T.C. Kültür ve Thrizm Bakanlığı'nın Himayesinde

16. ULUSLARARASI
ISTANBUL FESTIVALI
•

•

•

The 16th INTERNATIONAL
ISTANBUL FESTIVAL
is organized by the ıstanbul Foundation for Culture and Arts
under the patranage of the Ministry of Culture and 'lburisrn

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

The International Istanbul Festival is organized with the comributions and cooperation of
the Ministry of Foreign Atfairs. Ministry of Culrure and 1burism and is member of the
European Assodation of Music Festivals.

"Mz?li kültürün her çzğzrda
açılarak yükselmesini
Türkfye Cumhunjeti'nin
temel direği olarak
temin edeceğiz."
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Va/ifzmızca düzenlenen
Uluslararası istanbul Festivali'ne
ilgi ve teveccühlen'ni esirgemeyen
Şeref Kurulu Başkanımız
Sqyın Cumhurbaşkanzmıza
en denlı şükranlanmlZl ve
sqygzlanmlZl sunuyoruz.
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Çağımızda bilim ve teknolojinin egemenliği gi
derek anmaktadır. Bu hızlı değişim çağında in
sanlan daha sağlıklı hissetmeye, düşünmeye ve
yaşamaya yöneltmek için sanatın etkili gücün
den yararlanma gereği büyük önem kazanmak
tadır.

Güçlü toplumlarda sanat da büyümekte ve güç
lenmektedir. Kültür ve sanat, ülkelerin uygarlık
düzeyinin en sağlıklı göstergesi, geli�menin en
belirgin işaretidir.
.
Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan istan
bul, tarih boyunca yalnız iki kıtayı birleştirmek
le kalmamış, geçmişten geleceğe kültür, sanat ve
uygarlık köprüleri kurmuştur.
Her köşesinde kültür mirasımızın eşsiz örnek
leri yaşayan . tarih ve doğal güzellikler şehri is
tanbul, son 16 yıldır dünya ülkelerinin kültür ve
sanat elçilerini biraraya getirerek, en seçkin sa
natçıların en nitelikli eserlerini yerli ve yabancı
sanatsevedere sunmaktadır.
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından her
yıl düzenlenen istanbul Festivalleri'ne kat�an tüm
sanatçılar, kültür ve sanat birikimlerini sınır ta
nımadan birleştirmekre. evrenselliğe ve mükem
melliğe ula�urmaktadırlar.
Fesrivallerde yer alan Türk sanatçılar. sergile
dikleri gurur verici başarılarla, çağdaş bir toplu
mun çağdaş sanatçılan olarak hakettikleri üstün
yeri almaktadırlar.
Ülkemizin tanıtılmasında çok önemli katkıları
olan bu festival, sanat turizmi bakımından da ayn
ve çok özel bir değer taşımakta; istanbul'u bir
sanat merkezi olarak zihinlere yerleştirmektedir.
istanbul, yerli yabancı bütün sanatseverlerin
yıl boyunca özlemle bekledikleri bu şölenle ev
rensel bir kültür ve sanat köprüsü olma görevini
başarıyla sürdürmektedir.
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın bundan sonra
da nitelikli ve başarılı faaliyetlerini sürdüreceği;
halkın sanat ve kültür anlayışını olumlu yönde
etkilerneye devam edeceği inancıyla bu gurur ve
rici festivali düzenledikleri için kendilerini kutlar.
katılan tüm sanatçılara başarılar dilerim.
1inaz TiTiZ
Kültür ve 1i.ırizm Bakanı
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Bu yıl onaltıncısını. ıs Haziran

-

20 'Temmuz

1988 tarihleri arasında izlemekten büyük mut

luluk duymaktayız.
istanbul Festivali, bir yandan uluslararası kül
tür ve sanat dünyasına ulusumuzun sesini du
yururken öte yandan. başka ülkelerle kültür
alış-verişini de sağlamaktadır.
Aynca. bu festivalin, her yıl düzenli olarak ya
pılabilmesi istanbul'da çok canlı bir kültür ve sa
nat hareketi yaratmaktadır. Bu hareketin yarat
tığı onarnın sonucu ülke turizmi renklenmekte,
ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Kültür ve sanatın milletleri birbirine yaklaştı
np kaynaştıran dostluk. kardeşlik ve barışa kat
kıda bulunan evrensel boyutlarına inancımız tam
dır.
Sanata ve sanatçıya gerçek anlamda değer ve
ren Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda çalışmaları
nı sürdüren istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın de
ğerli yöneticilerine, Fesrivalin organizasyonunda
emeği geçenlerle t(.im sanatçılara teşekkür eder.
başarı dileklerimi sunarım.

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 1973 yılından
beri, Uluslararası istanbul Festivali'ni aralıksız
olarak başanyla gerçekleştirmektedir. Böylece. ta
rih, güzellikler, kültür ve sanat şehri olan istan
bulumuza la.yık bir sanat hareketi yaşanmakta
dır.

B. Cahit BAYAR
istanbul Valisi
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20. yüzyılın sonlanna doğru İstanbul'a baktı
ğımızda sanayileşmenin öğütücü bir hızla dönen
çarkina kapılmış bir şehir ve bu şehirde varlıkla
nnı sürdürebilmenin tek çaresinin tempoya ayak
uydurmak olduğu inancına kapılmış telaşh, mut
suz ve doyumsuz insanlanmızı görüyoruz.
Nerede ise bir asıra yaklaşan süre içinde bu çark
öyle hızlanarak dönmüştür ki, hemşehrilerimiz
insan yaşamında başka unsurlann da olduğunu
nerede ise unutmuş, şehrin geleneksel yapısın
da mevcut sanat ve kültür potansiyeli nerede ise
şehir bütününde ve yaşamından dışlanmıştır.

Fakat ben. ne olursa olsun Türk halkının gele
neğinde ve yüreğinde yer etmiş olan sanatsal ve
kültürel eğilimlerin ve yaratıcılığın yok edilemi
leceğine inanıyorum. Kaldı ki günümüzde pek
çok sanatçımız geleneksel, ulusal, çağdaş ve
uluslararası sanat ve kültür dallannda yetenek
ve üstünlüklerini dünyaya ser@emiş ve kabul et
tirmiştir. Biz bu isimterin daha çok sayıda olma
sını, daha çok sayıda kişiye seslenebilmesini is
tiyoruz. Sanatçılarımızın uluslararası başarıları
nın kişisel olmanın ötesinde, halkımızın ekono
mik, sosyal ve kültürel düzeyinin uluslararası kri
terler doğrultusundaki göstergesi olduğu bir ger
çektir. Çünkü sanatın kaynağı toplumdur, sana
ta ve sanaıçıya veriyi, itharnı ve desteği halk sağ
lar. Eğer böylece yaratılmış sanatta bir çarpıklık
veya yetersizlik var ise bu mutlaka halkın yaşa
ma biçimindeki veya yaşadığı tabii, şehirsel, sos
yal, psikolojik ve ekonomik onarndaki bir bozuk
luk ve eksiklikten kaynaklanıyordur.
istanbul'un sadece şehir içine düzensiz dağıl
mış.fabrikaların alabildiğine ürettiği bir şehir gö
rünümünün devamına izin vermek istanbul'a ya
kışan, İstanbul'luyu mutlu eden ve İstanbul gibi
tarihi ve evrensel bir şehrin sorumluluğunu yük
lenmiş yerel yönetimin görev ve vicdani kaygı
larıyla bağdaşan bir tutum değildir. istanbul'un
çağdaş ve uluslararası bir cazibe noktası olma
sını, yücelmesini sağlayacak yegane yol da de
ğildir. Biz istanbul Büyük Şehir Belediyesi ola
rak pek çok alt ve üst yapı projesi başlattık. Bu
projeleri başlatırken öncelikli olmakla beraber tek
amacımız altyapı sorunları çözümlenmiş, görsel
değerlerle bezenmiş bir şehir panoraması yarat
mak değildi. Bu noktadan başlayarak şehrimi
zin tarihi, tabii ve sosyal gelenekseli ile bağdaş
mayan fonksiyonlar kargaşasına, halkımızın ya
şadığı psikolojik, sosyal ve çevresel, hatta eko
nomik yetersizliğe son vermek; insanı ile, fonk
siyerılan ile, şehirsel unsurlan ile tarihi ve evrensel
istanbul irnajıru geri getirmek istiyoruz. Bütün gi
rişim ve çabalanmızın hedefi çağdaşın gelenek
seli, evrenselin ulusalı, şehirselin tabüyi, tekno
lojinin insancılı yok etmediği bir istanbul. .. Öy
le ki dünya insanlarını bir araya getirebilecek, in
sanoğlunun evrensel yücelişini sergiteyecek ve
giderek dünyayı daha barışçı, daha sevgi dolu
ve daha müreffeh yarınlara götürebilecek akti
vitelerin merkezi olabilsin ...
Uluslararası 16. istanbul Festivali ile dünya sa
nat ve kültürlerinin temsilcilerine kucak açıp, hoş
geldiniz derken Türk sanat ve kültürünün tem
silcilerine de bu şehrin, bu şehrin insanının, bu
şehrin yerel yönetiminin takdir, saygı ve sevgi
lerini iletmek istiyorum!
Ve Sayın istanbul'lular... Daha nice kültür ve
sanat rnekimiarında ve etkinliklerinde hep bir
likte olabilmeyi diliyorum.
Saygılarımla.
Bedrettin DALAN
istanbul Büyük Şehir
Belediye Başkanı
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AVRUPA IDPLULUGU ve TÜRK KÜLTÜRÜ
Avrupa Ekonomik lbpluluğu'na katılma çaba
ları içinde olduğumuz şu sıralarda lbpluluğun
Türkiye ile özleşmede kültürel sakıncalar gördük
lerini biliyoruz.
Avrupa Ekonomik lbpluluğu'yla uzun süreli bir
bütünleşmeyi amaçlayan Türkiye, yeryüzünün en
eski kültür ve uygarlık çevrelerinden birisidir.
Anadolu topraklanndaki ilk büyük kültür birikim
lerinin günümüzden onbin yıl öneeye kadar uzan
dığı bilinmektedir.

Anadolu'da Roma imparatorluğu'nun ikiye ay
nlmasmdan sonra yaşayan Bizans Uygarlığı dö
nemini . son dokuz yüzyıllık tarih kesitinde bu
kez Türkler'in öncülüğünde yaratılan başka bir
kültür ve sanat aşaması izlenmişti. Özellikle Doğu
ve islam etkilerinin araya girmesiyle Türkiye bu
dokuz yüzyıllık dönemde ne tümüyle doğulu ve
ne de tümüyle batılı olan bambaşka bir uygarlık
yaratmıştı. Mistik bir dünya görüşüyle son de
rece gerçekçi gözlemleri birleştiren bu özellikler,
Türkiye Sanatı'na kendine özgü bir nitelik kat
mıştır. Camiler. kervansaraylar, büyük kamu ya
pılan ve saraylarıyla Türk-islam mimarisi , ölü
münün dönyüzüncü yılını bu yıl andığımız Mi
mar Sinan'la en büyük ustasmı vermişti. Mimar
Sinan, Akdeniz kültür çevresinde, dev bir kub
benin egemen olduğu çok büyük hacimli anıtsal
yapıları belki de en güzel biçimiyle gerçekleşti
ren bir yapı ustası olmuştur. Osmanlı anıtsal ıni
marisinde henüz betonanne tekniğinin dünya
da bilinmediği dönemlerde gerçekleştirilen bu
sentez, estetik , teknik ve tarihsel açılardan, in
sanlığm en yüce sanat deneyimlerinden de biri
ni oluşturmuştur. islam dininin puta tapınınayı
önlemek amacıyla tasviri yasaklamasının bir so
nucu olarak Türkiye'de resim ve heykel sanatla
nnm ondokuzuncu yüzyıla kad<if pek yer alama
yışma karşılık. sanatçıların iç dünyalanndaki re
sim ve renk duyarlığı de kendisini ıninyatür ve
hat sanatlannda bütün zenginliğiyle dışa vurmuş
tur. Özellikle Osmanlı ıninyatür sanatı, öteki doğu
ülkelerinden farklı olarak, Türkiye'de başlıca sos
yal olaylan adeta belgeleyen gerçekçi bir gözlem
cilikle bütünleşmiştic Levni gibi son dönem ınin
yatürcülerinde bu resim duyarlığı. derinlik ve pers
pektif kavıamlanna da erişerek, minyatüre üçün
cü boyutu bile getirmişti. Çoğu dinsel açıdan kut
sal sözleri vermek amacıyla yazildığı halde, hat
sanatı. Picasso gibi yirminci yüzyılın en büyük
soyut resim ustalanndan birine, "Asıl soyut re
simbunlar işte" dedinebilecek bir form ustalığına
erişebilmiştir. Türklerin öncülüğünde gerçeleşen
son dokuz yüzyıllık döneminde Anadolu kültür
ve sanatı böylece Asya. Doğu. islam özellikle
riyle birlikte Batı plastik sanatlannın en temel es
tetik değerlerini adeta aynı potada eritebiimiş bu
lunmaktadır.
Atatürk'ün yarattığı Türkiye Cumhuriyeti, sa
·nat ve kültür alanında da hızlı bir modemleşmeyi
gerçekleştirmiştir. Dinsel ve mistik özelliklerin ye
rini, laik ve çağdaş içerlk ve form özelliklerinin
geniş ölçüde aldığı günüffiüz Türk sanatı. asfm
da yine bir başka Doğu/Batı sentezinin yansırna
sıdır. Türkiye bir yandan Avrupa ve daha genel
de tüm Batı kültür ve sanat çevresine gittikçe geç
mekte, ama öte yandan da Doğu/İslam kültür ve
sanat geleneğinin en sağlam taraflarını ileri ve
çağdaş yorurnlarla evrensel platforma yükselt
mektedir. Bu çok orijinal konumuyla da Türkiye
kültür ve sanatın her dalında özellikle Avrupa'yla
Ortadoğu arasındaki en renkli kültür, sanat ve
uygarlık köprUierinden birisini oluşturmaktadır.
Bu yıl onaltıncısını gerçekleştirmekte olduğu
muz Uluslararası İstanbul Festivali'.nin Atatürk'ün
Türk kültür ve sanatını çağdaşlaştırma idealine
katkıda bulunduğunu düşünerek onurlan
malç,tayız.
Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI
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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT
ISTANBUL FOUNDATION
FOR CULTURE AND ARIS
ŞEREF KURULU

THE HONORARY BOARD

Sayın CUMHURBAŞKANI Kenan EV REN
President of the Republic
Sayın BAŞBAKAN 1\ırgut ÖZAL
Prime Minister
Sayın İÇişLERi BAKANI Mustafa KALEMLi
Minister of lnterior
Sayın DIŞişLERi BAKANI Mesut YILMAZ
Minister of Foreign Affairs

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

Sayın MiLLi EGiTiM, GENÇLİK VE SPOR BAKANI
Hasan Celal GÜZEL
Minister of National Education, Youth and Spons

Sayın ULAŞI1RMA BAKANI Ekrem PAKDEMİRLİ
Minister of Communication
Sayın KÜLTÜR VE 1URİZM BAKANI llnaz Titiz
Minister of Culture and 1burism
Sayın İSI'ANBUL VALİSİ B. cahit BAYAR
Govemor of ıstanbul
Sayın İSI'ANBUL B Ü Y ÜK ŞEHİR B ELEDi Y E BAŞKANI
Bedrettin DALAN
Mayor of Istanbul

lO

VAKFI

Necil Kazım AKSES
Burhan FELEK
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY
Feyzi HAL!Cl
Cemat Reşit REV
A. Mnan SAYGUN
Mukadder SEZGİN
Pri.nce BERNHARD
Leonard BERNST'EIN
Nad.ia B OULANGER
Prof. cari EBERT
Philippe ERLANGER
Roben FENAUX
janos FERENCSIK
Zino FRANCESC!'J1l
Dr. Antonio GHIRINGHELLI
Pierre GILBERT
Emestro HALFITER
Anhur HAUwr
Clemens HOLZME!ST'ER
Maurice HUISMAN
Louis JOXE
Herben von KARAJAN
Prof. Dr. Hans Erich KASPER
Prof. Wilhelm KEMPFF
Dr. Raymond KENDALL
Pierre LYAliTE Y
ZUbin MEHTI\
Yehud.i MENUHIN
Mario MORTARI
Seppo NUMMI
Dr. Seroite OKACHA
Prof. cari ORFF
Prof. Gyula ORTUTI\Y
Andre PARRaf
Prof. Klaus PRINGSHEIM
Anhur RUBINST'EIN
Renzo SILVFSrRI
james j. SWEENE Y
Mitsuo TANAKA
Afework TEKE
Dame Ninette de VALOIS
Andre WENDELEN

KURUCULAR ve ÜYELER
FOUNDERS and MEMBERS
Bedrettin DALAN
istanbul Büyük Ş ehir B elediye Başkanı, Kurucular Heyeti Başkanı/
Mayor of Istanbul, President of the Founders
Ali Nihat GÖKYİGİT
Başkan YardımcısıNice President

KURUCULAR/FOUNDERS
1ÜRKİYE TURING VE aTOMOBİL KURUMU
BURLA Makina Ticaret ve Yatınm A.Ş.
ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş.
OSMANLI BANKASI A.Ş.
PERFEK1ÜP Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SlNAi YfJlRIM VE KREDi BANKASI A.O.
Tf'J"KO. Otomobil. Lastik ve Makina Ticaret A.Ş.
TURKIVE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş.
Fettah AYTN;
Mehmet R. DEVRES
Ali KOÇMAN
Bemar NAHUM
İzzet PENSOY
Afif TEKTAŞ

ÜYELER/MEMBERS
AKBANK T.A.Ş.
Orhan AKER
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş.
BP Petrolleri A.Ş.
Selma H. DEVRES
Vitali HAKKO
İSTANBUL Ra!AAY KULÜBÜ
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
PAMUKBANK T.A.Ş.
PROFİLO HOLDİNG A.Ş.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Tf:RCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
TURK HAVA YOLLARI A.O.
1ÜRK PİRELLİ Lastikleri A.Ş.
1ÜRKİYE ŞİŞE CAM FABRiKALARI A.Ş.
ÜNİLEVER-İŞ Ticaret ve Sanayi Türk Lıd. Ş ti.
VEB OFSET İleri Matbaacılık A.Ş.
YAPI KREDi BANKASI A.Ş.
Fiıat BEZMEN
Refik BEZMEN
Haill BEZMEN
Özer ESEN
1ÜRKİYE VAKlFLAR BANKASI T.A.O.
İSfANBUL TİCARET ODASI
1ÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
AKSA, Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.
AKSU, Iplik, Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.
ARÇELIK A.Ş.
Semih SİPAHİOGW
AYGAZ A.Ş.
İzzet BA"rS'\L
Dr.Mustafa BİRGİ
Fahir ÇELİKBAŞ
Prof. Hayri DüMANİÇ
Ahmed Ş eci EDİN
Osman EDİN

ELGiNKAN HOLDİNG A.Ş.
Nihat HAMAMCIOGW
HÜRRİYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
İSTANBUL SANAYİ ODASI
Afa KUYUMCUYAN
Kemal MÜDERRİSOGW
RABAK Elekırolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
Emin SENCER
Fethi TANALAY
1ÜRK PETROL VE MADENi YAGLAR T.A.Ş.
UWSOY TURİZM VE SEYAHI'J' KOLL. şıi.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY
İSTANBUL BÜYÜK Ş EHİR BELEDİYESİ
BiRLEŞiK ALMAN İLAÇ FABRİKASI
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
EGE HOLDİNG A.Ş.
HIOON INTERNfJlONAL ISTANBUL
!BM Türk Lıd. Şti.
IŞ IKLAR HOLDİNG A.Ş.
ORGANİK KiMYA Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SANDOZ ilaç Sanayi Lıd. Şti.
1ÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş.
DEMİRÖREN Ş İRKEIU:R GRUBU - Erdoğan DEMİRÖREN
1ÜRKİYE ED\P arELLERİ - Fikret EVLİ\WJİL
MİLLİ PiYANGO İDARESi
GÜMÜŞSUYU Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İKTİW BANKASI T.A.Ş.
LİBAŞ inşaat ve Yaunm A.Ş. - A. Rıza ÇARMIKLI
Halit NARİN
NET TURİZM Ticaret ve Sanayi A.Ş.
OKUMUŞ HOLDiNG A.Ş.
ÖIITEL, Önııe Sanayii A.Ş. - Mehmet KOYUNCU
1ÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş.
SOYfAŞ HOLDİNG A.Ş.
1ÜRKİYE İTHAL.AJ VE İHRACJ'J" BANKASI A.Ş.
HALK SİGORD\ T.A.Ş.
1ÜRK EKONOMİ BANKASI
PARSAN Makina Parçalan Sanayi A.Ş.
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YÖNETİM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION
BaşkanlPresidem
Üyeler/Members

Bakanlık 'Temsilcileri/
Representative to
the Ministries

Dr. Nejat F. ECZAC!BAŞI

Fethi TANAlAY
Mehmet ŞUHUBİ

Dışişleri Bakanlığı
Ministry of Foreign Affairs

Yedek Üyeler
Reserve Members

1llrgut OGUZ
Çelik ARSEL

Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Ministry of Finance and Customs

Ministry of Culture and lburism

Kültür ve Thrizm Bakanlığı
Thnıtma ve Pazarlama Genel Müdürü
Ministry of Culture and lburism
General Director for
Information and Marketing
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
General Director of the
State Opera and Baller
Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü
General Director of the
State Theatres
Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Müdürü
Director of the Presidential
Symphony Orchestra

Yönetim Kurulu
Danışmaru!Consultant
to the Board
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Dr. Nejat F. ECZAC!BAŞI
Dr. Ferit GÜVENÇ
1\ırgut I'JAKOL
A� Sa�am D�

Asli Üyeler/
Principal Members

Kültür ve 1\ırizm Bakanlığı

Geçici Asli Üyeler/
Principal Ntemate
Members

BaşkanlPresidem
Üyeler/Members

Cevat Memduh ALTAR
Dr. Ferit GÜVENÇ
Prof. Dr. Bülent TARCAN
Gencay GÜRÜN
Ercümend BERKER
Faruk YENER
Onar KU TLAR
Ferit EDGÜ

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

Thbü Asti Üyeler/
Principal Members

İCRA KURULUIEXECUTIVE BOARD

1\ırgut I'JAKOL
Harnit B. BELLİ
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P.İ. ÇAYKOVSKİffCHAIKO\tSKY
(1840-1893)

P.İ.

