace) 
No.9 Sol bemol Majör/G fiat Major (Allegro assai) 
No. 10 Si minör/B minor (Allegro con fuoco) 
No. 1 1  La minör/A minor (Lento-Allegro con brio) 
No. 12  Do minör/C minor (Allegro molto e con fuoco 

1Lİ RlZA ÇARMIKLI-LİBAŞ 'a katkılarından 
'olayı teşekkür ederiz. 
Ve should !ike to thank ALI RlZA 
'ARMIKLI-L/BAŞ for their contributions. 



havasıyla birinciye tam bir kontrası 
oluşturur Ritenuto (ağırlasan) ve 
Accellerando ( çabuklaşan) yerlerine 
rağmen tutkulu birinci tema dans ritmini 
yine de kuvvetler hissettirir. Re bemol 
tonda Pianissimo (çok hafif) sekilde 
giren ikinci temadan sonraki, Si bemol 
Majör tondaki lrio, uzaktan duyulan 
törensel ve ulusal şarkı havasını yansıtır. 
(Süre:8') 

Op.40 No. 4 ,  Do minör Polonez 1 838 
yılında Mayorka'da George Sand'ın yazlık 
evinde bestelenmis ve Chopin'in arkadaşı 
jules Fontana'ya ithaf edilmişt ir. Girişte 
bas seslerle sol elin trajik oktavlarla 
duyurduğu tema hüzünlüdür. Anton 
Rubinstein'in deyişiyle sanki yenik 
Polanya'yı anlatmaktadır (Süre:T) 

Op.44 No. S .  Fa diyez minör Polonez, 
184 1  yılında yazılmış ve Prenses de 
Beauvau'ya ithaf edilmiştir. Kesik 
biçimde,pianissimo'dan fortissimo'ya 
yükselen ilk sekiz ölçüde gerilim artar; 
sanki büyük tarihi bir olay 
anlatılmaktadır. Üçüncü scherzo'yu 
anımsatan biçimdeki girişten sonra 
alısılmamıs bir tarzda her iki elin unison 
çaldığı staccato pasajtarla tema sunulur. 
Daha sonra "Sotto voce-orta yükseklikte" 
sarkı gibi duygulu bölüm sergilenir. 
(Süre: l l ' )  

Op.53 No.6, La beınol Majör Polonez 
Chopin'in en ünlü eserlerindendir 1 843 
Temmuzunda bestelenen ve borç para 
aldığı arkadaşı banker Auguste Leo'ya 
ithaf edilen esere " Heroic-Kahramanca" 
baslığı verilmiştir Parlak tonalitesinin de 
yardımıyla, temalarının zafer dolu havası 
hüzünlü veya duraklayan bölmelerlc 
kesilmeden süren Polonez'in ilk 1 6  
ölçüsünde ana temaya giriş icin gerekli 
hazırlık yapılır. Kroınatik şekilde altılı 
akarlar yükselerek ulusal hayranlığı 
belirten ana temaya ulaşır. Epik 
karakterdeki yan temalar bile güçlü bir 
yapıdadır Sol elin oktavlarla duyurduğu 
Mi Majör trio bütün müzik dünyasında 
ün kazanmıştır. Virtüoz yapısı ve şiirsel 
anlatımıyla piyano tekniğinin bütün 
özelliklerini kapsayan Polonez yine 
parlak akorlarla sona erer. (Süre : T ) 

FCHOPİN: 12 Etüd, Op. 25 

Chopin romantik piyano tekniğinin 
bu önemli 24 Etüd'ünü, Op. IO'u 1 829-32, 
Op 25 olarak ta 1832-36 yılları arasında 
yazdı .  İlk 12 Etüd'ü Franz Liszt'e . Op. 25 
12  Etüd'ü de Liszt'in dostu Kontes 
D'Agoult'a ithaf etti. 

Czerny ve Cranıer'in piyano etüdlerini 
nıodası geçmis bulan Chopin' i ı ı  
Paganini'nin de etkisinde kısmen parlak, 
kısmen şiirsel anlatımla yazdığı etüdleri 
tutucu çevreler tarafından uygunsuz. 
isyancı olarak nitelendirildi. Ancak 
Schuınann ve Liszt gibi ünlü besteciler 
bu etüdlerde piyanonun nasıl ustaca 
cieğerlendirildiğini anlıyor, devrim 
yaratan duatesini (parmak işaretlerini), 
"Etüd" şeklindeki didaktik başlık altında 
gizlenen romantik piyano stilinin 
getirdiği yeniliği farkediyorlar, 
destekliyorlardı .  Çağımızın ünlü piyanisti 
Cortot ise bu konuda şunları söylemiş: 
"Etüdlere. virtüozitesi olmayan piyanist 
nasıl ulaşaınıyorsa. müzikalitesi olmayan 
virtüoz da aynı şekilde başarısız kalmaya 
mahkünıdur". 

Etüdler A-B-A lied formunda yazılmış, 
B bölmesinde genellikle ana kısım 
geliştirilmiştir Süreleri bir dakika ile 
ctört-bes dakika arasında değişen 
Etüdterin sıralanıasında ise Bach'ın "Eş 
düzenli Klavye"sindeki gibi tonların 
dizilişi değil de, tonalitelerin birbirine 
uyumu, paralelliği gözetilmiştir O 
cağiarda Liszt'in veya Chopin'in bile bu 
etüdterin tamanıını bir solukta 
çalmamalarına rağmen, günümüz piyano 
virtüozlarının bunların hepsini 
yorumlaması dinleyiciyi yarabilen bir 
alıskanlık haline gelmiş, adeta bir şeref 
meselesi olarak kabul edilmiştir. 

No.! La bemol Majör tondaki ve 
4/4 'lük ölçüdeki , seslerin hızlı ve 
hakkıyla tek tek belirlenmesi (Allegro 
sostenuto) istenilen Etüdü, Schumann 
bizzat Chopin'den dinlemiş ve 
izienimlerini şöyle anlatmış: "Bir Eolya 
Arpı tınısı elde eden Chopin. hiç de 
bütün küçük notaları belirgin şekilde 
duyurmadı: ancak uzun tutulan notalarta 
harika bir melodi yarattı" 1 6 'lık 
notaların çevik,dörtlük notaların 
tutularak çalınmasıyla sakin şarkının 
şiirsel karakteri vurgulanabilen Etüd 
hakkında Chopin bir öğrencisine şu 
açıklamayı yapmış: " Küçük bir çoban 
yaklaşan fırtınadan kaçmak icin sakin 
bir nıağaraya sığınır. Uzaktan rüzgar ve 
yağmurun sesi duyulurken flütüyle şirin 
bir ezgi çalar". Bu Etüd aynı zamanda 
"Eolya Arpı" başlığını da tasır 

No.2 Fa minör to nda, 4/4 'lük ölçüdeki 
Etüd ile ilgili Chopin'in yorumunu yine 
Schuınann şöyle tanımlıyor: " Kendine 
özgü çalısı ile unutulmaz biçimde. 
hülyalı. büyüleyici. sanki uyuyan masum 
bir çocuğun yumuşaklığı ile çaldı".Presto 
(cok hızlı) tempodaki zarif parça, 
sekizlik ve dörtlük triyolelerin ustaca 
uyumu ile ritmik bir çekicilik kazanır. 
Parlak pasajlarda parmakların tuşlara 
düşer gibi dokunması. fakat vurmaktan 
kaçınınası bu etüdele dikkate alınacak 
önemli bir unsurdur 

No.3 Fa Majör tonda, 3/4 'lük ölçüdeki 
Allegro(hızlı) tempodaki etüdün zarifliği, 
sağ elin belirlediği iki sesli partiyle, 
ritmin değişkenliği, sol elin sıçrayışiarı 
ve parlak pedal efekteriyle belirginleşir. 

No.4 La minör to nda ve 4/4 'lük 
ölçüdeki Agitato(heyecanl ı)  yorum 
gerektiren Etüd senkoptu ritmiyle garip 
şekilde,duraklamaksızın sürer. 

No.S Mi minör tonda ve 3/4'lük 
ölçüdeki Vivace(canlı) tempodaki Etüd 
bir scherzo karakterindedir Bu 
parçadaki ince ritim efektleri, sol eldeki 
arp biçimi akarları vurgulayabilmek için 
yarumcunun çok esnek parmak ve 
bilekiere gereksinimi vardır. Orta 
bölmedeki Barkarol'e benzeyen ağır lirik 
şarkıdan sonra. arkesıra gücündeki 
fort issinıo final kontrası yaratır. 

No.6 Sol diyez ıninör ton da, 4/4 'lük 
ölçüdeki Allegro(hızlı) Etüd, iki sesli 
Irillerindeki ve gamlardaki alışılmamış 
hafiflik ve mükemmellik gerektiren 
yapısıyla Op.25 ' in en ünlü 
bölümlerinden biridir. 

No. 7 Do diyez minör ton da. 3/4 'lük 
ölçüdeki Lento(Ağır) tempodaki Etüd, 
Op. 25 ' in en uzun süreli ve en hüzünlü 
alanıdır. Bu etüdteki Slav müziğine özgü 
hüzün (Lehçe adıyla "Zal") Chopin'in 
biyografilerinde çok sözü edilen bir 

tanımlamadır. Liszt ve Wagner'e öncülük 
edecek kadar zengin modülasyonlu. 
kromatik armoni dizileriyle soğukkanlı 
biçimde işlenmiş olan bu hüzün, 
Chopin'in son günlerine kadar çok sık 
çaldığı bu etüdle değerlendirilmiştir. 

No.8 Re bemol Majör ı onda, 4/4 'lük 
ölçüdeki Vivace(canlı) tempoda olan 
Etüd'ü.  ünlü piyanist Hans von Bülow 
"elleri ısıtmak için en faydalı çalışma" 
diye tanımlanmıştır. Etüd her iki elin 
altılı aralıklar çalmasını ve yumuşak 
biçimde tuşların üzerinde kaymasını 
öngören virtüoz bir yorum gerektirir. 

No.9 Sol bemol Majör toncia ve 2/4 'lük 
ölçüdeki Allegra assai( çok hızlı )  
tempoda, ancak zarif ve tınısal hafiflik 
ile çalınması istenilen bir dakika bile 
sürmeyen bu en kısa Etüd " Kelebek" 
başlığını taşır. 

No. l O  Si minör tonda, 4/4 'lük ölçüde 
güclü pasajtarla başlayan Etüd'ün ateşli 
ve vahşi yapısı( Allegra c on fuoco) 
Chopin'in elejik tarzına biraz ters düşer. 
Ancak Si Majör tondaki orta bölmede 
yine lirik havaya bürünen Etüd, sonra 
yine yoğun ses hacminin o devirdeki 
piyanonun gücünü aşmasıyla geleceğin 
piyano müziğini müjdeler gibidir. 

No. l l  La minör tonda. 4/4 'lük ölcüdeki 
Etüd ( Lento-Allegro con brio ) ağır 
şekilde önce teksesli başlar: sorıra dört 
sesli bir marş motifi şeklinde sürer. 
Eroik karakter, ritmi ve girişteki temayı 
haslarda belirleyen sol elin eşliğinde, 
sağ elin fırtına gibi canlılığıyla gelişir ve 
etüde " Kış rüzgarı" adı verilmesine 
neden olan dinamik ve güclü bölüme 
egemen olur. 

No. l 2  Do minör tonda. 4/4' lük 
ölçüdeki Etüd( Allegro nıolto c con 
fuoco) çok hızlı ve ateşli biçimde-son üç 
etüdün ortak karakterinde-gelişir. Bu 
etüdteki arpej dalgaları esere "Okyanus 
Etüdü" adı verilmesine neden olmuştur. 
Bir öyküye göre ,Varşova'nın işgalinden 
sonraki ümitsizliği bu arpejlerin 
eşliğinde duyulan soylu temayla yansıtan 
etüdün tını zenginliği,özellikle büyük 
salonlarda kahramanlık şarkısını 
yansıtan bir koral gibi etkili olur. 
(Toplam Süre: 32')  

Bu resital TÜRK-SOVYET Kültürel DetJişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
This recital has been realized within the 
frame of TURKiSH-SOVIET Cultural 
F:xchange Programme. 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

\1ISCHA MAISKY , viyolonsellceııo 

PAVEL GILILOV, piyanolpiano 
t 2 1 .6.1987 Atatürk Kültür Merkezi , 18.30 / 6.30 pm 

[ohann Sebastian BACH 
: ı 685-l 750) 

[ohannes BRAHMS 
: ı833-1897) 

>RAIINTERMISSION 

�ranz SCHUBERT 
ı 797-1828) 

:Iaude DEBUSSY 
1862-1918) 

Süit No.3, Do Majör BWV1009 
Suite No.3 in C Majör, BWV1009 
• Prelude 
• Allemande 
• Courante 
• Sarabande 
• Bourree 1-11 
• Gigue 

Sonat No. l ,  Mi minör Op.38 
Sonat No. l  in E minor Op. 38 
• Allegra non troppo 
• Allegretto quasi Menuetto 
• Allegra 

Viyolonsel ve Piyano Sonatı 
La min ör, "Arpeggione", D.82 1 
Sonata for Cello and Piano 
in A minor "Arpeggione", 0.821 
• Allegra moderato 
• Adagio-Allegretto 

Sonat/Sonata 
• Prologue. Lent. Sostenuto e malta risoluto 
• Serenade et Finale. Moderement anime 
• Finale-anime 



Pavel GİLİLOV 

1975 Ekiminde Varşova'nın en önemli 
gazetesi Pavel Gililov için şöyle 
yazıyordu: " Maurizio Pollini ve Martha 
Argerich'ten beri Chopin Yarışması için 
onun yeteneği ile kıyaslanacak başka biri 
olmadı". 

1950 yılında Savyeter Birliği'nde 
Donetsk'de doğan Gililov, ilk konserini 8 
yaşında orkestra eşliğinde verdi. Olağan 
dışı müzik yeteneğinin Dimitri 
Kabalevsky tarafından keşfedilmesinden 
sonra Leningrad Konservatuvarı'na girdi 
ve Moisey Halfin'in öğrencisi oldu, 1973 
yılında da mezun oldu. Pavel Gililov 
1972'de henüz öğrenciyken Moskova 
Ulusal Piyano Yarışması, 
1975'de Uluslararası Chopin yarışması 
ve daha sonra Vercelli'de (İtalya) yapılan 
Viotti Uluslararası Yarışmasında birinci 
oldu. 

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve 
Asya'da resilaller veren sanatçı 
Leningrad ve Moskova Filarmoni 
arkesıralarının konserlerine solist olarak 
katıldı. 

Sanatçı halen Köln Yüksek Müzik 
Okulu'nda profesördür. 

j.S.BACH: Süit No.3 

Bach'ın Köthen'de 17 17·1 723 yılları 
arasında bestelediği solo viyolonsel için 
6 Süit, keman ve klavsen için yazdıkları 
gibi birbirini izleyen danslardan oluşur. 
Daha Bach'tan önce Allemande, 
Courante, Sarabande ve Gigue'i içeren 
süitler gelenek haline gelmişti. Daha 
yeni danslar olan Gavotte, Menuet ve 
Borurree ile bale ve operalarda dans 
ediliyordu. Bach'ın "6 Suites a 
Violoncello sol o senza basso " başlığıyla 
yayınladığı eserleri müzik tarihinde solo 
viyolonsel için yazılanların ilkidir. 
Süitler prelüd ile başlar ve altı bölümden 
oluşur. Her dans motif ve armonik 
gelişmeler için iki bölmeden kuruludur. 
Bach'ın ikinci eşi Anna Magdelena'nın el 
yazmasıyla günümüze ulaşan süitlerden 
üçüncüsünde kullanılan Do Majör 
tonalite, çalgıya 4 sesli akorları rahat 
çalma olanağını ve kalın seslerin 
tınısının daha güzel olmasını sağlar. Bu 
suitin Prens Leopold'ün saray 

orkestrasında görevli C.F.Abel veya 
C.B.Lirigke için yazıldığı sanılmaktadır. 

4/4'lük ölçüdeki tutkulu Prelüd'de önce 
rahat, akıcı olan tavır. figürlerin ve 
anlatırnın sürekli değişmesiyle bir 
kontrası yaratır. Kısa ve arpej şeklinde 
çalınan akorlarla bir kadans belirir. Daha 
sonra sıklaşan akarlar finali haberler. 

4/4 'lük ölçüdeki Allemande, hızlı şekilde 
üç tane onaltılık notayla başlar ve bu 
hareket bu ağır dansın ikinci bölmesini 
de harekete geçirir. 

3/4 'lük ölçüdeki Courante İtalyan keman 
ekolünün "Corrente" leri gibi canlı ve 
çekicidir. (Bu çok tanınan Courante'ın 
hem keman, hem de gitar için 
düzenlemeleri de uzun yıllardan beri 
konser sahnelerinde yorumlanmaktadır). 

3/4'1ük ölçüdeki Sarabande'ın sanki 
acıyla yüklü havası daha ilk ölçüde 
belirir. Bu ağır havayı 4/4'lük ölçüdeki 
Bourree'lerin neşeli ve akıcı havası 
hemen değiştirir Minör tondaki 
2 .Bourree'den sonra tekrar l .Bourree'ye 
geçilir. 

O çağ için oldukça modern olan 3/8'lik 
ölçüdeki Gigue'nin hareketli, kendine 
has anlatım özelliği, Bach'ın eşinin el 
yazısı ile bütünüyle belirtilmiştir. 
(Süre 22')  

j.BRAHMS: Sonat No. l 

Brahms iki tane viyolonsel sonatı 
yazmıştır. Birincisi 1865'te, diğeri ise -21 
yı l  sonra- 1886'da tamamlanan 
eserlerden ikincisinde dramatik ve 
rapsodik bir anlatımı öngörmüştür; ilk 
sonat ise en ince noktasına kadar iyi 
planlanmış ve melodik yapı bakımından 
daha zengindir. Her üç bölümü de minör 
tonlarda olan birinci sonatı bestelerneğe 
Brahms genellikle koro müziği ile 
ilgilendiği yıllarda, 1862'de başlamıştır. 
Daha çok melankolik bir havası olan 
eserin birinci bölümü daha geniş 
tutulmuş, aradaki "Intermezzo" benzeri 
menuet ile üçüncü bölüme sakin bir 
geçiş yaratılmıştır. 

4/4'lük ölçüde ve Mi minör tondaki 
! .Bölümde (Allegro non troppo) sakin ve 
güçlü ilk tema etkili şekilde viyolonsel 
tarafından duyurulur. Buna piyano 
gittikçe kuvvetlenen şekilde katılır. İkinci 
tema daha canlı, daha isteklidir. 

3/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegro 
quasi Menuetto) menuet benzeri canlı 
tempoda, ritmik vurgulu gelişir. Bölümün 
La minör tonda beliren teması, trio 
bölmesinde Fa diyez minörde tekrar 
duyulur. 

Yine Mi minör tona dönen 4/4'lük 
ölçüdeki hızlı fina! ( Allegro) kontrpuan 
bakımından çok ustaca düzenlenmiştir. 
Bach'ın Füg Sanatı adlı eserinin 16 .  ve 
17 .  Füglerine benzeyen bir Füg bütün 
bölüme egemen şekilde, lirik yan 
ternalara da ancak geçişler şeklinde yer 
vererek gelişir, Coda'ya parlak biçimde 
ulaşarak Sonatı sona erdirir. (Süre:25') 

F.SCHUBERT: Arpeggione Sonatı 

Viyolonsel repertuarının en çekici 
eserlerinden olan Sonat, aslında bu çalgı 
için yazılmamıştır. Viyanalı saz yapımcısı 
Georg Stauffer 1823 yılında "Viola da 
Gamba" benzeri 6 telli ve arpejleri, çalış 
kolaylığından dolayı bu adı verdiği bir 
çalgı yapmış ve Schubert'ten bu çalgı 
için bir eser bestelemesini istemişti. 

Schubert'in "Arpeggione veya 
Viyolonsel ve Piyano için Sonat " 
başlığıyla yazdığı eser orijinal haliyle 
Ignaz Schuster tarafından yalnız bir kez 
çalınmış; keman ve viyola için yapılan 
düzenlemeleri de unutulmuştur. Daha 
sonra viyolonsele uygulanan sonat 
günümüzde daha çok Fournier'nin 
düzenlemesiyle çalınmaktadır. 

4/4'lük ölçüdeki ! . Bölüm Allegro 
moderata'da piyanonun girişinden hemen 
sonra viyolonsel ilk temayı duyurur ve 
arpejlerle geliştirir. Piyanonun iki forte 
akarundan sonra viyolonselin pizzicato 
eşliğinde, önce piyano ikinci temayı 
belirler ve viyolonsel temayı sürdürür. 
Bölüm adeta fina! havasında iki akorla 
sona erer. 

3/4'lük ölçüde ve Mi Majör tondaki 2 .  
Bölüm Adagio'da viyolonsel "Alabalık" 
ezgisine benzeyen temayı duyurur ve 
resitatiften sonra 2/4'lük ölçüdeki La 
Majör tondaki Allegretto, ilk bölümün 
birinci temasıyla girer Re minör tondaki 
hızlı arpejlerle canlılık kazanan bölüm, 
daha sonra Viyana ezgilerini anımsatan 
zarif bir şekilde sona erer. (Süre:20') 

C.DEBUSSY: Sonat 

Viyolonsel için Sonat Claude 
Debussy'nin son bestelerinden ve bu 
çalgı için yayınlanan tek eseridir. Bestecinin, 
bölümlerinin uyumluluğunu ve klasik 
form yapısını sevdiğini söylediği Sonat 
1915  yılı yaz tatilinde Dieppe'de yazılmış 
ve diğer sonatları gibi eşi Emma'ya ithaf 
edilmiştir. 2/4'lük ölçüdeki ilk bölüm 
(Prolbgue) ağır (lent) tempoda ve soylu 
bir biçimde başlar. Viyolonsel, bazıları 
1-2 ölçü ancak süren ve daima yenilenen 
temaları konuşur gibi duyurur. Bu 
hüzünlü temalar besleeinin "Le Thmbeau 
des Naiades ", Arabesk No. 2 gibi 
eserlerine çağrısımlar da yaratır. 
Prologue başladığı gibi soylu biçimde 
biter. 
2 .Bölüm 4/4'lük ölçüde ve orta hızdaki 
(Moderement ani me) Serenad ve Fina! 
hüzünlü hatta trajik atmosferdedir. 
Viyolonsel Serenal'da gitar (pizzicato ),  
flüt (flautendo),hatta tamburin 
efektleriyle, portande (kaymalar) ve 
sulponticello (eşlik yanında) 
nüanslarıyla, ironik (alaycı) geçişlerle 
oldukça duygulu bir anlatıma yönelerek 
eski fransız komedilerinin eğlenceli tipi 
Pierrot'nun mandelini eşinde aya bir aşk 
serenadı söylemesine simgeler. 
Son bölüm 4/4'lük ölçüde ve canlı 
(anime) tempodaki bir İspanyol gitarı 
havasıyla giren Final'de ise, bu kez eski 
tiyatronun tutkulu figürü Arlequin 
canlandırılır. 
Debussy bu bölüme de müzik terimi 
olmayan "Leger et nerveux-Hafif ve 
sinirli" başlığını yazmıştır. (Süre 12 ' )  
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1 RECITALS 

LYUBOV TIMOFEYEVA, piyanolpiano 
e 22.6. 1987, Atatürk Kültür Merkezi, ı8.30/6.30 pm 

Robert SCHUMANN (ı8HH856) 

"ABEGG" İsmi Üzerine Thma ve 

Çeşitlemeleı; Op.l 
Theme and Variations on 
the Name of "ABEGG" 
• Thma.Arıimato 
• Vaı:I : Fa MajöıfF Major 
• Vaı:II.: Fa MajöıfF Major 
• Vaı:ill: Fa MajöıfF Major 
• Firıale alla Fantasia. Vivace 

Robert SCHUMANN 
Kamaval/Camaval, Op.9 
ı. Preambule (Quasi maestoso-animato) 
2. Pierrot (Moderato) 
3. Arlequin (VM>) 
4. Valse Noble (Un poco maestoso) 
5. Eusebius (Adagio) 
6. F1orestan (Passionato) 
7. Coquene (VM>) 
8. Replique-Sphirıx ( L'istesso tempo) 
9. Papillons (Prestissimo) 
IOAS.C.H.-S.C.HA(Lettres dansantes) (Presto) 
ı l.Chiarirıa (Passionato) 
ı2.Chopin ( Agitato) 
ı3.Estrella (Con aileıto) 
ı4.Reconrıaissance (Animato) 
ı5.Pantalone et Colombine (Presto) 

ı6:Valse Allemande-lntermezzo: 
Paganini (Molto vivace) 

ı 7 Aveu (Passionato) 
ı8.Promenade (Con moto) 
ı9.Pause (VM>) 
20.Mardıe des Davidsbündler 

aıntre Les Philistins. Non allegro ( Animato
Vim-Animato molto piü. stretto) 

ARAIINffiRMISSION 

Franz USZT (ı811-1886) 

3 Etüd/Etudes 
ı. Ricordanza 

(ı2 Etudes d'Execution 
Thınscendante'dan Nu9/No.9 from the 
ı2 Etudes d'Execution Thınscendante) 

2.Gnomenreigen (2 Konser Etüdü'nden Nu2/ 
Nu2 from 2 Concert Etudes) 

3. Etüd Fa minörfEtude in F minor 
(3 Konser Etüdü'nden Nu2/ 
Nu2 from 3 Concert Etudes) 

Sergei PROKOFİEF (ı891-1953) 

Sonat No. 7, Si bemol Majör 
Sonata No. 7 in B flat Major 
• Allegro inquieto 
• Andante caloıı:ıso 
• Precipitato 



R.SCHUMANN: Karnaval 
Schumann·ın bir ismin harflerini 

notaya uygulayarak yazdı�ı ikinci beste, 
piyano yazısı bakımından onun en 
parlak sayfalarını oluşturur ve Listz'in ilk 
yorumundan beri konserlerde en çok 
yeralan eserdir. 

"Dört Nota Üzerine Küçük Sahneler
Scenes Mignonnes sur Quatre Notes" 
başlı�ını taşıyan eser 1835 yılı Karnaval 
zamanında bestelenmiştir. Başlıkta sözü 
edilen dört notanın anlamı şöyle: 1834 
yılında küçük bir Bohemya kasabasında, 
Asch'da oturan Ernestine von Fricken'e 
aşık olan ve "Karnaval"ı ona ithaf etmek 
isteyen besteci A.S.C.H. harflerinin 
Almancadaki müzikal karşılıkları olan 
A = La. S =  Mi bemol(Es), C =  Do ve 
H =  Si notaları üzerine eserini kurmuştur. 
Ayrıca Schumann'ın isminde müzik 
diline çevrilebilen harfler de yalnız 
bunlardır. Böylece sevdi�i ile kendisi 
arasında gizli bir ba� kurulmuş: eserde 
metodik gelişme bu notalar esas 
alınarak, besleeinin piyanist Moscheles'e 
yazdı�ı gibi bir · ·Maskeli Baıo·· seklinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Preambul(giriş) şenlikli bir fanfar 
havası ile dansa ça�ıran bir uvertürdür 
ve o ça�ın ünlü halk dansı Galop ile 
sonuçlanır. 

214 'lük ölçüde sunulan melankolik 
Pierrot ile 314 'lük ölçüdeki neşeli ve zarif 
Arlequin temaları ile Maskeli Balo'nun 
popüler kişilikleri sergilenir. 

314'lük ölçüdeki Valse Noble (Soylu 
Vals) bestecinin nişanlısı Clara Wieck'in 
önceden yazdı�ı. Schumann'ın ne kadar 
güzel dans etti�ini anlatan mektubu 
anımsatır. 

214 'lük ölçüdeki tema ile sakin 
Eusebius ve 314'lük ölçüdeki ateşli 
Florestan aslında Schumann'ın müzik 
eleştirilerini yazdı�ı takma isimlerdir 
"Commedia Dell'Arte"nin bu ünlü 
figürleri besleeinin ikinci benliğini 
oluşturur. Coquetıe(Koket) biraz küstah, 
güzel bir genç kadındır. Peşinden gelen 
sayısız hayranını işveli bir tarzda reddeder. 

Replique(Replik)'te bir aşığın iç çekişi 
duyulur. Sphinx(sfenks) ise büyük bir 
bilmecedir. Bu bölümele Karnaval"ın 
temasını oluşturan 4 nota oktavlarla 
duyurulur. 

Papillions(kelebekler) belki de 
besleeinin etrafında hızla dönen genç ve 
güzel kadınları canlandırır. 

Letıres Dansantes(Dans eden harfler) 
Karnaval"ın 4 notasından oluşturulan 
314"lük ölçüde hızlı ve alaycı(burlesk) bir 
valstir. 

Chiarina, diğer adıyla besleeinin karısı 
Clara Wieck'in tutkulu bir şekilde 
( passianata) çizilen portresidir. 

314'1ük ölçüde sunulan Chopin teması 
ilc besteci, Chopinin üsiGbunu taklit 
etmekten çok onu bir paradi havasında 
canlandırır. 

Yine 313'lük ölçüdeki Estrella teması 
Schumann'ın Asch'ta yaşıyan sevgilisi 
Ernestine von Fricken'i yansıtır. 

214 'lük ölçüde sunulan 
Reconnaissance(l'anınma) maskeli bir 
genç kızın takipcilerinden kurtulmak için 
maskesini çıkartaca�ına söz verişini 
canlandırır. 

Pantalone ve Colombine'de. Karnaval'ın 
bu iki ünlü karakterinden Colombine 

Pantalone'nin ilanı-aşkını dinlemekten 
bıkkınlık geçirir ve onu itekler. 

Valse Allemande(Alman valsi) zarif bir 
şekilde dans edilirken vals, ünlü 
kemancı Paganini'nin müthiş tekni�ini 
simgeleyen staccato'larla kesilir. 

Aveu bir kez dinlenilen ve kabul edile·n 
tutkulu bir aşk ilanıdır. 

Promenda a�ır bir valste tekrar 
buluşan çiftierin fısıldaşmalarını. 
hareketli bir balo sahnesini canlandırır. 

"Pause"(ara) isminde belirtildi�i 
gibi bir dinlenmeyi de�il, finale uzanan 
gürültülü havayı yansıtır. 

"Filistinlilere karşı sava�,giden 
Davidsbündler'in Marşı"nda. 
Davidsbündler halkı yeni bir müzik 
tanrısına taparlar, Filistinliler ise eski 
klasik müziklerine ba�lıdırlar. Schumann 
klasikiere karşı savaşanlar için 314 'lük(!) 
ölçüde bir marş yazmış, Filistiniiieri ise 
17 .  yüzyıldan "Büyükbabanın Dansı" 
adlı tema ile simgelemiştir. 
Davidsbündler bu temaya karşı komik 
bir saldırıya geçer ve kavga -Preambule'de 
kullanılan- galop ile biter. Karnaval 
böylece neşeli ve nefes kesici hızda bir 
dansla sona erer. (Süre:31 ' )  

F.LİSZT: Ricordanza 
Liszt. ünlü piyano ö�retmeni Czerny'ye 

ithaf etıi�i " 12  Etudes d'Execution 
Transcendante''ı ilk kez 15 yaşında iken 
yazmış, sonradan bunları 1837 ve 
1851 'de yeniden düzelterek yayınlamıştır. 
Üçüncü yayınında günümüz piyanistlerinin 
yorumladıkları mükemmel biçime 
ulaşmış, virtüoz gösteriler müzikalitenin 
yararına yumuşatılmış, tım daha 
berraklık kazanmıştır. 

Dilimize "İnsan kudretini aşan biçimde 
icra edilen 12 Etüd" olarak 
çevirebilece�im.iz Etüdler'den 9 
numaralısı "Ricordanza-Anımsamak" 
başlı�ını taşıyor. La bemol Majör tonda 
ve Andantina tempodaki bu etüdü bir 
di�er virtüoz piyanist F.Busoni "solmuş 
bir tomar aşk mektubu"na benzetiyor. 
Ana teması Chopin'i andıran Etüd'ün 
yazıldı�ı 1826 yılında Chopin daha 
!anınmıyordu ve Paris'e gelmemişti. Bu 
ezgiyi Liszt'in İtalyan operalarından 
esinlendi�i tahmin edilmektedir. 
(Süre: 1 1  ' )  

F.LİSZT: Gnomenreigen 

Liszt'ten, etüdlerinin kazandı�ı başarı 
üzerine 1862 yılında Stutıgart'taki Leber 
ve Stark'ın piyano okulu tarafından iki 
etüd daha yazması istenmiştir. 

Renkli, piyanonun tınılarının sonuna 
kadar de�erlendirildi�i bu Etüdlerden 
618'lik ölçüde başlayan ikincisi (Presto 
scherzando-Un poco piu ani ma to) 
"Gnomenreigen-Cücelerin Ro n du . . 

başlı�ını taşır. Bu etüde "Cücelerin 
Rondu" adından önce "Mendelssohn'a 
Saygı" ismi daha uygun düşebilir; çünkü 
Liszt bu kısa etüdele kıvılcımlı bir 
staccato teknik ve virtüoz bir yorumla 
Mendelssohn'un kaprislerindeki esrarlı 
havayı ustaca yansıtabilmektedir. Ana 
temaların Rondo biçiminde yedi kez 
modülasyonlarla de�işimi piyaniste güç 
olduğu kadar parlak bir yorum olana�ı 
sa�lar. (Süre:3') 

F.LİSZT: Fa minör Etüd 
1848 yılında yayınlanan "3 Konser 

Etüdü"nden ikincisi 314'lük ölçüde ve Fa 
minör tondaki (A capriccio-Quasi 
Allegretto) Etüd, diyatonik ve kromatik 
figürlerin yo�un belirginli�inde parlak 
üçlü ve altılı aralıklarla, inci taneleri gibi 
sıralanan kaprisli virtüoz kadanslarla ilgi 
çeker. 

Chopin'in Op.25,2 numaralı etüdü 
üslGbunda 5 parmak için yazılmış bir 
çalışmadır. Paris'teki basımında bu üç 
etüde "Caprices poetiques-Şiirsel 
Kaprisler", ikincisine ise "La 
Leggeriazza" adı verilmiştir. Etüd 
başladığı gibi a�ır şekilde sona erer. 
(Süre:6') 

S.PROKOFİEF: Sonat 
Prokofiefin 103 eserinden 35 kadarı 

piyano için bestelenmiştir. Bunların 
içinde 9 piyano sonatı seçkin bir yeralır. 
1 939-44 yılları arasında yazıldıkları için 
"Savaş Sonatları" olarak adlandırılan 
son üçü genellikle benzerlikler gösterir. 
Bu üç sonatıan en çok tanınanı. ilk kez 
ünlü Rus piyanisti Sviatoslav Richter 
tarafından 18 Ocak 1943'de seslendirilen 
ve Rusların II.Dünya Savaşı'nda çektiği 
sıkıntılı, ancak sonu zaferle biten yılları 
canlandırdığı için Stalin Ödülü verilen 
7 .Sonat'tır. 

1944 yılı Ocak ayında NewYork'da eseri 
ilk kez çalan Wladimir Horowitz de aynı 
şekilde,sonatın gerçek hayatı yansıtıığı 
için sa�lıklı bir yapıya sahip olduğunu 
belirtmişti. Ancak sonat, besleeisi 
Prokofief'e pek sağlıklı gelmedi 5 yıl 
sonra Sonat, suni güçlüğü, ekspresyonisı 
anlatımı, bozuk estetik yapısı nedeniyle 
Rusya'da rejime aykırı ilan ediliyordu. 
Sonatın yazıldığı yıllarda Prokofief · 
nişanlısı, yazar Mira Mendelson ile 
evlenmek üzere idi. Savaşın 
karışıklığında Kaflkasya'ya gitmiş . en 
sonunda 1942 Mayısında, üç gün içinde 
Tiflis'te eseri tamamlamıştı .  

618'lik ölçüde başlayan ! .Bölümde 
(Allegro inquieto) piyano berrak ve ustaca 
kullanılmış, cümleler birbirinden kesin 
bölmelerle ayrılmıştır. Arada, ağırca 
(Andantino) bir bölme melankolisi ile 
kontrası yaratır. Bölüm baştaki durl!lak 
bilmeyen (inquieto-huzursuz) motifle 
sona erer. 

314 'lük ölçüdeki 2 .Bölüm ( Andante 
caloroso) ağır ve sıcak bir havada, iniş 
ve çıkışlarla bir balad tarzında gelişen 
20.yüzyıl film müziğini andırır. Orta 
bölmede yansitılan çan seslerini bir 
müzik eleştirmeni Mussorgski'nin Boris 
Godunof operasındaki taç giyme törenine 
benzetmiştir. 

718'lik ölçüdeki kısa 3.Bölüm 
(Precipitato) aceleci bir tavırla ve hızlı 
olarak başlar. Besteci burada, sonatı 
tamamladığı Kaflkasya'da kullanılan bir 
ritmi değerlendirmiş; durmak 
bilmeksizin süren bu kendine has 
dinamik Toccata stilincieki bölümle, 
dinleyicileri etkileyen çok canlı bir fina! 
yaratmıştır. (Süre:18')  

Bu resital TÜRK-SOVYET Kültürel Değişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
This recital has been realized within the 
frame of TURKISH-SOVIET Cultural 
Exchange Programme. 
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1 RESİlALLER 

1 RECI'IALS 

SERGEl STADLER,kemanlviolin 
FELIKS Gai'LIB,piyanotpiano 
1 25.6.1874, Aya İrini, 18.30/6.30pm 

l.udwig van BEETIIOVEN 
: 1770,1827) 

Robert SCHUMANN 
:1810·1856) 

\RAIINTERMISSION 

3ergei SLONİMSKİ 
:1932) 

�iccolo PAGANINI 
:ı 782-1840) 

�iccolo PAGANINI 

Niccolo PAGANINI 

Sonat No. 7 ,Do minör Op.30/2 
Sonata No.7 in C minor Op.30/2 
• Allegro con brio 
• Adagio cantabile 
• Scherw.Allegro 
• Finale.Allegro 

Sonat La minör Op.l05 No. l 
Sonata in A minor, Op.l05 No. ı 
• Mit leidenschaftlichem Ausdruck 
• Allegretto 
• Lebhaft 

Monodi "Euripides'i Okuduktan sonra" 
Monody "After reading Euripides" 

Polacca con Variazoni 

3 Sonatina/Sonatinas 
ı. Fa minör/F minor 
2. La MajöıiA Major 
3. La minöıiA minor 

"Cadılann Dansı" 
Süssmayr'in bir Thinası Üzerine 
Çeşitlemeler, Op.8 
"Witches' Dance'' 
Variations on a Theme 
by Süssmayr, Op.8 

Feliks GOTLİB 

A.Goldenveyzer, Emi! Gilels ve Teodor 
Guıman gibi ünlü virtüoz ve e!)iımenlerin 
ö!)rencisi olan Feliks Gotlib piyanisı ve 
klavsenist olarak Sovyetler Birli!)i'nin 
dısında Polonya, ABD, Yugoslavya, 
Hollanda, İtalya, İngiltere ve japonya'da 
konserler verdi. 

Daniel Şafran. Vladimir Spivakov. 
Sergei Sıadler, Hornitzer gibi ünlülere de 
eslik eden sanatçı çalısmalarını daha 
çok klavsene yo!)unlaşırmış, bu sazın 
ıınılarını kullanmakta ve eski ustaların 
yapıtlarını yorumlamakla büyük basan 
göstermiştir. 

Sergei STADLER 

1962 yılında do!jan Stadler ilk müzik 
derslerini 5 yaşında babasından aldı ve 
2 yıl sonra Leningrad Konservatuvarı 
Özel Müzik Okulu'na girdi. B.Sergeev, 
M.Vaiman ve B.Gutnikov gibi ünlü 
hocatarla çalışan genç sanatçı Moskova 
Konservatuvarı 'nı Prof.V.'lretyakov'un 
sınıfından bitirdi. 

Sanatçı ilk orkestra konserini 12 
yaşında, ilk resitalini de Leningrad'da 
14 yaşında verdi. Bir yıl sonra Prag 
Konçertino Uluslararası Yarışması'nda 
birinci oldu. 1979'da jacques Thibaud 
Uluslararası Yarışması'nda ikincilik 
ödülünü (iüri kararı ile o yıl !.Ödülü 
verilmemiştir) ve Andre joliveı'nin 
eserini en iyi yorumlayan sanatçı olarak 
özel ödülü aldı. Bu yarışmacia kazandı!)ı 
başarı üzerine Paris, Nice ve Menton'da 
resital ve erkesıra eşli!jinde konserler 
verdi. 

1980 yılında jean Sibelius Uluslararası 
Yarışması'nda ikincilik ve jüri Özel 
ödülünü, 1982 yılında da Uluslararası 
Çaykovski Yarışması'nda birinci olan 
Stadler'e Lenin nişanı verildi. 

HALK SİGORTA TA.Ş.ye katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank HALK SIGORTA 
TA.Ş. for their contributions. 



L.van BEETHOVEN: Sonat No. 7 

Beethoven Op.30 olarak ı802 yılında 
yaz<lı!)ı üç keman sonatını Rus Çarı L 
Aleksandr'a ithaf etmiştir; herhangı bır 
yere ba!)lı olarak çalışmadı!)ı için bu 
ithafdan dolayı gelecek para için 
umutlanmış, ancak ı8ı5 yılında Viyana 
Kongresi için gelen Çariçe Elizabet 
Aleksiyevna'dan bu "honorar"ını 
alabilmiştir. Do minör tondaki bu 
2.Sonat Beethoven'in Do minör tondaki 
di!)er eserleri, Patetik Sonat ve 5.Senfoni 
gibi tutkulu ve dramatik bir havadadır. 

4/4'lük ölçüdeki l .Bölüm (Allegro con 
brio) piyanonun kısa ve belirgin 
sundu!)u tema ile başlar. (Bu ana 
temanın giriş motifini Beethoven 10 yıl 
sonra 8.Senfoni'sinin Allegra vivace 
bölümünde de!)isik bir uygulama ile 
kullanmıştır). Bundan sonra beliren yan 
tema, bu ana temanın ikinci bölümü 
olarak gelişir. Bu iki temanın oluşturdu!)u 
kontrası kemanın katkısıyla pekiştirilir. 
Beklenenin aksine gelen kemanın yansıttı!)ı 
marş biçimi tema piyanonun teksesli 
eşli!)i ile gelişir. Bir anda roller de!)isir 
ve iki çalgı birbirine yaklaşır. Güçlü bir 
kadans gelişime (developman) geçişi 
hazırlar. 

Yine 4/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüme 
(Adagio cantabile) kemanın saki� ve . ola!)anüstü güzellikteki şarkısı hakımdır. 
İki kez sert akorlarla bu şarkı kesılır, 
fakat keman yine sakin liedini duyurur. 

3/4 · lük ölçüdeki 3.Bölümde 
(Scherzo.Allegro) Do Majör tondaki 
sevimli ve akıcı tema, ritmik a!)ırlıkların 
vurgulanması ile bir çeviklik kazanır. 
Kemanın dans eden triyoleleri bu 
bölümün renklili!)ini arttırır. Scherzo'ya 
ba!)lı olan trio bir karşıtlık getirmez 
aksine Scherzo'yu daha geliştirir. 
Baslarda belirlenen ciddi bir kanonun 
dengesi ancak bir kaç ölçü süren Adagio 
ile bozulur. 

4/4'lük ölçüde ve Do minör tondaki 
4 .bölüm (Finale.Allegro) birinci bölüm ün 
tam bir eşde!)eridir. Dramatik şekilde 
beliren finalde etkileyici matillerin 
sıralanmasından ve tatlı, hafif Do 
Majör tonda a!)ırlaşmasından sonra 
çılgınca bir Do minör Coda ile eser sona 
erer. (Süre:29") 

R.SCHUMANN: Sonat Op. 105 No. l 

Robert Schumann'ın Keman ·Piyano 
Sonatları, klilsik ve romantik anlayışlar 
arasında gidip gelen düşüncelerinin tipik 
bir öme!)idir. Düsseldorfda ı85ı yılında 
bu sonatları besteleme!)e başlayan 
Schumann La minör tondaki birinciyi 
ı2 · 16 Eylül günleri arasında tamamladı. 
Ancak be!)enmedi!)i için "Büyük" diye 
adlandırdı!)ı ikinciyi yazdı. Schumann'ın 
ı956 yılında bulunan bir üçüncü keman 
sonatı da vardır ve La minör tondadır. 
Ancak en sevilen ve ençok 
çalınan Keman Sonatı yine de 
birincisidir. Çünkü hastalı!)ından 
kaynaklanan birinci ve üçüncü 
bölümlerdeki huzursuz yapıya etkili ve 
tutkulu hir anlatım gücü egemendir. 

İkinci bölüm ise saf bir mutlulu!)un 
şiirsel anlatımıyla seçkinleşir. , . Ciddi bir sekilde başlayan 6/8 lık 
ölçüdeki l .Bölüm (Mit leidenschaftlichem 
Ausdruck·Thtkulu bir ifade ile) girişte 
belirlenen -gerçekten de tutkulu- bir . 
temadan gelişir. Bu temanın de!)işimleri 
ile yeterli kontrası malzeme elde edilir. 
Bu temel atmosfer, melodik çizginin 
güçlü aksanlarla kilh genişlemesi, kilh 
daralması ile akıcı biçimde şekillenir. 

2/4'lük ölçüdeki 2 .Bölüm (Allegretto) 
lied formundaki tema bazan çabuk ve 
şakacı bir tavırla, bazan da basit ve sade 
biçimde kemanla duyurulur. 

Bu kısa bölümü canlı bir 3.Bölüm 
izler; 2/4'lük ölçüde ve La minör tonda 
giren Lebhaft (canlı) başlıklı, üç bölmeli 
bu finalde piyanonun Thccata 
biçimindeki esli!)i dikkati çeker. İki 
çalgının birbirini karşılıklı izleyen 
diyalogları ile ilerleyen finalde Mi Majör 
tondaki orta bölmede parlak bir melodi 
gelişir. Ancak yine Thccata biçimine 
döner ve birinci bölümdeki temayı 
anımsatarak Sona ı sona erer. (Süre: ı 7') 

S.SLONİMSKİ: Monodi 

Leningrad'ta do!)an ve bu kentteki 
müzik ö!)reniminden sonra ı959'da 
Leningrad Konservatuvarı'nda ders 
verme!)e başlayan Sergei Mikayloviç 
Slonimski 2 opera ve kantatlar, bale 
müziği, keman konçertosu (ı956), 
senfoni ( ı959). keman ve piyano . .  sonatları ( I  96ı -63 ), nefes li çalgılar ıçın 
Diyaloglar (ı 964 ), ses ve 3 çalgı için 
eski do!)u müzi!)i stilinde Monologlar 
(ı968) ve daha birçok eser bestelemiştir. 

Keman için yazdı!)ı eserlerınde 
genellikle çeyrek sesiere de yer veren, 
Rus halk ezgilerini, köylü(mujik) 
şarkılarını de!)erlendiren Slonimski, aynı 
zamanda ı2 ton tekni!)ini ilk kullanan 
Sovyet bestecilerindendir.Liszt'in piyano 
için yazdı!)ı, "Dante'yi Okuduktan sonra" 
adlı eserine benzer olarak, ancak keman 
için yazılan Monodi son eserlerindendir. 
Yunancada monos(tek) ve ode(şarkı) 
sözcüklerinin birleştirilmesi ile "Thk 
şarkı" anlamına gelen, tek bir ses veya 
çalgı tarafından resitarif bir anlatımla 
yorumlanan -ve bazan da bas partisiyl� 
eşlik edilen- ı 600 yıllarında Ronesans ın 
olgunluk ça!)ında çıkmış bir müzik 
parçasına verilen isim olan Monodi'de, . Slonimski Euripides'i okuduktan sonrakı 
izienimlerini yansıtmak istemiş. 

N.PAGANİNİ: Polonez 
Niceoto Paganini kendine has keman 

tekni!)ini sergileyebilmek için birçok eser 
yazdı. Geçen yüzyılda çok moda olan 
Pollaca da bunlardan biridir. Sihirbaz 
Kemancı bu eserini kariyerinin başında, 
ı8IO yılında bestelemiş ve konser 
sahnelerinde çalmıstır. ı 6  ölçülük kısa 
ve a!)ır bir girişten (Adagio cantabile) 
sonra 3/4'lük ölçüde başlayan tema dört 
çeşitierne ile işlenir. Thknik ustalı!)a 
gerek gösteren parmak tekni!)i ile 
süslenmiş çeşitlerneler etkili bir sekilde, 
temalar fazla de!)isime u!)ramadan 
sergilenir. (Süre:B") 

N.PAGANİNİ: Üç Sonatina 

Gelmiş geçmiş en büyük keman 
virtüozu sayılan Paganini aynı zamanda 
usta bir gitaristti ve kemandan daha çok 
gitar için bestelemistir. Ancak 
konserlerinde, belki de ses hacmi büyük 
bir salonu dayurmadığı için gitar 
çalmayan Paganini'nin küçük boydaki 
gitarı ölümünden sonra, yine gitar çalan 
bir başka besteciye, Berlioz'a kalmıştı. 
Solo gitar yanında gitar-keman için de 
sonatlar ve sonatinalar besteleyen 
Paganini'nin bu eserlerinden bazıları 
besleeinin ölümünden sonra bulunmuş 
ve günümüzde keman-piyano için tekrar 
düzenlenmiştir. 

N.PAGANİNİ: Cadıların Dansı 

İsmini andıran biçimde pek şeytani 
olmaktan çok, güç ve parlak(bravura) bir 
dizi çeşitlerneyi kapsayan eser Franz 
X.Süssmayr'ın "II Noce di Benevento" 
adlı balesinden bir tema üzerine 
yazılmıştır. Milana'da bulundu!)u sırada 
Scala Operası'nda ünlü bale ustası 
Vigano'nun sahneye koyduğu bu baleyi 
seyreden Paganini, ihtiyar bir cadının 
genizden gelen sesini taklit eden obua 
solasundan erkilenmiş ve bunu kemana 
uygulamıştır. 29 Ekim ı8ı3'de Scala'daki 
resitalinde bu çeşitiemeleri çalmış ve 
halk tarafından çılgınca alkıslanmıstır. 
Aynı yıl içinde otuzu aşkın sayıda 
sahneye çıkan ve Cadıların Dansı'nı (Le 
Strege) çalan Paganini'nin ünü, o daha 
yurt dışına çıkmadan Avrupa'ya 
yayılmıştı. 

Neşeli, e!)lenceli ,havaifisekvari bir sürü 
çeşitierne ile sol elin pizzicato çaldığı 
gülünç bir pasajdan oluşan ve 
kemanemın virtüozitesini sergilemesine 
büyük olanak sa!)layan eser, daha sonra 
belirecek zorlukları akla getirmeyecek 
şekilde kısa bir girişle başlar. Ama daha 
ilk çeşitlernede 2 ve 3 sesli akorlar, 
entonasyonu tehdit eden yalçın kayalar 
gibi ortaya çıkar. Ikinci çeşitlernede 
pizzicato pasajlada armonik seslerin 
zarif uyumu büyük ilgi çeker. Uçüncü 
çeşitlernede ise, Sol !elindeki monologu 
iki sesli armonik pasajın cevaplaması 
hayranlık uyandırır. Finalde ise yine Sol 
telinde bütün olanakların sunulusu ve 
ıslık tonu ile çalınan pasajlada sergileniş 
büyük gösteriye neden olur. (Süre:6') 

Bu resital TÜRK-SOVYET Kültürel Değişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
This rec':ital h;ıs been realized within the 
[rame of TURKiSH-SOVIET Cultural 
Exchange Programme. 
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1 RESiThLLER 

1 RECI'D\LS 

)EVİN BERK, arptharp 
t 27.6.1987, Yıldız Saray Tiyatrosu, 18.30/6.30 pm 

'adre Antonio SOLER 
1729-1 789) 

r1.ateo ALBENIZ 
ı 755-1831) 

ohann Sebastian BACH 
1685-1 750) 

.udwig van BEETHOVEN 
1891-1975) 

t1.arcel GRANDJANY 
1891-1975) 

,RA/INTERMISSION 

mas PARISH-ALVARS 
1808-1849) 

:laude DEBUSSY 
1862-1918) 

iabriel FAURE 
1845-1924) 

saac ALBENIZ 
1860-1909) 

t1.arcel TOURNIER 
1879-1951) 

2 Sonat/Sonates 
• Re Majör/D Major 
• Sol Majör/G Major 

Sonat, Re Majör 
Sonata in D Major 

Thccata ve Füg, 
Re minör, BWV565 
Thccata and Fugue in 
D minör, BWV565 

Bir İsviçre Ezgisi üzerine 
6 Çeşitierne WoO 65 
6 Variations on a Swiss Air WoO 65 

Haydn'ın bir Teması üzerine Fantezi 
Fantaisie on a Theme by Haydn 

La Mandolina (Grande Fantaisie) 

Romantik Vals/Romantic Waltz 

"Une Chatelaine en sa Thur", Op. l lC 

Malaguena, Op.65 
Mallorca, Op.202 

jazz Band, Op.33 



A.SOLER: 2 Sonat 
18.Yüzyıl İspanya'sının tanınmış 

besleeisi ve müzik teorisyeni Antonio 
Soler, bir rahip(padre) olarak besteledi!)i 
dini eserler yanında klavsen için, 
Scarlatti stilinde 65 küçük sonaı da 
yazmıştır. Madrid Sarayı El Escarial'de 
organisı olarak bulundu!)u 1 750'li 
yıllarda saray çevresindeki soylular için 
yazılan bu tek böl�mlü, zarif ve küçük 
eserler, daha çok ıspanyol etkisini Barok 
stilde yansıtır.(Süre:6 ') 

M.ALBENİZ: Sonat, Re Majör 
İspanya'nın Bask bölgesinde do!)an ve 

San Sebastian'da orkesıra yöneticili!)i 
yapan Mateo Albeniz birçok dini eser 
bestelemiş ve bunlan Kuzey Ispanya'da 
başanyla yönetmiştir. "Ça!)daş ve Eski 
Müzi!)in Metodik ve Pratik Çalınması ve 
Söylenmesi" konusundaki teorik 
kitabından başka dini olmayan birçok 
eseri de vardır. Rönesans müzi!)inin 
noıalamasında Antonio Soler'den de 
faydalanan Albeniz onun gibi 
geleneksele fazla ba!)lı kalmamış, Haydn 
ve Mozart'tan da etkilenmiş, onlann 
eserlerini İspanya'da ilk kez bastıran da 
o olmuştur. 

Albeniz'in piyano eserlerinin bazılannı 
ünlü İspanyol besteci ve müzik bilimeisi 
j.Ninn ı925 yılında tekrar yayınlamıştır. 
Yine klavyeli çalgılar için yazılan, formu, 
içeri!)i ve kısalı!)ı bakımından(tek 
bölümlü oluşu) Domenico Scarlatti'nin 
sonatlannı anımsatan bu zarif, canlı, bir 
fina! havasını yansıtan Re Majör Sonat'ın 
arp düzenlemesini de ça!)ımızın bir 
di!)er ünlü İspanyol sanatçısı, arpist 
Nicanor Zabaleta yapmıştır. (Süre:3') 
(Nar Genellikle bu iki İspanyol . bestecisinin bu küçük sonaılan arpıstler 
tarafından ara verilmeden yorumlanır). 

j.S.BACH: Thccata ve Füg 
Bakınız Marie-Claire Alain Resitali: 
30.6.1987 
L.van BEETHOVEN: Çeşitlerneler 

Beethoven'in pedogojik amaçlarla 
yazdı!)ı eserlerinin ço!)unu yakınianna 
ithaf etti!)i bilinmekle birlikte ı 790'den 
önce bestelenen bu Çeşitlernelerin kime 
adandı!)ı belirsizdir. ı 779 yılında 
yayınlanan ve "Örgülü, altın gibi saçlı 
bir köylü kızı"ından söz eden bu 
şarkıyı Beethoven Bonn'daki gençlik 
yıllannda eline geçirmiş, halk ezgisi 
yumuşaklı!)ına uymayan bir sertlik, 
ancak form ustalı!)ı ile piyano veya arp 
için çeşitlerneler şeklinde düzenlemiştir. 
Opus numarası olmayan eserler arasında 
"WoO 65" olarak sıralanan bu 
6 Çeşitierne -minör ıonda olan 
üçüneünün dışında- Fa Majör !onda ve 
4/4 'lük ölçüdedir.(Süre:6 ') 

M.GRANDJANY: Fantezi 
Paris Konservatuvan'nı ı4 yaşında 

birineilikle bitiren ünlü arpist Mareel 
Grandjany besleeilik alanında da eserler 
vermiş, aynı zamanda iyi bir organisı 
oldu!)undan Bach'ın eserlerini de arpa 
uygulamış, daha çok klasik biçimde 
şarkılar, piyano parçalan ve herşeyden 
önce arp için yazmıştır. Rapsodi, 
Arabest, Sonbahar gibi tanınmış arp 
besteleri arasında Hayd'ın bir teması 
üzerine Fantezi buna en güzel örnektir. 

E.PARISH-ALVARS:La Mandolina 
İngiltere'de do!)an ve sonradan 

ı874'de yerleşti!)i Viyana'da ölen arpist, 
piyanist ve besteci Elias Parish-Alvars 
önce yorumcu olarak ün kazanmış, 
Berlioz kendisini "Arpın Liszt'i" olarak 
tanımlamış, Viyana'da "Saray Virtüozu" 
ünvanı verilmiştir. 

Do!)u ülkelerine yaptı!)ı yolculuklarda 
topladı!)ı ezgileri ve izienimlerini 
"Voyage d'un Harpiste en Orient"(Bir 
Arpistin Do!)u 'ya Yolculu!)u) başlı!)ı 
altında topladı. İstanbul'a da gelmiş ve 
Sultan Abdülmecit'in huzurunda konser 
vermiş, hatta onun için bir "Sultan 
Marşı" bestelemiştir. 

Mendelssohn'dan kompozisyon dersleri 
alan, arp için 3 konçerto ve güçlüklerle 
dolu yüzlerce eser yazan Parish-Alvars'ın 
ı844'de Napali'de verdi!)i konser büyük 
çoşkuyla karşılanmıştı. Napali'nin ulusal 
çalgısı Mandoli'ni yansıtan "Mandalina" 
adlı güç parça da bu yolculu!)un 
izlenimidir. A!)ır, akorlar eşli!)inde 
tremolo ile başlayan parça, kısa bir 
kadanstan sonra, pedallann kullanılması 
ile mandalini taklid eder şekilde, 
melodiyi adeta bir gitar eşlik ediyormuş 
gibi duyurur. Orta bölümdeki zorlu 
kadansıan sonra yine melodi tekrarlanır. 
(Süre:6') 

C.DEBUSSY: Romantik Vals 
Ravel'in aksine "Vals" biçiminde çok 

az eser yazan Debussy'nin "Valse 
Romantique"(Romantik Vals) başlı!)ını 
taşıyan ve ı 890 yıllannda piyano için 
yazılan ilk besteleri arasında olan bu 
vals az çalındı!)ından, pek bilinmeyen 
eserleri arasında yer alır. 

3/4'lük ölçüde, Fa Majör !onda 
yazılmış olan "Valse Romantique", ne 
Chopin'in zarifli!)ini, ne de Debussy'nin 
izlenimcili!)inin etkisini taşır. Daha çok 
Chabrier'yi anımsatan keskin 
modülasyonlar, tutkulu ve gerçekten 
"Romantik" yapıdaki ve bir sabit fikir 
gibi dönüp gelen temayı çekici şekilde 
süsler ve renklendirir. (Süre:3') 

G.FAURE 
Fransız besteci Gabriel Faure 9 

yaşında Ecole Nedermeyer'de müzik 
ö!)renimine başlamış, Saint-Saens'ın 
ö!)rencisi olmuş, ı866'da okulu bırakarak 
Rennes'de organistli!)i seçmiş ve bu 
alanda çok başan kazanmıştır. ı896'da 
Paris Konservatuvan'na kompozisyon 
profesörü olarak atanmış, M.Ravel, 
G.Enescu, N.Boulanger gibi ünlü 
müzikçilerin ö!)retmeni olmuştur. 
Daha çok lied ve oda müzi!)i eserleriyle 
başan sa!)layan Faure bestelerindeki 
seçkin güzellik, form açıklı!)ı, şiirsel 
duyuş gücü ve alışılmamış !ını zenginli!)i 
ile "Fransız Schumann'ı" olarak da 
anılmıştır. Yaşamının son yıllannda 
gittikçe artan sa!)ırlı!)ı nedeniyle ı5 yıl 
müdürlü!)ünü yaptı!)ı konservatuvardan 
aynlan Faure, "Melodie" adıyla 
ıanımladı!)ı liedlerinin ço!)unu ça!)daşı 
ünlü şair Paul Verlain'in (ı844-ı896) 
şiirleri üzerine bestelemişti. Yine 
Verlain'in ı9ı8'de yayınlanan aynı isimli 
bir şiirinden esinlenerek yazdı!)ı ve 
anlamı "Şatonun kulesinde oturan 
kadın" şeklinde dilimize 

çevirebilece!)imiz eserde, orta hızda 
arpejler eşli!)inde balad havasında, 
hüzünlü, biraz da mistik bir tema işlenir 
ve sanki pencereden bakan gençkızı 
görür gibi oluruz.(Süre:5') 

İ.ALBENİZ:Malaguefıa,Mallorca 
İspanyol besteci ve piyano virtüozu 

İsaac Albeniz 4 yaşında konser vermiş, 
8 yaşında konservatuvara başlamış; 
evden kaçarak turnelere çıkmış, harika 
çocuk olarak ün kazanmıştır. l l  yaşında 
polis kendisini eve geri götürmek için 
yakalarnışsa da, Albeniz yine bir kolayını 
bularak kurtulmuş, kaçak olarak gemiyle 
Porto Rico'ya gitmiş, Küba ve ABD'deki 
konserlerinden para kazanarak Avrupa'ya 
dönmüş ve Leipzig'e yerleşmiştir. Ispanya 
kralından aldı!)ı bursla önce Brüksel'e, 
sonra da Weirnar'a Liszt'in yanına 
giderek onunla dost olmuştur. Bu 
maceralı yaşarn Madrid'de dersler aldı!)ı 
ünlü rnüzikolog Felipe Pedrell'le 
tanışınca durulrnuş, virtüozlu!)u bırakarak 
hocasının denetiminde İspanyol halk 
rnüzi!)i ile ilgilenrneye başlamıştır. 

Birçok piyano parçalan arasında 
Albeniz "Yolculuk izlenimleri" adını 
verdi!)i Op.7ı Süit'indeki "Malaguef'ıa" 
dan sonra, Op.l65 Espai'ıa(lspanya) 
Süiti'nin 6 parçası içinde ünlü Thngo'su 
ile birlikte yine bir Malaguefıa'ya yer 
vermiştir. ı890'da yazılan ve 3/4'lük 
ölçüde bir İspanyol halk ezgisi olan ve 
kıyı kenti"Malaga stilinde" anlamına 
gelen Malaguei'ıa dansını yansıtan hızlı, 
virtüoz ve şarkıyı canlandıran ağır, lirik 
bölmelerinin kontrastı ile ilgi çeker.(Süre:4') 

Aslında "Kayık Şarkısı" anlamına 
gelen "Barkarol" şeklinde bestelenen 
Op.202 "Mallorca" yine Londra'da 
ı89ı 'de yayınlanmıştır. Allıeniz'in 
genellikle eserlerine, İspanya'nın bir 
yöresi veya kentiyle birlikte formunu 
belirleyen tanımlamanın isim olarak 
verdiği gibi,Barkarol-Mallorca, İspanya'nın 
Akdeniz'deki büyük adasının kıyısındaki 
kayıkçılann şarkısını dile getirir. 3/8'lik 
ölçüde Andantina tempodaki lirik giriş 
Majör tona dönüşünce canlanır, sonra 
yine a!)ır ve melankolik şekilde sona 
erer. (Süre:5') 

M1'0URNİER;Jazz Band 
Paris'te do!)an ve ölen Fransız arpist 

Mareel Thurnier Paris Konservatuvan'nda 
R.Martenot ve A.Hasselrnans'la çalışmış, 
ı899'da arp birinci ödülünü kazanmıştır. 
Daha sonra Caussade ve Lenepreu'nün 
öğrencisi olmuş, 1 909'da "La Roussalka" 
Kanıatı ile Roma Ödülü'nü, "Laure et 
Petrarque" Kanıatı ile de Rossini 
Ödülü'nü kazanmıştır. ı9ı2-ı948 yıllan 
arasında Paris Konservatuvan'nda arp 
profesörü olarak görev almış, çalgısının 
olanaklan konusunda da çalışmış; 
glissando akorlar, glissando pedal ve 
armonik seslerin gelişmesinde çaba 
göstermiştir. Aynca glissando( ses 
kaymalan) yazı sistemini 
kolaylaştırmış tır. 

Thurnier piyano, keman, viyolonsel ve 
ses için besteleri yanında, arp için pek 
çok eser yazmıştır: Konser Etüdü, 
"Ormanda Kaynağa Doğru", 2 Sonatin, 
"ı2  Images"; cazdan esinlenerek, sürekli 
tempo değişikli!)i ile do!)açlarnayı da 
vurgulayan 'Jazz Band" adlı Op.32 eseri 
de bunlar arasında yeralır. 
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VIKTORIA MULLOVA,kernaniviolin 
t 28.6.1877, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

rela BI\RIDK 
1881-1945) 

�iccolo PAGANINI 
1782-1840) 

\RAIINTERMISSION 

·ohcuın Sebastian BA.CH 
1685-1750) 

Solo Keman için Sonat 
Sonata for Solo Violin 
• Thmpo di Ciaconna 
• F\.ıga 
• Melodia 
• Presto 

"Ne! cor pit) non mi sento'' Aryası 
üzerine Giriş ve Çeşitlerneler 
Introduction and Variations on 
"Ne! cor piu non mi sento" 

Partita No.l Si minör, BWV1002 
Partita No.l in B minor, BWV1002 
• Allemande/Double 
• Couıante/Double (Presto) 
• Sarabande/Double 
• BourreetDouble 



B.BAR10K: Solo Sonat 

II.Dünya Savaşı'nda ülkesi Macaristan'
dan ayrılarak Amerika'ya yerleşen Bela 
Bartok'un son yıllannda besteledi!:)i bir 
kaç eserinden biri de solo keman için 
Sonat'tır. Ancak yaşamının son bir iki 
yılında eserleri çalınmaya başlanan 
besteci Kuzey Karaiina'daki Ashville'de 
kemancı Yehudi Menuhin'in iste!:)i 
üzerine Solo Sonatı yazdı. Menuhin 
böylece maddi sıkıntı içinde yaşamını 
güç sürdüren Bartok'a yardımda 
bulunmak istemişti. (Bartok'un cenazesi 
Thlif Haklan Deme!:)i'nce kaldınlmıştır). 

Ilk kez New York'da 26 Kasım 1944'de 
Menuhin'in çaldı!:)ı sonat yalnız 
Bartok'un eserleri arasında de!:)il, bütün 
solo keman repertuannda önemli bir yer 
tutar. Çünkü, Bach'tan bu yana solo 
keman için bu büyüklükte bir eser 
yazılmamıştır. Ayrıca bugüne kadar az 
sayıda kemancı tarafından çalmabilen bu 
çok güç eser, bu çalgı için alışılmamış 
bir teknik gerektirir; hatta bir keman 
virtüozunun deyimiyle "Kemanın 
olanaklarını aşar". 