ÇAYKOVSKİffCHAIKOVSKY

Rengim GÖKMEN
\erda ERMAN, piyano/piano
"Romeo ve jiilyet" Fcmtezi Uvertürü
"Romeo and juliet" Fcmtasy Overture
Piyano Konçertosu No.l, Si bemol minör, Op.23
Piano Concerto No.l in B fiat minor, Op.23
•Allegra non troppo e malta maestoso:
Allegra con spirito
•Andantino semplice-Prestissimo-ıempo ı
•Allegra con fuoco

ARAIINTERMISSION

B. TARCAN
(1914)

"Deli Dunınıl" Süiti/Suite

Bu konser EXZAOBAŞI HOWİNG A.Ş. "nin katkıla'7Yia gerçekleştinlmiştir.
Ht should /ike to thank EXZAOBAŞI HOWİNG A.Ş. for their contnbuaons.
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CUMHURBAŞKANLIGI
SENFONİ ORKESTRASI
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türki
ye'nin senfonik müzik alanındaki en eski toplu
luğudur. Kuruluşu çoksesli müziğin Türkiye'de ye
ni yeni tanınmaya başlandığı 1820'li yıllara da
yanır. 1826'da Manguel tarafından yönetilen ve
çoğunluğunu Enderun (Saray) müzisyenlerinin
oluşturduğu bir bando kuruldu. Manguel'in ye
rini, 183 1'de Sultan ll. Mahmut tarafından Vi
yana imparatorluk Sarayı'ndan getinilen ünlü
besteci Gaetano Denizetti'nin kardeşi Giuseppe
Donizetti aldı ve Türk askeri miiziğini Avrupa üs
lubunda yeniden derleyerek saray orkestrasını
kurdu. Ondan soma aralannda paşa ünvanı ile
görev yapan İspanyol Aranda da bulunan daha
birçok Türk ve yabancı şefler orkestrayı ı 923'e
kadar yönetti. Orkestra 1923 yılında Cumhuri
yet'in Uarundan sonra Türkiye'nin yeni başkenti
Ankara'ya taşınarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası adını aldı .
Paul Hindernith'in Ankara'da bulunduğu 193536 yıllannda Alman orkestra şefi ve müzikolog
Emst Praetorius. orkestranın başına getirildi ve
onun 1946'da ölümünden sonra ise Ferit Alnar,
George V\eldon, Hans Hömer, Otto Matzerath ve
topluluğun gelişmesinde önemli çalışmalan ile ta
nınan Prof. G.E. Lessing bu görevi üstlendiler.

Orkestıa bugüne kadar H. von Benda, B. Bogo,
M. Erdely, A. Fiedler, L. Fremaux, G. Hurst, H.
Scherchen gibi daha birçok ünlü şeflerce yöne
tildi; A. Navarra, W. Kempff, C. Arrau, C. Fer
ras, P. Fournier gibi ünlü solistlere eşlik etti; Ba
tı Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan,
Romanya·, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, İtalya,
Polonya, ispanya, Lübnan, İran ve Kuzey Avru
pa ülkelerinde konserler verdi.
Orkestra olağan konserleri dışında radyo ve te
levizyon programlannda yer aldı, üniversite ve
okul konserlerine de katıldı.

Rengim GÖKMEN

Verda ERMAN

1955'te İstanbul'da doğan Gökmen, küçük yaş
ta Ankara Devlet Konservatuan'nın piyano bö
lümüne girdi. 1969'da aynı konservatuann kom
pozisyon bölümünde İlhan Baran ve Adnan Say
gun'un öğrencisi oldu. Piyano ve kompozisyon
bölürrılerini bitirdikten sonra bir yıl da okulun şef
lik bölümüne Hikmet Şimşek'in öğrencisi olarak
devam etti.
1976'da Türk Hükümeti tarafından orkestra şef
liği öğrenimi için İtalya'ya gönderildi. Roma Santa
Cecilia Konservatuan'nda M. Pradella ile P.
Bellugi ' nin, akademide de F. Ferrara'nın öğren
cisi oldu. 197 7'de Santa eecilla Konservauıan'nın
ve Siena'daki Chigiana Müzik Akademisi' nin şeflik
bölümlerinden diploma aldı. Daha sonra Santa
Cecilia Akademisi'nin üç yıllık orkestra şeffiği uz
manlaşma bölümünü Ferrara'nın öğrencisi ola
rak birineilikle bitirdi. İtalya'da, Avusturya'da, in
giltere'de orkestra yöneticiliği ve Hollanda'da ope
ra şeffiği konulannda çeşitli yaz kurslanna katıl
dı.
San Remo'da yapılan 1980 Uluslararası "Gino
Marinuzzi" şeflik yanşmasını kazandıktan son
ra Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok müzik mer
kezinde konserler ve operalar yönetti. Sanatçı ha
len Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik
Direktörü'dür.

İlk müzik çalışmalanna Rana Erksan ve Prof.
Ferdi Statzer ile başlayan Ennan, devlet bursu
ile Fransa'ya giderek Paris Müzik Yüksek Kon
servatuan'na girdi ve 14 yaşında piyano yüksek
bölümünden birineilikle mezun oldu. Çalışmala
nru daha sonra Long, Descaves, Levy, Hiltebrandt
ve Feuchtwanger gibi ünlü eğitmerılerle sürdür
dü. Marguerite Long Piyano Akademisi'ni de bi
tiren sanatçı Avrupa, ABD, Sovyetler Birliği, Ka
nada, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde
konserler verdi. Verda Erman Ohrid ve Arandje
lovaks (Yugoslavya) müzik festivallerinde bronz
madalya kazandı; New York'da "Edgar Levintritt"
ödülünü aldı. Prof. Rudolf Serkin tarafından
"Marlboro" Müzik Festivali'ne çağnldı. "Devlet
Sanatçısı" olan Verda Ennan Paris Ulusal Yük
sek Konservatuan, Claude Kahn ve uluslararası
birçok piyano yanşmasında jüri üyeliğine davet
edilmektedir.
Sanatçının son çalışmalan arasında ABD'de
verdiği resiraller ve orkestra eşliğindeki konser
leri, Çekoslovakya turnesi, Ankara Sanat Festi
vali açılış konserine solist olarak katılması, Pa
ris'te UNESCO Evi'nde orkestra eşliğinde verdi
ği konser, son Güney Amerika turnesi sayılabi
lir. Fransa'da bir seri plak dolduran sanatçının en
son çıkan plağı Schubert'in eserlerine aynlmıştır.

ıs

ÇAYKOVSKİ:
Romeo ve Jülyet Overtürü

ÇAYKOVSKİ:
Piyano Konçertosu No. ı

Piotr İlyiç ÇaykDvski ilk önemli senfonik eseri
olan bu fantezi uvenürü Rus Beşleri adlı grubun
lideri olan Balakiret'in öğüdü ve öngördüğü plan
üzerine 1869'da yazdı. Belçikalı soprano Desi
ree Anot ile sonu düş kınklığı ile biten aşkın
umutsuzluğu ile 29 yaşındaki Çaykovski, konu
yu Shakespeare'in aynı isimli trajedisinden ala
rak büyük bir duygusallıkla bestelemiş, ancak 16
Man 1870'de Moskova'daki ilk sestendirilişi mü
zikseverlerce iyi karşılanmamıştı. Bunun üzeri
ne eseriyle on yıl daha uğraşan besteci, ona bu
gün çalman şeklini verdi, ancak opus numara
sını belirlemedi. Bu arada kendi de S hakespea re'
in Kral Lear'i için sahne müziği bestelemiş olan
Balakirerin öğütlerine -mektuplannda belimiği
gibi- tam uymamış, eserde istediği düzeltmeleri
yapmıştı.
Önceleri Viyana'da Hans Richter, Paris'te jules
Pasdelcup gibi ünlü şefierin önayak olduklan
konserlerde başan kazanamayan fakat zamanla
sevilen eserde, 1840'larda temeli Uszt tarafın
dan atılan senfonik şiir geleneğine uyulmuş; an
cak trajedi bütünüyle almmayıp, önemli karak
terler sembolize edilmiştir.
Fantezi uvenürün pek ağır olmayan ona hız
daki (Andante non tanto quasi) törensel girişi Ra
hip Lorenzo'yu simgeleyen ciddi tema ile başlar.
Bunu izleyen canlı bölme (Allegro giusto) iki düş
man aile Montegü ile Kapulet'lerin düellosunu
anlatır; sen akarlar düelloyu, zillerle elde edilen
ani vuruşlar kılıçlarm çarpışmasını gergin bir ha
vada yansıtır. Daha sonra iki aşığın. Romeo ve
jülyet'in aşk. teması komo ve fagotlann eşliğin
de, özellikle Ingiliz komosunun ve sürdinli viyo
lalann duyıırduğu zarif ve ateşli ezgi ile carılan
dınlır. Flüt ve obuanm geliştirdiği ezgi orkestra
da duygulu bir şarkıya dönüşür. Ancak fagot ge
lecekteki felaketi haber verir gibidir. Rahip ı.o
renzo'nun teması ve düşman ailelerin kindar çar
pışması tekrar belirir. iki aşığın trajedisi ağır ve
hüzürılü bir havayla (moderato assai) duyuru
lurken Çaykovski'nin burada dirıleyiciyi daha da
çok etkileyebilmek için kullandığı, kaderin dar
belerini anımsatan güçlü tirnpani vuruşlan ara
smda ölüme, mutsuz sona ulaşılır. (Süre 20')

Piotr İlyiç Çaykovski'nin üç piyano konçene
su arasında en sevileni 1874 yılmda bestelerren
birincisidir. Ancak konçenenun ünlü piyano öğ
retmeni Rubinstein tarafından alayla karşılanması
üzerine eserini çağın ünlü piyanisti .ve şefi Hans
von Bülow'a ithaf etmiştir. Konçerto ilk kez Ame
rika'da 25 Ekim 1875'te Benjamin J. Lang yöne
timindeki Bostan Senfoni Orkestrası eşliğinde
Bülow tarafından seslendirilmiştir. 15 yıl sonra
bazı yerleri düzeltilen konçertonun en iyi yorum
culanndan biri de daha sonra N. Rubinstein ol
muştur.
Diğer iki bölümün toplamından da uzun süren
ı. Bölüm (Allegro non troppo e molto maestoso
Allegro con spirito) üç kez yinelerren komo sin
yali ve orkestranın gösterişli akarlan ile başlar.
Dramatik ana temayı piyano eşliğinde keman ve
viyolonseller duyurur. Daha sonra piyanonun tek
rarladığı temayı orkestra işler. Daha canlı olan
bölmede (Allegro spirito) ise Çaykovski'nin Uk
rayna'da panayırda kör bir dilenciden duyduğu
ezgiyi, piyano sergiler. Bunu izleyen iki temadan
ilkini, komo ve tahta üflemeçalgılann sunduğu
temayı piyano geliştirir; ikinci temayı ise sürdinli
yaylıçalgılar yansıtır. Orkestra ile piyano arasın
daki parlak diyalog üç solo kadansla sonuçla
nır.
2. Bölüm (Andantino semplice-prestissirno) sa
de ve sakin başlar. Sürdinli yayWar eşliğinde flüt
tatlı ezgiyi duyurur, bunu piyano süsleyerek ça
lar. Viyolonsel ve obua da ezgiyi tekrarlar. Çok
canlı (prestissimo) bölmede ise hızlı bir vals
scherzo biçiminde sergilenir. ÇaykDvski ile kar
deşinin çocukluk anıları olan "İnsan eğlenmeli,
gülmeli, dans etrneli" sözlerini içeren bu Fran
sız vatsini kısa bir kadans izler; sonra yine sa
k in bölmeye dönülür.
3. Bölüm (Allegro con fuoco) Rus falklorundan
kaynaklanan mazurka benzeri bir kazak dansı
ile açılır. Rondo biçiminde işlenen bu temayı iz
leyen ikinci tema da ateşli (con fuoco) bir halk
dansıdır. Piyanonun etkili yorumu ile vinüozca
gelişen bölüm parlak bir finalle son bulur.

Eserlerinde özellikle moda! yapıya dayanan
çoksesliliği değerlendiren besteelmiz Bülent Tar
can orkestrasyonunda Türk renkleri aradığı ka
dar, konularının da Türk olmasına özen gösterir.
Bir Anadolu efsanesi üzerine 1975-77 yıllan ara
sında Türk falklorunu yaşatmak amacıyla yaz
dığı üç perdelik Deli Dumrul Balesi'ni de Dede
Korkut Masallan'nın bu en ranınınışı üzerine ger
çekleştirdi. Tarcan, Güloya Aruoba'nın başarılı
koreagrafisi ile sahnelenen bu balenin ikinci per
desinden aldığı müzik ile birinci perdeden frag
ınanı birleştirerek senfonik bir orkestra süiti dü
zenlemiş ve süit ilk kez Hikmet Şimşek yöneti
mindeki CUmhurbaşkanlığı 5enfoni Orkestrası'nca
1980 yılında seslendirilmiştir.
İstanbul Devlet 5enfoni Orkestrası'nın yine Hik
met Şimşek yönetiminde 28 Ocak 1983'de çal
dığı süit, ayrıca Doğu Berlin Senfoni Orkestrası
tarafından da yorumlanmış ve banda alınmıştır.
Köprünün başını tutan ve gelip geçenden ha
raç alan Deli Dumrul'u ve onun Tanrı'ya başkal
dınşını, Azrail'in canını almak için gelmesi üze
rine eşinin canını verrneğe razı oluşunu ve bu
nun üzerine Tann'nın onları bağışlamasını konu
alan baleden alınan bölürrıler süitte aralıksız ola
rak, birbirine bağlı çalınır. Süit şu bölümlerden
oluşur: İkinci perdenin girişi (Prelüd): Perllerin
dansı, zebanilerin işkence dansı, Deli Dumrul'un
pişmanlığı ve yalvanş dansı, Ölüm Perisi'nin dan
sı. çılgınlık dansı. umutsuzluk ezgisi, Deli Dum
rul'un karısı Keziban'ın görünmesi, Ölüm Peri
si'nin şanlı bağışlaması ve yeryüzüne dönüş.
Bu bölümler arasından duyulan Deli Dumrul'u
bağışlamak istemeyen Ölüm Perisi'nin haykınş
lan, silitin sonuna doğru kan kocanın gerçek aşkı
karşısında yurnuşar ve eser, Deli Dumrul'un yer
yüzüne çılgın bir sevinçle dönüşünü gösteren
mutlu bir Presto ile sona erer. (Süre 18')

(Süre 36')

Peter İlyiç ÇAYKO\ISKİ
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TARCAN: Deli Dumrul Süiti

Bıilenı TARCAN

Şimdi Türkiye Avrupa'ya çok daha yak1n.

her gün iki kez, izmir'den

öndeyiz. Bizim için Türkiye,

rupa'ya, Avrupa'yı da Tür

hafta da dört kez ve hatta An

artık Avrup;:ı'nın ayrılmaz bir

Artık istanbul ve Ankara'dan

uçuyoruz. Bu uçuşlarda en

Lufthansa Türkiye'yi tüm Av
kiye'ye çok daha yakınlaştırdı.

talya'dan, Federal Almanya'ya

8

üyesidir.
Uçağımıza hoşgeldiniz!

Lufthansa

MERCEDES KALiTESiNiN
VURDUMUZDAKi
ÜRETiCiSi

OTOMARSAN

®

MERCEDES·BENZ

OTOMARSAN

DAIMLER- BENZ AG Mamulleri Türkiye
ve Genel Mümessili

Üreticisi

BBC FiLARMONI ORKESTRASı
BBC PHILHARMONIC ORCHESTRA
6.7.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 18.30
Atatürk Cııltural Centre Big Hall, 6.30 pm
Şef/Conductor
Solist!Soloist

Edward DOWNF5
Alexander BAILLIE, viyolonsellcello

H. BERLIOZ
(1803-1869)

"Korsan" Uvertürü
"Le Corsaire" Overture

W. WAI10N

(1902·1983)

Viyolonsel Konçertosu
Cello Concerto
•Moderato
• Allegra appassicnato
•lema con Improvvisazione

ARAIINTERMISSION

P.İ. ÇAYKOVSKİ!fCHAIKDVSKY

(1840-1893)

Senfoni No.6 "Patetik"
Si ıninör, Op.74
Symphony No.6 "Patherique"
in B ıninor, Op.7 4
•Adagio-Allegro non troppo
• Allegra can grazia
• Allegra molto vivace
•Adagio larnemoso

Bu konserler KOÇ-AMERiKAN BANK A.Ş. 'nin kacktla'?)'la gerçekleşcinlmişn'r.
Vlt' should /ike to chank KOÇ-AMERiKAN BANK A.Ş. for cheir conmöun'ons
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Edward DOWNES
Ünlü şef Herman· Scherchen'in öğrencisi olan
Downes 1952 yılında Covent Garden'deki ingiliz
Operası'na katıldı ve 17 yıl boyunca, Wagner'in
Ring dizisi dahil olmak üı.ere yüzlerce opera tem
silini yönetti. Bu görevden aynidıktan sonra ko
nuk şef olarak Avrupa, Avustralya ve Güney
Amerika'da yönettiği konserlerden sonra ı 970'de
Avustralya Operası Müzik Direktörlüğü'ne geti
rildi ve Sydney Operası'nın açılış temsillerini yö
netti.
Müzikolog olan ve aynı zamanda opera çeviri
leri ile ün yapan sanatçı en son olarak Prakefierin
"Maddalena" adlı eserini çevirmiştir. ilk temsili
BBC Filarmorıi Orkestrası eşliğinde İngiltere'de ya
pılan eser, daha sonra da Avrupa ülkeleri ile
ABD'de sahnelenrrıiştir.
1979'da birinci konuk şef olak BBC Filarmorıi
Orkestrası'nın başına geçen Downes 1980'de or
kestranın sürekli şefi olmuştur. 1983 yılına ka
dar Hollanda Radyo Orkestrası'nın sürekli şefli
ğirıi yapan sanatçı Madrid Ulusal, Danimarka
Kraliyet, iskoç Ulusal, Ulster, Avusturya Radyo
Senforıi ile Yeni Zelanda Senforıi orkestralan kon
serlerine konuk şef olarak katılmış, 1988 Ocak
ayında da Yılın Asyalı Sanarçısı yanşmasında jüri
başkanlığı yapmışur.
Edward Downes ''CBE" (Commander of the
British Empire) ünvanına sahiptir.

BERLİOZ: Korsan Uvertürü

Alexander BAILLIE
!956'da doğan Baillie Londra'da Kraliyet Ko
leji'nde )oan Dickson ve Anna Shuttleworth, daha
sonra da Viyana Müzik Yüksek Okulu'nda Andre
Navarra ile eğitim gördü. ihtisas çalışmalannı
William Pleeth , ]acqueline du Pre, Pierre Foumier
ve Rostropoviç ile sürdüren sanatçı 1978 Bristol.
1980 casals. 1982 Vittorio Gui, 1982 Bavyera
Radyosu (ARD) uluslararası yanşmalannda ödül
aldı.
İngiltere. Batı Almanya, İtalya, ispanya, Fran
sa ve ABD'de resitaller veren Baillie Ingiltere'nin
bütün ünlü orkestralan, Luceme Festival, Slovak
Oda, Stuttgart Filarrnoni orkestralan konserleri
ne solist olarak katıldı .
"The Fires of London" topluluğunun üyesi ola
rak Lutoslawski'nin "Grave", Henze'nin solo vi
yolonsel için "capriccio" ve Şnitke'nin viyolon
sel sonaunın ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Çağ
daş besteci Gordon Crosse "Wcıvesongs" adlı ese
rini sanatçıya ithaf etmiş, Colin Matthew de vi
yolonsel konçertosunu onun için � ve eserin
ilk seslerıdirilişi yine sanatçı tarafından 1984 kon
ser mevsiminde yapılmıştır.
Birkaç yıl önce )acqueline du Pre ile BBC 'Iele
vizyonu'nda programa çıkan Baillie, I'IV'de de
Elgar'ın hayatı konusundaki dokümanter filmde
rol almıştır.

Hector Berlioz. Camille Moke adlı genç bir pi
yanist kızla rıişanlandıktan sonra Roma Ödülü'nü
kazanmış ve İtalya'ya gitmişti. Ancak nişanlısı
nın kendisinden aynlarak piyano fabrikatörü
Pleyel ile evlenmeğe karar verdiğini duyunca bir
silah bularak onu öldürrnek amacıyla yola çık
mış. ancak Cenova'da ihtilalci sanılarak yakalan
mıştı. Bu arada Nice'te bir korsan kalesi yıkıntı
.
sından etkilerımiş ve Lord Byron'un bır şıınnden
de esinlenerek "Korsan" adlı uvertürü yazmış
tır. Fakat Byron'un macera düşkünü korsanını.
hiç birşeyden korkusu olmayan, cömen, duygulu
bir korsan şeklinde düşürımüştür.
Müzik eleştirrneni james William Davison'a it
haf edilen ve ilk kez 19 Ocak 1845'de Berlioz yö
netiminde Paris'te seslendirilen bu parlak uver
tür fazla derinliği olmamasına karşın virtüoz bir
eser olarak usta orkestraların repenuarlarında yer
almaktadır.
Uvertürün girişi yükselen ve alçalan muazzam
bir okyanus dalgasını canlandırır. Sakin bir ge
çişten sonra eserin kahramanı -adeta gururla- su
nulur. Bunu İtalyan uvertürleri stilinde ağır (An
dante) bir bölüm izler. Daha sonra deniz tekrar
coşar; kahraman denize açılmıştır. Bu arada li
rik bir episod da korsanın insancıl yönlerini ser
giler. Fina! yine fırtınalı ve parlaktır. (Süre 10')

WAL1DN: Viyolonsel Konçertosu
Daha önce 1 927'de orkestra ve piyano için
Sinfonia Concertante, 1929'da viyola, sonra da
!933 yılında keman konçertosu yazan William
1\ımer Wcılton daima yenilik aradığı için bu her
üç eserinde de ayn bir metod ve stilde çalışmış
tır. Ürılü yorumcu Gregor Piatigorsky'ye ithaf et
tiği Viyolonsel Konçertosu'nda da, insan sesine
en yakın olan bu çalgıyı adeta diğer çalgılardan
korumuş. tiz ve bas seslerde orkestranın onu bas
tırrnasıru örılemiştir. Viyolonselin şarkı söyler
(cantabile) tarzında daha et� olabilmesi için ge
leneksel konçerto bölürrılerine aykın olarak bır
yerine iki ağır bölüm kullanmış, ve burılann ara
sına scherzo biçiminde hızlı bölümü yerleştire
rek belirli bir kontrast elde etmiştir. Ancak bazı
müzik eleştirmerıleri bu nederıle eseri önceki yay
lıçalgılar (keman ve viyola) konçertolanna göre
daha soğuk bulmaktadırlar.
Her konuda tek bir eser -bir opera, bir senfo
ni, bir oratoryo- yazan Wcılton'un Napoli yakı
nındaki ürılü tschia Adası'ndaki viiiasında 1956
Şubat ve Ekim aylan ·arasında bestelediği bu kon
çerto ilk kez 25 Ocak 1957'de Charles Münch yö
netimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde
Gregor Piatigorsky tarafından seslendirilmiştir.
Belirli bir melankolinin egemen olduğu ı . Bö
lümde (Moderato) solo çalgıya kendini duyurmak
için her türlü olanak sağlanmıştır. Orkestra hafif
ve saydam şekilde geri planda süslemeleri ger
çekleştirir. Gelişim (developman) bölmesinde ise
üflemeçalgılar viyolonseli yanşmaya çağırır gibi
öne çıkarlar. Ksilofon, çelesta, vibrafon gibi di
ğer vurmaçalgılar renkli bir değişiklik xaratırlar.
2. Bölüm (Allegro appassionato) bestecinin de
yimiyle daha gösterişlidir. Scherzo biçiminde ge
lişen hızlı ritmik bir figür solo viyolonselle ger
çekleşir ve sürekli devinim (perpetum mobile) gibi
sürer gider.

3 . Bölüm ('lema con İmprovvisazione) dön do
ğaçlamayı (emprovizasyon) kapsac Bunlardan
ikinci ve dördüncüsü birer kadans bıçımınde ve
yalnızca solo viyolonsel içindir. Diğer iki do%aç
lama da tüm orkestra tarafından ge�çekleştınlır.
Dördüncü doğaçlamadan sonra gelen epilog (son
söz' bölmesinde ise. ilk ve son bölürrılerden alı
nan temalar ağır (Andante) tempoda sergilene
rek korıçenoyu sona erdirir. (Süre 29')

ÇAYKOVSKİ: Senfoni No.6
Piotr ilyiç Çaykovski'nin senfonileri arasında en
çok çalınanı, içinde kendi yaşamını canlandırdı
ğı 6. Senfoni'sidir. İlk kez 28 Ekim 18�� ·de
Petersburg'ta besteci yönetiminde seslendınlen
esere. kardeşinin önerisi üzerine "Patetik" adını
veren besteci dokuz gün sonra ölmüş, senfoni
nin kazandığı başanyı görememiştir.
Bestecinin kardeşi Modest'in açıklamasına göre
"Acılar, özlemler, heyecanlarla geçen yalnız yıl
lar ve iyiye, güzele bağlılığın dile getirildiği"
! .Bölüm (Adagio-Allegro non troppo) etkili bir
senfonik girişle başlar. Ağır (Adagio) girişte bas
yayWarın yakarışı ile fagotun duyurduğu dön no
talık karanlık tema ölümcül bir ezgiyi oluşturur.
Aynı tema hızlanır (Allegro non troppo). viyola
larla yansıtılır. Bölümün ikinci önemli teması ke
man ve viyolonsellerde yakanş ve özlem dolu lirik
bir şarkı biçiminde ağır (Andante) tempoda
.
- senfoninin en etkileyici ve duygulu bolmesı
olarak- sunulur. Daha sonra parlak bir teknikle,
güçlü sesle orkestrada gelişen tema sakirıleşe
rek klarnet ve fagoda duyunılur. Anlık bir susuş
tan sonra temalar tutkulu ve canlı şekilde (Allegro
vivo) birbiri içine karışır. Ancak kadere karşı bu
yanşmanın boşluğunu tromborılarda beliren koral
ezgi açıklar.
"Duygulann açıklanabileceği birinin varlığının
verdiği huzur ve mutluluğun yitirilmesi ile duyu
lan burukluk" olarak tanımlanan 2 . Bölüm
(Allegro con grazia) birinci bölümle büyük bir
kontrası oluşturur. Alışılmamış, ilgiriç bir ritimle
(5/4'lük ölçüde) Çaykovski'nin deyimiyle "Göz
yaşları ile gülümseyerek" zarif bir vals gibi ge�
şen bölüm, daha sonra hafif bir melankoliye bu
rünürse de yine eski neşesine kavuşur.
3. Bölüm (Allegro molto vivace) scherzo/marş
kanşırnı, kendine özgü bir yapıdadır. Scherzo/
marş/scherzo tekran/marş tekranlbi�ş bölmesi
t:arzında, büyük ses nüanslanyla seçkirıleşen bo
lüm, "Müzikçi olarak kazanılan başannın verdiği heyecan ve gurur"u carılandırır.
..
Ağır ve ağıtsal (Adagio lamentoso) 0lan 4. Bo
lüm bir ölüm habercisidir: "Son yıllardaki yal
nızlığı. hüzünü ve gelecekteki ölümü aı'zulama
yı " anlatır. Yaşamın zevkleri bitmiş, onun yerini
bir veda şarkısı almıştır. Senfonilerin alışılagel
miş canlı (Allegro) finali yerine Çaykovski ağır
bir bitişi yeğlemiş, adeta kendi ölümü için bir or
kestra "Requiem"i bestelemiştir. (Süre 48')
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BBC FİLARMONİ ORKESTRASı
BBC PHILHARMONIC ORCHESTRA
7. 7. ı 988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 18.30
Atatürk Cultural Centre Big Hall, 6.30 pm
Şef!Conducror
Solist/Soloist

F. MENDELSSOHN-BARrHOLDY
(1809-1847)

F. USZT
(1811-1886)

ARAI!NTERM!SSION
E. ELGAR
(1857-1934)
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Edward DOWNF.S
Jarınis VAKARELIS, piyano/piaııo
"Ruy Blas" Uvertürü/Overture
Piyano Konçerrosu No.2, La Majör
Piano Concerro No.2 in A Major
•Adagio sostenuto assai-Allegra agitata assai
Allegra moderato-Allegro decisoMarziale un poco meno Allegro-Allegro anirnato
Senfoni No.2, Mi bemol Majör, Op.63
Symphony No.2 in E tlat Major, Op.63
•Allegra vivace e nobilemente
•Larghetto
•Rondo-Presro
• Finale e maesroso

ve işbirliğıruien dolaYI BRfl'ISH COUNOL'a teşekkür ederiz.
should /ike to thank BRfl'ISH COUNCIL for their conmöutions and cooperation

BBC FİLARMONİ ORKESTRASI
1934 yılında sadece BBC Radyo ve 'Ielevizyo
nu'nda konser vermek üzere kurulan Orkestra çok
kısa zamanda İngiltere'deki festivallere davet edil
di ve yun dışında verdiği konserlerle uluslar11ra
sı üne kavuştu.
1969'dan itibaren bütün Avrupa ve İskandinav
ülkeleri, 1979'da Uzak Doğu ve 1933'de de Do
ğu Avrupa'ya yaptığı tumelerte dikkat çekti; 1986
Eylül ayında Henze'nin 60. doğum yılı dolayı
sıyla verilen konser dizisine üç konser ile katıl
dı.
Birçok plak kaydı olan Orkestranın Peter Max
well Davies'in 3. Senfonisi'nin kaydı 1 985 yılı
nın en iyi plağı seçildi ve 1986'da da çağdaş mü
zik alanında Gramophone Plak Ödillü'nü aldı.
Çağdaş bestecilerle sürekli işbirliği halinde olan
Orkestra yeni yapıtiann tanıtılrnasında önemli bir
rol oynamaktadır. The Listener Dergisi'nin yaz
dığı gibi "bestecinin öngördüğüne en yakın bi
çimde yorumlayabilen birkaç İngiliz orkestrasın
dan biri" olan BBC Filarmoni Orkestrası'nın bi
rinci şefliğine 1980 yılında Edward Downes atan
mış, daha önce Günther Herbig tarafından yü
rütülen birinci konuk şeflik görevine de 1985 yı
lında Bemhard Klee getirilmiştir.

MENDEI.SSOHN :
Ruy Blas Uvertürü

Jannis VAKARELİS
1950 yılında Selanik'te doğan Vakarelis müzik
eğitimine aynı şehirde başladı ve daha sonra Vi
yana Müzik Akademisi'nde devam etti. Bruno
L. Gelber, Marta CUrcio ve Nikita Magaloff ile ça
lışmalannı sürdüren sanatçı 1967 Pan-Hellenic
Piyano Yanşması'nda birincilik, ı 969'da Atina
Sanat Akademisi Ödülü'nü aldı; 1975 Jaen ve
1979 Madrid Kraliçe Sofia uluslararası yanşma
lannda da birinci oldu.
V. Ashkenazy, K. Masur, w Rowicki, s. Rattle,
G. Lehel, A. Litton, L. Fremaux gibi ünlü şefte
rin yönetiminde Gewandhaus, Filannonia, Kra
liyet Filannoni, Biriningham Senfoni, Liverpool
Kraliyet, BBC Senfoni, Bambeı& Senfoni, Flanders
Kraliyet orkesttalan konserlerine solist olarak ka
tıldı; Amsterdam, Londra ve Atina festivallerin
de resitatler ve orkestra eşliğinde konserler ver
di.
Kendine has bir sonoriteye ve lirik bir sanatçı
rnizacına sahip olan Vakarelis'in RCA için dol
durduğu Brahms ile Prokofierin solo eserlerini
içeren iki plağı, Kraliyet Filannoni eşliğinde
Liszt'in No.2, Prokofierin No.3 piyano konçer
tolan ve en son H. Lewis yönetimindeki aynı or
kestra ile birlikte plağa alınan Gershwin'in piya
no konçertosu eleşti.rmenlerce övgüyle karşılandı.

Victor Hugo'nun Leipzig'de ilk kez 1838 yılın
da büyük başaoyla sahnelenen Ruy Blas oyu
nu için Felix Mendelssohn'dan giriş müziği ile bazı
şarkılar yazınası istenmişti. Bu beş perdelik dram
da, kimliği gizlenerek sonradan kraliçenin beğe
nisini kazanan, ispanya'ya başbakan olan ve so
nunda ölümü seçen uşak Ruy Blas'ın ruh soylu
tuğu ile onu bu yola iten asilzade Don Saluste'nin
alçaklığı karşılaştınlmaktadır. Ancak trajediden
zaten hoşlanmayan Mendelssohn oyunu beğen
meyerek yalnızca, 1839 yılı Mart ayında üç gün
içinde tarnarnladığı uvertürün çalınmasını öngör
dü; çünkü o geeeki temsilin geliri orkestra üye
lerinin dul kalan eşierine verilecekti. Aynca ese
rin de "Sahne Vakfi için Uvertür" olarak tanım
lanmasını istedi. Konuyla ilgisiz kalan ve made
ni ütlemeçalgılann iç kapayıcı, tutkulu bölmesi
ni de kapsayan bu renkli uvertür, ustaca yapıl
mış, Berlioz'u anımsatan parlak orkestrasyonu
ile romantik stilin bir örneği olarak günümüzde
yine Ruy Blas adıyla yorumlanmaktadır. (Süre 8')

USZT:

Piyano Konçertosu No.2

Franz Liszt'in iki piyano konçertosu içinde bi

rincisi daha çok tanınmasına karşın ikinci kon
çerta bazı yönlerden daha ilgi çekicidir: Sürekli
tempo başlıklanyla değişen tek bir bölümden olu
şan ve bir müzik eleştirmeninin "Bir melodinin
yaşamı ve serüvenleri" adını verdiği konçerto vir
tüoz gösterilerden uzak kalmaya çalışarak, da
h� çok Liszt'in duygulu iç dünyasını yansıtır.
Ilk kez W!irnar'da 7 Ocak 1857'de ithaf ettiği
öğrencisi Hans von Bronsart tarafiridan Liszt'in
yönetimindeki orkestra eşliğinde seslendirilen
eser çok kez değiştirilmiştir. Bestecinin en çok
yolculuk ettiği dönemde, birinci konçertodan da
ha önce, 1839'da planlaıınıış ; 1848, 1849, 1853
ve 1857'de düzeltilmiş ve hatta ilk yorumundan
sonra bile 1861'de yeniden ele alınmıştır. 1863'de
basılan konçerto Lizst'i çok yönlü gösterir. önce
ütlemeçalgılar (flüt, klarnet sonra da obua) ile
ağır tempoda (Adagio sostenuto assai) duyııru
lan romantik ve lirik ezgi belirir. Tüm konçerto
bu temadan kaynaklanır. 'lema piyanonun süs
lemeleriyle yaylıçalgılara ulaşır, ancak piyano tek
rar ön plana geçer ve gösterişli çeşitlemelerle te
mayı işler. Daha·sonra tema, büyük duygu yo
ğurıluğu ile hülyalı, parlak, fırtınalı, gururlu ve
tutkulu biçimlerde eser boyunca gelişir. Canlı ve
heyecanlı bölmede (Allegro agitato) piyano par
lak pasajlar çalar ve yaylıçalgılarla tirtınalı bir di
yaloga girişir. Onu izleyen daha ağır bölme
(Allegro moderato) yaylıçalgılada başlar. Bura
da piyano ile viyolonsel arasındaki duygulu di
yalog konçertonun en güzel bölümlerindendir.
Kararlı ve canlı bölmede (Allegro deciso) piya
no, klavyenin bir ucundan diğerine görkemli akar
lar geliştirir. Gittikçe yükselen ve marş bölmesi
ne (Marziale, un poco meno Allegro) ulaşan te
ma bütünüyle değişik biçimde orkestranın karan
lık havasında yansır. Başlangıca tam bir kon
trast oluşturan bö.lme hızlanarak piyanonun pa
nltılı çan tınısındaki kadanslanyla canlı sona
(Allegro animato) geçilir. önce heyecanlı bölmeyi
(�egro agitato) sonra da marşı anımsatan ge
çışten sonra gösterişli kaymalada (glissando) li-

rik ana temaya tekrar dönülür. 'lema bütün fırtı
nalan yenrniş, sonunda egemen olmuştur.
(Süre 19')

ELGAR: Senfoni No.2
Günümüzde İngiltere'de senfoni ustası olarak
tekrar önem kazanan Edward Elgar, babasının
dükkanındaki notalardan müziği öğrenmiş; genç
liği mutsuz geçmiş, kendisi gibi -Enigma Çeşit
lerneleri dışında- eserleri de ülkesinin dışına çık
mamış, belki de bu nedenle fazla İngiliz olmak
la suçlanmıştır.
En çok Brahms'tan etkilendiğini belirten
Elgar'ın tamamlanmış iki senfonisi vardır.
BBC'nin ısmarladığı 3. Senfoni ise 1934'de ölü
mü üzerine yanın kalmıştır. 1908'de yazdığı ı .
Senfoni'si ile büyük başan kazanmış, 2 . Senfo
ni'sini ise 1910 yılında bestelemiştir. 2. Senfo
ni'yi kendisine "Sir" ünvanını veren Kral V II.
Edward'ın anısıiıa ithaf etmiş ve eser ilk kez 24
Mayıs 1911'de kendi yönetimindeki Queen's Hall
Orkestrası'nca seslendirilrniştir. Eserin başlığın
da aynca şair Shelley'in bir dizesi de yer almak
tadır: "Zevkin ruhu, sen ancak çok ender gelir
sin".Bazı bakımlardan Brahms'ın 3. Senfonisi'ni
anımsatan eser, çok sevilen ve kendi de eğlen
ceyi seven Kral VII . Edward'ın ölümünden önce
yazılmış, sonra tekrar ele alınmış, ancak onun
matemi tutulurken seslendirilrniştir.
ı . Bölüm (Allegro vivace e nobilemente) canlı
ve Elgar'ın çokca kullandığı "nobilemente" (soy
lu) başlığıyla belirlenmiştir. Daha üçüncü ölçü
de duyulan bir slogan biçimindeki deereseenda
cümle hem ikinci bölümün sonunda, hem de ese
rin bitiminde Shelley'in şiirine atıfta bulunur gi
bi tekrar sergilenir. Genellikle ene�ik yapıda ge
lişen ilk temadan birçok fikir kaynaklarur. Hızlı
ve kararsızca dalgalanan ikinci temayı, bölümü
ıirveye sürükleyen üçüncü tema izler. Gelişim böl
mesindeki karanlık atmosfer belki de kralın ölü
münden sonraki değişiklik olarak görülebilir.
2. Bölümün ağır (Larghetto) havası belki de,
4/4'lük temposuyla bir matem marşını anırnsat
masına rağmen çeşitli ton değişimleriyle gelişir.
Obua'nın solasuyla ilgi çeken ve Elgar'ın usta or
kestrasyonunu yansıtmakla birlikte onun insan
cıl sıcaklığını da sergileyen bölüm Shelley cüm
lesiyle sona erer.
3. Bölüm (Presto) çok hızlı tempoda, hafif ve
sevimli Scherzo biçiminde bir Rondo'dur. Giriş
teki temanın bir kaleidoskoptan bakılırcasına de
ğişen renklerinden ve tonalitelerinden sıynlan,
şarkı söyler gibi (cantabile) bir tema bölüme ege
men olursa da, görkemli zirve bunu değiştirir.
Sonra o da kaybalarak başlangıçtaki temaya yer
açar. Scherzo çeşitli parlak ritirrılerle sona ula
şır.
4. Bölüm (Moderato e maestoso) orta tempo
da ve görkemli olarak sonat formunda gelişir. Ko
layca farkedilen esas tonalitedeki birinci tema
yı, yine aynı şekildeki fakat başka tondaki ikin
ci tema izler. Geniş kapsamlı bir fiig biçimindeki
gelişim bölmesinden sonra tüm temalar tekrar be
lirir, zirveye ulaşılır. Sakin bitişte ise Shelley cüm
lesi tekrar sergilenir. (Süre 53 ')
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Jean-Jacques KANIDROW

Rus asıllı sanatçı 1945'de cannes'da doğdu. Ke
man eğitimine Nice Konservatuvan' nda başladı
ve 13 yaşında Paris Ulusal Yüksek Konservatu
an'na girerek Benedeni'nin öğrencisi oldu; bir yıl
sonra da keman dalında birincilik ödülünü aldı.
1962-68 yıllan arasında Londra'da Cari Flesh,
Cenova'da Paganini ve Cenevre uluslararası ya
nşmalarında birinci oldu; 1970'de de Sacha
Schneider Vakfı bursunu kazandı.
Konser karlyerinin başından itibaren Avrupa'nın
en önemli müzik merkezlerinde, ABD, Kanada,
japonya, Hindistan ve Afrika'da yılda yüzden faz
la konser verdi. 1986 yılında M. )anowski yöne
timindeki Fransız Radyosu Yeni Filarmoni Orkest
rası ile bütün İtalya'yı kapsayan bir tume
yaptı. G. Solti, P. Paray, R. Barshai, A. Ros
Marba, ). Nelson, A. )ordan, s. Commissiona,
T. Guschlbauer gibi ünlü şefler yönetimindeki or
kestralann konserlerine solist olarak katıldı .
)ean-jacques Kantorow konser karlyerinin ya
nısıra Strasburg, Rotterdam, Basel, japonya, Fin
landiya ve Nice yaz akademilerinde ders vermek
te; Hollanda Oda, BBC Oda, Finlandiya Ulusal
orkestralan gibi topluluktan da yönetmektedir.
1985'de Auvergne Bölgesel Orkestrası Müzik Di
rektörlüğü görevine atanan sanatçı bu topluluk
la turnelere çıkmaktadır.
Kantorow'un doldurduğu 60'dan fazla plak
arasında Beethoven, Bruch, Mendelssohn ve
Paganini'nin konçenolannı sayabiliriz. Sanatçı
nın en son ptaldan arasında kendi yönettiği
Haydn'ın viyotonsel konçertosu ile Bach'ın ke
man kOnçertolan bulunmaktadır.