Keman çalmayan Bartok'un bu 
nedenle güç parmak tekni!:)i yanında, 
eserindeki tını özellikleri ve temaların 
gelişiminin yarattı!:)ı müzik bilmecesi pek 
az kemancı ve dinleyici tarafından 
çözülebilmiştir. Son yıllardaki hastalı!:)ının 
güçsüz duruma getirdi!:)i Bartok -Bach'ın 
" Füg Sanatı"nda oldu!:)u gibi- ruhsal 
dünyasını yansıtan, zamandan 
etkilenmeyen, insanüstü soyut bir eser 
yaratmıştır. Besteci bir mektubunda şöyle 
der: "Sonat 4 bölümden oluşuyor ve 
süresi de 20' dakikayı aşıyor. Korkarım ki 
fazla uzun oldu. Düşünün, 20 ' dakika 
kemandan başka birşey 
dinlemeyeceksiniz. Ama bana göre 
herşey yerli yerinde". 

Sonatın 1. Bölümü (Thmpo di 
ciaconna) Chaconne temposunda, belki 
de büyük Bach'a saygı gösterisi olarak 
onun ünlü Chaconne'unu anımsatan 
akorlarla başlar. Bu tempo eserin ana 
düşüncesini ve Bartok'un çeşitlemedeki 
prensibini de belirler. Thnal "Sol" 
üzerine kurulan Chaconne temasını 
birbirine en yakın notalar üzerine, -her 
biri kendi bütünlü!:)ü içindeki· 
çeşitlerneler izler. (16. ölçüde başlayan 
ikinci çeşitierne Si bemol, 53.ölçüdeki 
üçüncü ise Si notasım temel alır). 
Çeşitlerneler temanın tiz ve pes 
seslerinin aşırı kullanımıyla gelişir. 

2.Bölüm (Fuga-risoluto non troppo 
vivo) Do Majör üzerine 4 sesli bir füg 
olarak işlenir. Füg'ün motifi 
Risoluto(kararlı) bölmesinde Do minöre 
dönerek bölümü sonuçlandınr. Bu arada, 

daima daha ritmik olarak ilerleyen 
bölümde bu kez suslada ayrılan tema 
cümleleri ço!:)alırken, susların süresi 
azalır. 

3.Bölüm (Melodia-Adagio) üç bölmeli 
lied formuna benzer. Duyulan şarkı 
teması besleeinin 2 .Keman 
Konçertosu'nun a!:)ır bölümünü anımsatır. 
Hafif Irillerden oluşan dizi üzerine 
kurulu orta bölme renkli anlatımla 
dokunaklı bir yorum kazanır. Thma iki 
oktav daha tiz sunulur ve ikili armonik 
sesle son bulur. 

4. Bölümde (Finale-Presto) perpetum 
mobile(sürekli hareket) karakterli tema 
çok hızlı bir rondo biçiminde gelişir. 
Bunu falklor karakterli ve scherzo 
biçimindeki ikinci tema izler. Lirik 
üçüncü temanın belirmesi de oluşan 
kontrastı pekiştirir. Kemanın boş telleri 
blan Re-La ve Re-Sol seslerinden oluşan 
Majör akorlarla, tonaliteyi kabul eder bir 
tarzda eser sona erer. (Süre:26') 

PAGANİNİ: Giriş ve Çeşitlerneler 

Paisiello'nun ' 'Molinaro" operasından 
"Ne! cor pilı non mi sento" aryası 
üzerine Faganini'nin 1820'de yazdı!:)ı 
"Introduction e Variazioni·Giriş ve 
Çeşitlemeler" besleeinin opus numarası 
tasımayan eserlerindendir. 
Paganini'nin en çok çalınan ve usta 
kemancıların bütün hünerlerini 
gösterebildikleri eser önce serbest 
karakterde bir "Capriccio" ile başlar; 
sonra 6/8 ölçüdeki, a!:)ır(Andante) 
tempodaki tema sergilenir: Burada yayla 
melodi duyurulurken. sol el 
pizzicato'larla eşlik eder. 

l .Çeşitleme çift seslerle, canlı 
kadanslarla parlak (brillante) şekilde 
sürer. 2 .Çeşitlemede tema pianissimo 
olarak tremolo esli!:)inde işlenir. 
3.Çesiıleme çift ve armonik seslerle, sol 
elin pizzicato'ları esli!:)inde sergilenir. En 
kısa olan 4.Çeşitleme hızlı (Allegro) 
olarak, ço!:)unlukla sol elin 
pizzicato'larıyla belirlenir. S .Çesitleme 
güclü akorlarla başlar; yine çift sesler ve 
onu izleyen parlak kadanslarla devam 
eder. 6.Çeşitleme minör tonda çok a!:)ır 
(piu Lento) tempoda hüzünlü ve tutkulu 
(appassionato) havadadır. Daha sonra 
aynı melankolik ezgi armonik seslerle 
tekrarlanır. 7. ve son Çeşitierne çok 
hızlı (vivace) tempoda, nefes almadan 
süren arpejlerle virtüoz şekilde sunulur 
ve parlak bir fina! ile son bulur. 
(Süre:l3') 

j.S.BACH: Partita No. l 

Müzik tarihinde solo keman için 
yazılan en mükemmel beste hiç şüphesiz 
Bach'ın Sona! ve Partita'larıdır. Ça!:)ında 
iyi bir keman virtüozu olan Bach. 
Köthen'de Prens Leopold'un hizmetinde 
çalışırken, meraklı bir kemancı olan 
Prensin arzusu üzerine 1720 yıllarında 
bu eserleri besıeledi. 

Partila adı verilen Süitler, sonatlardan 
ayrı bir yapıya sahiptir: Bunlarda stilize 
edilmiş dans bölümleri yer alır. Si minör 
tondaki l .Partita'da varyasyonlu süit 
prensibi geliştirilmiş, her dansın 
böllımünün teması. aynı tonalitede 
kalmak koşuluyla ritmik ve melodik 
varyasyonlarla işlenmiştir. Ayrıca Bach 
her dansın sonuna bir varyasyon 
ekiemiş ve bu varyasyonları "Duble" 
olarak adlandırmıştır. 

Süitin (geleneksel sekilde) girişi 
4/4 'lük ölçüdeki Allemande armonik, 
polifonik ( çokseslilik) ve tiz seslerdeki 
figürleriyle, zenginli!:)iyle seçkinlesir. Bu 
eski Alman dansının biraz sert havası 
triyolerle yumuşatılır. "Duble" bölümü 
ise tiz ve hasların diyaloguyla, hızlı 
melodik çizgisiyle ilgi çeker. 

3/4 'lük ölçüde ki. Alman stilindeki 
Courante ile Presto(çok hızlı) tempodaki 
İtalyan stilindeki "Double" arasındaki 
büyük kontrast, Alman müzikolog 
P.Spitta'nın (1841-1894) deyimiyle "çılgın 
ve karşı konulmaz bir halde sürer" 

3/4'lük ölçüdeki a!:)ır ve gururlu 
Sarabande 3 ve 4 sesli akorlarla 
duyurulur. Sarabande'ın 9/8'lik ölçüdeki 
Double'u ise sakin, teskin edici havada, 
çokseslilikten uzaklaşan yapıdadır. 

Bach alışılmış şekilde Süit'i Gigue ile 
bitirmek yerine çok melodik. hafif ve 
ritmik bir Bourree seçmiştir. Bu 4/4 'lük 
ölçüdeki çekici dans adeta pervasız bir 
havadadır. Ancak bu hava çift seslerin 
de kullanıldı!:)ı barışçı ve yumuşak 
stildeki Double ile de!:)işerek bu melodik, 
ritmik ve tını zenginli!:)iyle yüklü 
Partila'yı sona erdirir. (Süre: 1 9) 
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]EAN-PIERRE RAMPAL, flüt/flute 

TREVOR PINNOCK, klavsentharpsichorct 
e 29.6.1987 Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 

Georg Philipp TELEMANN 
(1681-1767) 

johann Sebastian BACH 

ARA/INTERMISSION 

Georg Friedrich HAENDEL 
( 1685-1 759) 

Domenico SCARLATTI 
( 1685-1757) 

johann Sebastian BACH 

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.ye katkılanndan 
dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank IKTISAT BANKASI 
T.A.Ş. for their contributions. 

Flüt ve Klavsen için Sonat, 
Sol minör, BWV1020 
Sonata in G minor for Flute and 
Harpsichord, BWV 1020 
• Allegro 
• Adagio 
• Allegro 

Solo Flüt için 3 Fantezi 
3 Fantasies for Solo Flute 
l .Sol minör/G minor 
2 .Re minör/D minor 
3 .La minör/A minor 

Flüt ve Klavsen için Sonat 
La Majör, BWV1032 
Sonata in A Major for Flute and 
Harpsichord, BWV 1032 
• Vivace 
• Largo e dolce 
• Allegro 

Flüt ve Klavsen için Sol Majör Sonat 
Sonata in G Major for Flute 
and Harpsichord 
• Adagio 
• Allegro 
• Adagio 
• Bourree 
• Menuet 

Solo Klavsen için 3 Sonat, Re Majör 
3 Sonatas in D Major 
for Solo Harpsichord 
ı. K.490 
2 .  K.491 
3. K.492 

Flüt ve Klavsen için 
Si minör Sonat, BWV1030 
Sonata in B minör for Flute and 
Harpsichord, BWV1030 
• Andante 
• Largo e dolce 
• Presto 
• Allegro 

jean Pierre RAMPAL 
Babası da llütçü ve Marsilya 

Konservatuvarı 'nda flüt öğretmeni olan 
jean-Pierre Rampal 1922 'de Marsilya'da 
doğdu. ve aynı kentteki konservatuvarda 
babasıyla çalışmaya başladı. Daha sonra 
Paris Konservatuvarı'nda e� itimini 
sürdürdü ve Birincilik ödülü ile mezun 

oldu. Profesyonel müzik kariyerine 
1945'de solo flütist olarak atandığı Vichy 
Opera Orkestrası'nda başladı. 1955'de 
Paris Opera Orkestrası'na gecıi. 
Yeteneği . müzik zekası ve Barak müzik 
zevki kısa zamanda büyük basan 
kazanmasını ve aranılan bir sanaıcı 
olmasını sağladı. Avrupa'nın bütün 
merkezlerinde, ABD ve Uzak Doğu'da 
resilaller ve arkesıralar eşliğinde 
konserler verdi. 1951 yılında Fransız 
Nefesliçalgılar Beşiisi'ni ve 1952"de Paris 
Barak Topluluğunu kurdu. Ünlü 
klavsenist Robert Veyron-Lacroix ilc 
verdiği konserler ve doldurduğu plak 
müzik dünyasında büyük yankılar yaptı. 

jean-Pierre Rampa1 1969 yılında Paris 
Konservatuvarı "mı profesör olarak atandı, 
ayrıca Nice Uluslararası Akademisi'nde 
yaz kurslarını yönetıi .  Ranıpal eğitmenliği 
ve solist kariyerinin yanısıra orkcsıra 
yönetimine de yönelmiş ve 1981 yılından 
beri Scoııish Chamber Orchesıra(İskoç 
Oda Orkesırası)nın şefliğini yapmaktadır. 

Flütü bir orkesıra calgısı olmaktan 
kurtararak solist bir saz haline getiren 
Rampal Barok çağdan günümüz 
bcstl�cilcrine kadar uzanan genis bir 
reperıuara sahiptir. Benda, Blavet . 
Devienne. Galuppi, Gianella. 
Mercandante, Nielsen, Reniecke gibi 
bestecilerin günümüze kadar unutulmuş 
bestelerini yeniden günışığına 
çıkarnııst ır. joliveı . Martinon. Rivier. 
Tisnc Poulenc. Chaynes gibi çağdas 
besıec iler Rampal için eserler 
bestelemişler ve bunların dünya 
prömiyerleri yine Rampal tarafından 
yapılmıştır. 

Doldurduğu plaklarla Academie 
Charles Cross. Edison. Dünya Plak. 
Monırcux Şeref ödüllerini kazanun jean· 
Pierre Rampal · ·orficier de lu U!gion 
d " Honneur" '. · ·orficier des Arts et 
Lettres· ·. · ·comnıandeur de J'Orde 
National du Meritc' " ve · · ı978 Leonie 
Sonning· ·  ödülü sahibidir. 

Sanatçı icin Paris Kenti tarafından her 
yıl bir uluslararası flüı yarışınası 
düzenlcnnıek ıedir. 



1946 
doğan Pinnock ilk müzik 
ünlü\ Canterbury Katedrali korosunda 
başladı, daha sonra Kraliyel Müzik 
Koleji'nde Ralph Downes ve Millicent 
Silver ile org ve klavsen öğrenimi gördü; 
bu iki sazda aldığı birincilik ödülleri ile 
mezun oldu. 

Özellikle 17 ve 18. yüzyıl müziğine 
duyduğu ilgi ile ün yapan sanatçı 1973 
yılında kurduğu ve o deviriere ait 
sazlarla çalan "English Concert" 
topluluğu ile İngiltere, Avrupa ve Uzak 
Doğuda konserler verdi. 

Yaptığı solo plak kayıtları arasında 
Bach'ın bütün Thccata'ları ile Goldberg 
Çeşitlemeleri, klav5enle doldurduğu 
Haendel'in\klavsen Süitleri'bulunmaktadır. 

'frevor Pinnock klavsenistliğinin yanı 
sıra 1986 yazında English Concert 
Orkestrası ve önemli solistlerin katıldığı 
Haendel'in "�lomont' operasını yönetti; 
Schwetzingen ve: Randem 
Festivallerinde "Music at Oxford
Oksford'da Müzik" gösterisini sergiledi. 
Kuzey Amerika'da gerek plak yapımı ve 
gerekse konser konusunda en popüler 
klasik müzik sanatçısı olarak ün yapan 
'frevor Pinnock San Francisco Senfoni, 
St.Paul Oda Orkestrası ve Boston 
Senfoni'nin konserlerine solist olarak 
katıldı; Ottawa'da (Kanada) Haendel'in 
Messiah Oratoryosunu yönetti. 

J.S.BACH: Sol Minör Sonat . 
Bach'ın en tanınmış flüt ' sonatlanndan· 

biri olan Sol minör Sonat'ın orijinal 
beste olup olmadığı tartışma konusudur. 
Eserin Bach'ın gençlik yıllarına ait 
olduğunu öne süren P.Spitta ve W.Rust 
dışındaki bazı uzmanlar Sonat'ın Berlin 
Devlet Kitaplığı'ndaki orijinalinde solo 
çalgı partisinin keman için yazıldığını 
belirtmektedirler. Zengin melodileri 
kapsaması bakımından İtalyan stilini, 
Scarlatti'nin sonatiarını anımsatan, kolay 
anlaşılır/ bir yapıdaki Sona ı 'ta klavsenin ; 
sağ el partisinin'tamamı yazılmış'olmasına 
rağmen, sol elirli çaldığı bas partisi ancak· 
işaretlerle r belirlenmiştir. ; 

Thmpo belirlenmeyen, ancak Allegro 
olarak yorumlanan 3/4'lük ölçüdeki 
! .Bölümde klavsen ilk ı2 ölçü süresince 
sonatı hızlı ve iki sesli olarak, adeta bir 
konçerto havasında başlatır ve flütün 
girişinde ise geri planda kalarak eşlik 
eder. Flütün susmasıyla klavsen yine 

canlanır. Daha sorıra bölüm üç sesli 
olarak devam eder. 

9/8'lik ölçüdeki 2.Bölüm Adagio'da 
klavsen partisi üç sesli olarak 
düzenlenmiştir. Bölüm flütün sakin ve 
uzun soluklu ezgisiyle girer ve flüt hiç 
kesmeden Adagio'yu tamamlar. 

2/4'lük ölçüdeki 3.Bölüm hızlı(Allegro) 
olarak gelişir. Akıcı biçimde süren 
bölümde flütle birlikte giren klavsen iki 
sesli olarak eşlik eder. Bu sonat müzik 
tarihinde Almanca müzik terimiyle 
"General Bass/genel basso" adı verilen 
armoni ve kontrpuan bilimlerinin nasıl 
geliştiğini gösteren ender örneklerden 
biridir. (Süre ı2') 

· 

G.P.TELEMANN: 3 Fantezi 
Daha çocuk yaşta opera bEisteleyen, 

hukuk öğrenimi gören; klavsen, keman, 
blokflüt ve daha birçok çalgıyı çalan, 
2000 kadar eser yazan Alman besteci 
Georg Philipp Thlemann yaşadığı yıllarda 
j.S.Bach'tan daha çok tanınmışfı. Ancak 
yüzyıllarca unutulan besleeinin eserleri 
günümüzde)giderek1 büyük !Ilgi, görmektedir. 

Thlemann'ın ı723-33 yıllannda yazdığı 
"Flüt için 12 Fantezi" sonat formundadır. 
Bunlardan Sol minör tondaki 12 , 
numaralı Fantazi Ağır-Hızlı-Ağır-Hıpı 
şemasına uygun olarak dört bölümlüdür. 

6 numaralı Re minör Fantezi'nin ağır 
birinci bölümü "Dolce�tlı" başlığını 
taşır. Onu hızlı (Allegro) ve coşkun 
(Spritoso) bölümleri izler. 

La minör Fantezi ise Keman için 
yazılan 12 Fantezi'nin flüte uygulanan 
sonuncusudur. Orta hızda (Moderato ), 
canlı (vivace) ve çok hızlı (presto) 
olmak üzere üç bölümlüdür. 

J.S.BACH: La Majör Sonat 
Bach'ın yine Köthen devrine ait olan 

canlı yapıdaki La Majör Sonat'ın ilk 
bölümünün ikinci bölmesi eksik 
olduğundan uzmanlar tarafından 
daha sonra tamamlanmıştır. 

Bazı yorumcular tarafından çalınmayan 
bu 4/4'lük ölçüdeki Vivace (canlı) 
başlıklı ! .Bölüm, flüt ve klavsenin Barok 
stile has uyumlu havasını yansıtır. 

6/8'lik ölçüdeki 2.Bölüm (Largo e 
dolce) ağır ve tatlı ·-ama biraz da buruk
biçimde etkili olan flütün 
egemenliğindedir; klavsen geri plfuıda, 
ancak kurallara sıkı şekilde bağlı olarak 
eşlik eder. 

3.Bölüm, 3/8'lik ölçüde ve Allegro 
(hızlı) tempoda, geniş tutulmuş bir 
Gigue yapısındadır. Canlı, müzikal 
yapıda olmasına rağmen yine de orta 
bölümün buruk etkisi hissedilir<(Süre:l2') 

G.P.HAENDEL: Sol Majör Sonat 
Haendel'in eliiyi aşkın oda müziği 

eseri arasında solo çalgı ve sürekli bas 
için ı6 sonatı ı724 yılında 
Amsterdam'da basılmış, Opus ı olarak 
Londra'da tekrar yayınlanmıştır. Bunların 
3,10,ı2,ı3,ı4 ve ıs numaralılan' 
keman, 7 ve 9 numaralıları obua ve 
fagot; ı,2,4,5,6,8,11 numaralılan ise flüt 
ve sürekli bas için yazılmıştır. 

Sürekli bas görevini yapan klavsen 
genellikle geri pUlnda kalmış, eserin bazı 
versiyonlarında viyola da gamba da 
yeralmıştır. Ayrıca Sol Majör Flüt Sonatı 
bir ton daha pes alınarak Fa Majör tonda. 

kemana uygulandığı iddia edilen eserin 
orijinal notalan kayıptır. 

! .Bölüm Adagio, ağır ve �ı 
yapıdaki flüt solosu ile seçkinleşir. 
2.Bölüm Allegro'da hızlanan ve akıcı 
şekilde süren eser 3.Bölüm Largo'da 
hüzünlü bir havaya bürünür. 
4.Bölümdeki çok kısa ve oynak dans 
Bourree, S.Bölümün zarif Menuetto'suna 
geçişi sağlar ve sona! daha ağır ve tipik 
3/4'lük menuel temposunda sakin ve 
melodik biçimde sona erer. (Süre:9') 

D.SCARLATTİ: 3 Sonat 
İtalyan besteci Domenico Scarlatti 

klavsen için sayısı 600'ü geçen sona! 
yazmıştır. Bunlar tek bölümlü, bir veya 
iki temalı, bazan neşeli, bazan kederli 
melodilerle süslü, Barok çağ ağırlığının 
pek hissedilmediği 3-5 dakikalık zarif 
parçalardır. 

Ilk kez ı 739'da Madrit'te, sonra da 
ı839'da Viyana'da Cemy tarafından 
basılan sonatlar Milano'da Alessandro 
Longo tarafından sıraya konmuş, daha 
sonra ünlü klavsenist ve Scarlatti uzmanı 
R. Kirkpatrick tarafından da 
n umaralanmış tır. 

Scarlatti'nin ilk sonatları Barok çağ 
üslübuna daha yakındır. Besteci daha 
sonraki bestelerinde ise çalış tekniğine 
daha çok önem vermiştir. Üçü de Re 
Majör tonda olan\sonatlardan1 Kirkpatrick 
numaralamasında 490, Longo'da 206 
olan ilk so.nat ağır ve şarkı söyler 
gibi(cantabile) yorumlanır. İkinci K.49ı 
(Longo ı64) daha canlı ve hızlıdır 
(Allegro). 
Uçüncü Sonat K.492 (Longo ı4) ise çok 
hızlı tempoda(Presto) gelişir. 

j.S.BACH: Si minör Sonat 
Uzmanlar Bach'ın ı 730'lu yıllarda 

Leipzig'de tamamladığı 4 bölümlü 
sonatta, ı720'de Köthen'de tamamladığı 
Sol minör sonaltan faydalandığını 
belirtirler. Köthen versiyonunun klavsen 
partisi korunarak flüt partisi yeniden 
düzenlemiş olan eserin Berlin Devlet 
Kitaplığı'nda yalnız flüt partisinin 
elyazması bulunmaktadır. 

Si minör Sona!, flüt sonatları arasında 
üç sesli yapısı, hem etkili ve berrak 
anlatımı, hem de uzunluğu bakımından 
ön pUlnda gelir. 4/4'lük ölçüdeki 
! .Bölüm, akıcı özelliği olan ve dengeli, 
zengin kontrpuan yapısıyla ilgi çeken bir 
Andan te' dir. 

6/8'lik ölçüde ve Re Majör tondaki 
2.Bölüm "Largo e dolee-ağır ve. tatlı" 
başlığını taşır; teksesliliğe yakın yapısıyla 
birinci bölüme bir kontrası oluşturan 
Largo'da klavsenin arpej biçimindeki 
eşliğinde flütün duyurduğu ezginin 
Bach'ın daha önce keman, viyolonsel ve 
sürekli bas için yazdığı bir eserinden 
alındığı uzmanlarca öne sürülmektedir. 

4/4'lük ölçüdeki 3.Bölümü (Presto) 
çok hızlı tempoda flüt ve klavsen birlikte 
başlatırlar. Çoksesli(polifonik) biçimde 
işlenmiş olan Presto birinci bölümün 
malzemesini yine Si minör tonda1geliştirir. 

3.Bölüme bağlı olarak, bazan de ayrı 
bir bölüm olarak yorumlanan Allegro ise, 
ı2/ı6'lık ölçüdeki Gigue tarzındaki yapısı 
ve virtüoz havasıyla, üç sesli füg 
biçiminde gelişir ve parlak sona ulaşır. 
(Süre:ı8') 



m/vi o lin 
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Ayla ERDURAN Devlet Sanatçısı 

İlk keman derslerini Cari Berger'den 
'!lan Ayla Erduran ilk resitelini 10 
yaşında verdi. 1946 'da Paris 
Konservatuvarı 'na girerek Beneditti ile 
;alıştı ve konservaıuvarı 1 950 yılında 
)itirdi. 1951 -55 yılları arasında New 
rork'da Gelamanian ve Zina Francescatti 
.le ihtisas yaptı; Thomas Sherman 
yönetimindeki arkesıra eşliğinde 
wnserler ve resilaller verdi. 

1 955'de yurda dönen sanatçı Istanbul 
ve Ankara'da arkesıra eşliğinde konserler 
ve resilaller verdi. 1956'da Polanya'ya 
�ok başarılı bir turn e yaptı. 195 7'de 
Moskova'ya giden Ayla Erduran David 
Oistrach ile çalışma imkanını buldu. 

Uluslararası 3.Wieniawski 
Yarışması'nda ödül alan sanatçı 
1\vrupa'nın önemli müzik merkezlerinde, 
Kanada ve Orta Doğu'da konserler verdi. 
1962 yılında Londra'da Wigmore 
Hall'daki başarılı konserini 1965'deki 
Rozdestvenski yönetimindeki Londra 
Senfoni Orkestrası ve Ernesı Ansermeı 
yönetimindeki Suisse Romande eşliğinde 

Ayla ERDURAN 

judith ULUG 

verdiği başarılı konserleri takip etti. 
Sanatçı bu dönemde "Henriette Cohen" 
Ödülü'nu aldı. 1970'de Hollanda 
Festivali'ne katıldı ve Beethoven 
Ödülü'nü kazandı. 1 985'de Carlos Paita 
yönetimindeki Londra Filarmoni 
Orkestrası ile plak dolduran Ayla 
Erduran halen Cenevre 
Konservatuvarı'nda ders vermektedir. 

Judith ULUG 
Müzik çalışmalarına küçük yaşta 

Minnessota 'da( ABD) 
başlayan sanatçı Minnessota 
Üniversitesi'nde Prof. Bernhard 
Weiser'in sınıfından mezun oldu. 
"Master" derecesini al�ıktan sonra 
eğitimini, kazandığı btırsla New York'da 
juilliard Müzik Okulu'nda Adele Marcus 
ile sürdürerek"Pekiyi" dereceyle bitirdi. 
Amerika 'da resiıaller, eşlik konserleri ve 
Radyo-TV programları yaptı, 1 967 
yılında İsıanbul'a yerleşti. 

Yurtiçinde ve dışında, başta Uluslarası 
İstanbul Festivali olmak üzere ABD, 
Sovyetler Birliği. Fransa. Avusturya, 
Arnavutluk ve Bulgaristan'da birçok yerli 
ve yabancı sanatçıya başarıyla eşlik 
etmiş; sola ve arkesıra konserleri 
vermiştir. 

judith Uluğ İstanbul Devlet Operası 
konser piyanisti ve korepititörü olarak 
görev yapmıştır. Halen Mimar Sinan 
Universilesi Devlet Konservaıuvarı'nda 
Doçent ve Piyano Ana Sanat Dalı 
Başkanıdır. 



F.M.VERACİNİ: Mi minör Sonat 
Ça!:jının en büyük keman virtüozu 

olarak kabul edilen Floransa do!:jumlu 
İtalyan Francesco Maria Veracini önce 
amcası Anıonio'dari ders almış, Münih'te 
G.A.Bemabei'nin ö!:jrencisi olmuş sonra 
Venedik'e yerleşmiş, 1 714'de Londra'da 
İtalyan operaları oynanan "King's 
Theatre"da perde aralarında solisı olarak 
çalışmıştır. 1716'da Yenerlik'teki bir 
konserinde, ça!:jın bir di!:jer keman 
virtüozu Tartini'yi o derece etkilemiş ki, 
Tartini'nin 2 yıl süreyle sahnelerden 
ayrılıp yay tekni!:ji çalıştı!:jı anlatılır. Aynı 
yıl Dresden'e Il.Frederich August'un 
sarayına besteci olarak ça!:jrılmış, 
1 723 'de Prag'da VI. Karl'ın taç giyme 
törenine katılmış ve bir süre Konı 
Ferdinand Kinsky'nin hizmetinde 
çalışmıştır. 

1 735 'de "Academiche( akademik)" 
adını verdi!:ji 12 sonatı Londra'da 
yayınlanmıştır. İtalya'da Pisa yakınlarında 
ölen Veracini'nin 18.yüzyıl keman 
repertuarının en güzel örneklerinden 
sayılan bu sonatları klavsen (veya org) 
ve viyolonsel eşli!:jinde keman için 
bestelenmiştir. Bu sonatlardan Mi minör 
ıondaki, ço!:ju di!:jer sonatları gibi 4 
bölümlü olarak düzenlenmiştir. 

4/4 'lük ölçüdeki l.Bölüm (Largo) önce 
piyanonun güçlü girişiyle başlar 
(ritomello/nakarat) ve keman bir kaç 
ölçü sonra soylu ve hüzünlü temayı a!:jır 
tempoda duyurur. Piyano hep ritomello'yu 
vurgulayan şekilde eşlik eder. 

Yine 4/4'lük ölçüdeki hızlı ve ateşli 
2.Bölüm (Allegro con fuoco) akıcı 16'lık 
notalarla başlar ve kararlı şekilde devam 
eder. 

3/4 'lük ölçüdeki ve Mi Majör tondaki 
3.Bölümde (Allegro) ilk dans Menuel 
esere zarif bir hava verir. 4 ölçü süren 
ıemasıyla bu saray dansının zarif 
adımları adeta duyulur gibidir. Bu dansa 
ba!:jlı olarak daha canlı tempoda 4/4 'lük 
ölçüde, Mi minör tonda keman için güç 
Irilieri kapsayan bir Gavotte, dansı izler; 
sonra yine Menuefe dönülür. 

6/8'lik ölçüde ve Mi minör tondaki 
4.Bölüm (Gigue) canlı ve sıçrayan 
adımlarla, süslemelerle çok hızlı(Presto) 
tempoda gelişir. (Süre 15') 

j.S.BACH: Chaconne 
Bakınız:R.Ricci/E.Biteıti Resitali: 6.7.1987 

L.van BEETHOVEN: Sonat No. lO 
Beethoven'in 1812'de yazdı!:jı ve Kont 

Rudolfa ithaf etti!:ji Sol Majör Sanat, 
keman için besteledi!:ji sonatların 
sonuncusudur. Beethoven'in geç stildeki 
üs!Obunun fark edildi!:ji bu eser tım 
bakımından daha de!:jişiktir. Thtkulu, 
virtüoz üs!Optaki Kreutzer Sonat'a karşın 
lirik yapısıyla seçkinleşir. 

3/4 'lük ölçüde, Sol Majör tondaki 
l .Bölüm (Allegro moderato) temaların ve 
motiflerinin çoklu!:juyla dikkati çeker. 
1hlle başlayan ve kemanın duyurdu!:ju ilk 
temayı piyano tekrarlar ve keman tatlı 
(dolce) biçimde geliştirir. Fazla yüksek 
sesli olmayan bu triller, içten gelen 
"pianissimo" bölmeler, sesin 
azalması( diminuendo) veya 
geçikmesi( ritardan do) ımısal etkiyi 

arttırır. En sondaki 2 fortissimo fina! 
akodarına kadar bölüm sesini hiç 
yükseltmeden sürer. 

2/4 'lük ölçüdeki Mi bemol Majör 
tondaki 2 .Bölüm (Adagio espressivo) 
a!:jır ve duygulu bir lied biçiminde, yine 
güçlü vurgularnalardan uzak, sakin 
gelişir. Ata!:ja kalkan geçici bölme(attaca) 
bile yeterli kontrası oluşturmaz. 

Ara vermeden giren 3/4'lük ölçüde, 
Sol minör tondaki hızlı(Allegro) bölüm 
çok ritmik bir Scherzo'dur. Biraz da 
melankolik bir şakacılıkla Mi bemol 
Majör'e dönüşen trio bölmesi ise çekici 
bir lied havasındadır. Keman tüy gibi 
hafif bir melodiyi zarif biçimde duyurur. 
Scherzo'nun tekrarında ise şaşırtıcı bir 
şekilde Sol Majör tondaki Coda'ya ulaşılır. 

2/4'lük ölçüde Sol Majör tondaki 
sonuncu bölüm (Poco allegretto) halk 
şarkısı gibi basit bir dansla tatlı 
biçimde( do lee) başlar. Her seferinde ayrı 
çeşitlemelerle gelişen tema, 6/8'lik 
ölçüdeki duygulu bir a!:jır bölmeyle 
( adagio espressivo) 2 kez kesilir. 
Kromatik(yarım sesle ilerleyen) 
oktavlarla ve süslü figürlerle ilerleyen 
canlı bölüm kısa ve çok hızlı(Presto) bir 
fortissimo fina! ile son bulur. (Süre:28') 

E.YSAYE: Baliade 
Lüttich'te do!:jan, l l  yaşında ilk 

konserini veren ve önce, Paganini'den 
sonra en büyük keman virtüozu sayılan 
Vieuxtemps'ın ö!:jrencisi olan, ancak o, 
1873'de bir felç geçirince 

' 

Wieniawski'den ders alan Belçikalı 
kemancı Eugen Ysaye, 1886'da Brüksel 
Konservatuvarı'na profesör olmuş, virtüoz 
olarak önemli müzik merkezlerinde 
konserler vermiştir (1907'de 
Petersburg'da verdi!:ji konserde ünlü 
Stradivarius marka Herkül isimli kemanı 
odasından çalınmış, 40 yıl sonra ·1947'de 
Berlin'de fakir bir kadın tarafından 4000 
Marka ·birkaç ay sonra devalüasyonla 
400 marka düşecek olan bir fiyata
satıldı!:jında tekrar müzik dünyasına 
kavuşmuştur). 

Thklit edilemeyen ola!:janüstü bir 
vibratoya sahip olan, parlak yorumuyla, 
özellikle Bach ve Franck'ın (kendiı;ine 
ithaf edilen) sonatında büyük başarı 
gösteren Ysaye, biri tamamlanmariıış 2 
opera ve bir senfoniden başka keman 
için 8 konçerto ve 6 sonat yazmıştır. 
Op.27 olarak numaralanan ve Ysaye'nin 
keman tekni!:jinin gelişmesini göstermesi 
yönünden çok ilginç olan bu sonatların 
her biri sırayla bir kemancıya: .J.Szigeti, 
].Thibaud, G.Enescu, F.Kreisler, 
M.Crickboom ve M.Quiroga ithaf 
edilmiştir. 

Ysaye, Szigeti'nin Bach'ın solo sonatiarını 
çalışını dinledikten sonra bu sona:ılarını 
yazma!:ja karar vermiştir. Bunlardim 
Georges Enesco'ya ithaf edilen Re minör 
tondaki 3 numaralısı "Ballade" başlı!:jını 
taşır ve sonatların en kısa alanıdır. 
Klllsik yapıda ve tek bölüm halinde 
yorumlanan sona! a!:jır tempoda hüzünlü 
ve mistik bir resitatille başlar (Lento 
molto sostenuto in modo di recitativo). 
Marş biçimindeki ana teması akorlarla 
ve arpejlerle işlenir. Gittikçe hızlanan ve 
canlı kadanslarla Barak stile uygun 
şekilde gelişen eser parlak bir biçimde 
sona erer. (Allegro in tempo giusıo e con 
bravura ).(Süre:6 ') 

R.STRAUSS: Sonat Op.l8 
Münih'te do!:jan Alman besteci Richard 

Strauss, korno virtüozu olan babasının 
sıkı disiplini altında yetişmiş, 
çocuklu!:junda iyi bir ö!:jrenci olarak önce 
piyano, sonra 8 yaşında keman dersleri 
almıştı. 1884'de ilk kez halk huzurunda 
kendi eserini yönelmiş, 1885'de 
Meiningen'de Müzik Direktörlü!:jü 
yaparken arkadaş oldu!:ju usta kemancı 
Alexander Ritter'in etkisinde Berlioz, 
Liszt ve Wagner'e duydu!:ju ilgi artmıştı. 
Münih'te yönetici oldu!:ju 1886'da 
yaptı!:jı İtalya yolculukları ufkunu 
genişletmişti. Ancak dramatik ve 
senfonik eseriere verdi!:ji önem yanında 
oda müzi!:jine az ilgi duymuştu. 

1887'de son oda müzi!:ji eseri olan 
Op. 18 Keman Sonatı'nı yazdı. O yıl 
üzerinde çalışmakta oldu!:ju Don ]uan 
Senfonik Şiiri, bu sonata olan etkisini 
güçlü kişili!:jinde, armonik ve ritmik 
anlatım gücünde hissettirir: Klasik sona! 
formu korunmuş ancak sonat konsertant 
bir yapı kazanmıştır. Geniş intervaller 
(aralıklar) birkaç okıava çıkabilen melodi 
çizgisi büyük bir tım yüzeyi oluşturur. 

Mi bemol Majör !onda, 4/4 'lük ölçüde 
başlayan l .Bölüm (Allegro, ma non 
troppo) canlı, ritmik de!:jişikliklerle (3/4 
ve tekrar 4/4'lük ölçülerde) sürer. 

2.Bölüm 2/4'lük ölçüdeki La bemol 
Majör tondaki "Andante cantabile" 
romantik bir hava taşıyan bir 
' ' lmprovisation/do!:jaçlama'' biçimindedir. 
Bir ara güçlenen bölmeden sonra piyano 
yazısı adeta Chopin'i andınr. Bölüm yine 
sakin şekilde sonuçlanır. 

3/4'lük ölçüdeki 3.Bölüm finalde, önce 
sakin ve Andan te( orta hızda) başlayan 
ve birkaç ölçü sonra fortissimo ve 
Allegro(hızlı) tempoda gelişen sona! 
canlı, enerjik ve tutkulu biçimde 
piyanonun güçlü akarları eşli!:jinde ana 
temayı sergiler. (Süre 28') 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

\1ARIE-CLAIRE ALAIN, ergiorgan 
• 30.6. 1987. St Antuan Kilisesi, 18 .30 / 6.30 pm 

Jhann Sebastian ,BACH 
1685-1750) 

Prelüd ve Füg, Mi minör, BWV548 
Prelude and Fugue in E minor, BWV 548 
2 Koral Prelüd/2 Choral Preludes: 
• "An Wasserflüssen Babylon . . . ", BWV 653 
• "Allein Go tt in der Höh' se i Ehr .. ", BWV 664 

Fantezi ve Füg, Sol minör, BWV 542 
Fantasy and Fugue in G minor, BWV 542 

Konçerto, La minör, BWV593 
(Vivaldi'den transkripsiyon) 
Concerto in A minor, BWV593 
(transcribed from Vivaldi) 
• Allegro 
• Adagio 
• Allegro 

3 Koral Prelüd/3 Choral Preludes: 
• "Wachet auf, ruft uns die Stimme ", BWV 645 
• "Erbarm" dich mein, o Herre Gott ", BWV 721 
• "O Mensch, bewein'dein' Sünde gross ",BWV 622 

Thccata ve Füg, Re minör, BWV565 
Thccata and Fugue in D minor, BWV565 



j.S.BACH 

Müzik tarihinin en büyük dllhilerinden 
johann Sebastian Bach'ın kilise 
orççuluğu ve saray orkestrası yöneticiliği 
sırasında en büyük görevi de beste 
yapmak, kilise ayinleri için kantatlar 
yanında org eserleri yazmaktı. 

Çalgıların kraliçesi olarak anılan org 
için Bach'ın yazdığı eserler bütün 
çağiann org repertuarının odak noktası 
sayılır. Polifonik anlatım, bas partilerinin 
kullanılışı besteciler için geleceğe yol 
göstermiş; güç partilerin seslendirilişi 
(cesur ve hızlı melodik figürler, akıcı bir 
dinamizm, güçlü aksanlar Albert 
Schweitzer'in dediği gibi "Bach'ın 
dehllsından ürken çağdaşlarının 
belirttikleri, kilise toplantılarını . sık sık 
dalçalandıran hırçın iniş çıkışlar") ise 
her yorumcuya denek taşı olmuştur. --

PRELÜD VE FÜG: Si minör 
Aydınlık havası, belirli temaları ile bir 

Concerto Grosso yapısında ve orgun bir 
orkestra gibi kullanıldığı eserin 1 727 · 
1 744 yıllan arasında Leipzig'te 
bestelendiği sanılmaktadır. Eserin 
başında, orgun en az iki "manuel". 
(elle yönetilen bölümler) olması 
ve büyük orçlarda bulunan diğer 
aksamın gerekliliğini gösteren "Organo 
pleno" ibaresi yeralmaktadır. 

3/4'lük ölçüdeki Prellid'ün üç teması, 
ve bunların sırasıyla Mi minör, Si minör 
ve Sol Majör tonlarda duyuluşu çok 
belirgindir. Ancak temalar sanki "Ara 
Müziği" ile birbirine bağlanmıştır. 

4/4'lük ölçüdeki Füg'ün Mi minör 
tondaki güçlü teması yine çeşitli yakın 
modülasyonlarla (ton değişimleriyle) 
ustaca örülmüştür. Prelüd'ten daha uzun 
olan Füg bir senfoni bölümü gibi üç 
bölmeden oluşur. Özellikle hızlı, parlak 
pasajlan ile orta bölmede virtüoz bir 
yorum sergilenir. (Süre:l5') 

2 KORAL PRELÜD 
"An Wasserflüssen Babylon"(Babil'in 

akarsulannda) adlı Koral Prelüd'ü Bach, 
Hamburg'da çağın org ustası Reinken'i 
ziyaretten döndükten sonra, 1 720 
yıllannda Köthen'de yazmış. Üç kez 
yeniden düzenlenen 3/4 'lük ölçüde ve 
Sol Majör tondaki Koral ağır bir 
Sarabande ritminde başlar; beş bölüm 
olarak sunulur. Önce birden beliren bir 
motif Koral'i duyurur. Daha sonra matem 
teması, "Sion'u hatıriayınca gözyaşianna 
boğuluruz" teması büyük bir anlatım 
gücü ile duyurulur. (Süre:5') 

"Allein Gott in der Höh' sei Ehr" 
(Yalnız Yüce Tanrı şereflidir) adı Koral 
Prelüd, 1 539 yılına ait dini bir şarkı 
(Gloria in excelsis) üzerine yazılmıştır. 
Bach çok beğendiği bu ezgiyi en az lO  
kez orga uygulanmıştır (BWV 715 ,  716, 
717, 675, 676, 677. vs). 4/4 'lük ritimde 
ve La Majör tondaki bu uygulamada 
Koral melodisi neşeli ve canlı bir trio 
biçiminde işlenir. 96 Ölçü uzunluğundaki 
eser "1ho Super" başlığını taşır. 

FANTEZi VE FÜG : Sol min ör 
1 720 yıllannda Köthen'de yazıldığı 

sanılan ve Prelüd başlığını da taşımasına 
rağmen daha çok Fantezi diye anılan 

eseri, Bach'ın birinci karısının 
ölümünden sonra gittiği Hamburg'da 
Katharinen Kilisesi'nde ünlü orgçu 
johann Adam Reinken'e çaldığı 
belirtilmektedir. 

Eserin başındaki 4/4'lük ölçüdeki aşırı 
tutkulu, geniş bir fantezi Bach'ın org 
besteciliğindeki gücüne güzel bir 
örnektir. Resilalif biçimindeki şiirsel 
birinci tema ve ikinci temanın 
dinlendirici havası Passion'lardaki huzuru 
anımsatır. ünlü Bach uzmanı François 
Florant'ın "Hiristiyan dünyasının en 
güzel dramatik şiirlerinden biri" olarak 
tanımladığı eser, besleeinin "en modern 
sayfalarını" da kapsar: Birçok 
tonalitelerde gezen helewni 
modülasyonlar iki sesliden beş sesliye 
kadar gelişir. Bach'ın soğukkanlılıkla 
uyguladığı armonik özellikleri ile bu 
eser onun en ilginç bestelerindendir. 
Yine 4/4'lük ölçüdeki füg ise dört sesli 
gelişir. (Siıre:l3') 

KONÇERW: La minör 

Bach'ın 1 708·1717 yılları arasında 
Weimar'da saray organisli ve kilise 
korosu yöneticisi olarak çalıştığı yıllarda 
İtalyan orkestra müziği moda olmuştu. 
Hatta bu konuda Bach, akrabası olan 
best ec i j.G .W alter ile yarışa girerek 
birçok İtalyan konçertosunun klavyeli 
çalgılar için düzenlemesini de yapmıştı. 

La minör Konçerto da, Vivaldi'nin 
Op 3· No.6 Keman Konçertosu'nun org 
için düzenlemesidir. Bach İtalyan keman 
stilini orga uygulamış, ayrıca saygı 
duyduğu Vivaldi'yi de böylece çevresine 
tanıtmıştı. 

4/4'lük ölçüde ve La minör tondaki, 
tempo belirtilmeyen, ancak genellikle 
çabuk ( Allegro) tempoda çalınan 
l .Bölüm haşmetli akorlar girer. 

Bunu izleyen 3/4 'lük ölçüde ve Re 
minör tondaki 2.Bölüm Adagio, tiz 
seslerde şarkı söyler gibi ( cantabile) 
yansılılan melodiye eşlik eden ısrarlı bas 
(basso ostinato) ile ilgi çeker. 

3/4'lük ölçüde ve La minör tondaki 
3.Böliım yine İtalyan "hızlı-ağır-hızlı" 
geleneğine uyarak Allegro tempodadır. 
Gittikçe canlanan bölüm, İtalyan 
yaylıçalgılar stilinin bir org partisi 
şeklinde nasıl uygulanabileceğine en 
güzel örnektir. (Süre : l2') 

3 KORAL PRELÜD 

"Wachet auf, ruft uns die Stimme": 
Bach'ın kiıntatlardan org için 

uyguladığı ve 1 7  46-1750 yılları arasında 
johann Georg Schübler tarafından 
bastırılan altı Koral Leipzig'de ı 730·35 
yılları arasında bestelenmiş. Bu altı org 
parçasının, org transkripsiyonunun 
didaktik bir örneği olarak Bach'ın isteği 
üzerine basıldığı ve böylelikle ancak bir 
veya birkaç kere seslendirilebilen 
kantatların yayılmasının düşünüldüğü 
sanılıyor. 

Bu altı Koral'dan en tanınınışı ve ilki 
olan "Wachet auf, ruft uns die Stimme 
Uyanın, ses bizi çağırıyor" tenor, 
yaylıçalgılar ve sürekli bas için 
bestelenen ı40 numaralı Kantat'ın 
dördüncü bölümünün org 
düzenlemesidir. Bach bu Kanıatı ı599 

yıllarında Philipp Nicolai tarafından 
bestelendiği öne sürülen bir ezgi üzerine 
ı 73ı 'de Leipzig'de yazmıştır. 

Rapsodik bir biçimde kemanlada 
viyolanın unison (teksesli) eşliğinde 
tenorun söylediği güzel ezgi başarılı 
şekilde orgda canlandırılmıştır. Bach'ın 
en güzel ve melodik yaratılanndan 1ı!ri 
olarak kabul edilen bu bölüm, müzik 
uzmanlarınca "Sion'un kızlarının 
dansı"nı, ya da "Sion'un, bekçilerinin 
şarkısını dinlerken duyduğu sevinci" 
simgeler. (Süre:5') 
"Erbarm' dich mein, o Herre Gott" 

4/4'lük ölçüdeki "Erbarm' dich mein, 
o Herre Gott-Acı bana Tanrım" adlı Koral 
Prelüd üstün bir ifade gücüne sahiptir. 
Bach'ın koralleri arasında başka benzeri 
olmayan şekilde melodi, hiç aksamadan 
akıp giden sekizlik notalarla belirlenir. 
(Süre:5') 
"O Mtimsch, bewein' dein' Sünde gross" 

Bach'ın BWV599-644 arasında 
numaralanan eserlerini kapsayan 
Orgalbüchlein-Org Kitapçığı'nda 46 org 
koralı kilisedeki düzene göre 
toplanmıştır. Başlığında orççulara öğütler 
verilen bu kitapçıktan 622 sayılı "O 
Mensch, bewein' dein' Sünde gross-Ey 
insanoğlu, günahlarından ağlayarak 
kurtul" başlıklı koral 4/4'lük ölçüde ve 
Mi bemol Majör tondadır. Çok ağır 
(Adagio assai) başlayan eserde zengin 
işlenmiş soprano registerdeki ses ilgi 
çeker. Albert Schweitzer'e göre ı9. ve 
20. ölçülerde iniltileri canlandıran 
kromatik motif yükselen sekizlik 
notalarla "0, bizim için kurban edildi" 
sözlerini simgeler. Sonda ise çok 
ağırlaşan bölmede (adagissimo) İsa'nın 
çarmıha gerilişi canlandırılır. (Süre:5') 

1DCCATA VE FÜG: Re minör 

Bach'ın org eserleri arasında en 
tanınınışı olan Re minör Thccata ve Füg' 
ün besleeinin gençlik ça�ında, belki 
1 703-ı 707 yılları arasında Arnstad'a 
organisı olarak atandığı zaman yazıldığı 
sanılmaktadır. Büyük bir deha ürünü 
olan eser, şef Stokowski tarafından 
orkestra için düzenlenmiş ve ünlü Walt 
Disney filmi "Fantasia"da da yer almıştır. 

Bach'ın Kuzey Alman Barok stilinde 
yazdığı bu tek eseri. "Thccata 
başlangıcı "/Füg( Thccata bitişi" olarak üç 

· bölmeye ayrılır. 4/4'lük ölçüdeki 
başlangıçta serbest Thccata formunun 
bütün olanaklan son sınırına kadar 
değerlendirilir: Her iki elle şimşek gibi, 
teksesli (unison) inişler, resilalif tarzdaki 
anlamlı motifler, susmaların çok etkili 
kullanımı, geniş akodarın gökgürültüsü 
gibi duyulması, fırtına gibi gelen 
triyoleler son derece etkilidir. 

Thması daha önce Thccata'da 
belirlenen ve insana huşu veren Füg iki 
bölme arasında sakin ve düzenli bir 
köprü gibi yeralır. Thccata'nın bitişinde 
ise yine baştaki motifler belirir, eser 
haşmetli bir şekilde sona erer. 

Son yıllarda dini müzik uzmanı Prof. 
Volker Gwinner ilginç bir tez ileri 
sürmüş, tüm eserin reformasyon 
çağından kalan "Wir glauben ııll'an 
einen Gott-Hepimiz tek bir Tannya 
inanıyoruz" adlı şarkı üzerine büyük bir 
emprovizyon ( değaçiama) olduğunu 
belirtmiştir. (Süre:9') 
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1 �CITALS 

IVO POGORELICH 
e 1,4/7/1987 Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm 

Domenico SCARLATII 
(1685-1757) 

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Aleksander SCRIABIN 
(1872-1915) 

ARA/INTERMISSION ' 

Frederic CHOPIN 
(1810-1849) 

Frederic CHOPIN 

3 Piyano Sonatı/Piano Sonatas 
• Do Majör/C Major, L.5 
• Mi Majör/E Major, L. 17  
• Mi minör/E minor, L . 19  

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

Piyano için 2 Poem, Op.32 
2 Poemes for Piano, Op.32 
No.1 Fa diyez Majör/F sharp Major 
No.2 Re Major/D Major 

Prelüd, Do diyez minör Op.45 
Prelüde in C sharp minor, Op.45 

Sonat No.3 Si minör Op.58 
Sonata No.3 in B minor, Op.58 
• Allegra maestoso 
• Scherzo.Molto vivace 
• Largo 
• Finale.Presto, ma non tanto 

lvo POGORELİCH: 

Babası da müzisyen ve besıeci olan 
Ivo Pogorelich 1958 yılında Belgrad'da 
dünyaya geldi ve 7 yaşında müzik 
dersleri almaya başladı. 12 Yasında . 
Moskova'dan gelen bir ö!:)retmenin 
verdi!:)i piyano kurslarmda "örnek 
ö!:)renci" olması sanat yaşamını 
de!:)iştirdi. Bu ö!:)retmen sayesinde 
keşfedilerek Moskova'ya gitti ve 
Timakhin, Gomosıaeva ile Malinin'in 
ö!jrencisi oldu; 5 yıl sonra da Aliza 
Kezeradze ile çalışmaya başladı. 

İvo Pogorelich 1978'de Thmi'de(İtalya) 
· Casagrande Yarışması'nda ve 1980 

Montreal Uluslararası MüzikYarışması'nda 
birincilik ödülü kazandı. Aynı yıl, 38 
ülkenin katıldı!jı Varşova Chopin 
Yarışması'nda jürinin "alışılmış 
yorumdan uzak" oldu!:)u gerekçesiyle 
sanatçıyı elemesr üzerine, jüri üyesi ve 
1965 Chopin Yarışması birincisi Martha 
Argerich "Chopin'in müzi!jine yeni ve 
tamamen ça!:)daş bir yorum getiren" bir 
sanatçıyı yarışma dışı bırakan jüriden 
ayrılması ve olayı kamu oyuna 
duyurması üzerine sanatçıya Varşova 
Müzik Deme!:)i Özel Ödülü verildi. 
Pogorelich 1981 yılında Deutsche 
Grammophon için bir Chopin resitali 
pla!jı yapmış ve "Bu pl§k Chopin 
Yarışması'na cevabımdır" demiştir. 1980 
yılında ö!:)retmeni Aliza Kezeradze ile 
evlenen sanatçı devamlı olarak en 
önemli müzik merkezlerinde resilaller ve 
arkesıralar eşli!jinde konserler 
vermektedir. 

SANDOZ Ilaç San.Ltd.Şti.ne katkılarmdan 
dolayı teşekkür ederiz. 
We should !ike to thank SANDOZ Ilaç 
San.Ltd.Şti. for their contributions. 



D.SCARLATIİ: 3 Piyano Sonatı 

ı 7ı5'de 30 yaşındayken Papalık 
Orkestrası'na yönetici olarak atanan 
Domenico Scarlatti, o zamanlar en 
şerelli görev sayılan bu işi bırakmış, 
klavsen virtüozu olarak konserler 
vermeyi tercih etmiştir. 25 Yıl boyunca 
Madrid Sarayı 'ında yaşayari besteci 
burada,ç� kaybolmuş veya basılmamış, 
sayısı 600'ü geçen klavsen sonaılan ve 
parçalan bestelemiştir. Bu parçalarda 
kullandıijı "staccato", tril, oktav ve 
arpejlerle yeni bir klavye tekniijinin 
gelişmesine yol açan ve piyano 
etüdlerinin yaratıcısı sayılan besleeinin 
eserleri hem çaijında, hem de öldükten 
sonra ilgi görmüş, deijerini yitirmemiştir. 

İlk kez ı 739'da Madrid'e basılan 
sonatlar, ı839'da Viyana'da Cari Czemy 
tarafından yayınlanmış; ı907-ı939 yıllan 
arasında da Milano'da Alessandro Longo 
tarafından 545 sonat olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Bunlardan ilk grupta 
olanlar Barok üslüba daha yakındır. 

L.van BEETHOVEN: Sonat No.ll  

l l  numaralı piyano sonatı ı800 yılında 
tamamlandı. Besleeinin gençlik yıllannın 
son eseri olarak kabul edilen eser Koni 
von Browne'ye ithaf edilmiştir. ı8oı 
yılıncra eserin basımı için yayınevine 
yazdıijı mektupta Beethoven Si bemol 
Majör Piyano Konçertosu'na ıo, dört 
bölümlü "Grand Solo Sonata" olarak 
adlandırdıijı bu eserine de 20 duka altını 
istemişti. Neden olarak da bir 
konçertonun bir piyano sonatı kadar 
satılmamasını göstermişti. 

4/4'lük ölçüde ve Si bemol Majör 
tondaki canlı l .Bölüm (Allegro con brio) 
çevik bir şekilde başlar; birkaç karşıt 
fikir gelişir. Önce komoyu, sonra da 
"crescendo"lu keman sesini andıran 
ezgiler belirir. Bölüm adeta bir orkestra 
için yazılmış etkisini uyandınr. 

9/8'lik ölçüde ve Mi bemol Majör 
tondaki 2.Bölüm (Adagio) sonatın en ilgi 
çeken bölümlerindendir. Hüzünlü ama 
tatlı bir şarkı işitilir. Romantik bir görüşle 
çaijın bir müzik eleştirmeni tarafından 
"Kuiju" adı verilen bölüm, yüksek ve 
soylu bir melodi çizgisi halinde sürer. 
Burada yorumcu anlatım zenginliijini 
duyurmak için bir şair gibi 
davranmalı dır. 

3/4'lük ölçüde ve Si bemol Majör 
tondaki 3.Bölüm (Menuetto) Rokoko 
srilindeki zarif yapısı, gösterişli ritmi ve 
kendine özgü tınısıyla Beethoven'in 
·olgunluk çaijını haberler. 

2/4'lük ölçüde ve canlı tempodaki 
4.Bölüm (Rondo. Allegretto) sonatın en 
başarılı bölümüdür ve besleeinin Op. 7 
Mi bemol Majör Piyano Sonatı'nın Rondo 
bölümünün ikinci bir çeşiti gibidir. 
Süssüz ve sade ana tema her 
duyuluşunda saf bir mutluluk yayar. 
Durgun akorlarla gelişen ikinci tema ve 
huzursuz 32'lik notalarla şekillenen 
üçüncü tema bu masum mutluluijun 
tekrar duyulmasını önleyemez.(Süre 22') 

A.SCRİABİN: Piyano için 2 Poem 

Moskova'da doijan ve 43 yaşında yine 
orada ölen Aleksander Seriahin dört 
senfonisi ve bazı orkestra eserleri 
dışında sadece piyano için yazmıştır. 
Ölümünden yarımyüzyıl sonra bile 
eserleri geniş kitlelerce pek 
aniaşılamayan ve önceleri Chopin'in geç 
romantik stilde halefi olarak tanımlanan 
Scriabin,piyano için çoi)u ı903 yılında 
olmak üzere bir çok Poem bestelemiştir: 
Op.32 iki poem, Op.34 'Ifajik Poem ve 
Op.36 "Satanique-Şeytani" Poem. 

ı900'lü yıllardan sonra çeşitli 
denemelere başlayan, birbirine çok uzak 
olan tonaliteleri işleyen, tona! sistemden 
uzaklaşmaya gayret eden Scriabin,Op.30 
ile Op.60 arasındaki eserlerine "Sentetik" 
akor adını verdiiji bir armonik sistem 
uyguladı. 

Seriahin'in ilk dönem piyano üslübunu 
yansıtan Op.32 Poemler'den birincisi Fa 
diyez Majör, Re Majör tondakinden daha 
çok tanınmakta ve çalınmaktadır. 

F.CHOPİN: Prelüd Op.45 

Chopin'in parlak konserler verdiiji ve 
ayrıca Nohant'da George Sand'ın 
yazlıijında mutlu günler geçirdiiji ı84ı 
yılında bestelenen Do diyez minör 
Prelüd, Prenses Czemicheffe ithaf 
edilmiş ve aynı yıl yayınlanmıştır. Daha 
çok Noktüm havasında olan bu eserini 
Chopin "güzel modülasyonlan-tonalite 
deijişimleri" nedeniyle övmüştür. 
Gerçekıen de emprovize bir şekilde aijır 
ve lirik figürlerin gelişiminde tondan 
tona geçisi, asıl tonalite olan Do diyez 
minör'e dönüncüye kadar Sol Majör'e 
kadar bile uzanışı ilgi çekicidir. 
Aijırbaşlı( sostenuto) şekilde yorumlanan 
bu gelişim ancak parlak ve küçük bir 
kadansla kesilir, sonra tekrar figürlere 
dönülür ve melankolik sona ulaşılır. 
(Süre:6') 

F.CHOPİN: Sonat No.3 

Chopin 3.Piyano Sonatı'nı çok az 
beste yaptıijı ı844 yılında G.Sand'ın 
Nohant'daki yazlıijında, ilişkilerinin 
henüz bozulmaya başlamadıijı günlerde 
yazmıştır. Bu eserinde,bir önceki 
2 .Sonatın karanlık havası yoktur. ı845 
Yılınca "Breitkopf ve Haertel" yayınevi 
tarafından basılan Sonat, Chopin'in 
öijrencisi ve arkadaşı -Kral Louis 
Philippe'in yaveri Kont_ E.de Perthuis'un 
eşi olan -Kontese ithaf edilmiştir. 

Piyanoyu ikinci benliiji olarak 
tanımlayan Chopin bu sonatında 
eleştirmenlerin form konusundaki bütün 
isteklerini yerine getirmiş ve buna 
raijmen (veya bu yüzden) bu son büyük 
eserinde yine eleştirmenlerin ifadesine 
göre müzikseverleri daha az memnun 
edebilmiştir; aslında güzel bir müzik 
olmasına raijmen eserin düşünce 
zenginliijini, lirik sentezini yetersiz bulan, 
daha önceki eserleri çok anımsattıijını 
söyleyen yine eleştirmenler olmuştur. 

Ancak, yine bazı müzik yazarianna göre 
sonat besleeinin olaijanüstü 
olgunluijunu, güzel temaları ve zengin 
figürlü modülasyonlannı virtüozca 
sergiler. 

4/4'lük ölçüde ve Si minör tondaki 
l.Bölüm (Allegro maestoso) hemen marş 
benzeri ana temayı bir soru-cevap 
şeklinde duyurur.(Fransız besteci . 
V.d 'Indy "Kompozisyon Kurslan "ndaki 
analizinde temayı gerçek soylului)un bir 
ömeiji olarak tanımlar). Birkaç kere 
tekrarlanan tema bir pasaj geçitle Re 
Majör tondaki ikinci temaya ulaşır ve 
temalar 2.Sonattan daha olgun, fazla 
virtüoz olmayan bir biçimde 3 müzik 
cümlesi olarak gelişir; Si Majör tonda 
sona erer. 

3/4'lük ölçüde ve Mi bemol Majör 
tondaki 2.BÖ1Üm,A.llegro vivace tempoda 
büyüleyici bir Scherzo'dur. Chopin'in en 
güzel etüdlerini andıran bu canlı ve kısa 
bölüm hızla gelişerek aijırkanlı, Si Majör 
tonda bir trio bölmesine baijlanır. 
Yeniden duyurulan canlı Scherzo parlak 
şekilde sonuçlanır. 

4/4'lük ölçüdeki Si Majör 3.8ölü_ın 
(Largo) güçlü akorlarla başlamasına 
raijmen Cantabile şekilde, duygusal ve 
şiirsel, sanki bir Noktüm gibi yorumlanır. 
D'Indy'nin deyimiyle "Okşayan bir 
zariflikle"le seekinleşen Mi Majör 
tondaki tema hülyalı havasıyla Op.45 
Prelüd'ü arumsatır. 

6/8'lik ölçüde ve güçlü akorlarla 
başlayan Rondo biçimindeki 4.Bölüm 
(Pres to, ma non tan to) çalınması çok 
güç bir finaldir. Özellikle Agitato bölmesi 
en ünlü piyanistleri bile zorlayan -ve 
eleştirmenleri yalanlayan- bir 
güzelliktedir. Genellikle virtüoz bir 
gösteriye dönüşen bölümde, temanın 
üçüncü tekrarında sol elin ı6'1ık notalan 
temposunda çalabilmesi, ancak büyük ve 
olaijanüstü çabukluktaki bir elle 
gerçekleşebilir. (Süre: 26') 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

rOHANNES CARL, or9tor9an 
• 5. 7.1987 St.Antuan Kilisesi, 16.00 1 4.00 pm 

>ietrich BUXTEHUDE 
1637-1 707) 

lamuel SCHEIDT 
1587-1654) 

'elix MENDELSSOHN 
IARTHOLDY (1809-1847) 

<iax REGER 
1873-1916) 

>RAIINTERMISSION 

ohann Sebastian 
IACH (1685·1 750) 

ohann Sebastian 
lA CH 

ohann Sebastian 
lA CH 

Prelüd ve Füg, Re Majör 
Prelude and Fugue in D Majör 

"Wir glauben all'an einen Gott" üzerine Partita 
Partita on "Wir glauben all' an einen Gott" 

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

Giriş ve Passacaglia, Re minör 
Introduction and Passacaglia in D minor 

Fantezi ve Füg, Sol minör BWV542 
Fantasy and Fugue in G minor, BWV 542 

Fantezi, Sol Majör BWV572 
Fantasy in  G Major, BWV572 

Theatta ve Füg, Re minör BWV565 
Theatta and Fugue in D minor, BWV565 



D. BUXTEHUDE : Prelüd ve Füg 
Kuzey Almanya'nın en büyük org 

ustalanndan Dietrich Buxtehude özellikle 
geniş bir fenteziye sahip müzikçi olarak 
büyük saygı görmüş; j.S.Bach bile onu 
gönn$ Lübeck'e gitmişti. Buxtehude, 
Kuzey Almanya Barok org müzi1)inin 
özelliklerini taşıyan prelüdleri ile, 
günümüze kadar örnek olarak 
alınagelmiştir. 

Re Majör tonda, 4/4'lük ölçüdeki 
eserde kırık akorlarla belirlenen kısa bir 
girişten sonra basit gibi görünen bir füg 
teması belirir. Ancak, tema çeşitli 
registerlerde de1)işik olarak 
yorumlanarak çekici bir hal alır. Birkaç 
Olç(l sQren Adaglo'dan sonra 
Buxtehude'nln tarzına uymayan biçimde 
uzun ve b&Qımsız bir bOlarn yeralır. 
Blrblrtnl izleyen benzer kilise ezgilerinin 
sergUendil)i bOIQm, 'lbccata şeklinde 
so1)ukkanlı annonilerin kullanılması ile 
sona erer. 

S.SCHEIDT. Partita 
Amsterdam'da Sweelinck'in yanında 

ö1)renim gören, sonra Halle'de organisı 
olarak calışan Samuel Scheidt ça1)ının 
ünlü bir müzikçisiydi. Özellikle org için 
besteler yanında Motet ve Konsertant 
Senfoniler de bestelemiştir. Eserlerine 
genellikle Alman ve Latin kilise 
şarkılarını temel olarak almış ve serbest 
biçimdeki çeşitlemeler, süslemeler, 
pasajlarla işlenmiştir. 

Bu eserinde ise Bach'ın Re minör 
Thccata ve Füg'ünde kullandı1)ı "Hepimiz 
bir 1lınn'ya inaruyoruz" adlı koral 
temasını çeşitli bOlüroler içinde 
varyasyonlarla bir Süit (parti ta) 
formunda de1)erlendinniştir. 

F.MENDELSSOHN: Sonat 
Felix Mendelssohn Bach'ın tanılılması 

için savaş vermiş, 1829 yılında onun 
Matthaeus Passian'unun ilk kez 
seslendirumesini gerçekleştirmiş, böylece 
Protestan kilise müzi1)i ile yakından 
ilgilenmiştir. Org çalmaktan duydui)u 
büyük zevk,bu çalgının tım zenginliği 
org eserleri yazmasına da neden 
olmuştur: 1833-39 arasında 3 prelüd ve 
füg, 1844 yılında 2 org parçası ve 6 org 
sonatı bestelemiştir. Mendelssohn koral 
çeşitlerneler tarzındaki bu sonatiarda 
önce melodiyi sergilemiş, sonra 3,4 ve 5 
sesli olarak duyurarak füg biçiminde 
işlemiştir. 