RAVEL: Alborada del Gracioso

DEBUSSY: Deniz

Maurice Ravel 1905 yılında yazdığı ve arkadaşı
Dmitri Calvocoressi'ye ithaf ettiği "Miroirs-Ayna
lar" başlıklı beş parçadan oluşan piyano eseri
nin dördüncüsü Alborada del Gracioso'yu 1912
yılında orkestra için düzenledi. İsmi "Soytannın
Sabah Serenadı" anlamına gelen eser, yorumu
çok güç olan piyano partilerinin orkestra uygu
lamasında her çalgı (özellikle üflerneçalgılar) için
ustalık isteyen bölümleri ile olduğu kadar İspanyol
karakteriyle de ilgi çeker. ''Aiborada" ispanya'da
(Fransızca Aubade, 1talyanca Mattinata, Almanca
Morgenstaendchen, İngilizce Morning-music) ay
nca bugün bile Flarnenco'da kullanılan serenad
benzeri, Galicia bölgesinden kaynaklanan bir mü
zik biçimidir.
Fransa'da ise geçen yüzyıllarda yüksek rütbeli
subaylara, bazı bayram günlerinde şafak söker
ken verilen konseriere Aubade (obad) adı veril
miş ve bunlar alay davuttan tarafından çalınmış,
hatta bu yüzden alaycı bir anlam da taşımıştı.
(Bu arada rnüzikolog Mahmut R. Gazimihal de
obad kelimesinin müslüman ülke saraylarında ta
bılhane -davulhane- nöbeti anlamına gelen
Naubat'tan gelebileceğini belirtmektedir. )
Ravel, renkli ve esprili bu eserinde biraz saf bir
soytannın portresini çizrniş, usta bir orkestras
yonla yaylıçalgılann yanında üflerneçalgılann
(trornpet, korno ve özellikle fagotun) etkileyici pa
saılarında ıspanyol stilinde, bir halk müziğiili vir
tüozca değerlendirmiştir. (Süre 8')

Daha çocukluğunda denize hayranlıkla bağla
nan Claude Debussy, 1903-05 yıllannda tasar
ladığı bu eserini 1905'de ingiltere'de tamamladı
ve La Mer (Deniz) , ilk kez 15 Ekim 1905'de
Paris'te Larnoureux konserlerinde Camille
Cheviiiard yönetiminde sestendirildi.
Fransız empresyonist müziğinin büyük ustası
Debussy'nin bu eseri, taşıdığı başlıklada gerçek
bır program müziği anlatırnma benzeyebilir. An
Cak besteci anlatırndan çok denizin çeşitli dururn
lan karşısında duyduğu his ve anıları canlandır
mıştır: Deniz sonsuza kadar aynı deniz olarak
kalacaktır; yalnız onu seyredenin izlenimleri rüz
garla, güneşte değişmekte, hareketli bir natür
mort şekline dönüşmektedir. Bir arkadaşına yaz
dığı mektupta düşüncelerini "Bu denizin Burgon
ya tepelerini ıslatrnadığını ve benim deniz görü
nümlerimin stüdyo manzaralan olduğunu söy
leyebilirsin; fakat anıtarımın sonsuz birikimi be
nim için gerçeklerden daha değerlidir" diye be
lirtmiştir. Bu nedenle ilk yorumunda eleştirmen
ler için eser bir bilrnece olmuş, hatta Pierre Lalo
şöyle yazmıştı: "Denizi ne duydum, ne gördüm,
ne de hissettim!" Ancak bazı müzik yazarlan ese
ri yine de tasvir bakırnından incelerneden yapa
mazlar.
Daha önce "Sanguinaire Adalan'nın sakin
denizi" başlığını taşıyan ve sonra "Şafaktan öğ
leye kadar denizde" olarak adı değiştirilen ı. Bö
lüm doğal olarak üçe aynlır: Yaylılann kısa rno
tifiyle belirginleşen hareketsiz denizde şafak vakti;
madeni üflemeçalgılann duyurduğu ufak dalga
lar üstünde güneşin doğuşu ve aydınlığın artışı;
güneşin gökte en yüksek noktaya ulaşması ve
sıcaklığını denize yansıtması.
2. Bölüm "Dalgaların oyıınu"nda dalgaların kı
pırdanışı artmıştır. Arpın glissandoları dalgaia
nn yüks�lip alçalışını; kernanlann trilleri su yü
zeyındeki pınltılan, kuwetli akarlar ise dalgala
rın kıyıya çarpışını canlandım gibidir.
3. Bölüm "Rüzgarla denizin diyalogu"nda ür
kütücü sessizlikten sonra sanki bir fırtına belirir.
Bu dramatik anlatırnda rüzgann esişi, dalgaia
nn bazen sakin, bazan güçlü cevabı duyulur. Bu
diyalog ortak bir şarkı biçiminde uyumlu oldu
ğunda daha da güzelleşir. (Süre 25')

LALO: İspanyol Senfonisi
Üç keman konçertosu besteleyen Edouard
Lalo'nun İspanyol Senfonisi adını verdiği 2. Kon
çertosu ilk kez 7 Şubat 1 875'de Paris'te seslen
dirildL ilk keman konçertosunun Londra'da ünlü
İspanyol kernancı Pablo de Sarasate tarafından
üstün başanyta yorumlanması üzerine Lalo ese
rine "İspanyol Senfonisi" adını verdi ve ona it
haf etti. Ancak bazı eleştirmenler tarafindan
lspanyollukla ilgisi olmadığı vurgutanmasına rağ
men eser, senfonik yapısına verilen önem yanın
da, zengin rnelodisi, canlı ritmi ve teknik güçlü
ğüyle usta kernancılann ve müzikseverlerin sev
gisini kazandı.
İspanyol Senfonisi beş bölümden oluşrnakla
birlikte, süresinin ·uzunluğu nedeniyle 3. Bölüm
lntermezzo genellikle konserlerde yorurnlanmaz.
ı . Bölüm (Allegro non troppo) ateşli, enerjik
ve güçlü bir senfonik yapıdadır. Rapsodi biçimin
deki ana temayı önce keman duyıırur. Orkestra
nın geliştirdiği tema sonra yine keman tarafın
dan zeqgin bir antatınıla zirveye ulaşır. Şarkı söy
ler gibi beliren yan tema ise daima geri planda
kalır.
2 . Bölüm (Scherzando) bir bolero ritrnine ben
zer şekilde keman için parlak bölmeleri kapsar
ve eserin belki de en İspanyol karakterli olanı
dır.
4. Bölümün (Andante) hüzürılü şarkısı önce ba
kır nefesliçalgı.larla duyurulur. Sarasate'nin "Çi
gan Havalan"nı andıran şekilde resitatif bölıne
lerle süren bölüm soliste büyük olanaklar sağ
lar.
son böl�mde (Rondo) zarif bir tema türlü şe
_
killerde
gelişerek parlak bir virtüoıluk gösterisiyle
son bulur. (Süre 27')

Claude DEBUSSY
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LYON ULUSAL ORKESTRASı
ORCHESTRE NATIONAL DE LYON
12.7. 1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 18.30
Atatürk Culnıral Centre Big Hall, 6.30 pm
Şef!Conductor
Solist!Soloist

Emınanuel KRIVINE
ALırele NICOLET, flütlflute

J . BRAHMS
(1833-1897)

Haydn'ın bir teması üzerine Çeşitlemeler,
Si bemol Majör, Op.56a
variatioııs on a theme by Haydn in
B fiat Major, Op.56a

W . A . MOZAKf
(1756-1791)

f1üt Konçertosu No.l, Sol Majör KV 313
f1ute Concerto No.1 in G Major, KV 313
• Allegro maestoso
• Adagio non troppo
•Rondo. 'Tempo di Menuettr

ARAIINTERMlSSION
G. BIZET
(1838-1875)

M. RAVEL
(1875-1937)

"I..:Arlesienne"den bir Süit
A Suite from "I..:Arlesienne"
•Prelude (Allegro deciso-Andantino)
•Minuetto (Allegro giocoso)
•Pastorale (Andante sostenuto assai)
•Interme= (Andante modeıato ma con moto)
•Farandole (Allegro deciso)

"Dafnis ve Kloe'' Silili No.2
"Daphnis et chloe' Suite No.2
•Günün doğuşullever de jour
•Pantomiın/Pantomime
•Genel dans/Danse generale

Bu konser iZZEr BA!S1Lm katkılaf?Yla gerçekleştinlmiştir.
l1t should /ike to thank Mr. iZZEr BAlS1L for his contributions.

LYON ULUSAL ORKFSTRASI

1967 yılında Fransız Kültür Bakanı olan ünlü
yazar ve hümanist Andre Malraux'nun Fran
sa'daki müzik yaşamına yeni bir çehre verme ka
ranndan sonra Mareel Landowsky tarafından
ürehestre de Paris kurulmuş ve bu topluluk

Charles Munch ile Serge Baudo'nun yönetirnin
de büyük ün kazanmıştır.
Başkentten sonra bu yeni karardan yararlanan
ikinci şehir I.,yon olmuş ve Lyon Valisi Louis Pra
del ile yardımcısı Robert Proton de la Chapelle'in

destekleriyle orkestra 1969'da kurulmuş; şefliğine
Serge Baudo getirilmiştir.
Orkestrarun kurulmasında iki önemli neden var
dı: Rhone-Alpes bölgesindeki senforlik konser
lerin geliştirilmesi ve I.,yon'da yeni kurulan ope
raya katkıda bulurırnak. 1984'de onbeşinci ku
ruluş yılında orkestraya "Ub:. :ıl" ünvanı veı'.!
miş ve orkestranın çalışmalan sadece senforlik
konseriere yönelrniştir.
Serge Baudo yönetimindeki orkestraya, şimdiye
kadar hiçbir Fransız Senfoni Orkestrasına veril
memiş olan "Disque d'Or" (Altın Plak) ödülü ve
rilmiştir.
Daha sonra Lyon Valisi olan Francisque
Collomb ve yardımcılannın üstün gayretleriyle or
kestra Kıta Çini, Kore ve Japonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Polonya, Ban Almanya, ispanya, İs
viçre, ABD, Kanada turnelerini gerçekleştirmiş;
Prag, Viyana, ürız, Dresden, Salzburg, Berlioz
uluslararası müzik festivalleri ile Lyon'da düzen
lenen Uluslararası Darıs Bienali'ne kanlınıştır.
Çağdaş bestecilerin yapıtiarına reperruannda
yer veren ender topluluklardan biri olan Lyon Ulu
sal Orkestrası, Harmonia Mundi firması için bir
çok plak doldurmuştur. Bunlann arasında
Poulenc'in "Stabat Mater"i, Dutilleux'nün ı . Sen
fonisi ile "Timbres, Espaces, Mouvement" adlı
eseri, Beethoven'in "Zeytindağındaki İsa" adlı
bestesi sayılabilir.
Orkestranın 1986/87 prograrnında iki önemli
olay yer almıştır: Kuzey Amerika turnesi ile
Ravel'in 50.Ölüm yılı dolayısıyla Fransa'da ve dış
ülkelerde verdiği 40'dan fazla konserler.
Ünlü şef Serge Baudo 1987 Eylül ayında ku
ruluşundan beri yönettiği Lyon Ulusal Orkestra
sı'ndan aynlrnış ve Emmanuel Krivine bu görevi
üstlenmiştir.

canlı ı . Çeşitierne'de (poco piu animato) tema
haslar ve tiz sesli �flemeçalgılarla işlenir. Yine
çok hızlı 2. Çeşitierne (piu vivace) klarnet ve fa
gotlarla gelişir. Sakin tempolu 3. Çeşitierne'de (co n
moto) önce obua, sonra kemanlar temadan kay
naklanan ezgiyi sunar. Ağır tempodaki 4 . Çeşit
Ierne'de (Andame con moto) korno ön planda
dır ve melodi minör tona kayar. 5. Çeşitierne
(Vivace) canlı, scherzo benurl bir stildedir.
6. Çeşitlernede de (Vivace) aynı tempoda süren
bu stil özlü bir tıru yapısına sahiptir. 7. Çeşitle
me (Grazioso) yumuşak, zarif ve etkili bir
"Sicilienne"dir. 8. Çeşitierne (Presto non troppo)
çok hafif başlayan, sürdinli yaylıçalgıtarla geli
şen kadanslarla işlenir; buna sonra fagot, klar
net ve pikola flüt katılır. Finalde ise temadan olu
şan kısa bas figürü "Passacaglia" stilinde 17 kez
tekrarlanır, yani 1 7 kısa çeşitierne ile sunulur ve
Haydn temasının parlak ve görkemli duyurulması
ile (Andante) eser sona erer. (Süre 18')

Aurele NİCOLEf

MOZART: Flüt Konçertosu No. ı

Eşine ender rastlanan yeteneği ve müzik u
kası sayesinde flütün solo çalgı olarak yeniden
ilgi görmesinde büyük katkısı olan Aurele Nicolet
1926'da Neuchatel'de (İsviçre) doğdu. Zürih Kon
servaruan'nda Andre jamet ve Willy Burkhard
ile flüt ve müzikoloji öğrenimi gördü, daha son
ra Paris Konservaruan'nda zamanın en büyük
Fransız Hütçüsü olarak kabul edilen Mareel Moyse
ve Yvonne Drappier ile eğitimini sürdürdü. İlk bi
rincilik ödülünü 194 Tde alan Nicolet, 1948'de
Cenevre Uluslararası Yanşması'nda da birinci ol
du. 1945-47 yıllan arasında Zürih 1bnhalle Or
kestrası üyeliği yapan sanatçı, 1948-50 arasın
da Winterthur Senfoni Orkestrası sola flütisti ol
du. 1950'de ünlü şef Wılhelm Furtwaengler'in da
veti üurine aynı görevle Berlin Filarmoni Orkest
rası'na katılan sanatÇı, bu görevini 1959'a ka
dar sürdürdü.
Solo resitalierin ve orkestralar eşliğındeki kon
serlerinin yanısıra Berlin Müzik Yüksek Okulu'nda
ders veren sanatÇı, 1965 yılında İsviçre'ye yer
leşti. Freiburg ve Basel'de de ders veren Nicolet
1967'de bir flüt metodu yayınladı.
Klasik rrpertuann yanısıra Aurele Nicolet
için Huber, Moeschinger, Denisov, Tiıkemitsu,
Keltelborn, Dittrich, Halffi:er (Flüt Konçertosu,
1983) gibi çağdaş besteeller eserler yazmışlar
dır.

Wolfgang Amadeus Mozart babasına yazdığı
bir mektupta flütten hiç hoşlanmadığından söz
etmesine karşın, flüt için iki konçeno yanında
flütlü kuanetler ve flüt-arp konçertosu da beste
lemiştir. Fakat flüt için yazdığı Re Majör 2. Kon
çerta'nun 1777 yılında Salzburg'taki bir İtalyan
obuacısı için yazılan obua konçenosu olduğu
1940'lı yıllarda anlaşılmıştır.
Kendisinden flüt için eserler isteyen Hollanda
lı bir müzikçiye 1778'de Sol Majör konçenosunu
bestelemiş, bunun yanında obua konçertosunu
da yeniden flüt için düzenleyerek ona gönder
miştir. Solo flüt ve orkestra için tek özgün kon
çerta olan ve stil yönünden besteelnin 1 775'de
yazdığı keman konçertolannı andıran 1 . Konçer
to'da bu benurlik, temarlk malzemenin kullanı
lışında açıkca duyulur.
1 . Bölüm (Aileg:-o maestoso) daha ağırca, da
ha az aktif ritmiyle keman konçenolanna ben
umese de genel neşeli havaya uyar. 2. Bölüm
deki (Adagio non troppo) flütün geniş kullanı
mı, kınk akarlar şeklinde yorum, arada hızlanan
temposuyla Rokoko çağının serenadlannı da
anımsatır. Vinüoz bir teknikten çok şarkı söyle
yen flüt tınısı göutilen konçeno, belki de "Hol
landalı siparişçi"ye fazla problem çıkarmamak
kaygısıyla, yine neşeli havada bir Rondo ile so
na erer. (Süre 24 ')

BRAHMS: Çeşitlerneler

İki serenad ve bir piyano konçenosundan sonra

20 yıl senfonik eser yaratmayan johannes
Brahms, Haydn'ın hiç yayınlanrnamış banda için
Divertirnemo'sundan Aziz Anton Korali teması
nı almış, üç yıl çalışarak çeşitlerneleri yazmış ve
eserini ük kez 2 Kasım 1873 'de, yönetimindeki
Viyana Filarmoni Orkestrası'na çaldırarak büyiık
başan elde etmiş ve böylece "Senfoni Ustalan"
arasındaki yerini kazanmıştır. Müzik yapısının ve
tınısının berraklığı, sadeliği, büyük disiplini, te
manın işlenmesi ve usta orkestrasyonu Brahrns'a
has öullikleri taşır. Brahms bu eserini, 1882'de
iki piyano için Op.56b olarak da düunlemiştir.
önce ağır tempoda (Andante) noktalı ritimle
başlayan Si bemol Majör tondaki eserde tema
(Aziz Anton Korali) sunulur. Bunu izleyen oldukça

BİZEf: ı:Arlesienne
Alphonse Daudet "Arles'lı Kadın" adlı öykü
sünü sahneye uygularken, Georges Bizet'den sah
ne müziği yazmasını istemişti. İlk kez 1872 Eki
minde Paris Vaudville Tiyatrosu'nda oynanan
eserde A:'les'lı bir kadına aşık olan genç köylü
Frederi'nin acı kaderi canlandınlır. Arles'lı güul
kadının kötü yola saptığını öğrenen köylü, ço
cukluk arkadaşı Vivette ile nişanlanırsa da tut
kusunu yenemez ve hayatına pencereden atla
yarak son verir.
27 bölümden oluşan sahne müziğinden Biut
. daha sonra dördünü seçerek orkestrasyonunu
yaptı. Bu süit o kadar sevilmişti ki besteelnin ölü
münden sonra arkadaşı Ernest Giraud, yine dön
parçayı derteyerek ikinci bir süit düunledi. Gü
nümüzde bazan her iki süitten bölümler alına
rak ta yorumlanır.

Prelüd, Fransa'nın Provence bölgesine ait 18.
yüzyıl ezgisiyle (Marcho dei Rei) enerjik ve ka
rarlı başlar. Prelüdün ağır (Andante) bölmesin
de ise Frederi'nin geri zekalı kardeşini canlandı
ran zarif bir saksafon solosu duyulur. İlk bölüm
Frederi'nin fırtınalı duygulannı anlatan biçimde
sona erer.
Minuetto yine birinci süitten alınmıştır.
Arlesienne sahne müziğinin bir ara parçası
(İntermezzo) olarak 2. ve 3. perdeleri ayıran bu
neşeli Minuetto, klarnet ve saksafonun duyur
ctuğu melodi ve arabesk biçimi eşlik partisiyle seç
kinleşir.
2. Süitin ilk parçası olan Pastarale, sahne mü
ziğinde 2. perdede, Frederi'nin yaşadığı kırlık yer
lerin pastoral bir anlatımıdır. ilk ölçülerde duyu
lan kuvvetli vuruşlar parlayan güneşi canlandı
nr.
İnterme= tutkulu bir anlatırrıla başlar: Mutsuz
Frederi Vivette ile evlenmeğe karar vermiştir. Da
ha sonra beliren Vivette'in ezgisi, besteelnin di
ni şarkı olarak kullandığı ünlü ''Agnus Dei"dir.
Farandale ise Güney Fransa'da Provence böl
gesinde çok sevilen, üç delikli flüt (Galoubet) ve
trampet eşliğinde sokaklarda yapılan bir halk
dansıdır. Farandale ı . Silitin başındaki marş ile
girer. Marş kaybolunca uzaktan trampet ile du
yurulan Farandale ritmi gittikçe güçlenir; diğer
çalgıların katılmasıyla da yükselir, sonra yeniden
beliren marş ile birleşerek sonsuz bir tutkuyla so
na erer. (Süre 24')

RAVEL: Dafnis ve Kloe Siliti No.2

İlk kez 8 Haziran 1912'de Paris Chatelet Tiyat
rosu'nda Pierre Monteux yönetimindeki arkest
ra eşliğinde sahneye konulan bale süitinde baş
rolde efsanevi Nijinski dansetmiş ve eser büyük
bir ilgiyle karşılanmıştır.
.
Balenin konusu M.S. II. yüzyılda Midilli Ada
sı'nda yaşamış olan şair Longos'un pastaral ro
manı Daphnis Kai Khloe'den alınmıştır. Rus Ba
lesi'nin koreografi Fokin'in hazırladığı taslak üu
rine Maurice Ravel'in 1909-12 yıllan arasında or
kestra ve koro için bestelediği balenin iki kahra
manı Dafuis ve Kloe çobarılar tarafından evlat
edinilmiş iki çocukrur; büyüdükçe arkadaşlıklan
saf bir aşka dönüşür.
Ravel bu bale �üitinden 1912'de iki ayn orkestra
süiti düurılemiştir. Konser salonlannda koro eşliği
olmayan 2. Süit çalınır, ve süit de balenin son
sahne müziğinden oluşur. Birbirine bağlı olarak ·
yorumlanan üç bölüm, Ravel'in partisyana ko
nu ile ilgili yazdığı notlarla da açıklanmıştır.
ı . Bölümde (Gün Doğuşu) pastaral bir sahne
çizilir: Gün ağımiakta, şırıldayan deren:n, cıvıl
dayan kuşlarm sesi duyulmaktadır. Periler, ma
ğara önünde uyuyan Dafnis'i uyandınr. Sevgilisi
kaçınlan Dafrıis çaresizdir, ancak Peri Syrinx'in
sevgisi uğruna yardım eden Pan'ın çabası sonu
cu Kloe kurtulur.
2 . Bölümde (Pandoınirn) kavuşmanın sevinciy
le Kloe kırlarda dolaşan Syrinx'i, Dafnis ise ka
val çalan Pan'ı carılandırarak danseder ve bir
birlerine olan sevgilerini belirtirler.
Son bölümde (Genel Dans) ise, Dafrıis'e bağlı
lık yemini eden Kloe ile sevgilisi, ellerinde def
leri ile danseden Baküs kızlan ve genç çoban
larta çevrili olarak mutlu ve neşeli bir dansla
(Bacchanal) süiti sona erdirirler. (Süre 15)
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Bazı orkestralar
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�� daha müzik
yapar .

Sih i rl i olan notalar değil, Şef
ile Orkestra üyeleri n i n uyun1
ve uzınanlı klarıdır!

HALK
•

SIGORTA

GÜHER ve/and SÜHER PEKİNEL piyano/piano
PETER SADLO ve/and GERNOIT SCHULTZ
1 7, 18.6.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 2 1 .30
Atatürk Culnıral Centre Big Hall, 9.30 pm
B. BARTOK
(1881-1945)

2 Piyano ve Vurmaçalgılar için Sonat (Sz ı ı O)
Sonata for 2 Pianos and Percussions
•Assai Lento-AUegro molto
•Lento, ma non troppo
• AUegro, ma non troppo

ARAIINTERMISSıON

F. SCHUBERr
( 1 797-1828)

4 El Piyano için Fantezi,
Fa ıninör Op. 103, D 940
Fantasia for 4 Hands Piano
in F ıninor, Op. 103, D 940
• AUegro molro moderaro
•Large
• AUegro vivace
•ıempo ı (AUegro molto moderato)

G. GERSHWIN
(1898-1937)

L. BERNSfEIN
(1918)

3 Prelüd/Preludes
ı . AUegro ben ritmaro e deciso
2 . Andante con moto e poco rubaıo
3. AUegro ben ritmaro e deciso
" Batı Yakası'nın Öyküsü"nden Senfonik Danslar
Symphoııic Dances from "V\est Side Story"
(2 piyano ve vurmaçalgılar için düzenleme/
Arranged for 2 pianos and pcrcussions by

P. Mc Kibbinz, R. Philipps, P. Sadlo)
• Prologue. Allegro modcrato
• "Somewhere". Adagio
•Scherzo. V ivace leggicro
•Mambo. Presro
•Cha-Cha. Andantine con grazia
•Meeting Scenc. Meno mosso
• "Cool''Fugue. Allcgreno
•Rumble. Allegro molıo
• Finale. Adagio

Bu konserler bir KOÇ kuruluşu olan AHJAZ A.Ş. 'mn karkılanyla gerçek/eşrin1mişrir
l1t' should /ike ro rhank AHJAZ A.Ş., an qf
filiace qf KOÇ. for rheir conmöurions.

vurmaçatgılar/percussions

Güher ve Süher PEKİNEL
Güher ve Süher Pekinel, uluslararası basın ta
rafından dünyanın en iyi piyano iJ9lileıinden bi
ri olarak ııitelendirilirken, olağanüstü uyumlan
ve etkileyici kişilikleriyle dünyadaki müzik mer
kezlerini büyülemektedirler.
Orkestra ile ilk konserlerini Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası eşliğinde veren sanatçılar bir
süre Paris Konservaruarı'nda eğitim gördükten
sonra Frankfurt Müzik Yüksek Okulu'nda Prof.
Leopolder ile çalışmalarını sürdürdüler ve üstün
başarı ile mezun oldular. Daha sonra Rudolf
Serkin ile Philadelphia Curtis Enstitüsü'nde eği
timlerine devam eden Güher-Süher Pekinel,
juilliard ve Alman Hükümeti'nin burslanyla
juilliard Müzik Okulu'nda Marcus ile ihtisas yap
tılar ve "Master" derecesini aldılar. Sanatçılar ay
nca Claudio Arrau ve Leon Fleisher ile de çalış
tılar.