Anlatım gücü bakımından hem eski, 
hem de yeni benzerleri arasında seçkin 
bir yeralan 2 numaralı Sonat bir ağır 
(Grave) bölümle başlar. N)ır, bof)ucu 
havadaki Do minör akorlar ikinçi motife 
geçişi sağlar. İkinci bölümün ( adagio) 
Sol minör tondaki teması canlı üçüncü 
bölümde (Allegro maestoso e vivace) Do 
Majör tonda tekrar edilir. Haşmetli etki 
yaratan tema kromatik bir geçişten sonra 
yine sergilenir. Son bölümdeki Füg'ün 
akıcılı1)ı içinde tema önce tiz, sonra da 
pes tonlarda duyulur ve gücünü yitirmez. 
(Süre: ll ') 

M.REGER: Giriş ve Passacaglia 
Alman besteci Max Reger'in Barok çağ 

etkisinde yazdığı org eserleri, onun diğer 
eserlerinden daha çok tanınmıştır. Opus 
numarası olmayan Re minör tondaki bu 
eseri 15 ölçü süren kısa bir Introduction 
(giriş) ile başlar. Bunu 3/4'lük ölçüde 
akorlar ile sunulan, basit yapıda ancak 
sürekli yükselişlerle belirginleşen 
Passacaglia izler. 

J.S.BACH: 
Fantezi ve Füg, Sol minör 
Bakınız: M.C. Ala1n Resitali: 30.6. 1987 

j.S.BACH: Sol minör Fantezi 
1705-1706 yıllannda Amstadt'ta 

bestelendT�i samlan eser üç bölümlüdür. 
Önce 12/8'lik ölçüde ve çok canlı (tres 
vitement) tempoda sürekli arpejlerle 

· teksesli ve ekolu olarak başlıyan bu ağır 
(gravement) bölümde öne çıkanlmış 
melodinin eşlik akorlan ile tutkulu 
şekilde duyurulmasından sonra, yine 
4/4'lük ölçüdeki ağır finalde(lentement) 
arpejli figürlerle, baştaki dikbaşlı 
( ostinato) yükselen ses büyük bir uyum 
içindedir. 

j.S.BACH: 
Thccata ve Füg, Re minör 
Bakınız: M.C.Alain Resitali 30.6.1987 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

RUGGIERO RICCI, keman/violin 

ERNESTü BITETII , gitarlguitar 
6.7.1987, Atatürk Kültür Merl<ezi, 21.30/9.30 pm 

Arcangelo CORELLl 
(1653-1 713) 

' 

Keman ve Gitar için Sonat 
Mi minör Op.S No.8 
Sonat in E minor, Op. S No.8 
for Violin and Guitar 
• Preludio 
• Ailemanda 
• Sarabande 
• Giga 

Niccolo PAGANINI 
(1 782-1840) 
Keman ve Gitar için Sonata Concertata 
Sonata Concertata for Violin and Guitar 
• Allegro spiritoso 
• Adagio assai espressivo 
• Rondeau 

Niccolo PAGANINI 
Keman ve Gitar için Sonata Op.Postuma 
Sonata Op.Postuma for Violin and Guitar 
• Sostenuto assai 
• Andantina variato 
• Finale 

· 

johann Sebastian BACH 
(1685-1 750) 
.Solo Keman için 
"Chaconne", Re minör 
"Chaconne''in D minor 
for Solo Violin 

ARNINTERMISSION 

Heitor VILLA-WBOS 
(1887-1959) 
Solo Gitar için Prelüdler 
Preludes for Solo Guitar 
No.l Mi minörlin E minor 
No.5 Re Majörlin D Major 
No.4 Mi minörlin E minor 
No.3 La minörlin A minor 
No.2 Mi Majörlin E Major 

Heitor VILLA-WBOS 
Keman ve Gitar için "Veleiro" 
"Veleiro" for Violin and Guitar 
Manuel de FALLA 
(1876-1946) 
İspanyol Süiti/Spanish Suite 
• El Pano moruno 
• Nana 
• Cancion 
• Polo 
• Astuıiana 
• jota 

Ruggiero Rtcct 
Eleştirmenlerin "günümüzün en 

olailanüstü yetenekli arşesi" ve 
"Paganini'nin ruhuna sahip" olarak 
tanıllıklan Ricci, benzeri olmayan bir 
müzik yaşamına sahiptir. 10 yaşında 
verdiili ilk konserde dinleyicilerini 
büyüleyen harika çocuk dünyanın her bir 
köşesinde milyonlarca dinleyici önünde 
çaldı ve keman edebiyatının güçlü 
eserlerini ençok plaila dolduran sanatçı 
oldu. 

1918'de San Francisco'da yedi çocuklu 
fakir bir ailenin üçüncü oillu olarak 
dünyaya gelen Ruggiero Ricci 7 yaşında 
ünlü pedagog ve Yehudi Menuhin'in 
hacası olan Louis Persinger ile 
çalışmaya başladı. 

1928 yılında San Francisco'da ve 
1929'da New York'da verdiili ilk 
konserler eleştirmenleri şaşkına çevirdi. 
Bu başanyı Amerika ve Avrupa tumesi 
takip etti. 

II .Dünya Savaşı sırasında Hava 
Kuvvetlerinde görev yapan ve "Eillence 
Uzmanı Ricci" olarak anılan sanatçı 
aklın almayacailı şartlar altında müziilini 
dinletti. Bu konserlerin çoilunu piyano 
eşliili olmadan vermesi onda kemanın 
sola olarak daha ilginç olacailı 
duygusunu uyandırdı ve bu eserleri 
repertuanna katmasına neden oldu. 
Böylece sola keman için eserler, özellikle 
Bach, Ricci'nin"alameti farikası" haline 
geldi. 

Dünyada ilk kez Paganini'nin 24 
Kaprisini özgün şekliyle çalan ve plaila 
dolduran Ruggiero Ricci Ginastera, Von 
Einem, Goehr, joseph White, joaquin 
Rodrigo, Benjamin Lees ve Gerard 
Schurmann gibi çaildaş bestecilerin 
eserlerinin ilk yorumlannı da 
gerçekleştirdi. Amerika ve Avrupa'nın en 
önde gelen arkesıralan ile konserler 
veren Ricci, 1 6  Güney Amerika, 3 
Sovyetler Birliili ve 5 Avustralya ve Uzak 
Doilu tumesi yapmıştıti 

ORGANİK KİMYA San. ve Tic.A.Ş.ye 
katkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank ORGANIK KIMYA 
San. ve Tic.A.Ş. for their contributions. 



1\.CORELLİ: Mi minör Sonat 
Ça!:)ının İtalyan müzii:)ine büyük katkısı 

ılan, eserleriyle ona yol gösteren ve en 
inlü keman virtüozu sayılan Arcangelo 
:::orelli Op.S 12 Keman Sonatı'nı 
l7 .yüzyıl sonunda Roma'da bitirdii:)ini 
!uyan ilgili çevreler merakla 
ıeklemişlerdi. Çünkü yalnız üç yıldan 
ıeri düzeltmeler sürüyordu. Sonunda 1 
)cak 1 700 günü, daha sonra Rusya 
;ariçesi olan Kontes Sophie Carlotte von 
3randenburg'a ithaf edilen sonadar 
ıalka sunuldui:)u zaman,ünü çoktan 
ıütün Avrupa'ya yayılmış bulunari 
:::orelli'nin bu eseri Amsterdam'daki 
�oger ve Londra'daki Walsh yayınevleri 
ırasında rekabete yol açtı. Çünkü bu 
ıüyük ustanın · her keman eseri Avrupa' 
la olay yaratıyordu.Bestelerine büyük 
)zen gösteren ve bunun için uzun süreye 
ıerek duyan Coreili'nin Op.S 12 Sonatı 
ını güzelli!:)i, formun çok belirgin 
ıygulanışı ve etkileri melodileri yanında 
ıor.malin üstündeki virtüozitesiyle 
;eçkinleşir. 

Coreili'nin öi:)rencileri arasında 
>ulunan Geminiani, Locatelli, Veracini ve 
;omis gibi bestecilerin de 
•aygınlaşmasına önayak olduklan bu 
•onatlar bugün bile her kemanemın 
epertuannda yeralır. Bu arada 

Geminiani, Dubourg, Veracini, Tartini'den 
başka bazı İngiliz besteciler de bu 
sonatları kendi yorumlarına göre 
düzenlemişlerdir. 

. I  7 .yüzyıl ortasından sonra İtalya'da 
moda olan "Sonata da Chiesa-Kilise 
Sonatı" ile "Sonata da Camera-Oda 
Sonatı" yapıları bakımından birbirine 
benzer ve genellikle ai:)ır-hızlı-ai:)ır-hızlı 
olarak 4 bölümden oluşur. Ancak 
"Sonata da Camera"da Sarabanda, 
Corrente, Giga, Ailemanda gibi çai:)ın 
popüler danslan bu bölümlerin yerini 
almıştır. 

Op.S, No.8 Mi minör Sanat'ta da bu 
şekilde üç dans kullanılmıştır. Eserin 
özgii.n şeklinde de kemana lavta ve 
viyolonselin eşlik etmesi öngörülmüştür. 
Günümüzde klavsen veya piyano ile 
gerçekleştirilen bu eşlik, çai:)daş gitar 
teknii:)inin bu görevi tek başına 
yürütecek düzeye ulaşmasıyla bu çalgı 
tarafından da yapılmaktadır. Hüzünlü bir 
Romans gibi a!:)ır Largo tempodaki 
Prelüd ile başlayan Sonat, hızlı(Allegro) 
!talyan stilindeki Ailemanda ile sürer; 
yine a!:)ır(Largo) ve 3/4 'lük ölçüdeki 
Sarabanda ile gerçekleştirilen ve Bach'a 
benzeyen törensel hava, hızlı( Allegra) 
tempodaki çevik, 6/8'lik ölçüdeki "Giga" 
dansıyla virtüoz şeklinde son 
bulur.(Süre:lO') 
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PAGANİNİ ve GİTAR 
İtalyan keman virtüozu ve besteci 

Niceoto Paganini'nin ölümünden 150 yıla 
yakın süre geçmesine ra!)men, 
efsanelerle sarılı en esrarengiz 
müzikcilerden biri olarak ünü 
süregelmektedir. Hem keman, hem de 
gitar calan Paganini bir zamanlar 
kemandaki üstün ve inanılmaz tekni!)i ile 
bu konunun uzmanlarını bile şaşkınlı!)a 
düşürmüştü. Ancak Paganini gitar için 
daha çok beste yapmasına karşın, bu 
yönü genellikle unutulmaktadır. Onun 
hayattayken basılan eserleri Op.l keman 
için 24 Kapris, Op.2 ve Op.3 keman-gitar 
icin 6'şar Sona!, Op.4 keman, viyola,gitar 
ve viyolonsel için 4 Kuartet, Op.5 yine 
aynı kadro için 3 Kuartet olarak 
saptanmıştır. Op.6, LKeman Konçertosu' 
ndan Op.l4 keman ve gitar için 
"Barucaba Çeşitlemeleri"ne kadar ve 
opus numarası olmayan birçok eseri de 
ancak ölümünden sonra yayınlanmıştır. 

Basılmayan di!)er eserleri önce uzun 
yıllar o!)lu Achille'de kalmış, sonra da 
di!)er varisleri, çok büyük para istemeleri 
nedeniyle yayınevleriyle 
anlaşamamışlardır. Kalan notalar 1910'da 
Floransa'da açık arttırmaya çıkarılmış ve 
bir yıl sonra Köln Müzik Thrihi 
Müzesi'nce W.Heyer tarafından satın 
alınmış, onun ölümünden sonra ise Köln 
kenti bu de!)erli hazineyi alıp almamakta 
kararsız kalmıştır. Bu hazine keman için 
15 basılmış, 33 basılmamış eseri (ki 
bunlardan biri viyola sonatıdır ve çoğu 
gitar eşli!)indedir) kapsamaktadır. 
Paganini gitar için ayrıca 140 küçük 
parça, gitar-keman için 28 düo, 4 gitarlı 
trio ve 1 5  gitarlı kuartet yazmıştır. 

Paganini gitar çalınayı küçük yaşta 
öğrenmiş, daha sonra kendini bütünüyle 
kemana vermiştir. 1 798'de baba evini 
terkederek keman virtüozu olarak 
tanınmaya başladı. Ancak tam şöhreti 
arttığı zaman birdenbire ortadan 
kaybolmuştu. Bu konuda tanınmış 
Fransız müzik araştırmacısı Fetis onun 
kemandan nefret etti!)ini, büyük bir 
tutkuyla gitara bağlandı!)ını yazar. 1799 
Kasımından sonra, 5 yıl süreyle yalnız 
gitar çalan Paganini, bu yıllarını 
Thskanalı gitarist bir hamının yanında 
geçirdi ve 1805 yılı başlannda yine 
kemari konserlerine başladı. Ancak 
yanında gitar da vardı ve aklına gelen 
ezgileri gitarta deniyordu. Onun 
olağanüstü keman tekniğini merak 
edenler, odasında çalışırken gizlice 
dinlemeye u!)raşanlar hiçbir şey 
duyamıyorlardı. Çünkü o, gitardan alıştığı 
şekilde, yalnız sol elini kullanarak, 
parmaklarını teliere çekiç gibi vurarak 
"Legato" sistemiyle çalışıyordu. Çok az 
sayıdaki dostunun söyledi!)ine göre çok 
usta bir gitaristti ve gitarist arkadaşı ile 
bir eser çaldıklan zaman kemanı 
dizlerine yeriestirip gitarı alıyor, güç 
partileri böylece seslendiriyordu. 

Paganini 1834'de Brüksel'de İtalyan 
gitar virtüozu Zani de Ferranti ile 
tanışarak beraber çalrtıış, 9 Haziran 
1837 günü ünlü İtalyan konser gitaristi 
Luigi Legnani ile Thrino'da Corignano 
Tiyatrosu'nda büyük hayranlık uyandıran 
ilginç bir konser vermiştir. 

Paganini'nin besteleri incelendiğinde 
keman için olanlarda gitar tekniğinin, 

gitar için yazılanlarda ise keman stilinin 
etkisi görülür. Gitann etkileri arasında 
diyezli tonaliteterin tercihi, !�llerin 
akordunun de!)iştirilmesi; ikili armonik 
(flajele) sesler ve akorlar, il sesi sağ 
elle veya yay la çalmadan lı(legato) 
seslendirmeler, sürekli a ı sesin tekran 
(tremolo), gitarda kolay kemanda güç 
yorumlanan zor ve tlzur\ arpejler 
sayılabilir. 

Paganini bu tarzlan uyguladı!)ı keman 
tekni!)ini adeta kıskançlıkla gizlemiş, 
başkalannın aynı eserleri az benzer 
ustalıkla bile olsa çalmasını istememiş, 
güç eserlerinin yayınını önlemişti.. Ayrıca 
ünlü olduğu, başandan başanya koştuğu 
günlerde, halk huzurunda hiçbir zaman 
gitar çalmamıştır. Acaba kemancı olarak 
ününün azalacağından mı korkmuştur, 
veya o zaman ancak evlerde kullanılan 
zayıf sesli bir çalgı olan gitann konser 
salonlannda (kemanın güçlü sesine 
benzer) ses çıkaramayacağını bildi!)i için 
mi çekinmiştir? 1828 yılında kendisine 
bu soruyu yöneiten biyografi yazan 
j.M.Schottky'ye verdi!)i cevap ilginç 
olduğu kadar da şüphelidir:"Hayır" 
demiş Paganini, "ben bu calgıyı 
sevmiyorum. Onu ancak fikirlerimi 
yönlendirmekte, beste yaparken 
fantezimi canlandırmak veya kemanda 
çalamadığım şeyleri cıkarabilmek için 
kullanıyorum. Onun benim nazarımda 
başkaca bir de!)eri yoktur. Ayrıca gitar 
için birçok beste yaptım:Sonatlar, 
çeşitlerneler ve konçertolar yazdım. 
Ancak bunların hepsi elyazması şeklinde 
sağa sola dağılmış durumda". 
(Paganini'nin gitar koncertosuna ait 
olduğu iddia edilen viyola partileri 
bulunmuştur. Ancak tamamı kayıptır). 

Paganini'nin gitarı ve bu çalgı için 
yazdığı eserleri değersiz görmesi ancak 
müzisyen kaprisi olarak kabul edilebilir. 
Bu büyük sanatçı günümüzde ünlü 
lütyelerin yaptı!)ı büyük hacimli gitartan 
görseydi herhalde başka türlü 
düşünebilirdi. Çünkü Paganini'nin 
ölümünden sonra Berlioz'a kalan ufak 
boyda, tatlı ama küçük sesli, büyük 
salonlarda sesini duyuramayacak bir 
yapıdaki Grober marka gitarı bugüı'l 

Paris Konservatuvar Müzesi'ni 
süslemektedir. 

N.PAGANİNİ:Sonata Concertata 
Paganini'nin Bayan Emilia di Negro'ya 

ithaf etti!)i Sonata Concertata adlı 
eserinde her iki çalgıya eşdeğer düzeyde 
partiler öngörülmüş, dengeli bir düo 
yapısı sağlanmıştır. 

4/4'lük ölçüde, La Majör tondaki 1 .  
Bölüm (Allegro spiritoso) heyecanlı ve 
hızlı şekilde 2 çalgının diyalogu ile 
başlar. Gitar ve kemana eşit güçlükle 
görevler verilmiştir. Orta bölmede La 
minör tonda kemanın triyoleleri ile 
gelişen bölüm Majör tonda sona erer. 

3/4'1ük ölçüde ve La minör tondaki 
kısa 2.Bölüm (Allegro assai espressivo) 
a!)ır ve duygulu şekilde sürer. 

6/8'1ik ölçüde ve La Majör tondaki 3. 
Bölüm (Allegro con brio.Scherzando) 
canlı ve scherzo tarzında gelişen bir 
Rondo'dur. Çalgılardan biri akorlarla 
eşlik ederken, diğeri kadanslarla bölümü 
işleqSüre:lO') 

N.PAGANİNİ:Sonata Op.Postuma 
Paganini'nin opus numarası olmayan 

eserlerinden olan ve çeşitlemelerle 
gelişen La Majör tondaki bu Sonat'ta 
keman egemendir. Bölümleri birbirine 
ba!)lı olarak çalınan Sona!, 2/4'1ük 
ölçüde Sostenuto assai(oldukça kararlı) 
şekilde, kemanın fortissimo iki akoruyla 
başlar. Bu 10 ölçülük çok kısa girişten 
sonra tatlı( do lee) şekilde orta tempoda 
yürüyen Andantina variato'da keman 
temayı süslü şekilde sunar ve sakin 
çeşitlernelere başlar. 

Thmayı izleyen 1 .Çeşitleme canlı ve 
hızlı tempo gitann akorlan eşli!)inde 
gelişir. Ai)ır tempodaki 2.Çeşitleme 
kemanın sonontesini belirginleştiren pes 
sesler ve pizzicato'larla işleir. 3.Çeşitleme 
Paganini'ye özgü "moto perpetuo" 
havasında çok hızlı başlar ve virtüozca 
bir gösteriye dönüşür. Hemen geçilen 13 
ölçülük kısa finalde tempo a!)ırlaşır; 
keman, sonatın başındaki temayı güçlü 
ve tatlı kontrasıtarla duyurur ve 
fortissimo akorlarla eseri sona erdirir. 
(Süre:6') 

Paganini 



j.S.BACH:Chaconne 
Chaconne, "Passacaglia" gibi eski 

İtalyan ve İspanyol danslanndan 
kaynaklanan 3/4'lük ölçüde ve a!)ır · 
tempoda, basso ostinato(ısrarlı bas) 
üzerine çeşitlemelerle geliştirilen ve bir 
sonaı bölümü olarak da kullanılan müzik 
formudur. 

Bu form Bach'ın 1 720 yıllannda 
Köthen'de solo keman için yazdı!jı 2 
numaralı Re minör Partila'sının son 
bölümünde zirveye ulaşmıştır. Ancak 
basso ostinatolar üzerine çeşitlerneler 
yerine Bach, temanın kendisini 
çeşitlemelerle geliştirir. 29 Çeşitierne ile 
ustaca işlenen 8 ölçülük a!)ır Chaconne 
teması ritmik, melodik yapısı ve tını 
gerilimleriyle gerçek bir müzik mimarisi 
biçimindedir. Ola!janüstü bir 
konsantrasyona ve duygu zenginli!jine 
ihtiyaç gösteren Chacconne'un en küçük 
parçası bile ruhsal olarak planlanmıştır. 

Genel yapısı Re minör-Re Majör-Re 
minör olarak üç bölüme ayrılabilir: İlk 
bölümde serbest melodik, ritmik ve 
armonik de!)işmeler temanın iç 
dokusunu, özünü yansıtır. Canlı 
arpejlerden sonra başlayan ikinci 
bölümde Majör geçişle, devamlı 
yükselişlerle kudretli bir tım zenginli!ji 
duyulur. Thkrar minör tona dönüşen 
üçüncü bölüm daha sakindir ve ana 
temanın tekranyla sona erer. 

Kemancılar için bir mihenk taşı olarak 
kabul edilen ve piyano için de 
düzenlemesi yapılan Chaconne'un Bach 
tarafından aslında lavıa için bestelendi!)i 
bazı müzik araştırmacılan tarafından 
belirtilmektedir. Brahms'ın sol el piyano 
için, Busoni'nin piyano için düzenledi!)i 
Chaconne'un Leopold Stokovski 
tarafından orkestra düzenlemesi de 
yapılmıştır. (Süre:15') 

H.VİLLA-LOBOS: 5 Prelüd 
1923'de Paris'e geldi!)i zaman ça!)ın 

ünlü gitaristi Andres Segovia ile tanışan 
ve onu ilkel fakat etkili gitar çalışı ile 
şaşırtan Villa-Lobos, Segovia'nın siparişi 
üzerine 12 Etüd'ü 1929 yılında 
tamamlanmış. sonra da 1930'da Brezilya 
Akademisi Müdürü olmuştur. 1932'de 
ülkedeki bütün okullardaki müzik 
derslerini çekici hale sokmakla 
görevlendirilmiş; halk ezgi ve danslarının 
gruplarla seslendirilmesine önayak 
olmuş, müzik e!)itimini yeniden 
düzenlemiştir. Bu arada kendi de 
Brezilya, Aıjantin ve Uruguay'da sürekli 
konserler yönetmiştir. 

1940 yılında yazdı!jı ve ikinci eşi 
Armindaya (Mindinha ) ithaf etti!)i 5 
Prelüd, daha önceki 12 eıüdün verdi!)i 
deneyierin ışı!)ı altında, fakat güç 
olmayan romantik bir us!Opta, adeta 
Chopin'in prelüdleri tarzında 
bestelenmiştir. Prelüdlerin sayısını altıya 
tamamlamak için yazdı!)ı son prelüd 
kayıp eserleri arasındadır. 

Bunlardan en çok tanınam Mi minör 
!ondaki, 3/4 'lük ölçüde başlayan l .Prelüd 
haslarda sunulan ola!)anüstü güzellikteki 
melodisiyle adeta duygulu bir romans 
havasındadır. Mi Majör tondaki canlı 
bölme prelüde kaprisli bir hava getirirse 
de, eser başladı!jı gibi sakin biter. 

Re Majör tondaki S .Prelüd çok zarif bir 
romans havasında sakin başlar. Prelüdün 
ikinci bölmesi ise çok duygulu, tutkulu, 
adeta ümitsiz bir aşk şarkısı gibidir. 

Thmanın 3/4 'lük ölçüde duyurulmasına 
karşın 4/4'lük ölçüde süren Mi minör 
tondaki 4 .Prelüd oldukça a!jır(Lento) 
tempoda başlar, canlı(Animato) 
'arpejlerle gelişir ve tema armonik 
seslerle tekrarlanır. 

La minör tondaki 3.Prelüd a!)ır 
(Andante) tempoda lirik, hatta hüzünlü 
(Doloroso) ezgisiyle seçkinleş ir. 

Modem gitar okulunun kurucusu 
Thrrega'yı anımsatan, kaprisli biçimde 
başlayan 2 numaralı Mi Majör Prelüd üç 
bölmelidir. Ancak arpejlerle ilkel biçimde 
gelişen orta bölme hem tempo, hem de 
tonalite yönünden ilk ve son bölmeyle 
kontrası oluşturur. (Süre:20') 

Villa-Lobos 

DE FALLA: İspanyol Süiti 
Norveçli Grieg gibi, İspanyol Manuel 

de Falla da ülkesinin folklorunu 
de!jerlendirerek ona uluslararası bir 
önem kazandıran bestecilerin başında 
gelir. Özellikle, Endülüs( Andalucia) 
kökenli Flamenco ezgilerinin ritmik 
özelliklerini kullanan Manuel de Falla' 
nın bu süiti keman edebiyatının sevilen 
eserlerinden biri olmuştur. Özgün halk 
ezgilerinin ilginç işlenişiyle seekinleşen 
bu altı bölümlü Süit 1914 yılında, aslında 
şan ve piyano için "7 İspanyol Halk 
Şarkısı" başlı!)ıyla yazılmıştır. 

Eserin ithaf edildi!ji Paul Kochanski 
keman düzenlemesini yaparken ikinci 
parçayı "'Seguidilla Murciana (Murcia 
Seguidilla's ı )  süitin içine almamıştır. 
Günlük yaşamın tipik minyatür skeçler 
biçiminde yansıtıldı!jı eser, "El Pano 
Moruno (Magrib Kumaşı)" adlı parçayla 
başlar. Flamenco'nun tipik bir özelll!)inin 
(3/4 ve 3/8 ölçülerdeki sürekli 
de!)işimin) belirginleşti!)i müzi!)in 
şarkısındaki sözleri aşkta sadakaıla ilgili : 
Lekeli bir kumaş pazarda nasıl fazla 
para etmezse, sadakatsız bir sevgilinin 
de de!jerinin çok olmayaca!jı anlatılıyor. 

2/4 'lük ölçü deki, zarif ve sakin parça 
Nana, bir ninnidir. "Thtlı uyu yavrum, 
sabah yıldızım" diye başlayan şarkıyı 
monoton eşlikle keman sürdinli çalar. 

6/8'lik ölçüdeki üçüncü parça Cancion, 
yani Şarkı'dır. Sevilen kadının aşı!)ına 
ihanet ederek ona verdi!)i acıyı zarif bir 
şekild� anlatan bir a!)ıttır. Ezgi armonik 
seslerle yinelenir. 

3/8'lik ölçüdeki, Vivo(canlı) tempodaki 
dördüncü parça Polo başlığını taşır. Polo, 
Seguidilla'ya benzeyen, senkoptu çalınan 
bir Endülüs halk şarkısı türüdür. Gitann 
bir "Flamenco gitar" şeklindeki 
eşli!jinde tutkulu bir çingene ezgisi, 
şarkıcıların "Ay" şeklindeki haykınşiarını 
yansıtır. Sözleri ise aşka karşı bir 
lfinetlemedir; aşkla acı çekmeyi ö!)retir. 

3/4'lük ölçüdeki sakin tempodaki 
Asturiana, İspanya'nın kuzeyinde Atiantik 
kıyısındaki Asturia bölgesine özgü 
hüzünlü bir ezgidir. Keman bu ezgiyi 
duygulu bir şekilde "sürdinli" duyurur. 
Şarkıda, do!)a aşı!)a sempati duymakta, 
yeşil çam a!)acı onunla beraber 
a!)lamaktadır. 

Son parça, 3/8'lik ölçüdeki hızlı dans 
]ota, İspanya'nın kuzey bölgesi Aragon' 
dan kaynaklanan, Flamenco olmayan 
tipik bir halk dansıdır. Bir veya daha 
fazla çiflin oynadı!jı bu dansta 
kastanyeller eşlik eder. De Falla'nın bu 
jota'sının sözleri ise gençlik aşkının 
sabırsızlı!jını konu alıyor: İki genç sevgili 
aşklarını saklamaktadırlar. Çünkü kızın 
annesinin başka planlan vardır . . .  ]ota 
canlı bir dansla açılır. Bu kez keman 
akorlarla gitarı taklit eder. A!)ır �lüm 
romantik bir şarkıdır, aşkı simgeler 
Sonra yine hızlanan dans, kemanın 
sürdinli sunduğusakin bölümle sona erer. 
Eserin gitar partisinin düzenleme Miguel 
Llobet ve Emilio Pujol yapmıştır.(Süre: 13') 
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feitor VILA-LOBOS 
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:arlo DOMENICONI 
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�gustin BARRIOS 
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Fancy, Si Majör/in B Major 
Fantazi, Mi Majör/Fantasy in E Major 

Sonat, La minör BWV 1013 
Sonata in A minor, BWV 1013 
• Allemande 
• Sarabande 
• Bourree 
(Düzenleme/TI"anscribed by David Russell) 

Sona!, Mi Majör 
Sonata in E Major 
• Moderato 
• Cantabile 
• Allegra 

Suit Popular Brasileiras 
No.! Mazurka-Chôro 
• No.2 Schottish-Chôro 
• No.3 Valsa-Chôro 
• No.4 Gavota-Chôro 
• No. 5 Chôrinho 

Bir Türk Thması üzerine Çeşitlerneler 
Variations on a Thrkish Theme 

• Una Limosna 
• Vals No.3 
• Danza Paraguaya 



eserlerini kapsayan beş sesli Lachrymae 
(Gözyaşlan) basıldı. 

Pek çok Gaillard, Pavana, Fantasia'lar 
yazan ve bunlan genellikle bir soylu 
kişinin adıyla ilgili adlandıran Dowland, 
İngiltere'de Rönesans çai)ında, 16.yüzyıl 
sonu ve 17.yüzyıl başında telli çalgılar 
için Fantasia anlamına kullanılan 
"Fancy" türünde de besteler yapmıştır. 
Fantezi biçiminde süslü parçalar olan 
Fancy'ler eski İtalyan Canzone'leri 
stilindedir; fakat soru-cevap şeklinde 
virtüozca gelişen çoksesli (polifonik) yazı 
biçimi Dowland'ın ustalıi)ını vurgular. 
(Süre:3') 

Dowland Aynca Fantasia başlıi)ıyla da 
pek çok eser yazmıştır. Lavtaya virtüoz 
görevler vermiş, çokseslilik yönünden 
ilginç yapıda, kapıisli kadanslarla 
süslemiştir. Mi Majör tondaki Fantasia 
da bunlardan biridir. Günümüz 
gitarisıleri bu lavta eserlerini şimdi daha 
parlak ve daha müzikal şekilde -belki de 
pek orijinal olmayan tarzda- gitarla 
yorumlamakla dır. (Süre:4 ') 

j.S.BACH: La minör Sonat 
Bach'ın eşliksiz olarak solo flüt için 

1720 yıllannda Köthen'de yazdıi)ı bu 
sonat tam bir Süit formundadır. 1917 
yılında Berlin'de Prusya Devlet 
Kitaplıi)ı'nda Karl Staube tarafından "6 
Viyolonsel Süiti" nin el yazmalannın son 
sayfalannda bulunmuştur. 

Ünlü müzikolog Alfred Einstein 
1918'de, eserin ilk yayını için yazdıi)ı 
analizde şöyle diyor: "Eserin en iyi 
bölümleri son ikisi. Olai)anüstü zarif 
melodik yapısıyla Sarabande, ve -daha 
önce Allemande'da da izlenen- bölme 
sonlanndaki kromatik dönüşlerle 
seekinleşen Bourree Süitin bütünlüi)ünü 
güçlendiriyor' '. 

Gerçekten de flüt için oldukça güç 
olan Sonat, bütün bölümlerde adeta bu 
çalgıya nefes alacak yer bırakmadan 
sürer. 4/4'lük ölçüdeki Allemande'ın 
başındaki tek, 16 'lık sus işareti dışında, 
bütün 65 ölçü boyunca sus işareti yoktur. 
Böylece bu bölümü ancak nefes teknii)i 
çok üstün olan flütçüler iyi 
seslendirebilir. Gitarda ise bu dengeli 
akıcılıi)ı bozmamak için yine üstün bir 
teknik gerekir. 3/4 'lük ölçüdeki Courante 
İtalyan stilinde, hızlı, akıcı, 84 ölçü 
uzunlui)unda, duraklamadan sürer. 3/4' 
lük ölçüdeki Sarabande melodilerinin 
etkinlii)i, o çai)a uygun süslemeleri ile 
seçkinleşir. 2/4 'lük ölçüdeki İngiliz 
stilindeki canlı ve iki bölmeli fakat 
trio'suz Bourree, (Borurree Anglaise) 
Süitin 90 ölçü süren en uzun bölümüdür. 
Bu sonatın gitara uygulanmasını David 
Russell yapmıştır. (Süre: 16') 

C.GUASTAVİNO: Mi Majör Sonat 
Aijantinli besteci Carlos Guastavino 

Buenos Aires'de Athos Palma'nın 
öi)rencisi olmuş, piyanist ve besteci 
olarak ün yapmıştır. Genellikle ses için 
Lied ve koro eserleri yazan besleeiyi 
Güney Amerikalı çai)daşı Ginastera'dan 
ve ünlü Villa-Lobos'dan ayıran en önemli 
fark, onlar gibi Avrupa müzii)i etkisinde 
kalmamasıdır. 

Aijantin müzii)ini saf bir biçimde 
yansıtan Mi Majör Gitar Sonatı da onun 

son bestelerindendir. Orta tempodaki 
(Moderato) l .Bölümü duygulu bir 
Aijantin şarkısı ( cantabile) izler ve Sona ı 
canlı ve hızlı ( Allegro) tempoda bir 
dansla son bulur. 

HNİLLA-LOBOS :  Süit 
Günümüzde pek az çai)daş besteci 

Brezilyalı Heitor Villa-Lobos kadar müzik 
repertuannın her dalını 
zenginleştirebilmiştir. Rio de janeiro'da 
doi)an ve bu yıl 100.Doi)um Yılı kullanan 
Villa-Lobos amatör müzikçi olan 
babasından önce viyolonsel dersi aldı, 
sonra da gitar öi)renerek sokak 
müzikçileriyle dolaştı, o günlerin Mazurka, 
Thngo, Choros gibi popüler parçalannı 
çaldı. Bu müzik onun daha sonraki 
besleeilik çalışmalannı da etkileyecekti. 
Daha sonra tiyatrolarda ve kahvelerde 
viyolonsel çalarak para kazandı. 

İlk beste denemelerine, 1899'da 1 2  
yaşında, Re Majör tonda Mazurka ile 
başladı. 1908-12 yıllan arasında önemli 
sayılan ilk bestesini yazdı. Bu yıllarda 
Rio'da ilk dört bölümü tamamlanan "Suit 
Popular Brazileira" nın ( Brezilya Halk 
Müzii)i Süiti) kökleri de, halk arasındaki 
bu konserlere, Brezilya halk müzii)ine 
dayanır. Maria Teresa Thran'a ithaf edilen 
Siiit'in 5 .Bölüm ii Chorinho 1923' 
de Paris 'te bestelenmiştir. O günlerde 
Brezilya hafif müzii)i Mazurka, Vals, 
Gavot gibi biçimlere uygulanmıştır. 
Chôro adı önceleri flüt, klamet, trombon 
veya dii)er nefesliçalgılarla gitar 
ve gitar benzeri 4 telli bir çalgı olan 
"Cavaquinhos"tan oluşan topluluklara 
_veriliyordu. Sonradan bu topluluklann 
çaldıijı bu melankolik, duygulu, zarif, 
bazan da neşeli ama daima parlak ve 
kapıisli bir armonik yapıya sahip ve 
mutlaka Majör-minör bölmelerle gelişen 
enstrümantal parçalar bu adli;! anıldı. 
Villa-Lobos o günlerin Chôro'sunu cazdaki 
emprovizasyonlara benzetmektedir. 
Aynca Süit'teki bu Avrupa danslannın 
yanına eklenen Chôro sÖzcQQü 
Villa-Lobos'un bir zamanlar Choro 
çalgıcısı olmasına bai)lanabilir. Bu süitte 
halk müzii)i etkisi kuvvetle hissedilmekle 
beraber, üstün gitar teknii)iyle yüksek bir 
düzeye erişilmiştir. 

3/4 'lük ölçüdeki La minör tondaki 
Mazurka-Chôro'nun elyazması notasında 
Villa-Lobos'un o zamanlar partilerin 
akışına çok özen gösterdii)i, notlar 
aldıi)ı belirlenmiştir. Andante (orta 
ai)ırlıkta) temposuyla çalınan Mazurka 
Chôro kolay akılda kalan romantik 
ezgisiyle seçkinleşir. 

2/4'lük ölçüdeki Mi Majör tondaki orta 
karar (Modere) tempodaki 2 .Parça 
Schottish-Chôro, İngilizcede "Polka" , 
Kıta Avrupası'nda "Ecossaise" adı da 
verilen ve İskoç tarzında anlamına gelen 
halka şeklinde yapılan Rondo biçimi bir 
danstır. Bu dans Brezilya'ya "Xotis" 
adıyla geçmiştir. 

3/4'lük ölçüde, Mi minör tonda ai)ır 
V als (Valse Le n to) temposundaki Valsa
Chôro biraz da Bach'ı andıran bir 
stildedir. 

·Dostlannın ve hamilerinin yardımıyla 
1923'de, o günlerin müzik merkezi 
Paris'e ilk kez giden Villa-Lobos orada 

14 tane Chôro yazdı; bunlann bir kısmı 
gitar, dii)erleri de dei)işik çalgı gruplan 
içindir. Küçük Choro anlamına gelen 
2/4'lük ölçüdeki ai)ır(Lento) t�mpoda 
akorlarla başlayan, sonra "Ragtime"e 
benzer şekilde hızlanan Chorinho da 
solo gitar için yazılan eserlerindendir. 
Sonradan Süit'e eklenen bu dans 
yabancı arınonisi ve dei)işik karakteriyle 
dii)er bölümlere uymaz. Bu nedenle de 
julian Brearn gibi bazı gitaristler bu 
parçayı Süit'in içinde 
yorumlamamaktadır. (Süre:20') 

C.DOMENİCONİ: Çeşitlerneler 
İstanbullu gitar severlerin yakından 

tanıdıklan Carlo Domeniconi Kuzey 
İtalya'nın Cesena kentinde doi)muş, 
Carmen Lenzi Mozzani'den gitar dersleri 
almış, aynca 1 966'da Berlin Yüksek 
Müzik Okulu'nda da öi)renim görmüştür. 
Aneona'daki Uluslararası Gitar 
Festivali'nde 1 962-63-64 yıllannda 
birinci ödülü kazanmış, 1977 yılına 
kadar Berlin Yüksek Müzik Okulu'nda, 
daha sonra da 1977-80 yıllan arasında 
İstanbul Devlet Konservatuvan'nda gitar 
dersleri vermiştir. 

1980'den sonra Berlin'deki öi)retim 
görevine dönen Domeniconi'nin Türkiye 
izienimlerini yansıtan Aşık Veysel'e ait 
"Uzun ince bir yoldayım" türküsünün 
teması üzerine 1982'de bestelen eser, 
tema, beş çeşitierne ve final 
bölümlerinden oluşmaktadır. "Bir 
Anadolu Halk Türküsü üzerine 
Çeşitlemeler" adı ile Berlin'de Bote-Bock 
yayınevince basılan eser Re minör tonda 
ve 2/4'lük ölçüdeki tema ile başlar. 6/8 
ve 3/4'lük ölçülerdeki canlı birinciyi 
çeşitlerneyi daha ai)ır tempodki ve çift 
seslerle yansılılan ikincisi bai)lı olarak 
izler. 6/8'lik ölçüdeki bai)lama etkisi 
veren bai)lı notalanyla üçüncü ve 2/4'lük 
ölçüdeki dördüncü çeşitierne ai)ır bir 
balad tarzındadır. Beşinci çeşitlerneyle 
hızlanan eser çok canlı ve 4/8, 3/8, 5/8, 
2/4' lük ölçülerle dei)işen ve en sonunda 
da girişteki temayı tekrarlayan fınal ile 
sona erer. (Süre:8') 

A.BARRIOS:  3 Parça 
Paraguay'ın en ünlü besleeisi olan 

kızılderili asıllı Agustin Barrios Mangore, 
Segovia'nın teşvikiyle gitar için 300'ü 
aşkın parça yazmıştır. Bunlann çoi)u 
tanınmış Güney Amerika halk ezgilerinin 
veya danslannın çok ustaca, adeta 
virtüoz biçimde gitara uygulanmış 
şeklidir. 

Olai)anüstü bir teknii)e sahip olan ve 
üstelik gitannda naylon veya bai)ırsak 
yerine çelik tel kullanarak güçü başaran 
Barrios'un şakacı ve duygulu bir uslilbu 
da vardır. Valsleri, Mazurkalan, 
Prelüdleri ve Paraguay Danslan Güney 
Amerika müzii)inin en seçkin 
ömeklerindendir. Bunlardan özellikle 
tutkulu karakterdeki Re Majör 3 numaralı 
Vals, ikinci bölmede armohik seslerin de 
kullanılmasıyla romantik bir uslilba 
bürünür. Parlak, hızlı Paraguay dansı ise 
baştan sona bir virtüoz gösteri şeklinde 
süren, gitar virtüozlannın özellikle 
seçtikleri bir parçadır. (Süre:9') 
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j.S.BACH 
Bach'ın " Goldberg Çeşitlemeleri" 

adıyla anılan "2 Klavyeli Klavsen için bir 
Arya üzerine deilisik Çeşitlemeleri" 
müzik tarihinde ilk kez uykusuzluila çare 
bulmak için ısmarlanan beste olarak ün 
kazanmıştır. 1801 'de Bach'ın biyografısini 
ilk yazan Göttingen Müzik Direktöıü ve 
organist johann N.Forkel'e (1 749-1818) 
göre bu ürılü eserin öyküsü şöyle: 1 736 
yılında Saksonya ve Polonya Elektörlüijü 
başkenti olan Dresden'de Rus elçisi 
olarak bulunan Kont Hermann Carlo von 
Kaiserlingk uykusuzluktan şikayetçiydi ve 
özel klavsencisi johann Theophilus 
Goldberg (1727-1 756) onun bu derdini 
her gece, geç saatiere kadar yandaki 
odada çaldıilı müzikle gidermeile 
calısıyordu. Ancak bildiili parçalar kısa 
sürede tükeniyori:lu. Bu nedenle Kont 
müzikçisinin, uykusuz gecelerinde 
çalabilmesi için Bach'tan hem zarif, hem 
de biraz neşeli karakterde bir eser istedi. 
Kısa süre sonra arzusuna kavuşuyor ve 
sevincini Bach'a yolladıilı, içinde 100 
Louis altını bulunan bir enfiye kutusu ile 
belirtiyordu. 

Bach'ın yaşamında tek bir eserden en 
çok para kazandıilı ve 17 4 2 yılında 
basılan bu varyasyonlar 1725 yılına ait 
"Anna Magdelena Bach'ın Müzik 
Defteri"nden alınan bir şarkı üzerine 
kurulmuştur. 3/4'lük ölçüde, Sol Majör 
tonda, ailır bir dans olan Sarabande 
biçiminde yazılmış sakin, zarif, süs 
notalarıyla bezenmiş arya, 30 
çeşitlerneyle işlenerek bir müzik anıtı 
yaratılmıstır. Bach'ın klavyeli çalgı 
alanındaki besteleri arasında bir zirve 
oluşturan eser parlak İtalyan 
virtüozluilunu, zarif Fransız besteciliilini 
� saillam Alman tekniilini kapsar. 
Onemli olan özelliklerden biri de, 
Çeşitlernelerin aryanın melodisi üzerine 
deilil de, bas partisi üzerine yazılmasıdır. 
Ayrıca üçü dısında hepsi Sol Majör 
tonda olan 30 Çeşitierne usta bir 
düzenle 10 gruba bölünmüştür: Her grup 
serbest stilde teksesliden (unison) 9 
sesliye kadar kanonları kapsar. Bu arada 
bazı çeşitlerneler klavsenin tek 
klavyesinde, bazan da her iki klavyede 
çalınır. Bach'ın bu eserini bestelediili ve 
bugün Berlin Yüksek Müzik Okulu'nda 
bulunan klavsen iki klavyelidir. Bugün 
zaman zaman piyano ile de yorumlanan 
eser ancak klavsenden piyano için bir 
düzerıleme olarak dikkate alınabilir. 

3/4'lük ölçüdeki l .Çeşitleme aryanın 
doilal bir devamıdır. Sevimli bir dansa 
benzeyen iki sesli bir Invention(buluş) 
şeklinde sürer. 2/4'lük ölçüdeki 
2.Çeşitleme aryanın bas partisi üzerine 
iki sesli Imitation(benzetim) katılımıyla 
üç sesli akıcı bir Invention'a dönüşür. 3. 
Çeşitierne 12/8 lik ölçüde, pasıoral 
havada teksesli bir kanondur. (Eserin 
yorumu üzerinde düşüncelerini açıklayan 
ürılü piyano virtüozu Ferruccio 
Busoni(1866-1924), ilk sesin obua gibi 
arılamlı şekilde öne alınarak, ikinci sesin 
flüt gibi yumuşak ve geri pl!lnda 
tutularak çalınması ve böylece tım 
renklerindeki farkı belirlemeyi öneriyor). 

3/8'lik ölçüdeki 4.Çeşitleme dört sesli 
eneljik bir dans biçimindedir. Onu 
izleyen 5 çeşitierne 3/4'1ük ölçüdeki, 2 
klavyede çalınan bir arabeski andırır. 
6.Çeşitleme yine 3/4'lük ölçüde sakin, iki 
sesli bir kanondur; ikinci sesi bir tam 
ses daha tizdir. 

6/8'lik ölçüde, zarif bir Siciliana 
havasındaki 7 .ÇeŞitlemeyi, 3/4 'lük 
ölçüdeki hareketli, parlak ve iki klavyede 
çalınan, seslerin çakışması bakımından 
modem piyanoda yorumu çok · güç olan 
8.Çeşitleme izler. 9.Çeşitleme koyu 
seslerle carılandınlan üçlü bir kanondur 
ve tek klavyede çalınır. 

10.Çeşitleme neşeli ve dört sesli bir 
Fughetta'dır; teması aryanın bas partisini 
açıkça duyurur. 12/8'lik ölçüdeki canlı 
ll .Çeşitleme iki klavyede elierin çapraz 
calısıyla ve 16 'lık notalı triyolerle ilgi 
çeker. 12 .Çeşitleme'deki dörtlü kanon ise 
karşıt bir hareketle bir önceki 
çeşitlerneyi cevaplar. 

13.Çeşitleme lirik bir Intermezzo 
havasındadır; FBusoni partisyanun bu 
bölümüne "Andante con grazia-Zarif 
çalınan bir Andante" başlıilını yazmaktan 
kendini alamamıştır. 14.Çeşitleme 3/4'1ük 
ölçüde parlak ve virtüoz bir yapıdadır: 
1hller, süs notaları, sıçrayışlar, elierin 
adeta birbirine karışacakmıs gibi çalışı 
klavye ustalıilı yönünden çekicidir. 
15.Çeşitleme, minör tondaki üç 
varyasyondan birincisi olan beşli kanon 
sikayetçi, elejik etkisiyle eseri böler. 

Konserlerde bazan ara verilen bu 
bölümden sonraki 16.Çeşitleme adeta 
ikinci bölümü başlatan bir Fransız 
uvertüıü stilindedir ve bu bölümün daha 
carılı ve parlak olacailını müjdeler. 
Çeşitiernenin ilk bölümü(uvertür) aryanın 
başını, ikinci bölümü Fughetto ise 
aryanın sonunun bas partilerini ve 
armonisini belirgin şekilde duyurur. 
17 .Çeşitleme, iki klavye için kaprisli 
şekilde sunulan iki sesli bir 
Invention'dur. 18.Çeşitleme olan kararlı 
havadaki "altılı" kanon tek klavyede 
çalınır. 

3/8'lik ölçüdeki 19.Çeşitleme zarif 
yapıda bir menuete benzer 
20.Çeşitleme'de heyecan yeniden başlar: 
Modem piyanoda çalınması çok güç 
cesur Staccato'larla iki klavyede 
yorumlanır. 2 l .Çeşitleme Sol minör tonda 
yedili bir kanondur ve patetik bir izienim 
bırakır. 

16.Yüzyılda kullanılan bir beste tüıü 
olan Ricercare'yi anımsatan ancak 
saillam ve modem yapılı olan 
22.Çeşitleme devrimci bir yazış. tekniiji 
ile Liszt'e öncülük etmiştir: 2 sesli 16'lık 
notalarla dolu pasajlar, birbirini l/8'lik 
arayla kanon şeklinde izler. Oktavlarla 
belirlenen sekizli kanon olan 
24.Çeşitleme'de ise bu şekilde güç 
problemler yerine lirik ve pasıoral bir 
havada egemendir. 

3/4 'lük ölçüdeki ve 2 klavyede çalınan 
25.Çeşitleme minör tonda olan son 
varyasyondur; hüzünlü, patetik'yapısı ve 
kromatik armonileriyle Bach'ın en süslü 
Adagio'larından biridir. Dinleyicileri derin 
bir ruh zenginiiili ile saran bu bölüm 
için Busoni;birinci klavyede çalınan melodi 

ile birlikte ikinci klavyedeki eşlik 
partilerinin de ön plana alınarak yorumunun 
gözetilmesinil belirtmiş. 26.Çeşitleme'de 
aryanın bas partisi Haendel'vari törensel 
şekile dönüşür. 27.Çeşitleme, dokuzlu 
kanon destekleyici has partisine gerek 
duyurmadan gelişir. 

28.ve 29. Çeşitlerneler'deki Liszt'v!lri 
akor triller yapının çok daha bailımsız ve 
yeni oluşunu belirler; ilerde Beethoven'in 
sonatlarında işleyeceili gibi, orta 
seslerdeki trillerle melodi ve hasların 
uyumu, virtüoz bir finale yol açar. 
30.Çeşitleme bir müzikal sakaya benzer: 
Iki tanınmış halk şarkısı kontrpuanla 
ustaca bir potpuri şeklinde armonize 
edilmiştir.: "Çoktan beri sa,na gelmedim" 
ve "Lahanalat ve Şalgamlar yüzünden 
kaçtım" adlı bu iki şarkıdan sonra 
başlangıçtaki arya bütün güzelliili ile 
duyulur. 

Thkrarlar gözetilmeden 45-50 dakika 
süren "Goldberg Çeşitlemeleri" 
hakkında ilginç bir de olay var: 
Çailımızın ünlü piyanistlerinden, 
Beethoven ve Brahms yorumlarıyla 
seekinleşen Arthur Schnabel (1882-1951) 
program dışı parça çalmamasıyla da 
tanınırmış. Konser bitince ne kadar 
alkışlanırsa alkışlansın, dinleyleileri 
sel!lmlar, salondan çıkarmış. Ancak bir 
konserinin bitiminde çılgınca 
alkışlanmış, müzikseverler kendisini 
salondan dışarı bırakmamışlar. Bunun 
üzerine Schnabel taburesine oturmuş ve 
90 dakikacık sürecek olan "Goldberg 
Çeşitlemeleri" ni çalmaila başlamış. 
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Mauro GIULANI 
(1780-1840) 

Pierre PETIT 
(1922)  

Jean-Philippe RAMEAU 
(1683-1764) 

Francisco MIGNONE 
(1897) 

1\RA/INTERMISSION 

Franz BURKHART 
[1902-1978) 

Claude DEBUSSY 
(1862-1918) 

Heitor VILLA-LOBOS 
�1887-1959) 

1\.stor PIAZZOLLA 
: ı921) 

'>fİLLİYET Gazetecilik A.Ş.ye katkılarından 
:Jolayı teşekkür ederiz. 
1-\.e should !ike to thank MILLIYET 
:]azetecilik A.Ş. for their contributions. 

Konçertant Çeşitlemeler, Op. 130 
Variations Concertantes, Op.l30 

Thccata 

4 Parça/Pieces 
• Allemande 
• Rigaudon 
• Musette 
• Le Rappel des Oiseuax 

2 Parça/Pieces 
• Momento Musical 
• Lenda Sertaneja 

The ca ta 

2 Parça/Pieces 
• La Plus que Lente 
• Golliwogg's Cakewalk 

A Lenda do Caboclo 

Thngo Süiti/Suite 
• Deciso 
• Andante 
• Allegra 

Sergio ve Odair ASSAD 
Sergio ve Odair 2 Ocak 1980'de New 

York'da ilk resitalierini verdiklerinde New 
York Times gazetesi eleştirmeni 
Raymond Ericson "Gerçekten mükemmel 
bir beraberlik, tıpkı ikizmişler gibi 
çalıyorlar ve teknikleri harika. Hızlı 
bölümlerdeki anlatımlan bir mucize gibi. 
Renkli efektler ve tım dengesi 
konusunda üstün bir hakimiyetleri var" 
diye yazmıştı. 

O günden bu yana Assad Kardeşler 
önemli müzik merkezlerinde konserler 
verdiler ve günümüzün önde gelen Gitar 
İkili'si olarak üne kavuştular. Assad'lann 
1986/87 konser tumesi , ilk kez 1984' 
de gittikleri Avustralya ile başladı. 1986 
Sonbaharında ise İskandinav ülkelerinde 
konserler verdiler. Daha sonra ABD'ye 
giden sanatçılar Thscon ve Thmpe, 
Arizona, Albuquerque ve San 
Francisco'nun da dahil oldu!)u Kuzey 
Amerika tumesini gerçekleştirdiler. 1987 
yazında sanatçılar Uluslararası İstanbul 
Festivali'nde verecekleri resilaiden başka 
Kopenhag'da yapılan ünlü Tivoli Yaz 
Festivali ile Finlandiya'daki Thrku Müzik 
Festivali'ne katılacaktır. Sürekli plak 
dolduran Sergio ve Odair Assad'ın 
Avrupa'daki ilk pla!)ı 1984'de, 
"Nonesuch" için yaptıklan ilk albümleri 
ise 1985 sonbaharında piyasaya çıktı. 
Latin Amerikalı bestecilerin eserlerini 
içeren bu son plak büyük satış yaptı ve 
eleştirmenlerin övgüsünü kazandı. 
"Ovation" Dergisi bu pla!)ı "Üstün bir 
Kayıt" olarak niteledi. Sanatçılar aynca 
Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, 
İngiltere ve New York, Dallas ve New 
York'un da dahil oldu!)u kuzey 
Amerika'da resilaller verdiler ve ünlü 
müzik festivallerine katıldılar. St]rgio ve 
Odair Assad Kuzey Amerika ve 
Avrupa'da yaptıkları sürekli turnelerin 
yanı sıra ve uzak Do!)u'daki 
konserlerden başka do!)duklan ülke olan 



Brezilya'nın önemli konser salonlannda 
resilaller ve orkestralar· eşliöinde 
konserler vermektedirler. 

1952'li Sergio ve 1956'lı Odair Assad 
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya 
geldiler. 1968 yılında Sao Paulo'yu 
zıyaret eden bir gazeteci tarafından 
keşfedilen sanatçılar, yine aynı 
gazetecinin yardımıyla Rio de janeiro'ya 
gıderek Andres Segovia'nın öörencisi 
olan ünlü gitarcı ve lavtacı Bayan 
Monina Thvore'nin öörencisi oldular. 
Bayan Thvora'nın, Assad Kardeşlerin 
gitar dünyasında önemli yere 
ulaşmalannda büyük çabası ve etkisi oldu. 

.. 
Assad'lann ABD'deki müzik kariyederi 

Youth for Understanding (Anlayış için 
Gençlik) " programı himayesinde"Society 
of the Classical Guitar-Klasik Gitar 
Demeöi"nde verdikleri resital ile başladı. 
Çekoslavakya'nın Bratislava kentinde 
yapılan "Genç Yerumcular Podyumu"nda 
kazandıklan ödül Avrupa'daki ünlerini 
daha da arttırdı. 

M.GİULİANİ: 
Konçertant Çeşitlerneler 

Birçok gitarist yetiştiren Giulianı 
ailesinin en seçkin üyesi Mauro Giuliani 
Italya'nın Bologno kentinde doömuş; 
keman, flüt ve gitar dersleri almış ve 
genç yaşta gitar virtüozu olarak İtalya'da 
tanınmıştır. Paris'teki konserlerinden 
sonra 1807'de Viyana'ya besteci, 
yorumcu ve ööretmen olarak yerleşmiş, 
bırçok öörenci yetiştirmiştir. Bunlann 
arasında ilerde imparatoriçe olan Marie· 
Louise, Kont Waldstein gibi soylular da 
vardı. Viyana'da Moscheles, Hummel, 
Diabelli ile dost olmuş, Haydn ve 
Beethoven ile tanışmıştır. Hatta 
Beethoven'in 7.Senfonisi'nin 8 Aralık 
1813'teki ilk yorumunda erkesırada 
kemancı olarak görev aldıöı konserde 
Meyerbeer ve Hummel davul, Moscheles 
ise simbal çalmıştır. 1815'den sonra 
Mayseder'in keman ve Hummel'in 
piyano çaldıöı oda müziöi konserlerine 
katıldı. 1821 'den sonra İtalya, Hollanda, 
Almanya ve Rusya'da ve 1833'de de 
Londra'da konserler verdi. Kızkardeşi 
Emilia Giuliani Gugliemi de hem konser 
gitaristi, hem de besteciydi. 

3 gitar konçertosu (Op.30,36,70), gitar 
ve oda müziöi çalgılan için düolar, 
kuartet, kentet ve sekstetler; solo gitar 
�çın Op.66, 1 16, 130 ve 137 Piyano·gitar 
ıçın Op.68, 104 ve 103 La Majör 
"Variazioni concertante·Konçertant 
çeşitle�eler"de her iki gitar çok dengeli 
ve vırtuoz yapıdaki partileri ile 
seçkinleşir. Mozart'a benzer stildeki 
müziöiyle (çok kolaylıkla kötü 
yorumlanabilen) Giuliani'nin bu düosu 
çekici, eölenceli,duygulu, simetrik 
olmayan güç kadanslan, oktavlarla 
işl�en canlı pasajlan ile iyi 
yorumlanmadıöı zaman, çok kolaylıkla 
gitarisderin mezan olabilecek niteliktedir. 

P.PETİT. Thccata 
Gitar için besteleriyle tanınan Fransız 

Pierre Petit solo gitar için Thma ve 
Çeşitlemeler, iki gitar için Thrantelle ve 
Thccata gibi eserler yazmıştır. 1963 
yılında bestelenen Thccata tek bölümlü 
bir sonat formundadır. 

j.P.RAMEAU: 4 Parça 
Galant çaöın ünlü besleeisi jean· 

Philippe Rameau 1706·1728 yıllan 
arasında üç bölüm halinde yayınladıöı 
klavsen parçalan ile 18.yüzyıl başı 
Fransa'sının en parlak eserlerini 
vermiştir. 

Bunlardan,eski süit biçiminin ilk 
parçası olan, 4/4'lük ölçüdeki AilEimande 
18.yüzyılda 14.Louis'nin sarayında çok 
yaygın bir danstır. 

Fransa'nın Rigaud bölgesinden 
kaynaklanan "Gavotte"a benzeyen stilde 
2/4'lük ölçüde neşeli ve sevimli e:;ki bir 
dans· olan Rigaudon 13.Louis çaöında 
moda olmuş; Ingiltere'ye de "Rigadoon" 
adıyla yayılmıştı. Yerinden kımıldamadan 
yapılan bu dans JJ.Rousseau'nun 
iddiasına göre Rigaud adlı bir dansçının 
buluşudur. 

Aslında gayda benzeri bir çalgıya 
verilen ad olan Musette 14.  Louis 
zamanında Gavotte biçimindeki dansların 
bas partisini duyurd-uöu için 2.Gavotte'i.ın 
yerine bu ad verildi ve bayardann çok 
ilgi gösterdiöi eölenceli zarif bir dans 
haline geldi. 

"Le Rappel des oiseaux·Kuşlann 
Thplanışı" adlı son eser 1724'de 
bestelenen II.Klavsen Parçalan"nın 
dördünc� bölümüdür. Rameau'ya özgü 
şekılde, urkmüş kuşlann cıvıltılan iki 
bölmeli bir şekilde canlanrlınlır. 

F.MIGNONE: 2 Parça 
Sao Paulo'da doöan Brezilyalı besteci 

ve orkestra yöneticisi Mignone önce flüt 
ve piyano çalışmış, bu çalgılan dans 
orkestralannda çalarak deney kazanmış, 
�onservatuvar ööreniminden sonra 
Italya'ya giderek Milane'da Ferroni'den 
ders almıştır. 1928 yılında Sao Paulo 
Konservatuvan'nda armoni �retıneni 
olarak göreve başlamış, 1933'de Rio'ya 
yerleşerek orkestra yöneticisi ve 
konservatuvarda bu sınıfın �retmeni 
olmuştur. Eserlerinde genellikle Brezilya 
folklorundan yararlanmış, ulusal 
u�urlara çok deöer vermiştir. 2 opera, 
bırçok bale müziöi. orkestra süitleri, oda 
müziöi e5erleri ve piyano parçalarının 
hepsi de ülkesinin müziöini yansıtır. 

1970'den sonra gitarist Carlos Barbosa 
Li_ma ile tanışmasından sonra bu çalgı 
ıçın, Villa-Lobos'u izleyerek 12 Etüd, bir 
konçerto ve çeşitli eserler yazmıştır. 
Avrupa müziöi, Schubert etkisinde 
yazılan "Momento Musical-Müzikal An" 
romantik biçimde Brezilya aşk şarkısını 
yansıtır. 

�rezilya müziöini oluşturan Avrupa, 
Afnka ve kızılderililerin melodik 
unsurlarını usta nüanslarla işleyen ve 
Brezilya'nın kuzey doöusundaki çorak 
toprakla.nn efsanesini arılatan" Sertaneja 
Efsanesı Lenda Sertaneja" adlı lirik 
ezgiterin ise önce 1923-1940 yıllan 
arasında piyano için yazılmış ve daha 
sonra gitara uygulanmıştır. 

C.DEBUSSY: 2 Parça 
Ünlü Fransız empresyonist besteci 

Claude Debussy'nin 1910'da piyano için 
ayzdıöı "La Plus que Lente-�ırdan aöır" 
3/4'lük ölçüde çekici ve romantik bir 
valstir. (Süre:4 ') 

Debussy'nin yine piyano için 1908 
yılında bestelediöi ve Chouchou olarak 

a�l�dırdı!:)ı kızı Emma'ya ithaf ettiöi altı 
bölum�en oluşan ve hepsi de, kızının 
dadısı Ingiliz oldu!:)u için İngilizce 
başlıklar taşıyan "Çocukların Köşesi" 
Süiti'nin sonuncu parçası "Golliwog's 
Cake-walk/Golliwog'un çalımlı yürüyüşü" 
dür. Besteci parçanın temasını 
Londra'dayı bir ziyaresit sırasında saray 
muhafızianndan duymuş, fonda 
kullandıöı bir müzikhcl atmosferiyle 
beraber de!:)erlendirmiştir. 2/4'lük 
ölçüdeki parçanın ikinci bölmesinde 
Wagner'in 'Itistan ve İzolde 
Operaso'ndan aşk iksiri motifi alaycı bir 
biçimde duyulur. Bu konuda 
Debussy'nin, Wagner'in en güzel 
melodisiyle arkadaşlarını güldüreceöi 
hakkında iddiaya girdiöi de arılatılır. 
(Süre:3') 

HNİLLA-LOBOS 
Bir otodidakt olarak kendi kendini 

yetiştiren Heitor Villa-Lobos çok çekici 
piyano parçalan da yazmış, hatta 
bunlardan bazılan ünlü piyanist Arthur 
Rubinsteis'in konserlerinde "bis" parçası 
olarak çaldı!:)ı virtüoz ve çekici parçalar 
olmuşur. "ProJe do BeM" adlı bu parça 
kadar ünlü olan bir başka piyano parçası 
da 1920'de bestelenen ve beyaz ile 
kızılderili'nin kanşımı bir melezin 
efsanesini arılatan"A LendadoCaboclo"dur. 

A.PIAZZOLA: Thngo Süiti 
Popüler müzik dünyasında en tanınan 

Güney Amerikalı besteci hiç şüphesisz ki 
Thngo adlı dansa senfonik ve ciddi bir 
karakter kazandıran, onu konser 
salonianna sokan Aıjantinli besteci Astor 
Piazzola'dır. Piazzola unuz ve renkli bir 
kariyeren ve çocuklu!:)undan beri hafif 
müzik orkestralannda çalıştıktan sonra 
1940'larda Alberto Ginestera;nın 
�rencisi oldu. 1950'lerde ünlü hoca 
Nadia Boulanger'den ders aldı. Yazdı!)! 
eserlerle Thngo'yu yücelten Bandoneon 
(Aıjantin akordiyonu) ustası Piazzola 
gitardan hiç anlamamasına raömen bu 
çalgı için besteler yapmıştır. Ço!:)u 
Aıjantinli Roberto Aııssel'e ithaf edilen 
solo parçalardan başka, 1938'de Assad 
Kardeşler için Thngo Silili'ni 
bestelemiş tir. 

! .Bölüm Deciso(Allegro) kararlı ve 
hızlı. bir tempoda, vlrtüoz bir gösteri 
şeklınde başlar. Her iki gitara da güç 
görevler düşer. Adeta parlak ışıklı 
glissandolarla bir akordeon solosu 
�andırılır. Bir ara aöır tempoda lirik 
bır havaya bürünen bölüm yine parlak 
kadanslara sona erer. 

2.Bölüm Andante rubato, acı-tatlı bir 
melankoliyle, "Pampa'nın Szymanowski' 
si" adı verilen Piazzola'nın moda! 
folklorik melodi arılayışını yansıtır. 

3.Bölüm Allegro yine, tangonun kesik 
ritmini vurgulayarak ve gitann her türlü 
efektin�en faydalanarak, vurma çalgılan 
da taklıt ederek canlı biçimde gelişir. 
Nefes kesici bir tempoda eser sona eret 
(Süre:14') 

· 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

ROBERT KOHNEN, orgtorgan 
tl2 . 7 . 1987 St.Antuan Kilisesi, 16.00/4.00 pm 

\braham Van den 
<ERKCHOVEN(I618-I 702) 

:Jirolamo FRESCOBALDI 
1583-1643) 

ohann Sebastian BACH 
1685-1 750) 

lohann Sebastian BACH 

:arı Philipp Emanuel BACH 
1714-1 788) 

4 Verset/Versets 
• Organo pleno 
• Con cornetto 
• Con tromba 
• Organo pleno 

Fiori Musicali 
• Tocatta avanti la Messa 
• 2 Kyries, 2 Christes, 2 Kyries 
• Ricercare 
• Canzon quarti toni 

3 Koral Çeşitleme/3 Choral Variations 
• Allein Gott in der Höh'sei Ehr (BWV 711) 
• Liebster jesu, wir sind hier (BWV 731) 
• Wir glauben all an einen Gott (BWV 680) 

Prelüd ve Füg, Si min ör, BWV 544 
Prelüde and Fugue in B minor, BWV544 
Sonat, La minör, No: 5 
Sonata in A minör, No.5 
• Allegro 
• Adagio 
• Allegro 



A.Van Den KERCKHOVEN 
Flaman asıllı organisı ve besteci 

Kerckhoven'in ailesi 16.yüzyıl 
sonlanndan 18.yüzyıl ortalanna kadar 
Krallık kilisesinde görev yapmıştır. 
Abraham Van Den Kerckhoven de 
1633'te Brüksel'deki Sainte Catherine 
kilisesinde organisi olarak çalışmış ve 
yalnızca org için bestelemiştir. Genellikle 
"Ricercare" denilen ve fügün ilk formu 
olan bir tarzı kullanmış, 17 .yüzyılın ilk 
yansındaki bestecilerden etkilenmesine 
ra!;)men eserlerinde armoni ve biçim 
bakımından yeni bir anlayış getirmiştir. 
Besleeinin günümüze kalan eserleri 
prelüdler ve versetlerdir. 

Verset katolik ayinleri sırasında duadan 
sonra koro susunca, dualann herkesin 
içinden tekran sırasında orgun çaldı!;)ı 
bölümlere verilen isimdir. Bütün 
tonaliteleri kapsayan şekilde yazılan 
"Verset"lere orgun çalış biçimine göre 
adlar verilmekteydi. "Organo pleno· 
orgun tümüyle", "Con cometto-komet 
benzeri ses veren" ve "Con tromba
trompet benzeri ses veren" registerleri 
(orgun borulanna sesi açma dü!;)meleri) 
kullanılarak seslendirilir. 

G.FRESCOBALDİ 
Genç yaşında Roma'ya giderek 1604 

yılında ünlü Santa Cecilia Akademisi'nde 
organisı ve şarkıcı olarak çalışan, daha 
sonra da Papalık Kilisesi San Pietro'da 
-görev alan Giralomo Frescobaldi İtalyan 
org okulunun ilk ustasıdır. Avrupa'yı 
yetiştirdi!;)! de!;)erli ö!;)rencileri ile 
etkileyen besleeiden günümüze pek az 
eser kalmıştır. Bunlann arasında 1635 
yılında yazılan "Fiori Musicali-Müzikal 
Çiçekler" ayinlerde kullanılan ve daha 
sonra "Org mes"i adını alan çeşitli 
parçaiardır. Frescobaldi bu parçalarda 
çok kısa olarak "Thccata avanti La 
Messa-Mes'ten önceki Thccata"yı 
kullanmış; başta ve sonda 4/4 olmasına 
ra!;)men orta bölmede 3/4'lük ölçüye 

dönen İtalyan enstıümantal formu ve 
fügün öncüsü "Canzona" yı (Canzon 
dopo l'Epistola-ayinlerde Resullerin 
mektuplanndan okunan parçadan) 
sonraki Canzon ve "Canzon quarti toni 
(4 sesli Canzon)" tarzlannda 
de!;)erlendirmiş, dua formlan Kyrie ve 
Chfiste'ler yanında vokal motetlerin 
enstıümantal ara parçası Ricercar'a yer 
vermiştir. 

J.S.BACH: 3 Koral Varyasyon 
"Allein Gott in der Höh'sei Ehr": 

Bakınız Marie-Claire Allain Resitali: 
30.6.1987 

Bach'ın bu koral varyasyonu 
1739 yılında yayınlanan Klavye Etüdü 
(Klavier Übung) adlı eserinin 3. 
bölümünden alınmıştır. İki sesli 
düzenlenen eserde, Bach'ın en az 10 
kez orga uygulcıdı!;)ı tema, bu kez 6/8 
ölçüde ve de!;)işik bir tonalitede (Sol 
Majör), sevimli ve konsertant bir biçimde 
de!;)erlendirilmesiyle zor kontrpuan 
partisi bir bakıma gizlenmektedir. 

"Liebster jesu, wir sind hier": "Sevgili 
İsa, biz buradayız" adlı varyasyon Ise 
Bach'ın büyük o!;)lu Wilhelm Friedeman 
Bach'ın ö!;)renimi için düzenledi!;)! ve 18 
korali kapsayan, 1717-1723 yıllan 
arasında Köthen'de yayınlarian 
Orgelbüchlein (Org Kitapçı!;)ı)nda 27 
numara ile yeralmıştır. Eser BWV 633'ün 
biraz de!;)işik şeklidir: 4/4'lük ölçüde La 
Majör tonda, soprano ve alto seslerin 
oluştıirdu!;)u bir kanon biçimde ve 5 sesli 
olarak işlenir. 

"Wir glauben all' an einen Gott": 
"Hepimiz bir Thnn'ya inanıyoruz" adlı 
koral de yine "Orgelbüchlein" de yer 
almaktadır. Aynı isimdeki koralin 
uygulandı!;)ı BWV681 numaralı eser de 
bunun hem tonalite, hem ölçü, hem de 
org yapısı bakımından de!;)işik bir 
modelidir. Üç tiz ses partisi tema ile bir 
füg oluştururken, hasta bir ostinato figür 
duyulur. Fugato bölümü ise üç sesli 
olarak metodinin süslenmesiyle 
(melismatik) işlenir. 

j.S.BACH: Prelüd ve Füg 
Leipzig'dt! 1 727-1736 yıllan arasında 

bestelenen eser "organo pleno-tam 
teşekküllü org" için yazılmıştır. 6/8'lik 
ölçüde, Si minör tonda başlayan 
Prelüd'ün teması zengin aralıesk 
süslemelerle gelişir. "Concerto Grosso" 
formundaki prelüdün ikinci 
bölmesindeki fugato'da tema beşli 
aralıklarla işlenir. 4/4'lük ölçüdeki Füg'te 
Ise büyük bir sergilemeden (exposition) 
sonra yeni bir ritmik figür belirir. 

C.P.E.BACH: Sonat 
Babası johann Sebastian'dan müzik 

dersleri alan, aynca hukuk ö!;)renimi 
yapan Cari Philip Emanuel Bach daha 
çok klavsenist olarak ün kazanmasına ve 
piyanonun gelişmesi için çalışmasına 
ra!;)men org için de konçertolar fügler 
yanında hepsi de hızlı-a!;)ır-hızlı biçimde 
7 tane sonat bestelemiştir. Bunlardan 
No.5 La minör Sonat 3 bölümlüdür: 

Allegro bölümü erken klasik senfoni 
biçimindedir. İkinci a!;)ır bölümde 
(Adagio) ise lied formunda, sade 
havadadır. Son bölüm yine hızlı ( Allegro) 
tempoda arpejler ve parlak pasajlada 
seçkinleş ir. 
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i\, arp/harp 
10 pm 

Salvador BACARISSE 
: ı898-1963) 

Do Majör Partita 
Partita in C Major 
1 Preludio 
1 Pasapie 
1 Arieta 
1 lbccata en rondo 
:Nicanor Zabaleta'ya ithaf edilmiştir/ 
Dedicated to ,Nicanor Zabaleta) 

Nicanor ZABALETA 
San Sebastian(İspanya )'da do�an 

sanatçı müzik e�itime Madrid'te başladı, 
daha sonra Paris'de M.lburnier ile arp, 
M.Samuel-Rousseau ve E.Cools ile de 
kontrpuan ve füg e�itimi gördü. 

Hemen hemen bütün dünyada 
resilaller ve Berlin Filarmoni, Viyana 

Filarmoni, İsrail Filarmoni, Örehestre de 
Paris, Radio-France Ulusal Orkestrası ve 
Radio-France Yeni Filarmoni, lbkyo NHK 
Senfoni, BBC Senfoni, Londra Yeni 
Filarmonia, New York Filarmoni,(İlk kez 
jose İturbi yönetiminde çalmıştı) 
Filadelfiya Orkestrası, Los Angeles ve 
San Francisco Senfoni gibi arkesıralar 
eşli�inde konserler veren sanatçı Berlin, 
Bükreş, Besançon, Dubrovnik, Osaka, 
Edinburg, Luceme, Prag, Venedik, 
Uluslararası II.İstanbul gibi festivaliere de 
katılmıştır. 

Arp repertuannı genişletmek için 
devamlı araştırmalar yapan Zabaleta 
Beethoven, Dussek, Pleyel, Rosetti, 
Pollini, j.S.Bach, j.Chr.Bach, Czemy, 
Viotti,Boieldieu gibi bestecilerin bu saz 
için eserlerini yeniden konser 
programiarına kalmıştır. Milhaud, 
Monısalvatge, Krenek, Piston, j.Thl, 
V.Thomson gibi ça�daş besteciler 
Zabaleta için besteler yapmışlardır. 

"Academie du Disque Français" Büyük 
Ödülü ile Edison(Hollanda) Büyük Plak 
ödülünü kazanan Nicanor Zabaleta, arp 
müzi�ine yaptı�ı katkıların yanısıra bas 
telierin titreşiminin kontrolünü sa�layan 
sekiz pedallı bir de arp yaptırmıştır. 



A.DE CABEZON: Pavana Con su 
Glosa 

�tan ama olan 16.yüzyıl İspanyol 
müzikçisi Antonio de Cabezon'un arp ve 
vihuela (lavta benzeri bir çalgı) için 
Thbulatur adı verilen (porte yerine 
çalgıların tellerinin çizilerek) notalama 
sistemiyle kaleme aldı1)ı ve "Libro de 
Cifra nueva para Thcla, Harpa y Vihuela· 
Lavta, Arp ve Vihuela için Yeni Şifreli 
Kitap" başlı1)ıyla 1557 yılında basılan 
eserinde Madrigal'ler, Villanesca'lar, 
Diferancia'lar ( çeşitlerneler ). Fantasia'lar, 
Psalm'ler, Pavana'lar yeralmaktadır. Ça1)ı 
için ileri bir yazı stiline sahip olan 
Cabezon'un "Pavana con su Glosa" adlı 
eseri Grecquillon'un "Ung gay bergier
Neşeli bir Çoban"ı üzerine org, klavsen, 
vihuela veya arp gibi herhangi bir 
tampere çalgıdaki serbest yorum için 
yazılmıştır. (Süre:8') 

j.S.BACH:Arp için Suitten Bölümler 
Bach 1720 yıllarında Köthen'de maaşla 

ba1)1ı oldu1)u keman meraklısı Prens 
Leopold'un teşvikiyle solo keman için 3 
sonaı ve 3 partila (Süit) besteledi. Üç 
numaralı Partila'nın kemandan başka 
lavta(Süit No.4, aynı tonda) ve aynca 
klavsen için de düzenlemeleri arasında 
yalnız Fransız lavtalannda çalımabilece1)i 
göz önüne alımnca bu versiyonun arp 
için orijinal olabilece1)i kabul edilebilir. 
Bach uzmanı WRust 186l'de eserin arp 
için yazıldı1)ını belirtmiş; W.Schmieder 
Bach eserleri kataloğunda eseri arp için 
bestelenerılerin arasında göstermiştir. Bu 
arada Bach'ın, Hochbrucker adlı mucidin 
beş pedallı arp konusundaki 
çalışmalarını da yakından izledi1)i ve 
bestecinin, eserlerinin çok çalınmasını 
ve yayılmasını sa1)1amak amacıyla çeşitli 
çalgılar için tekrar düzerıledi1)i de 
bilinmektedir. Bununla beraber 
müzikolog K.Gerber Bach'ın keman 
eserleri üzerine 1958'de yayınladı1)ı 
çalışmasında düzenlemenin besleeinin 
ö1)rencileri tarafından yapıldı1)ını iddia 
etmektedir. 

Süitin en ünlü parçası 4/4 'lük ölçüdeki 
zarif ve carılı Gavotte'tur. Rondo 
biçimindeki Gavotte trillerle çekici bir 
havadadır. Bu güzel dans konserlerde bis 
parçası olarak çalınacak kadar ün 
kazanmış, birçok çalgı için düzerıleı'rıesi 
yapılmıştır. Onu izleyen 3/4 'lük ölçüdeki 
kibar Menuel'ten ilki çift seslerle 
duyurulan bir saray darısı tıırzındadır. 
Daha a1)ır başlı ikinci Menuet, Bach ça1)ı 
arılayışına göre, ilerde bu darısa konırası 
olarak kullanılan Tho'ya öncülük eder. 
Süitin son bölümü 6/8'1ik ölçüdeki carılı 
sıçrayışlar ve akıcı kadarıslarla süren 
Gigue darısıdır. (Süre:7') 

A.CORELLİ: Sonat Op.5 No. 7 
İtalyan Arcangelo Corelli İtalyan 

keman okulunun kurucularındandır. 
Onun keman ve bas için 1700'de yazdı1)ı 
12 sonauan Op.5 No.7 Sonatı 
Beethoven'in ö1)rencisi Karl Czemy 
(1791-1857) ünlü arpisti Elias Parish 
Alvars (1808·1849) için arpa 
uygulamıştır. 

Re minör Sonatın girişini carılı (vivace) 
ve çekici havasıyla Prelüd sa1)1ar. Ikinci 
bölüm Fransız Courante'larına benzeyen 
türde hızlı (Allegro) italyan darısı 
Corrente'dir. Çok a1)ır (Largo) tempodaki 
Sarabanda üçüncü bölümü oluşturur. 
Sona ı zarif, akıcı ve hızlı ( Allegro) bir 
Gigue ile parlak şekilde biter. (Süre:lO') 

G.B�arTİ: Si bemol Majör Sonat 
Ünlü İtalyan kemancı ve besteci 

Giovarıni Battista Viotti aynı zamanda 
Fransız keman ekolünün kurucusudur. 
Bu arp sonatını, arp çalan Fransız 
kraliçesi Marie Antoniette için 1784 
yılında Paris'te yazmıştır. 1782'de 
Fransa'ya yerieşlikten sonra büyük ün 
kazanan ve kraliçenin mali yardımıyla 
konser yaşamından ve ders vermekten 
uzaklaşan Viotti'nin bu ustaca yazılmış 
sonatı üç bölümlüdür. İki carılı ve parlak 
bölüm arasında İtalyan romantizminden 
esirılenmiş bir Adagio yeralır. (Süre:l6') 

j.B.KRUMPHOLTZ: Arya ve 
Çeşitlerneler 

Bohemyalı müzikçi bir aileden gelen 
Johann Baptist Krumpholtz (veya Çekce 
adıyla jan Krtitel) arpist, besteci ve 
enstrüman çizimi hazırlamakla ün 
kazıınmış; 1733 'deki başanlı bir 
konserden sonra Haydn'ın aracılı1)ı ile 
Esterhazy Kontlu1)u orkestrasına arpist 
olarak alinmıştır. 1776'da, yine Haydn'ın 
yardımı ile Avrupa'da "Harpe organisee" 
adını verdi1)i arpı ile konser tumesine 
çıkmıştır. Fırtınalı geçen yaşamındaki 
evlilikleri ona mutluluk getirmemiş, 
Parisli arp yapımcısı Gilbert'in kızıyla 
evlenmiş, kansı do1)um sırasında ölünce, 
12 yaşından beri yetiştirdi1)i ö�rencisi 
Anne·Marie ile evlenmiş; kendisine üç 
çoc�k veren kansı 1790'da genç piyanist 
].L. Dussec ile kaçınca kendini Sen 
nehrine atarak intihar etmiştir. 

18.yüzyılın en büyük arp 
virtüozlanndan olan Krumpholtz, arpı 
geliştirme çabalan yanında bu çalgı için 
çok sayıda eser bestelemiştir. 1775 
yılında önce Paris'te sonra Londra'da 
basılan eserleri bugünkü modem arpın 
öncüleri Naderman ve Erard marka 
çalgılar için yazılmıştır. Bugün de 
başanlı eserler olarak her arpistin 
repertuarında yer alan bu besteleri 
ça1)ımızın arp virtüozu Nicanor Zabaleta 
yeniden düzerılemiştir. Bir 18.yüzyıl 
aryası üzerine yazılan çeşitlerneler 
gelişmekte olan arpın nasıl 
kullanılaca1)ını gösteren güzel bir 
örnektir. (Süre:5') 

P.HİNDEMİTH: Arp için Sonat 
Çok çeşitli türde eserler besteleyen 

Alman Paul Hindemith viyola virtüozu 
olarak ün kazanmıştır. 1939 yılında 
bestelenen bu zarif arp sonatı birinci 
bölümde orta derecede hızdaki (maessig 
schnell) melodi zengirıli1)i ile, carılı 
(lebhaft) ikinci bölümünün hareketli 
yapısı ile ilgi çeker. Şiirsel havadaki çok 
a1)ır (sehr langsam) üçüncü bölümde ise 
Ludwig Hölty adlı 18.yüzyıl Alman 
şairinin karamsar bir şiirinden 
esirılenilmiştir.(Süre: ll ') 

E.GRANADOS: Şiirsel Valsler 
1916'da Atiantik'de torpillenen bir 

gemide yaşamı trajik bir şekilde son 
bulan Enrique Granados, eserlerindeki 
şiirsel hava, armonik zengirılik ve 
özgürılükle İspanya'nın en önde gelen 
bestecilerindedir. Piyano için 
yazdıklarının başında, operasından 
düzerıledi1)i "Goyescas" ve "İspanyol 
Danslan" gelir. 

Yine piyano için besteledi1)i "Şiirsel 
Valsler" Schubert'in ve Barok stilin 
etkileri yanında İspanyol halk ezgilerini 
de yansıtır. Carılı kadarıslarla başlayan 
birinci vals zarif bir biçime dönüşür. 
Besleeinin "Goyescas" adlı eserini 
anımsatan ve İspanyol müzi1)inin lirik 
yörılerini kapsayan bu romantik ve güzel 
melodi en son valste yine duyulacaktır. 
(Vivace molto·Melodico). 

Onu izleyen valste tema virtüoz 
çeşitlemelerle gelişir ve Chopin'i andıran 
bir havada, soylu biçimde sona erer 
(Thmpo di vals noble ). Daha sonraki 
vals a1)ır, melankolik ve çekingen girişten 
sonra zarifleşir, bütünüyle şiirsel bir 
havaya burünfır. (Thmpo di vals lento). 

Şiirsel Valsler fortissimo ve carılı 
tarzda Beethoven'in "Bagatel"lerini 
anımsatan bir başlangıçtan sonra Viyana 
valslerini andıran hafif bir şekilde sürer. 
( Allegro-humoristico-Allegretto elegante ). 
A1)ır ve hüzünlü Vals özlem dolu bir aşk 
şarkısına benzer ( quasi ad libitum 
"Sentimantal"). Bunu, lizierden kopup 
gelen parlak, kristal gibi kadarısiardan 
sonra güçlü ritimli darısı yaratan vals 
izler (vivo-presto). Gittikçe hızlanan, 
tutkulu bir anlatımla başlayan son vals, 
birinci valsin romantik ezgisini tekrar 
duyıırur. ESer yine aynı şiirsel havada 
sona erer. (Thmpa di primo).(Süre:l3') 

. S.BACARISSE: Do Majör Partita 
Madrid'de do1)an İspanyol besteci 

Salvador Bacarisse önce "Madrid 
Grubu" bestecilerine katılmış, 1936'da, 
ölümüne kadar kalaca1)ı Paris'e yerleşmiş 
ve Fransız Radyosu'nun ispanyolca 
yayırılannı yürütmüştür. Arp, gitar, 
klavsen konçertolan yanında oda müzi1)i 
eserleri yazmış, arpa özel bir ilgi 
göstermiştir. 

1950'de besteledi1)i ve Nicanor 
Zabaleta'ya ithaf etti1)i Do Majör Partila 
neo-klasik stilde ve bitonal(iki tonaliteli) 
olarak yazılmıştır. Prelüd ile başlayan 
Partita, eski ve carılı latin darısı Pasapie 
(passepied) ile sürer. Zarif ve küçük bir 
arya stilindeki Arieta'dan sonra hızlı 
rondo biçimindeki Thccato eseri sona 
erdirir. 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

ROBERT KOHNEN/LEYLA PlNAR, 
:<iavsen İkilisi/dua harpsicards 
t 17 .7 . 1987, Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm 

3aspard LE ROUX 
1660-1 707) 

�rançois COUPERIN 
1668-1733) 

ohann Sebastian BACH 
1 685-1 750) 

lean Philippe RAMEAU 
1 683-1 764) 

\RA/INTERMISSION 

>adre Antonio SOLER 
ı 729-1 783) 

ohann Sebastian BACH 

2 Klavsen için Süit, Re minör 
Suite for 2 Harpsichords in D minor 
• Prelude non mesure (solo) 
• Allemande 
• Courante 
• Sarabande (grave) 
• Menuel 
• Passepied 

9eme Ordre (9 .Süit'ten 1 from the 9th Su i te) 
l. Allemande (pour 2 Clavencins-2 klavsen için) 
2. La Rafraichissante 
3. Les Charmes (solo) 
5. L'Olympique (solo) 

10. Menuel (solo) 

Füg Sanatı'ndan 1 from The Art of Fugue 
• Contrapunctus XVI: Rectus 
• Contrapunctus XVI: Inversus 

Klavsen için Yeni Parçalar 'dan 
From New Pieces for Harpsichord 
• 13. Les Sauvages 
• 1 4. L'Enharmonique 
• 15 .  L' Egyptienne 

2 Klavsen için Konçerto No.6, Re Majör 
Concerto No.6 for 2 Harpsichords 
in D Major 
• Allegra 
• Minuel con 3 variazioni 

2 Klavsen için Konçerto, Do Majör 
BWV1061 
Concerto No.6 for 2 Harpsichords in C 
Major, BWV1061 
• Allegra 
• Adagio ( owera !argo) 
• Fuga 

Robert KOHNEN 
Organisı ve klavsenist olarak 

uluslararası bir üne sahip olan Robert 
Kohnen Liege yakınlarında Saint-Vith'de 
doğdu ve Malines ile Bıüksel'de org 
eğitimi gördü, klavsen alanında kendi 
kendini yetiştirdi. 

Alarius Thpluluğu'nun kurucusu olan 
sanatçı ünlü Kuijken Dörtlüsü ve Gustav 
Leonard, Rene jacob, Paul Dombrecht, 
Frans Bıüggen gibi Barak müzik 
uzmanlarıyla birlikte bütün Avrupa 
ülkeleri, ABD ve Kanada'da konserler ve 
resilaller verdi. 

1970 Yılından beri Mons(Belçika) 
Kraliyel Konseıvatuvarı'nda ders veren 
Kohnen, Paris ve Brugges dahil olmak 
üzere birçok uluslararası klavsen 
yarışmalarında jüri üyesidir. 

Philips/Seon, Thlefunken, Harmonia 
Mundi gibi plak şirketleri için kayıtlar 
yapan sanatçının 1 755 johannes 
Duleken klavseni kullanarak j.S.Bach ve 
Fux'un eserlerini doldurduğu plak 
sanatçının çalışındaki stil, parlaklık ve 
duygudan dolayı büyük başarı kazandı. 

Leyla PlNAR 

İstanbul'da doğan sanatçı İstanbul 
Belediye Konseıvatuvarı, İtalya'da Padova 
"Cesare Pollini" Konservatuvarı, Paris 
"Ecole Normale de Musique", Poitier 
Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde eğitim 
gördü; Venedikte, Cison di Valmarino ve 
Santiago de Compostela'da (İspanya) 
klavsen yaz kurslarına katıldı; ayrıca 
Mons (Belçika) Konseıvatuvarı ile 
Guildhall (Londra) Müzik ve Drama 
Okulu'nda klavsen konusunda ihtisas 
yaptı. Klavsen üzerine uzmaniaşmaya 
yönelen Leyla Pınar ortaçağ, rönesans, 
barok ve çağdaş müzik konusunda A. 
Geoffray-Dechaume, S.Corbin, E.Patiers, 
D.Devoto ile çalıştı; "Collegium Musicae 
Antiquae" Thpluluğu ile konserler verdi. 
Robert Kohnen ile de çalışan sanatçı 
halen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konseıvatuvarı Müzik Thrihi öğretim 
üyesidir. 

G.LE ROUX: Süit 
1 7.yüzyılın ikinci yarısında doğan 

Fransız Gaspard Le Roux besteci ve 
klavsenist olarak ün kazandı. 1695'tt 
Paris'te yayınlanan vergi kitapçığında en 
çok vergi ödeyen müzikcilerin başında 
geliyordu. 1 705 yılında en önemli 
klavsen eserleri 8 Süit olarak yayınlandı; 
bunlar herhangi bir kimseye ithaf 
edilmediği için besleeinin böyle birşeye 
gereksinme duymayacak kadar varlıklı 
olduğu sanılıyor. İkinci kez 1959 yılında 
New York'da yayınlanan bu klavsen 
eserlerinde, aynı tonalitedeki parçaların 
toplanarşk Süitler şeklinde düzenlediği 
göıülür. 

Bu Süitlerde 2-3 dakikalık galant 
danslar bir prelüdü izler. Ancak uzun 
yıllar süitlerin iki klavsen için yazıldığı 
pek dikkate alınmadığı için Le Roux'un 
bu eserleri ihmal edilmiştir. 

Prelüdleri genellikle Louis Couperin'in 
stilini andırır işlemeli biçimde,ancak 
daha sadedir. Ölçü çizgileri 
belirlenmemiş (non mesure) olan 



Prelüd'ten sonraki, 4/4'lük ölçüdeki 
Allemande ve canlı Courante eski 
Fransız lavta ekolünün etkilerini taşır. İki 
de!)işik türde, hızlı(Sarabande en 
Rondeau-Rondo biçiminde) ve a!)ır(Grave
a!)ır ve olgun tarzda) olmak üzere 
Sarabande besteleyen Le Roux, bu 
yönüyle ça!)daşlanndan ayrılır. Bu sekiz 
Süit'in ancak üçünde Menuel vardır ve 
Re minôr Süit'e bu tonalileye uyan 
Menuel alınmıştır. Yine 6/8'lik ölçüde 
canlı bir menuel benzeri olan ve 
Fransa'nın Bretanya bölgesinden 
kaynaklanan Passepied ile Süit sona erer. 

F.COUPERIN: 9.Süit 
Fransa'nın ünlü müzikçi ailesinin 

Paris'te do!)an üyesi François Couperin, 
içlerinde en başaniısı olmuş ve 
14 .Louis 'nin sarayında 1693 'de 
başklavsenistli!)e getirilmiştir. O ça!)da 
klavsen müzi!)i en yüksek derecesine 
erişmiş, klavsen soylu çevrelerin dışında 
evlerde de kullanılan en önemli çalgı 
olmuştur. 

Couperin'in 1 7 17'de yayınladı!)ı "L'Art 
de Thucher le Clavecin-Klavsen Çalma 
Sanatı" di!)er bütün metodları gölgede 
bırakmış, gittikçe artan ünü ona "Le 
Grand-Büyük'' ünvanını kazandırmıştır. 
Ça!)ımızda bile bestelerinde "süs notasız, 
trilsiz tek saf. bir nota bırakmamakla 
suçlanan Couperin, bu yolu o ça!)ın 
duygusunu, karakterini, adetlerini, 
örflerini belirten esas ve gerekli unsurlar 
olarak seçmiş; bu tarzı yalnızca dekoratif 
anlamda kullanmamıştır. Bu da 
bütünüyle etiketlere ba!)lı de!)er 
yargılanyla yaşanan bir ortamda ola!)an 
görülmelidir. Couperin (!elleri çekilerek 
çalındı!)ı için Lavta'ya benzeyen ve onun 
yerini alan) klavsen için "Ordre" adını 
verdi!)i 27 Süit yazmıştır. Ilki 1 713 
yılında yayınlanan ve içinde sayılan 
dörtten yirmiyediye kadar de!)işen 
klavsen bölümlerini kapsayan her 
"Ordre" aynı tonalitedeki Majör ve 
minör parçalardan oluşur. 

1717'de basılan "9eme Ord re" da La 
Majör ve La minör ıonda 10 parça 
vardır. Ordre'un 1 .  Parçası iki klavsen için 
yazılmış La Majör tonda zarif bir 
Allemande'tır. İkinci parça La minör 
ıonda başlayan ve Majöre dönüşen "La 
Rafraichissante -Huzur verici "-dan sonra 
yine aynı şekilde minör olarak başlayıp 
La Majör tona geçen "Les Charmes· 
Çekicilikler" solo klavsen içindir. 
Ordre'da beşinci parça olarak yeralan 
parlak La Majör tondaki "L'Olympique" 
olimpiyad oyunlannın gururunu yansıtır. 
Eser yine La Majör tonda ve törensel 
havadaki Menuel dansı ile son bulur. 

j.S.BACH: Füg Sanatı 
Müzik tarihinde ça!)ına uymayan, daha 

doğrusu onun çok Hersinde yaratılan tek 
eser şüphesiz ki Füg Sanatı'dır. 
1730'lardan sonra sade, duygulu, doğal 
bir müzik stiline yönelmeğe başlayan 
Avrupa müzik zevki, Bach'ın ölüm 
yılında yazdığı bu esere çok ters 
düşmüş, adeta sarsılmıştır. 

19 bölümden oluşan Füg Sanatı'nın 
son bölümlerinin sıralaması besleeinin 
ölümünden sonra oğuUan tarafından 
düzenlenmiştir. 28 Thmmuz 1927'de bir 
olay olan Leipzig'te halk huzurunda 

konser şeklindeki ilk yorumundan beri 
klavsen, org, orkestra uygulamaları 
arasında hangisinin daha iyi olduğu 
tartışmalan süregelmiştir. 

Bach'ın müziğinde mükemmelliğe 
erişen füg stili bu eserde, tema ve 
-birlikteki partilerinin büyük bir armonik 
uyum, kontrpuan zenginliği içinde 
gelişmeleri alışılmamış soyut bir 
biçimdedir. Bach fügleri "Contrapuctus" 
olarak adlandırmış ve 15 çeşitli türde 
füg(contrapucıus) ile 4 Kanon'a bu 
eserinde yer vermiştir. Son bölüm 
dışında bütün bölümler aynı tema 
üzerine kuruludur. "Spiegelfuge-Ayna 
Füg" olarak yazılan XVI.Contrapunctus 
önce "rectus-asıl form"unda, üç sesli 
müzikal bir trio biçiminde, tema temel 
şekilde ve dönüşlü(Umkehrung) olarak 
duyurulur. Sonra da İnversus'ta sanki bir 
aynadan yansırcasına orta seslerdeki 
parti tize, bas partisi orta sesiere ve 
recıus 'un tiz partisi çi e bas sesiere geçer; 
tüm hareket dönüşümlü olarak sergilenir. 
(Süre:6') 

j.P.RAMEAU: Yeni Parçalar 
Fransız klavsen müziği, Couperin'den 

sonra en verimli çağını Dijon'da doğan, 
Clermont'da organisı olarak çalışan ve 
ancak 50 yaşında Paris 'e gelerek XV. 
Louis'nin saray besleeisi olan jean 
Philippe Rameau ile yaşamıştır. 
Operalarıyla da ün kazanan Rameau 
sahne eserleri yanında sayısız klavsen 
parçaları yazmıştır. Bunların çoğuna özel 
isimler takan, geleneğe uygun olarak 
aynı tonalitedekileri aynı süit içinde 
toplayan besteci Klavsen Parçaları'nın ilk 
kitabında(1706) bir-iki majör ton dışında 
bütünüyle La minör parçaları 
değerlendirdi; 1 724 'de yayınlanan 
"Pieces du Clavecin II" de Mi Majör ve 
Mi minör parçalar, 1728'deki "Nouvelles 
Pieces du Ciaveein-Yeni Klavsen 
Parçaları"nda ise ilk parçalar "La", 
sonrakiler "Sol" tonları ile saptanmıştır. 
Bu eser gerçekten de besleeinin en 
başarılı bestelerini kapsar. 13.Parça "Les 
Sauvages-Vahşiler" Sol minör tondadır. 
Yine Sol min ör tondaki 14 .  Parça yazış 
tekniği bakımından en çekici olan 
"L'Enharmonique"( sesdes = Fa diyez ve 
Sol bemol gibi aynı ses olup da başka 
türlü notalama) 2/4'lük ölçüde hem 
kaprisli, hem de duygulu bir Rondo'dur. 
Armoni ustası Rameau, burada canlı bir 
oyun şeklinde tonaliteler arasında 
armonik olmayan biçimde geçişleri 
şaŞırtıcı olarak sergiler. Besteci eserinin 
önsözünde özelliklıı bu parçadan bahsederek 
sunlan yazmış: "Ilk etki belki herkesin 
zevkine uymaz, ancak biraz gayret 
edilirse insan bu parçada da güzellik 
bulabilir. Duyulan armoni rastlantı 
sonucu değildir; aniayanlara çekici 
gelecek şekilde, çok hafif çalınır ve 
fermata'lar gözetilir". 

Yeni Parçalar'ın 15 numaralı 
sonuncuSu "l.'E:Çypıienne-Mısırlı 
Gençkız" adını taşır, tutkuyla dans eden 
bir kiptl kızı canlandırır. Yine Sol minör 
tonda olan parçada dansçının adeta 
vahşice hareketleri görülür gibidir. 

P.A.SOLER: Konçerto 
Domenico Scarlatti'nin öğrencisi 

olduğu söylenen İspanyol Rahip Antonio 

Soler eserlerinde İtalyan kilise sonatının 
etkisi ile ulusal İspanyol formlannı 
kaynaştırır. Soler, Mantserat Manasım'n
daki öğreniminden sonra 1 752'de 
Madrid sarayında koro yöneticisi ve 
organisı olarak görev yapmış; bir din 
adamı olarak bestelediği requiem'ler 
motet'ler ve diğer kilise müziği yanında 
org ve klavsen için önemli eserler 
yazmıştır. İspanya Prensi Don Gabriel de 
Borbon'un öğretimi gayesiyle yazdığı iki 
klavyeli enstrümanla çalınabilecek 6 
Konçerto aslında o çağın geniş hacimli 
İspanyol orglan içindir. Hepsi de 
menuel'le sona eren bu konçertolann 
çarpıcı konstr?stı oktavlarla anlatım 
( antifon) özellikleri aakımından ilgi 
çekicidir. İki sesli sade gelişim, polifonik 
güçlerden kaçmış kolay anlaşılan bir 
yapı oluşturmuştur. 

6 Numaralı Konçerto iki bölümlüdür: 
Canlı ( Allegro) bir giriş ve daha sonra 
ağırlaşan (Andante) birinci bölümü, üç 
varyasyonla süslenen hafif Menuel ise 
ikinci bölümü oluşturur. (Süre:l l ') 

j.S.BACH: Konçerto 
Bach tek klavsen için konçertolanndan 

başka 2,3 ve 4 klavsen için de 
konçertolar yazmıştır. Leipzig'te 
Thlemann'ın kurduğu "Collegium 
Musicum·Müzik Meslektaşları" adlı 
amatör topluluğun 1729 yılında 
yöneticiliğine getirildiği zaman, 
konserlerde çalınması için eserler 
bestelerneğe başladı. 1 729·1736 yıllan 
arasında yazıldığı sanılan klavsen 
konçertoları içinde tek orijinali, başka 
çalgılardan düzenleme olmayanı Do 
Majör konçertodur. Bu konçertoda 
orkestra eşliği ikinci planda kaldığı ve 
alışılmış "Konçerto" stili gibi arkesırayla 
solo çalgı diyalogu olmadığı için eser 
zaman zaman yalnızca iki solo çalgı 
tarafından da yorumlanır. 

4/4'lük ölçüde ve Do Majör tondaki 
! .Bölümde başlık belirtilmemiştir, ancak 
"Allegro" temposunda yorumlanır. Bu 
bölümde her iki klavsen eşdeğer partileri 
yorumlar, temayı sırayla duyururlar. 
Bach'ın ender eserinde olduğu şekilde 
armonik inceliği, polifonik canlılığı 
ilgi çeker. 

6/8'lik ölçüde ve La minör tondaki 
2 .Bölümde "ağır veya çok ağır (Adagio 
ovvero Largo)" tempoda çalgılar sırayla 
soylu bir ezgiyi duyururlar; birinci 
klavsenin solo partisine ikinci eşlik eder. 

4/4'lük ölçüde ve Do Majör tondaki 
3.Bölüm(Fuga-füg) çok yönlü motiflerden 
oluşan canlı, zengin kontrpuanlı bir 
fantezi şeklinde her iki klavsene bütün 
olanaklannı sergileme fırsatını verir. 
(Süre:18') 
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2 Piyano için Sonat Fa minör Op.34 b 
Sonata for 2 Pianos in F minor, Op. 34 b 
• Allegra non troppo 
• Andante, un troppo 
• Scherzo.Allegro 
• Finale. Poco sostenuto-Allegro non troppo

Presto non troppo 

Ma Mere l'oye/Kaz ana 
1 .  Pavane de la Belle au Dormante/Ormanda Uyuyarı 

Güzel'in Pavanı. (Lento) 
2. Petit Poucet/Parmak Çocuk. ('!res modere) 
3. Laiderotte, Imperatrice des Pagodes/Pagoda'ların 

İmparatoriçesi Küçük Çirkin. 
(Mouvement de marche) 

4. Les Entretiens de la Belle et de la Bete/Güzel ile 
Canavarın Konuşmaları. 
(Mouvement de valse modere) 

5. Le jardin Feerique/Sihirli Bahçe. (Lent et grave) 

Prelude a l'Apres-midi d'un Faune 
Bir Faunus'un Öğleden Sonrasına Prelüd 
• '!res modere 

Rhapsody in Blue 



j.BRAHMS: Sonat, Fa minör 
1865'de "Piyanolu Beşli" olarak 

yayınlanan bu eser önce 4 bölümlü bir 
senfoni, sonra da 2 viyolonselli bir 
yaylıçalgılar beşiisi olarak 1861 
yıllannda pl&nlanmıştı; ancak o yıllarda 
sıkıntılı günler geçiren Brhams eserin 2 
piyano icin sona! olarak düzenlemesini 
de yaptı. Kararsızlık ve düşkınklı�ı ile 
dolu bu zaman içinde, üstelik arkadaşı 
kemancı joseph joachim de ola�anüstü 
yaratıcılık gücünü övmekle birlikte eseri, 
sert ve kıncı yönleri nedeniyle 
be�enmemişti. Brahms'ın hayranı olan, 
ca�ın ünlü piyanisti Clara Schumann ise 
eserin 2 piyano için yapılan 
düzenlemesini Anton Rubinstein ile 
çalmış, ancak birçok güzel düşüncenin 
piyanoda tam yansıtılmadı�ını, bunların 
kemanda daha iyi duyurulabilece1)ini 
besleeiye yazmıştı. 

Brahms 1865'de eseri "Piyanolu Beşli" 
olarak yayınlamaya karar vermiş, ve onu 
"2 Piyano için Sona!" şeklinde çok 
be1)endi1)ini belirten Hessen Prensesi 
Anna'ya ithaf etmişti. (Bu ithafa teşekkür 
olarak Mozart'ın KSSO Sol minör 
Senfonisinin orijinal elyazmasını hediye 
olarak almıştı .) Fakat eserinin 2 piyano 
için yazılan versiyonundan da 
vazgeçmeyen besteci, birkaç yıl sonra 
onu Sona! şeklinde yayınladı. 

İlk bölüm 4/4'lük ölçüdeki Allegro non 
troppo'da l.piyanonun unison olarak 
berrak ve etkileyici şekilde duyurdu1)u 
tema daha sonra 2 .piyanoya geçer. Bunu 
ani bir dışavuruş şeklinde birçok 
kontrası tema izler. Bölüm birbirine zıt 
çeşitli anlatımiann bir kanşımı gibidir. 

2.Bölüm 3/4'lük ölçüde La bemol 
Major tondaki Andante-un poco Adagio, 
sakin ve hülyalı havasıyla ilk bölüme 
tam bir kontrası oluşturur. Thm 
Brahms'a özgü üçlü ve altılı aralıklarla 
duyurulan duygulu ve güzel bir ezgi 
gelişir. l .Piyanonun ilk bölümdeki 
egemenli1)ine karşın, bu bölümde 2 .  
piyano önemli bir roldedir. 

6/8'lik ölçüdeki Do minör tondaki 
Scherzo bizi esrarlı bir ses alemine 
sürükler. Çok farklı şekilde 3 ayrı tema · 
belirir: Önce senkoplu, yükselrnek için 
didinen, sonra 2/4'lük ölçüde güçlü 
ritimli ve daha sonra da bu ikisine karşı 
çıkan, bu esrarlı alemden gün ışı1)ına 
ulaşmak için savaşan tema duyulur. 
Scherzo'nun trio bölümü ise Do Majör 
tonda bir halk ezgisi olarak gelişir. 

Son bölüm Finale yine ilk bölümün 
huzursuzlu1)unu yansıtır. Hüzünlü, ciddi, 
karanlık bir girişi (poco sostenuto) 
izleyen 2/4'lük ölçüdeki Allegro non 
troppo'nun gerilimi azaltan bir dansı 
andıran ana fikri duyurulduktan sora 
gittikçe canlanan tempo bir Presto Coda 
ile eseri sona erdirir. (Süre:40') 

M.RAVEL: Kaz Ana 
Ravel Kaz Ana adlı eserini ilerde bir 

bale şeklinde yayınlamak düşüncesiyle 
1908 yılına 4 el piyano için besteledi. 
Charles Perrault, Catherine d'Aulnoy ve 
j.M.Leprince de Peaumont'un 
masallanndan esinlendi1)i eserini, 
arkadaşı Godebski'nin çocuklan Mimi ve 
jean'a ithaf etti. 

Besteci 5 duygulu masalla çocukların 
dünyasını, çocukların gözüyle 
yansıtmıştır. "Kaz Ana", masallan bulan 
ve anlatandır. Bu nedenle çocu1)un şiirsel 
havasını canladırmak için yazı stili 
sadeleştirilmiş, bir çocu1)un çalabilece1)i 
kadar kolay bir hale getirilmişir. 

Oldukça kısa olan !.Bölümde ana 
tema Uyuyan Prenses'i canlandırır. Bu 
arada düşen kristal damlacıklar tiz ve 
parlak seslerle duyurulur. 

2 .Bölümde "Parmak Çocuk" yolunu 
kaybetmemek için ekmek kırıntıları 
serperek yürür. Arkasından gelen 
kuşların yemlenmesi zarif glissando'larla 
belirtilir. 

3.Bölüm "Pagode'lann İmparatoriçesi"n 
deki gerçek Çin marşı komik oldu1)u 
kadar piyanistlerin virtüoz yorumuna da 
sahne olur. "Güzelle Canavarın 
Konuşmalan'nda partilerin kontrpuan 
açısından ustaca de1)erlendirilmesi 
hayranlıkla izlenir. Güzel, iyi kalpli 
Canavarın kendine eş olması için yaptı1)ı 
teklifi kabul edince büyü bozulur, 
yakışıklı bir prens belirir. Bir glisando 
efekti ile büyünün bozuluşu ve canavarın 
parlak bir motife dönüşmesi eserin en 
etkileyici bölümüdür. 

Son bölümde ise dinleyiciler Periler 
Dünyası'nın sihirli bahçesinde ışıklı bir 
gezintidedirler. Ravel her ne kadar bu 
eserinin orkestra düzenlemesini de 
yaparak bu tipierin her birini ayrı bir 
çalgıya canlandırmışsa da, "Kaz Ana" 4 
el piyano repertuannın çekici ve de1)erli 
eserlerinden biri olarak kalmıştır. 
(Süre: 16') 

C.DEBUSSY: Bir Faunus'un 
Öğleden Sonrasına Prelüd 
Debussy'nin ünlü Fransız şairi Stephane 
Mallerme'nin aynı adlı şiirinden 
esinlenerek 1 892'de yazmaya başladı1)ı 
ve Raymond Bonheure'e ithaf etti1)i eseri 
ilk kez 1894'ün Aralık ayında Paris'te 
"Societe Nationale" konserinde 
seslendirildi. Debussy böylece, 19. 
yüzyılda Fransa'da do�an ve gelişen bir 
sanat akımının,Empresyonizm'in 
müzikteki ilk büyük temsilci oldu. Ancak 
eserde, bir Faunus'un ö�leden sonrası 
canlandırılmaz. Mallarme'nin şiirinin 
uyandırdı1)ı izlenim(impression), mısralar 
arasında gizlenen anlam müzikle yansıtılır. 
Besteci bir olayı anlatmaya çalışmaz; bir 
yaz havasının a1)ır ve bo1)ucu sıca�ını, 
Sicilya'daki do1)anın etkisinin 
üzerimizdeki izienimlerini verme1)i dener 
ve bu tabloya Faunus'la Nimfe'leri ekler. 

Orkestra düzenlemisinde bir flütün 
arabest üslüpta, 9/8'lik ölçüde sundu1)u 
kromatik şekilde inen-çıkan tema, ıssız 
kırların tannsı Faunus'u simgeler. Yine, 
genellikle su başlannda dolaşan kır 
tanrıçalan olan güzel Nimfe'lerin çekici 
şarkılan ise, sirene benzeyen bir motifle 
sunulur. 

Mallarme'nin 1875'de yazdı1)ı ve bir yıl 
sonra ressam Manet'nin resimleriyle 
yayınlanan şiirinin konusu şöyle:"Bir 
Faunus ö1)le sıca1)ında uyanır; rüyasında 
gördü1)ü Nimfe'lerin etkisindedir. Bu 
etkiyi çaldı1)ı ezgiyle sürdürmek ister. 
Ancak anılan gittikçe kendisinden 
uzaklaşmaktadır. Şarabın ve sıcak 
güneşin verdi1)i a1)ırlıkla, onları tekrar 
görebilmek ümidiyle uykuya dalar". 

1912'de Diaghilefin bale olarak yan 
çıplak bale! Nijinski ile cüretli şekilde 
sahneye koydu�u eser büyük skandal 
yaratmış, aynı zamanda eserin daha çok 
tanınmasını sa1)lamıştır.(Süre:9') 

G.GERSHWIN: Rhapsody in Blue 
Avrupalı eleştirmenler tarafından 

"Caz"ı senfonik biçimde yorumlayan 
besteci olarak adlandırılan George 
Gerswhin 1 2  Şubat 1924 günü, bir anda 
"Rhapsody in Blue" adlı eseriyle ün 
kazandı. 

1920'li yıllarda birçok Amerikalı 
besteci müziklerinde Amerikalı olmaya 
çalışıyor ve bunun için kızılderili 
ezgilerini, zenci spiritual'lerini, Angio
Amerikan halk şarkılannı, kovboy 
şarkılarını kaynak alıyorlardı. O zamana 
kadar popüler şarkı besleeisi olarak 
tanınan Gershwin, Paul Whiteman'ın 
düzenledi1)i "Experiment in Modem 
Music(Modem Müzikte Deney)" başlıklı 
konser dizisi için caz unsurlarını 
kapsayan bir eser yazma siparişi almıştı. 
Gershwin 3 haftada eserin piyano 
partisini tamamladı ve besteci Ferde 
Grofe'nin orkestrasyonunu yaptı1)ı 
"Rhapsody in Blue" Whiteman'ın 
yönetimindeki orkestra eşli1)inde 
Gershwin tarafından New York'taki 
"Aeolian Hall"da seslendirildi. Bu ilk 
yorumda Fritz Kreisler, jasha Heifetz, 
S.Rachmaninof, L.Stokovski gibi ünlüler 
hayranlıklarını gizlemiyorlar, Gershwin 
bir gecede besteci olarak tanınıyordu. 

Zencilerin hüzünlü ezgilere verdikleri 
"Blues" adından esinlenerek besleeinin 
söz yazan olan kardeşi İra Gershwin'in 
ismini koydu1)u eser, Gershwin'in 
biyografısinde anlattı1)ı gibi "pl&nsız" 
do1)muştu: 'Irenle Boston'a giderken 
vagonun raylarda çıkardı1)ı seslerden 
ritmi ve temayı duymuş, hatta notalar 
gözünün önünde canlanmıştı. 

Müzik formu olarak hızlı-a1)ır-hızlı 
biçimde, Liszt stilinde bir rapsodiye 
benzeyen ve a1)ır bölümlerde 
Çaykovski'yi anımsatan eser, Blues 
!üründeki arınonisi ve caz ritmiyle 
seçkinleşir. Bütün ternalann 4/4'lük 
ölçüdeki ritimle sunuldu1)u Majör gam 
dizisi içinde bemollü notalar 
kullanılarak, minör etkisiyle hüzünlü bir 
hava yaratır ve ilk tema daima başka bir 
formda yine ortaya çıkar. Başladı�ı gibi 
yine hüzünlü biten ve Ravel, Stravinski, 
Milhaud, Honegger gibi birçok besleeiyi 
etkileyen eserin ı)ek çok düzenlemesi 
yapılmıştır. Eskilerden jose-Ampara 
lturbi . yenilerden Labeque İkilisi'nin 
pl&�a doldurdukları 2 piyano için 
versiyonu da bunlardan biridir.(Süre:16') 

İBM Thrk Ltd.Şti.ne katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 
� should !ike to thank IBM Türk Ltd.Şti. for 
their contributions. 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

BENAL TANRISEVER, piyano/piano 
e 2 ı .7 .1987 Yıldız Saray Tiyatrosu, 2 1 .30/9.30 pm 

johann Sebastian BACH-SILai'I Org Prelüdü, Sol minör 
(1 685-1 750) Organ Prelude in G minor 

• Adagio, religioso 

Philipp Emanuel BACH 
( 1  714-1 788) 

Ludwig van BEETHOVEN 
( 1  770-1827) 

ARNINTERMISSION 

Robert SCHUMANN 
(1810-1856) 

Franz LISZT 
( 18l l-1886) 

Rondo, Si minör/in B minor 
• Andantina cantabile 

Sonat, No.7 Re Majör Op. lO No.3 
Sonata in D Major, üp. 10 No.3 
• Presto 
• Largo e mesto 
• Menuettö. Allegra 
• Rondo. Allegra 

Kreisleriana, Op. l6 
1 .  Aeusserst bewegt (Vivacissimo) 

(Re minör/D minör) 
2. Sehr innig und nicht zu rasch: 

Allegra molto sentimento: 
(Si bemol Majör/B fiat Major) 
Intermezzo I (Sehr lebhaft) 
Intermezzo II (Etwas bewegter) 

3. Sehr Aufgergt: Allegra molto agitata 
(Sol minör/G minor) 

4. Sehr Langsam: Adagio 
(Si bem ol Majör /B fiat Major ) 

5. Sehr Lebhaft: Molto vivace 
(Sol minör/G minor) 

6. Sehr Lagsam: Adagio 
(Si bemol Majör/B fiat Major) 

7. Sehr rasch: Allegra molto 
(Do minör-Mi bemol Majör/ 
C minor-E fiat Major ) 

8. Schnell und Spielend: 
Allegra scherzando(Sol minör/G minor) 

Macar Rapsodisi No. l l  
Hungarian Rhapsody No. l l  
• Lento a capriccio-Andante sostenuto· 

Vivace assai-Prestissimo 

Benal TANRlSEVER 
Müzik çalışmalanna İstanbul Belediye 

Konseıvatuvan'nda RAnı! Erksan ve 
İhsan Balkır ile başlıyan Thnnsever daha 
sonra Ferdi Ştatzer'in ö!:)rencisi olmuştur. 
İstanbul Belediye Konseıvatuvan'ndan 
mezun olduktan sora New York juilliard 
Müzik Okulu buı-sunu kazanarak joseph 
Raieff ile e!:)itim görmüş;''Master of 
Music" derecesiyle mezun olmuştur. 
Gösterdi!:)i üstün başandan dolayı 
juilliard'ın profesyonel çalışmalanna 
seçilerek ABD'nin çeşitli kentlerinde 
resilaller vermiş, oda müzi!:)i konserlerine 
katılmıştır. Aynı dönemde klılsik müzik 
yayını yapan WQXR İstasyonunun daveti 
üzerine Türk bestecilerinin eserlerinden 
oluşan bir resitat vermiştir. 
Sanatçı 1983 yılında kazandı!:)ı burs ile 
Berlin "Hochschule der' Kunste�üksek 
Sanat Akademisi'ne girerek ve Prof.Sava 
ile çalışmış, virtüozluk diplaması ile 
mezun olmuştur. Almanya'nın çeşitli 
kentlerinde ve Berlin'de resilaller veren 
Benal Thnnsever'in RIAS Radyo İstasyonu 
"Genç Müzisyenler" Yanşması'nın 
piyano bölümünü kazanarak 1987 Mart 
ayında radyoda verdi!:)i konser canlı 
olarak yayınlanmış, Mayıs ayında ise 
Frankfurt' ta Gershwin'in "Rhapsody in 
Blue " adlı eserini pla!:)a doldurmuştur. 
1987'de Berlin'in 750.Yıl Şenli!:)inde çeşitli 
sola, oda müzi!:)i konserleri ile 16 Haziran'da 
Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosunu 
Gemod Schulz yönetimindeki Berlin 
Filarmoni ile yorumlamıştır. 

Müzik ö!:)renimi dışında Istanbul İngiliz 
Lisesi ile Detroit Southfield High 
School'da e!:)itim _!lörmüş olan sanatçı 
halen New York Universitesinde doktora 
ve asistanlık yapmaktadır. 

j.S.BACH: Prelüd 
johann Sebastian Bach'ın konserlerde 

yeralan piyano eserleri klavsenden 
uygulananların dışında org için 
yazılanlardan da düzenlenmiştir. Bu 
konuda ilk önemli çalışmalan piyano 
virtüozu Franz Liszt başlatmış, F.Busoni 
devam ettirmiştir. Piyanonun 
gelişmesinin neden oldu!:)u bu 
gereksinme özellikle pedal kullanımını 
da de!:)iştirmiştir. Bach'ın org için yazdı!:)ı 
Prelüdler de genellikle bir füg'e ba!:)lanır. 
Ancak prelüd kendi başına bir bütünlü!:)e 
sahip bir parçadır. A!:)tr bir girişten sonra 
dini bir havada (religioso) devam eden 
Sol minör Prelüd'ü ünlü piyanist ve 
arkesıra şefi Aleksandr İlyiç Ziloti 
(1863-1945) piyano için düzenlemiştir. 

P.E.Bach: Rondo 
johann Sebastian Bac'ın ikinci o!:)lu 

Cari Philipp Emanuel Bach nicelik de!:)il 
de nitelik bakımından verdi!:)i eserler ile 
ön·klılsik ça!:)ın önemli 
bestecilerindendir. 1 753'te yazdı!:)ı 
"Gerçek tarzda Piyano Çalma Üzerine 
bir Deneme" adlı eseri bugün bile klılsik 
ö!:)retim metodlan arasında yeralır. 
Piyanoyu ilk kez tam anlamıyla 
mükemmel bir çalgı olarak dikkate alan 
bestecilerin başında gelen Emanuel 



Bach piyano icin ISO'yi aşkın sona!, 13 
rondo, 5 fantazi ve bir de süit yazmış ve 
eserlerini "Bilenler ve Sevenler İçin" adı 
altında yayınlamıştır. Sonradan bu 
eserlerden bazılannın Hans von Bülow 
tarafından konser düzenlemeleri 
yapılmıştır. 

Emanuel Bach'ın kl§sik stildeki Si 
minör Rondo'su a1)ırca ve şarkı söyler 
gibi (cantabile) bir anlatımla 13 rondosu 
arasında ilgi çekenlerdendir. 

L.van BEETHOVEN:Sonat 
Beethoven'in 1795-98 yıllan arasında 

yazdı1)ı Op.lO Sonatlan 1798'de 
Viyana'da basılmış ve hepsi de evine sık 
sık ziyarete gitti1)i Kontes von Browne'ye 
ithaf edilmiştir. 

Sonat piyano için, bir orkestra gibi 
geniş bir ses yo1)unlu1)unu kapsar; 
virtüoz gelişmeleri yoktur; gerçek 
yorumunun güçlü1)ü adeta gizlenmiştir. 
Bu nedenle de piyanistlerin ço1)u bu 
sonatı çalmaktan kaçınır. Aslında 
Beethoven bu sonatlan dinleyicilere 
be1)endirmek için yazmıştır. Op.l0/1 ve 
Op.lOIII sonallann üç bölümlü olmasına 
karşın Op.lO/III Re Majör Sona! dört 
bölümden kuruludur. Sonatiann 
kuruluşunda bölümleıin birbirleriyle olan 
uyumunu göz önünde tutan Beethoven, 
uyumsuz oldu1)unu saptadı1)ı bölümleri 
dramatik yapıyı ve dengeyi bozmamak 
için ço1)u kez sonaltan çıkarmış ve ayn 
bir parça olarak bastırmıştır. 

4/4'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 
l .Bölüm(Presto) parlak bir şekilde zıt 
tema ve gelismelerle sunulur. Ana tema 
4 ölçü süren oktavlı bir pasajdan oluşur. 
13una 6 ölçüden kurulu ve ilginç armonik 
yapısı olan bir karşı motif cevap verir. 
Bölümün ikinci teması şarkı tarzında 
duyulan güzel bir melodidir. 

· 
6/8'lik ölçüde ve Re minör tonda 

başlayan 2.Bölüm(Largo � mesto) a1)ır 
ve ölçülü adımlarla girer. Thma karanlık 
bas akorlarla belirlenir. ,Bu bölüm 
hakkında Beethoven arkadaşı Schindler'e 
"Bir melankoli1)in ruhsal durumunu 
canlandırmak istedi1)ini" anlatmıştır. Bu 
konuda Geethe'nin Egmont adlı eserini 
okuduktan sonra yazılan sonatın, 
Klaerchen'in ölümünü yansıttı1)ı da 
söylenir. Bu Largo bölüm Beethoven'in 
bıraktı1)ı en karanlık sayfalardandır. 

3/4'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 
3.bölüm(Menuetto-Allegro) canlı, sade ve 
sevimli dans sanki ikinci bölümün 
yarattı1)ı karanlık izlenimi silmek ister 
gibidir. Bölümün Sol Majör tondaki Ttio 
bölmesi ise şakacı bir havadadır. 

4/4'lük ölçüdeki 4.Bölüm(Rondo
Allegro) do1)açtan çalarmış gibi hafif ve 
serbest havada gelişmesine ra1)men 
kl§sik rondo formuna (A-B-A-c-A-B·A· 
Coda) kesinlikle uyar. Hiç yoktan 
oluşurmuş duygusunu veren ve suslarla 
kesilen üç sekizlik notadan (Fa d1yez, 
Sol, Si) kurulu temanın dinamik bir 
yapısı vardır ve tema her sefer yeniden 
duyuldu1)unda başka bir karakter 
kazanır. (Süre:24') 

R.SCHUMANN: Kreisleriana 
Schumarın "Sekiz Fantezi Thblo" adını 

verdi1)i Kreisleriana'yı 1838 yılında E.TA. 
Hoffmaı:ı'ın "Kapelmayster johannes 
Kreisler'in Fragmanlarla verilen 
Biografisi yanında Kedi Murr'un Yaşam 
Felsefesi" başlıklı eserinden esinlenerek 
4 gün içinde bestelemiŞtir. Aslında eser 
orkestra şefi Kreisler'in de1)il, kendisinin 
ve ilerde kansı olacak Clara Wieck'in de 
portresidir. Clara ile evlenmeden iki yıl 
önce yazılan eserde yan deli bir 
müzisyen olan (Schumann ile aynı 
kaderi paylaşan) Kreisler kısa öyküler, 
anektodlar ve müzik eleştirileri ile 
anlatılır. Hoffmann'ın kitabında yeralan 
Kedi Murr(Mırnav) Alman burjuvasının 
yarattı1)ı salon kedisi pozunda, nasıl 
büyük kedi olunaca1)ı konusunda 
bilgiççe dersler verir ve bunlar 
Kreisler'in hayatından bölümlerle düzenli 
şekilde kesilir. 

Sevgilisi Clara'ya ithaf edece1)ini ve 
onun bir motifini. kullandı1)ını belirtti1)i 
halde Chopin'e adanan Kreisleriana, 
1843 yılında Schumann tarafından en 
sevdi1)i eseri olarak tanımlanmıştır. 
Ancak eser Chopin'in ölümünden sonra, 
piyanosunun üstünde açılmamış olarak 
bulunmuştur. Bazan açık ve parlak, 
bazan koyu ve hüzünlü olan, ara 
verilmeden çalınan bu sekiz fantezi her 
şeye ra1)men kl§sik kalıplara uygun 
yazılmıştır. Bunlardan beşi tutkulu ve 
heyecanlı, Si bemol Majör tonda olan 
üçü ise hülyalı ve a1)ır havadadır. 

Re minör tondaki çok canlı (Aeusserst 
bewegt) !.Fantezi önce güçlü (forte) 
sonra hafif(piano) Schumann'a özgü tipik 
arpejlerle sürer. Onu izleyen 2:Fantezi 
Kreisleriana'nın en melodik ve en güzel 
bölümünü oluşturur: Şiirsel çokseslili1)in 
egemen oldu1)u (Sehr innig und nicht zu 
rasch-Çok içten ve çok hızlı olmayan) 
ikinci Fantezi 3/4'lük ölçüde ve Si bemol 
Majör tondadır, ve belki de besteci 
Clara'yı düşlemektedir. İkfnci Fan!ezi'yi, 
biri çok canlı (sehr lebhaft), di1)eri biraz 
hareketli (Etwas bewegter) temposunda 
iki kısa İntermezw (ara müzi1)i) izler. 
Staccato akorlarla başlayan Sol minör 
tondaki 3.Fantezi (sehr aufgeregt-çok 
sinirli) bir ara durulursa da yine canlı 
olarak sürer. Si bemol Majör tondaki 
4.Fantezi (Sehr Langsam-Çok a1)ır) ciddi 
karakterine ra1)men orta bölmede yine 
de bir mutluluk havası sezilen serbest 
bir do1)açlama( emprovizasyon) 
şeklindedir. Çok canlı(sehr lebhaft) 
tempoda başlayan ve sonra şiirsel bir 
anlatıma bürünen Sol minör tondaki 5. 
Fantezi'ye bir eleştirmen "Chopin'e 
Saygı" başlı1)ını uygun görmüş. 12/8'lik 
ölçüde ve Si bemol tondaki 6.Fantezi'de 
(Sehr Langsam-.Çok a1)ır) ve sonra rüya 
gibi bir halk ezgisi önce alto, sonra tenor 
ve bas seslerde duyulur. Do minör tonda 
başlayan ve Mi bemol Majör tonda sona 
eren 7.Fantezi (Sehr rasch-Çok çabuk) 
karanlık güçlerin pençesine aldı1)ı ruhu 
canlandınr. Dizinin karamsar tavırdaki 
tek bölümü olan 7 .Fantezi Hoffmann'ın 
eserindeki, aklını kaybederek yaşamı 
sona eren sanatçıyı simgeler. Hızlı bir 
füg şeklinde gelişen orta bölme de 

kurtuluşu getirmez; sondaki hafif 
akorlarla sunulan basit bir lied 
biçimindeki armoni, hareketlerini şakacı 
bir tavırla gizlemek isteyen Kreisler'in 
idealist "sanatçı aşkı"ndan kurtuluşunu 
canlandınr. 8.J"antezi (schnell und -
spielend-çabuk ve oynaxarak) Sol minör 
tonda, 6/8'lik ölçüdedir. Burada beliren 
ve Mendelssohn'un Canwnetta'larını 
anımsatan bir temayla hafif biçimde, 
hareketli bir ritimle şekillenir; kınk 
oktavlarla Re Majör bir motif duyulur. 
Komo sesini andıran tım güçlenirse de 
çabucak karanlı1)ın içinde kaybolur. 
Schumann'ın piyano eserleri içinde belki 
de fılowfik yönü en belirgin olan 
Kreisleriana adeta korkarcasına, sessiz 
ve düşündürücü biçimde sona erer. 
(Süre:32') 

F.LİSZT. Macar Rapsodisi 
Macar müzi1)ini ilk kez araştıran büyük 

piyano virtüozu ve besteci Franz Lizst 
(Macarca adıyla Liszt Ferenc) halk ve 
çigan müzi1)i ile çocuklu1)undan 
başlayarak yaşamı boyunca ilgilenmiştir. 
1859' da yazdı1)ı "Çiganlar ve Macaristan'daki 
Müzikleri" adli'ltitabında da bu müzikten 
etkilendi1)ini belirtir. 1840-46 yıllan 
arasında "Magyar Dalok-Macar Ulusal 
Ezgileri" ve Magyar Rhapsodiak-macar 
Rapsodileri" adıyla yazdı1)ı 10 albümü 
"Macar Ulusal Melodileri" olarak 
yayınlamış ve 1850'den sonra da burılan 
"Macar Rapsodileri" adı altında 
toplamıştır. Liszt'in Macar Ulusal Müzi1)i 
olarak kabul etti1)i bu müzik Macar 
çingenelerinin kullandı1)ı "Çigan Gamı" 
adı verilen renkli ve çekici sistemle, 
daha 9.yüzyıldan kalan ulusal Macar 
ezgilerini yeni bir anlayışla 
yorumlamalan, ancak Bartok ve Kodaly 
gibi Macar bestecilerinin çalışmalanyla 

· 20.yüzyılda gün ışı1)ına çıkmıştır. 
İlk rapsodisini 1851-53 yıllan arasında 

yayınlayan, son beşini de yaşamının son 
20 yılında besteleyen Liszt, 
rapsodilerinde Macar geleneğine uygun 
3/4'lük ve 6/8'lik ölçülerden kaçınmış, 
daha çok 2/4 ve 4/4'lük ritimleri 
kullanmıştır. Aynca Çardaş'a benzer 
şekilde a1)ır ve çabuk bölmeler, rubato 
( a1)ırlaşma ), accelerando (hızlanarak) 
gibi tempo de1)işiklikleıini bol bol 
de1)erlendirmiştir. 

Süresi en kısa olanlardan ve Baron 
Orczy'ye ithaf edilen 2/4 'lük ölçüde ve 
La minör tondaki iLMacar Rapsodisi 
çigan taksimini (prelüdünü) andıran ve 
simbalom adlı Macar çalgısını taklit 
ederek a1)ır ve kapıisli (Lento a 
capriccio) şekilde başlar. Hillyalı keman 
çalışını enerjik aksanlarla belirten 

· 
bölmede (Andante sostenuto) bir çigan 
orkestrasının tüm çalgıları piyanoda 
duyurolur gibidir. Giderek güçlenen 
temponun girişle oluşan kontrastı canlı 
bir pasajla gelişit kısa ve prestissimo 
(çok hızlı) bir fina! ile son bulur. 
(Süre:5') 
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1 RESİTALLER 

1 RECilALS 

MAYUMI Fl!JIKAWA, keman/violin 

JORGE FREDERICO OSORIO, piyano/piano 
t24.  7. 1 987 Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

�ritz KREISLER 
1875-1962) 

�udwig van BEETHOVEN 
ı 770-1827) 

\RAIJNTERMISSION 

:::esar FRANCK 
1822-1890) 

Üç Parça/Three Pieces 
1 .  Porpara Thrzında "Tempo di Minuet" 

'"Tempo di Minuet" in the Style of Porpara 
2 .  Beethoven'in bir Teması Üzerine "Rondino" 

"Rondino" on a Theme by Beethoven 
3. Pugnani Stilinde Prelüd ve Allegra 

Prelude and Allegro in the Style of Pugnani 

Sonat Do minör, Op.30/II 
Sonata in C minor, Op.30/II 
• Allegra con brio 
• Adagio cantabile 
• Scherzo. Allegra 
• Finale. Allegra 

Sonat, La Majör 
Sonata in A Major 
• Allegretto ben moderato 
• Allegra 
• Recitativo-Fantasia 
• Allegretto poco mosso 



1951 yılında Mexico City'de d�an 
Osorio, 5 yaşında piyano dersleri almaya 
başladı. Ulusal Konservatuvar'dan mezun 
olduktan sonra Paris ve Moskova 
Çaykovski konservatuvarlarında e!:)itim 
gördü; Wilhelm KempfT'den de ders aldı. 
Daha sonra New York'a yerleşen sanatçı 
birçok önemli orkestranın konserine 
solist olarak katıldı. 1981 yılında "Gina 
Bachauer" Ödülü'nü kazanan Osorio . 
ABD, Güney ve Orta Amerika, Batı 
Avrupa, Sovyetler Birli!:)i ve japonya'da 
resilaller vermiştir. 