Pekinel'ler hem ikili, hem de ayrı ayrı olarak
ABD, Almanya, İtalya ve Fransa'da birçok ulus
lararası yarışınada aldıkları birincilik ödüllerinin
yanısıra 1978'de UNESCO'nun düzenlediği Dün
ya Müzik Haftası'nda Almanya' yı temsil ettiler
ve büyük ödülü kazandılar. Avrupa, Amerika ve
japonya'daki en önemli müzik merkezlerinde ver
dikleri resitaller, radyo ve TV yayınları ile de ad
lanndan söz ettiren sanatçılann, Berlin, Los An
geles, New York ve İsrail Filarmoni , Amsterdam
Concertgebouw, İngiliz Oda, Milano RAl, Suisse
Romande solist olarak katıldıkları orkestralann
sadece birkaçıdır. Çeşitli müzik festivallerine de
davet edilen sanatçılar ı 984 'de Herbert von
Karajan'ın çağrısı üzerine Salzburg'daki "Oster
festspiele"de (Paskalya Festivali) iki konser ver
diler.
Başbakan li.ırgut Özal tarafından Türkiye'yi
yurtdışında en iyi temsil eden ı o şahsiyetten bi
ri ödülü verilen Güher ve Süher Pekinel, ·Ha
cettepe Üniversitesi Fahri Doktoru ünvanı ile
Nürnberg Mozart Madalyası'na sahiptirler.

Peter SADLO
ı 962'de Nürnberg'de doğan sanatçı aynı şehir
deki konservatuarda eğitim gördükten sonra
Würzburg Müzik Yüksek Okulu'nda Prof.
Siegfried Fink ile çalışmalannı sürdürdü . Peter
Sadlo. ı 979'da "Genç Sanatçılar Alman Ulusal
Yarışması"nda, ı980'de "Superior·de Muııicipal
Barcelona", 1982'de Bareelona "Maria Canals",
Cenova ve 1985 ARD lelevizyonu yarışmalann
da birincilik ödüllerini aldı. Sanatçı ayrıca Alman
Vurmaçalgılar Ödülü, İsviçre Devlet Ödülü sahi
bidir ve Ernest Ansermet bursunu da kazanmış
tır. 1983 yılından beri Münih Filarmoni Orkest
rasında solo timpanist olarak görev yapan Sadlo,
Münih Müzik Yüksek Okulu öğretim görevlisidir.

BARIDK: Sonat
Amerika'da ölen Macar besteci Bela Banok!
un "2 Piyano ve Vurmaçalgılar için Sonat"ı ,
1936'da yazdığı "Yaylıçalgılar Orkestrası, Vurma
çalgılar ve Celesta için Müzik" adlı eserinin oda
müziği alarundaki ikiz kardeşi olarak tanımlanır.
Gerçekten de, onun olgunluk çağı verimi olan her
iki eserin de pekçok onak yönlerinin başında vur
maçalgılara verilen önem gelir.
Banok'un eserlerini sonradan numaralayan
Szöllösy'nin "Sz 1 10" olarak işaretiediği Sonat
-bestecının, halk müziği deriemek için yapoğı ça
lışmalann sonuncusundan, 1936 Türkiye yolcu
luğundan döndükten sonra- 1937 yazında bes
telenmiş is� de ancak 1942'de yayınlanmıştır.
B�nok'un I�çreli yönetici Paul Sacher'in yap
.:
tıgı onen uzenne ıemmuz ve Ağustos aylannda
yazdığı Sonat, ilk kez 16 Ocak 1938'de Basel'de
sestendirildi. Avrupa'da, virtüoz ve daha çok rit
me onem veren bir piyanist olarak ün yapan
Banok, daha önce öğrencisi olan ve 1923'de ev
lendiği ikinci eşi piyanist Ditta Pasztory, Baselli
davulcular Frizt Schiesser ve Philipp Rührig ile
bu ilk yorumu gerçekleştirdi. Banok bir mektu
bunda, Sonat'ın büyük başan kazandığını belin
mekle ve �·Ba�ler N�tionalzeitung" adlı gazete
nın yaptıgı roponaıda şunlan söylemektedir:
.. .Yıllardan beri piyano ve vurmaçalgılar için yaz
mayı_ planlıyo�dum. Ancak piyanonun, genellikle
guçlu ve keskin sesli vurmaçalgılara göre yeterli
"

Bela BARTOK

denge sağlayamayacağı kaygısıyla iki piyano kul
lanmayı düşündüm. Uluslararası Yeni Müzik Der
neği'nin 10. yılı kutlama konseri için benden bir
eser istenince de bu planımı gerçekleştirdim".
Banok'un daha sonra. 1940'da "2 Piyano ve
Orkestra için Konçeno" olarak da düzenlediği ve
ılk kez 1943'de Fritz Reiner yönetimindeki Ne�·
York Filarmoni Orkestrası eşliğinde kansı ile ses
lendirdiği eser, günümüzde daha etkili olan öz
gün şekliyle, Sonat olarak yorumlanmaktadır.
B�s�eci piyanoyu "Öncelikli Vurmaçalgı" olarak
duş�e�e� yeni renkler yaratmıştır.· İki kişinin ses
lendırdıği vurmaçalgılar ise üç timpani, biri bü
yük, ikisi küçük üç davut, biri asılı şekilde kulla
nılan üç zil (cymbal) , bir tamtam davulu, bir üç
gen (tnangel) ve bir ksilofona yer veren Banok
panisyonda bu çalgıların sahneye hangi düzen:
le konulacaklanna, hangi özel tokmaklarla çalı
nacakianna ilişkin geniş açıklamalar yazmış ve
gö�lerini �yle belinmiştir: "Vurmaçalgıların gö
r� çeşıtli?ır: Çok kez, yalnızca piyano tımsına
bır renk nuansı. arada bir de piyano panllerine
karşı �ntrpuanlı motifler oluşturur. Ve çoğun
lukla tımpani, özellikle de ksilofon temayı belir
leyen asıl paniyi yürütür."
So�atın ı . Bölümü (Assai lento-Allegro mol
.
to) tum esenn yan uzunluğu kadar sürer. önce
hafif_ sesli ve ağır tempoda (assai lento) başla
_
yan ılk bolmede
9/8'lik ölçüde kromatik olarak
�uyu_lan, motif, tüm bölümün temelini oluşturur.
Ikincı bolme (Allegro molto) hızlı ve ritmik tema
ile_ ilkine d�stek olur ve hemen dön değişimle ge
lişır. Ge���e piyanoların egemen olduğu 1 . bö
lumun ikincı temasında beliren ritmlk yenilikler
"6 Bulgar Dansı"nda kullanıldığı gibi 9/8'lik öl:
çünürJ deği�ik bir düzenlemesidir. Çağn biçimin
deki uçuncu tema ise önce imitasyonla (taklit)
.
gelişır, sonra füg olarak işlenir. Sona doğru gi
derek artan tıru derecesi, durmadan değişen vur
maçalgıların _sürp�erle dolu vurgulamalan çıl
gın bır gürültu değil, keskin rittnik konturlarla seç
kinleşen kontrollu ve dengeli bir zirve oluşturur.
Bazı eleştirmenlerin, sonatın "Gece Müziği"
(Notturno) kısmı olarak tanımladıklan 2.Bölümde
(ı_ento. ma non troppo) bu kez vurmaçalgılar bü
yük onem taşır. Sonatta kullanılan vurmaçalgı
l�rd �n melodi çalabilen tek çalgı ksilofon, mo
tı�en duyurmak görevini de yerine getirmekte
dır. Bu hüzünlü ve trajik derinlik yansıtan bölüm
ct: vurm�çalgılar piyanonun yardımcısı değil, yol
goster_enıdır. B� kez vurmaçalgı görevini üstle
nen pıyanolar ıse çok dikkatli konturlar ve göl
geler,ııeler yapmak!� yükümlüdür. Ağırlaşan or
ta bölmede (un poco piu andante) sinirli bir motif
belırırs e de, tekrar ağır "Nottumo" atmosferine
dönülür.
_3. Bölümün (Allegro non troppo) başlangıcı ani
bır darbe ile ıkinci bölümün kabuslu gece hava
sını yırtar. Rondo biçiminde beliren ilk tema bir
halk dansına benzer: Kırsal ve rahat aksanıyla,
_ Beethoven'in "Contredans"la
bır uzmana gore
nnı, bir diğerine göre ise Balkan ezgilerinin folk
lorik havasını çağdaş formda anımsatan tema ksi
lofonun -kendini kesinlikle duyuran- tizliği ile iş
�en!r ve yan temalar şeklinde sayısız ritmik de
gışirnlere de uşrıır. �in� ise şaşırtıcıdır: lema ya
vaş yavaş çozülur, ntmı küçük davula ulaşır; sesi
gıderek azalır. Uzaktan yankılanır gibi gizemli bir
tıruyla, bır hayatin kaybolması gibi eser sona erer.
(Süre 26')

SCHUBERf:

Fantezi

Dön el piyano için pekçok dans, polonez, ron
do, sonat, varyasyonlar, Divertissement'lar bes
teleyen Franz Schuben, Fa mirıör tondaki Fan
tezi'S.ini ölümünden (19 Kasım 1828) altı ·ay ka
dar once yazdı. Derin bir aşkla sevdiği söylenen
Kontes Caroline Esterhazy'ye ithaf edilen eseri
ni Schuben, ilk kez 9 Mayıs 1828'de Eduard von
Bauernfeld'in Viyana'daki evinde -bestecinin eser
lerini dinlettiği özel konseriere verilen adıyla
"Schubertiade"de, arkadaşı piyanist ve besteci
Franz Lachner ile seslendirdi. Ancak, Schuben'in"
ölümünden sonra 1829'da A. Diabelli yayınevi
tarafindan Op.l03 olarak basılan eser, O. Deutsch
tarafindan da D 940 olarak numaralanmıştır. Vi
yana Ulusal Kitaplığı'nda bulunan elyazmasın
da Schuben, üçüncü bölümü önce "Thmpo di
Marcia" başlığıyla belinmesine rağmen sonradan
değiştirmiş ve 'llio (con delicatesse) bölmesini ek
lemiş, son bölüm Allegro Vivace'yi "Thmpo J" ola
rak işaretlemiştir.
Fa minör tondaki ı . Bölümde (Allegro molto
moderato), biraz hüzünlü, güzel ve romantik bir
şarkı gibi, hülyalı ve zarif tavırla duyurulan ana
tema Schuben Uedleri'ni anımsatır. Bas sesler
�e gir�n 'le Schuben'in son çağını belirleyen ener
Jik, guçlu bır karşı temanın bu havayı tehdit et
mesine, iki kez bozmasına karşın duygulu birin
cı tema yıne egemendir. Çarpıcı tematik bir ge
lişme ile beliren Majör tondaki Coda bölümü so
na erdirir.
Hemen, karanlık tınılı, trilli ve dramatik akor
larla resitatif. biçimde F� diyez minor tondaki ağır
(Largo) 2. Bolume geçilir. Bırara, zarif ve romantik
bir melodi önce tiz, sonra bas, daha sonra da
düo biçiminde duyurutmasına rağmen, drama
tık ve güçlü (fone) akorlar yine belirir. (İlk yoru
mun yapıldığı evin sahibi Bauemfeld bu bölümü
biraz s,oğuk bulmuş ve defterine "pek sevilecek
bır muzik parçası değil. . ." sözlerini yazmış.)
Ara verilmeden geçilen canlı 3. Bölüm (Allegro
vıvace) yıne aynı tonalitede ve Beethoven'in stilini
anımsatan metodik imitasyonlarla (taklit) gelişen
bır Scherzo'dur. Bu gelişim, zarifbir şekilde (con
delicatesse) yomrnl�nan 1iio bölmesine ulaşır:
Arpeılerle, melodik tız kadanslarla süslenen, pa
nldaya_n armonik bir yapı ile seçkinleşen bu böl
me tıpık Schuben'i vurgular. Sonra tekrarlanan
Scherzo, güçlü akorlarla sona erer.
Bir anlık sessizlik fina!e geçisi sağlar: 4. Bö
_ (Thmpo I: Allegro molto moderato) ise bi
lum
rinci bölümün bir tekran olarak · çok hafif
.
(pıanıssımo) başlar; ancak beliren karşıt tema,
bu kez fü� bıç_ımınde önce hafif. sonra yoğun.
ca,nlı_. her ıki pıyanıstın de girift panisiyle örülü.
guçlu akorlarla da gelişir. Fina!. -yenilgiyi kabul
lenmış. eski bır aşk acısını amınsayan bir yakın
_ çok hafif şekilde tekrar duyurulan ana
ma gıbıtemayı da sergiledikten sonra, kesin ve kararlı
akorlarla, bir koral havasında hüzünlü sonia nok
talanır. (Süre 18')
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GERSHWİN: 3 Prelüd

BERNSTEİN: \\est Side Story

Daha önce müzikalleri, hafif şarkılarıyla tanı
nan ve 1924'te " Rhapsody in Blue"nun bir an
da ün kazanmasıyla, Avrupalı eleştirmenlerin
"Cazı senfonik biçimde yorumlayan besteci" ola
rak tanımladıkları George Gershwin 4 Aralık
l926'da New York'taki Roosevelt Oteli'ndeki bir
konserde, solo piyano için beş prelüdünü ilk kez
duyurmuştu. Beraber tumeye çıktığı opera sa
natçısı, Perulu kontraıto Marguerite d'Alvarez'in
Gerslıwin'in şarkılarını da söylediği bu konserde
seslendirilen bu Beş Prelüd'ten yalnızca üçü da
ha sonra yayınlanmış; dördüncüsü elyazması ola
rak kalmış, bir daha yorumlanmamış; beşincisi
ise "Short Story" adıyla keman-piyanoya uygu
lanmıştır. ilk üç prelüdün birçok kez orkestras
yonu yapılmış, hatta -ı ı Kasım ı 987'de ölen
jasclıa Heifetz tarafından keman için düzenlen
miştir.
Çabuk-ağır-çabuk tempoda yorumlanan üç pre
lüd, bu bakımdan da etkili bir bütün oluşturur:
Neşeli, çabuk (Allegro) tempodaki ve kısa süreli
ı . · ve 3. Prelüdlerin çok ritmi k ve kararlı (ben
ritmato e deciso) çalınmasını öngören Gershwin ,
2 . Prelüdün rahat, orta hızdan biraz canlı
(Andante con moto) tempoda ve çok keyfi, ama
aniatımlı (poco rubato) yorumunu istemiştir.
Si bemol Majör tondaki ı . Prelüd, Tilngo ve Çar
liston (Charleston) unsurlarını yansıtan sevimli
ve canlı havasıyla ilgi çeker.
Do diyez minör tondaki 2. Prelüd bu dizinin
en seçkini, adeta kalbi gibidir. Gershwin'in lirik
yönünü gösteren ve üç bölmeli bir "Blues" biçi
mindeki etkili ve melankolik ezginin gelişimin
de, eşlik partisi -bilinçli olarak- monoton tutul
muş, böylece ezgi özellikle ön plana çıkarılmış
ur. (2 . Prelüdün piyano eşliğinde viyolonsel , sak
safon ve trompet uyarlamaları da vardır. )
Mi bemol Majör tondaki 3. Prelüd özellikle sivri
ritmiyle, neşeli ve virtüoz yapısıyla tam bir fina!
havasındadır. (Süre 6')

Çağımızın çok yönlü müzikçilerinden olan Ame
rikalı Leonard Bernstein öğrenim gördüğü bes
tecilik, piyano, orkestrasyon ve şeflik dallarının
tümünde de başarı kazanmış, ciddi eserlerin ya
nında, yazdığı "On the Town", "Candide", "V\est
Side Story" gibi müzik.allerle de geniş bir dinle
yici kitlesine ulaşmıştİ�.
ilk kez 26 Eylül 1957'de Broadway'in Winter
Garden Tiyatrosu'nda )erome Robbins'in rejisiy
le sahnelenen V\est Side Story (Batı Yakası'nın
Öyküsü) Amerikan tiyatro yaşamında önemli bir
aşama olmuş, eski dünyanın opera sahnesi ge
leneği ile yeni dünyanın müzik unsurlarını kay
naştırmıştır. Ayrıca dramatik yapıyı Wagrıer sti
linde bir Leitmotiv (Kılavuz moti0 ile belirgin şe
kilde basitleştirerek güçlendiren Bernstein, caz
ve Latin Amerika müziklerinin özelliklerini en iyi
biçimde kullanmış. söz ve müzik arasındaki ge
çişleri de -sahneden sahneye geçişlerde yaptığı
gibi- ustaca değerlendirmiştir.
Bir bakıma Shakespeare trajedisi Romeo ve
jülyet'in çağdaş bir uyarlaması olan eserde, New
York'un yoksul batı yakasında yaşayan gençle
rin kurdukları iki düşman çete -jets ()etler) ve
Sharks (Köpekbalıkları)- arasındaki savaşım ve
karşıt taraflardaki iki gencin aşkı canlandırılır.
Adaptasyonunu Arthur Laurentis'in gerçekleştir
diği, şarkı sözlerini Stephen Sondheim'in yazdığı
müzikal daha sonra jerome Robbins ve Robert
Wise yönetiminde filme alınmış, 196 ı Oscar ödü
lünü kazanmıştır. Bu arada, eserin orkestra için
senfonik uygulamasını planlayan Bernstein, mü
zik açısından daha etkili olabilmek için özgün
sıralamayı değiştirmiş, ayrıca "To Night",
"America" ve "Maria" gibi çok tamnan şarkıları
da bu yeni düzenlemeye almamıştır. Böylece bazı
müzikal zirvelerin (highlights) potpuri halinde sı
ralanması yerine daha uyumlu bir karakter ka
zanan eserden alınan önemli bölümlerin senfonik
orkestrasyonunu da Sid Ramin ve ırvin Kostal ,
bestecinin denetinlinde gerçekleştirmişler ve eser,
bu kez "Sen fonik Danslar" adı altında 1 3 Şubat
ı 96 ı 'de Lukas Foss yönetimindeki New York Fi
larmoni Orkestrası tarafından ilk kez seslendiril
miştir.
Yıllar sonra Güher ve Süher Pekinel'in isteği
üzerine Bemstein, bu dansiann iki piyano ve vur
maçalgılar için tekrar düzenlemesini planlamış ve
eserlerinin orkestrasyonunu yapan Paul Mc
Kibbinz ile, iki piyano için besteleriyle tanınan
piyanist Robert Philipps'i bu işle görevlendirmiş;
vur maçalgılar için düzenlemeyi yapan Peter
Sadlo'nun yardımıyla da eser yeniden , çok ilginç
biçimde müzikseverlere sunulmuştur. Pekinel'lerin
arzuladığı yapısal değişikliklere, -orkestrartın tak
lidi olmadan- piyanonun senfonik anlatırnma
önem veren Bemstein, yine onların isteğine uya
rak virtüoz unsurlar yerine ritrnik yönü vürgula
mış; cazdan Güney Amerika'ya kadar riLiınierin
kullanıldığı senfonik bir yelpazeyle, klasik öğre
nim görmüş ciddi müzikçileri de heyecanlandı
ran başanlı yeni bir eser yaratmıştır. Eser Avru
pa'da ilk kez 9 Şubat 1 987'de Münih'te seslendi
rilmiştir. Yorumlama hakkı iki yıl için yalnızca Gü
her ve Sülıer Pekinel'e verilen eser, birbirine bağlı
olarak çalınan şu bölümlerden oluşmaktadtr:

George GERSHWıN
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Prologue (Allegro moderato): Bu giriş bölümün
de Riffin önderliğindeki )ets ile Bemardo'nun yö
nettiği, Portorikolulardan oluşan Sharks arasın
daki , gittikçe artan gerginlik ve kapışma canlan
dırılır. Polisin gelmesi üzerine iki çete uzaklaşır.
Bemstein burada özgün biçimde olduğu gibi polis
düdüklerini de kullanmıştır.
Sornewhere (Adagio): Müzikalin ikinci perde
sinde yeralan "Herhangi bir yerde" adlı bu ağır
ve lirik bölümdeki hayali görünrüde, iki çete dost
olmuş gibi yansıtılır: iki gencin aşk şarkısı du
yulur.
Scherzo (Vivace leggiero): Gençlerin kentin sı
kıcı duvarlarından kurtulmalarıru, güneşli ve açık
havada , geniş bir alanda canlı hareketlerini sirn
geleyen bölüm, müzikalin ilk perdesinden alın
mıştır.
Marnbo (Presto) : "!ekrar gerçeğe dönülür: iki çe
te güçlü (forte) şekilde yansıyan bir dans yarış
masına girişir. Çok hızlı tempoda bir Güney Ame
rika dansı, Mambo sergilenir.
Cha-Cha (Andantino con grazia) : Bu bir daki
ka bile sürmeyen orta hızdaki zarif bölümde çağ
daş Romeo ve jülyet -lbny ve Maria- yine Gü
ney Amerika ritmi Cha-Cha ile ayrı ayrı danse
derler.
Meeting Scene (Meno mosso): Yine çok kısa
süren Buluşma Sahnesi'nde iki genç birbirlerine
hafif ve zarif şekilde hitap ederler.
Cooi-Fugue (Allegro): jets çetesinin düşmanlı
ğını açıkca gösterdiği -parmak şaklatmalanyla
tanınan- bu sahne, canlı ve hafif başlar; sonra
giderek güçlenerek, fi.ig biçiniinde işlenen caz un
surlanyla gelişir. Yine müzikalde sergilendiği gi
bi, yerumcular parmak şaklatmalarıyla müziği
desteklerler.
Rumble (Molto Allegro) : Gittikçe hızlanan tem
poda, iki çetenin savaşı vurgıılanır. Önderlerin
öldürülmesi, kesin darbelerle canlandırılır.
Finale (Adagio) : Kesin bir sessizlikten sonra çok
hafif (pianissimo) şekilde başlayan son bölüm
de eski aşk müziği dualarla, iniltilerle destekle
nen bir cenaze müziğine dönüşmüş gibidir. An
cak uzaktan "Somewhere"deki duygıılu hava tra
jik biçimde anımsatılır; eser yine başladığı gibi,
çok hafif ve hüzünlü sona erer. (Süre 24 ')

Leonard BERNSfEIN

Eurocard
ve Yapı I<redi . ..
1
\\Çifte ayrıcalık .
Eurocard1ınız Yapı Kredi1den ise , imzanız itibarınızın bir kanıtıdır .
YAPI KREDi 'nin çagdaş bankacı lık
an layışına bir örnektir EUROCARD.
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Betil BAŞEGMEZLER

HAYDN: Dörtlü Op.76 No.2

jules Higny ile eğitim gördüğü Ankara Devlet
Konservanıan'ndan mezun olduktan sonra Cum
hurbaşkanlığı Senti:ıni Orkestrası'na giren sanatÇı,
daha sonra devlet bursu ile Londra Kraliyet Mü
zik Koleji'nde dön yıl süreyle F. Riddle ile, İtal
ya'da Siena Chigiana Akademisi'nde B. Giuranna
ile çalıştı.
Halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası vi
yola grup şefi olan Başeğmezler Ankara Devlet
Konservatuarı'nda ders vermektedir.