F.KREİSLER : Üç P arça 
Avusturyalı kemancı Fritz Kreisler 
kendine özgü tatlı sonoritesi ve teknik 
ustalı!:)ı ile ün kazanmış, bu özellikleri 
yarunda keman repertuarına güzel ve 
zarif parçalar kazandırmıştır. Bazı müzik 
eleştirmenlerince "soylu salon müzi!:)i 
parçalan" besteledi!:)i öne sürülen 
Kreisler, konser porgramlarında kendi 
parçalarının yanısıra Boccherini, Martini, 
Porpora, Couperin, vs. gibi eski ustalara 
ait oldu!:)unu belirtti!:)i parçalara da yer 
veriyor, bunlan kendisinin yazdı!:)ını 
gizliyordu. Sonradan bu şakasını 
açıkladı!:)ı zaman, en başta bu eserleri 
ö!:)rencilerine "belli bir ça!:)ın örnekleri" 
olarak ö!:jreten keman hocalan kızmıştı. 
Bu 3 parça bunlara güzel bir örnektir. 

Porpora stilindeki "Minuetto" 
18.yüzyılda sarayda dans edilen 
menüetleri anımsatan şekildeki a!:)ır ve 
görkemli bir girişten sonra, kemanın 
canlı çeşitlerneleri ile gelişir ve yine 
başladı!:)ı gibi a!:)ır tempoda sona 
erer.(Süre:3 ') 

1917 yılında bestelenen ve ünlü 
kemancı Mischa Elman'a ithaf edilen 
Beethoven'in bir teması üzerine 
"Rondino" zarif ve akıcı melodisi ile 
klasik ça!:)ın güzel bir minyatürüdür. 
(Süre:2') 

Pugnani stilindeki "Prelüd ve 
Allegro"da, klasik yapıdaki a!:jır bir giriş 
olan Prelüd'ü izleyen canlı ve akıcı 
Allegro kemanın ilginç kadansını da içerir. 
(Süre:5') 

L.van BEETHOVEN: Sonat 
Bakınız Sergei Stadler Resitali:25. 7.1987 

C.FRANCK: Sonat 
Piyano ö!:)reniminden· sonra organisı 
olarak ün kazanan ve Paris 
Konservatuvarı'nın org ö!:)retmeni olan 
Belçika asıllı Fransız besteci Cesar 
Franck'ın oda müzi!:)i eserlerinin sayısı 
az olmasına ra!:)men geç romantik 
Avrupa müzi!:)inde önemli bir yeri vardır. 
Bu önemli eserlerini de yaşlılık yıllannda 
besteleyen Franck'ın 64 yaşında yazdı!:)ı 
La Majör Sonat, Brahms'ın keman 
sonatlan yanında yeralır. Bu sonat da, 
Brahms'ın La Majör Sonatı ile aynı yılda, 
1866'da yaratılmış ve ünlü Belçikalı 
kemancı Euggene Ysaye'ye ithaf 
edilmiştir. Eserin ilk yorumunu yine 
Ysaye büyük bir başan ile 
gerçekleştirmiş ve hemen hemen her 
konserinde çalarak bestecisine, geç de 
olsa, ün kazandırmıştır. 

Romain RoBand'ın dedi!:)i gibi "Bach'ın 
düşünce dünyasına çok ça!:)daş bir 
yumuşaklık ekleyen" Franck bir 
organisı olarak müzikte kontrpuan ve 
emprovizasyona egemendi. Bu iki unsur, 
eserlerinde ön plAna çıkar: La Majör 
Sonat'ta da kurallar (kontrpuan) ve 
do!:)açlama ( emprovizasyon) iki karşıt 
olarak belirginleşir. 

! .Bölüm, 9/8'lik ölçüde ve La Majör 
tondaki "Allegretto ben moderato" sonat 
formundadır. Piyanonun a!:)ır girişiyle 
kemanın duyurdu!:)u romantik üslfiptaki 
güzel ve yumuşak ezgiden sonra piyano 
ikinci motifi sunar. Bütün bölüm sanki, 
Re minör tondaki ikinci bölüm Allegro'ya 
şiirsel bir prelüd olarak düzenlenmiştir. 

2.Bölüm 4/4'lük ölçüdeki "Allegro" 
tutkulu ve sinirli bir havada piyanonun 
girgin tavnyla başlar. Hem ritmik, hem 
de melodik zenginlikteki canlı tema 
kemanla duyunılur; fakat az sonra a!:)ır 
ve lirik bir motifle geçici olarak kesilir. 
Ancak keman yine tutkulu bir şekilde 
hızlanır ve bölümün dramatik yapısını 
vurgular. 

Yine 4/4'1ük ölçüdeki 3.Bölüm 
"Recitativo-Fantasia" trillerle başlar: 
Keman konuşur gibi hülyalı bir havada 
resitatifi dile getirir. Bunu izleyen akıcı 
ve aydınlık Fantasia'nın sonunda birinci 
bölümün teması bu kez Fa diyez Majör 
tonda duyulur. Bu bölümde birinci 
bölümün teması ile ikincinin dramatik 
yapısı emprovize biçimde 
kaynaştınlmıştır. 

4/4'lük ölçüdeki 4.Bölüm "Allegretto 
poco mosso" yine. asıl tonaliteye, La 
Majör'e döner. Ana tema bu kez bir 
kanon biçiminde canlandırılır; ancak bu 
kez tutkusuz ve sakindir. Üçüncü 
bölümden kaynaklanan bir yan tema 
bunu izler. Sonatın yapı malzemesi ana 
temadan ustaca geliştirilmiştir. Eser 
parlak ve zarif şekilde sona 
erer.(Süre:27') 
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1 RESİTALLER 

1 RECITALS 

JOSE LUIS RODRIGO BRAVO, gitar/guitar 
• 25.7.1987 Atatürk Kültür Merkezi :18.30 1 6 .30 pm 

rernando SOR Fantasia No. 7, Op.30 
: 1778-1839) • Largo non tanto 

• Tema variado 

Dionisio AGUADO 
: ı  784-1849) 

�iguel LLOBET 
1878-1938) 

loaquin RODRIGO 
1901) 

\RA/INTERMISSION 

Roberto GERHARD 
: 1896-1970) 

�anuel Maria PONCE 
:1882-1948) 

�ario CASTELNUOVO-TEDESCO 
1895-1968) 

1942 yılında Madı:id'de do�an jose 
.uis Rodrigo, gitar e�itimine jose Mario 
.epeZ �ı ve daha sonra Madrid 
Craliye ı Müzik Kortseıva tu van 'na girdi. 
Conservatuvar'daki e�i�asında 
.961'de Bitirme Sınavı Odülu rı\!.. 1962' 
le Armoni dalında birincilik ödülün__ü ve 
.966'da Kontrpuan Birincilik ödülünü 
ıldı. 1964'de Dışişleri Bakanlı�ı'ndan 
ıldı�ı bursla Santiago de Compostela 
oiüzik Kursları'nda Andres Segovia ve 
ose Thmas ile çalışma imkanını buldu, 

Ro n do 
• Adagio 
• Palonaise 

2 Katalonya , ve Şarkısı 
2 Catalonian Songs 
• El Mestre 
• La Nit da Nadal 

Invocacion y Danza 

Fantasia 

Sonata Romantica 
• Allegra moderato 
• Andante espressivo 
• Allegretto vivo 
• Allegretto non troppo e serioso 

Capriccio Diabolico 

ve--Gitar Birincilik Ödülü ile kurslan 
tamamladı. 1968 yılında İspanya'nın 
Orense kentinde yapılan "Margarita 
Pastor" yanşmasında Gitar birincilik 
ödülünü kazandı. İspanya, Fransa, 
Portekiz, İtalya, Avustralya, Yunanistan, 
Meksika, Hindistan, Yugoslavya, 
Romanya, Lübnan ve Kolombiya'da 
resilaller veren sanatçı Viyana Senfoni, 
Thulouse Senfoni, İspanya Ulusal 
Orkestrası, İspanya Radyo-TV orkestrası 
konserlerine solist olarak katıldı. jose 
Luis Rodrigo Meksika, Yunanistan ve 
İtalya'da uluslararası gitar kurslannda 

ders verdi. Sanatçı halen Madrid Kraliyel 
Müzik Konservatuvan'nda Santiago de 
Compostela'da her yıl düzenlenen 
"Andres Segovia Uluslararası Gltar 
Kurslan"nda gilar profesörlü� 
yapmaktadır. j.L.Rodrigo Bravo son 
olarak Lahey, Münih, Kopenhag, Oslo ve 
Helsinki'yi kapsayan bir turnede başanlı 
konserler vermiştir. 

F.SOR:Fantasia No. 7 
Ünlü Fransız müzikolog FJ.Fetis'in 

"Gitann Beethoven'i" olarak 
nitelendirdi!)i jose Femando Macari Sor 
Ispanya'nın Barselona kentinde do!)du, 5 
yaşında müzi!)e olan yetenei)i anlaşıldı. 
13 yaşında babası ölünce, Manserrat 
Manastın'na parasız yatılı olarak 
gönderildi. Orada çocuk korosunda şarkı 
söylemeyi, armoni, kontrpuan, 
kompozisyon, piyano ·ve org çalınayı 
O!)rendi; keman ve gitarda ustalaştı. 
1795 yılında manastırdan aynlan ve 
askerlik mesle!)ine giren Sor, müzik 
becerisinin yardımıyla çabuk terfi e"i: 
1 796'da ilk gitar bestelerini, 1797'de ilk 
operası "Telemaco" yu yazdı. 1804 
yılında, hayatı boyunca kullanaca!)ı 
Malaga'lı usta Femando Rada'nın 1801 
yılı yapımı gitannı aldı. B_ir are 
askerlikten aynldıysa da Ispanya'yı istila 
eden Napolyon'a karşı savaşmak için 
1809'da yeniden askerli!)e döndü. 
Napolyon'a ba!)lılık yemini etti�i için 
1808-12 yılları arasında jerez'de polis 
komiserli!)i görevine atandı. 1813'de 
Fransızlar Ispanya'yı ıerke mecbur 
kaldıklan zaman o da Ispanya'dan aynldı 
ve bir daha ülkesine dönmedi. Kendisi 
gibi gitarist olan kardeşi Carlos da 
Ispanya'dan aynldı. Önce Paris'te oturdu, 
sonra Londra'ya yerleşti. Bu arada 
piyano, gitar, arkesıra eserleri yazdı, 
konserler verdi. 27 Temmuz 1821'de "La 
Foire de Smyrne(izmir Fuarı)" adlı 
balesi sahnelendi(bu eserin notalan 
kayıptır). 1823 'de Moskova'ya gitti, ikinci 
eşi Felicite Hullin'in baş rolde dans etti�i 
baleleri sahneye koydu . 1826'da tekrar 
Paris'e döndü ve 6 yıl süreyle Dionisio 
Aguado ile aynı otelde kaldı. Paris'te birçok 
konser verdi ve Aguado ile düo çaldı. 
1831'de ünlü "Gitar Metodu"nu yayınfadı. 
1832'de otelden aynlarak, ölünceye kadar 
oturaca!)ı eve taşındı. 1838'de bir di�er ünlü 
gitarist Napoleon Coste ile düo karıSerler 
verdi. 1839'da Paris'de öldü� zaman 
vasiyetnamesinde ünlü gitannı Napoleon 
Coste'e bıraktı. Bugün Sor'un Manmartre 
Mezarlı!)ı'ndaki mezannı 1978'de 
yaptınlan mermer bir gitar 
süslemektedir. Sor solo ve düo gitar için 
parçalardan başka notalan kaybolan 
gitar, keman, viyola ve viyolonsel için 
"Concertante'' adlı bir eser de yazmış, 9 
bale müzi�i. bir opera, bir kantat, bir 
motet, 2 senfoni, 3 kuartet, gitar ve 
piyano eşli�inde ispanyolca, İngilizce, 
Fransızca ve İtalyanca 48 şarkı, iki ve 
dört el için birçok piyano parçası, llüt ve 
gitar için eserler de bestelemiştir. 

1828'de besteled@ "Sola gitar için 7 
Fantezi ve iki tanınmış şarkı üzerine 
parlak çeşitlemeler" adlı eseri arkadaşı 
Aguado'ya ithaf etmiş, o yılki 
konserlerinde de çalmıştı .  Mi minör 
tondaki Fantezi bir sanat 
uzunlu!)undağır.' Temanın sunuldu!)u kısa 
ve a!)ır(Largo non tan to) giriş Do Majör 



tondadır. Daha sonra ise eser Mi minör 
tonda çeşitlemelerle(tema variado) 
işlenir. Ancak bu, temaiun de!)iştirilmesi 
(varyasyonu) şeklinde deöil de, gelişimi 
( developmaru) biçimindedir. Üçüncü 
çeşitlerneden sonra gelen Allegretto 
bölümü-Rossini tarzında zarif bir Rando
Fantezi'ye ayrı bir hava verir.(Süre:14') 

D.AGUADO: Rondo 
İspanyol gitar virtüozu Dionisio 

Aguadoy Garcia Madrid'de do?)muş, ilk 
�tmeni bir keşiş olmuş, daha sonra 
annesiyle Aİanjuez yakınlarında bir köye 
yerleşmiş, yalnız gitar ile ilgilenmiş, 
1824'de annesinin ölümünden sonra da 
İspanya'dan aynlarak Paris'e yerleşmiştir. 
Ola!)anüstü yetene�i. sade kişili�i. 
tımakla çaldı�ı gitarının sonoritesi ile bu 
kentte büyük ilgi görmüş, ancak vatan 
hasretinden 1838'de Madrid'e geri 
dönerek orada ölmüştür. Sor ile uzun 
süren arkadaşlı�ında tek anlaşamadıklan 
nokta Sor'un tımaksız parmakla çalışı 
olmuş, AgUado eski alışkanlı�ından 
vazgeçemiyerek ca� tımakla çalan 
tek gitaristi olmuştur. Aguado'nun gitar 
metodu ise Sor'unkinden daha çok 
ra�bet görmüş, ancak bestelerinin sayısı 
onunki kadar verimli olmaıhıştır. Önemli 
eserleri Op.1 12  Vals, Op.2 Rondo, Op.3 
ve Op.4 küçük parçalar, Variaciones 
Brillantes (Parlak Çeşitlemeler)dir. 
Ancak onun çapında bir vitrüozun, kendi 
icadı olan ve Tripedisona adıru verdi�i. 
gitarıru çalarken üzerine yerleştirdi�i. üç 
ayaklı bir sehpa kullarıması şaşırtıcıdır. 

Aguado'nun Rondo'su a�ır bir 
girişle( Adagio) başlar ve canlı bir dansla 
Polonez(Polonaise) ile devam eder. 

M.LLOBET: Katalonya Şarkılan 

Barselona'da do?)an ve bu kentteki 
konservatuvarda �renim gören Miguel 
Llobet, modem gitar okulunun, kurucusu 
Francisco Thrrega'nın en sevdi�i 
�rencisi olmuştur. önce İspanya'da 
konserler veren Llobet 1904'de Paris'e 
yerleşmiş ve Avrupa, 1921 Aıjantin ve 
1929 Rusya konser tumelerini buradan 
sürdürmüştür. De Falla, Albeniz, 
Granados gibi bestecilerin yakın dostu 
olmuş, Manuel de Falla, Debussy'nin 
arusına gitar için yazdı�ı tek bestesi olan 
"Homanaje a Debussy" adlı eserini ona 
ithaf etmiştir. 

Çok üstün tekni�i ve ola�anüstü 
duygulu çalışına ra�men fazla hassas bir 
kişili� sahip olmasından dolayı Segovia 
kadar ün kazanmamış, konser 
sahnelerinden erken çekilmiş, daha çok 
ülkesi Katalanya'nın halk ezgilerini çok 
seslendirmiş. armonize etmiştir. Bu 12 
Katalonya Halk Şarkısı'ndan "El Mestre 
(�retmen)" !.9IO'da, "La Nuit de Nadal 
(Noel Gecesi)" 1918'de yazılmıştır. 

j.RODRİGO: ve Dans 

Geçti�imiz yıl, 22 Kasım günü 85 
yaşını kutlayan İspanyol besteci joaquin 
Rodrigo Valensiya'nın Sagunta kentinde 
do?)muş ve 3 yaşında geçirdi�i dirteriden 
gözlerini kaybelrnek tehlikesiyle 
karşılaşmış ve çeşitli ameliyatlardan sonra 
48 yaşında bütünüyle görmez. olmuştur. 

1927'de Paris'e giden ve Paul Dukas'ın 
�rencisi olan Rodrigo, 1939'da gitar ve 

orkestra için besteledi�i "Aranjuez 
I<onçertosu" ile dünya çapında üne 
kavuşmuş, daha sonraki "Soylu bir Kişi 
için Fantasia", 4 gitar için "Andaluz", 2 
gitar için "Madrigal" ve "Bir Bayram 
için I<oncerto(Concierto para una fiesta)" 
adlı gitar ve orkestra eserlerinin hiçbiri 
ayru başanya erişememiştir. Solo gitar 
için yazılan "Irwocacion y Danza 
Pagana (Duaya ca�n ve Pagll!l Dansı)" 
Manuel De Falla'nın arusına besteıenmiştir. 

196i yılında Fransız Radyo 
Thlevizyonunun düzenledi�i ünlü 
yanşmada birincilik kazanan beste 
gitarist Alirio Diaz'a ithaf edilmiştir. 

3/4 'lük ölçüde armonik seslerle orta 
hızda( moderato) başlayan girişte 8 ölçü 
sonra De Falla'nın gitar icin tek bestesi 
"Debussy'ye Saygı"nın motifi belirir. Çok 
hızlı(piu mosso) olarak Rodrigo'ya has 
şekilde eneıjik, kararlı, sürekli tekrarlarla 
ilerleyen "Inyocacion" arpejler ve 
kadanslarla Dans bölümüne ulaşır. 
3/8'lik ölçüde Majör tondaki Dans hızlı 
(Allegro moderato poco) zarif, ritmik ve 
adeta De Falla'nın motiflerini andınr 
şekilde başlar; tema tremolo ile 
tekrarlanır. Gülçü akodardan sonra 
Flamenco'nun Granadinas türünde 
oldu� gibi esrarlı arpejlerle 3/4'lük 
ölçüde yansıtılan bir motif bu "Pagan" 
(putperest) dansıru keser. Dans sonra 
akıcı ve canlı hareketlerle tekrar 
başlayarak, önce tremolo sonra akorlarla 
devam eder. Armonik sesler ve 
Flamenco uslfibundaki arpejle 
"pianissimo" şekilde, sanki sis içinde 
uzaklaşır, kaybolur. (Süre:7') 

R.GERHARD: Fantezi 
İsı>anra'nın Katalonya bölgesinde 

do?)an, lsviçre'ye ekonomi ö�renime 
gönderilen ancak 1915'de yurduna geri 
dönerek Granados ve' Pedrell 'in �rencisi 
olan Roberto Gerhard, daha sonra 
Viyana'ya giderek 1923-1928 yıllan 
arasında Schönberg'in derslerini izlemiştir. 
193l'de Barselona"da müzik �!Eltmeni 
olarak görev almış, ic savaş nedeniyle 
l9�9'da Londra'ya yerlesmiştir. Carribrtdge 
Oniversitesi 'nde �retmenli�e başlamış 
ve ölümüne kadar orada çalışmıştır. 
1960 yılında İngiliz uyru�na geçen 
besteci 12 ton teknil)ini de kullanmış, 
ancak herşeyden önce eserlerinde ritmik 
anlayışa önem vermiştir. 5 bale süiti, bir 
opera, 5 senfoni, keman, piyano ve 
klavsen konçertolan, Katalonya halk 
şarkılan ve çeşitli oda müzi�i eserleri 
besteleyen Gerhard solo gitar için 
1957'de yazdı�ı Fantasia'yı "Cantares" 
adlı eserinde kullanmıştır. 

M.M.PONCE: Romantik Sonat 
Meksika müzi�ini salon müzi�i 

şeklinden cıkaran Meksikalı Manuel 
Maria Ponce hiç gitar çalmadı�ı halde, 
9itar i.cin yazdı�ı eserlerle tanınmıştır. 
Unlü lspanyol dansözü Argnetina'nın, 14 
yaşındaki besleeinin bir parçasını dansı 
için seçmesi onu bir anda üne 
kavuşturmuştur. 

�renim için gitti�i Almanya'da 
Claudio Arrau'nun hocası olan Martin 
Kriıuse'den piyano dersleri almış, 
Bologna'da teori ve kompozisyon 
çalışmıştır. Yurda dönüşünde Meksiko'da 
konservatuvarda piyano ve müzik tarihi 

dersleri vermiş, Carlos Chavez gibi 
�nciler yetiştirmiş, 1916'da New 
York'ta E:ı*lrlerini yönetmiştir. 1925'de 
gitti�i Paris'de Paul Dukas ve Fransız 
empresyonistlerden etkilenmiş, 194l'de 
gitarist Andres Segovia ile çok başarılı 
bir güney Amerika tumesine çıkmıştır. 
Segovia ile olan dostlu� nedeniyle gitar 
için pek çok eser yazan, bir gitar 
konçertosu(Concierto del Sur) besteleyen 
Ponce, hafif müzik düzenlemesi de 
yapılan Estrellita (Küçük Yıldız) adlı 
parçası ile dünya çapında ün 
kazanmıştır. 1929'da Meksiko 
Üniversitesi Folklor Bölümünü yönelmiş, 
pek çok Meksika halk şarkısıru toplamış 
ve bunlan piyano, gitar için yeniden 
düzenlemistir. 

Eserleri arasında birçok senfonik süit 
ve şiir, sahne müzi�i. oda müzi�i eserleri 
org için füg ve koraller, piyano, keman, 
gitar koncertolan, 50 koro parçası, 
birçok şarkılar vardır. Aynca �lo gitar 
için, hemen hemen hepsi Segovia'ya 
ithaf edilen 5 sonat, Folias üzerine 22 
Çeşitleme, SO'yi aşkın prelüd; Paganini, 
Sor ve Schubert'in arularına sonatlar 
bestelemiş tir. 

Sonata Romantica olarak adlandıruan 
eseri "Gitan seven Franz Schubert'in 
arusına" başlı�ıru taşır. 

4/4 'lük ölçüde ve La Majör tondaki ilk 
bölüm(Ailegro moderato) Schubert'i 
anımsatan canlı bir zariflikle gelişir. Yine 
4/4'lük ölçüde, a�ır ve duygulu 
biçimdeki 2.Bölüm(Andante espressivo) 
Mi Majör tondadır. 2/4'lük ölçüde Mi 
minör tonda başlayan hızlı ve canlı 
3.Bölüm(Allegro vivo) orta bölmede 
a�ırlaşır. (piu lento espressivo) Mi Majör 
tonda duygulu bir anlatımla sürer. Bölüm 
yine canlı tempodaki Mi minör tona 
dönerek hafif(pianissimo) iki akorla sona 
erer. 4/4'lük ölçüdeki 4.Bölümde(allegro 
non troppo e serioso) önce ciddi ve hızlı 
biçimde akorlarla minör tonda tema 
sunulur; gittikçe hızlanan ve temanın 
arpej şeklindeki çeşitlemelerle 
geliştirildi�i bölüm La Majör tonda bir 
Schezo'ya dönüşür (Thmpo Scherzando ). 
Sona do?)ru güçlü ve hafif şekilde 54 
akor birbiri arkasına duyulur ve eser 
hızlı bir arpejle, bir Avusturya dansı olan 
Laendler havasında sona erer.(Süre:12') 

M.CASTELNUOVO!fEDESCO: 
Şeytani Kapris 

Keman ve piyano konçertolan yanında 
iki gitar konçertosu ile birçok gitar 
parçası yazan ve yerleşti�i Amerika'da 
ölen İtalyan besteci Castelnuovo-Thdesco, 
1935 yılında ünlü gitarist Segovia'nın 
teşvikiyle Paganini'nin kapıisierinden 
esinlenerek "Capıiccio Diabolico-Şeytani 
Kapris"i besteledi. 

Hem oktavlı kadanslar, arpejler, 
tremololar gibi teknik güçlüklerle dolu, 
hem de Paganini'nin duygusal yönünü 
yaiısıtan ve son ölçülerde ünlü La 
Campanella'yı duyuran eser Andres 
Segovia'ya ithaf edilmiş, Op.85 olarak 
numaralarımıştıı: Besteci aynca Op.85a 
olarak eserin bir de orkestra 
düzenlemesini yapmıştır.(Süre:12') 

TÜRKİYE İTHALAT ve İHRACAT BANKASI 
A.Ş.ye katkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
� should Jike to thank TURK/YE ITHALAT 
ve IHRACAT BANKASI A.Ş. for their 
contributions. 
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1 VOKAL MÜZİK 

1 VOCAL MUSIC 

LEYLA GENCER, soprano 

ROBERTO NEGRI, piyanotpiano 
1 23.7.1987, Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

:!audio MONTEVERDI 
:1567-1643) 
'La Mia Thrca" 
:Benim Türk Kadınım) 

t\ntonio VIVALDI 
:1678-1741) 
"\edro con mio diletto" 
["Giustino Operasından/ 
!"rom the Opera "Giustino") 

Domenico CIMAROSA 
:1749-1801) 
"La Moglie infelice" 
("I Thıci Arnanti" 
Operasından/From the Opera 
"I 1l'aci Arnanti") 

t\ntonio SALIERI 
:1750-1825) 
"Quest'e bellisima" 
['i\xir, Re d'Ormus" 
Operasından/From the Opera 
'Axir, Re d'Ormus") 

A.ndre GRETRY 
(1741-1813) 
'Rose cherie" 
":lemire et Azor", Operasından/ 
From the Opera "liimire et Azor" 

Andre GRETRY 
"l.emire et Azor" 
operasından Fauvette'in 
Aıyası/Aria of Fauvette from 
the Opera "liimire et Azor" 

ARNINlERMISSION 

Chirstoph Willibald GWCK 
(1714-1787) 
"Al pianto vostro" 
("Alceste" Operasından 1 
From the Opera "Alceste") 

Gaetano DONIZETTI 
(1797-1848) 

''Thrna all'ospite tetto" 
"Vieni, o tu che ognoro io 
chiamo"("Caterina Carnaro" 
Operasından Resitatif ve 
Aıya/Recitative and Aria from 
the Opera "Caterina Carnaro" 

Gaetano DONIZETTI 
"Egli e spento" 
("Belisario" Operasından/ 
From the Opera "Belisario") 



kavuşturabilirdi" demiş, Paris'te ilk 
konserini 1981 'de veren sanatçımızı, 
1985'te bu kentteki resitahnden sonra 
L'Express bir "Diva·İlahe" olarak 
tanımlamıştır. 

Repertuannda 70'i aşkın opera 
bulunan Gencer için 1986 yılında 500 
sayfalık bir kitap da yayınlanmıştır. 
(Franca Cella: "Leyla Gencer,Romanza 
Vero di una Primadonna·Bir 
Primadonna'nın Gerçek Romanı,CGS 
Yayınevi-Venedik ). 

1967 İtalya Hükümeti Commendatore 
Ödülü, 1973 Donizetti Demeili Şeref 
Ödülü, 1975 İtalya Plak Eleştirmenleri 
Ödülü ve Floransa Uluslararası "Le 
Muse" Ödülü, 1977'de en iyi sahne 
yorumu için Uluslararası "La Madonina" 
Ödülü, 1986'da Milano kenti Altın 
Madalyası ile onurlandınlan Leyla 
Gencer bugün İtalya'da yaşamaktadır. 
Avrupa ve Amerika'daki yoilun sahne 
çalışmalan ve konserleri yanında 
1974(2.), 1982(10.), 1984(12.) ve 
1986(14.) Uluslararası Istanbul 
Festivallerine de katılan Gencer, 
bestecimiz Bülent Thrcan'ın deyimiyle 
"yurdundan arada bir kuyruklu yıldız 
gibi geçer". 

C.MONTEVERDİ 
Monteverdi 1595'de evlendiili yıl 

Montua Dükü'nün hizmetinde Türkler'e 
karşı savaşan orduya katılmış, ve 
anılarını "La mia Thrca·Benim Türk 
Kadınım" şarkısıyla dile getirmiştir. Bu 
şarkı Monteverdi'nin en tanınmış ve 
dinleyiciye kolay hitap edebilme 
başansını gösteren "Scherzi Musicali
Müzikal Şakalar" adlı 2 bölümlük 
eserinde yer almıştır. İlki 1 607'de 2 
soprano, bas ve çeşitli çalgılar için 
basılmış, ikincisi ise 1632'de solo ses ve 
sürekli bas eşliilinde yayınlanmıştır. 

İkinci "Scherzi Musicali" dizisindeki 
bu şakacı ve canlı şarkı 17 .yüzyılda 
moda olan Türklerle ilgili "Le Thrcherie" 
deyimini kanıtlayan örneklerden biridir: 
"Aşka inanmayan Türk kadını, kendisine 
sevgisini açıklayan, aşkından ölecek 
duruma düşen erkeilin acısına aldırmaz 
bile". 

AVİVALDİ 
Vivaldi müzik çevrelerinde 1950'li 

yıllardan sonra daha çok konçertolanyla 
tanınmıştır. Fakat Venedik Opera 
Okulu'nun Napoli'ye karşı yarışmasında 
önemli bir rol oynayan Vivaldi 40'ı aşkın 
opera bestelemiştir. 

1724 yılı Kamaval mevsiminde 
sahnelenen, konusu İstanbul'da geçen ve 
Doi)u Bizans imparatoru jüstinyen'i konu 
alan opera Niccolo Beregani'nin 
librettosu üzerine yazılmış ve ilk kez 
Roma'da Thatro Capranica'da 
oynanmıştır. 

D.CİMAROSA 
Cimarosa Napoli Opera ekolünün 

önemli bir temsilcisi olarak pek çok 
opera yazmış, bunlardan ancak "Il 
Matrimonia segreto·Gizli Evlilik" üne 
kavuşmuştur. 'Irakya'da oturan bir sevgili 
çifti konu alan "I 'Iraci amanti1takyalı 
Sevgililer" Operası Palomba'nın 
librettosu üzerine bestelenmiş ve ilk kez 
Napoli 'de 19 Haziran 1 793 'de Thatro 
Nuovo ' da sahnelenmiştir. "La moglie 
infelice-Mutsuz eş" aryası bu unutulmuş 
operanın en tanınmış bölümüdür. 

A.SALİERİ 
Salieri amacına ulaşmak için her yolu 

denediilinden olacak Mozart'ı 
zehiriernekle de suçlanmış, hatta bu 
konuda Rimski-Korsakof kentimizde de 
oynanan bir opera yazmıştı . . .  Salieri ilk 
kez Gluck'un yardımıyla "Danaid'ler" 
operası ile tanınmış, daha sonra 
Beaumarchais'nin librettosu üzerine 
bestelediili "Thrare" 8 Haziran 1787'de 
Paris Operası 'ndaki temsilinde büyük 
başarı kazanarak bütün büyük kentlerde 
sahnelenmişti. Salieri Viyana Sarayı 'na 
kapelmayster olarak atanınca bu operayı 
da Ponte'ye İtalyancaya tercüme ettirerek 
"Axir, Re d'Ormus-Hürmüz Kralı Axir" 
adıyla 8 Ocak 1788'de Viyana 
Burgtheater'de oynattı: Zalim bir tiran, 
kahraman subay Thrrare'yi öldürimeile 
çalışır, başaramayınca onun karısı 
Aspasia'yı kaçınr. Thrare sonunda, 
ayaklanan halkın yardımıyla zalim kralı 
yener ve istememesine karşın onun 
yerine geçer. 

Bir prolog ve 5 perdeden oluşan 
operayı Salieri, 'Iraji-komik olarak 
nitelendirmiş, yöneticilerin yozlaşmasına 
karşı halkın direnci librettoda özellikle 
vurgulanmıştır. 

A.GRETRY 
Gretry Belçika'da doilmuş, Roma ve 

Cenevre'de yaşamış, sonunda Paris'e 
yerleşerek 1768'de ilk operası "Hurone" 
ile tanınmıştır. Bu başarı üzerine bugün 
unutulmuş olan 50 kadar sahne eseri 
yazmıştır. Daha çok komik opera 
tarzındaki, melodiye ve resilalife önem 
veren yazı stiliyle Boieldieu, Auber ve 
Adam gibi Fransız bestecilerini etkileyen 
Gretry'nin bugün bu eserlerinden 
çoi)unun bale müzikleri çalınmaktadır. 

Nivelle de la Chaussee'nin bir 
öyküsünden esinlenen Marmontel'in 
librettosu üzerine yazılan "lemire et 
A.zor-Zamire ve Azor" eski bir acem 
öyküsünü konu alıyor. İlk kez 
Fontainebleau 'da 9 Kasım 1 771 'de 
oynanan opera Paris'te Comedie 
Italienne'de 16 Aralık 1771'de 
sahnelenmiş. 

C.WGLUCK 
Almanya'da doi)muş, Fransa'ya 

matematik öilrenlmi icin gitmiş, ilk 
operalarını İtalya'da bestelemiş, 
İngiltere'de Haendel'e rakip olmuş, bütün 
Avrupa'yı dolaştıktan sonra sonunda 
1750'de bir tüccann kızıyla evlenip 
Viyana'ya yerleşerek Fransızca ve 
İtalyanca operalar bestelemiştir. 

Bu yıl müzik dünyasında ölümünün 
200.yılı dolayısıyla anılan opera besleeisi 
Gluck, 1 762'de "Orfeus ve Euridike" ile 
sanatını Viyanalılara kanıtlamıştır. 
Gluck'un "Alceste" operası ise ilk kez 26 
Aralık 1 76 Tde İtalyanca olarak Viyana 
Burgtheather'de oynanmıştır. 

Euripides'in Alkestis oyunundan 
esinlenen Calzabigi'nin librettosu üzerine 
3 perde olarak bestelerren eser, 
! . Perdede ölüm yatailındaki kral eşini 
kurtarmak için hayatını vermeile hazır 
olan Alceste'nin yakansını canlandınr. 
2 .Perdede Thnn Apolion Kral 
Admetos'un yerine Alceste'nin ölümünü 
kabul edince Kral iyileşir, fakat gerçeili 
öilrenince eşiyle birlikte ölmek ister. 
3.Perdede bu büyük sevgiye hayran 
kalan kahraman Herakles'in yardımıyla 
iki sevgili mutlu sona ulaşır. 

G.DONİZETTİ 
70'i aşkın operasının ilkini 1818'de 

yazmış, ancak 1832'de "Aşk İksiri" ile 
başanya ulaşmış ve "Lucia di 
Lammermoor" ile ününü 1835'de 
perçinlemiştir. İlk kez 12 Ocak 1844'de · 
Napoli'de San Carlo Operası'nda 
sahnelenen "Caterina Camaro" onun 
hayatta iken sahnelenen son operasıdır. 
Giacomo Sacchero'nun librettosu üzerine 
yazılan ve Donizetti'nin unutulmuş 
operalanndan olan eser Kıbrıs Kraliçesi 
Caterina Camarn'yu konu alır. 

Donizetti'nin 4 Şubat 1836'da 
Venedik'te Thatro La Fenice'de oynanan 
Belisario Operası ise Bizans imparatoru 
Giustiniano'nunOüstinyen) kumandanı 
general Belisario'nun yaşamından bir 
kesiti canlandınr. 

HÜRRİYET Gazetecilik \-e Matbaacı/ık A.Ş.ye 
katkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
� should !ike to thank HÜRRIYET 
Gazetecilik \-e Matbaacı/ık A.Ş. for their 
contributions. 
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1 VOKAL MÜZİK 

1 VOCAL MUSIC 

BÜKREŞ MADRİGAL KOROSU 
BUCHAREST MADRIGAL CHORUS 
e 3o 7 . 1987 Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

Şef/Conductor: Marin CONSTANTIN 
Giovanni Pierluigi da 
PALESTRINA 
(1525-1594) 

Giaches de WERT 
1535-1596) 

john BENNETT 
( 1570-1614) 

Thomas MORLEY 
ARA/INTERMISSION 

Alexandru PASCANU 
Gh.CUCU 
( 1882-1932) 

E.MONTIA 
(1882· 1965) 

Fr.SCHOGGL 

Adolphe ADAM 
(1803-1856) 

Missa Brevis 
• Kyrie 
• Gloria 
• Credo 
• Sanctus 
• Benedictus 
• Agnus Dei 

Un jour je m'en allai(Birgün gidiyordum) 

Weep, O mine eyes (Ağla, Ey gözlerim) 

Fire, Fire my heart (Yan, Yan Kalbim) 

Chindia 
Akşamın Güzelliği/The Evening is Great 

Şarkı ve Danslar/Song and Dances 

Schubert'in "Alabalık" Thması üzerine 
Çeşitlerneler ve Di veriisınan / 
Variations- pivertissement on the "lrout" 
Theme by Schubert 
• F.Schubert: Alabalık Teması/Thema ··The Trout" 
• W.A.Mozart Küçük bir gece Alabalığı/ 

Eine kleine Nacht forelle 
• K.M.von Weber: Özgür Balık/Der Freifisch 
• R.Wagner: Balıkçılar Korosu/Fischerchor 
• İtalyan Alabalığı/İtalyan TI-ouı 
• V9lga Alabalığı/Volga TI-out 
• Liszt'le balık avında/Fishing with Liszt 

Solist/Solaisı Lucian BONIFACIU/Valeriu DAVID 

Geceyarısı/Midnight 
Solist/Soloist: Veronica S1DICA 

Marin CONSTANTIN ve 
BÜKREŞ MADRİGAL KOROSU 

1925 yılında doğan Marin Constantin, 
felsefe ve müzik eğitimini bir arada 
yüıütmüs: koro yönetimine henüz 
öl:!renciyken kurduğu öğrenci koroları ile 
başlamıştır, 1951 'de Genç Sanatçılar 
Thplulul:!u'nun şefi olmuştur. Bu topluluk 
1953 Bükres Dünya Gençlik ve Öl:!renci 
Festivali'nde büyük başarı kazandı. Aynı 
başarı 1955 Varşova, 1957 Moskova, 
1959 Viyana ve 1 962 Helsinki Dünya ve 
Gençlik ve Öl:!renci Festivallerinde de 
tekrarlandı. 

Marin Constantin 1963 yılında Bükres 
Konservatuvarı'ndaki en başarılı 
öl:!rencileri bir araya getirerek Madrigal 
Korosu'nu kurdu. Koro daha ilk kez 
müzikseverlerin huzuruna çıktıl:!ında 
Constantin gibi olal:!anüstü bir şefin 
yönetiminde ne denli başarı 
sal:!layacaı:ıını hissettirmişti. 

Dünyanın en önemli müzik 
merkezlerinde defalarca yineledikleri 
başarılı konserler, Thplulul:!un 
günümüzdeki en üstün nitelikli Madrigal 
Korosu oldul:!unu kanıtlamıştır. 

Yetenekli bir şef, besteci, el:!itmen 
Marin Constantin Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti "Devlet Sanatçısı" ünvanına 
sahiptir. 

GARANTi BANKASI'na karkılanndan dolayı 
teşekkür ederiz. 
We should /ike ro rhank GARANTI BANKASI 
for rheir conrriburions. 



i.P.da PALESTRINA 

Palestrina'da d�an İtalyan besteci 
i.P.da Palesirina Roma'da kilise 
orosunda ef)itim görmüş, dof)duf)u 
entte organisı ve orkestra şefi olarak 
alışmış, sonra Valikan'da San Pietro 
:ilisesi'ne atanmıştır.İlk yayınlanan eseri 
·5 sesli Mes'ler ı554'de basılmıştır. Bir 
nlaşmazlık nedeniyle San Pi�tro 
:ilisesi'nden uzaklaştınlan Palestrina, 
56ı 'de Roma'nın üçüncü büyük kilisesi 
.anta Maggiore'ye orkestra yöneticisi 
!muş, ı567'de Viyana'da görev almış, 
57ı 'de Roma'ya dönerek ölümüne 
adar San Pietro'da çalışmıştır. Hayatı ve 
serleriyle ilgili bilgiler ancak ı9ı8'de 
:.Casimiri'nin çabasıyla öf)renilebilmiştir. 
Lasso'nun aksine genellikle dini 

serler yazan Palestrina'nın "Kısa Mes" 
nlamına gelen Missa Brevis'i ı570'de 
estelenmiştir. Mes katolik kilisesinin 
yinlerinde yeralan en önemli beste 
tilidir. Genellikle 5 bölümden 
luşur:"Kyrie" Thnn ve İsa için giriş 
uasını kapsar. "Gloria" aslında bir 
abah ildhisi olamasına karşın, sonraları 
vücü tarzda bir dua haline gelmiştir. 
Credo" Mes'in en uzun süreli ve metinli 
!anıdır. inancı kanıtlayan bir dua olarak 
ütün ayinin en af)ırlıklı bölümüdür. 
Kutsal" anlamına gelen "Sanctus" 
ıeleklerin Thnn'ya sunduklan şarkıdır. 
ienellikle İsa'nın Kudüs'e girişindeki 
lsanna ve Benedictus'un çaf)nlanyla 
af)lı şekilde seslendirilen "Agnus Dei" 
>e "Thnrının kuzuları . . .  " sözleriyle 
•aşlayan duadır ve Mes'i sona erdirir. 

G.de WERT 
Hollanda'nın Weert kentinde dof)an 

GiachesQachet) de Wert küçük yaşta 
Italya'ya gönderilmiş, daha sonra da 
Mantua Dükü'nün sarayında birçok 
prense hizmet etmiştir. O da ı566'da, 
Monteverdi gibi Mantua Dükü'nün 
yanında, Augsburg'a giderek Türklere 
karşı savaşta Alman imparatoru 
II.Maksimilyan'a yardım etmiş, Mantua'da 
ölmüştür. 

İlk eserleri ı558'de beş sesli 
Madrigaller I. Kitabı olarak yayınlanmış, 
bunu ll Madrigal kitabı daha izlemiştir. 
"Un jour je m'en allai" ı589'da 
yayınlanan Canwnetta ve Villanella'lann 
!.Kitabından alınmıştır. Bu kitapta 3 
Fransızca şarkı yanında 2 ispanyolca ve 
ı Yunanca şarkı da bulunmaktadır. 

j.BENNETT 
İngiltere'nin Lancashire kentinde dof)an 
john Bennett'in dof)um ve ölüm tarihleri . 
kesin def)ildir. Onun hakkında sadece, 
ı599-ı6ı4 yıllan arasında 4 sesli 
madrigallerini yayınladıf)ı bilinmektedir. 
"Benim basit ustalıf)ımın ilk meyvası" 
şeklindeki bir başlıkla ı599'da basılan 
İngiliz Madrigal Okulu'nun 
23.bölümündeki ı 7 madrigal arasında 
onüüçüncüsü olan "Weep, o mine 
eyes"(Ağla ey gözlerim) bunların en 
tanınmışıdır. 

Thomas MORLEY 
Londra'da dof)an, William Byrd'ün 
öf)rencisi olan Thomas Morley, o çaf)ın 
belgelerine göre, "müzif)in hem teorik, 
hem de pratik alanlannda başarılı 
olduf)u kadar, matematik dalında da 
üstün düzeydeydi". Oxford 
Üniversitesi'nde "Müzik Doktoru" ünvanı 
almış, büyük kiliselerde organisı olarak 
çalışmıştı. Birçok Canwne'ler, 
Madrigaller, enstrümantal( consort) 
müzikleri, lavta eşlif)inde şarkılan vardır. 

"Fire,fire my heart"adlı şarkı ı595 
yılında 5 ses için yazılan "The First 
Book of Ballets"(Balelerin l.Kitabı) adlı 
eserinden alınmıştır. 

A.ADAM 
Paris'te yaşayan ünlü Fransız opera 
besleeisi Adolphe Charles Adam, 
Boieldieu'nün etkisinde kolay anlaşılır, 
çekici eserler yazmış, bir ara bir opera 
kuruluşunun yöneticisi olarak genç 
bestecilere şans tanımıştır. "Kral 
Olsaydım" operası ve "Giselle" balesi ile 
dünya çapında üne kavuşan Adam'ın 
"Minuit, Chretiens "(Geceyansı, 
Hiristiyanlar) adlı Noel ildhisi de 
Caruso'dan Domingo ve Pavarotti'ye 
kadar ünlü tenorlar tarafından plaf)a 
doldurulmuştur. 



1 VOKAL MÜZİK 

1 VOCAL MUSIC 
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BUKREŞ MADRIGAL KOROSU 
BUCHAREST MADRIGAL CHORUS 
e 31 .7. 1987 Aya İrini, 18.30/6.30 pm 

Şef/Conductor: Marin CONSTANTIN 

Orlando di LASSO 
( 1 532-1 594) 

Giovanni Pierluigi 
da PALESTRINA 
( 1 525-1594) 

Claudio MONTEVERDI 
( 1 567-1643) 

Allesandro SCARLATTI 
(1 660-1 725)  

ARA/INTERMISSION 

lrina ODAGESCU 

Dan Mihai GOIA/Radu PALADI 

M. MOLDOVAN 

M.MARBE 

• O, occhi manza mia 
• Alma tu 
• Matona mia cara 
• Soave fia il morir 
• I vaghi fiori 
• L'Amour a pris mon ame 

• Ecco mormorar l'onde 
• Lasciate mi morire 
• lo mi son giovinetta 

Exultate 

Yansıma/Reflection 

'fransilvanya Süiti 
Suite from 'fransilvania 

lslıklar ve Alp Korooları 
Whistles and Alphorns 

"Dünyanın Susamışları için Ayin'' 
Solistler, koro ve vurmaçalgılar için 
"Ritual for the Thirst of the Earth" 
for soloists, chorus and percussion 

GARANTI BANKASI "rw katkılanndan dolayı 
teşekkü� ederiz. 
We should /ike ro thank GARANTI BANKASI 
for their contributions. 



O.di LASSO 
Roland de Lassus adıyla da tanınan 

Orlando di Lasso Belçika'da Mons'da 
doi)muş, kilisenin çocuk korosunda : 
yetişmiş, sesinin olai)anüstü güzelliili ile 
ün kazandıi)ı için ısrarlı isteklerle Sicilya 
Kral naibinin hizmetine alınmış, önce 
Palermo'ya gitmiş, sonra da İtalya'da 
kalmıştır. 

ı555-56 yıllannda Antwerp'te ilk 
besteleri yayınlanmış, ı556'da Bavyera 
Krallıi)ı hizmetine çai)nlmış ve ölümüne 
kadar Münih'teki orkestranın yöneticisi 
olarak çalışmıştır. 

Di Lasso 2000 eserle belki de bütün 
çai)lann en verimli besleeisi sayılmış, 
meslektaşlan tarafından "Müzii)in 
Prensi", "Belçikalı Orfeus" gibi adlarla 
tanımlanmıştır. Daha çok dini olmayan 
türde eserler, Fransızca Chansonlar, 
Almanca Lied'ler yazan besleeinin l;>u 
programdaki parçalan Madrigal ve ' 
Villanella'lardan seçilmiştir: ı58ı 'de 
bestelenen "0, occhi manza mia", ·, 
ı587'de yazılan "Alma 1\ı" ve ı58ı'de 
yazılan son parça, bir sıi)ırtmacın 
serenadı olan "Matonna mi cara" adlı 
Villanella. 

G.P.PALESTRİNA 
Roma yolundaki antik kent Praeneste 

( Palesirina )da doijan Palestrina'nın 
hayatı efsanelerle süslüdür. Kendisine 
"Kilise Müzii)inin Kurtancısı" ünvanı 
verilmiş, güzel sesiyle "Papalık Şarkıcısı" 
olmuş, bütün yaşamını kiliseye ve onun 
müzii)ine adamıştır Çai)ına kadar gelen 
müzik birikiminin sentezini yapan, 
melodi ile arınoninin en uygun şekilde 
kaynaşmasını sai)layan Palestrina, 
özellikle dini müzik alanında eserler, 93 
Mes, 600 Motet, Psalm'ler(Salmo) ve 
Madrigaller yazmıştır. 

Onun mistik havadaki "Soave fia il 
morir" adlı dini olmayan Madrigali beş 
ses için ı555 'te bestelenmiştir. Yine aynı 
yıla ait zarif formlu "I vaghi fiori" dört 
ses için yazılmıştır. "L'amour a pris mon 
1lme" (Aşk ruhumu aldı) adlı madrigali 
ise Fransızca bestelenmiştir. 

C.MONTEVERDİ 

İtalya'nın saz yapımıyla ünlü Cremona 
kentinde doi)an, ses ve viol öi)renimi 
gören ve din dışı koro eserlerinde insani 
duygulann belirtilmesine önem veren bir 
besteci olarak seekinleşen Claudio 
Monteverdi, ilk eserini ı5 yaşında 
yazmıştır. ı583'de madrigalleri, ı584'te 
dört sesli Canwnetta'lan yayınlamış, kısa 
sürede İtalya'da ün kazanmıştır. Mantua 
Dükünün hizmetine giren ve ı595'de 
evlenen Monteverdi, aynı yıl 1ürklere 
karşı savaşa katılan dük ile Macaristan'a 
gitmiş, daha sonra Avrupa'nın önemli 
müzik merkezlerini dolaşmış, ı643'de 
Venedik'te ölmüştür. 

ı 7 Madrigal Kitabı yayıniayan 
Monteverdi'nin "Ecco marmorar l'onde 
(İşte dalgalar mınldanıyor)" adlı eseri 
ikinci madrigal kitabının ı 2 .parçasıdır. 
Ürılü antik arya "Lasciate mi morir(Bırak 
öleyim)" ise ilk kez ı608'de bestelenen 
"L'Arianna" Operası'nda Arianna'nın 
yakanşı olarak yeralmış, sonra da 
ı6ı4'de beş sesli koro için düzenlenerek 
6.Madrigal Kitabı'nda yayınlanmıştır. 
"Ben genceciktim" arılarnma gelen "lo 
mi son giovinetta" ise 4 .Madrigal 
Kitabı'ndan alınmış, parlak yapıda bir 
parçadır. Parçanın metni ise Boccaccio' 
nun bir şiiridir. 

A.SCARLATTİ 

Sicilya'nın Palerrno kentinde doi)an ve 
Napoli Opera Okulu'nun kurucusu 
sayılan Alessandro Scarlatti, önce 
Roma'da Carissimi ve Legrenzi'nin 
öi)rencisi olmuş, ı 709'da da Napoli'ye 
yerleşmiştir. 

"Da Capo Aria(süslemelerle 
tekrarlanan arya)", Kolaratur Arya 
(büyük arya) adı verilen önemli şarkı 
türlerinin doi)masına etken olan ve 1 1 5  
opera, 500 oda kantatı, 200 Mes, ı 4  
oratoryo yanında Madrigaller, Konçerto 
Grosso'lar, birçok klavsen eseri yazan 
besteci, Domenico Scarlatti'nin babasıdır. 
Latincede "sevinç-övgü" anlamına gelen 
"Exultate" 80.Psalm (Salmo-Mezamir 
il!lhisi)den alınmıştır ve Thnn'ya övgü 
olarak soprano, alto, tenor ve bas sesler 
için Motet biçiminde yazılmış arılamlı, 
simetrik yapıda kısa bir eserdir. Orijinali 
Viyana imparatorluk Kitaplıi)ı'nda 
bulunmuştur. 
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50 y1 l l 1k  teknoloj ik gel işim . . .  
Yüksek n itel ikl i  sese adanm1ş bir ömür. 

Washingto n ' u n  ün lü  Sm ithso nian Ensti
tüsünde i lg i nç bir  tar ih i  eser sergi lenmekted i r. 
F ISHER' in  kurucusu Avery Fisher' in  1 937'de ya
ratt ığı  b i r  H I - F I  müzik s iste m i : 

20 Kc bant genişi ik i  i b i r  radyo al ıc ıs ı ,  25 watt 
g ü cünde ters geri beslemel i  bir  ampl if ikatör, bir  
bas refleks ses kabin i  ve m anyetik kartuşları n i lk 
örneğini bir  araya getiren harika b i r  ü rü n !  

1 937 , n itel ikl i  m uzıge tutku n genç 
Fisher' in  H I - F I  end üstrisine g i rd iğ i  ve dünyada bu 
end üstri n in  tem e l i n i  attığı y ı l .  . .  

Aradan geçen 50 yı l ,  Fisher ' i n ,  m üziği  asl ı  na 
benzer bir  gerçeklikle yeniden yaratma ( h i g h  
f idel ity) ideal in i  ad ı m  a d ı m  gerçekleştiren i l klerle 
dolu . . .  

Dü nyada i l k  ayrı b ir im lerden ol uşan m üzik 
siste m i  ( 1 937) .  

Dü nyada i lk  ortak eksenl i  çift hoparlör ( 1 938) . 
Dü nyada i lk  d inamik aral ı k  genişleticisi ( 1 939) .  
Dünyada i lk  üç yol l u  hoparlör s istemi ( 1 939) .  
Dü nyada i lk  ekolayzerl i  pre-am pl if i katör ( 1 945) .  
Dü nyada i lk  otomatik frekans kontro l lü  FM-AM 
radyo al ıcısı  ( 1 949) .  
Dünyada i l k  tamamen transister lu pre-am pl i  
( 1 956) .  
Dü nyada i lk  FM m u lt iplex stereo radyo al ıcısı 
( 1 961  ) .  

Fisher' i n ,  H I -FI sesin m i lyonlarca eve g i rme
sini sağ layan fikir ve ü rünlerin öncüsü olduğu 
kuşkusuz. Fisher, bu nedenle " H I - FI ' ı  biz yarattık" 
diyebil iyor . . .  

işte belki b u  yüzden Avery Fisher' in  ad ın ı  
verdiği  F isher markalı ses cihaziarı y ı l lar boyunca 
dü nyan ı n  en n itel ik l i  sesle rini elde edebil mesiyle 
ün kazanm ıştır. 

FISHER T U R K I Y E  o EKOTRON ELE KTRONIK SANAYI A. Ş. E s k i  Buyükdere Caddesı Dereboyu Sokak 1 Ayazaga lslanbul T e l  1 76 25 69 - 1 76 47 44 
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WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF 
ve / and 
MONDRIAAN STRING ENSEMBLE 
e 27 .28.6.1987, Atatürk Kültür Merkezi, 2 1 .30/9.30 pm. 

Willem Breuker Kollektief 

Willem BREUKER, 

Andre GOUDBEEK, 
Peter BARKEMA, 
Andreas ALTENFELDER, 
Boy RAAYMAKERS, 
Chris ABELEN, 
Bemard HUNNEKINK, 
Henk de jONGE, 
Arjen GORTER, 
Rob VERDURMEN, 

Mondriaan Yaylıçalgılar Thpluluğu 

saksafon. klarnet/ 
saxophone,clarinet 
alto saksafon/alta saxophone 
tenor saksafon/tenor saxophone 
trompet/trumpet 
tromp�t/trumpet 
trombon/trombone 
trombon/trombone 
klavyeli çalgılar/keyboards 
b as/bass 
vurmaçalgılar/percussion 

Erik KROMHOUT , keman/violin 
jan Erik van REGfEREN AI..JENA, keman/violin 
Alison WALLACE, keman/violin 
Lorre TRYITEN, keman/violin 
jan SCHOONENBETG, viyolalviola 
Eduard van REGfEREN AI..JENA, viyolonseUcello 
Wicke MEYER, viyolonseUcello 

Programda yer alan eserler /The Programme will include 

George GERSHWIN 
( 1 898-1937) 

Rhapsody in Blue 
Paris'te bir Amerikalı/ 
An American in Paris 
3 Prelüd/Preludes 
Gezinti/Promenade 
Ninni/Lullaby 

Ayrıca Sergei PROKOFİEF, Kurt WEILL'den 
düzenlemeler ve Willem BREUKER'in 
besteleri de seslendirilecektir./ 
Arragements from Sergei PROKOFIEV, 
Kurt WEILL, as well Willem BREUKER's 
compositions will be performed. 

Willem BREUKER 

Saksafonist ve klarnetisı Willem 
Breuker müzik kariyerine 1960'1ı yıllarda 
başladı ve doğadama ile karıştırdığı 
kendine özgü Avrupa stili caz yorumuyla 
caz severleri ş aşı rttı. 1960-70 Yılları 
arasında kendi küçük gruplarını kuran 
sanatçı, 1968'de Amerika ve Avrupa 
cazını birbirine katarak, uluslararası bir 
caz yorumu ve ruhu yaratan ilk topluluk 
olan Günter Hampel Grubu üyesi oldu. 
Daha sonra "Mackum Gun"ı plilğa 
dolduran Peter Broetzmann Sekizlisi'ne 
katıldı ve Han Bennink ve Miska 
Mengelberg ile "Doğaçlama Çalan 
Müzisyenler Birliği"ni kurdu. 

Willem Breuker 1974 yılında 
" Kollektief' i  kurduktan sonra zamanının 
çoğunu topluluğu için beste yapmağa, 
konserler ve turneler düzenlemeye 
harcamakta, aynı zamanda tiyatro 
eserleri ve filmler için müzik 
yazmaktadır. Willem Breuker kendi 
topluluğunun dışında Han Bennink, 
Harry Miller, Peter Broetzmann. Nedly 
Elstak, Leo Cuypers, Hannes Zerbe gibi 
sanatçılarla da konserler vermektedir. 

BİRLEŞİK ALMAN İlaç FabrTA.Ş.ye 
karkılanndan dolayı 1esekkür ederiz. 
We should /ike 10 1hank BIRLEŞIK ALMAN 

Ilaç FabrTA.Ş. for !heir conlribwions. 



WILLEM. BREUKER 1DPLULUGU 
Avrupa'nın çağdaş ve doğaçlama 

müzik yapan en iyi topluluklarından 
biridir. Saksafonist/klarnetist Willem 
Breuker tarafından yönetilen topluluk, 
geleneksel müzik çizgilerini kesen melez 
bir müzik çalmaktadır. Topluluğun 
yaklaşımı cazdan klasik müziğe, hatta 
bando ve sirk müziğinden dans 
müziğine kadar çok değişik türleri içerir. 
Sonuç şaşırtıcı olduğu kadar ince bir 
mizahı doğurur. Topluluğun bir an, 
Avrupa stilinde bir caz parçasını çalarken 
birkaç dakika sonra Spike jones'un tüm 
kuralsızlığı ile klasik repertuarı 
yo�umladığı çok görülmüş bir olaydır. 

Ustün doğaçlama niteliklerine sahip, 
sazlarında mükemmel birer profesyonel 
olan 10 müzisyenden meydana gelen 
topluluk , 1974 yılında kuruldu. 
Çaldıkları müziğin pek çoğu Willem 
Breuker tarafından yazılmasına karşın , 
topluluk üyeleri de katkıda bulunmakta, 
her müzisyen ortak sese doğaçlama 
çabalarını kalmaktadır. 

Topluluk Breuker, Kurt Weill, Prokofief 
veya Duke Ellington'un bestesinden 
hangisini çalarsa çalsın bir eleştirmenin 
dediği gibi "birçok filarmonik arkesırayı 
imrendirecek" bir düzeyi sürdürür. 

Willem Breuker Kollektief kurulduğu 
yıldan beri Doğu ve Batı Avrupa, ABD, 
Kanada, japonya ve Hollanda 
Antilleri'nde konserler verdi; North Sea, 
Hamburg, Zürih, Berlin, Grenoble, 
Londra-ICA, New York caz festivalleri ile 
Poitier, Avignon, Hollanda, Helsinki, 
Berlin, Flanders, Ravena, Quebec 
1534-1984 gibi uluslararası festivaliere 
katıldı. 

Katıldıkları caz festivallerinde canlı 
plak kayıtlarının yanısıra stüdyo kayıtları 
yapan topluluk ile ilgili bir film 1 985 
yılında gösterime çıkmıştır. 





:::hick COREA 

ABD'nin Massachussetts eyaletinde 
1941 yılında do!)an sanatçı 4 yaşında 
ıiyano çalmaya başladı. 1959'da liseyi 
ıitirdikten sonra New York'a giderek 
:amanının tümünü müzi!)e ayırdı ve 
ferbie Mann, Mongo Santamaria, Stan 
:Jetz ve Blue Mitebell ile çalıştı. 1967 
'ılında Thny Williams'ın tavsiyesi üzerine 
ferbie Hanecek'un yerine Miles Davis 
ırubuna katıldı. "Filles de Kilimanjaro", 
'Bitches Brew" gibi albümlerden sonra 
ıasçı Miroslav Vitous ve davulcu Roy 
faynes'le beraber pl§k doldurdu. 

1970 yılında yeni arayışlar içinde �lan 
Chick Corea, Miles Davis grubundan 
ayrılarak, aynı grupta beraber çaldı!)ı 
Dave Holland ile deneysel çalışmalar 
yaptı!)ı "Circle" adlı grubu kurdu. Melody 
Maker'a göre "Birlikte çalışma kavramına 
yeni bir tanımlama" getiren toplulu!)un 
Paris konseri basan kazandı. 

1971de "Piano Improvisations" adlı iki 
albüm dolduran ve aynı yıl çeşitli 
sanatçılada birlikte çalışan Chick Corea 
1972 yılında caz, kl§sik müzik ve 
Brezilya müzi!)inden yararlanarak "Return 
to Forever" grubunu kurdu. Basçı Stanley 
Clarke, saksafoncu joe Farrell, Brezilyalı 
vokalist Flora Purim ve Flora'nın kocası 
davulcu Airto Moreira'dan oluşan topluluk, 
aynı yıl çıkardıklan toplulu!)un adını 
taşıyan albümle çok olumlu eleştiriler 
aldılar ve bu albüm 70'li yıliann en 
önemli pl§!)ı olarak tanımlandı. Aynı yılın 
Kasım ayında vibrafoncu Gary Burton ile 
"Crystal Silence" adlı albümünü dolduran 
Corea'nın bu pla!)ı da ça!)daş müzikte bir 
dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. 

1973 yılından sonra çıkan 4 albümde 
"Return to Forever" Thplulu!)u ile Al di 
Meola, Bill Connors, Stanley Clarke, 
Lenny White yeralıyordu. "No Mystery" 
albümü ise 1975'te en iyi caz yorumu 
dalında "Grammy" Ödülü'nü aldı. 
Bundan sonra çeşitli pl§k çalışmalan 
yapan Chick Corea, "My Spanish Heart" 
ve "Musicmagic" albümlerini vokalist 
Gayle Moran ile doldurdu. Bela Bartok'tan 
etkilendi!)i "Mad Hatter'' albümü, Herbie 
Hancock ile .beraber gerçekleştirdi!)i 
kl§sik piyano albümleri, Gary Burton ile 
yaptı!)ı çalışmalar sanatçının ilerki 
yıllardaki çalışmalannın bir kısmını 
oluşturur. Günümüzün caz sanatçılarının 
birçokları ile beraber pl§k dolduran 
Corea, 1986 yılında japonya'da Richard 
Capp yönetimindeki New York Filarmoni 
Virtüozlan eşli!)inde kendi piyano 
konçertosunu seslendirdi. 

1986'da kurdu!)u "Chick Corea Electric 
Band" ile doldurdu!)u albüm ile yeni 
arayışlar içinde olan sanatçı için karısı 
Gayle Moran şunları söylüyor: "Oldukça 
ince, japon kimonosu giyen ve günde 18 
saat çalışan biri". 

Kl§sik ve modem cazdan örnekler 
vermekle yetinmeyen ve sürekli bir arayış 
içinde olan Chick Corea yorumdaki 
virtüozitesi, özgünlüğü, doğaçlama gücü 
ile her zaman ön pl§na çıkmayı 
başarmaktadır. Yeni kurdu!)u toplulukla 
Fusion akımının önderli!)ini sürdürmekle 
olan günümüzün en önemli caz 
sanatçılarından biridir. 

Gary BURWN 

1943 yılında indiana'da (ABD) do!)an 
sanatçı 1 7  Yaşında gitarist Hank Garland 
ve Chet Atkins ile ilk pla!)ını doldurdu. 
Bir süre Berklee College of Music'de . 
okuyan Burton 1964-66 yıllan arasında 
Stan Getz Dörtlüsü ile çalıştı. 1967'de 
kendi dörtlüsünü kuran Burton'un ilk 
çalışmaları ça!)daş rock müzi!)inden 
alınmış sonorite ve ritimlerle süslüdür. 
Hem rock, hem de caz dinleyicilerine 
hitap eden topluluk çeşitli caz 
festivallerine de katıldı. 1968 yılında 
Downbeat Dergisi tarafından en iyi 
vibrafoncu seçilen Burton, o yıldan beri 
bu üvanını korumaktadır. 

1969-1972 yılları arasında Gary 
Burton'un beraber çaldı!)ı müzisyenler 
arasında Larry Coryell, Chick Corea, Roy 
Haynes, Sam Brown, Bob Moses, Steve 
Swallow'u sayabiliriz. Ayrıca Keith jarrett 
ve Stephane Grapelli ile de çalışan 
sanatçının solo albümü "Alone at Last" 
1971 "Grammy" Ödülünü aldı. Daha 
sonra Chick Corea ile beraber 
doldurdu!)u "Duet" 1979'da, "Concert in 
Zürich" albümü ise 1981 "Grammy 
ödülü'ne !§yık görüldü. Birlikte 
doldurdukları dördüncü albüm "Lyric 
Suite for Sextet"te bir yaylıçalgılar 
dörtlüsü eşli!)inde yapıldı. 
Steve Swallow ve Ralph Thwner ile de iki 
pl§k çalışması yapan Burton 1972'den 
beri New England'da yaşamakta ve 
Berklee College'inde ders vermektedir. 
Gary Burton ayrıca "The Musicians's 
Guide to the Road" adlı bir de kitap 
yazmıştır. 
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t 7, 8.7.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30 1 9.30 pm 

talph 'IDWNER, 

ltilok GURTU, 

�len MOORE, 

>aul McCANDLESS, 

klasik ve 12 telli gitar, piyano, Prophet 5 
synthesizer, komet, vurmaçalgılar 1 classical 
and 12 string guitars, piano, Prophet 5 
synthesizer, comet, percussion 

tabla, vurmaçalgılar, kongalar, davullar 1 tabla, 
percussion, congas, drums 

bas, piyano, flüt 1 bass, piano, flute 

obua, bas, klamet, İngiliz komosu, soprano 
saksafon 1 oboe, bass, clarinet, English hom, 
soprano saxophone 

OREGON 
Thplulu�un kökeni 1960'1ı yıllara, 

Thwner ile Moore'un Oregon 
Üniversitesi'nde bir gösteri sırasında 
karşılaşmasına kadar gider. Bu tarihten 
sonraki on yıl boyunca piyano ve bas 
ikilisi olarak önceleri Bill Evans ve Scott 
LaFara'nun çalışmalarına dayanan müzik 
yapan sanatçılar, da� sonra Brezilya 
ritimli müzi�e a�ırlık vererek gitar ve ba� 
ikilisi olarak isim yapmaya başladılar. 
1969 başlarında New York'a gelerek 
şarkıcı ve söz yazarı Tim Hardin'le 
beraber çalışmaya başladılar. Hardin'in 
plak kayıtlarının birinde Towner ve 
davulcu Callin Walcott, kayıla ara verildi� 
bir sıra yere oturarak gitar/sitar ikilisi 
olarak çalmaya başladılar. Bu rastlantı 
sonucu do�an ikili aralarına Glen Moore' 
da alarak, Paul McCandless'in de çaldı�ı 
Paule Winter Consont'a katıldılar. 1970'tE 
dört müzisyen kendi topluluklarını 
kurmaya karar verdiler ve böylece 
OREGON doMu. 

Thpluluk 1984 yılına kadar aynı ünlü 
kadroyla konser ve plak çalışmalarını 
sürdürdü. Aynı yıl "Crossing" albümünü 
çıkardıkları sırada Almanya'da bir trafik 
kazasında Colin Walcott'un ölümü üzerin 
topluluk bir hocalama devri geçirmesine 
ra�men gruba llilok Gurtu'nun 
katılmasıyla yeniden eski alışılmadık 
düzeydeki geniş müzik perspektifine 
ulaşmıştır. 



Ralph 1DWNER 

Gitarist, piyanist ve besteci Ralph 
Towner ı940 yılında Washington 
Eyaletinde doi:)du ve Oregon'da büyüdü. 
ı 7 Yaşında kompozisyon öi:)renimi için 
girdii:)i Oregon Üniversitesi'nde kornet ve 
trompet çalıştı. Bir merak sonucu gitar 
çalmaya başlayan Thwner bu çalgıyı 
trompete tercih etti ve Üniversiteden 
mezun olduktan sonra Viyana'ya giderek 
Müzik ve Dramatik Sanatlar 
Akademisi'nde Karl Scheit ile kliisik gitar 
ei:)itimi gördü. Viyana'dan döndükten 
sonra Oregon Üniversitesi'nde Lisansüstü 
derecesini alarak ı968'de New York'a gitti 
ve piyanist olarak çalışmaya başladı. Paul 
Winter'in önerisi üzerine ı2 telli gitar 
çalmaya başlayan sanatçı bu sazın en 
büyük ustalarından biri oldu. 

İlk solo plak kaydını ı972 'de 
"lhos/Solos and Diary" ile yapan Thwner, 
ı975'te nefesli çalgılarda jan Garbarek, 
basta Eberhard Weber ve davullarda jon 
Christensen ile doldurdui:)u "Solstice" 
plağı Alman "Grammy" Ödülünü aldİ. O 
tarihten itibaren plak çalışmalarını 
sürdüren Ralph Thwner'in plakları 
arasında en önemlileri olarak john 
Abercrombie ile yaptıi:)ı "Sargasso Sea", 
jan Garbarek'le "Dis" ve "Sound and 
Shadows", davulcu jack D(\johnette ve 
basçı Eddie Gomez'le "Balik", "Old 
Friends, New Friends (trompette Kenny 
Wheeler, viyolonselde David Darming, 
basta Eddie Gomez ve davulda Michael 
DiPasqua), Zürih ve Münih konserlerinin 
kaydı olan "Solo Concert" ve "Blue Sun" 
sayılabilir. Abercrombie ile çalışmalarını 
sürdüren Thwner'in en son plak çalışması 
ise "Five Years Later"dır. 

1hlok GURTU 

Bombay'da (Hindistan) doi:)an Gurtu, 
caz müzii:)i etkisinde davul çalan ve 
Oregon'a son derecede önemli katkıları 
olan bir sanatçıdır. ı984 yılında bir trafik 
kazasında ölen ve Oregon topluluğunun 
ilk üyelerinden biri olan Colin Walcott, 
lhlok Gurtu'yu bir konserde dinlemiş ve 
"İşte benim yerimi alabilecek tek kişi" 
demişti. Walcott'un ölümünden sonra 
grup elemanları Gurtu'ya birlikte 
çalışmayı teklif etmişlerdir. 

Glen MOORE 

Aslında akustik basçı olan Moore, 
ayrıca flüt ve piyanoda da ustadır ve 
kendini "kural dışı bir kemancı" olarak 
da tanımlamaktadır. Küçük yaşlarda 
piyano dersleri almış, okul koro ve 
orkestrasında yeralmış, ancak ilk bas 
derslerini Gary Karr'den almıştır. Moore 
basının alt ve en üst tellerinin akortlarını 
değiştirerek sesiere yoğunluk 
kazandırmış; baterinin bulunmadığı bir 
toplulukta basçının sahip olması gereken 
özellikleri yansıtmasını bilmiştir. Sanatçı 
bu konuda şöyle diyor: "Baterinin 
olmayışı Oregon'un en önemli 
özelliklerinden biridir. Böyle arınonikiere 
ulaşmanın tek yolu budur. Gitar ve basın 
bütün yüksek tınılarını duyabilirsiniz. 
Callin'in akortlu davulları ile ahenkli bir 
bütünlük meydana getirdik". 

Moore'un önemli albümleri arasında 
Thwner'le yaptığı "Thos/Solos" ve Larry 
Karush ile yaptığı "May 24 ,  ı976", ve 
solo albümü "ınıroducing Glen Moore" 
sayılabilir. 

Paul McCANDLESS 

ı94 Tde Indiana'da (Pennsylvania) 
doğan sanatçı babasından klamet, 
annesinden ise piyano dersleri aldı. ı3 
yaşında bir "Dixieland" topluluğunda 
çalmaya ve beste yapmaya başladı. Daha 
sonra saksafon, flüt, tuba ve şimdi temel 
çalgısı olan obua çalmaya başladı. 

Duquesne Üniversitesi ile Manhattan 
Müzik Okulu'nda eğitim gördü ve okul 
sıralarında Paul Winter ile tanışarak onun 
topluluğuna katıldı. 

Winter Thpluluğu ile 5, Oregon ile de 
doldurduğu ı 2 albüm dışında 
McCandless David Friesen , Billy Hart, 
john Scofield, Vasant Rai, jerry Goodman, 
Zbigniew Seifert, Bennie Wallace, Eddie 
Gomez, Steve Gadd, Billy Cobham ve 
Elvin jones ile de plak kayıtları yaptı. 
Besteci olarak piyanist Art Larıde ve 
vibrafoncu David Samuels ile ı979'da 
yaptığı "All The Momings Bring" bunu 
izledi. Aynı topluluk ı9820de "Skylight"ı 
doldurdu. Paul McCandless Gallery 
topluluğu ile de bir süre çalışmış ve bu 
toplulukla (David Samuels, David Darling, 
Mike DiPasqua ve Ratzo Harris) bir plak 
doldurmuştur. 
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MODERN JAZZ QUARTET 
e 21 ,  22.7.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30 1 9.30 pm 

john LEWIS, piyano 1 piano 

Milt JACKSON, vibrafon 1 vibraphone 

Percy HEATH, bas 1 bass 

Connie KAY, davul 1 drums 

İSTANBUL SHERAWN HaTEL ve 
Rmers!ANKARA SHERAWN HaTEL ve 
Thwers'a katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz. 
We should !ike ıo thank ISTANBUL 
SHERAWN HaTEL and 1bwers!ANKARA 
SHERAWN HaTEL and Thwers for their 
contributions. 

MODERN JAZZ QUARTET 
Cazın kalbinin tam ortasında yeralan 

Modem jazz Quartet için The New Yorker 
dergisinin yazan Whitney Balliett şöyle 
diyor: "MJQ'in üç aya!;jı swing'de, bir 
aya!;jı ise bebop'dadır". Grup kuruldu!;ju 
1952 yılından beri ça!;jdaş müzik 
tarihindeki efsanevi topluluklanndan biri 
olarak özel yerini her zaman korumuştur. 
Sahalanndaki üstün basanlanndan dolayı 
alkışlanmışlar, dikkat çekmişler ve hatta 
ölümsüzleşmişlerdir. Cy Coleman "Sweet 
Charity 1 Thtlı Charity" adlı ünlü 
Broadway müzikalindeki "I am a Brass 
Band 1 Ben bir Bando'yum" adlı 
şarkısında bu ünlü dörtlüye yer vermiştir: 
'Tm a brass band 1 I'm a harpsichord 1 
I'm a clarinet 1 I'm the Philadelphia 
ürehesıra 1 I' m the Modem jazz Quartet" 
(Ben bir bandoyum 1 Ben bir klavsenim 1 
ben bir klametim 1 Ben Filadelfiya 
Orkestrası'yım 1 Ben Modem Caz 
Dörtlüsü 'yüm ). 

MJQ'in temeli, Dizzy Gillespie'nin ikinci 
orkestrasının ritim bölümünün ( davullar, 
bas, piyano ve vibrafon) dört eski 
üyesinin 1951 yılında bir dörtlü olarak 
plak doldurmak üzere bir araya 
gelmesiyle atıldı. Bu "bir araya geliş" 
öylesine başan kazandı ki dörtlü olarak 
birçok New York gece kulübünden 
teklifler aldılar. Grup önceleri john Lewis 
(piyano ), Mil ı jackson ( vibrafon ), Percy 
Heath (bas) ve Kenny Clarke (davul)dan 
oluşuyordu. 1955'te Clarke topluluktan 
aynldı ve onun yerini Connie Kay aldı; 
dörtlü aynı üyelerle günümüze kadar 
gelmiştir. 



john LEWIS 

Illinois'de d�du ve Albuquerque'de 
büyüdü. Piyano çalmaya 6 yaşında 
başladı, 15 Yaşında dans salonlan ile 
gece kulüplerinde çalışmaya başladı. New 
Mexico Üniversitesi'nde eijitim gördüi)ü 
sırada bir dans orkestrası kurdu. 
!\skerliijini bitirince Manhattan Müzik 
Okulu'na devam etti. Modem jazz 
Quartet'i kurmadan önce Miles Davis, 
lllinois jacquet ve Dizzy Gillespie ile 
;aldı. Birçok senfoni orkestrasıyla konser 
verdi, plllk.lar doldurdu ve 1958/64 yıllan 
�rasında Monterey Caz Festivali müzik 
yönetmenliijini yaptı. 1962 yılında önemli 
:az ve k.l§sik müzisyenlerin bir araya 
geldiili "Orchestra USA"yı kurdu. New 
X'ork City College'de ders veren Lewis 
'National Endownment for the Arts"ın 
:az paneli üyesidir. 

Milt JACKSON 

] 
Detroit'te d�du. Ortaokul sıralannda 5 

;a!gı çalıyordu: Bandoda davul, 
xkestrada timpani ve keman, dans 
orkestrasında ise gitar ve ksilofon. Müzik 
�1)retmeninin önerisi üzerine vibrafon 
çalmaya başlayınca davulu bıraktı. 
1945 te Dizzy Gillespie jackson'u New 
X'ork'a gelmesi için ikna etti ve Modem 
[azz Quartet'in üyesi kurucu üyesi 
olmadan önce Ray Brown, Al Haig, 
Thelonious Monk, Woody Herman ve 
Gillespie ile çaldı. 1957'de Lenox 
�Massachusetts) Caz Okulu'nda ders 
vermeije başlayan jackson cazın ünlüleri 
ile plllklar doldurdu, resilaller verdi. 

Percy HEATH 

Filadelfiya'da büyüdü ve radyo çocuk 
programlarında şarkı söyledi. Otomobil 
tamircisi olan babası klarnet çalıyor, 
annesi ise kilise korosunda şarkı 
söylüyordu; çok genç yaşta keman 
çalmaya başladı. Daha sonra bas çalınayı 
öijrendi ve Filadelfiya'daki Granoff Müzik 
Okulu'nda armoni öijrenimi gördü. 
Howard McGhee, jJ. johnson ve Art 
Blakey ile çalıştıktan sonra 1950 yılında 
Dizzy Gillespie'nin erkesırasına katıldı. 
Solo ve başka topluluk.larla plak doldurdu 
ve kardeşi jim my ve Albert ile de 
konserler verdi. 

Connie KAY 

Bronx'da büyüdü ve annesinden piyano 
dersleri aldı. jaö Calloway'in radyo 
programları vurmaçalgılara ilgi 
duymasına neden oldu. İlk çalıştıijı yer, 
Miles Davis adlı genç bir trompetçiyle 
birlikte çaldıijı Harlem'deki  bir gece 
kulübüydü. Daha sonra Cat Anderson 
toplului)una katıldı ve bir Rock-and-roll 
grubuyla ülkeyi dolaştı. İsmi duyulmaya 
başladıktan sonra Lester Young, Charlie 
Parker, Coleman Hawkins ve Stan Getz 
ile çalıştı. 1955'te Kenny Clarke'ın 
Modem jazz Quartet'ten ayniması üzerine 
gruba katıldı. 
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HERBIE HANCOCK ÜÇLÜSÜ/TRIO 
e 24, 25.7. 1987, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30 1 9.30 pm 

Herbie HANCOCK, piyano/piano 

Buster WILLIAMS, bas/bass 

Al FOSTER, davullar/drums 

CUMHURİYET Matbaacı/ık ve Gazetecilik 
TA.Ş.ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
� should !ike to thank CUMHURİYET 
Matbaacı/ık ve Gazetecilik TA.Ş. for their 
contributions. 



Herbie HANCOCK 
12 Şubat 1940'da Şikago'da doğan 

Herbie Hanecek 7 yaşında piyano 
çalmaya başladı ve ll yaşında da Şikago 
Senfoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Re 
Majör Piyano Konçertosu'nu çaldı. Aynı 
yıllarda, sanatında daha sonra önemli 
etkileri olacak bilim ve elektroniğe merak 
sardı; Grinnel Koleji'nin elektrik 
mühendisliği ve kompozisyon bölümlerini 
bilirerek mezun oldu. 

1960'da Hancock'u Şikago'da dinleyen 
Donald Byrd New York'a gelmesi için onu 
ikna etti; elektronik müziği ve Edgar 
Varese, john Cage, Elliot Carter gibi 20. 
yüzyıl bestecilerinin eserlerini tanımasına 
neden oldu. Byrd aynı zamanda 
Hancock'u "Bule Note" Plak Şirketi'ne 
tanıştırdı ve 1 962 yılının en önde plağı 
olan, Freddie Hubbard ile Dexter 
Gerdon'un da çaldığı ünlü "Thkin' Off' 
albümünü doldurmasını sağladı. 

Aynı yıl Hancock Miles Davis ile 
beşbuçuk yıl sürecek olan işbirliğine 
başladı ve besteci 1 piyanist olarak 
Davis'in "Nefertiti" ve "Sorcerer" 
albümlerinde önemli ve aktif bir rol 
oynadı. Kendi başına da plaklar dolduran 
Hanecek aynı yıllarda efsanevi albümleri 
olan "Maiden Voyage" ve "Speak Like a 
Child"ı yayınladı. Bu arada Wes 
Montgomery, Quincy jones, Sonny Rollins 
ve Freddie Hubbard gibi ünlülerle de 
çaldı; Chevrolet, Eastem Airlines ve 
Standard Oil gibi firmalar için reklam 
müzikleri yazdı; Michelangelo 
Antonioni'nin 'Blow Up" ve Bill Cosby'nin 
"Hey, Hey, Hey, It's Fat Albert" filmlerinin 
müziklerini besteledi. 

1 970'lerin başında Hancock, caz 
tekniği ile erken elektronik 
enstrümantasyonu karışlirarak kendine 
özgü bir stili yaratma çabasına girişti. 
Miles Davis'den ayrıldıktan sonra kurduğu 
altılıyla doldurduğu "Mwandishi" albümü 
bu yeni stilin bir örneği ve Hanecek'un 
riskiere girme eğiliminin bir ispatıdır. 
1972 yılında "Crossing" albümünü 
doldurduğu sırada synthesizer çalan 
Patrick Gleeson ile tanıştı ve bu 
karşılaşma elektronik klavyeli çalgılarla 
olan sürekli sevgisinin doğmasına neden 
oldu; "Headunters" albümünde 
synthesizer'e olan yeteneğini ispatladı. Bu 
dönemde doldurduğu bir diğer albüm olan 
"Chameleon" Hanecek'un belirli bir 
müzik kategorisine dahil edilemeyeceğini 
ortaya koydu. 

Sürekli değişen müzikal evrimi için 
gerekli ruhsal gelişimi Budizm'de bulan 
Hanecek şöyle diyor: "Budizm kendi 
kaderim üzerinde kontrol kazanınama 
yardım etti ve inandığım yönlerde 
ilerlemem için bana güç verdi. Yıllar boyu 
birçok şey için, özellikle müzik 
konusunda karar verdim; alay edildi , 
karşı çıkıldı ama bunları yapmam 
gerektiğini biliyorum". 1974'de "Thrust", 
"lreasure Chest" albümlerini ve "Death 
Fish" adlı filmin müziğini yaptı. 
"Monster", "Magic Windows" ve "Lite Me 
Up" albümlerinde funk, rock ve elektronik 
müzikteki yeni arayışlarını sürdürdü; 
V.S.O.P. Beşlisi, kendi dörtlüsü, Chick 
Corea, Oscar Peterson ile verdiği 

konserlerde akustik piyanist ve geleneksel 
caz müzisyeni yeteneklerini yine sürdürdü. 

1983'de ünlü "Future Shock" albümünü 
yayınladı. Bu albümde dans ritimleri, 
elektronik aletler ve synthesizerler akustik 
vurmaçalgılar ve piyano ile birleştirilmişti. 
Bu arada "Rockit" plai:jı ile Grammy 
Ödülü'nü aldı. "Futur Shock" albümündeki 
müzikal fikirler "Sound-System" albümünde 
bir adım daha ileri götürülmüştü: Hanecek 
ritmik-fun duygusunu korurken, müziğe 
uluslararası tona! niteliğini vermek için 
Amerikan duygusallığından sıyrıldı. 

Hancock son yıllarda film müzikleri 
üzerinde yoğun olarak çalışmaya başladı: 
"A Soldier's Story" ve Thvernier'nin 
" Round Midnight" filmlerinin müziğini 
yaptı ve Thvernier'nin filminde önemli bir 
rolde oynadı. Sanatçının en son 
plaklarından biri olan "Village Life"de 
Gambialı kora üstadı Roday Musa Suso 
ile çalan Herbie Hancock şöyle diyor: 
"Bu albümde synthesizerin en akustik 
tımlarını kullandım ve akordunu kara'nın 
etnik niteliğine uyabilecek şekilde 
ayarladım. Bu biçimdeki klavye düzeni 
synthesizer'in esnek olanaklarından 
biridir" 

Hanecek'un bugünkü stili yıllar boyu 
edindiği değişik müzikal deneyimlerin bir 
sonucudur: Klasik eğitim, Miles Davis ile 
olan ilişkisi, solo çalışmaları, elektronik 
ve kompüter müziği alanlarındaki 
araştırmaları. Hancock'un yeni müzik 
alanlarında sürekli araştırma yapan bir 
öncü olarak kalacağından hiç şüphe 
yoktur. 

Sanatçı en son olarak 1987 yılı "En İyi 
Film Müziği" Oscar'ını kazandı. 
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AL DI MEOLA/AIRTO MOREIRA 
:ıkustik gitari 
:ıcoustic guitar 

vurmaçalgılari 
percussions 

1 29,30.7.1987, Spor ve Sergi Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 





Renkl i  te levizyon teknolojisini Tü rkiye'ye · 

geti ren Profi la'dan yepyeni bir  televizyon 

4 System ... 2. K.:malda Net Görüntü . . .  
Koruyucu Cam. . .  8 Elektronik Hafıza Kanalı .  . .  
AFT Otomatik Frekans Ayarı . . .  
Monitör Görünümü . . .  "Ouick-start" Resim Tüpü . . .  
Canlı. Parlak Renkler . . .  Renk Kontrolu . . .  
Bozulmayan Görüntü . . .  Digital Kanal Göstergesi .  . .  
Otomatik Gerilim Regülatörü . . .  Uzun Omürlü . . .  
"AGC" Otomatik Güçlendirme Kontrolu . . .  

ıdlr!ı 
� Tur1<iye Tek Genel Da{ııtıcısr PROFiLO DAGITIM A.Ş. 

--ı 

e Uygun ödeme koşulları e Modern görüntü 
• üstün özellikler e Gelişmiş teknolojı 
e Elverişli fiyatlar e Güçlü Profi la garantisi 
ve hizmeti . . .  

PROF i LO 
Monitör Look 

doğru yatı rım 
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�OPERA 
PİEDMONT OPERA TiYATROSU 
PIEDMONT OPERA THEATRE 
(Winston-Salern, North Carolina) 
e 9, 1 1 .  7.1987, Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm 

ÇİÇEK VE ATMACA 1 FLOWER AND HAWK 
Soprano için Monodram/Monodrama for Soprano 
(İngilizce/In English) 

Metin ve Müzik/ Text and Music by 

Yönetmen/Directed by 

Işık Düzeni/ Lighting Design 
Kostüm/Costumes 

Sahne Düzeni/ Setiing 

Stage Manager 

Sunan/Presented by 

Piyano /Piano 
Vurmaçalgılari Percussions 

Celesta 

: Carlisle FLOYD 

: Çiğdem Selışık ONAT 

: Jim Albert HOBBS 

: Lisa ROBERTS 

: Osman ŞENGEZER 

: Pamela CAMPBELL 

: Matilda NICKEL, soprano 

: Narman JOHNSON 
: Tülin TİTİZ 

Selçuk YARAR 

: Çığ TURGAY 

Bu temsiller Yayıncı ve Thlif Hakkı sahibi 
Belwin Mills Publishing Corp. , New 
York'un temsilcisi Theodore Presser Co., 
Bryn Mawr, Pennsylvania'nın işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized 
by arrangemenı with Theodore Presser 
Co., Bryn Mawr, Pennsylvania, Agents for 
Belwin Mills Publishing Corp., New York, 
Publisher and Copyright Owner. 

Carlisle FLOYD 
Amerikan operasında önemli bir yeri 

olan Floyd, çok beğenilen ve 1956'da 
"New York Music Critics Circle Award"u 
(New York Müzik Eleştirmenleri Birliği 
Odülü) alan "Susannah", "Mice and 
Men"(Fareler ve İnsanlar) ;·whuthering 
Heights"(Uğuldayan Thpeler) , *Bilby's Doll '' 
(Bilby'nin Bebeği) ve "Willy Stark" 
operalarının da bestecisidir. Diğer önemli 
eserleri arasında 3 tane bir perdelik 
opera, orkestra, ses ve solo piyano için 
besteler bulunmaktadır. 

Besteci, öğretmen, idareci, opera ve 
müzikal yönetmenliğinin yanı sıra Cariiste 
Floyd "National Endowment for the Arts" 
ile Ford Vakfı tarafından düzenlenen 
müzik panellerine başkanlık etmiştir. 
Sanatçı halen Houston Üniversitesi'nde 
profesörlük, ayrıca Houston Opera 
Stüdyosu'nda yönetmen yardımcılığı 
yapmaktadır. 

Cariiste Floyd "Çiçek ve Atmaca" 
konusunda şunları söylüyor: "Aquitaine'li 
Eleanor'un ortaçağın en ünlü 
kadınlarından biri olduğu bir gerçektir. 
Aquitaine Düşesi ve Poitou Konlesi olarak 
doğmuş, VII. Louis ile evlenerek Fransa 

� Kraliçesi, II. Henry ile evlenerek de 
İngiltere Kraliçesi olmuştur. İki oğlu, 
Aslan Yürekli Richard olarak tanınan 
Richard ve Magna Carta ile ünlü John 
İngiltere tahtına çıkmışlardı. Bugünün 
standartlarına göre şaşırtıcı biçimde 
çağdaş bir kadındı ve ortaçağ toplumunda 
kadının durumunu yükseltmek için tek 
başına mücadele vermişti. "Çiçek ve 
Atmaca" başlığını Eleanor'un yüzüğünden 
aldım. Louvre Müzesi'nde sergilenen 
yüzükle Eleanor bir elinde çiçek, 
diğerinde de atmaca tutarak tasvir 
edilmiştir. Ancak bu simgelerin anlamı 
veya neden seçildiği konusunda bir bilgimiz 
yok; ama bunlar, monodramımda ortaya 
koymak istediğim karakterindeki ikilemi 
ve mizacını açıklama açısından yararlı 
oldu. Metni yazarken tarihsel olayların 
sırasını değiştirmiş olabilirim. Thrihe 
dayanan birçok dramda olduğu gibi, 
Eleanor'un hayatının ve devrinin doğru 
bir tarihsel panoramasını vermek yerine, 
ünlü bir kadın ve kraliçenin duygusal 
hayatı ile kişiliğini yakalayıp dramatize 
etmek istedim." 

"Flower and Hawk"un dünya prömiyeri 
1972'de Jacksonville, Florida'da yapıldı. 
Eser iki gün sonra Washington DC.de 
Kennedy Center'da, bir gün sonra da New 
York'da Camegie Hall'da sahnelendi. 
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FLOWER AND HAWK 

Fifteen years . . .  five thousand, four hundred and eighty-three days . . .  
and now another day has passed. 

Or have I lost count again? 
Fifteen years shut away in this bleak room in this sun-starved 

country, England, shut away !ike some mad woman, 
· 

hidden from the world. 
Fifteen years, fifteen years of lonely exile, of lonely exile. 
Does anyone remember me? 
Does anyone know I am stili alive? 
Will I ever be free again? 
Or will I die alone and be buried in some unmarked grave? 
Will I ever go back home again? 
Will I ever see Aquitaine again? 
Will I never go back home? 
Will I ever be free again? 
Will this exile never end? 

Have there been no messages today? 
Did the priest bring no news for me, or the merchant from 

London who came at noon? 
Did no one send a message to me? 
No one? 
No one? 
If this is what lies ahead for me, then I no tonger want to live, 

I would choose to die instead! 
lt would be done so quickly: with this poison only a minute 

or two and this endless waiting would be over. 
I am so old now . . .  
l t  would cheat death so little, so little. 
I will close my mind to this wretched preseni time and place. 
I will no tonger notice this room, this wretched room, for if I do, 

if I do, I will lose my reason or I shall destroy myself. 
I will fıx my mind on pası happier times when I was free, 

when I was queen. 

I am wed to Louis and am crowned Queen of France! 
Oh, what splendor! 
Oh, what grandeurl 
Flaming candles, great voiced choirs, processions of cardinals, 

princes and kings white I sit here on the great high 
throne. 

Your honor to us does you honor. 
Your honor to us does you honor. 
ls my neck quite straight, my lord? 
I so abhor a crooked neck. 
If one is bom to wear a crown, one's neck should be sıraight and 

not bent !ike a goose. 
A bent neck appears a judgement of God, saying one is unfit 

to rule. 
Is my neck quite straight, my lord? 
I so abhor a crooked neck. 
!'ve carried a weight on my head all week to strengthen my neck 

to wear this crown, and now I am no tonger able 
to teli. 

Your honor to us does you honor. 
What is it, my lord? 
Have you nothing to say? 
The nuns all say I talk too much but they also say I am wise 

for my years. 
I read and speak four languages and am very skilled at chess. 
The holy fathers say I have an agile mind. 
I sew and knit and embroider quite well. 
I dance and play the lute. 
I'm often told I have a pleasing touch. 
I 'm widely read in philosophy, in metaphysics and astronomy. 
And at present, I am teaming the arts of sıaıe-crafı and 

diplomacy. 
My lord, why do you stare at me? 
Do my accomplishments surprise you? 
Or is my neck not straight? 
Is my neck not straight? 
Your honor to us does you honor. 

ÇİÇEK VE ATMACA 

Onbeş yıl. . .  beşbin, dörtyüz ve seksen üç gün . . .  
ve şimdi bir gün daha geçti. 

Yoksa saymayı yine mi şaşırdım? 
Bu güneşten yoksun ülkede, İngiltere'de, tüm dünyadan uzak, 

tıpkı deli bir kadın gibi kapatıldı�ım 
bu kasvetli odada onbeş yıl. 

Onbeş yıl, onbeş yıllık yalnız bir sürgün, yalnız bir sürgün. 
Beni hatırlayan biri var mı? 
Hala yaşadı�ımı bilen kimse var mı? 
Yeniden hür olacak mıyım? 
Yoksa yalnız ölecek ve isimsiz bir mezara mı gömülece�im? 
Yeniden yurduma dönecek miyim? 
Aquitaine'i yeniden görecek miyim? 
Yurduma asla dönmeyecek miyim? 
Yeniden hür olacak mıyım? 
Bu sürgün hiç bitmeyecek mi? 

Bugün hiç bir haber gelmedi mi? 
Rahip benim için haberler getirmedi mi, veya ö�le vakti 

Londra'dan gelen ıacir? 
Kimse bana bir haber göndermedi mi? 
Kimse? 
Kimse? 
E�er gelecekte beni bekleyen buysa, o zaman artık yaşamak istemem , 

bunun yerine ölmeyi ye�lerdim! 
Öylesine çabuk olurdu ki: Bu zehirle sadece bir veya iki dakika 

ve bu sonsuz bekleyiş sona ererdi. 
Artık öyle yaşlandım ki. .  
Ölümü çok az aldatmış olurdum, çok az. 
Aklımı bu şimdiki sefil zamana ve yere kapataca�ım. 
Bu odaya, bu sefil odaya dikkatimi yöneltmeyece�im, e�er yaparsam, 

e�er yaparsam, ya aklımı kaçıraca�ım veya kendimi yokedece�im. 
Düşüncelerimi hür ve kraliçe oldu�um geçmiş, 

mutlu günlere yöneltece�im. 

Louis ile evlendim ve Fransa Kraliçesi olarak taç giydim! 
Ah, ne ihtişam! 
Ah, ne ululuk! 
Yanan mumlar, harika sesli korolar, ben yüksek büyük tahtta 

otururken kardinallerin, prensierin ve 
kralların geçidi. 

Bize verdi�iniz şeref sizin şerefinizdir. 
Bize verdi�iniz şeref sizin şerefinizdir. 
Boynum dimdik duruyor mu, lordum? 
E�ri bir boyundan öylesine i�renirim ki. 
E�er insan taç taşımak için do�muşsa, boynu bir kazınki gibi e�ik de�: 

dimdik durmalı. 
E�ik boyunda Thnrı'nın takdiri bellidir, yönetmeye uygun 

olmadı�ını gösterir. 
Dimdik duruyor mu boynum, Lordum? 
E�ri bir boyundan öylesine i�renirim ki. 
Bu tacı taşıyacak boynumu güçlendirmek için bütün hafta 

başımda a�ırlık taşıdım ve şimdi bunu söyleyecek durumda 
bile de�ilim. 

Bize verdi�iniz şeref sizin şerefinizdir. 
Ne var, Lordum? 
Söyleyecek bir şeyiniz yok mu? 
Rahibeler çok konuştu�umu söylederdi ama yaşıma göre akıllı 

oldu�umu da. 
Dört dili hem yazar, hem konuşurum ve satrançda da ustayım. 
Kutsal pederler kıvrak bir zekilm oldu�unu söylerler. 
Dikiş diker, yün örer ve iyi nakış işlerim. 
Dans ederim ve lavta çalarım. 
Dokunuşumun zevk verdi�ini söylerler. 
Felsefe, metafizik ve astronomi bilgim de geniştir. 
Ve şimdi, devlet yönetme sanatları ile diplomatlı�ı 

ö�reniyorum. 
Lordum, bana neden öyle bakıyorsunuz? 
Becerilerim sizi şaşırtıyor mu? 
Yoksa boynum dik de�il mi? 
Boynum dik de�il mi? 
Bize verdi�iniz şeref sizin şerefinizdir. 



Richard, oh my son, your words stil! pierce my heart. 
Will they never stop haunting me? 
They hover at the edge of my mind !ike dark, menacing 

birds of death. 
Your voice was hoarse, just a whisper; I could hardly hear 

what you said. 
And then came those desolate words that I cannot erase 

from my mind. 
"Living is a cruel jest . . . the struggle even to breathe is mockery." 
You lay there dying, dying, with that hideous wound in your back, 

gnawing and sucking your life away, 
while I implored you to live, 
implored you to live. 

And you would not even struggle, you welcomed death. 
Why? 
Why, Richard, why? 
Should I then no longer struggle to live? 
Should I abandon all hope of being free again? 
But I have struggled all my life, to shape my life, to remain free, 

as I struggled against Louis many years ago 
in Antioch, struggled and won! 

Unbind me, I command you! 
Release me, I demand it! 
Unbind my hands, untie my feet! 
Have these soldiers untie me. 
Order them to release me at once! 
These ropes are cutting my flesh' 
If I am stil! your queen and stili Queen of France, I demand 

you release me at once! 
I demand it! 
I demand it! 
At once! 
How dare you seize me and bring me here? 
How dare you have me seized? 
You, my husband and King! 
Tied, bound, an gagged !ike some wretched thief. 
How dare you allow them to touch me: as my husband, 

how dare you do that? And how dare you 
as the King of France? 

Oh, Louis, you erred most grievously, and you will pay dearly 
for your mistake. 

You will pay dearly, dearly! 
I shall retum to France with you; but once we are there, 

once we are there, I intend to divorce you! 
On grounds of common blood, I intend to divorce you! 
Your face is stricken, my lord, and you are weeping. 
I have no wish to wound you for I know you love me well. 
But we are not suited, you and I, our natures are too diverse. 
So let me go out of your life, unnoticed, and unmoumed: 

!ike a shadow that shrinks with the sun, 
leaving not even memory behind. 

And that mild and genıle man sadly let me go and I was 
free again. 

But if I had not struggled .. . had not struggled 
Why would you not struggle? 
Why would you not fight to live? 
Was there more I could have done to keep you alive? 
Was there more? 
Was there more? 
Was there more? 
Mo re? 
I must find an answer. 
I must put my doubts to rest. 

The sun has set and night has fallen; darkness enshrouds the 
earth. 

All is quiet now. 
Only the lidless eye of God is awake, and I am awake . 
And if I cannot sleep, if I lie awake, I'm afraid 1'11 abandon hope; 

I so fear despair, I so fear a wakeful night 
I will fix my min d on pası, happier times . . .  on pası happier times. 

Richard, ah o!:)lum, sözlerin hala kalbimi deliyor. 
Beni asla rahat bırakmayacaklar mı? 
Korkutucu, kara ölüm kuşları gibi beynimde dolanıp 

duruyorlar. 
Sesin bo!:)uktu, bir fısıltı gibi; söyledi!:)ini wrlukla 

duyabiliyordum. 
Ve sonra aklımdan silip atamadı!:)ım o perişan 

sözleri söyledin. 
"Yaşam zalim bir şakadır.. .  nefes almak için verilen mücadele 

bile bir alaydır." 
Yatmış ölüyordun, ölüyordun, sırtındaki o korkunç, yaşama gücünü 

kemiren ve emen o yarayla, 
bense yaşaman için sana yalvarıyordum, 
yalvarıyordum sana yaşaman için. 

Ve sen karşı bile koymuyordun, ölümü benimsemiştin. 
Neden? 
Neden, Richard, neden? 
Ben de mi yaşamak için mücadele etmeyecektim? 
Yeniden hür olma ümitlerimin tümünü terk mi etmeliydim? 
Ama ben tüm yaşamım boyunca mücadele ettim, yaşamımı 

biçimlendirmek, hür kalmak için, 
yıllar önce Antakya'da Louis ile mücadele etti!:)im gibi, 

karşı koydum ve kazandım! 

Çözün beni, size emrediyorum' 
Beni serbest bırakın, bunu istiyorum! 
Ellerimi, ayaklarımı çözün! 
Askerler çözsünler beni . 
Beni serbest bırakmaları için hemen onlara emredin!. 
Şu ipler etimi kesiyor! 
E!:)er hala Kraliçenizsem ve Fransa Kraliçesiysem, beni hemen 

serbest bırakınanızı istiyorum! 
istiyorum! 
Bunu istiyorum! 
Hemen! 
Beni yakalayıp buraya getirmeye nasıl cesaret edersiniz? 
Beni yakalalmaya nasıl cesaret edersiniz? 
Siz, kocam ve Kral! 
Sefil bir hırsız gibi ba!:)lanmış, sarılmış ve susturulmuş. 
Bana dokunmalarına izin vermeye nasıl cesaret edersiniz: 

Kocam olarak, buna nasıl cesaret edersiniz? 
Ve Fransa Kralı olarak buna nasıl cesaret edersiniz? 

Ah, Louis, büyük bir hata işlediniz, ve bu hatanın cezasını 
pahalı ödeyeceksiniz. 

Pahalı ödeyeceksiniz, pahalı' 
Sizinle Fransa'ya dönece!:)im ama oraya varır varmaz, 

oraya vardı!:)ımızda, sizi boşamaya kararlıyım! 
Ortak kan nedeniyle, sizden boşanmaya kararlıyım! 
Yüzünüz gergin, Lordum, ve a!:)lıyorsunuz. 
Beni sevdi!:)inizi bildi!:)imden sizi yaralamak için bir arzum yok. 
Ama birbirimize uygun de!:)iliz, sizinle ben, yapılarımız o 

kadar de!:)işik ki. 
Onun için bırakın yaşamınızdan çıkayım, dikkat çekmeden, 

yas tutmadan: 1lpkı güneşle beraber kaybolan bir gölge gibi, 
geride bir tek anı bile bırakmadan. 

Ve o yumuşak ve nazik adam üzülerek izin verdi gitmeme, ve 
yeniden hürdüm. 

Ama e!:)er mücadele etmeseydim . . .  mücadele etmeseydim . . .  
Neden mücadele etmeyecektin? 
Yaşamak için neden savaşmayacaktın? 
Yaşaman için daha fazlasını yapabilir miydim? 
Daha fazlasını? 
Daha fazlasını? 
Daha fazlasını? 
Daha? 
Bir cevap bulmalıyım. 
Şüphelerimi gidermeliyim. 

Güneş hattı ve gece bastırdı; karanlık dünyayı 
kapladı. 

Şimdi herşey sakin. 
Sadece Thnrı'nın gözü açık ve ben uyanı!:)ım. 
Ve e!:)er uyuyamazsam, e!:)er uyanık yatarsam, korkarım 

ümidimi yitirece!:)im; 
ümitsizlikten öylesine korkarım ki, uykusuz bir geceden 

öylesine korkarım ki. 
Düşüncelerimi geçmiş mutlu günlere yo!:)unlaştıraca!:)ım .. 

Geçmiş mutlu zamanlara. 
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Oh, what happy times, years ago when my troubadour came 
to me at night, many years ago at Poitiers where 
I reigned over the most splendid court in Europe. 

All day while I have held court, how I have yeamed for the 
night and my troubadour, the night, when the Duchess 
has retired, the night that belongs to Eleanor: no more 
treaties to ponder, no more accounts to read. 

Hurry, sun, now on your way West, my !over comes when the 
first stars appear tonight. 

I will lie in my lover's arms and his voice and hands will caress 
me, all night long in my lover's arms until the sun 
rises and combs the fields with light. 

Hurry, sun, on your way West. 
My !over arrives with the stars! 

This room is cold now and cheerless and bleak and lonely. 
Does anyone remember me? 
Does anyone know I am stili alive? 
Anyon e? 
Bring some wood for this fire! 
There is a deep chill in here! 
Rosamond . . .  Rosamond . . .  Rosamond . .  .The King's darling . . .  
I a m  growing old. 
The words are bitter on my lips. 
I have long refused to see the truth this cruel glass has shown 

to me. 
But now fair Rosamond, Henry's pretty young love, 

has forced this hateful truth on me. 
I am growing old, I am growing old. 
My youth is gone and with it goes my husband, I fear. 
Who will comfort and solace me now that !'ve looked in this glass? 
Now that !'ve seen its bitter truth, what will solace me now? 

My lord, Henry, please come in. 
Won't you be seated? 
Then I shall also stand. 
lt has come to my ears that your mistress, Rosamond, 

has been shown in my place at the English 
court with you. 

I hear this on every hand. 
Are all these reports true? 
Then you are indeed a fool, Henry. 
You are indeed a fool, to think I'd endure such mockery. 
1'11 not endure that, Henry, 1'11 not endure that! 
1'11 not be mocked as your queen! 
My lord, Henry, won't you be seated? 
Then I shall also stand. 
How could you so quickly forgel the sons and daughters 

!'ve bome you. 
Did you want more ? 
Did you want more children? 
I can't give you more; I can't bear more children: 

my womb is bar.ren now! 
I loved you from the first, my lord; in you, I found a 

man at last to match my spirit, arnbitian and fire. 
And we forged an empire together: an empire from Scotland 

to the Pyrenees! 
I love what we have made together; I love it as well as you do, 

but I will shatter that empire, shatter it completely; 
your sons and I will tear it apart. 

I will see it in ruins, see it in ruins before I allow you 
to mock me! 

I beg you, Henry, don't force me to this; the stakes are 
too high for both of us! 

1bo high, too high! 
Whom shall it be, my lord, your mistress or your qüeen? 
Then I am no langer your wife or your queen; we are parted 

Now leave .. .leave at once . . .  leave now, leave at once! 
My nails are buming, buming, to get at your face! 

forever! 

Henry, you have broken my heart; you have made me old. 
And for a long time after that I could find little reason to live; 

my soul was sick with despondency. 
Only when Richard died was I so close to despair. 
Only when Richard died . . .  when Richard . . .  
He  was sinking . . .  and the priest had not come. 
His life was ebbing away. 

Ah, ne mutlu zamanlardı, yıllar önce gezginci şarkıcım gece vakti 
bana geldi!)inde, yıllar önce Poitiers'de Avrupa'nın 
en muhteşem sarayına hükmetti!:jim zaman. 

Bütün gün çevremdekilerle oldu!)umda geceyi ve gezginci 
şarkıcıını ne çok özlerdim, Düşes çekildikten sonra gece 
Eleanor'a aitti: Düşünülmesi gereken anlaşmalar yoktu, 
okunması gereken notlar yoktu. 

Çabuk ol, güneş, Batı'ya giden yolunda, bu gece ilk yıldızlar 
gözüktü!:jünde sevgilim geliyor. 

Sevgilimin kollannda yataca!)ım ve sesi ile elleri beni okşayacak, 
güneş do!)up da tarlalan ışıkla tarayıncaya dek bütün gece 
aşı!:jımın kollarında. 

Çabuk ol, güneş, Batı'ya giden yolunda. 
Yıldıztarla beraber sevgilim geliyor! 

Bu oda şimdi so!)uk ve neşesiz ve kasvetli ve yalnız. 
Beni hatırlayan biri var mı? 
Halil yaşadı!)ımı bilen kimse var mı? 
Kimse? 
Ateş için odun getirin! 
Burası çok rutubetli! 
Rosamond . . .  Rosamond . . .  Rosamond . . .  Kral'ın sevgilisi . . .  
İhtiyarlıyorum. 
Sözcükler dudaklanmda daha acı. 
Bu zalim aynanın bana gösterdi!)i gerçe!)i uzun süre görmeyi 

reddettim. 
Ama şimdi güzel Rosamond, Henry'nin sevimli genç sevgilisi, 

bu nefret dolu gerçe!)i bana zorla kabul ettirdi. 
İhtiyarlıyorum, ihtiyarlıyorum. 
Gençli!:jim gitti ve onunla beraber kocam gidiyor, korkarım. 
Bu aynaya baktıktan sonra beni kim teselli edecek ve yatıştıracak? 
Şimdi bu acı gerçe!:ji görmemden sonra, beni ne teselli edecek? 

Lordum, Henry, lütfen girin içeri. 
Oturmaz mısınız? 
Ben de o zaman ayakta duraca!)ım. 
Kula!)ıma gelenlere göre sevgiliniz, Rosamond, 

yerimi almış, sizinle beraber 
İngiliz Sarayında imiş. 

Bunu herkesten duyuyorum. 
Bütün bu söylenenler do!)ru mu? 
O zaman gerçekten delisiniz, Henry. 
Gerçekten bir delisiniz, böyle bir alaya tahammül edece!)imi 

düşünmekle. 
Buna tahammül etmeyece!)im, Henry, buna tahammül etmeyece!)im! 
Kraliçeniz olarak kendimle alay ettirmeyece!)im! 
Lordum, Henry, oturmaz mısınız? 
Ben de o zaman ayakta duraca!)ım. 
Size do!)urdu!)um o!)ullan ve kızlan nasıl bu kadar çabuk 

un urabilirsiniz? 
Daha mı çok isterdiniz? 
Daha mı çok çocuk isterdiniz? 
Size daha fazlasını veremem; daha fazla çocuk do!)uramam: 

Artık rahmim boş! 
İlk görüşte sizi sevdim Lordum; sizde ruhuma, ihtiraslanma 
ve heyecanıma ayak uyduracak bir erkek buldum nihayet. 
Ve beraberce bir imparatorluk kurduk: İskoçya'dan Pirene'lere 

uzanan bir imparatorluk! 
Beraber yaptıklanmızı sevdim; sizin kadar ben de seviyorum 

ama bu imparatorlu!)u yıkanm, tamamen yıkanm; 
o!)ullanm ve ben onu parça parça ederiz. 

Onu harabe haline getirece!)im, benimle alay etmenize izin 
vermeden onu harabe haline getirece!)im! 

Yalvarıyorum, Henry, bunu yapmaya beni zorlamayın; riskler 
ikimiz için de çok fazla! 

Çok fazla, çok fazla! 
Hangisi olacak, Lordum, sevgiliniz mi, yoksa kraliçeniz mi? 
O zaman artık kannız veya kraliçeniz de!)ilim; ebediyen aynldık! 
Şimdi gidin . . .  Hemen gidin . . .  Şimdi gidin, hemen gidin! 
1lmaklanm yanıyor, yanıyor, yüzünüzü tırmalamak için! 

Henry, kalbimi kırdınız; beni ihtiyarlattınız. 
Bundan sonra uzun bir zaman yaşamak için pek az neden 

bulabilirdim; ruhum ümitsizlikten hastaydı. 
Sadece Richard öldü!)ünde ümitsizli!)e bu kadar yakındım. 
Sadece Richard öldü!)ünde . . .  Richard ne zaman . . .  
Ölüyordu . . .  Ve rahip gelmemişti. 
Hayatı tükenip gidiyordu. 



He was sinking, sinking, sinking, withouı a struggle 
and stili the priest didn't come . .  

Live, Richard, live, son! 
Li ve! 
"Absolve, Domine, Animas omnium fidelium defunctorum 

ab omni vinculo delictorum .. :· 
ls the priest stili not here? 
Live, Richard, live, son! 
Live! 
Live, son, live! 
He is gone. 
Richard, oh, Richard! 
Oh, my son, my son, my son! 

Oh, Holy Mather of Gad, oh, Holy Mather of Gad, receive my son 
unıo thy bosom, receive my son. 

Oh, Holy Mather of Gad, oh, Holy Mather of Gad, love my son 
as I have loved him and grant him Paradise. 

I ache, I ache. 
My heart is cut out of me. 
I am an old and weary woman, already scarred by grief. 
Why should I suffer more? 
Why am I asked to bury stili anather child? 
And why Richard, the dearest of all to me? 
I cannot bear this lass! 
Gad is cruel, Gad is unjust! 
lt is not right that I suffer more! 
If only I might have died, if only I might have died instead of you, 

oh, my son, instead of you. 
Oh, Holy Mather of Gad, love him as I have loved him and 

grant him Paradise. 
Yes, of course . . .  yes, of course . . .  l see it. .. I see it now. 
Richard welcomed death as I !lee it: he yeamed for death as 

I hunger for life. 
There was nothing more I could have done, no way I could have 

saved him, for he was drawn to death and suffering 
!ike a babe to its mother's breast, !ike a planı seeking 
the sun. 

May he find peace at !ası. 
May this most cherished child find peace at !ası. 
"Requiem aetemam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis, 

et lux perpetua luceat eis . .  : · 

Why are the bells tolling? 
What has happened? 
What is their news? 
Why are the bells being rung? 
Henry . . .  dead? 
Gad rest his saul and be mercifı.ıl. 
Then I am . . .  free . . .  l am free . . .  
I f  Henry is dead, then I a m  free. 
My ex.ile is over and I am free, free at !ası! 
Gad be praised! 
Christ be praised! 
I can wait now 
For I am free at !ası, at !ası! 

Ölüp gidiyordu, gidiyordu, gidiyordu, hiç karşı kaymadan . . .  
ve rahip hal§ gelmemişti. . .  

· 
Yaşa, Richard, yaşa, of)ul! 
Yaşa! 
"Affet, Yaratan, bütün müminlerin ruhunu affet 

bütün gün§hlan baf)larından koparı . .  :· 
Rahip hal§ burada def)il mi? 
Yaşa, Richard, yaşa, of)ul! 
Yaşa! 
Yaşa, of)ul, yaşa! 
Gitti. 
Richard, ah, Richard! 
Ah, of)lum, of)lum, of)lum! 

Ah, Thnn'nın kutsal Anası, ah, Thnrı'nın kutsal Anası, 
kucaf)ına kabul et of)lumu, kabul et of)lumu. 

Ah, Thnn'nın kutsal Anası, ah, Thnn'nın kutsal Anası, sev 
of)lumu benim sevdif)im kadar ve ona Cenneti bahşet. 

Acılar içindeyim, acılar içindeyim. 
Kalbirn benden kopanldı. 
İhtiyar ve yorgun bir kadınım, üzüntüyle yaralanmış. 
Neden daha fazla ızdırap çekmeliyim? 
Neden bir çocuf)umu daha gömmem gerekti 
Ve neden Richard, benim için en def)erli olanı? 
Bu kayba dayanamamı 
Thnrı zalim, Thnn adil def)il! 
Daha fazla acı çekmem dof)ru def)il! 
Ef)er ölebilseydim, senin yerine ef)er ölebilseydim, 

ah, of)lum, senin yerine. 
Ah, Thnn'nın kutsal Anası, sev onu benim sevdif)im kadar ve 

ona Cenneti bahşet. 
Evet, tabii . . .  Evet, tabii. . .  Anlıyorum . . .  Şimdi anlıyorum. 
Ben ne kadar kaçıyorsam, Richard ölümü o kadar benimsedi: 

Ölümü arzuladı, benim hayata susamışlıf)ım kadar. 
Yapabilecef)im başka hiç bir şey yoktu, onu kurlarmama 

imk§n yoktu, ölüm ve ızdırap onu çekiyordu 
tıpkı bir annenin memesinin bebef)ini çektif)i gibi, 
tıpkı bir bitkinin güneşi araması gibi. 

Sonunda huzuru bulsun. 
Bu en sevilen çocuk sonunda huzuru bulsun. 
"Thnnm ölülerimize ebedi huzuru ver, nur içinde yatsınlar, 

nur içinde ya lsınlar . . .  " 

Çanlar neden çalıyor? 
Ne oldu? 
Haberleri nedir? 
Çanlar neden çalınıyor? 
Henry . . .  Öldü mü? 
Thnrı ruhunu huzura kavuştursun ve merhamet etsin. 
O zaman ben . . .  Hürüm . . .  Ben hürüm. 
Ef)er Henry öldüyse, o zaman hürüm. 
Sürgünüm bitti ve hürüm, nihayet hürüm! 
Thnrı 'ya şükürler olsun! 
İsa'ya şükürler olsun! 
Artık bekleyebilirim 
Sonunda hürriyetim için, en sonunda ! 
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.OPERA 
:STANBUL DEVLET OPERA 
VE BALESi 
:STANBUL STATE OPERA 
�ND BALLET 
t ı 7, 1 9.7 . 1987, Thpkapı Sarayı, 2 1 .30/9.30 pm 

�olfgang Amadeus MOZART 
;SARAYDAN KIZ KAÇlRMA" 
ABDUCfiON FROM THE SERAGLIO" 

,ibretto 

ü.rkçeye Çeviren 1 
lırkish 'franslation by 
ırkestra Şefi 1 Conductor 
ahneye Koyan 1 Directed by 
.oro Şefi 1 Chorus Master 
ırkestra ve Koro 1 
ırchestra and Chorus 

:onsertmaysterler 1 Leaders 

.epetitör 1 Repetiteur 
ıekor 1 Setiing 
.ostüm 1 Costumes 

:elmonte 

lsman 1 Osmin 
:onstanze 

:londchen 
edrillo 
elim 

:eji Asistanı 1 Asst. Producer 
:ondüvit 1 Stage Supervisor 
;ık 1 Lighting 

engim GÖKMEN 

Christian Frederic BRETZNER 
Gottlob STEPHANIE 

Nazım ENGİNAR 
Rengim GÖKMEN 
Aydın GÜN 
Gökçen KORAY 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Ballet 
Ergun TEKiNSON 
Ernest PATKüLü 
Nurten Thzmen KOLÇAK 
Acar BAŞKUT 
Figen KOYUNCUOGLU 

Donald GEORGE 
(Konuk Sanatçı 1 Guest Artisi) 
Atilla MANİZADE 
Barbara CARTER 
(Konuk Sanatçı 1 Guest Artisi) 
Oya ATAY 
Ender ARIMAN 
Ömer SABAR 

Asım G. KOZOL 
Erdoğan PİŞKİN 
Ertekin KULAN 

Aydın GÜN 



\tilla MANİZADE 
Sanatçı İstanbul Thknik Üniversitesi'ni 

>itirdi ve İ .B. Konservatuvarı'nda e�itim 
rördü. Almanya'da A. Mayer ile, daha 
onra da A. Granforte, G. Momo ve O. 
>allo ile şan çalışmalarını sürdürdü. 

Bas solist olarak 1973 yılından beri 
wrupa'nın en önemli operalarında 
ahneye çıkan Attila Manizade, özellikle 
'ürkleri konu alan operalarda Osmin, 
1ttila, Selim ve Mustafa gibi rolleri 
ıasarıyla yorumladı; ayrıca Türk 
ıestecilerinin eserlerini tanıtan konserler 
erdi. Reji çalışmalan da yapan sanatçı 
ıalen İstanbul Devlet Operası solistidir. 

�arbara CARTER 
Ohio'da (ABD) do�an, müzik e�itimini 

bronto'da (Kanada) yapan sanatçı, 
. oloratur sesiyle dikkati çekti. Şili'de 
Vina del Mar" Ödülünü kazandıktan 
onra 1977'den itibaren Essen, 
>üsseldorf, Bem, Amsterdam 

>onald GEORGE 

>ya ATAY 

operalarındaki temsillerinden başka 
Covent Garden (Londra) Operası ile 
japonya tumesine çıktı. 

Münih Devlet Operası'nda görevli olan 
Barbara Carter New York, San Francisco, 
Los Angeles, Lizbon operalarında başarıli 
temsiller vermiş; Uluslararası İstanbul 
Festivali ile Bregenz ve Münih 
Festivallerine katılmıştır. 

Oya ATAY 
Liseyi bitirdikten sonra Ankara Devlet 

Konservatuvarı'nda e�itim gören sanatçı, 
1963 yılında İstanbul Şehir Operası'na 
girdi. Daha sonra İstanbul Devlet 
Operası'na katılan Oya Atay birçok opera 
ve operette önemli rolleri başarıyla 
yorumladı. Beethoven'in 9. Senfonisi ile 
çeşitli oratoryolarda görev alan sanatçı 
halen İstanbul Devlet Operası solistidir . 

Attila MANİZADE 

Ender ARIMAN 

Ender ARIMAN 
İlkokul sıralarında Ankara Radyosu 

Çocuk Saati ile Devlet Tiyatrosu Çocuk 
Bölümü'nde görev alan Ender Arıman 
1960 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı'ndan mezun oldu ve 
Ankara Devlet Operası'na katıldı. 1972'de 
İstanbul Devlet Operası'na giren sanatçı 
çeşitli operalarda baş rollere çıktı. Ender 
Arıman halen İstanbul Devlet Operası 
solisli dir. 

Ömer SABAR 
Lise ö�renimini Robert Kolej'de yapan 

sanatçı Nihat Kızıltan, Matmazel 
Rosenthal, Ottavio Gallo ile .şan çalıştı. 
Bursla gitti�i Salzburg Müzik 
Akademisi'nde opera e�itimini geliştirdi. 
Sanatçı halen İstanbul Devlet Operası 
solistidir. 

Barbara CARTER 

Ömer SABAR 



SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 
I. Perde 
Nedimesi Blondehen ve Belmonte'nin 

uşağı Pedrillo ile koısanlar tarafından 
kaçınlan Konstanze Selim Paşa'ya 
satılmıştır. Belmonte büyük bir 
umutsuzlukla her yerde nişanlısı 
Konstanze'yi aramaktadır. Konstanze'nin 
kapatıldığı sarayı bulur ve nişanlısını 
buradan kurtarma çarelerini arar. 

Haremağası Osman bütün yabancılara 
düşman gözüyle bakar. Bunu Pedrillo'ya 
açıklar. Osman gider. Pedrillo, sabık 
efendisine Konstanze'nin baş halayık 
olduğunu ancak henüz Selim Paşa'nın 
gözdeliğine yükselmediğini, en büyük 
üzüntüsünün de, kendi gözlerinden bile 
kıskandığı Blondchen'e Osman'ın yanıp 
tutuşması olduğunu söyler. Belmonte 
sözlüsünü büyük heyecanla bekler. 
Ancak, Selim Paşa'nın Konstanze ile 
belirmesi üzerine her ikisi de çabucak 
saklanır. Paşa Konstanze'ye ilk kez kalbini 
açar, ancak sözlerinin tepki görmemesi 
üzerine sabrı tükenir ve kızdan ertesi 
güne kadar karar vermesini ister. 

Belmonte'nin saraya girme planı 
gerçekleşir. Pedrillo'nun aracılığı ile Selim 
Paşa, Belmonte'yi yapı ustası olarak 
sarayına alır. 

II. Perde 
Osman'ın kaba aşk sözleri Blondchen'i 

rahatsız etmektedir. Ancak Osman'ı 
kendinden uzak tutmayı ustalıkla başanr. 
Oysa, Konstanze'nin durumu daha da 
kötüdür. Selim Paşa'nın şimdiye kadar 
nazik olan tutumu kabalığa dönüşmüş, 
hatta zor kullanmaya bile başlamıştır. 
Ama Konstanze kale gibidir. Onu kolay 
kolay fethelrnek mümkün değildir. Pedrillo 
iyi haberlerle gelir. Firar hazırlanmış, 
ancak şüpheci Osman'ı zaraısız hale 
getirmek gerekmektedir. Pedrillo, Osman'ı 
iyice sarhoş eder ve böylece Belmonte'yle 
Konstanze ilk kez buluşabilirler. Belmonte 
kısa bir kıskançlık süresinden sonra 
yatışır ve dört sevgili buluşarak 
mutluluklarını dile getirirler. 

lll. Perde 
Geceyarısı. Firar saati gelmiştir. Saray 

penceresine dayanan bir merdivenle iki 
kız aşağıya indirilir. Bu anda uyanan 
Osman muhafızlarıyla gelir ve kaçakları 
yakalar. Osman'ın intikam kıvancı 
sonsuzdur. Sevgililer Paşa'nın huzuruna 
çıkarılır. (Bundan sonraki sahne, ileıj 
Rokoko döneminde 1ürklere karşı 
duyulan büyük hayranlığın ilginç bir 
ömeğidir.) 1ürk paşalarına örnek olan 
Selim Paşa, Belmonte'nin can düşmanının 
oğlu olduğunu öğrenmesine rağmen, her 
dördünü de affederek hürriyetlerini iade 
eder. Osman çok hııslanır. Herkes Selim 
Paşa'nın yüce gönüllülüğünü över. 
Sevgililer birbirlerine kavuşmanın 
sevincini dile getirirler. 



ı\BDUCTION FROM THE 
SERAGLIO 

ACT I 
Abducted by pirates, Konstanze is sold 

to Selim Pasha, together with her maid 
Blondehen and Pedrillo, Belmonte's valet. 
Belmonte, broken hearted, looks 
:lesperately for his financee Konstanze 
:Nerywhere and finally finds the palace 
where his beloved has been made 
prisoner. 

However, in the eyes of Harem's Chief 
E:unuch Osman, all foreigners are 
�nemies, Pedrillo who is aware of this, 
informs his former master that Konstanze 
has not yel been promoted to being the 
'favorite" of Selim Pasha, but that he, 
himself is terribly worried to see that 
:>sman, the Eunuch is bestowing all his 
iilention on Blondehen with whom he, 
)imself is madly in love. 

While Belmonte impatiently awaits his 
)romised one, Konstanze appears bul 
das, accompanied by Selim Pasha. 
Belmonde immediately hides. Selim 
'asha declares his love for the first time to 
<onstanze bul seeing how indiffereni she 
s to him, gives her until the next day to 
nake up her mind. Upon leaming this, 
'edrillo carries out his plans to have 
Belmonte enter the palace dressed as a 
)Ui(ding foreman. 

ACT II 
While Blondchen, who is most 

disturbed by Osman's persisieni and 
unrefined advances, succeeds in keeping 
him away from her. Konstanze's position 
is more alarming. Selim Pasha has now 
changed his attitude and has became 
more violent as his conquest of her 
seems to be impossible. Pedrillo brings 
good news. He has devised an exeelieni 
plan of escape, provided the suspicious 
Osman is kept out of the way. Pedrillo 
manages to get him drunk and arranges 
a meeting between Konstanze and 
Belmonte. Following a short scene of 
jealousy, Belmonte is again under the 
spell of his fiancee's charm and the four 
lovers sing of their happiness. 

ACT III 
Midnight and the hour of escape is 

upon them. The two girls softly trip down 
the ladder which has been placed at 
their window. But Lo ! Osman has been 
awakened and wamed, and arrives with 
his guards and arrests the fugitives. Filled 
with a sense of revenge Osman the 
Eunuch is supremely happy! (The scene 
that follows is a striking example of the 
expression of Thrcophilia which marked 
the beginning of the Rococo Epoch.)The 
lovers are brought to the Pasha. Selim 
Pasha displays here an example of the 

magnanimity of Thrkish Pashas. He 
grants his pardon to all, notwithstanding 
the fact that he knows that Belmonte is 
the son of his ardeni enemy. Osman is 
mad with anger while everybody cheers 
and applauds the Pasha's generosity. The 
lovers then sing of their love, happiness 
and regained freedom! 
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•TiYATRO 
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İSTANBUL DEVLET TiYATROSU 
ISTANBUL STATE THEATRE 

e ı8, 19,20,21 .6 . 1987, Rumelihisan, 2 1 .30 1 9.30 pm 

TO HU M  VE TO PRAK 
SEED AND EARTH 
(Oyun 3 Bölüm 1 Play in 3 Acts) 

Yazan 1 Written by 
Yöneten 1 Directed by 
Reji Asistanı 1 
Asst. Director 
Dekor 1 Setting 
Kostüm 1 Costumes 
Işık 1 Lighting 

Akağa 
Alemdar Paşa 
II. Mahmut 
Ramiz Efendi 
İsa Ağa 
Lala Mehmet Ağa 
Ayşe Sultan 
Kamertap 
Gülten Kalfa 
Naciye Kalfa 
Hünkar İmaını Ahmet Ağa 
Küçük Refik Efendi 
Bayburtlu Süleyman 
Galip Efendi - Ak Ağa I 
İdris Efendi 
Zeki Efendi - Bölük Ağası 
1. Kadın - 1. Cariye 
2. Kadın - 2. Cariye 
Abit Ağa 
1 .  İç Oğlanı - 1 .  Ulak 
2. İç Oğlanı ' 2. Ulak 
3. İç Oğlanı - 3. Ulak 
Thyyar Ağa 
Hurşit Ağa 

Kondüvit 1 
Stage Supervisor 
Suflöz 1 Prompt 

: Orhan ASENA 
: Ecder AKlŞlK 

: Sumru KARACA 
: Nurettin ÖZKÖNÜ 
: Hale EREN 
: Nuri ÖZAKYOL 

Zafer ERGiN 
Haluk KURTOGLU 
Cem KURTOGLU 
Metin BELGİN 
Thğrul ÇETİNER 
Nurnan PAKNER 
Sermin HÜRMERİÇ 
Ayda AKSEL YÜNGÜL 
Sevtap 1DKTAY 
Sumru KARACA 
Dündar MÜFTÜOGLU 
Selçuk KlPÇAK 
Zekili MÜFTÜOGLU 
Cengiz BAYKAL 
Metin BEYEN 
Mehmet ÇEREZCİOGLU 
Ayşe LEBRİZ BERKEM 
lşıl DAYIOGLU 
İsmail İNCEKARA 
Uğur Hakan POLAT 
Ali SÜRMELİ 
Alptekin SERDENGEÇTİ 
Payidar TÜFEKÇİOGLU 
Thrgut SAVAŞ 

: Şükrü TÜMŞEN 
: Aynur GÜR 

ÜNİLEVER-İŞ Tic.ve San. IUrk Ltd.Şti'ne 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should !ike to thank ÜNİLEVER-/Ş Tic.ve 
San.IUrk Ltd.Şti for their contributions. 



Thrihe, Doğru Yaklaşmak 
Geçenlerde bir gazetede okudum: 

Çağımız yönetmenlerinden Bertrand 
Thvemier önemli bir söz ediyor."Thrihe, 
doğru yaklaşılırsa, günümüz insanına bir . 
mesaj verebilir" diyor. 

Nedir tarihe, doğru yaklaşmak? 
"Tarihçi için tarihe,doğru yaklaşmak 
demek, tarihsel gerçekiere uygun 
yaklaşım" demektir. Ama ben Bertrand 
Thvemier'nin bu sözü bu anlamda 
kullandığım sanmıyorum. Çünkü bu 
sözünden anlaşıldığı gibi onun amacı 
günümüz insanı için bir mesaj alabilmek 
tarihten. Bu mesajı alabilmek için nasıl 
yaklaşınalı tarihe? Doğru yaklaşnıalı .  
Günümüz insanlarının sorularına, 
sorunlarına bir yanıt getirebilecek 
biçimde. Sanırım söylemek istediği bu. 

Peki bu yaklaşımın tarihsel gerçeklerle 
çakıştığı yerde ne olacak? Çünkü bu 
çoğu zaman böyle olur. Ve orada 
tarihçiyle sanatçının kıyasıya tartışması 
başlar. Oysa ben bu çatışmanın mutlaka 
gerekli olduğunu da sanmıyorum.Çünkü 
tarihle sanat birbirlerinden çok farklı iki 
kurumdur. Metodları ayrı,kuralları ayrı, 
perspektifleri ayrı,gerçekleri ayrı,bakış 
açıları ayrı,amaçları ayrı. 

Metodları ayrı dedik, açıklayalım:Thrih 
kaçınılmaz biçimde nesnel çalışır, sanat 
ise nesnel göründüğü yerde bile öznel. 
Tarih olayların arasındaki ilişkiyi 
incelerken yüreğini de, aklını da devreye 
sokmaz;bir nakledicidir o, yaratıcı değil. 
Olayların akışını anlatırken taraf tutamaz, 
tarafsız olmak demek de kendinden 
hiçbir şey katmamaktır olguya.Kişiler bu 
olguya yansıdıkları kadar, yansıdıkları 
biçimde verilir. Bazan bu olgunun 
yaralıcısıdır kişi, bunun altı çizilir; ama 
kişinin yalnızca bu olguyla ilgili yanı 
belirginleşir,bir karakter çıkmaz ortaya , 
bir etmen çıkar. 

İstanbul'un Fethi olgusunu alalım: 
Tarih için olgu İstanbul'un fethidir. Fatih 
Sultan Mehmet olguyu yaratandırTürkler 
kazanmış, Bizanslılar kaybetmiş ve 
tarihten silinip gitmişlerdir. Fatih yendiği 
için bir ulu kişidir,Konstantin yenildiği ve 
öldüğü için bir bahtsız kişi. Buna biraz 
da bu olgunun sosyal-ekonomik nedenleri 
eklenir, belli bir mantık düzeni içinde. 
Yaşlı Bizans'ın yıkılınası nerdeyse bir 
kaderdir onun için. Genç Osmanlı' nın 
ise yazgısında İstanbul'un fethi olayı 
vardır. 

Oysa olay çok daha büyük, çok daha 
trajik boyutlardadır. Bin yıllık bir devlet 
kalkmıştır ortadan. Sanatçı nesnel 
yaklaşamaz bu olguya. Yalnız olayın 
kendisini vermez, onun için olayın 
kahramanları olayın kendisinden ilginçtir. 
Genç ve muzaffer Fatih neler duymuştur 
bu yengisinden? Ya yalnız bir yurt 
yitirmekle kalmayan, bir çağı yenilgisiyle 
!<apayan Konstantin? itiraf edeyim ki 
Istanbul'un fethiyle ilgili bir oyun 
yazacak olsam, kahramamın Fatih 
değil, Konstantin olur. Çünkü Fatih olsa 
olsa bir destan kişisidir bu olayda, trajik 
olan Konstantin'dir. İşte tarih bu koca 
trajediyi es geçer. Sanatçı ise tarihin 
sustuğu bu noktada başlar arastınsına ve 
kendi metoduyla çalışır. İşte burada da 
Tarih'le Sanat'ın gerçekleri arasındaki 
fark belirir. 