Yaşamı boyunca 80'i aşkın kuanet'besteleyen
joseph Haydn, Op.76 sayılı altı kuanetini de Vi
yana'da 1 796-98 yılları arasında "Yara,plış" adlı
oratoryosu üzerinde çalıştığı sırada yazdı. Bes
tecinin yaşlılık yıllannda yazdığı bu eserler 18.
yüzyılın eğlence müziğinden çok uzak, onun ol
gunluk çağı eserleridir.
Viyanalı müziksever Kont Erdödy'ye ithaf edi
len bu kuanetlerden ikincisi "Quinten" (Beşli) adı
nı taşır; ı . Bölümde (AIIegro) temanın başında
iki kez duyurulan "Azalan Beşli ses aralığı",
Kuanetin tümüne temel oluşturduğundan esere
bu ad verilmiştir. Bu tema çok ustaca geliştirile
rek sekseni aşkın sayıda, başka tonlarda, baş
ka anlam ve biçimlere bürünüp onaya çıkarak
Haydn'ın engin fantezisini gösterecektir.
2. Bölüm (Andante) Majör tonalitesiyle ve
Mozan duygululuğundaki sevimli havasıyla bi
rinciye kontrast oluşturur. Ciddi ve tutkulu ona
bölmeden sonra ise, birinci keman geliştirdiği çe
şitlemelerle ön plana çıkar.
3. Bölümde (Menuetto) yine minör tona dö
nülür. "Hexen Menuett" (Cadılar Menüeti) ola
rak tanınan ve iki sesli bir Kanon olarak scherzo
biçiminde gelişen bölmede, çalgılar birbirlerine
oktavlarla uyum sağlarlar: Birinci ve ikinci ke
man metodiyi oktavlı aralıkla duyururken viyo
la ve viyolonsel yine aynı şekilde bunun imitas
yonunu (taklidini) gerçekleştirir. Bunu izleyen ve
kontrast olarak Majör tonda duyurulan Trio böl
mesi ise Beethoven'i anımsatan güçlülüktedir.
4 . Bölüm (Vivace assai) yine ciddi minör ton
da olmasına karşın, gerilimler çözülmüş gibidir.
Haydn çağının Avusturya İmparatorluğu'nu et
kileyen Macar-Stav karakterli aksan, finale ege
mendir: Senkoptu ritmin ve ses aralıklannın kul
lanılışı ile vurgulanan final, stilize edilmiş bir halk
müziği havasında fınına hızıyla, bir sürpriz gibi
yine Majöre dönüşen Coda'ya ulaşır. (Süre 21')

Engin SANSA
Nusret Kayar ile viyolonsel ve M . Bochmann
ilc de oda müziği eğitimi gören sanatçı. 1 964'de
Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.
ispanya'da G. Cassado'nun viyolonsel kursları
na katılan sanatçı daha sonra Londra Guildhall
Müzik Okulu'nda W. Pleeth ile çalıştı .
Sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası viyolonsel grup şefidir ve Ankara Dev
let Konservatuar'nda ders vermektedir.

ŞOSTAKOVİÇ: Dörtlü Op.l 10 No.8
Oda müziğine önemli katkısı olan Rus beste
cisi Dmitri Şostakoviç 15 tane kuanet yazmıştır.
1960 yılında Doğu Almanya'nın Dresden kentin
de bestelediği sekizinci kuaneti, sonradan yay
lıçalgılar orkestrası için Oda Senfonisi biçiminde
de düzenlenmiş ve 1 4 . Uluslararası ıstanbul Fes
tivali'nde Moskova Vinüozlan tarafindan yorum
lanmıştı.
Dresden'de bir film müziği üzerinde çalışırken
ıı. Dünya Savaşı'nın yıktığı kentin halkının an
lattıkları besteciyi etkilemiş ve üç gün içinde yaz
dığı eserini "Faşizmin Kurbanlan"na ithaf etmişti.
Aralıksız çalınan beş bölümden oluşan kuar
tette bestecinin isminin harflerinin Almancada
ki müzik karşılıklan olan D-Re, S(Es)-Mi bemol,
C-Do ve H-si notalanndan kurulan DSCH tema
sı veya imzası eser boyunca çeşitli yerlerde, çe
şitli değişimlere uğrayarak onaya çıkar; ayrıca
Şostakoviç'in daha önceki eserlerinden alınan te
malar sergilenir.
ı . Bölüm (Largo) DSCH temasının ağır ve hü
zünlü fugatosu ile başlar. Sonra ı . Senfoni'sinin
giriş teması, sonra 5. Senfoni'yi anımsatan iki
ezgi duyulur.
2. Bölüm (Allegro molto) savaşı, yıkımı, insan
lık dışı uygulamalan vurgular; birinci tema ilk bö
lümden alınan karşıt temalardan kaynaklanır. Bu
kasırga gibi korkunç yıkıma arada bir DSCH

teması karışır. Sanki acı dolu inierneler yardım
çağırmaktadır. Bu bölümdeki Op.67 Piyanolu
Trio'dan alıntılar Avrupa'yı simgeler.
Birinci kemanın solasunun kesildiği yerde 4 .
Bölüme (Large) geçilir. Önce öfkeli ve protesto
yüklü bir tema belirir. ikinci tema "Ağır baskılar
altında kaldım" adlı bir halk şarkısından kay
naklanır. Viyolonselin sunduğu üçüncü tema
"Katerina İsmailova" operasının dokunaklı ez�
giterinden alınmıştır.
Viyolonsel beşinci ve son bölüme (Largo) ge
çişi sağlar. Bölümün en belirgin teması DSCH ile,
ağır ve hüzünlü sona ulaşılır. (Süre 19')

SAYGUN: Dörtlü Op.35 No.2
Her türde eserler yazan bestecimiz Adnan Say
gun'un üç yaylıçalgılar kuaneti vardır. 194 ?'deki
birinci ve ı 966 'daki üçüncüsü arasında kalan 2.
Kuanet onun birçok ödüller aldığı, eserlerinin
yundışında başarıyla yorumlandığı dönemde ya
zılmıştır. Amerika'daki Elizabeth Sprague Coolidge
Vakti tarafindan ısmarlanan ve 1957 yılında bes
telenen eser, ilk kez Washington'daki Kongre Ki
taplığı' nda 22 Kasım 1958'de ünlü luilliard
Kuanet tarafından seslendirilmiştir.
ı . Bölüm (Cupo) koyu renklerle duyurulan hü
zünlü, dini bir şarkı havasında başlar. Birden gi
ren güçlü ve yankılı akarlar temanın canlanma
sına önayak olur. Sonra kemanlar tekrar karan
lık temayı işler ve geliştirrneğe başlar; buna tüm
çalgılar katılır.
2. Bölümde (Moderato), adeta eski Türk çal
gısı kopuzun vuruşlarını anımsatan girişin eşli
ğinde duyurulan tema, kaymaların (glisssando)
ve akarların yardımıyla mistik bir havaya bürü
nür; çekici değişikliklerle etkinliğini ve ilginçtiği
ni her zaman korur.
Canlı ve pizzicato eşlikle başlayan tema 3. Bö
lüme (Animato) egemendir. Güç ve girift panHer
her çalgıya kendisini göstemıe olanağını verir. Bü
yük bir uyum içinde, heyecanlı girişten sükune
te ulaşan bölüm ilerde yine canlılığına kavuşa
cak, güçlü bir akorla sona erecektir.
4. Bölüm önce ağır ve geniş bir girişle başlar
(Grave) . Yükselen ve alçalan ezgi, hemen kesik
akartarla yeni.bir canlı bölmeye (Anirnato) ula
şır. Adeta mekanik ve ilkel saflıkta ritmik bir et
kinlikle; arada moda! Türk ezgilerini de hissetti
rerek sürer. Bir ara sakinleşen ve ağır girişi anım
satan bölüm, çok tizlerden duyurulan bir sinyalle
cantanır ve pes seslerle yükselen güçlü bir ka
dansla son bulur. (Süre 32')

Adnan SAYGUN
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MOZARf: Divertimento KV 138
1772 yılında babasıyla İtalya'ya giden ve ön
ce Milano'da kent orkestrası ile konserler veren
ve koodi eserlerini yöneten VVolfgang Arnadeus
�ozart'ın KV 136, 137 ve 138 numaralı üç
Dıverumento'yu ya Milano'da, ya da bu İtalya ge
zisinden döndükten sonra, 16 yaşında bestele
diği sanılıyor. Bir kuartet biçiminde dört sesli ya
zıldıklan ıçın, ilk kııartederi gibi unutulan bu eser
ler "Salzburg Senfonileri" adıyla da anılır.
Alışılmış Divertimentolar gibi iki menüeti kap
samayan , ancak o çağın Divertimento (eğlen
ce) müıiklerinin güzel örneklerinden biri olan 138
Köchel sayılı eser, İtalyan tarzındaki zarif me
lodiler ile işlenmesine karşın, yine de genç
Mozart'ın damgasını taşır.
ı . Bölüm (Allegro) bestecinin ilk senfonilerinin
gerçek senfonik karakterini yansıtan bir uvertür
biçimi �deki canlı ve neşeli havasıyla ilgi çeker.
�· Solum (Andante) ağır tempodaki tatlı ezgi
lenyle, kavrayıcı uyumu ile ilerdeki klasik sen
fonilerin orta bölümünü müjdeler.
Minör tonda bir bölme de kapsayan 3. Bölüm
(Presto) hızlı ve kısa adımlarla gelişen dans bi
çimiyle tipik bir Rondo'dur. Yaylıçalgılarm birlik
te çaldığı (tutti) parlak pasajlann pizzicato ktsım
larla kontrastı, esere çekici bir hava verir.
(Süre 12')

'Mılfgang Amadeus MOZART

MOZART:
Keman Konçertosu No.3
Salzburg Sarayı'nda başkemancılık yapan 19
yaşındaki Mozart ı 775 yılının Nisan-Aralık ay
lan arasında beş keman kOOçertosu bestelemiş
tir. Sekiz keman konçertosu ve 43 keman sonatı
�n Mozart'ın bu çalgıya önemli bir yer ver
mesının nedeni belki de, çocukluğunda babası
nın onu çok sıkı şekilde çalıştımnası ve onun için
ayn bir keman metodu yazması da olmuştur. An
cak 1 781 'de Viyana'ya yerleştikten sonra kema
na el sürmeyen, onun yerine viyola çalan Mo
zart'ın bu bıkkınlığı da arılaşılabilir.
12 Eylül 1 775'de tamamlanan 3. Keman Kon
çertosu öncekilere göre daha ustaca düzenlen
miş, ternalann gelişiminde orkestra daha çok kat
kıda bulunmuştur. Yine diğer keman konçerto
lannda olduğu. gibi orkestrada yaylıçalgılardan
b<ış� iki obua ve iki komo da yeralır; fakat ikinci
bolumde obualarm yerine iki flüt geçer.
ı: Bölümde (Ailegro) orkestranın güçlü, ritmik
.
gınşınden once birinci kemarılann, sonra da obu
anın katkısıyla kısaca ana temalar duyurulur.
Bunu obua ve komanun öncülük ettiği canlı pa
saı ızler. Solo keman ise kendi temasını sunar.
1\.ıtti'de beliren temayı solo keman bu kez ritmi
ni değiştirerek seıyfter. Çeşitli değişirrılerle, bu ara
da kemarıla üflemeçalgılarm şakacı diyalogıınu
k;ı psayarak gelişen bölüm, solistiri hayal gücü
_ gösteren kadansından sonra sona
nu ve ustaligını
erer.
2 . Bölüm (Adagio) Re Majör tonda, çok duy
gıılu, Alfred Einstein'in deyimiyle "yeni bir de
rinlik ve z:enginlikte, sanki cennetten yeni düş
.
rıı_uş �likte"dır. Bu bölümde yaylılarm sürekli
.
surdınli çaldığı ve iki obuanın yerini iki flüte bı
raktığı orkestra, girişte zarif, hillyalı bir temayı
sunar; keman temayı tiz seslerde tekrarlar. Solo
çalgı ve orkestra arasında ternartın bir şarkı for
mund� geliştirilmesi Mozart'ın bu çalgıyı ne ka
dar ıyı tarudığına bir ömekrir.
3. Bölüm (Ailegro) canlı ve şakacı tavnyla, de
.
ğiş�n hızlardaki bölmeleriyle bir "Komik Opera"
finalini anımsatan, sürpriılerle dolu bir Rondo'dur.
Orkestra önce ana temayı duyurmasına karşın,
keman kendi bildiğini sergiler. Neşeli ana tema
bırçok yan tematarla çevrilir. önce trillerle yan
sı� zarif yan tema, yaylıçalgılann pizzicato eş
liğinde duyurulur (Ailegro). Daha sonra onu, yine
yaylılann boş tellerdeki eşliğinde çalınan biraz
buruk, ağır�a bir halk ezgisi izler (Andante). Ta
ze ve neşeli hava bu kez değişik bir tempoda ve
tonalitede belirir (Ailegretto). Sonda ise mutlu ve
canlı Rondo motifi tekrar duyulur. Etkili Coda'dan
sonra eser sade, ancak şakacı şekilde, yalnız üf
lemeçalgılarla sona erer. (Süre 24 ')

ŞOSTAKOVİÇ: Oda Senfonisi
?rrt!tri. Şostakoviç'in Op.l 10 No.8 Yaylıçalgılar
Dortlusu unlu Rus yönetici, Bolşoy orkestrasının
şefi Rudolf Barşay tarafından oda orkestrası için
düzerılenmiştir.
Bakınız: Ankara Yaylıçalgılar Dörtlüsü Konse
ri, 18.6. 1988

ROSSİNİ: Sonat No.3
Çocukluğu Fransız Devrimi'nden sonraki huzur
suz _yıllarda, Fransız ordusunun ktızey İtalya'yı
ışgali sırasında geçen Gioacchino Rossini'nin da
ha 12 yaşındayken Raverma'da 1804 yaız tati
linde �ığı altı yaylıçalgılar dördüsü (Sonata)
uzun sure unutulrnuştur. Bu eserleri 1951 yılın
da !talyan besteci A. casella Washington'da bul
muş, 1954'de yayınianmasını sağlanuştı. Aslın
da birinci ve ikinci keman, viyolonsel ve kont
rabas için yazılan eserler günümüzde çok kez yeni
duzenlemelerle, senfonik orkestralar veya yaylı
çalgılar topluluklan tarafından da çekici şekilde
yorumlanmaktadır. Büyük bir Mozart hayranlı
gıY,l � yal�ız ustaca değil, hem de zarif biçimde
müzikal bır duyguyla yazılan bu altı sonatın için
de, linali ağırca .tempoda sona eren tek sonat
'
Do Majör tondaki üçüncüsüdür.
Her çalgıya, hele ikinci keman, viyolonsel ve
kontrabasa güç, adeta virtüoz görevler yükleyen
3. Sonat'ın hızlı tek bölümü birinci bölümdür
(Allegro) . Bu sonatta da iki temalı olan ilk bö
lü;rt diğ�r�erine göre uzun tutulmuştur ve gelişi
� yennı -Mozart'a pek benzemeyen- küçük bir
Dıvertımento bölmesi alır.
�ör tondaki 2. Bölüm (Andante) alışılmarnış
şekilde -bu kez Mozart'ın ciddi yönünü anunsa
tır �içimde- duygu yoğunluğunu yansıtır.
. Dığ
. er beş sonatta da son bölürrılerin Rondo bi
çımınde olmasına karşın, Do Majör Sonatın 3.
Bölümü (Moderato) ona hızda, Rondo biçimin
de olmayan tek �aldir ve sade çeşidemelerle iş
lenmışdr. Bu çeşıtlernelerden birinde kontraba
sa verilen güç solo pasajda bu çalgı, adeta ko
mik operalarm Buffo (komik) bası rolündedir.
Diğer beş sonat normal yaylıçalgılar dörtlüsü
olarak düzenlemnişse de, üçüncü sonatın
-ko���asın kendine has özelliklerinin yitirilme
mesı ıçın- kuartet transkripsiyonu yapılmamış
tır. (Süre 1 1 ')

Giocchino ROSSiNi
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•

Sanat iletisimdir,
evrensel ve
sınırları zorlayan . . .
Çok seslilik, seslerin en geniş ve en zengin biçimiyle
kullanı m ı olarak müzikte mükemmell iği yansıtan bir aşamadır.
TEIEfA'Ş, ülkemiz haberleşmesindeki yerini bu anlamda değerlendirir.
Geliştirdiği haberleşme sistemleriyle i letişim ağın ı
mükemmelleştirme ve genişletme çabasında olan TELIT�Ş,
telekomünikasyon alanında da çağın teknolojisini en yetkin
biçimiyle kullanmayı anıaçlanıakta, sürekli gelişerek, yeniye
yönelerek, kalite üreterek sınırları zorlanıaktadır.

Y TE LETASA.Ş.
TElEKOMÜNiKASYON ENDÜSTRi TiCARET

•

•

yarin...
Moda Vakko 'dur.

Vakko-Beyoğlu, Kadıköy, Ankara, İzmir, Antalya.
Vakkorama- Taksim, Suadiye, Ankara, İzmir, Kuşadası.

SSCB GÜRCiSTAN DEVLET ODA ORKESTRASI
USSR GEORGIAN STI\TE CHAMBER ORCHESTRA
19.6.1988, Aya İrini, 18.30
St. Irene Church , 6.30 pm
Şef/Conductor
Solistler/Soloists
F. MENDEI.SSOHN-BARil-IOLDY
(1809-1847)

A. ŞNİTKE/SCHNIITKE
(1934)

Uana ISSAKADZE
Uana IS&\KADZE, keman/violin
S. GONAŞVİLİ , keman/violin
Yaylıçalgılar için 5enfoni No. 1 2 , Sol minör
Symphony for Strings No. 1 2 in G minor
•Grave-Allegro
•Andante
• Allegra molto
2 Keman için Konçerto Grosso
Concerto Grosso for 2 Violins

ARAIINTERMISSION

F. MENDEI.SSOHN-BARil-IOLDY

) SfRAUSS
.

(1825-1899)

Keman Konçertosu, Re rninör
Violin Concerto in D rninor
•Allegro
•Andante
•Allegro

Vcıls "Güneyden Güller", Op.388
(Düzenleme: A. SChoenberg)
Wcıltz "Roses from the South", Op.388
(Arranged by: A. Schoenbeıg)

Bu konserler TÜRKSOVYET Kültürel Değişim Progmmt çerçevesinde gerçekleştin1mişrir.
These concerrs have been realized wı'thin the jrame of TURJ(JSH-SOVIET Cu/tum/ Exchange Progmmme.
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GÜRCİSTAN DEVLEr ODA
ORKESTRASI
1964 yılında G. Azmaiparşvili'nin başkanlığın
daki gönüllü genç müzisyenler tarafından kuru
lan topluluk, daha sonra M. İaşvili, i. Politkovski
ile besteci ve şef E. Sanadze tarafından yönetil·
di. 1bpluluğun başına 1981 yılında, uluslararası
birçok yanşmada ödüller kazaıunış olan kemancı
Uana issakadze getirildi. Ayru zamanda toplu
luğun solistliğini de üstlenen issakadze sayesinde
orkestra, yorumundaki büyük değişiklikle dikkat
çekti .
Orkestranın repertuan klasik olduğu kadar çağ·
daş eserleri de içermektedir; birçok çağdaş bes
teci orkestra için besteler yapmış ve bunların ilk
seslendirilmeleri de topluluk tarafından gerçek
leştirilmiştir.
Gürcistan Oda Orkestrası 1982 yılından beri her
yıl "Gece Serenadları" adıyla Tiflis'de bir festi
val düzenlemektedir. Orkestra aynca Bach ve
Haendel'in 300. doğum yılları nedeniyle birer
şenlik de gerçekleştirmiştir.
Gürcistan Oda Orkestrası Sovyetler Birliği'nde
yaptığı turnelerin dışında Batı Almanya, Maca
ristan, Avusturya, ABD, Yugoslavya, isveç, Nor
veç, Finlandiya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve
Lichtenstein'da konserler vermiş, birçok ulusla
rarası festivale katılmıştır.