Tarihçi için gerçek, tarihin verilerine, 
tarihin mantığına aykırı düşmeyen 
gerçektir. Sanatçı için ise gerçek, sanatın 
verilerine, sanatın mantığına aykırı 
düşmeyen gerçektir. Bir karaker 
yaratmıştır sanatçı ve artık onun için tek 
ölçüt vardır: Yarattığı karakter. Hiç bir 
gerçek bu karaktere ters düşemez. 

Tarih bir fotoğraf görüntüsü verir; 
amacı, noktası noktasına görüntüyü 
hatasız, noksansız verebilmektedir. 
Sanatçı ise bir tür ekstaz halinde, bir 
ressam gibi çizer tablosunu. O ekstaz 
içinde bazı noktalar gözünden kaçmış 
bile olsa daha canlıdır yapıtı ve galiba 
daha da gerçektir. 

Bakış açıları başkadır dedik, 
perspektifleri başkadır dedik: Tarihçi bir 
ırmağı kaynağından alarak denize 
döküldüğü yere dek iz sürer. Tiyatro 
yazarı ise ırmağın herhangi bir yerinde 
kendini çeken birşey bulmuştur; orada 
durur ve araştırmaya koyulur. Araştırdığı 
ırmak değildir, ırmağın bir parçası da 
değildir; ırmağa ilişkin, ırmağın 
çağrıştırdığı ama ırmak dışında da 
varolan bir imgeyi yakalamıştır. 
Thvemier'nin kastettiği sanırım budur. 
Günümüz insanına mesaj getirecek 
soruları doğru sormak gerekir. Irmağın o 
denemednde sanatçı ırmağın yukarısına 
da aşağısına da bakar, sorusunu sorar, 
yanıtını alır. Tarihçi onun bu ırmak 
tanımlamasını kendi perspektifiyle 
tutarsız bulup da eleştirirse yanılgıya 
düşer. 

Tarih iki boyutludur, sanat üç boyutlu. 
Tarihte en önemli boyut eksiktir: 
Can boyutu. 

Tarihin kuşbakışı alınmış fotoğrafında 
kabartılar da, çöküntüler de gözükmez. 
Ormandaki ağaç gözden kaçar. Oysa 
sanatçı haritayı, haritadaki ormanı değil 
o ağacı görür; ağaca kuş dalışı yapar. 
Yaklaştıkça yalnız ağacı değil, ağaçtaki 
yaprakları, yapraklardaki rüzgarı, kuşları, 
kelebekleri, böcekleri, cıvıltıyı, ışığı, 
rengi, ışınyapım olayını(fotosentez) 
kısaca ağacın yaşamını bir canlı süreç 
olarak yakalar. Acaba hangi perspektif 
doğrudur. Sanırım tartışma abestir. Tarih 
kendine düşeni yapmaktadır, sanat 
kendine düşeni. 

Prof. Orhan ASENA 
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DOSTLAR TİYATROSU/THEATRE 
1 19,20,21 ,22 ,7 . 1987, Thksim Sahnesi, 21 .30/9.30 pm 

3AY PUNTİLA İLE U ŞAGI MATTİ 
\1ISTER PUNTILA AND HIS HIRED MAN, MATTI 
)anat Yönetmeni/ 
\rtistic Director : Genco Erkal 

�azan/Written by : Bertolt BRECHT İşçiler/Workers : Erdem ÖZİPEK 
;eviren/'Iranslated by : Adalet CIMCOZ Ömer ÇOLAKOGLU 
)iirler/Poems : Thlat HALMAN Hüseyin ÖZBEY 
'öneten/Directed by : Genco ERKAL 
>ahne Thsarımı/ Surkkala : Şefik KlRAN 
)tage Design : Thncay ÇAVDAR Avukat/ Lawyer : Yüksel ÖZKÖK 
:Jiysi/Costumes : Sevim ÇAVDAR Papaz/Priest . Vala ÖNENGÜT 

Papazın Karısı/ 
'untila : Genco ERKAL Priest's Wife . Güzin ÇORAGAN 
:Jarson/Waiter : Vala ÖNENGÜT 
'argıçQudge : Yusuf ELVER Yönetmen Yar./ 
-1atti : Avni YALÇIN Ass ı. Director : Zeynep IRGAT 
�va : Defne HALMAN lşık/Lighting : Erdem ÖZİPEK 
\teşe/Attache : Fatih YILDIZ Ses Bandı/Sound 
Caçakçı Emma/ Recording : Hitay DAYCAN 
�mma, the Smuggler : Demet AKBAG Sahne Teknisyeni/ 
�aylar/ Stage Technician : Hüseyin ÖZBEY 
/eterinary Surgeon : Yüksel ÖZKÖK Müdür/Manager : Ahmet KAYA 
�czacı Kız/ 
:hemist Gir! : Güliz CANBULAT 
)üt Sağan Kız/ 
-1ilking Gir! . Zeynep IRGAT 
ielefoncu Kız/ 
lelephone Operatar : Güzin ÇORAGAN 
\hçı Kadın/ 
'/oman Cook : Meral ÇETİNKAYA 
�ina : jülide KURAL 

TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler San. 
A.Ş.ye karkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike ro rhank TÜRK HENKEL 
Kinıyevi Maddeler San. A.Ş. for rheir 
conrriburions. 



Oyun Konusunda . . .  
Bertold Brecht "Bay Puntila ile Uşağı 

Matti" 'yi 1940 yılında Finlandiya'da 
sürgündeyken yazdı. Brecht ailesini 
evinde misafir eden Finlandiyalı yazar 
Hella Wuolijoki"nin bir oyun taslağından 
ve öykülerinden esinlenerek yazılan 
oyun, dünyanın hemen her yerinde, 
yazarın en çok oynanan yapıtlarından 
biri . . .  Efendi ile Uşağı çağlar boyu dünya 
yazınının gözde temalarından biri olmuş: 
Don Kişot ile Sanşo Pansa, Don ]uan ile 
Leporello, Goldoni'nin "İki Efendinin 
Uşağı", Diderot'nun "jacques ile 
Efendisi" hemen akla gelen ünlü 
örnekler. 

"Bay Puntila ile Uşağı Matti" 
efendi/uşak, işveren/işçi ilişkilerine 
Brecht'e özgü bir yaklaşım getiriyor: 
dialektik . . .  m izah ve şiir. Ayrıca oyun, 
günümüzde küçümsenen, gittikçe 
yazlaştığı benimsenen halk tiyatrosundan 
çağdaş tiyatronun nasıl yararlanabileceği 
konusunda aydınlatıcı bir örnek 
oluşturuyor. 

Dostlar Tiyatrosu 
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THEATRES DES ARTS DE 
CERGY-PONTOISE 
GROUPE MA-CENTRE 
CHOREGRAPHIQUE DE BESANÇON 
COMPAGNIE DE L'ORIENT-EXPRESS 
e 23, 24.6.1987, Atatürk Kültür Merkezi, 1 8.30 1 6.30 pm 

BiLLUR KÖŞK 
LE KIOSQUE DE CRISTAL 
:Fransızca 1 In Fren ch) 

l'azan 1 Written by 
l'öneten 1 Directed by 
Koreografi 1 Choreography 
Dekor 1 Setiing 
Kostüm 1 Costumes 

Vlüzik 1 Music 
Işık 1 Lighting 
1\daptaston 1 Adapted by 
l'önetmen Yardımcısı 1 
�st. Director 

)elvihan 1 Selvihane 
Vluradhan 1 Mouradhane 

..aurence BOURDIL 

: Murathan MUNGAN 
: Lulu MENASE 
: Hideyuki YANO 
: SARKIS 
: Vincent GRENON 

Rachel GRILLARD 
: Kudsi ERGUNER 
: Baptiste CHAPELar 
: Claire HORDE 

: Genevieve ESMENARD 

: Laurence BOURDIL 
: Hideyuki YANO 







Yıldız KENTER Devlet Sanatçısı 

• 1 948'de Ankara Devlet 
Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitirdi. 

• 1 948/1959 yılları arasında Devlet 
Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak 
çalıştı. 

• 1 955/56 yıllarında American Theatre 
Wing, Neighbourhood ve Actor's Studio'da 
oyunculuk ve hocalık üzerine 
çalışmalarda bulundu. 

• 1 956'da Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda "Sahne" öğretmenliği 
yaptı. 

• 1959'da Ankara Devlet Tiyatrosu ve 
Devlet Konservatuvarı'ndan ayrıldı. 

• 1961 yılında kardeşi Müşfik Kenter ve 
Şükran Güngör ile İstanbul'da Site 
Tiyatrosu'nu kurdu ve İstanbul Belediye 
Konservatuvarı'nda sahne hocalığı 
yapmaya başladı. 

• 1962'de Site Tiyatrosu kadrosunu 
genişleterek Kent Oyuncuları'nı kurdu. 

• 1968'de arkadaşlarının ve 
seyircilerinin katkılarıyla inşa ettirdiği 
Kenter Tiyatrosu'na !aşınma, 

• 1983 yılında yönelimle 
aniaşamayarak İ.B. Konservatuvarı'ndaki 
görevinden istifa etti. 

• 1986'da İ.Ü Devlet Konservatuvarı 
Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı'na 
atandı. 

1948'den 1987'ye kadar yüzden fazla 
rol ve 70'ten fazla reji çalışması yapan 
sanatçının kazandığı ödüller: 

• 1 960, 1 96 1  ve 1965 yıllarında 
"Tiyatroda En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü 
(İlhan İskender Armağanı), 

• 1 962 Sanat Türkiyesi'nin Kadın 
Ödülü (Türkiye Kadınlar Birliği Genel 
Merkezi), 

• 1964, 1966 ve 1970 Antalya Film 
Festivali Altın Portakal Ödülü, 

• 1981 yılında Türk kültür ve sanatına 
yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Devlet 
Sanatçısı payesi, 

• 1984 yılında Roma'daki İtalyan Kültür 
Merkezi tarafından "Dünya'da Yılın En 
Başarılı Kadını" Ödülü (Adelaide Ristori 
Ödülü) ve Türkiye'de Yılın En İyi Kadın 
Oyuncusu "Avni Dilligil Ödülü", 

• 1985 Thrcüman ve Milliyet gazeteleri 
okurlarının seçtiği Yılın En İyi Kadın 
Oyuncusu ödülleri; Türkiye'nin dışarda 
tanıtılmasına katkılarından dolayı Türk 
Tanıtma Vakfı tarafından verilen "TÜTAV" 
Ödülü, 

• 1986'da "Ben Anadolu" oyunundaki 
başarısından dolayı "Ulvi Uraz Ödülü" ile 
Türk Lions Kulübü tarafından Yılın En İyi 
Kadın Oyuncusu Ödülü. 

Şükran GÜNGÖR 
Çin'de doğan sanatçı 195 1 yılında 

Muhsin Ertuğrul yönetiminde İstanbul'da 
kurulan Küçük Sahne'de tiyatro yaşamına 
başladı. Küçük Sahne'nin dağılmasından 
sonra 1 956'da Devlet Tiyatrosu'na girdi 
ve bu görevden üç yıl sonra istifa etti. 

1960 yılında Yıldız ve Müşfik Kenter ile 
Site Tiyatrosu'nu, daha sonra da Kent 
Oyuncuları'nı kurdular. 

40'tan fazla oyunda rol alan, 5 oyunun 
da yönetmenliğini yapan Şükran Güngör, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunudur. 

Mübeccel VARDAR 
1960 yılında İstanbul'da doğdu ve 

Cibali Kız Lisesi'nden sonra İstanbul 
Belediye Konservatuvarı Tiyatro Yüksek 
Bölümü'nü bitirdi. 1980-81 Tiyatro 
mevsiminde Kent Oyuncuları'na katıldı ve 
bugüne kadar ondan fazla oyunda rol 
aldı. 
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TANER BARLAS MİM-TİYATRO 
MIME THEATRE 
• 2,3,4.7.1987, Thksim Sahnesi,21 .30/9.30 pm 

'iALDUN TANER'in l .Ölüm Yıldönümünü Anma 

<ON ÇİNALAR 

�azan!Written by 
Haldun TANER 

:::>yunlaştıran-Yöneten/ 
Dramatized and Directed by 
Ilmer BARLAS 

"iüzik/Music 
5eıver ACİM 

:;evre Düzenleme-Giysi/ 
5etting and Costumes 
Metin DENİZ 

OynayanlarfPerformed by 
Elif ATAÖV 
Aysun AYDIN 
Alev AYKENT 
Zuhal GENCER 
Zeynep GÜMÜŞ 
Aylin KALINAGA 
Aytül ÖZKAN 
Seval ÖZMEN 
Figen ÖZTÜRK 
Şebnem SÖNMEZ 
Nazlı TOSUNOGLU 
Ali Aı:.:ruN 
Erdin BALTACI 
Thner BARLAS 
Erdo�an BAYRAKOGLU 
Orhan ERTÜRK 
Yaşar EYUBOGLU 
Eftal GÜLBUDAK 
Kemal KEŞMER 
Sedat KÜÇÜKAY 
Ziya KÜRKÜT 
Salih Engin SÖNMEZ 
Konuralp SUNAL 
Savaş AYKILIÇ 

Thknik Kadro/ 
Thchnical Staff 
Argu SAGTÜRK 
Hakan ÖZTOP 
Nurtaç ÖZTUNA 
Ümit AKSOYLU 
Özcan ALPAR 
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İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TiYATROLARI 
ISTANBUL MUNICIPAL THEATRES 
e 25,26, 27,28.7.1987, Thksim Sahnesi, 21 .30/9.30 pm 

VAHŞi BATI 
TRUE WEST 

Yazan 1 Wıitten by 
Çeviren 1 'Ihınslated by 
Yöneten 1 Directed by 
Dekor-Kostüm 1 
Setiing - Costumes 

Austin 
Lee 
Saul 
Anne 

Sam SHEPARD 
Yıldırım TÜRKER 
Thnç YALMAN 

Ersin SATGAN 

Cüneyt TÜREL 
Erol KESKİN 
Ersan BARKIN 
Gül AKELLİ 





BALE VE DANS 

BA LET AND DANCE 









1 BALE VE DANS 

1 BALLET AND DANCE 

�ETHERLANDS DANS TiYATROSU 
:iENÇLER GRUBU 
ruNIOR GROUP OF NETHERLANDS 
DANCE THEATRE 
1 26.6.1987, Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30/9.30 pm 

ETHERLANDS DANS 
İYATROSU GENÇLER GRUBU 
1981 yılında kurulan grup çok kısa bir 

ıman süreci içinde üstün bir başanya 
aştı ve uluslararası bir üne kavuştu. 
Dünyanın hemen hemen bütün 
ıhnelerinde gösterilerini sergileyen 
plulu�un en son olarak yaptı�ı İspanya, 
marya Adalan, İtalya, Bulgaristan, 
:ansa, Almanya, Polanya ve ABD 
meleri büyük başanya ulaştı. 
Gençler grubu ana toplulu�u genç 
ınsçılarla besleme ve takviye etmek 
nacıyla kuruldu. Gençler çalışmalannda 
plulu�un çalışma usullerine, repertuar 
: atmosferine alıştınlmakta,böylece esas 
upla birleşmekle ve dans etmekte 
•rlukla karşılaşmamaktadırlar. 
Gençler toplulu�nun repertuannda jiri 
1lian'in koreografisini yaptı�ı 
:aıhedrale engloutie/ Batık Katedral", 

"Stoolgame 1 Alet Oyunları", "Blue Skin 1 
Mavi Thn", Nacho Duato ']ardi Thncat 1 
Kapalı Bahçe", "Uccelli''; james Vincenı 
"Bylines 1 Sırasıyla", "Folksongs 1 Halk 
Şarkıları" ve Philip Thylor "Haunted 
Passages 1 Hayaletli Geçitler" gibi genç 
ve yetenekli koreograflann eserleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Hans van Manen, 
Christopher Bruce, Nils Christe, judith 
Marcuse, Ed Wubbe ve Kei Thkei gibi 
ünlü misafir koreograflar bu genç grup 
için koreografiler yapmaktadır. Böylece 
de�işik tip eserleri içeren repertuarları 
de�işik görüşleri yansıtan koreograflarla 
çalışma olana�ını yaratır. 

Netherlands Dans Tiyatrosu Gençler 
Grubu 18 ile 21 yaşları arasında olan 13 
dansçıdan oluşmaktadır. Grupta 
Hallandalı dansçıların yanı sıra de�işik 
uluslardan gelen dansçılar da 
bulunmaktadır. 

· .. 

Jiri KYLIAN 
1947'de Prag'da doğan Kylian 9 

yaşında Prag Ulusal Bale Okulu'nda 
eğitim görmeye başladı ve daha sonra 
Konservatuvarda ünlü eğitmen Zora 
Semberova ile de öğrenim gördü. Kl§sik 
bale eğitiminin yanı sıra halk dansı, 
çağdaş dans, Graham tekniği, müzik, 
piyano ve koreegrafide hem teorik hem 
de pratik yaptı. 

İngiliz Kültür Heyeti'nden aldığı bir 
bursla 1967'de İngiltere'ye giderek 
Londra'daki Kraliyel Bale Okulu'nda 
eğitimine devam etti ve çağdaş dansın en 
son gelişmelerini inceleme imkAnını 
buldu. 1968'de ünlü yönetmen john 
Cranko solist olarak Stuttgart Balesi'ne 
angaje etti. İlk koreagrafisi olan 
"Paradox"u, genç koreograflara olanak 
tanımakla tanınan Noverre Grubu için 
yaptı. Daha sonra Stuttgart Balesi için de 
koreografiler gerçekleştirdi. Netherlands 
Dans Tiyatrosu için ilk koreografısini 
1973'te Frank Martin'in müziği üzerine 
yaptı. 1975'te Hans Knill ile Netherlands 
Dans Tiyatrosu Sanat Yönetmeni 
Yardımcısı, 1978'de de Sanat Yönetmeni 
oldu, ancak ünlü koreografilerini 
sergilerneye de devam etti. 
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KANADA BÜYÜK BALESi 
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 
e 30.6 . 1987, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30/9.30 pm 

SQUARE DANCE 
Koreografi/Choreography 
George BALANCHINE 

Müzik/Music 
Arcangelo CORELLI/Antonio VIVALDI 

lşık/Lighting 
Nicholas CERNOVITCH 

Vivaldi ve Coreili'nin müziği üzerine düzenlenen 
bu bale ilk kez 21 Kasım 1957'de New York City 
Ballet tarafından sahnelendi. 

1986 yılında Kanada Büyük Balesi repertuarına 
alınan bale, New York City Ballet'den Victoria Simon 
tarafından tekrar düzenlenmiştir. 

BRAHMS İLE/AVEC BRAHMS 
Koreografi/Choreography 
Linda RABIN 

Müzik!Music 
Johannes BRAHMS 
(Op.ll8 Piyano Parçalan/Piano Pieces) 

Kostüm/Costumes 
Janin A.HADLAW 

Işık/Lighting 
Nicholas CERNOVITCH 

Bu eser Linda Rabin'in Kanada Büyük Balesi'ne 
üçüncü katkısıdır ve aslında 1liskelian Dans Vakfı'nın 
ilk temsili için Mayıs 1983'de sahnelenmistir. 

BAHAR AYİNİ/LE SACRE DU PRINTEMPS 
Koreografi/Choreography 
james KUDELKA · 
Müzik!Music 
İgor STRAVİNSKİ 
Kostüm/Costumes 
Sylvain LABELLE 
lşık/Lighting 
Nicholas CERNOVITCH 

Eserin dünya prömiyeri Diaghilev 
Balesi tarafından efsanevi Vaslav 
Nijinski 'nin koreografısiyle Paris 'te 
Champs-Elysee Tiyatrosu 'nda 29 Mayıs 
1913' de yapıldı. Eserin orijinal 
senaryosunu Stravinski pagan Rusya 
konusunda bir otorite olan Roerich ile 
birlikte hazırlamıştı: !.Bölüm baharın



gelişini kutlayan çeşitli ilkel törenierin 
yeraldığı "Dünyanın Thpınması" idi. 
2 .Bölüm "Kurban Etme"de kabile, 
gençkızların aralarından birini 
geleneksel kurban olarak seçmelerini ve 
seçilen kurbanın ölünceye kadar dans 
etmesini seyretmek için toplanır. 

Kudelka'nın koreagrafisinde olay 
belirsiz bir orta Avrupa ülkesinde 
geçmektedir. Ana tema ise kurban etme 
değil "doğum"dur. Thpluluk bir oğlan 
çocuğu istemektedir. Bu da hem krallığın 
isteği, hem köylüler arasında gelenektir 
ve parlak bir geleceği ı;imgeler. 

Bu balede, Decca-London Şirketi'nin 
yayınladığı, Charles Dutoit. yönetimindeki 
Montreal Senfoni Orkestrasının 
seslendirdiği"Bahar Ayini" plağı kullanılmıştır. 



1+1 D O  
D O  

Bu gösteriler KANADA ve QUEBEC 
Hükümer/eri'nin değerli yardımlanyla 
gerçekleşririlmişrir. 
These performances have been realized wirh 
rhe conrriburion of rhe CANADA and 
QUEBEC Governmenrs. 

NETAŞ Norrher Elecrric Thlekominikasyon 
A.Ş.ye karkılanndan dolayı teşekkür ederiz. 
� should /ike ro rhank NETAŞ Norrherm 
Elecrric Thlekominikasyon A.Ş. for rheir 
conrriburions 
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GARI'H FAGAN, 
BUCKET DANS TiYATROSU 
BUCKET DANCE THEATRE 
e 30,31 .7.1987, Açıkhava Tiyatrosu 21 .30/9.30 pm 

BUCKET DANS TiYATROSU 
Bucket dansçılannın başka dansçılara 

benzemedikleri söylenir. Bu nitelik 
ayırımı "Fagan"teknii:)i ile yıllarca ei:)itim 
görmekten, toplului:)un kurucusu ve sanat 
yönetmeni Garth Fagan'ın oluşturdui:)u 
kişisel dans sözlüi:)ünün teknik 
metodlarından kaynaklanmaktadır. 

New York Times'in eleştirmenine göre 
"Bucket dansçılan çabuk, esnek, güçlü, 
düşündürücü, akıcı ve kesin. Bugüne 
kadar görülen topluluklar arasında 
dinamizm ve biçimde kesin dei:)işiklik 
yaparak eneıjiyi en saf şekliyle 
sergileyen bir topluluk". 

Bucket orijinallii:)i ve başanlarından 
dolayı New York İli Sanatlar Ödülü'nü 
almış; Avrupa, Afrika, Yakın Doi:)u, 
jamaika ve Bermuda'ya tumeler yapmış 
ve kuruluşunun 15.Yılını ise Amerikan 
Hükümeti narnma çıktıi:)ı bir turnede 
Harara, Zimbabwe'de kutlamıştır. 

Garth Fagan'ın Bucket Dans Tiyatrosu 
"Büyük Gösteriler" adı altında 
yayınlanan TV dizisinde yer almış, 
jacob's Pillow, Spoleto ve Aspen 
festivallerine katılmıştır. 

Thpluluk 1986-87 mevsiminde Los 
Angeles, San Francisco, Houston, 
St.Louis ve Minneapolis'ten başladıi:)ı 
tumesini Avrupa'da devam etmektedir. 





Şark Sigorta TAŞ. 
Büyükdere Cad 145, Kat 34 
Zincirlikuyu 80507-İstanbul 

Telefon 
167 ()() 30 1 lO Hat 

Teleks 

bir 

26489 Saim Tr - 26774 Soco Tr 
Telefaks 
172 6 1  48 
Telgraf 

Şarksigor 

e SARK SIGORTA 
"1923'ten beri" 



GELENEKSEL SANATLAR 

TRADITIONAL ARIS 





Manolo SANLUCAR 

Asıl adı Manuel Munoz Alcon olan 
�anolo Sanlucar Güney İspanya'nın 
:adiz kenti civanndaki Sanlucar de 
3arrameda'da doi)du. İlk gitar derslerini, 
;ocukluk ça�ında babasından aldı ve 
usa zamanda gelişerek ıs yaşlannda 
�lamenco hakkında araştırmalara ve 
(endine has yorumunu geliştirme�e 
Jaşladı. İlk önemli konserini ı972'de 
�adrid'te Ateneo' da verdi. Önce 
Jlllklanyla bütün Latin ülkelerinde ve 
\.BD'de tanındı. ı976'da Madrid Thatro 
�eal (Krallık Tiyatrosu) ve Palau de 
3arcelona'daki (Barselona Konser Sarayı) 
:esitalleri geniş yankılar uyandırdı. 
l977'de başanlı Amerika ve Avrupa 
umelerinden sonra ı979'da japonya'da 
(Onserler verdi, Santander (İspanya) 
;estivali'ne katıldı. 

Her yıl çeşitli ülkelerde konserler 
�eren Sanlucar'ın kazandı�ı ödüller 
ırasında şunlar sayılabilir. 
l972'de Endülüs "Flamenco 
\.raştırmalan Enstitüsü" l .Ödülü, 
.talya Dünya Gitar Festivali l .Ödülü, 
erez Ulusal Flamenco Ödülü ve Portekiz 
�ıamenco l .Ödülü; 
1974 'e Cordoba'da Ulusal Gitar Yanşması 
l .Ödülü, Ispanya'nın "Altın Plak" Ödülü; 
l975'de "Marathon" l .Ödülü; 
l.976'da Flamenco çalışmalan için 
'J! Castillete Minero" Ödülü; 
l978'de Amerika'da en iyi İspanyol Gitar 
>Ja�ı ödülü; 
l980'de Madrid'te "İspanya'nın en iyi 
�nstrümantalisti" Ödülü 

FLAMENCO 
Bugüne dek yaratılan en ateşli ve içten 

müzik Flamenco ça�ımızda ünlü besteci 
Manuel de Falla ve şair Frederico Garcia 
Lorca sayesinde tanınmış ve de�er 
kazanmıştır. 

Flamenco'nun Güney İspanya'da ortaya 
çıkmasının kaynaklan tam olarak 
bilinmemektedir: Avrupa, Arap ve Hind 
müzik yapılarıyla çok yakın ve garip bir 
ilişkisi oldu�u bir gerçektir. Ünlü 
İspanyol müzikçisi Manuel de Falla, 
Flamenco'nun bazı tarihi unsurlar 
etkisinde meydana geldi�ini söyler: 
"Araplann İberik Yanmadası'nı istilası, 
Bizans ilahilerinin İspanyol Katolik 
kiliseleri tarafından devralınması ve 
yaratıcı olarak da do�dan gelen çingene 
topluluklarının Endülüs'e yerleşmesi" . . . 
Flamenco, İspanya'nın en güneyindeki ili 
Endülüs'te, di�er deyimiyle Andalucia'da 
meydana gelmiştir. İspanya'nın di�er 
bölgelerinde öme�in Catalonia, Valencia. 
Asturia, Navarra illerinde halk müzikleri 
ayn bir karaktere sahiptir. Bir ']ota", bir 
"Pasadoble", bir "Bolero" asıl Flamenco 
içinde yeralmaz. 

Flamenco'nun do�şunda büyük rol 
oynayan ırk, çingene ırkı Hindistan'dan 
bütün dünyaya yayılmıştır. 9 .Yüzyılda 
dalgalar halinde göçe başlayan, ll ve 
ı 2 .  yüzyıllarda İspanya'ya gelen 
çingenelerin Hint tipine olan benzerli�i 
çok belirgindir: Başka ırklarla 
kanşmamış olanlar kara gözlü, kara 
saçlı, orta boylu, esmer !enli ve burunlan 
yassı veya ince gaga şeklindedir. Dilleri 
Hindistan'da konuşulan Sanskritçe'ye 
benzemekle beraber yaşadıklan ülkelerin 
dilinden kelimeler almışlar, müzikleri de 
yine yaşadıkları ülke müzi�ine göre 
de�işmiştir. 

Çingeneler İspanya'ya geldikleri zaman 
Endülüs Araplann hakimiyetinde idi. 
İberik Yanmadası'na 800 yıla yakın 
ellerinde tutan Araplar uygarlıklannın 
parlak bir devrini yaşıyorlardı. 
Endülüs'ün çekici kenti, Sevilla'da müzik 
kültürü,çok yüksekti ve do�dan gelen bir 
başka 'ırkın, Yahudilerin müzi�in 
gelişmesindeki etkileri büyüklü. 
Çingeneler, bu do� ırkının insanlan 
kendilerini yabancı bir ortamda 
hissetmediler. Dünyanının her tarafında, 
hatta İspanya'nın di�er 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 müzi�inin 
gelişmesini çalışlanyla, danslanyla ve 
yorumlanyla yönettiler. Arap ezgileriyle 
lspanyol ritmi ni kaynaştırdılar . . .  Büyük 
düşünür Unamuno İspanya'daki çingene 
etkisinin 800 yıl süren Arap 
hakimiyetinin etkisinden bile fazla 
oldu�nu ileri sürer. Flamenco yalnız bu 
esrarlı, ba�ımsızlı�ını seven ırka has 
olsaydı, Macaristan, Rusya ve di�er 
ülkelerin çingene müzi�iyle aynı olması 
gerekirdi. 

ı492 yılında Araplar İspanya'dan 
kesinlikle aynldılar ve bu arada meslek 
sahibi olmayan çingeneler de sürüldü. 
15 .Yüzyılda çeşitli İspanyol kentlerind� 
çingeneler için "Ghetto"lar yapıldı. Bir 
çeşit toplama kampını andıran bu 
yerlerde, bu esmer ırk çalışmaya 
wrlanıyordu. ı 783'den sonra çingenelen 
vatandaşlı�a kabul edildiler ama kendi 
'dillerini konuşmalan. elbiselerini 
giymeleri hala yasaklı. 

Flamenco kelimesinin nereden çıktı�ı 
konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış, 
türlü fikirler öne sürülmüştür. Unlü 
müzik bilgini Felipe Pedrell'e göre 
Imparator S.Şarl Ispanya'ya geldi�i 
zaman yanında Flamanlar da vardı. 
Ayrı tarihlerde İspanya'ya bir çingene 
akını olmuştu. Çingeneler genellikle 
ordulann arkasından giderler, 
ya�malardan geri kalana sahip 
çıkarlardı. Halk, alaycı bir ifadeyle onlan 
da Flaman olarak adlandırdı, Flamenco 
adını verdi . . .  

Madrid Konservatuvan profesörü 
Manuel Garcia Matos ise bu ateşli ve 
canlı müzi�i ifade eden "Flamenco" 
kelimesinin zeki, ateşli, canlı anlamına 
gelen "Flameante" kelimesinden 
türedi�ini söyler. Bugün bile Endülüs'te 
külhanbeyi veya hareketli anlamına 
"Flamenco"· terimi kullanılmaktadır. 

Endülüs falklor uzmanı Rodriguez 
Marin, 18 ve ı9.yüzyıllardaki şarkıcılann, 
dansçılann ince, uzun bacaklan, gaga 
biçimindeki burunlan ile "Flamingo" 
kuşlannı andırdı�ını belirtmekte ve 
"Flamenco" adının bu kuş cinsine 
benzetilerek verildi�ini açıklamaktadır. 
Fas'ta yaşayan İspanyol-Arap 
müzikleri· araştırmacısı Barriınıo ise son 
yıllarda tamamen ayn bir tez ileri sürdü: 
Flamenco Arapça olan "felldh" ve 
"mangu" kelimelerinden çıkmıŞtır; 
"fellllh"· rençber, "mangu" da şarkı 
söylemek anlamına gelir. Bu nedenle 
Flamenco "şarkı söyleyen rençber" 
demektir. 

Flamenco Güney İspanya sanatının en 
önemlisi, hatta en fazla özelli�i alanıdır. 
"Arte Flamenco-Flamenco Sanatı" 
sadece gitar veya şarkı veya dansın tek 
başianna olmalanyla de�il. daha çok bu 
üçünün bir araya gelmesinin bir 
ifadesidir. Bu üç unsur ayn ayn olduklan 
'zaman bile birbirlerinden söz ederler ve 
diyaloglan bir gerçekçili�in kayna�ıdır; 
uzun ve gizli bir geçmişten gelen bu 
'gerçekçili�in derin acısı ve yaşama olan 
saygısını hiçbir şey maskeleyemez. 
Flamenco bir müzikten daha çok bir 
felsefe, bir yaşam biçimidir. 
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1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

TÜRK KLASiK VE 
TASAWUF MÜZİGİ KONSERİ 
CONCERT OF TURKISH CLASSICAL 
AND MYSTICAL MUSIC 
e 25.6.1987, 21.30 1 9.30 pm 
e 26.6.1987, 18.30 1 6.30 pm 

Atatürk Kültür ,Merkezi 

Solist 1 Soloist 
Ahmet ÖZHAN 

KlAsik 1ürk Sazlan Beşiisi 1 
1\ırkish Classical lnstruments' Quintet 

Nihat oo(Ju, kemence 
Cüneyt KOSAL, kanun 
Do�an ERGiN, ney 
Abdi COŞKUN tanbur 
Vahit ANADOLU, kudüm-bendir 

Koro 1 Choir 

I. BÖLÜM: 

1ürk KlAsik Müzil)inden Seçmeler 

Sultan ll. BEYAZlD 
(1447-1512) 

Sofyan Usftlünde Nev4 Peşrevi 

BuMrizAde Mustafa 
ITRt EFENDi 
(164ü-1712) 

Nirn Sakil (D.eöişmeli) Usftlünde 
NevA 'KAr 

Il. BÖLÜM 

Sazlarla MO.siki 
Kanüni dönemi besteellerimizin 
Saz Eserlerinden Seçmeler 
İcra eden: KlAsik 1ürk Sazlan Beşiisi 

Türk Thsavvuf Müzi�inden 
Seçmeler 
Del)işik makam, del)işik tertip ve 
eserler 
Ney: .Ümit GÜRELMAN 
Bendir: Thl)rul İNANÇER 

Neş'e SEVECEN 
Yeşim ERDEMO(iLU 
Nural ALGAN 
Mukadder KIYAK 
Nermin ALACAGÜN 
Sevinç DEMİRCAN 
Gülten KÖMÜRLÜ 
Hidayet ELBURUS 
Esin SEÇKİN 

"Gülbün-i iyş midemed sakl-i gül-tzar kü" 

Hülya AKIN 
Ahad URUK 
Mehmet ŞAFAK 
Mithat ARISOY 
Ayhan ÇA(iLI 
Suat YILDIRIM 
Kudsi SEZGİN 
Serdar OKUR 
Yurdal 10KCAN 
Bahri GÜNGÖR 
Erhan ENGİN 
Mert ATıA.MAN 
Mustafa GÜLER 
Metin AKYOL 
Oktay ÜNSAL 
Kaya ÖZDO(iRU 

Sunan 1 Presented by 

Do�an BAVLİ 

Metin yazan 1 Thxt by 

Fethi KARAMAHMU10(iLU 

Ama KADRi EFENDi 
(?-1650?) 

Aksak SemAi Usftlünde 
Nev4 A�ırsem4i 
"Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi" 

Haminamizade İsmail 
DEDE EFENDi 
(1778-1846) 

Yürük SemAi Usftlünde Neva 
Yürüksem4i 
"Ey gonca-dehen Ah-ı seherden 

hazer eyle" 

Şemseddin ZiYA BEY 
(1882-1925) 

Aksak Usulünde Nev4 Şarkı 
"Ko slnem ateşe yansın 
Gönül el)lensin, aldansın" 

ZEKAi DEDE 
(1824-1897) 

Yürük SemAi Usftlünde Neva. Şarkı 
"Yine bal)landı dil bir nev-nihale 
Misali gelmez alemde hayale" 

TEKFEN HOLDING A.Ş.ye katkılanndan 
dolayı teşekkür ederiz. 
� should /ike to thank TEKFEN HOLDING 
A.Ş. for their contributions. 



Ahmet ÖZHAN 1950 yılında Urfa'da doijan sanatçı, 
1968'de Üsküdar Musiki Cemiyeti ile 
.İstanbul Belediye Konseıvatuvarı 
öijrencisi oldu. Bir yandan müzik bilgi ve 
tecrübesini geliştirirken, diijer yandan da 
sahne ve pUlk çalışmalan yapmış, filmler 
çevirmiştir. Halen TRT İstanbul Radyosu 
Türk Sanat Müzii)i solisli olarak görev 
yapan Ahmet Özhan, TRT'nin hazırladıijı 
"Hacı Arif Bey" ve "Aliş" televizyon 
dizilerinde başrolü oynamış, Asya Ülkeleri 
Şarkı Yanşmosı'nda Türkiye'yi temsil 
etmiştir. Türk Klasik ve Thsawuf Müzii)i 
dalıda en iyi solistler arasında yer alan 
sanatçı, müzik çalışmalannı yurtiçi ve 
dışında "Güldeste" ismiyle uyguladıijı 
sanat aijırlıklı konserler için 
yoi)unlaştırmıştır. 

Milli kültürümüzde son derece önemli 
yeri olan Türk Klasik ve Thsawuf 
Müziijini kendine has üslfibu ve. 
geleneksel tarzı ile icra ederek yurtiçi ve 
dışında tanıtmak, Türk Thsawuf Müziijine 
ını bugün için kaybolmakta olan 
birbirinden güzel eserleri kaynaklanndan 
araştınp tesbit etmek, repertuanmıza 
kalmak, basılmalannı saijlamak ve 
böylece gelecek nesillere intikal etiirmek 
amacı ile 7 yıl önce KLASiK TÜRK 
SAZLARI BEŞLİSİ ismiyle 
oluşturdui)umuz grup, TÜRK KLAsiK VE 
TASAWUF MÜZİGİ 1DPLULUÖU adlı aynı 
amaçlı büyük toplului)umuzun da 
çekirdei)ini oluşturmaktadır. 

Gerek "Beşli" ve gerekse büyük 
toplulUJiltımuzla deijerli sanatçı Ahmet 
Özhan'ın solistiiilinde bugüne kadar 
yapmış oldui)umuz yurtiçi ve dışındaki 
konserler ile aynca müsikimiz 
konusundaki çalışmalanmızın, başta 
sanatsever halkımız olmak üzere çeşitli 
"kurum" ve "kuruluşlar" ile 
üniversitelerimizin ilgi ve takdirlerine 
ulaşabilmiş olmasından dolayı gurur ve 
mutluluk duymaktayız. 

Bir gönül toplului)u olarak çalışan 
grubumuz, bundan sonrası için 
sorumluluklarının daha da bilincinde 
olarak, günümüzdeki resmi müzik 
kuruluşlanndan özlenen hizmetleri 
gerçekleştirme azim ve karanndadır. 

Sanat ve sanatçısever izleyicilerimize 
gönülden saygılanmızla. 

Kl&sik Türk Sazları Beşiisi . 



1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI 
DEVLET KLASiK TÜRK MÜZİGİ KOROSU 
\1INISTRY OF CULTURE AND 1DURISM 
)TATE TURKISH CLASSICAL 
\1USIC CHORUS 
t 29.6.1987, Eski Şark ve İslam Eserleri� Müzesi, 21 .30/9.30 pm 

'öneten/Conducted by: Dr.Nevzat ATLIÖ 

TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacı/ık 
A.Şme/katkılarmdanjdolayı teşekkür ederiz. 
� should /ike to thank TERCÜMAN 
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. for their 
contributions. 



Müzik e!:jitimine kemanla başlayan 
Dr. Nevzat Atlı!), İstanbul Tip Fakültesini 
bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. 
İstanbul Radyosu Türk Musikisi şelliği, 
İstanbul Konservatuvan İcra Heyeti 
şelliği, İstanbul Radyosu müdürlüğü 
(1954-1958) görevlerinde bulundu. 
Istanbul Radyosu Küçük Korosu'nu 
yönetirken 1963'de Mesud Cemil'in 
vefatı üzerine Ki§sik Koro'nun şefliğine 
getirildi; bu görevi 1976 yılında kadar 
sürdürdü. 1969'da Milli Eğitim Bakanlı!:jı 
Türk Musikisi Komisyonu kurulunca 
başkan seçildi ve bu komisyon Kültür 
Bakanlığı'na devredilince de bu görevine 
devam etti. "1001 Thmel Eser" 
Komisyonu ile TRT Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde bulundu. 1979'da Kültür 
Bakanlığı tarafından "Devlet Kl§sik Türk 
"iüzi!:ji Korosu" kurulunca koronun 
�elliğine atandı. 

1981'de Kültür Bakanlığı'nın Kl§sik 
Türk Müziği dalında Başarı Ödülü'nü, 
1983'de Türkiye Kültür Vakfı'nın "Türk 
Kültürüne Hizmet" Ödülü'nü aldı ve aynı 
yıl "Atatürk Kültür, Dil ve Thrih Yüksek 
Kurulu" üyeliğine seçildi. 1987 yılında 
"Devlet Sanatçısı" ünvanını aldı. 
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1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

İ.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI 
TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETi 
TURKISH MUSIC ENSEMBLE OF 
STATE CONSERVA10IRE, ISTANBUL 
UNIVERSITY 
e 30.6.1987 Yıldız Sarayı Has Bahce, 21 .30/9.30 pm 

Şef 1 Conducted by 
Solist /Soloist 

I. BÖLÜM 

Refik FERSAN 
(1893-1965) 

BuhurızAde Mustafa ITRİ 
EFE NDİ 
(1640-1 712) 

Hacı FAİK BEY 
(1831-1891) 

Thb'i MUSTAFA EFENDi 
(1 705-ı 770) 

Zekai DEDE EFENDi 
(1825-1897) 

ARA 1 INTERMISSION 

IL BÖLÜM: SAZ ESERLERİ 

Neyzen Dede SALİH EFENDi 
(1818-1888) 

NUMAN AGA 
(1 750-1834) 

Solist: İnci ÇAYIRU 
RAHMi BEY 
(1865-1924) 

Thb'i MUSTAFA EFENDi 

Münir Nureddin SELÇUK 
(1899-1981) 

ARA 1 INTERMISSION 

III. BÖLÜM 

Enderiini ALİ BEY 
(1830-1897) 

ŞEVKi BEY 
(1860-1891) 

RIFAT BEY 
(1820-1888) 

Hicaz Köçekçeler 

Rıza RİT 
İnci ÇAYIRLI 

Devr-i Kebir Usillünde Hisar Peşrevi 

Devr-i Kebir Usulünde Hisar Beste 
"Cam-ı lalindir senin ılyine ıily-ı enverin" 
Aks� SemiH Usillünde 
Hisar A�ır Semfti 
"Nil-i pur ızdırılbım mece-i seylabdır senile" 

Aksak Usulünde Hüseyni Şarkı 
"Neyleyim biçare dil encam-ı kar" 

Yürük Semai Usulünde 
Hüseyni Yürük Semfti 
"Ben gibi sana ı!şık-ı üftade bulunmaz" 

Curcuna Usulünde Hüseyniaşiran Şarkı 
"Cemalin şem'ine pervane gönlüm" 

Devr-i Kebir Usillünde 
Acemaşiran Peşrevi 
Sakıyi Usillünde Şevkefza Son Peşrev 
Şevkefza Son Yürük Semfti 

A�ır Aksak Usulünde Bayati Şarkı 
"Gül hazin, sünbül perişan ba1)-ı zarın şevki yok " 
Yürük Semai Usillünde 
Bayati Yürük Semru 
"Gül yüzlülerin şevkine gel n(lş edelim mey" 

Sofyan Usillünde Nihavend Şarkı 
"Kandilli yüzerken uykularda" 
Aksak Usulünde Nihavend Şarkı 
"Kalamış" 

Sengin Semru Usillünde Hicaz Şarkı 
"Derdimi arzetme1)e" 

Aksak Usillünde Hicaz Şarkı 
"Bir taraftan üzüyor" 

Curcuna Usulünde Hicaz Şarkı 
"Sislendi hava, tarf-ı çemenzan nem aldı" 



Rıza RiT 1925 yılında İstanbul'da d�an Rıza Rit, 
1947-48 döneminde İ.Ü. Eczacılık 
Fakültesini bitirdi. Lise ve üniversite 
ej:jitimi sırasında 1ürk Musikisi'nin birçok 
büyük ismi ile çalıştı. 1945-52 arasında 
Ankara Radyosu'nda solo yayınlar yaptı, 
1953 yılında İstanbul Radyosu ve İstanbul 
Belediye Konservatuvan 1ürk Musikisi 
icra Heyeti'ne ses sanatçısı olarak girdi. 
1978-1984 yıllan arasında, iki dönem 
TRT Yönetim Kurulu'nda 1ürk Musikisi 
temsilcisi olarak görev yapan Rıza Rit, 
yurtdışında çeşitli konselere solist olarak 
katıldı. Uluslararası İstanbul Festivali, 
şehir ve yurtiçi konserleri ile televizyon 
programlannın yanı sıra 1ürk Musikisi 
İcra Heyeti'nin Almanya, Yugoslavya, 
Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptıj:jı 
turneleri yönetmiştir. 

Rıza Ri! halen, 33 yıldır hizmet verdij:ji 
İ.Ü. Devlet Konservatuvan Türk Musikisi 
İcra Heyeti'nin şellij:jini yürütmektedir. 

İstanbul'da doj:jan İnci Çayırlı, Çamlıca 
Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra, dayısı 
bestekar Fahri Kopuz'un teşvikiyle 1953 
yılında müzik çalışmalanna başladı ve 
Üsküdar Musiki Gerniyeti ile İ.B. 
Konservatuvan'nda ej:jitim gördü. Aynı 
yılın sonunda İstanbul Radyosu'na girdi 
ve Münir Nurettin Selçuk'a korosunda 
eşlik etti. İstanbul Radyosu 'nda bir süre 
koro yöneticilij:ji de yapan sanatçı 
Sovyetler Birlij:ji, Romanya, İsviçre ve 
Kıbns'ta konser verdi. İnci Çayırlı halen 
İ.TÜ. 1ürk Musikisi Devlet Konservatuvan 
öj:jretim üyesidir. 



1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

t\YANGİL TÜRK MÜZİGİ 
ORKESTRA VE KOROSU 
t\YANGIL TURKISH MUSIC 
ORCHESTRA AND CHORUS 
1 3.7.1987, Atatürk Kültür Merkezi, 18.30/6.30 pm 

�f/Conductor: Ruhi AYANGİL 
3olist/Soloist: Dr.Ali Rıza KURAL, tenor 

.. BÖLÜM 
�EYH GALİB'e Saygı 
:U.SULTAN SELİM HAN (1761-1808) 

"Şevk-utarab KAr" 
�usahib SEYYİD AHMED AGA (1728-1794) 

flacı ARİF BEY (1831-1885) 

:>ADETIİN KAYNAK (1895-1961) 

I.BÖLÜM. 
Gizemli Şarkılar 
3olist: Dr.Ali Rıza KURAL 

II: BÖLÜM 

�ski Şiirin Rüzg3nyla 
�.İhsan ÖZER (1961) 

�utlu IDRUN (1942) 
ialçın TIJRA (1934) 

�uhi AYANGİL (1953) 

Bu yıl, kuruluşunun 5.Yılını yaşayan 
ülkemizin ilk ve tek özel Türk Müzii)i 
kuruluşu olan Orkestra ve Koromuz, 
sanatseverlerin bugüne kadar ulaşan 
teşvik ve tenkitlerine teşekkür ederek, 
daha nice yıllara ulaşmayı arzuluyor. 

Türk Musikisini ulusal kültürümüzün 
aynlmaz ve yaşayan bir öi)esi olarak ele 
alan, üretilmiş ve halen üretilen nitelikli 
eserleri bir mesaj esprisi ile 
dinleyenlerine arzetmeyi görev bilen 
Orkestra ve Koromuz bu yıl ilk 
seslendirmesini yapacai)ı yeni eserler 
yanında müzii)imizin güçlü bir ses 
sanatkan olan Sayın Dr. Ali Rıza Kural'a 
eşlik edecektir. 

Bizi çalışma gücü ile bezeyen teşvik ve 
tenkillerin sahibi tüm sanat dostlanna 
daha nice beş yıllara birlikte erişmek 
dilei)i ile saygılar . . .  

Ruhi AYANGİL 



Ruhi AYANGİL 

İstanbul'da doğan ve 10 yaşında kanun 
çalmaya başlayan Ayangil, l.U.Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Kısa sürelerle Hüsnü 
Anı! ile kanun, Necdet Varol ile nazariyat 
ve daha sonra da Cemal Reşit Rey ile 
piyano ve armoni çalıştı. 1972-1981 
yılları arasında B.Ü.Türk Müziği Kulübü 
Korosu'nu yönetti ve aynı üniversitede 
karşılaştırmalı Türk Müziği Thorisi 
dersleri verdi. 

Yurtdışında Hollanda, Sovyetler Birliği 
ve Polonya'da konserler yöneten Ayangil, 
Hasan Ferit Alnar'ın Kanun Konçertosu' 
nu besleeinin ölümünden sonra (Alnar'ın 
dışında) Istanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirdi. 

Bir kanun metodu hazırlayan ve beste 
çalışmaları da yapmakta olan Ruhi 
Ayangil halen İ.Ü.Devlet Konservatuvarı 
Türk Müziği Topluluğu'nda kanun 
sanatçısı ve I.T.U.Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı'nda öğretim görevlisidir. 

Dr.Ali Rıza KURAL 

1951 yılında Samsun'da doğan sanatçı, 
1968'da İ.Ü. Tıp Fakültesi'ne ve 1969 
yılında da İ.B.Konservatuvarı Türk 
Musikisi bölümüne girdi. 1 973 yılında 
Konservatuvarı bitirdikten sonra İ.Ü. 
Korosu ve Rumeli Musiki Derneği'ndeki 
çalışmalarından sonra 1 980'e kadar 
Dr.Nevzat Atlığ yönetimindeki Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev 
yaptı. 

Uroloji ihtisası yapan Kural 1985'de 
doçent oldu. Uzun yıllardır Cerrahpaşa 
Tip Fakültesi Korosu'nu yöneten sanatçı 
koro ve solist konserleri yanı sıra 
İstanbul Radyosu programiarına 
katılmaktadır. 

7!J7 



1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

[STANBUL TÜRK MUSİKİSİ KÜLTÜR 
VE SANAT MERKEZi KONSER GRUBU 
[STANBUL CULTURAL AND ART 
:ENTRE TURKISH MUSIC GROUP 
t ll.7.1987, Yıldız Sarayı Has Bahçe, 2 1 .30/9.30 pm 

'öneten 1 Conducted by Necdet VAROL 

. BÖLÜM 
• Klasik, Neo-klasik, büyük formda eserler, 
• Yan-klasik şarkılar (koral ve solo uygulamalar) 
• Enstrümantal Müzik: Klasik, Neo-klasik, modem saz eserlerinden örnekler. 
• Günümüz Bestecilerinden Seçkin Eserler: Solo ve Solo-Koro uygulamalan. 
' İnce Saz'dan (mini) Hüzzam Faslı: Musiki kültürümüzde önemli yeri olan ve 

giderek kaybolmaya yüztutmuş bulunan Geleneksel Müzik türlerimizden "Fasıl" 
di!)er adı ve de!)işime u!)ramış şekliyde "İNCE SAZ" için bir "MİNİ FASIL" 
ömeklemesi. 

\RA 1 INTERMISSION 

I. BÖLÜM 
· TÜRK MÜZİGİ ÇOCUK KOROSU: Özgün ve yeni şarkılar. 
• TÜRK MÜZİGİ GENÇLİK KOROSU: Ritmik, dinamik, hareketli ve neşeli gençlik 

şarkılan. 
Yeni kurulan bu iki gruptan orijinal ve sürpriz uygulamalar. 

· BÜYÜK KORO: A Capella uygulamalar (Romantik ve Folklorik) 
· Hamasi Eserler, Köçekçeler ve ileriye yönelik uygulamalar. 



1 GELENEKSEL SANATLAR 

1 TRADITIONAL ARTS 

AŞlKLAR ŞÖLENi 
TURKISH MINSTRELS 
e ll, 12.7. 1987 Gülhane Parkı, 16.00 1 4.00 pm 

Yöneticiler ve Seçiciler Kurulu 1 
Administration and Selecting Committe 

Feyzi HALICI 
/\hmet KABAKLI 
Gültekin SAMANCI 

Genel Koordinatör 1 
General Coordinator 

Hasan HALICI 

/\şık Şeref TAŞLIOVA 
/\şık Murat ÇOBANOGLU 
/\şık REYHANİ 
/\şık İLHAMİ 
Aşık DERYAMİ 
/\şık Mehmet YILMAZ 
Aşık İsmail CENGiZ 
Aşık Ali İLHAMİ 
Aşık Ali RAHMANİ 
Aşık Musa MERDANOGLU 
Aşık Zülifkar DİVANİ 

Aşık İsa OGUZ 
Aşık Sabahattin DÜLGER 
Aşık Mürsel SiNAN 
Aşık Maksut KOCA 
Aşık Mehmet BATUR 
Aşık Sefil SELİMİ 
Aşık FEYMANİ 
Aşık Hacı KARAKILÇlK 
Aşık Abdülvahap KOCAMAN 
Dertli Aşık Mustafa POLAT 
Aşık Nuri ÇIRAGI 

Bu gösteriler Konya Kültür ve 1lırizm Vakfı 
ve Derneği 'nin işbirliği ile düzenlenmişti� 
These performances have been realized with 
the cooperation of Konya Culture and 
Thurism Foundation and Association. 
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1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

BOGAZİÇİ MUSİKİ VAKFI 
HANlMLAR KOROSU 
FEMALE CHORUS OF BOSPHORUS 
MUSIC FOUNDATION 
e 15.7.1987 Yıldız Sarayı Has Bahçe 21 .30 / 9.30 pm 

Yöneten 1 Conducted by: Sözer YAŞMUT 
! .BÖLÜM 
TATYOS EFENDi 
(1858-1913) 
Delliilzacte İSMAİL EFENDi 
(1 797-1869) 
Mustafa Nafiz IRMAK 
(1904-1975) 

LATİF AGA 
(1815-1885) 
Osman Nihat AKIN 
(1905-1959) 

Lem'i ATLI 
(1869-1945) 
Rakım ELKUTLU 
(1872-1948) 

Ahmet ÜSTÜN 
(1926) 
Emin ONGAN 
(1906-1985) 
ARA 1 INTERMISSION 

Il. BÖLÜM 

ARA 1 INTERMISSION 

I I I .BÖLÜM :  KORO 
SALiM BEY 
(1829-1885) 
Mısırlı İBRAHiM EFENDi 
(1872-1933) 
ŞEVKi BEY 
(1860-1891) 
Hafız YUSUF EFENDi 
(1857-1925) 
ŞEVKi BEY 
(1860-1891) 
Alaaddin YAVAŞÇA 
(1926) 
Sadi HOŞSES 
(1912) 
Yıldırım GÜRSES 
(1942) 

Çember Usiilünde Suzinak Peşrevi 

Devr-i Kebir Usulünde Suzinak Beste 
"Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi" 
Ağır Aksak Usulünde Suzinak Şarkı 
"Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki 

gül" 
Curcuna Usulünde Suzinak Şarkı 
"Benim yarem gibi yare bulunmaz" 
Aksak UsUlünde Suzinak Şarkı 
"Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkar" 
GEÇİŞ TAKSiMi 
Yürük Semiii Usiilünde Nihavent Şarkı 
"Bin gül çıkarırdım sana kalbirndeki külden" 
Aksak Usulünde Nihavent Şarkı 
"Mümkün mü unutmak güzelim neydi o 

akşam" 
Düyek Usulünde Nihavent Şarkı 
"Yaprakları göğsünde açan gonca iken dün" 
Düyek Usulünde Nihavent Şarkı 
"Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin" 

Bu bölümde dört Solist ikişer şarkı sunacaktır. 
Solistler: 
Fikret KAYA 
Filiz OGUZHAN 
Salih ŞİRİN 
Sevin OKAY 

Hicaz Peşrev 

Ağır Aksak Usulünde Şarkı 
"Seni sevda çiçeğim tac-ı serim" 
Yürük Semai UsUlünde Şarkı 
"Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma" 
Devr-i Hindi UsUlünde Şarkı 
"Ateş-i aşkın harabetti dil-i nalanımı" 
Aksak Usulünde Şarkı 
"Dil yaresini andıracak yare bulunmaz" 
Düyek Usulünde Şarkı 
"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok" 
Nim Sofyan Usulünde Şarkı 
"Beklerim yolunu gözlerim ağlar" 
Aksak UsUlünde Şarkı 
"Körfezdeki üç beş güzel söylesinler şarkı 

gazel" 



Sözer YAŞMUT 

Düzce'de doğan Sözer Yaşmut 1965 
yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi, Mal iye
lşletme Bölümünü bitirdi; 1967'de de 
istanbul Belediye Konseıvatuvarı Türk 
Musikisi Nazariyat bölümünden mezun 
Jldu. 

1972 yılında Kadıköy Boğaziçi Musiki 
Demeğini kurdu ve üç sınıflı olan bu 
jemek çalışmalarını halen 
ıürdürmektedir. 1981 yılında ise Boğaziçi 
Musiki Vakfını kurdu. 

Sanatçı Kadıköy Kız Lisesi, Fenerbahçe 
l..isesi ile Maltepe Lisesi'nde müzik 
'ığretmenliği yapmış, ayrıca İktisat 
�akültesi Mezunları Derneğinde üç yıl 
ıüreyle Türk Sanat Müziği Korosu'nu 
;alıştırmıştır; İ.TÜ. Müzik Merkezi Türk 
)anat Müziği hocalı!jı ile koro şefliği 
�örevlerini yürütmüştür. 

Sözer Yaşmut halen Boğaziçi Musiki 
)emeği'nin ve Vakfı'nın yönetimindeki 
�örevlerinin yanı sıra Türk Musiki 
IJazariyatı, repertuar, usul-nota hocalı!jı ile 
<oro şetliği yapmaktadır. 

BOGAZİÇİ MUSİKİ VAKFI 
Boğaziçi Musiki Vakfı 27 Ocak 1982 

tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş bir musiki 
müessesesidir. 

1982 yılında Kadıköy'de çalışmaya 
başlayan, hukuki bünyesi ve çatısı çok 
geniş kurulmuş olan Vakfımız Türk 
Musikisi alanında ülkemizde bulunan şu 
ana kadar kurulmuş müesseselerin en 
büyüğüdür. 

Musikimizin her yönüyle ve bilimsel 
olarak ele alındığı Vakfımızda bilimsel bir 
ihtisas ve uzmanlık eğitimi yapan okulun 
yanı sıra yedi amatör ve üç profesyonel 
topluluk ile birçok yan bölümlerden 
oluşmaktadır. 

A.matör topluluklarımız: Hanımlar 
Korosu, Erkekler Korosu, Çocuk Koroları 
(7-1 1 yaş grubu), Gençlik Koroları ( 12-18 
yaş grubu), Fasıl Heyeti Topluluğu, 
Thsawuf Musikisi Korosu ve Halk Müziği 
Korosu. 

Profesyonel topluluklarımız: Vakıf 
Karma İcra Heyeti, Vakıf Çalgı Orkestrası, 
Vakıf Geleneksel Opera Thpluluğu. 

Şu anda amatör korolarımız ile bazı 
faaliyet bölümlerimiz Vakfımızın 
tüzüklerinde belirtilen amaçları 
doğrultusunda ve yıllık faaliyet 
programlarımız çerçevesinde çok 
muntazam ve periyodik olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Profesyonel korolarımız ve diğer faaliyet 
bölümlerimiz ise bugünkü 
çalışmalarımızdaki verimin bir neticesi 
olarak, yani çalışmalarımızda bilimsel bir 
aşama sağlandıktan sonra faaliyete 
geçirilecektir. Diğer bir deyişle yetişkin 
elemana, zamana ve maddi olanaklara 
dayanan bir gelişme döneminden sonra 
Vakfımız tam bir musiki hayatına 
kavuşacaktır. 

Boğaziçi Musiki Vakfı Hanımlar Korosu 
Vakfımızın kuruluşundan çok önce, 1972 

yılından bu yana demeğimizin çatısı 
altında oluşturulmuş, çalışmalarını 
muntazam yapmış ve Vakıf kurulunca 
bünyemize adapte edilmiş bir korodur. 
Thpluluğumuzun koristieri Boğaziçi 
Musiki Demeği'mizin öngördüğü üç yıllık 
musiki eğitimini tamamlamış, kısmen de 
ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinden 
oluşmaktadır. İkisi hanım, ikisi erkek olan 
solistlerimiz ikinci bir üç yıllık uzmanlık 
eğitimi yapmaya hak kazanmış 
korolarımızın elemanlarıdır. 

Sözer YAŞMUT 
Boğaziçi Musiki 

Vakfı Müdürü 
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. 

AYNALIKAVAK KONSERI 
AYNALIKAVAK CONCERT 
e 19.7.1987 Aynalıkavak Kasn Bahçesi, 21 .30 1 9.30 pm 

Solist 1 Soloist: Alaaddin YAVAŞÇA 

St\ZLAR: 
Necdet YAŞAR, tambur 
İhsan ÖZGEN, kemençe 
Ciniiçen TANRIKORUR, ud 
Münir Nureddin BEKEN, ud 
Erol DERAN, kanun 
Süleyman ERGUNER, ney 
Sadrettin ÖZÇİMİ, ney 
Ferruh YARKIN, kudüm 

I. BÖLÜM 

KANTEMİROGLU 
(1673-1727) 
Thb'i MUSTAFA EFENDi 
(1705-1770) 

İLYA EFENDi 
( ?  -1799) 

ŞAKİR AGA 
(1779-1840) 

Thnbiiri ALİ EFENDi 
(1836-1902) 

DEDE EFENDi 
( 1778-1846) 

Il. BÖLÜM 
III. BÖLÜM 

Zeki Arif ATAERGiN 
(1896-1964) 

Sadeddin KAYNAK 
(1895-1961) 

Zeki Arif ATAERGiN 

Sedat ÖZTOPRAK 
(1890-1942) 
Dr. Alaaddin YAVAŞÇA 
(1926) 

Sazkar Havi Peşrevi 

Sazkar Zencir Beste 
Güfte: Thb'i Mustafa Efendi 
"Hemlşe dilde Suhan elde S§zkar'ımdır" 
Sazkar Ağır Semai 
Güfte: İlya Efendi 
"Nice bir bülbül-i n§l§n gibi feryad edeyim" 
Rast Ağır Aksak Şarkı 
Güfte : Hasbi Efendi 
"MQy-i jQlidem olupdur serde anka !§nesi" 
Rast Curcuna Şarkı 
Güfte: S§'di Bey 
"Anlatayım h§limi dildare ben" 
Rast Sengin Semai Şarkı 
Güfte: Dede Efendi 
"Dil bir güzele meyletti hele" 

Saz Eserleri ve Saz Soloları 

Segah Ağır Aksak Şarkı 
Güfte: Açar 
H§kis§r ettin beni çok firkatinle n§zenin" 
Segah Curcuna Şarkı 
Güfte: Karacao!:)lan 
"İncecikten bir kar ya!:)ar" 
Siiznak Ağır Düyek Şarkı 
Güfte: Altınay 
"Nerdesin, sinernde ateş ufku sardı m§hitab" 
Siiznak Curcuna Şarkı 
"Ne çok çektim hasretini bilsen ah sen" 
Siiznak Yörük Semai Şarkı 
Güfte: Dr. Vahit Özaydın 
"Gözlerini gördü!:)üm an, bir su gibi akar 
zaman' ' 

TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacıhk 
A.Ş.ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
We should /ike to thank TERCÜMAN 
Gazetecilik ve Matbaacı/ık A.Ş. for their 
contributions. 
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ALAADDİN YAVAŞÇA 
e 20.7.1987 Yıldız Sarayı Hasbahçe, 21 .30 1 9.30 pm 
I. BÖLÜM 

Dede SALİH EFENDi 
(1818-1888) 
Rakım ELKUTLU 
(1872-1948) 

ZAHARYA EFENDi 
( ? -1740) 

Kara İSMAİL AGA 
(1674-1724) 
Subhi Ziya ÖZBEKKAN 
(1887-1966) 

Sadeddin KAYNAK 
(1895-1961 ) 

ll. BÖLÜM 
lll. BÖLÜM 

Lemi ATLI 
(1869-1945) 

Subhi Ziya ÖZBEKKAN 

Rakım ELKUTLU 

Dr. Al§addin YAVAŞÇA 
(1926) 

Subhi Ziya ÖZBEKKAN 

Hüseyni Devr-i Kebir Peşrevi 

Hüseyni Düyek Nakış Beste 
Güfte: Baki 
"Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler 
dönsün" 
H üseyni A�ır Semlii 
Güfte: Nafizel 
"Tal'atın devri karnerde mihr-i alem tab'eder" 
Hüseyni Yürük Sem§i 
"Gönüller u1)rusu bir yar-ı bi amanım var" 
Hüseyni Curcuna Şarkı 
Güfte: Özpirinççi 
"Hasretle zar-ü zar gönül" 
Hüseyni Sofyan Şarkı 
Güfte: Vecdi Bingöl 
"Bingöllerden süzülürsün inersin" -Fırat-

Saz Eserleri ve Saz Sololan 

Uşşak Aksak Şarkı 
Güfte: H. Avni Bey 
"Seni arzu eder bu didelerim" 
Uşşak Aksak Şarkı 
"Ne zaman gelse hayalin bu harabade senin" 
Uşşak Curcuna Şarkı 
Güfte: Nahit Özeren 
"Bir gün ne olur gel beni bilsenle sevindir" 
Hicaz Aksak Şarkı 
Güfte: Dr. Rahmi Duman 
"Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter" 
Hicaz Divan 
Güfte: Rıza Thvfik Bölükbaşı 
"Dün gece ye's ile kendimden geçtim" 





"İstanbul 'u dinliyomm 
İstanbul 'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafıften bir rüzgar esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyar 
Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucularm hiç dunnayan çmgırakları; 
İstanbul 'u dinliyorum, gözlerim kapalı.� 

Orhan Veli 

İstanbul 'u sevenlere , İstanbul için güzel şeyler üretenlen 
İstanbul 'a İstanbul Festivalini kazandıranlara ve İstanbul ' uı 
duyarlı , sanatsever halkına 

ea 
G A D A l\. m 

saygıyla.  r.LU 'V"\1." 1 J 
BANKASJ 
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ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ 
ÜSKÜDAR TURKISH MUSIC 
ASSOCIATION 
e 26.71987. Yıldız Sarayı Has Bahçe, 21 .30/9.30 pm 

Şef 1 Conductor: 
Şeref ÇAKAR 
Solistler 1 Soloists: 
Serap Mutlu AKBULUT 
Hüsnü ANIL 
L BÖLÜM 

ALİ AGA (Kemaru) (1 770-1830) 

Ağır Düyek UsUlünde 
Şehnaz-Buselik Peşrevi 

ZEKAİ DEDE EFENDi C1825-1897) 

Darbeyn UsUlünde 
Şehnaz-Buselik I. Beste 
"Feryad kim feryadıını gı1ş itmez ol 

simin-beden 
Dilden mi aşkımdan mı bahtımdan mıdır 

bilmem neden" 

ZEKAİ DEDE EFENDi 
Aksak Seroru UsUlünde 
Şehnaz-Buselik Nakış Ağır Seroru 
"Naz itse n'ola cihane ol gül 
Bir gonca-i sad-hezare bülbül" 

ZEKAİ DEDE EFENDi 
Yürük Seroru UsUlünde 
Şehnaz-Buselik Yürük Seroru 
"Kul oldum bir vefakare, cihan bağında 

gül-ferndir 
Mecalim yoktur inkfire fırakı bana 

matem dir" 

Hafız MEHMET EFENDi C ?  -1875) 

Ağır Aksak Usulünde 
Şehnaz-Buselik Şarkı 
"Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma 
Varsa girmektir merfimın karuma" 

MUSTAFA ÇAVUŞ C ?  -1745) 

Yürük Seroru UsUlünde 
Şehnaz-Buselik Şarkı 
"Küçüksu'da gördüm seni 
Gözlerinden bildim seni" 

Denizoğlu ALİ BEY C ?  -1860) 
Semai UsUlünde 
Şehnaz-Buselik Şarkı 
"Görılüm alamam, yolun bulamam 

Karşı duramam, . görılüm alamam" 

MUSTAFA ÇAVUŞ 
Yürük Aksak Usulünde 
Şehnaz Şarkı 
"Fıısat bulsam, yiire vaısam 
Biraz derdim ona yansam" 

İsmail DEDE EFENDi (1778-1846) 

Yürük Aksak UsUlünde 
Şehnaz Şarkı 
"Gönül durmaz, su gibi çağlar 
Nilr-ı hasret ciğerim dağlar" 

IL BÖLÜM 

Solist :  Hüsnü ANIL 

Emin ONGAN C1906-1985) 

Aksak Semai UsUlünde 
Suz-i dil Saz Seroru 

Emin ONGAN 
Aksak Seroru UsUlünde 
Acem-Aşiran Saz Seroru 
llL BÖLÜM 

Solist :  Serap Mutlu AKBULUT 

Aksak UsUlünde Uşşak Müstezat 
"Hasretle bu şeb gfih uyudum gfihi 

uyandım hep o mehi andım 
Eğlence edip hab-u hayilli oyalandım 

ta subha dayandım" 

Nim Sofyan UsUlünde 
Uşşak Kesikkerem 
"Sfiklya camında nedir bu esrar 

Kıldı bir katresi mestane beni" 

Aksak UsUlünde Hicaz Kalender 
"Ebrülerinin zahm-ı nihandır ciğerimde 
Gül ruhlerinin handeleri çeşm-i terimde" 

Suphi Ziya ÖZBEKKAN C1887-1966) 

Düyek UsUlünde Hicaz Divan 
"Dün gece ye's ile kendimden geçtim 
Thselli aradım meyhanelerde 
Baht-ı dün elinden bir dolu içtim 
O neş'e kıiımamış peymanelerde" 

Güfte: RT. Bölükbaşı 

NEVRES PAŞA C1826-1872) 

Düyek UsUlünde Şehnaz Divan 
"Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş 

Yavru gitmiş ıssız kalmış atağı 
camlar şikest olmuş meyler dökülmüş 
Sfikiler meclis ten çekmiş ayağı" 

Güfte: Bayburtlu Zihni 

Düyek UsUlünde Muhayyer Divan 
"Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar 
Bilmediler kadıimi ucuz pahaya sattılar 
Neydi vaktinde güzeller bOseler vadettiler 
Bir söz ile hasılı şu gönlümü aldattılar" 

Güfte: Dertli 

· Şeref ÇAKAR 

BabAsının görevli bulunduğu Bursa'da 
doğan Şeref Çakar müzik çalışmalanna 
ünlü tiyatro sanatçılarımızdan Halide 
Pişkin'in kendisini İstanbul Belediye 
Konservatuvarı hocalarından Şefik 
Gürmeriç'e göndermesi ile başlamış,daha 
sonra Feriha 1tınceli ve 1 958 yılından 
itibaren de büyük hoca Emin Ongan ile 
çalışmalarını sürdürmüştür. İst. Üni. Ed. 
Fak. Felsefe Bölümünden ayrılmıştır. 

Sanatçı Türk Sanat Musiklsi Nazariyat, 
Usul ve Repertuar dersleri vermiş, Türk 
Musiklsi Nazariyalı ile Türk Musiklsinde 
UsUl adlı iki kitap yazmıştır. 

Emin Ongan 'ın vefatından sonra 
Üsküdar Musikl Cemiyeti Genel 
Başkanlığı, hocalık ve koro şefliği 
görevlerini üstlenmiştir. 



Hüsnü ANIL 

İstanbul'da do!jan Hüsnü Anıl 1953 
yılında Üsküdar Musiki Gerniyeti'nde 
müzik e!jitimine başladı ve 1955 yılında 
da İstanbul Radyosu'na girdi. 

Radyodaki görevine halen devam eden 
sanatçı, Üsküdar Musiki Gerniyeti Müzik 
Danışmanı ve Kanun ö!jretmeni olarak 
çalışmaktadır. 

ÜSKÜDAR MUSİKI CEMİYETİ 
1918 yılında Anadolu Musiki Gerniyeti 

adı ile faaliyete başlayan Üsküdar Musiki 
Cemiyeti, bir yıl sonra Darülfeyz-i Musiki 
Gerniyeti adını almış, Cumhuriyetin ildnı 
ile "ÜSKÜDAR MUSİKI CEMİYETİ" adı ile 
çalışmalarına devam etmiştir. 

Üsküdar Musiki Cemiyetinden yetişmiş 
ve Türk Sanat Müzi!ji dünyasında ün 
yapmış sanatçılar arasında Thnbfiri 
Seldhattin Pınar, Necati Thkyay, Emin 
Ongan, Burhanettin Ökte, Enise Can, 
Zeki Arif Ataergin, Halil Can, Şükrü 
Thnar, Cüneyt Orhan, Vecdi Seyhun, 
Niyazi Sayın, Ekrem Erdo!jru, Cahil 
Peksayar, Hüsnü Anıl, Cüneyt Kosal, 
Yücel Aşan, Nihat Do!ju, Aka Gündüz 
Kutbay, Thran Yalçın, Nuri Gün, Ahmet 
Cenneto!jlu, Sadun Aksüt, Hurşit Ungay, 
Yavuz Özüstün, Avni Anıl, Mülkiye Thper, 
Cinuçen Thnrıkorur, Burhan Atalay, 
Rıdvan Aylan, Arif Sami Thker, Bertan 
Üsküdarlı, Şekip Ayhan Özışık, Nadir 
Hilkat Çulha, Mübeccel lşınbark, 
Müzeyyen Saner, İnci Çayırlı, Hayri 
Pekşen, Ahmet Özhan, Safiye Erde!)er, 
Erdinç Çelikkol, Fikret Bertu!j, Kemal 
Gediz, Reşat Uca, Haldun Ersin, Amir 
Ateş, Meral Mansuro!jlu, Nedim İçöz, 
Vahit Anadolu, Refik Akbulut, Erol 
Küçükyalçın, Nihat Adlim, Sermet Kutlu!), 
Aytaç Ergen gibi birçok kıymetler Devlet 
Korolan, İ.T.Ü. Devlet Konservatuvan, 
TRT'de yönetici, ö!jretim görevlisi ve 
sanatçı olarak çalışmaktadırlar. 

İstanbul'un tarihi köşelerinden biri olan 
Üsküdar'da 69 yıl önce başlatılan sanat 
hareketi, gerçek müzik dsıklarının elleri 
ve omuzlan üzerinde günümüze kadar · 
gelebilmiştir. Bu süre içinde Kadıköylü 
Udi Sami Bey, Neyzen Yusuf Paşanın o!jlu 
Mızıkalı Geldi Bey, Selimiyeli Ziya Bey, 
Prens Ali Rifat Ça!jatay, Hlifız Arap Cemal 
Bey, Üsküdar Musiki Cemiyetinde hocalık 
yapmışlardır. Cemiyetin bugünkü duruma 
gelmesinde en büyük rolü ise de!jerli 
hoca Emin Ongan oynamıştır. 

Üsküdar Musiki Gerniyeti bugün kendi 
binasında Türk Sanat Müzi!ji için gerekli 
bilgileri, edebiyat, nazariyat, solfej, usfil, 
repertuvar ve enstrüman dersleri veren 
bir müzik okulu haline gelmiştir. 
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':JOK"SSCB MOLDAVYA DEVLET 
AKADEMiK HALK DANSLARI 
TOPLULUGU 
USSR MOLDAVIAN STATE ACADEMIC 
FOLK DANCES ENSEMBLE BUMERANG Vapur Acentası 'na katkılarmdan 

dolayı teşekkür ederiz. 

e ıı , l 2 , 13, 14.7.1987, Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 / 9.30 pm 

"MOLDOVENYASKA" 
Moldayya Dansı 1 Moldavian Dance 
Sahneye koyan 1 Staged by V KURBET 
Müzik 1 Music S. ARANOV 
Solistler t Soloists Boris GRİGARUTSA 

İrina ARABACI 
ve 1 and Thpluluk 1 The Company 
"ÜZÜM BAGINDA 1 IN THE VINEYARD" 
Sahneye koyan 1 Staged by V KURBET 
Müzik 1 Music V RCJP.RU 
Solistler 1 Soloists Nadejda HABEŞESKU 

Leonid ZOLCJP.REV 
ve 1 and Thpluluk 1 The Company 
"KREİTSELE" 
Sahneye koyan 1 Staged by 
Müzik 1 Music 
Sunan 1 Presented by 

V KURBET 
V RCJP.RU 
Kadın Dans Grubu 1 
Female Dance Group 

"KELUŞARİY" (Güzeller 1 Beaulies) 
Sahneye koyan 1 Staged by V KURBET 
Müzik 1 Music V RCJP.RU 
Sunan 1 Presented by Erkek Dans Grubu 1 

Male Dance Group 
"BABA MAYN' (Ninecii)iin 1 Granny) 
Sahneye koyan 1 Staged by S. MOKANU 1 İ. FURNİKE 
Müzik 1 Music V RADU 
Solistler 1 Soloists Serafima PRODAN 

Spiridon MOKANU 
ve 1 and Gençkızlar Grubu 1 

Young Girls Group 
"KARPATLAR 1 CARPATHIAN MOUNTAINS" 
Müzik 1 Music V RCJP.RU 1 V GüYA 
Sunan 1 Presented by Thpliııuk 1 The Company 

"DOYNA, HORA, SIRBA, RUSYASKA" 
Müzik ·t Music N. PRİSAKAR 
Solist 1 Solaisı İsidor MARIAN 
ve 1 and Orkestra 1 The Orchestra 

"RUS ENGİNLİGİ 1 RUSSIAN EXPANSE 
Sahneye koyan 1 Staged by A. SOSTAK 
Müzik 1 Music L. KİSELEV 
Sunan 1 Presented by Thpluluk 1 The Company 

We should Jike to thank BUMERANG 
Shipping Ageney for their contributions. 

"BAYRAM HORASI 1 FESTIVAL DANCE" 
Sahneye koyan 1 Staged by V KURBET 
Müzik t Music V RCJP.RU 1 G. ŞEVÇİŞİNA 
Sunan 1 Presented by Thpluluk 1 The Company 
"MAM PORNIT LA KISINEU" 
(Kişinev Yolunda 1 On the Way to Kishinev) 
Sahneye koyan 1 Staged by S. MOKANU 1 İ. FURNİKE 
Müzik 1 Music S. ARANOVA 
Sunan 1 Presented by Spiridon MOKANU 

Georgi ARABACI 
Viktoria ZAYTSEVA 
ivan PANÇENKO 

"MOLDAVYA ÖYKÜSÜ 1 MOLDAVIAN SIDRY" 
Müzik 1 Music S. ÇUHRİYA 
Sunan 1 Presenıed by Nina BODARENKO 

"HORA PEÇİY" (Banş Dansı 1 Peace Dance) 
Müzik 1 Music B. RUDENKO 

"ASARE VINTUL BETYA" 
Müzik 1 Music N. PRİSAKOR 
"BESARABYA ÇİNGENELERİ DANS SÜİTİ 1 
DANCE SUITE OF BESSARABIAN GYPSIES" 
Sahneye koyan 1 Staged by V KURBET 
Müzik 1 Music V RCJP.RU 
Solistler 1 Soloists Nadejda HABEŞESKU 

Leonid ZOLCJP.REV 
ve 1 and Thpluluk 1 The Company 
"DOYNA ve 1 and HORA" 
MOLDAVYA HALK ŞARKlLARI 1 
MOLDAVIAN FOLK SONGS 
Müzik ve Ney Solo 1 
Music and Reed Solo 

"BRIUL'' 
Müzik ve Keman Solo 1 
Music and Violin Solo 

"SIRBA" 
Müzik 1 Music 
Nefesliçalgı Solosu 1 
Wind lnstrumenı Solo 

B. RUDENKO 

S. TROFANOV 

N. BarGROS 

V DUMİNİKA 







':JOK" MOLDAVYA 
HALK DANSLARI 10PLULUGU 

Moldavya JOK Topluluğu milyonlarca 
seyirciyi hayran bırakmış; şarkılar, sagalar 
ve baladlar gibi Moldavya halkının ebedi 
ümitlerinin sanatsal bir ifadesidir. 

'jOK" kelimesi köy halk dansları, tatil 
ve aynı zamanda halk festivallerinin 

yapıldığı yer anlamına gelir ve Devlet 
Akademik Halk Dansları Topluluğu 
Moldavya falklorunu bütün dünyaya 
tarutmıştır. 

Sovyet Moldavyası'ndaki ilk profesyonel 
dans topluluğu 1945 Ağustosunda 
Kişinev'de kuruldu. Thpluluk bu bölgenin 
geleneklerini, törelerini ve canlı halk 
danslarındaki törenlerini çağdaş 
koreografı ile işleyerek sunmaktadır. 
Zengin ve çeşitli repertuarıyla Moldavya 
halkının yaşamını, çalışmasını ve dans 
sanatını canlı şekilde yansıtan 'jok" 
Thpluluğu falklor kaynaklarını aynen 
kopye etmez; onlardan hareketle halk 
danslarını yeni ayrıntıtarla zenginleştirir. 
Repertuarda bulunan her dansın kendine 
özgü bir öyküsü vardır. Thpluluk bunları 
yeni bir tarzda, en parlak ve en canlı 
yönleriyle sergiler. 

'JOK" Dans Thpluluğu Moldavya 
falklorunun yanı sıra Sovyetler Birliği'nde 
yaşayan diğer halkların danslarını da 
repertuarında .bulundurmaktadır. 

Thpluluk 1953 Bükreş 4. Dünya Gençlik 
Festivali'nde ve 1974 Berlin Gençlik 
Festivali'nde altın madalya kazanmış; 
1978 Yılında da "Akademik" ünvanını 
taşımaya değer bulunmuştur. 

Thpluluk Sovyetler Birliği'nin her 
yerinde gösterilerini sergilemesinin 
dışında tüm Avrupa ülkelerinde, Orta ve 
Uzak Doğu ile Güney ve Orta Amerika, 
Yeni Zelanda ve Avustralya'da temsiller 
vermiştir. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI 
DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUGU 
�INISTRY OF CULTURE AND 1DURISM 
3TATE FOLK DANCES ENSEMBLE 
t 20.7.1987, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30/9.30 pm 

:Jenel Yönetmen/General Director: Mustafa TURAN 
)anat Yönetmeni/ Artistic Director: Güloya ARUOBA 

;iFTETELLi 
Hareket serbestisi ve figür zenginliği 

1edeniyle Anadolu'nun tüm yörelerinde, 
1erkes tarafından kolayca. oynanmaktadır. 
!ek kişi ile olduğu gibi, birçok kişinin 
1atılmasıyla, kadınlar ve erkekler 
arafından olarak da sergilenir. 

This dance, which is performed all 
ıver Anatolia, is an easy type with only 
ı few figures allowing free movements. It 
:an

·
. therefore, be danced easily by 

!Veryone but usually by men and women 
ogether. 

�iNGÖL 
Dansların -bazılar türkülü olan bu 

)oğu Anadolu kentinde, hareketler 
emsili ve taklitlidir. Yörenin en 
:arakteristik dansı "Kartal"da avını 
-ernekte olan bir kartalın diğer kartalların 
;aldırısına karşı mücadelesi sergilenir. 

The dances of this Eastem Anatolian 
own display especially interesting 
:ostumes and music. The most 
:haracteristic dance is the "Eagle" 
vhich relates the combar of an eagle 
ttlacked by other eagles just as he is 
:ating his prey. 

DiNAR 
Batı Anadolu'da kadınlar arasında 

nişan, düğün ve eğlencelerde oynanan 
yöre danslarında, dansçılar ellerinde 
ritim aracı olarak tahta kaşıklar 
kullanırlar. Yöre giysileri renk ve 
aksesuar zenginliği olarak Anadolu 
kadının ince zevkini yansıtır. 

The dance is generally performed by 
young girs at entertainments, festivities, 
engagement and wedding ceremonies. In 
addition to the colourful costumes, the 
daneers have a pair of spoons in each 
hand. 

TRABZON 
Doğu Karadeniz'in bu yöresinde 

danslar, hareketli ve çabuk figürlerden 
meydana gelir. Kadın danslarındaki 
hareketler biraz daha yumuşaktır. 

The movements of this dance from 
Eastern Black Sea are very quick and 
symbolize the flopping of a fish out of 
water. The figures performed by women 
daneers are more slow. 

Güney Anadolu'nun Akdeniz'e acılan 
kesimlerinde oynanan danslarda 
Anadolu insanının günlük yaşamı çeşitli 
safhalarıyla anlatılır. Ritim aracı olarak 
ellerinde tahta kaşıklar bulunan 
dansçıların hareketleri canlı ve neşelidir. 

The most representative dances of this 
town in the Mediterranean region are the 
"spoon" dances where men and women 
click the rhythm to the dance with 
wooden spoons held in each hand. The 
dance symbolized the everyday life of 
the people living in this region. 

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM.FABR.A.Ş.ye 
katkiianndan dolayı teşekkür ederiz. 
We should !ike to thank TÜRKIYE ŞIŞE VE 
CAM FABR.A.Ş. for their contributions. 



t\R1VİN 
Do!)a senliQinin dansiara da belirgin 

şekilde yansıdıQı bu DoQu Karadeniz 
kentinde ritim canlı, hareketler 
cabuktur. 

These are typical Black Sea region 
dances performed by men and women 
logether or separately. The severity of 
the nature is reflected in the rhythm and 
quick movements of the dances. 

MWINTERMISSION 

t\DIYAMAN 

Duygulu figürlerle oynanan danslarda 
�adolu'da kadın-€rkek dayanışmasının 
�n güzel örnekleri sergilenir. 

The dance symbolizes the best 
axemple of the solidarity between man 
3nd woman. 

KINA GECESi 
Koreografı/Choreography. Güloya ARUOBA 

Ülkenin deQişik yörelerinden derlenen 
seçkin 1ürk halk danslan figürleri ve 
müzikleri ile "Geleneksel Kına Gecesi" 
düşüncesi içinde hazırlanan bir perdelik, 
konulu folklorik eser. 

This is a choreographic work 
representing the night on which henna 
is applied to a bride's fingers and toes, 
combined with .festivities . 
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1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET KONSERVATUVARI 
TiYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF 
STATE CONSERVA1DIRE, 
HACETTEPE UNIVERSITY 
e 6,7.7.1987, Thksim Sahnesi, 2P0 /19.30 pm 

KÜHEYLAN 
EQUUS 
Yazan 1 Written by 
Çeviri 1 Thınslated by 
Yöneten 1 Directed by 

Martin Dysart 
Alan Strang 
Hesther Salomon 

Frank Strang 
Dora Strang 

Harry Dalton 
jill Mason 

Atlılar/Horsmen 

DR. FAUSTUS 

: Peter SCHAFFER 
: Sevgi SANU 
: Prof. Cüneyt GÖKÇER 

Cem EMÜLER, Thncer YIÖCI 
Özcan PALA 
Pınar SESVEREN, 
Alev ERÖZMEN 
Müge YiöiT 
Murat A'D\K, Recep AYYILDIZ 
Melike AYDINOÖLU, 
Nihai DUNÇEL 
Ahmet DlZDAROÖLU 
Mehtap ÖZTEPE, 
Yeşim! ŞAŞMAZ, Filiz ATLI, 
Saydam: YENiAY 
İskender ALTIN, 
Hakan ÇİMENSES, 
Hakan ÖZGÖMEÇ, 
Ka!)an KARAT, 
Kaan GİRGİN, 
Ahmet ERKUT 

Yazan 1 Written by : Christopher MARLOWE 
Çeviri 1 Thınslated by : İrfan ŞAHİNBAŞ 
Yöneten 1 Directed by : Bozkurt KURUÇ 
Koreografi 1 Choreography : Pervin HADINIA 

Dr. Faustus. 
Mephistopheles 
Koro 1 Chorus 

Cem EMÜLER 
Özcan PALA 
Mehtap ÖZTEPE 
Müge YiöiT 
Pınar SESVEREN 
Filiz ÖVÜN 
Yeşim ŞAŞMAZ 
Alev ERÖZMEN 
Melike AYDINOÖLU 
Nihai DUNÇEL 
Murat A'D\K 
Thncer YIÖCI 
Ahmet DİZDAROÖLU 
Recep AYYILDIZ 
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MİMAR SiNAN ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET KONSERVATUVARI 
TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF 
STATE CONSERVAIDIRE, 
MIMAR SINAN UNIVERSITY 
e 10, 1 1 .7.1987, Thksim Sahnesi, 21 .30 1 9.30 pm 

BAHAR NOKTASI 
Based on "Midsummer Night's Dream" 

Yazan 1 Written by 
Türkçe Söyleyen 1 
Thrkish Version 
Yöneten 1 Directed by 
Müzik 1 Music 
Dekor - Kostüm -
Işık - Efekt 1 
Setting - Costumes -
Lighting - Sound EITects 

Reji Asistanlan 1 
Asst. Directors 

Thzeus 
İpolita 
Ege 
İskender 
Dimitri 

Eleni 
Filostrata 
Hermiya 

Babarn n 
M üzeyyen 

Cin 

: William SHAKESPEARE 

: Can YÜCEL 
: Müşfik KENTER 
: Server ACIM 
: Mimar Sinan Üniversitesi 

Tiyatro Bölümü Ortak Çalışması 
: Mimar Sinan University 

Drama Department's Collective 
Works 

: Mine 'IÜZEL, Zeynep GÖNENÇ, 
Bensu ORHUNÖZ, Aslı İÇÖZÜ, 
Şule ÖNER 

Ali Ulvi HÜNKAR 
Zeynep GÜNENÇ, Aslı İÇÖZÜ 
Celıi! BIYIKI1, Kemal BAŞAR 
Ali Fuat ÇİMEN, Sedat SAvrAK 
Hazım KÖRMÜKÇÜ, 
Oktay KORUNAN 
Seval ERÖZMEN, Mine 1ÜZEN 
Bülent YARAR, Galip ERDAL 
Bengisu ESKİOÖLU, 
Zeynep TEK, Şule ÖNER 
Attila ŞENDİL, Rüçhan GÜREL 
Funda ESKİOOLU, 
Aycan ÇETİN, Sema KEÇİK 
Erkan TAŞDÖÖEN, 
Hakan GERÇEK, Şükrü 'IÜREN 

Mürdümük Bestem IŞIKÖZLÜ 
Hardal Bensu ORHUNÖZ 
Örümcek Özlem GÜVELİ 
Thstere, (arayounda Önsöz) Reha ÖZCAN, Attila ŞENDiL 
Öreke, (araoyunda Piremus) Erdal TOSUN, Rüçhan GÜREL 
Körük, ( araoyunda Tisbe) Attila ŞENDİL, Re ha ÖZCAN 
Thneke, (araoyunda Duvar) Oktay KORUNAN, 

Hazım KÖRMÜKÇÜ 
Mengene, ( araoyunda Aslan) Sedat SAvrAK, Ali Fuat ÇİMEN 
Yüksük, ( araoyunda Ayışı!)ı) Şükrü 'IÜREN, 

Erkan TAŞDOOEN,  
Hakan GÖRÇEK 

Periler Sultanı ve Ecesinin 
maiyetindeki periler, Thzeus 
ile İpoli'ta'nın eridim ve 
maiyeti Elif YÜCESAN, Boran KAYA, 

Okan BAYÜLGEN, Nalan KIRAY, 
Munis DÜŞENKALKAR, 
Ali ÇOBAN, Arzu BİGAT, 
Sevinç EROL, Fidan TEK, 
Seda YILDIZ, Şule ERDAL, 
Cüneyt UZUNLAR, 
Tülin ERDOST, 
Çiçek DİLLİGİL, Elif NUTKU, 
Hidayet ERDİNÇ, 
Aslı ÖNGÖREN 
Nurhayat ATASOY, 
Gürdal TOSUN, 
Aydoğan TEMEL, 
Hakan PİŞKİN, 
Thnca AYDOÖAN, Ragıp SAVAŞ, 
Ertan BİRGÜL 
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İZMİR DOKUZ EYLÜL 
ÜNİVERSİTESİ TiYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF IZMIR 
NINTH SEPTEMBER UNIVERSITY 
e 14.ı5.7.1987;nıksim Sahnesi,21.30/9.30pm 

AT 1 THE HORSE 
Yazan 1 Written by 
Çeviren ve Yöneten 1 
'Iranslated and Directed by 
Müzik 1 Music 
Dekor - Giysi Thsanmı 1 
Setting-Ccısıume Design 
Realizasyon 1 Realisation 
Danslar !Choreography 
işık 1 Lighting 
Efekt 1 Sound Effecıs 
Yönetmen Yardımcılan 1 
Asst. Directors 

Sahne Amirleri 1 
Stage Managers 

Dekor - Giysi - Aksesuar 1 
Setting - Costumes -
Properties 

Caligula 
Sel an us 
Ameana 
Lollia 
Macro 
Clodia 
Thllia 
julia 
Pyrallis 
Egnatius 
Fuficius 
Valeria 
Comihius 
Suffenlis 
Thallus 
Eabullus 
Lentulus 
Verani us 
Eria 
Peria 
Meyhaneci 1 
Thvem Keeper 
Sarhoş Denizci 1 
Drunken Sailor 
1. Thyton 1 Thuton 
2. Thyton 1 Thuton 
3. Thyton 1 Thuton 
1. A!)aç 1 'free 
2. A!)aç / 'free 
3. A!)aç / 'free 

: Gyula HAY 

: Prof. Dr. Özdemir NUTKU 
: Maria Rita EPİK 

: Thlay TOK'P.MIŞ 
: Oktay ANİÇ 
: Nevin ERİfENEL 
: Cem DUYGULU 
: Murat TUNCAY 

: Nilgün DİNÇER 
Tijen BÜ1iiN 
Özlem DURAK 

: Nazan PİYALE 
Süreyya KİLİMCİ 

: Mert ANMAÇ 
Abdullah UYAN 
Nil TOPÇU 
Siren KAPANİ 
Hakan DÜNDAR 

Hakan BOYAV (4. sınıf 1 grade) 
Nezih IŞI'P.N ( 4. sınıf /, grade) 
Hülya DOGAN (4. sınıf 1 grade) 
Süreyya KİLİMCİ (4. sınıf 1 grade) 
Murat ÇOBANGİL (3. sınıf 1 grade) 
ürkide ÇİVİCİOGLU (3. sınıf 1 grade) 
Hülya Dilek KURAL (3. sınıf 1 grade) 
Gaye ÇANKAYA (3. sınıf 1 grade) 
Füsun ÖZARI (3. sınıf 1 grade) 
Şuayp ÜNSAL (2. sınıf 1 grade) 
Yusuf KÖKSAL (2. sınıf 1 grade) 
Gülnihai PERŞEMBE (2. sınıf 1 grade) 
Fırat DEMİRAG (3. sınıf 1 grade) 
Veysel BERiKAN (2. sınıf 1 grade) 
Hakan GÜNENÇ (1. sınıf 1 grade) 
Ozan AKHAN (1 .  sınıf 1 grade) 
Müjdat ALBAK (1. sınıf 1 grade) 
Rıza Gökcan ASLAN (1. sınıf 1 grade) 
Filiz EKİNCİ (2. sınıf 1 grade) 
Gaye GÜNERDi (2. sınıf 1 grade) 

Engin ÖZSAYIN (1. sınıf 1 grade) 

Hakan YAVAŞ (1.  sınıf 1 grade) 
Yunus �mre BOZDOGAN (1.  sınıf/grade) 
Cengiz KÜÇÜKAYVAZ (1. sınıf 1 grade) 
Kerim DÜNDAR (1. sınıf 1 grade) 
Hatice KOCAMANLAR (4. sınıf 1 grade) 
Mutlu POLAT (2. sınıf 1 grade) 
Ul)ur GÜLEŞ (2. sınıf 1 grade) 

BİR CALİGULA PERSİFLAJI 
Gyula Hay, 18 A!)ustos 1956'da, 

Brecht'in ölümü dolayısıyla Neues 
Deutschland gazetesinde şunlan 
yazmıştır:"Biz Macar yazarlan, günlük 
çatışmalanmız içinde yazınsal 
gelişmenin siyasete ne kadar ba!)lı 
oldu!)i.ınu ·açıklamak için son günlerde 
epeyi olanak elde ettik. Düşüncelerimde 
sık sık Brecht'e yöneldi!)imi 
söyleyebilirim. Onun eserlerinden 
ö!)rendi!)im ilke: Bir yazann ne olursa 
olsun gerçekleri yansıtmaktan 
şaşmamasıdır; gerçekleri yazmak bir 
yazarın dinidir; ve yine ondan 
ö!)rendi!)im başka birşey de, bir yazann 
gerçe!)e ba!)lı kaldı!)ı sürece, gerçe!)in de 
o yazan yan yolda bırakmayaca!)ıdır". 
Gyula Hay, bu sözleriyle kendi tutumunu 
da ortaya koymuştur. Onun için de, 
ça!)daş Macar yazarlannın en önde 
gelen oyun yazandır. 

AT, onun 1960 yılında, hapisteyken 
yazmaya başladı!)ı bir oyundur. Hay, bazı 
tarihçilerin yazdı!)ı, Caligula'nın 
konsüllü!)e bir atı ataması olayını 
aksiyonun merkezi yaparak totaliter 
devlet anlayışını kara mizah yoluyla 
eleştirmiştir. Bir makalesinde belirtti!)i 
gibi, o, dünyayı insanlara zindan eden, 
insanlık tarihinin karanlık güçlerine karşı 
şakayla kanşık ciddi bir oyun yazmıştır. 
Nazi Almanya'sı ve Stalin Rusya'sında 
soluk alamıyan Hay, her türlü 
totaliterizme karşıdır. 

Caligula'nın konsüllü!)e bir at getirmiş 
olup olmadı!)ı hiç de önemli de!)ildir; 
önemli olan, uygarlı!)ın tehlikeli bir 
dönemece girdi!)i ça!)ımızda, hala 
Caligula'lann yaşamalannı 
sürdürmeleridir. Caligula gibi, devlet 
kasasını bile soymaktan çekinmeyen 
yöneticileri e!)lenceli, ama gizli bir 
burukluk içinde gösteren yazar, aynı 
zamanda yöneticilerin büyüklük 
hastalı!)ını körükleyen çıkarcı şakşakçılan 
da ele almıştır. 

AT, ezen ile ezileni çocuksu bir oyun 
havasında gösteren, ama de!)indi!)i 
gerçeklerle ça!)ımızın ciddi sorunlanna 
yönelen bir eserdir. Hay'ın bu çocuksu 
görünüşü ardında yıliann acı 
deneyimlerinin ve dehşet verici 
olaylannın bir yankısı vardır. At'ta, 
kumar yoluyla devlet yönetimi, halkın 
körü körüne her modaya uyması, 
yönetici kadronun yozlaşmışlı!)ı, yalnızca 
paranın önem kazandı!)ı bir düzen ve 
cinsel sapmalar yeralır. Bu oyundaki 
dramatik olay, duygulannın istısmar 
edilerek uyutulan halkın, başına 
_geçirtilen atı bile konsül olarak kabul 
etmesi, bu atı putlaştırması ve hatta bu 
ata kızlannı vermek için birbirleriyle 
yanş etmeleridir. Bu oyunda tek suçsuz 
yaratık, olup bitenden haberi olmayan, 
otunu yiyip kaşa!)ılanan bir at olan 
konsüldür. Ancak onun bu suçsuzlu!)u 
da suçlular tarafından kötüye 
kullanılmakta, bir "at olmanın"verdi!)i 
masum bir yaşam yerine, suçlulann suç 
orta!)ı yaptıklan bir yönetici durumuna 
geçmektedir. 

Bu oyunun amacı, yalnızca güldürrnek 
de!)ildir; ça!)ımızın dehşet verici 
Caligula'lannı akıldan çıkarmamamız 
gerekiyor. 

Prof.Dı:Özdemir Ntm<U 



GYULA HAY'IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 
Gyula Hay 5 Mayıs 1900'de 

Macaristan'ın bir köyü olart Abony'de 
do!)du. Yüksek ö!)renimi mimarlıktır. 
1919 yılında Macar ihtilali olunca 
mimarlı!)ı bıraktı ve bir süre Almanya'ya 
gitti. 1920'de Almanya'nın Dresden 
kentinde Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
Baranowski'nin yanında sahne tasarımı 
ö!)renimi yaptı; sonra da Devlet 
Tiyatrosu'nda, Linnebach'ın yanında 
sahne tasarımcısı ve mimarı olarak 
çalıştı. 1925'de Macaristan'a geri dönen 
Hay roman, öykü yazarı olarak tanındı. 
1929'da Berlin'e giden yazar, bundan 
sonra bir bölümü kaybolmuş olan sahne 
eserleri yazdı. 1932 yılında ilk oyunları 
Almanya'nın birkaç ciddi t iyatrosunda 
oynanmayabaşladı. İlk oyunu olan "Yeni 
Cennet" Berlin "Halk Sahnesi"nde ünlü 
yönetmen Heinz Hilpert tarafından 
sahnelendi. Bu oyunun prömiyeri 
yapıldı!)ı anda Breslau "Lobe 
Tiyatrosu"nda da Paul Barnay'ın oyun 
düzeni ile ikinci oyunu "Thnrı, 
lmparator ve Köylü" sahnelendi. 

1933 'de Hitler'in başa geçmesi ile 
Almanya'yı terkeden Hay, önce Prag'a 
sonra da Viyana'ya geçti. Bu kentlerde 
yeni oyunları büyük başarı kazandı. 
Savaştan sonra Macaristan'a dönen 
yazar, Budapeşte'de "Sahip Olmak" adını 
verdi!)i oyunla daha da ünlendi. 
Budapeşte Sanat Akademisi'ne 
öğretmen-e!)itmen olarak girdi. Romanya, 
Ingiltere, Almanya, Fransa ve 
Macaristan'da arka arkaya oyunlan 
oynanan Hay, 1956'da Sovyet tankianna 
karşı direnişçilerle birlik oldu; kısa bir 
süre sonra tutuklanarak hapse atıldı, 6 
yıl a!)ır hapis yedi. Hapiste "Mohaç" adlı 

oyunu yazdı. Gyula Hay'ın hapisten 
çıkanlması için uluslararası yazar 
birlikleri harekete geçti. 

1960 yılında Hitler ile Stalin'i 
düşünerek, devlet terörünü eleşiiren "At" 
adlı persiflajını yazdı. Bu oyunda, baş 
oyun kişisi Roma imparatoru 
Caligula'ydı. Hapisten 1963'de çıktı!)ında 
Macaristan'da durum biraz daha 
düzelmişti. PEN Klübün de girişimleriyle 
batıya geçebilmek için pasaport izni aldı. 
1964'de "Atilla'nın Geceleri" Viyana 
Burgtheaıer'de, "At" da Salzburg'da 
sahneye konuldu. Bundan sonra 
İsviçre'de yaşamaya başladı. Oyunlannın 
büyük bir kısmını Almanca yazmıştır. 
"At" da do!)rudan Almanca yazdı!)ı 
oyunlardan biridir. 7 Mayıs 1975'de 
Thssin'in lntagna kasabasında hayata 
gözlerini yumdu. 

Yazarın en tanınmış oyunlan "Yeni 
Cennet(1931), "Thnrı, İmparator ve 
Köylü"(1932), "Sahip Olmak" 
(l934-36);'Hayat Köprüsü" 
(1950-Macaristan'ın en büyük ödülü olan 
Kossulh Ödülü'nü aldı), "Attila'nın 
Geceleri"(1961-63), "Gaspar Varro'nun 
Hakkı"(1955), "Hindi Çobanı" (1954) 
"At" (1964), "Mithridates"(1965). Gyula 
Hay ayrıca yirmiyi geçen tek perdelik 
oyunlar, öyküler ve romanlar yazmıştır. 

Prof.Dı:Özdemir Ntm<U 
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1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

?\NKARA ÜNİVERSİTESİ 
DİL, TARİH-COGRAFYA FAKÜLTESi 
fİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF 
ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF 
LINGUISTICS, HIS1DRY-GEOGRAPHY 
t 19,20.7.1987, Thksim Sahnesi, 21 .30/9.30 pm 

Kİ KALAS BİRHEVES 
Jösteri 2 Bölüm 

-IALDUN TANER'in:anısına bir Derleme 

<urgu·Yönetim/iScript·Directed by 
�rgin ORBEY 
(önetmen Yardımcısı!Asst.Director 
\yşe Selen ÇİMENCİLER 

)ekor·Kostüm/•Setting·Costumes 
;etin BÜYÜKAKIN 
şık/Lighting 
dris EMEKTAR 
)lnçay BAHÇECİ 

OynayanlariPerfoımed by 
Levent SUNER 
İbrahim GÜNDÜZ 
Ayşegül GÜRLER 
Çetin BÜYÜKAKIN 
Yusuf Nejat BULUZ 
Sinan Şerif YAKA 
Ahmet YİÖİT 
Meltem EVCİOÖLU 
Gülseren ASLAN 
Neriman UYSAL 
Cengiz ARIDURU 
Hüseyin Aydın KABAGÖZ 
Gülayşe ERKOÇ 
İsmail Ragıp GEÇMEN 
Thmurcuk İLERi 
Arzu IŞITMAN 
Eyüp ŞEN 
Şehvar GÜRBÜZTÜRK 
Şensuvar AKTAŞ 
Umran İNCEOÖLU 
Gözde YOLCU 
Alıdülhakem BEHRAMİ 
Selim GÜRATA 
Ali MERİÇ 
Ayşe Selen ÇİMENCİLER 
SerpU AKÇAN 

İKİ KALAS BİR HEVES 
"İki Kalas bir Heves" Haldun Thner'i 

anmak için düzenlenmiş bir gösteridir. 
Yazarın belli başlı oyunlarından önemli 
episodlar, şarkı ve danslar derlenerek, 
aralarında organik bir bağ 
gözetilmeksizin kolaj foımunda 
kurgulanmıştır. Bu kurgu içinde yer alan 
oyunların tümü, yazarıni gösteımeci 
tekniğe yöneldiği evreden seçilmiştir. 
Yazarı, ülke sınırlarını aşan bir üne 
ulaştıran oyunlarından bir kaçı da 
bunların içindedir. 

Çalışma yapılırken, Haldun Thner'in en 
acı şeyleri bile çok tatlı 
söyleyebilmesinin temeli olan mizah 
yüklü, insancıl bakış açısının 
vurgulanması yönünden çaba 
gösterilmiştir. 

Bu çalışmayı, büyük yazara 
gösterilecek saygının görev bilinci kadar, 
ona duyulan sevgi belirlemiş ve 
oluştuımuştur. 



Sanat coşkudu� Sanat )Jaratrnadı� Sanat emektir. 
Sanata emek verenlere sonsuz teşekkilrler. 

~ 
Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 



234 

1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 
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İT.Ü. TÜRK SANAT MÜZİGİ KOROSU 
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
TURKISH CLASSICAL MUSIC CHORUS 
e 12 .  7.1987 Yıldız Sarayı Has Bahçe, 21 .30 1 9.30 pm 

Yöneten 1 Conducted by : Dr. Eser CİNER 
Solistler 1 Soloists : Mehmet Sadullah BOSThN 

H. Sadeddin AREL 
(1880-1955) 
Ali Rıza ÇAGxrAY 
(1867-1927) 

İsmail HAKKI BEY 
(1866-1927) 

İsmail HAKKI BEY 

Dramalı Hasan GÜLER 
(1896) 

Nuri SERTESER 
Nilgün RECEPOGLU 
Madlen ERİN 

Hafif Uslubunda 
Nihavend Peşrev 
Lenkfahte Usulünde 
Nihavend Beste 
"Zülfün görenlerin hep bahtı 

olurmuş 
Thk zülfünü göreydim bahtım 

siyah olaydı" 
Aksak Semai Usulünde 
Nihavend Ağır Semai 
"Seni hükm-ü ezel aşub-i 

devran etmek istermiş 
Beni bahtım gibi zar-ü perişan 

etmek istermiş" 
Yürük Semai Usulünde 
Nihavend Yürük Semai 
"Feryad ile yad eyler iken ben 

seni her bar 
Ey afet-i hunhar gel gel gel gel 

kaşı keman gel" 
Aksak Usulünde 
Nihavend Şarkı 
"Sana bilmem ki neden hiç 

d oyarnam 
Seni yıllarca sevsem doyamam" 
Semai Usulünde 

Avni ANIL 
(1928) 

Dr. Selahaddin İÇLİ 
(1923) 

Kemani SEBÜH 

ARA 1 INTERMISSION 

Hacı FAİK BEY 
(1831-1891) 

Yesari Asım ARSOY 
(1900) 

Semai Usulünde 
Suzidil Şarkı 
"Unutamıyorum, unutamıyorum 

Gecem yok artık, gündüzüro yok" 
Solist: Nilgün RECEPOGLU 
Müsemmen Usulünde 
Muhayyer Kürdi Şarkı 
"Ayrılık var çıkan falda 

Silindin sen rüyalarda" 
Solist: Nuri SERTESER 
Kürdili Hicaz!W Longa 
Geçiş Thksimi 
Hicaz Oyun Havası 
Thnju EROL, klarnet 
Ferruh YARKIN, kanun 

Aksak Usulünde Rast Şarkı 
" 'Bir dilme düşürdü ki beni 

bahtı siyahım 
Valiahi bu sevdada benim 

yoktur günahım" 
Semai Usulünde Rast Şarkı 
"Perişan saçların aşkımın a�ıdır 

İncecik telleri gönlümün ba�ıdır" Dr. Alaaddin YAVAŞÇA 
(1926) Nihavend Şarkı İsmail Baha SÜRELSAN Y. Aksak Usulünde 

Necdet VAROL 
(1927) 

Necdet VAROL 

ARA 1 INTERMISSION 

Ş.Ayhan ÖZIŞIK 
(1932-1981) 

Rüştü ŞARDAG 
(1915) 

"Ne bildim kıymetin 
ne bildin kıymetim 

Reva mı şiddetin 
reva mı hiddetim". 

Semai Usulünde 
Nihavend Şarkı 
"Süzül güzel süzül de gel 
Deli gönlüm bak seni ister" 

Nimsofyan Usulünde 
Nihavend Fantezi 
"Gel güzelim biz de coşalım 

aynayalı m 
Kederi gamı atıp neş'emizi 

bulalım" 

Düyek UsUlünde 
Hüzzam Şarkı 
"Kalbimin sahibi sensin, orda 

yalnız sen varsın 
Benim için sen herşeysin, 

neş'esin, hayatsın" 
Solist: Madlen ERiN 
Düyek Usulünde HicazŞarkı 
"Apansız uyanırsan gecenin bir 

yerinde 
Gözlerin uzun uzun karanlı�a 

dalarsa" 
Solist: Mehmet Sa dullah BOSThN 

(1912) Rast Şarkı 

Kamuran YARKIN 
(1932) 

"Ay gülsün ufuktan sana, sen 
bak ona gül de 

Mehtabı gezindir yine binlerce 
gönülde" 

Düyek Usulünde 
Mahlır Şarkı 
"Ayrılık rüzgarı kalbime doluyar 
Vuslatın çiçe�i açmadan soluyor" 

Münir Nurettin SELÇUK Sofyan Usulünde 
(1899-1981) 

Dr. Alaaddin YAVAŞÇA 

A. Sami IDKER 
(1926) 

Mahur Şarkı 
"Otomobil uçar gider 

Ömrüm gibi geçer gider" 
Nimsofyan Usulünde 
Mahur Şarkı 
"Şimdi bahara erdim, gonca 

gül derdim 
Uzanıp da alsana, sana 

vermeye geldim" 
Nimsofyan Usulünde 
Mahur Şarkı 
"Çek küre�i güzelim uzanalım 

Göksu'ya 
Gün inerken dönelim 
süzülerek Moda'ya" 



Dr. Eser CİNER ;çOLAKOGLU 

1974 yılında İ.Ü.Edebiyat Fakültesi 
Iecıübi Psikoloji Bölümü'nü bitiren Eser 
::iner, aynı yıl l.B.Konseıvatuvan 1ürk 
'iusikisi Nazariyalı bölümünden mezun 
Jldu. 1977-83 yıllan arasında 
.Ü.Cerrahpaşa 1lp Fakültesi Adli 1lp 
\nabilim Dalı'nda uzmanlık görevini 
;ürdürdü. 1979'da İTÜ. 1ürk Musikisi 
)evlet Konseıvatuvan Thmel Bilimler 
3ölümü'nü bitirdi. İ.Ü.Cerrahpaşa 1lp 

Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda "Adli 
Psikiyatri" doktorasuu tamamlayarak "1lp 
Bilimleri Doktoru" ünvanuu aldı. 

1983 yılında İTÜ.Rektörlül)ü Güzel 
Sanatlar Bölümü'nde göreve başlayan 
Dı:Eser Ciner halen bu bölümün 
Geleneksel Müzik Birimi sorumlu başkaru 
ve �retim görevlisidir. Aynca İTÜ.1ürk 
Musikisi Devlet Konseıvatuvan'nda 
Pedagoji f41im Lisansı dersleri vermekte 
ve İTÜSosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
Musiki Sanat Dalı danışmanı olarak görev 
yapmaktadıı:Aralık 1985'ten beri İTÜTiırk 
Sanat Müzi!)i Korosu'nu yönetmektedir. 

İ.T.Ü. Türk Sanat Müziği Korosu 
1974 yılında Sözer Yaşmut 

yönetiminde çalışmalanna başlıyan koro 
ilk konserini aynı yıl verdi. 1977'de Inci 
Çayırtı'nın çalıştırdığı koro İTÜMüzik 
Merkezi'ne bağlandı ve Istanbul'da 
konserler verdi, televizyon programlan 
yaptı. 

l.TÜ.öğrencileri mezurıları, öğretim 
üyeleri ile yardımcılan ve . _ 
memurlanndan meydana gelen !.TU. 
1ürk Sanat Müziği Korosu 1983 yılında, 
Yüksek Öğretim Kanunu hükürrıleri 
gereğince Rektörlüğe bağlı olarak 
kurulan İ.TÜ.Rektörlül)ü Güzel Sanatlar 
Bölümü'nün Geleneksel Müzik Birimi'ne 
bağlanarak yeni bir yönetim şekline 
kavuştu. Çalışma ve dizi konserlerini hiç 
aksatmadan sürdüren koro 10. ,12.  ve 13.  
Uluslararası İstanbul Festivali'ne katılmış, 
TRf radyo ve televizyonunda programlar 
yapmıştır. 1985 yılından itibaren 
l.TU.Güzel Sanatlar Bölümü 
öğrencilerinden mey_dana gelen koro 
çalışfl'lalannı halen Oğr.Gör.Dr.Eser Ciner 
Çolakoğlu yönetiminde sürdürmektedir. 
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tT.ü. TÜRK HALK MÜZİGİ KOROSU ve 

HALK DANSLARI TOPLULUGU 
[STANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
TURKISH FOLK MUSIC CHORUS and 
f4'0LK DANCES ENSEMBLE 
1 4.7.1987 Gülhane Parkı, 17.00 1 5.00 pm 

. BÖLÜM 
.T.Ü. HALK MÜZİGİ KOROSU KONSERİ 
{öneten 1 Conducted by: Thşkın DOGANIŞIK 
• Ni!)de'den bir Türkü: "Ayvalı'dan çıktım yola" 
• Mut'tan bir Türkü: "Çattılar ocak taşını" 
• Erzincan'dan bir Deylş: "Seher oldu ey niganm" 
• Erzincan'dan bir Deylş: "Hasretim beni hasta eyledi" 

Solist: Melek TANYELİ 
• Mantsa'dan bir Türkü: 

'Kırmızı bu!)day aynlmıyor sezinden" 
• Geyve'den bir Türkü: "Evlerine varamadım gazelden" 
• Sinop'tan bir Türkü: "Entari aldım kırkbeşe" 
• Karadeniz'den uzun havaya ba!)lı bir Türkü: 

"Atalım mı vay vay" 
Solist: Volkan KONAK 

• Kırşehir'den bir Türkü: 
"Kızılırmak can ineitme sen bugün" 
Solist: Mine TAŞÇI 

• Karadeniz Türkülerinden derlenen Potpuri 

II. BÖLÜM 
İTÜ. HALK DANSLARI TOPLULUGU 
Yöneten 1 Conducted by: Üstün GÜRTUNA 
• Diyarbakır, Van, Bitlis 
• 'Ifakya, Hora, Sirto ve Karşılamaları 

III. BÖLÜM 
İTÜ. TÜRK HALK MÜZİGİ KOROSU ve 
HALK DANSLARI TOPLULUGU 
Afyon-Dinar Yöresinden 
• Kadılar Zeybe!)i "Aşa!)ıdan gelen'de hanım oynasın" 
• Çay Kenan Zeybe!)i 
• Zeybek "Hatçam çıkmış gül dalına" 
• Kıvrak Zeybek "Aman güzelim kunduranı tek tek bas' 
• A!)ır Zeybek "Dam başına asa koymuş kalburu" 
• Thke Hordaması "Yayla yollannda biter naneler" 
• Halay Havalarından Potpuri: Menşüre Hanım 

Da!)dan kestim de!)enek 
A!)rı da!)ından uçtum 



Thşkın DOGANIŞIK 

1955 yılında doijan Doijanışık lise 
�ijitiminden sonra 1973 yılında 
.. B.Konservatuvarı Türk Sanat Müziiji 
)Ölümüne girdi. Bu arada Adnan Ataman 
1önetimindeki Folklor Thtbikat 
lbpluluiju'na devam etti. 1977 yılında 
rürk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
rürk Halk Müziiji Bölümüne girdi, 1981 
1ılında mezun oldu ve aynı okulda 
lleriman Altındaij-Tüfekçi'nin asistanı 
)[arak kaldı. 

Ayrıca Türk Folklor Kurumu Türk Halk 
11üziiji okulunda nazariyat ve repertuar 
)ijretmenliiji yaptı ve aynı kurumun Türk 
'!alk Müziiji korosunu çalıştırdı; çeşitli 
;empozyumlarda halk müziiji ile ilgili 
ebliijler verdi. 

Halen İ.T.Ü.Rektörlüijü Güzel Sanatlar 
3ölümü'nda öQretim görevlisi olan 
)oijanışık, l.T.U. Türk Musikisi Devlet 
<onservatuvarı'nda öijretim görevlisidir 
te Adapazarı Belediye Konservatuvarında 
rürk Halk Müziiji deısi vermektedir. 

t.T.ÜTÜRK HALK MÜZİGİ KOROSU 
1974 yılında İ.T.Ü. öijrencilerinin 
Jiri§imleri ile kurulan Koro 1977 �ılında 
. .  T.U. Yönetim Kurulu kararıyla l.T.U.Müzik 
11erkezi'ne baijlandı ve Şahin Gültekin 
/Önetiminde çalışmalarını sürdürdü, 
ilk konserini aynı yıl verdi. 

1981 yılında Koro'nun yönetimini 
11ışkın Doijanışık üsttendi ve çeşitli 
mnserler ile TRT'de programlar yapıldı. 

İ.T.Ü.öijrencileri, mezunları, öijretim 
iyeleri, yardımcılan ve memurlanndan 
)luşan koro saz yönünden büyük ölçüde, 
iaha sonra İ.T.Ü.ye baijlanan Türk 
11usikisi Devlet Konservatuvan 
)ijrencileri ile öijretim görevlilerince 
iesteklenmiştir. 1983 yılında İ.T.ÜJürk 
)anat Müziiji Korosu ile birlikte 
.T.Ü.Güzel Sanatlar Bölümü Geleneksel 
11uzik Birimi'ne baijlanan koro 
l2 .Uluslararası Istanbul Festivali 
)rogramı çerçevesinde konser vermişti. 

Üstün GÜRTUNA 

1943 Yılında DOGAN Gürtuna. 1983 
yılında İ.T.Ü.Güzel Sanatlar Bölümü'ne 
öijretim görevlisi olarak girdi. Mesleijinin 
dışında hobi olarak halk oyunları ile 
ilgelenen Gürtuna, 84 kez Türk Halk 
oyunlarını dünyanın çeşitli ülkelerinde 
sergileme imkanını buldu. İngiltere'de 
Llangollen Musical Eistedfoot'da Dünya 
birinciliiji, 1974-1976 ve 1984'de 
Polonya'da Zakopane Uluslararası Daij 
Oyunları Yarışmasında Altın Balta . 

1975-77-78-82 Dijon(Fransa) Halk 
Oyunlan Yarışmasında birincilik ödülleri, 
1980 ve 1982 Middlesbourg(İngiltere) 
kentinde Interte'de birincilik, İtalya'da 
Gorizia kentindeki folklor yarışmasında 
ödül aldı. 480 takım halk giysisinden 
oluşan zengin bir kolleksiyona sahip 
olan Gürtuna,çeşitli halk müziiji 
enstrümanları da çalmaktadır. 

İ.T.Ü.TÜRK HALK DANSLARI 
TOPLULUGU . 

1983 yılında kurulan topluluk 
çalışmalarına Üstün Gürtuna 
yönetiminde başladı. İlk gösterisini aynı 
yıl yapan topluluk. ı 985 Dünya ·Gençlik 
Yılı dolayısıyla '"frakya Düijünü"nü 
seyirlik oyun olarak sunmuştur. 

Yurdumuzun çeşitli yörelerinden halk 
oyunlarını repertuannda bulunduran 
topluluk her yıl gösteriler 
sergilemektedir. 



1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

YÜKSEK ÖGRENİM KREDi VE 
YURTLAR KURUMU 
HALK DANSLARI EKiPLERİ 
1 5.7.1987, Gülhane Parkı, 17.00/S.OO pm 



1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

MİLLİ EGİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI 
BEŞiKTAŞ HALK EGİTİMİ MERKEZi MÜDÜRLÜGÜ 
HALK MÜZİGİ VE HALK DANSLARI EKiPLERİ 
t 5. 7.1987, Gülhane Parkı, 17.00 / 5.00 prn 



1 ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 

1 UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS 

k'ILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
HALK DANSLARI GRUBU 
�ILDIZ UNIVERSITY 
rOLK DANCES GROUP 
I H3.7.1987, Yıldız Sarayı Has Bahçe, 21.30/9.30 pm 

Kırklareli, Van, Artvin, Erzurum, 
:rzincan, Diyarbakır ve Karadeniz 
örelerinden çalışmalar ISO'yi aşkın 
�renciyle 1983 yılından bu yana 
lüzenli olarak Doç.Şefik Sankayalar'ın 
lenetiminde yürütülmektedir. Gösteriler 
öz konusu yörelerden mizanseli olarak 
unulacaktır. 



Ortadow . .  gı.ı . . Ulkeleriyle Iş Dişkilerinizde 
Engellerle mi Karşılaşıyorsunuz? 
• Proje Finansmanı 
• Grup Kredi İşlemleri 
• rara Piyasası İşlemleri 
• Ithalat-Ihracat Finansmanı 
• Yurtdışı ve Yurtiçi Teminat Mektupları 
ARAP TÜRK BANKASI'nın uzmanlık konularıdır. 

e Güçlü Mali Bünyesi 
e Pazar Bilgisi 
• Uluslararası Bankacılık 

Deneyim ve imkanlarıyla ... 
Tüm sorunlanmza en çabuk ve etkin çözümleri 
sayesinde, Ortadoğu ülkeleriyle köprü vazifesini 

ARAP TÜRK BANKASI sağlar. 

J�IJ)J... 
ARAP TÜRK BAt'-

GENEL MUDURLÜK Valikonağı Cad . No. 10, 80200 Nişantaşı, Istanbul P.K. 380. 80223 Şişli. istanbul Tel: 1 31 40 90 ( 1 0  hat). Telex: 26830 ATBK TR 

iSTANBUL MERKEZ ŞUBESi Valikonağı Cad. No. 10, 80200 Nişantaşı. Istanbul P.K. 681, 80225 Şişli. Istanbul Tel: 131 33 81 ( 1 0  hat) Teleks: 27820 TUAR TR -

ANKARA ŞUBESi Cinnah Cad. No. 37. 06542 Çankaya. Ankara P.K. 38. 06552 Çankaya. Ankara Tel: 38 21 1 5/16. 39 37 80/81 Teleks: 43297 ATB TR. 436 1 9  AR 

i Z M i R  ŞUBESi Gazıosmanpaşa Bulvarı No. 10/A, 35210 Alsancak, izmir P.K.52. 35212 lzmir Tel: 25 64 80/81, 25 68 34 Teleks: 52728 ATBi TR 
ADANA ŞUBESi Ziyapaşa Bulvarı No. 14/A, O t 130 Adana P.K. 1 1 ,  01321 Adana Tel: 3090 1 , 30967, 3 1 1 48 Teleks: 62107 ATBN TR 
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Levent.JstanbuVfurkey Phone: ( 1 )  164 64 66- 1 69 31 05- 168 10 22 Telex: 27737 GOR TR 
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• SERGİLER 
1 EXHIBITIONS 

İSTANBUL FESTİVALİ VE SiNEMA GÜNLERİ '87 
AFİŞ YARlŞMASI SERGiSi 
ISTANBUL FESTNAL AND FILMDAYS '87 
PüSTER COMPETITION EXHIBITION 
1 5 . 6-30.6.1987 

Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, Thksim 

ÖZDEMİR ALTAN 
RESiM VE HEYKEL SERGİSİ 
PAINTING AND SCULf-YfURE EXHIBITION 
1 5 . 6-30.6.1987 

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Thksim 

TÜRKİYE'NİN HAZİNELERİ 1 TREASURES OF TURKEY 
SAMİ GÜNER 
FaiDGRAF SERGİSİ / PHOIDGRAPH EXHIBITION 
1 5 .6-30.6. 1987 

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Thksim 

RESSAMLAR DERNEGİ KARMA SERGİSİ 
PAINTERS ASSOCIATION JOINT EXHIBITION 
1 5 .6-18.7 . 1 987 

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Thksim 

TÜRKİYE'DE DEMİRYOLLARI 1 TURKISH RAILWAYS 
WOLFRAM VEITH 
FaiDGRAF SERGİSİ l PHOIDGRAPH EXHIBITION 
1 7 .6- 5 . 7 . 1 987 

Yapı ve Kredi Bankası, Kazım Thşkent Galerisi. Galatarasay 

MINE ARASAN 
GRAVÜR (ÖZGÜN BASKI 1 RE SİM) SERGİSİ 
ENGRAVING (PRINTING 1 PAINTING) EXHIBITION 
1 7 .6-1 5 . 7 . 1 987 

Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu 

AVUSTURYA'DA ÇAGDAŞ SERAMiK SANATI 
CONTEMPORARY CERAMIC ART IN AUSTRIA 
1 8.6-1 8.7 . 1 987 

Urart Sanat Galerisi, Maçka 



İSTANBUL'DAN GÖRÜNTÜLER 
KARMA RESİM SERGİSİ . 
VIEWS FROM ISlANBUL 
JOINT PAINTING EXHIBITION 
19.6-30.7 . 1987 

Soyak Sanat Galerisi, Meddiyeköy 

PROF. MICHAEL WELZ'İN MADALYONLARI 
MEDALLIONS OF PROF MICHAEL WELZ 
29.6- 1 4 . 7 . 1 987 

Thksim Belediye Sanat Galerisi 

İSTANBUL FESTivALLERİNDE DANS 
DANCE IN THE ISlANBUL FESTIVALS 

.. . 
UMIT ONAY 
FaiDGRAF SERGİSİ 1 PHaiDGRAPH EXHIBITION 
3 . 7-18. 7 . 198 7  

Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, Thksim 

ÖNCÜ TÜRK SANATlNDAN BİR KESİT 
A CROSS SECTION OF AVANT-GARDE TURKISH ART 
3 . 7-18 7 1 987 

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Thksim 

SANATÇlLAR VE SANATSEVERLER KLÜBÜ DERNEGİ 
KARMA RESİM, SERAMİK, HEYKEL VE VİTRAY SERGİSİ 
ARTISTS AND ART LOVERS CLUB 
JOINT PAINTING, CERAMIC, SCULPTURE AND 
SlAINED GLASS EXHIBITION 
3 7-1 8 . 7 1 987 

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Thksim 

"ÇMLERİM 1 MY NAILS" 
BİLGE KANDEMİR GÜNER SERGİSİ l EXHIBITION 
9. 7-30 7 1987 

Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu 

GÜLTEKiN ÇİZGEN KOLEKSiYONUNDAN SEÇMELER 
A SELECTION OF GÜLTEKIN ÇIZGEN COLLECTION 
FaiDGRAF SERGİSİ/PHaiDGRAPH EXHIBITION 
16 7-30 . 7 . 1 987 

Thksim Belediye Sanat Galerisi 
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Müzik yapmanın tadı 

Ülkemizde piano eğitimine başlamak veya müzik 
kültürü edinmek isteyen öğrencilerin büyük bir kısmı, 
çalışmalanna eski pianolar ile başlamak zorunda 
kalmaktadır/ar. Bunun nedeni genellikle ekonomiktir. 

Bu noktada, şu hususu kesinlikle belirtmekte 
yarar görüyoruz, "normal standartlan sağlayamayan 
bir piano ile, gerçek anlamda müzik yapmak olanaksızdır!" 

Bütün pianolar, Akort tutma yeteneği, Ses rengi, 
Repetisyon, Tuşe ağırlığı, Tone regu/asyonu, 
Bas seslerin karakteri, Iç gürültü, Kuşe akıcılığı, · 
Dinamik ses yükselmesi, Ses bastırması, Dayanıklılık, 
Reglfıjve-Nüans yapabilme kapasitesi gibi faktörlerin 
gösterdikleri farklılık/ann yardımıyla, birbirlerinden 
.kolaylıkla ayırd edilebilir/er. 

Biz, YAPALI Pianosunu meydana getirirken, bütün bu 
faktörlerin, optimum ve standart olmalannı sağladık. 

En iyi malzemeyi, en titiz işçiliği seçtik. Piano 
konusunda, uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübelerimiz, 
bize kalitenin zamana ihtayacı olduğunu öğretti. 
Bu tecrübelerimizi, sizin "müzik yapma tadınızı", en kaliteli 
biçimiyle sağlamak amacıyla kullandık. 

Siz, şimdi son derece kaliteli, tüm standartiara uygun 
/:Jir pianonun sahibi o/abileceksiniz. Onu sevecek, 
müziği ile mutlu olacaksınız. Ve en önemlisi, bizim kadar 
siz de, onunla YA DA LI övüneceksiniz. r /""\ -------------



REZ O NAN.\' 

Optimum rezonansı verebilen "ses tah
tası" ilk andan itibaren emrinizdedir. 
Çünkü YAP ALI pianosu satışa sunul
madan önce, "her no ta 250.000 kere 
çalmarak sesi açılmakta ve aynı ana 
mekanizma ile klavyenin testleri yap 
maktadır. 

TEL SKALASI 

KASA , 

Süper bir ton kalitesi için gere� 
tel boylan ve kalınlıklan, kc 
orantılı olarak seçilmiş olup ı 
müzikal bir ton elde edilmiştir. 

Standart MDP'den yapılmakta olup, Afrika cevizi, yerli ceviz maun, te
ak, pelese.nk ve çpm olarak, cilalı kaplama, beyaz siyah olarak da lake 
yapılmaktadır. Ozel siparişler için ise, masif olarak teak ve maun çalışıl

maktadır.-

1EU.I:'R 

.·\RMO.\'IK EIEW.: 
Piano rnekanizmas 
uyum halinde çalış 
mının ahşaptan in 
plastik parçalara 

esnasında meka 
olumsuz sesleri. 
sağlamaktadır. 

YAPALI Pianosunun ses kalitesi ve "dyrıamic range" size, kuyruklu 
konser pianosunu aratmayacak düzeydedir. Ona· ne kadar güç verirseniz, 
karşılıgını alacaksınız. Sesteki ton ve renklilik sizi büyüleyecektir. 



�-

'lAR 

MEKANIZMA 
SCHWANDER marka, 32 has, 26 tenor, 30 tiz olmak 
üzere 88 adet içi çekirdekli çekiç, özel Avusturalya yünün
den imal edilmiş olup, sertlik maddesi (renk tonu) tarafı
mızdan yapılmıştır. Ses susturucu/aryine Avusturalya yü
nünden imal edilmiş olup, ölçü/efi standart pianonun "ses 
· kapatma" niteliğine uygun olarak belirlenmiştir. Dikkatli

ce balanse edilmiş olan deri ve çuha parçalar ve onlara re
mas eden iticiler YAPALI Pianosuna son derece sessiz bir 
mekanizmayı sağlayan önemli unsurlardır ..... 

KlA VYE 

AKORTBLOKU 
Finlandiya meşeli "kaya sertliğind, 
0,25 mm. kalınlığında 12 a_det ahşt 
/evha birbirine 4SO'lik açı ıle yapışı 
n/mış ve 2 yıl süreyle çe�!tl�. hq_ı 
şartianna karşı direnez o_lçuldw 
ten sonra. YAPALI Pıanosw 
monte edilmiştir. Akıcı bir "TUŞE"ye sahibolan klô.vyede Beyaz tuşlar par

lak, siyah tuşlar ıse mat SPC'den yapılmıştır. "SCHWAN
Df,R " marka olan klô.vyede tuşlar 55-43 gr. ağırlıktadır. AK ORT ÇJvh.ERi 

içinde birbiriyle 

. Ozel çalışma için 90- 78 gr. ağırlıkta kurşun takViye/i tuşlar 
da imal edilebilmektedir. Tuş s_enişlikleri ve tuşe ağırlığı, 
konser tipi kuyruklu pianoya go re ayarlanmıştır. 

n parçalann tama
zi edilmiş olması ve 

Korozyon ve p.asa d�;:.arzı) 
çelikten yapılmış ve B/El 
NE" markadır. 

er veri/meyişi, çalma 
�izmadan gelebilecek 

minimize o/malannı 



Se 111er. 
Saksafon; gümüş kaplamalı 
pirinç gövde ve paslanmaz çelik 
ağızlık. SELMER dünyadaki en 
tanınmış saksafonlardan biridir. 
Michael Brecker, Dewey 
Redman ve Wayne Shorter 
gibi ·ustalar SELMER kullanırlar. 

1sa. 
Kredi Kartı; 1 63 ülkede ve 
4,5 milyon işyerinde geçerli. 
Dünyada yaklaşık 1 50 milyon 
kişi VISA kolaylığından 
yararlanır. Türkiye'de seçkin 
işyerlerinde VISA kabul edi l i r. 
VISA'yı i ktisat verir. 
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