MENDE15SOHN: Senfoni No.12
Felix Mendelssohn 1 7 Eylül 1823 günü 1 2 .
Senfonisini tamamladığı zaman 14 yaşındaydı.
1823 yılında, kendi aile çevresinde çalmak üze
re bir yaylıçalgılar orkestrası vardı ve bu senfo
niler evinde seslendiriliyordu. Bu gençlik senfo
nilerinde, üç büyük ustanın -Bach, Haydn ve
Mozan'ın- etkileri yanında, ilerdeki büyük bes
teci Mendelssohn'u müjdeleyen, onun bağımsız• lığını vurgulayan bölümler de görülür.
Senfoninin ı . Bölümü (Grave-Allegro) , Bach'ı
değil de Mozan'ı anımsatan, tutkulu bir fug böl
mesiyle başlar (Grave) . Yanın seslerle (Kroma
tik) gelişen fug, ağır girişten sonraki hızlı (AIIegro)
bölmede, belki de bilinçli olarak, yankılar şek
linde belirir.
' 2. Bölüm (Andante) Mi bemol Majör tonda,
sakin bir ara müziği (İnterlude) biçimindedir.
Ancak sıcakkanlı ve akıcı olan bu bölümde
-Mozan·ın yaylıçalgılar beşlilerine benzer şekilde
iki viyola kullanılmıştır, ve genellikle melodiyi
ikinci viyola duyumr.
3. Bölüm (Allegro molto) yine canlı havada,
Sol minör tondadır. Bu kez sonat formunda geli
şen bölüm, ikinci temayı yine ustaca örülü bir
fug biçimindeki pasajla duyumr. Gelişim ise her
iki biçimi de kapsar. (Süre 17')

felix MENDEI..'iSOHN

ŞNİTKE: Konçerto Grosso

STRAUSS: Vals

Genç kuşak Sovyet bestecilerinden Alfred
Şnitke'nin eserleri yurdumuzda genellikle Rus asıl
lı kemancılar tarafından seslendirilmiş ve Ulus
lararası istanbul Festivali'nin birkaçında yer al
mıştı. Çoğunlukla keman için besteleyen Şnitke,
Moskova Konservatuan'ndaki öğretmenlik görevi
yanında oda müziği alanında yazdığı eserlerde
eski müziğin unsurlannı değerlendirmiştir.
Yine eski bir müzik biçimini, Konçeno Grosso'
yu kullanan besteci bu eserinde de vinüoz un
surlara yer vermemiştir; onun için önemli olan,
kendi deyimiyle "Ne yapıldığı değil, nasıl yapıl
dığı"dır. Aynca, "Bestecinin kişiliği inançlı biçimde
belinilmeli, beklenmeyen düşünceler -özellikle
günümüzde- sergilenmelidir".

16 operet, vals, polka, galop, kadri!, marş, ma
zurka gibi 4 79 dans besteleyen johaiın Straus?
"Oğul" için " 100.000 doktordan daha çok iyilik
yaptığı, insanlan müzikle tedavi ettiği" söylenir.
Onun 1 880'de Viyana'da büyük başan kazanan
"Kraliçenin Dantelli Mendili" adlı operetinden alı
nan Güneyden Güller Valsi dillerden düşmemiş
tL Ünlü Wiener Theater (Viyana Tiyatrosu) yıl
lardır bu kadar dolup taşmamış, Strauss'un mü
ziği de -Werner )asper gibi bazı yazarlarca- Mo
zan ile kıyaslanmıştı. Günümüzde, librettosunun
zayıflığı nedeniyle unutulan operetten sadece
Op.388 Güneyden Güller Valsi kalmıştır.
Bir diğer Viyanalı besteci, yüzyılımızın çağdaş
müziğine en önemli katkılarda bulunan Schoen
berg, I. Dünya Savaşı sonrasının getirdiği geçim
wrluklan nedeniyle de "Özel Müzik Konserleri
Demeği"nin önerisiyle 1919-21 yılları arasında
çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Zengin müzikse
verlerin istedikleri eserleri dirıleyebilmeleri için dü
zenlenen ve sayısı 1 1 7'yi bulan bu özel konser
lerde 154 eser -tekrar da edilerek- yorumlanmıştı.
Schoenberg ve öğrencilerinin de katkıda bulun
dukları bu konserler için orkestra eserleri, piya
no ve yaylıçalgılar için düzenleniyordu. Daha ön
ce de öğretim gayesiyle bu çalışmaları yapan
Schoenberg, Strauss'un başka valsleri yanında,
Güneyden Güller'i ilk yorumundan 41 yıl sonra,
armonyum, piyano ve yaylıçalgılar için 192 1 'de
düzenlemiştir. (Süre 8')

MENDE15SOHN:
Keman Konçertosu
Felix Mendelssohn'un ünlü keman konçenosu
dışında ikinci bir keman konçenosu bestelediği
1951 yılına kadar bilinmiyordu. O yıl kemancı
Yehudi Menuhin Re minör tondaki bu konçer
tonun elyazmasını bulmuş; bir yıl sonra da ilk
kez çalarak müzik dünyasına tanıtmıştı. Panis
yenda o çağın ürılü kemancısı Ferdinand David'in
elyazısı ile "Bayan eecile Mendelssohn
Banholdy'den 24 Mayısta hediye alınmıştır" iba
resi vardı. David'in bestecinin dul eşinden
1852'de aldığı bu Konçeno·yu Mendelssohn
1822'de, 13 yaşında yazmış; arkadaşı ve öğret
meni kemancı Eduard Ritz'e ithaf etmişti.
Eserin ilk bölümü Mozart ve Beethoven'den ön
ce özellikle Coreili, Vivaldi gibi İtalyan bestecile
rinin keman konçenolanrun etkisindedir. ilk öl
çülerdeki orkestra girişinde bölümün esas karak
teri belirlenir. İki bölümlü tema Barok aksanlı
dır. Bu tema solo kemanın lirik motiftyle süsle
nir, yeni fikirlere ulaşır. Bu bölümdeki kınk akorlar
ve Bach'ı andıran arpejli figürlerle konçeno. 1844
yılında -35 yaşında- bestelediği ünlü Mi minör
keman konçenosu ile de benzerlikler gösterir.
Basit ve masum bir havada başlayan 2 . Bö
lüm, Menahin'in deyimiyle "soylu bir şarkı"yı
anımsatır. Girişteki melodik ezgi, bütün konçer
toyu belirleyen fikrin , bestecinin lirizrn anlayışı
nın en saf bir açıkiaması, bir varyasyonu gibi
dir. Keman bu bölümde, birinci bölüme oranla,
duygulann dokusunu daha bağımsızca, engellen
meden yansıtır.
3. Bölümün ritmik başlangıç teması ise sürek
li gelişir ve yine Menahin'in deyimiyle "Malze
me bütünüyle serbestçe değerlendirilir". Genç
Mendelssohn'un bu rahat ve usta yazı stili, onun
bir harika çocuk olarak kazandığı ününü pekiş
tirrniştir. (Süre 24')
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SSCB GÜRCiSTAN DEVLET ODA ORKESTRASI ve
SSCB KÜLTÜR BAKANLIGI DEVLET ODA KOROSU
USSR GEORGIAN STATE CHAMBER ORCHESTRA and
USSR MINISTRY OF CULTURE CHAMBER CHOIR
2'1 .6. ı 988, Aya İrini' ı 8.30
St. ırene Church, 6.30 pm

Yöneten/Conductor
Salistler/Salaists

Valeri POLYANSKi
M. KASRAŞVİ Lİ
N . TERENTIEVA
Z. sarKiLAVA
A . SAFİULİN

G. ROSSINı
(1 792- ı868)

La Petite Messe Solannelle
ı . Kyrie-Christie
(Salistler ve koro/saloists and chair)
2 . Glaria-Laudamus
(Solistler ve kora/salaists and chair)
3. Gratias
erenar ve bas/tenare and bass)
4 . Domine Deus
çıenar/tenare)
s. Qui tollis
(Soprano ve alto/saprana and contralto)
6. Quaniam
(Bas/bass)
7. Cum Sancto
(Solistler ve koro/solaists and clıair)

ARAIINTERMISSıON
8. Credo
(Solistler ve kora/solaists and choir)
9. Crucifixus
(Soprana)
to. Et resurrexit
(Solistler ve kora/salaists and choir)
l l . Sanctus
(Solistler ve kora/saloists and choir)
12 . O Salutaris
(Soprano)
13. Agrıus Dei
(Alta ve koro/cantralta and chair)
Bu konser ÇUKUROVA DIŞ TiCARET A.Ş 'nin kackılanyla gerçekleşcinlmişcir.
Ht should /ike co chank ÇUKUROVA DIŞ TiCARET A.S. for cheir conmöunons
Bu konser TÜRKSOVYET Külrürel Değişim Programi çerçevesinde gerçekleşnnlmişni:
This concerr has been rea/ized with1'n che ,{rame of TURKISH-SOVIET Culnmıl Exchange Programme.
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ROSSİNİ: La Petite Messe
Solannelle

Ressini'nin Passy'dcki viiiası

Komik operalarıyla ün kazanan Gioacchino
Rossini " Küçük Törensel Mes" anlamına gelen
La Petite Messe Solonnelle adlı eserini önce dört
solist, koro, iki piyaııo ve anmonyur,ı için 186364 yılları arasında bestelerniştir.
1855 'de Paris'e yerleşen ve yaşamının sonuna
kadar Passy'deki viiiasında nükteleri ve kendi bu
luşu yemekleriyle seçkin konuklarını ağırlayarı
Rossini -belki de bilinen şakacı davranışlanyla
partisyonun sonuna 1865'de Passy'de şunları
yazmış: "Sevgili Thnnm, işte bu zavallı küçük Mes
sona erdi. Bu küçük beste yaşlılığımın son gü
nahı oldu. Ey Thnrım, benim bu zavallı küçük
Mes'im gerçekten kutsal mı, yoksa şeytanın mü
ziği mi? Biliyorsun ki, ben komik opera yazmak
için yaratddım! Azıcık bilgi, azıcık ta kalbirnin kat
kısıyla yaptım bu işi. O halde Thnrım, seni öve
yim ve bana cennette bir yer bahşet".
Pillerville belediye binasındaki özel konserde.
orkestra eşliği olmadan seslendirilen eseri için
Rossini -yine şakayla karışık- şunları söylemiş:
"Berlioz ve Sax ( saksafonun mucidi) gibi beyle
rin çalgılarıyla zavallı koronun sesini bastırma
larını istemiyorum".
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ÇAGDAŞ İKiLi
DUO CONTEMPORAIN
25.6.1988, Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 1 1 .00
Atatürk Cultural Centre Concen Hall. 1 1 .00 am
Henri BOK, saksafon/saxophone
Evert LE MAIR. vurrnaçalgılar/percussions
j. STRAESSER

Altosaksafon ve Vurmaçalgılar
için '"Iemas Noktaları II"
"Points of Contact ll" for
Altosaxophone and Percussion

İ. USMANBAŞ
(1921)

Altosaksafon ve Marimba için "Saxmariın"
"Saxmarim" for Altosaxophone and Marimba

C . UMA

Altosaksafon, Basklarnet ve Vurmaçalgılar
için "Cantica I"
"Cantica I" for Altosaxophone, Bassdariner and
Percussion.

ARAIINTERMISSION
A . SALAZAR
F. Z:UMAQUE
(1945)
E. WENDEL

Yeni Çalışma/New V\brk
Onoma
Basklarnet ve Vurmaçalgılar için "Diason"
" Diason" for Bassdariner and Percussion

Programdaki tüm eserler Çağdaş İkili için yazılnuş ve onlara ithaf edilmiştir. Aln eser de
Türkiye'de ilk kez seslendiıilmektedir.
All the works have been written for and dedicated to Duo Coııremporain. It will be their first
perforıııances in 1\ırkey.
Bu konser YÜCESAN Sigorta Mı�savirlik A.Ş lıin katkilm?Yia gerçcklc:;ulılmistü:
vıe should /ike co chank YÜCESAN Sigorta Müşavirlik A.$. jor thcir conrnbwions.

Henri BOK
1950 yılında doğan sanatçı Ratterdam Konser
varuan'nda Leo van Oosrrom ve Harry Sparnaaij
ile saksafon ve basklarnet öğrenimi gördü;
1980'de saksafon, basklarnet ve oda müziği dal
larında diplama aldı. Öğrencilik yıllarında oda
müziği ile çağdaş müziğe büyük ilgi duyan Bok,
1973'de Rijnmond Saksafon Dönlüsü'ne katıldı.
1978'de de Hollanda Klarnet Dönlüsü'nün ku
rucu üyelerinden biri oldu ve toplulukta basklar
net çalmağa başladı. Bu topluluk, daha sonra
çağdaş müzik yorumlayan topluluklar için çok
önemli bir yanşma olan Uluslararası Gaudeamus
Yanşması'nda üçüncü oldu.
Bemard van Beurden, Willem Cramer. ıancu
Dumitrescu, Guillerıııo Rendon ve Ulrich Müller
gibi çağdaş besteeller Henri Bok için solo eser
ler bestelediler.
Sanatçı halen Ratterdam Konservatuan'nda
basklarnet profesörüdür ve Selmer marka Silk
safon ile çalmaktadır.

Evert LE MAİR
1955 doğumlu olan Le Mair Ratterdam Kon
servatuarı'nda Fred Krens ve Willem Heesen ile
vurmaçalgılar eğitimi gördü. Öğrencilik yıllann
da vibrafon ve marimba ile ilgili çağdaş müzik
konusunda uzmanlaştı.
Sanatçı çağdaş müzik çalan birçok topluluğun
üyesidir ve geniş bir solo repenuara sahiptir. Even
Le Mair"in kendi caz-rock grubu vardır ve caz pi
yanisti care! Heinsius'un topluluğunda davul çal
maktadır. Le Mair'in besteleri birçok topluluk ta
rafından seslendirilmiştir.

ÇAGDAŞ İKİLİ
Henri Bok ve Even Le Mair, uzmanlaşnklan çal
gıların sağladığı çeşitli ses olanaklanndan etki
lenerek 1980 yılında Çağdaş İkili'yi kurdular. Bü
tün dünyadaki çağdaş müzik bestecilerinden ken
dileri için eserler yazmalannı isteyen İkili'nin re
penuarında bugün 25 değişik ülkeden !OO'den
fazla eser bulurrmaktadır.
Çağdaş İkili, arpist Fiona Tree ve bariton Ruud
van der Meer gibi sanatçılarla beraber konserler
vermekte ve band kayıtlan da yapmaktadır. lbp
luluk aynca Aspekte Salzburg, Steirische Herbst
(Avusturya). Uluslararası Gaudeamus Müzik Haf
tası, Puerto-Rico Çağdaş Müzik Bienali'ne katıl
dı; Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde ve
Güney Amerika'da konserler verdi.
Çağdaş İkili Z. Bargielski, P. Moss ve R.
zajaczek'in topluluk için besteledikleri eserlerden
oluşan plaklannı Pro Viva (Münih) firması için
doldurdu.

STRAFSSER: 'Jemas Noktaları ll

LİMA:

ZUMAQUE:

Hcllandalı çağdaş besteel )oep Straesser
ı 988'de Çağdaş Düo için yazdığı ve onlara ith af
ettiği esePi için şunları söylüyor : "Saksafon ve
marimba, vibrafon, iki tomtom, iki simbal ve bir
gongqan oluşan vurmaçalgılar için yazdığım
"Points of Contact ll" (lemas Noktalan ll) adlı
eserim bazı bakımlardan bir başka üflemeçalgı
olan tenor blokflüt ve vurmaçalgılar için yazdı
ğım "Points of Contact l"i çağnştınr. İkisi de, vur
maçalgılar eşliğinde solo üflemeçalgı için yazıl
mıştır; aynı beste tekniği ile, başlığın da belinti
ği gibi, çalgı panileri bazen aynı ton veya aynı
ritimde kısa anlarda birbirleriyle temas edip,
"kontak"ta bulunup. sonra da ayrılacak şekilde
planlanmıştır. Her iki bestede de müzikal vurgu
lamalan (emphasis) bozmadan çeşitli dereceler
şeklinde bu kontakı noktalan bol bol değerlen
dirilmiştir. Bunlar göze çarpmıyacak kadar küçük
bir nedenden doğar ve çeşitlemelerle büyük önem
kazanır, parlaklığa ve güçlü etkinliğe ulaşır. Ben
zer nokta ise, her iki eserin de iki karşıt müzikal
gerçekten başlaması: Points of Contact !'de, bun
lar iki kaışıt motiftir ve müziğin gidişine göre ge
lişir ve eserde diyalektik bir onam oluşturur. ll'de
ise hiçbir motif yoktur; ancak biri gelişen, diğeri
olduğu gibi kalan iki müzik tipi belirgindir: Geli
şen )llüzikte marimba başrolü oynar. diğeri vib
rafon tarafından vurgulanır. Parçanın formu şu
şekildedir: Birinci müziğin gelişmesi; ikinci tara
fından yolunun kesilmesi ; birinci müziğin üç mer
halede gelişmesi; ikinci müziğin tekrar belirmesi
ve birinciden kalanlar üzerine kurulu Coda".

1 963'de Braga (Ponekiz) Konservatuan'na gi
ren Candido Li.ma eğitimine daha sonra Lizbon'da
devam etti; askerliğini yaparken Lizbon Ulusal
Konservatuan'nın piyano yüks'ek bölümü kurs
laoru tamamladı. 1970'de Pono Konservatuan'nın
besteellik bölümünü bitirdi ve bu arada Braga Fel
sefe Fakültesi'nde felsefe ve klasik edebiyat eği
timini sürdürdü. Xenakis'in gözetiminde Paris
Üniversitesi'nde doktora yapan Lima 1963 yılın
dan itibaren Gülbenkian Vakfı bursundan yarar
landı.
Vincennes, Bayreuth ve Darmstadt'ta elektro
akustik müzik, Sorbonne ve Vincennes'de ileti
şim ve müzikal iletişim eğitimi gördü. 1977-78
yıllarında Michel Tabachnik ve Gitben Amy ile
Metz ve Paris'te şeflik çalışmaları yaptı. Lizbon
Çağdaş Müzik lbpluluğu, Gülbenkian Orkestra ve
Korosu, Lizbon Radyosu Senfoni Orkestrası ile
kendi bestelerini yorumladı.
candi do Li ma 1963 'den beri piyanist, besteel
ve sunucu olarak Ponekiz Radyo ve ıeıevizyo
nu'nda görev yapmaktadır. ıeıevizyon için "Ses
ve Mitoslar", "Müziğin Sınırları", "Müziğin
Sinesinde" gibi bütün müzik türlerinin karşılaş
tırılması ve elektro-akustik müzik tekniklerinin
besteellik alanında kullanılınası konulannde prog
ramlar yaptı. Bu programlarla Ponekiz kamuo
yunda çağdaş müziği sistematik biçimde eski kla
sik müzikle aynı düzeye getirmeyi başardı.
Büyük orkestra, oda orkestrası, solo çalgılar,
tiyatro müziği. elektro-akustik müzik ve çocuk
şarkıları besteleyen Uma'nın yapıtları birçok ül
kede seslendirildi. Estetik, kompozisyon teorisi,
müzik pedagojisi ve sosyolojisi üzerine yazılı eser
leri de bulunan sanatçı, altosaksafon (basklar
net) ve vurmaçalgılar için 1984 'de bestelediği ve
eski dini şarkı anlamına gelen canrica l'i Çağ
daş Düo'ya ithaf etmiştir.

Kolombiyalı besteel Franelsco Zuınaque 1945'de
doğmuş ve önce başkent Bogota'daki konserva
tuarda orkestra şefliği ile kompozisyon öğreni
mi yapmış, 1970'de orkestra yöneticisi olarak gö
rev almıştır. 1971-77 yılları arasında devlet bur
su ile Paris'te Nadia Boulanger ile çalışan ve
Pierre Schaeffer yönetimindeki bir elektro-akustik
gruba katılan Zumaque, Fransa ve Güney Ame
rika'daki beste yarışmalannda pek çok ödül ka
zanmıştır.
1976 yılında Bogota Konservatuan'nda kompo
zisyon profesörü, 198\'de de Bogota Filarmoni
Orkestrası'nın sürekli şefi olan ZUmaque, 1987
yılından beri Federal Almanya'da Kolombiya'nın
Kültür Ataşeliği görevini yürütmektedir.
Franelsco Zuınaque 1988'de yazdığı Onoma adlı
eserini Çağdaş Düo'ya ithaf etmiştir.

USMANBAŞ: Saxmarim
Uluslararası çağdaş müzikte çeşitli ödüller ka
zanan besteelmiz İlhan Usmanbaş "Saxmarim"
adlı eseri için şunları söylüyor: "Hollanda'nın
tanınmış çağdaş müzik gruplanndan biri olan
"Duo Contemporain" için 1986 yılında yazdığım
"Saxmarim" yaklaşık 12 dakikalık bir yapıttır. Biri
ezgisel, diğeri vurumsal olan bu iki çalgı anla
tırnda zaman zaman birbirinin destekçisi, zaman
zaman da karşm olur. Kimi yerde hızlı çizgiler.
farklı bir akış ve vurum içinde bağımsız yönlere
doğru birbirlerinden uzaktaşıyor gibi görünürken
birden, zamanın donup kalması gibi. hareketsiz
boşluklara dönüşür. Başka bir yerde çalgının bi
rindeki kesin merronomik nabız atışlan içinden
öbür çalgının umursamaz başıboşluğu girer çı
kar; ya da, bir süre sonra ikisi de aynı özgürlü
ğün dalgalannda yüzerler. Saxmarim adı (sak
safon ile marimbafon) bu yüzden içinde biraz da
"deniz"i (marin, marine, marina) taşır gibidir".

SALAZAR:
Ponekizli besteel, orkestra şefi, öğretmen ve
müzik eleştirmeni Alvaro Salazar Pono'da doğ
muş, Lizbon Ulusal Konservatuan'nda öğrenim
görmüştür. Ayrıca Gitben Amy, Pierre Dervaux
ve Hans Swarowsky ile çalışmış, Ecole Normale
de Paris'de orkestra şefliği kursunu en iyi dere
ceyle tamamlamıştır. 1978'de kurulan ve çağdaş
müzik konusunda çalışan "Oficina Musical" adlı
kuruluşun sanat yönetmenliğini yapan Salazar,
Ponekiz senfoni orkestralannın ispanya, Fransa
ile İtalya'daki konserlerini ve birçok eserin Porre
kiz'deki ilk yorurrılannı yönetmiştir. Yine birçok
uluslararası beste yanşmasında jüri üyeliği ve fes
tivallerde sanat eleştirmenliği yapan, Gülbenkian
Çağdaş Müzik Vakfı'nın sürekli üyesi olan, 197985 yıllan arasında Estoril Festivali Oda Müziği
Grubu'nun şefliğini yürüten Salazar'ın önemli
eserleri arasında oda müziği için "Palimpsestos",
"Lundi Officinales", "Quadrivium", "lntermezzo",
"Taleae" ; orkestra için "A.Carreira'nın bir
Fantasia'sı üzerine Glosa ve Fanfar" adlı eserleri
vardır.
Salazar "New Work" (Yeni Eser) adlı bestesini
1 988'de yazmış ve Çağdaş Düo'ya ithaf etmiştir.

WENDEL: Diason
Romanya'da doğan, Bükreş leknik Üniversite
si'nde elektronik ve elektro-akustik mühendisli
ği öğrenimi yanında Bükreş Konservaruan nın kom
pozisyon bölümünü de bitiren Eugen W!ndel,
1 974'den beri Federal Almanya'da yaşamakta ve
Batı Alman Radyosu'nda tonmayster ve müzik
programcısı olarak görev yapmaktadır. Çalgıla
nn akustik tınısı ile teknik özellikleri konusunda
çalışan ve müzikal akustik teorisi üzerinde araş
tırmalar yapan W!ndel'in çalgı ve teyp bandı için
besteleri de vardır.
Basklarnet ve vurmaçalgılar için 1982'de yaz
dığı ve Çağdaş Düo'ya ithaf ettiği, "Sesin yayılışı"
şeklinde dilimize çevirebileceğimiz "Diason" adlı
eseri için besteel şunları söylüyor: "Diason çe
şitli durumlara ve olgulara karşı bir vaziyet alış
ur. Vurmaçalgılar önce sürekli bir tını ve bir tını
yüzeyi oluşturur. Klarnet ise duyulamıyacak gi
bi en kalın perdeden kendini anlatmaya çalışır.
Klametin bu duyulmayan sesleri vurmaçalgının
başlangıçta yarattığı tıru yüzeyini devralır. Yavaş
yavaş her iki müzikçi de bu sürekli sese bazı rit
mik konturlar yerleştirrneğe başlar. önce ima eder
gibi, sonra daha belirgin şekle gelen bu durum,
her iki çalgının belirli bir yükselişiyle gelişir. Baş
langıçtakinin aksi yönünde her iki çalgı, kendi
teknik sırurlanna eriştiği zaman da, son bir uğ
raştan sonra müzik sona erer".
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PRAZAK DÖRTLÜSÜ/QUARTET
PRAZAK DÖRTLÜSÜ

28.6.1988. Aya İrini, 18.30
St. Irene Church, 6.30 pm

Vaclav REMES, keman/violin
Vlastimil HOLEK, keman/violin
josef KLUSON, viyola/viola
Michal KANKA, viyolonseVcello
F. RICHTER
( 1 709-1 789)

B. SME'D\NA
( 1824-1884)

ARAIINTERMISS10N
L. JANACEK
(1854-1928)

Dörtlü (Divertimento), Do Majör Op.S/1
Quartet (Divertlnıento) in C Major, Op.S/1
• Allegra con brio
• Andante poco
• Rincontro. Presto

Dörtlü No. ı , Mi nıinör "Hayatınıdan"
Quartet No. ı in E nıinor "From my Life"
• Allegra vivo appassionato
• Allegra moderato alla polka
• Largo sostemıto
•Vivace
Dörtlü No.2, "Samimi Mektuplar"
Quartet No.2 "1ntinıate Pages"
• Andante-Con moto-Allegra
• Adagio-Vivace
• Moderato-Adagio-Allegro
• Allegro-Andante-Adagio

Bu konser MENSUCAT SANTRAL T.A . S.'nin katkılaf{Yia gerçekleştinlmiştir.
l1t should ilke to thank MENSUCAT SANTRAL T.A.Ş. for ther
i conmöutions.
7bpluluğun ulaş11m AVUSTURYA HAVA YOLLARi tarafindan sağlammşt/r.
The Ensemb/e have been jlown ılı by Courte� qf AUSTRJAN AIRLINES.
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Prazak Dörtlüsü Vaclav Remes, Vlastimil Holek.
josef Kluson ve josef Prazak tarafından 1 972 yı
�nda kuruldu. Ancak josef Prazak'ın has�ğı ne
deniyle dörtlüden ayrılması üzerine yerini,
Çaykovski yarışması finalisri ve 1983 Prag Ulus
lararası Yanşması birincisi olan Michal Kanka al
dı.
İlk uluslararası konser tumesini 1 973'de Fin
landiya'ya yapan topluluk ertesi yıl da, "Çek Mü
zik Yılı" dolayısıyla Prag Konseıvanıarı tarafın
dan düzenlenen oda müziği yarışmasında birin
ci oldu. 1978 yılında Evian (Fransa) Müzik Fes
tivali'nde düzenlenen Yaylıçalgılar Dörtlüleri Ulus
lararası Yarışması'nda büyük ödülü ve yarışma
sırasında yapılan en iyi kayıttan dolayı da Fran
sız Radyosu Özel Ödülü'nü kazandı. Prazak Dört
lüsü aynı yıl Çekoslovak Yaylıçalgılar Dörtlüleri
Ulusal Yarışması'nda birinci oldu ve Uluslarara
sı Prag İlkbahar Festivali sırasında düzenlenen
yarışmanın çağdaş bestecileri yorumlama dalında
yine birincilik aldı.
Prag Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan,
Smetana Dörtlüsü üyesi Prof. A. Kohout'ungöze
etiminde çalışan ve eğitim gören Prazak Dörtlü
sü üyeleri ayrıca Cineinnari Üniversitesi'nde
(ABD) ünlü La Salle Dörtlüsü ile ihtisas yaptılar.
"Bohemya halk kültürünün duygusallığı ile Al
man kültürünün analitik ruhunu kaynaştıran bir
topluluk" olarak nitelendirilen Prazak Dörtlü
sü'nün repertuarında Smetana, Dvorak ve ]ana
cek gibi ünlü Çek bestecilerinin eserlerinin yanı
sıra klasik ve romantik dönem bestecileri ile Scho
enberg, Berg, V\ebem, Rut, Pauer, Kvech gibi
çağdaşların yapıtları da bulunmaktadır.
Prazak Dörtlüsü kurulduğu yıldan günümüze
kadar tüm Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik
Devletleri ve japonya'da konserler vermiştir.

RİCHTER: Dörtlü Op.S/1
Çek besteci Frantishek xaver Richter 1 74 7-1 769
yıllan arasında Almanya'da "Mannheim Okulu"
adı verilen müzik hareketinin önemli temsilci
lerinden olmuş; kemancı, şarkıcı ve saray bes
tecisi ünvanlarıyla çalışmış, Strasburg ve
Mürıster'de orkestra yöneticisi olarak görev al
mıştır. 69 senfoni, 6 piyano konçertosu, 6 yay
lıçalgılar dörtlüsü, 1 2 trio sonatı, flüt sonatları
dışında dini eserler de bestelemiştir. Oda müzı
ğinde Basso continue (sürekli bas) etkisini kal
dırmak için çalışmış; bu görevi yapan viyolon
sel, klavsen gibi çalgılar için çoksesli ayrı parti
ler yazmış; onlara kendi karakterini tematik ve
tınısal olarak kazandırmış, böylece Haydn,
Mozart ve Beethoven'e uzanan klasik kuartetin
- yolunu açmışnr.
Bu özellikler onun 1 769'de Londra'da yayınla
nan Op.5/1 Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nde de görü
lür: Her dört çalgı da esere yoğun olarak katılır,
ternalann sergilenmesinde, gelişiminde aktif rol
alır; her çalgıya öncülük görevi verilir. Eser form
bakımından oda sonatı olmasına rağmen, çal
gılara verilen önem birinci kemanın kesin ege
menliğini sona erdinniş, ikinci keman ve viyola
�
ve hatta finaldeki fi.igü hazırlayışı ile, viyolonsel
de ön plana çıkabilrniştir.
ı . Bölüm (Allegro con brio) fonn yapısıyla Ba
rok'a yakın olmakla beraber melodi anlayışıyla
araya mesafe koyar ve böylece bir bağımsızlığa
ulaşır. 2. Bölüm (Andante) şarkı söyler gibi geli
şirken çoksesliliği de yitinnez. Hızlı ve çoksesli bir
fi.ig biçiminde sergilenen 3. Böl�me (Rincontro�Presto) Richter, ana temanın bagımsız bır ntmık
motifle rastlaşması nedeniyle "Rincontro" adı
nı vermiştir. (Süre 15')

SMEfANA: Dörtlü No.l
Satılmış Nişanlı operası, Moldau senfonik şiiri
ve Mi ıninör dörtlü Çek müziğinin kurucusu sa
yılan Bedrich Smetana'nın en önde gelen üç ese
.
ridir. Her üçünde de ulusal renkler, melodılerın
saflığı ve canlılığı. fonn ustalığı göze çarpar. Bes
teemin yaşamındaki müzikle ilgisi olmayan
önemli olaylar onu oda müziği yazmağa' itmiş
tir. 1855'de kızının ölümüyle duyduğu acıyı Op. l5
Piyanolu üçlü'de yansıtmıştır. 1876'da sağırlığı
nın başlamasından sonra bestelediği Mi minör
Dörtlü'ye "Yaşamımdan" başlığını koymuş ve
1 878'de yazdığı bir mektupta da bölümlerin ko
nularını açıklamıştır.
Aslında böyle bir açıklamaya gereksinmesi ol
mayacak kadar çok başarılı bulunan bu güzel Dört
lü'nün 1 . Bölümünde (Allegro vivo appassionato)
Smetana·nın gençliği, onun sanata karşı dinrnek
bilmeyen aşkı ve gelecekteki acı kaderini sezin
lemesi canlandınlmaktadır. Orkestral şekildeki tı
nısı, ateşli ritmi, ve duygulann, melodilerin açık
lanmasındaki içtenliği ile ilgi çeken bu bölümün
başlangıcındaki uyarıcı ve kaderi simgeleyen ana
temayı viyola duyurur. Bu tema huzursuz yük
selen triyolelerle desteklenir. Ikinci tema ise sa
de. ancak istekli ve romantik bir tavırdadır.

2. Bölüm (Allegro moderato alla Polka) beste
cinin dansla, bir Bohemya Polkası'yla çoşan
gençliğinin tablosudur. Smetana polkayı bu dört
lüsünde kullanarak Bohemya falkloruna duydu
ğu büyük ilgiyi göstenniş ve bu darısı oda müzi
ğinde ilk kez değerlendiren de o olmuştur. Vıyo
lanın trompeti taklit ederek (quasi tromba) sun
duğu eğlenceli, sevimli bir dans biçimindeki mü.
zik, trio bölmesinde zarifleşir ve sonunda, kü
çük ve istekli bir melodi olarak liziere tırmanır,
bir dans kargaşasına katılarak son bulur,
3. Bölümde (Largo sostenuto) evlilikle sonuç
lanan ilk aşk anımsanır. Bölümdeki Uszt'ten et
kileşirnin, belki de bu evliliği mali yardımıyla onun
gerçekleştirmesi nedeniyle olduğıınu müzik eleş
tinnenleri belirtirler. Kavrayıcı ve duygulu bır te
ma güçlü ve erkeksi anlatırola yükselerek bölü
me egemen olur.
4 . Bölüm (Vivace) önce neşeli bir tavırla ba
şarıları yansıtır, ulusal müziğin önemini vurgu
lar. Fakat sona doğru duyulan ve tremolo bıçı
minde ısrarlı süren tiz Mi notası bestecinin sa
ğırlığının simgesi olarak bu mutluluğu böler. İlk
bölümün ikinci temasımn bir umut damlası şek
linde belirmesi yalnızca buruk bir anı olarak ka
lır. (Süre 32')

3. Bölümün (Moderato-Adagio-Allegro) açıkla
ması müzik yazarlarını zorda bırakmaktadır. Bu
tempolar arasında, melodik ve akor yapısında,
hem de 9/8, 3/4, 5/4 ve 3/2'lik ölçülerde sürekli
ve serbestçe değişen müzik, ancak janacek'in
sevgilisine yazdığı mektupla açıklanıyor: "Bugün
öyle bir müzik yazmayı başardım ki, dünyayı ye
rinden oynatacak. Burada en hankulade melo
dilerime bir sığınak bulabileceğim".
4. Bölüm (Allegro-Andante-Adagio) ise yine
bestecinin yazdığı mektuptaki "Senin için çekti
ğim acılan dile getirecek" sözleriyle de anlam ka
zanıyor. (Süre 28')

JANACEK: Dörtlü No.2
Çek ulusal müziğinin Smetana ve Dvorak ya
nında bir diğer büyüğü olan Leos janacek
-1880'de yazılmış ve kaybolmuş olan dışında- iki
tane dörtlü bestelemiştir. 1 928'de 74 yaşında,
ölümünden birkaç ay önce yazdığı ve "Samimi
Mektuplar" başlığını taşıyan son dörtlüsü güç
lü, tutkulu anlatımı ile büyük ve son aşkın izle
nimlerini anlatmak amacını taşır.
Bestecinin 1 9 1 5 yılından beri tanıdığı ve ken
disinden 35 yaş genç olan Kamilla Stösslova'ya
olan aşkını belirten ve bu nedenle bütünüyle
"kişisel" olan dörtlü, düşüncelerinin dramatiz
mi ve kontrastma karşın, nnısal yapısı ve içten
liğiyle seçkinleşir. Ancak geleneksel form ve ar
moni kurallanna uymayan, hem çalınması, hem
de anlaşılması oldukça güç olan eserde, beste
cinin -bazen bilmece olarak adlandınlan- müzik
yazısı (kısa motif parçalannın melodi olarak kul
lanılışı, akarların veya seslerin bitiminde hemen
ölmemesi ve çok az süre daha devam ettirilmesi
gibi teoriler) göz önüne alınarak dirilenilmesi mü
zik bilimciler tarafından öğütlenmektedir.
önce "Aşk Mektupları" olan ilk başlığı sonra
dan "Samimi Mektuplar" olarak değişti.rilrniş ; ön
görülen viola d'amore adlı eski çalgı yerine de,
yakın etkiyi vermesi için "Sul ponticello" (eşik
yanında) ibaresi eklenerek nonnal viyola kulla
nılmıştır.
İlk kez !946'da basılan Dörtlü'de ]anacek bö
lümlerin, aşık olduğu Bayan Kamilla Stösslova
ile ilgili açıklamalarını da ayrıca belirtmiştir. ı .
Bölüm (Andante-con moto-Allegro) ilk karşılaş
mayı canlandınr. önce ağır ve akorlarla belirle
nen, sonra çalgıların tek tek duyurduğu şarkı ben
zeri daha canlı çifte motifle gelişen bölüm ser
best bir rondo sayılabilir.
2. Bölüm (Adagio-vivace) sonsuz çeşitiemele
re uğrayan, daha sonra Presto, Adagio ve �rave
tempolarda da süren iki ölçülük bir motif uzen
ne kuruludur.

Leos

JANACEK
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Sanatın, onaltıncı "İstanbul" buluşması...

Emeği geçen, yaşatan, yaşayan herkese saygıyla.
MENSUCAT SANTRAL

A'DAN Z'YE DOSTÇA

ve sanat dolu Avusturya t a t i 1 i
Avusturya Havayollan'nın konukseverliği
ile başlar.

Müzik

Viyana,Graz,Linz,Klagenfurt ve Salzburg'a
t ü m uçu ş l a rda
Dostça.

-------+
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VİYANA ODA ORKESTRASı
VIENNA CHAMBER ORCHESTRA
ı . 7. 1988, Aya İrini, 18.30
St. ırene Church, 6.30 pm
Şef ve Solist/
Conductor and Soloist

Philippe ENTREMONT, piyano/piano

W.A . MOZART
( 1 756-1 791)

"Küçük bir Gece Müziği"
Sol Major, KV 525
"Eine kleine Nachtrnusik"
in G Major, KV 525
•Allegro
•Romanza. Andante
•Menuetto. Allegretto
• Rondo. Allegra

W.A . MOZART

Piyano Konçertosu No. 1 4 ,
Mi bemol Majör, KV 449
Piano Concerto No. ı 4 in
E flat Major, KV 449
•Allegra vivace
•Andantino
•Allegra ma non troppo

ARAIINTERMlSSION

P.İ . ÇAYKOVSKİffi:HAIKOVSKY
(1840-1893)

Yaylıçalgılar için Serenad,
Do Majör Op.48
Serenade for Strings
in C Major, Op.48
•Pezw in forma di Sonatina:
Andante ma non troppo
Allegro moderato
•valse, moderato
•Eiegie, Larghetto elegiaco
•Finale (lema Russo) . AndanteAllegra con spirito

Bu konser EGE HOWİNG A.Ş. 'nin karkilanyla gerçekleştirilmişcil:
He should /ike ro rhank EGE HOWİNG A.Ş. for rheir conrriburions.
7bplul�n ulaştmt AVUSTURm HA� YOLlARi tarafindan sağlanmtŞnr.
The Ensemb/e have beenjlown in by Courteşy of AUSTRJAN AJRLJNES.
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Philippe ENTREMONT
Solist ve şef olarak iki yönlü bir sanat kartyeri
sürdüren sanatçı beş yıl boyunca New Orleans Fi
larmoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü yap
mış, 1985'de Denver Senfoni Orkestrası şefliğini
üstlenmiş, 1986 yılında da 40. kuruluş yılını kut
!ayan Viyana Oda Orkestrası'nın ömür boyu baş
kanlığı ile onurlandınlmıştır.
1986'da Viyana Oda Orkestrası ile Amerika tur
nesine çıkan, ve Carnegie Hall ile Kennedy
Center'ın yanısıra Boston, Los Angeles, San Fran
cisco ve Batı Kıyısı'ndaki kentlerde konserler ve
ren , aynı yıl Viyana Senfoni ile Viyana'da düzen
lenen "Musikalischer Sommer"e (Müzikal Yaz)
kaulan Entremont, daha sonra Viyana Oda Or
kesrrası'na Hamburg'daki Schleswig-Holstein Mü
zik Festivali'ndeki ve İtalya'daki konser tumesinde
şeflik yapmıştır. 198Tde hem solist, hem de şef
olarak İsrail Oda Orkestrası ile konserler veren ve
Almanya'ya rurne yapan Entremont, Göteborg
Senfoni, Oslo Filamıoni ve Hannover orkestrala
rını yönermiştir.
Fransa'nın Reims kentinde doğan sanatçı 12
yaşında Paris Konservaruan·na girdi ve jean
Doyen"in öğrencisi oldu; Harriet Cohen Ödü
lü'nü henüz öğrenci iken kazandı. Profesyonel
müzik yaşamına 16 yaşında Barselona'da ver
diği resiralle başlayan Entremont, 1 9 yaşında
Wcıshington'daki National Galleıy ve New York'ta
ki National Orchestral Assodation salonlannda
verdiği iki başanlı konserle Amerika'daki çıkışını
yaptı.
Avrupa ve ABD'de çeşitli orkestraları yöneren
sanatçının Stravinsky, Bemstein, Milhaud ve
jolivet'nin yapıtlannı yorumlama biçimi yeni öl
çülerin kabul edilmesine neden oldu.
Uzun süre St. )ean-de-Luz'deki Ravel Akademi
si'nin başkanlığını yapan Philippe Entremont
New Orleans Uluslararası Liyakat Madalyası'na,
Fransız Legion d'Honneur ile Avusturya Cumhu
riyeti'nin Onur Madalyası'na sahiptir.

MOZARf: Küçük bir Gece Müziği

ÇAYKOVSKİ: Serenad

WJlfgang Amadeus Mozart'ın 1 78Tde yaylıçal
gılar için yazdığı ve "Küçük bir Geçe Müziği" aduu
verdiği serenad, onun en çok çalınan eserlerinin
başında gelir. Bestecinin az sayıdaki mutlu gün
lerinde yaratılan bu eser, büyük binı stalığı ve ol
gunluğu yansıtır. Ritim, biçim ve anlatım açıklı
ğı yanında eşsiz melodi zenginliği, klasik fornı
da romantik küçük bir senfoniyi andıran serena
dm aniaşılmasını ve sevilmesini çok kolaylaştır
mıştır.
1 . Bölümde (Allegro) kemanların fanfar biçimirı
de beliıttikleri güçlü birinci tema ile, daha zarif ve
cilveli ikinci tema zıt iki karakteri yansıtır. Bu te
malann ustaca işlenişiyle sonat fonnundaki bu
bölüm Viyana çağının en mükemmel örnekleri
nin başında gösterilir.
2. Bölümde Andante tempodaki Romans, za
rif ve çekingen melodisiyle üç bölümlü bir Lied
şeklinde, lirik olarak gelişir.
3. Bölüm sağlam tempolu Menuetto'da yine bi
rinci bölümdeki gibi, Menuetto ve ona bağlı
liio'nurı karşıtlığını belirleyen iki tema zarif dans
melodileriyle süslenerek sergilenir.
Son bölüm Rondo'nun tasasız neşesi, sanki
eser boyunca süregelen iki karşıt temanın birleş
mesini ve barışmasını kutlar gibi saf bir mutluluk
la çoşar. (Süre 15')

"Bir senfoninin dramatik tımsını yaylıçalgılar
dönlüsünün sadeliğiyle duyuran bir yaylıçalgılar
orkestrası eseri yaratmak'' Piotr Ilyiç Çaykovski'nin
en büyük emeliydi. 1 880'de tamarrılad.ığı ve 1 1
Haziran günü ilk kez yorumlanan Serenad'ında
yaylıçalgıların tek tek bütün özelliklerini sonuna
kadar değerlendirerek bu en sevdiği eserini ger
çekleştimıiştir.
"Sonatin biçiminde Parça" başlıklı 1 . Bölüm
bestecinin Mozan'a hayranlığını yansıtır. Ağır
Çabuk-Ağır olarak üçe ayrılan bölümde, önce ağır
ve törensel girişi izleyen marş benzeri güçlü tema
(Andante non troppo) sonda da tekrarlanır. İkinci
bölme zarif ve eğlenceli Allegro'dur. Birinci bölü
mün sonu ise sakin, fakat şakacı ve ritmiktir.
2. Bölüm (Valse) okşayıcı melodisi ile Sere
nad'ın en ünlü kısmıdır. Değişik şekilde, sanki
uzaktan yankılanıyomıuş gibi yavaş� söner.
3. Bölümde (Elegie) hüzürılü bir girişten sonra,
viyolonselle keman arasında Slav karakterinde içti
bir diyalog duyulur.
4. Bölüm (Finale) ise biri ağır, biri canlı olmak
üzere iki Rus şarkısını işler. Çaykovski bu şarkı
lan 1868'de dön el piyano için derlediği albüm
den almıştır. Bu iki şarkı arasında birinci bölümün
ağır girişi tekrar yeralır. Serenad canlı ve ateşti bi
çimde sona erer. (Süre 30')

MOZAKf:
Piyano Konçertosu No.14
K V 449 sayılı piyano konçenosu, 2 8 yaşında
ki Mozart'ın 9 Şubat 1 784 günü tutmaya başla
dığı kataloga not ettiği ilk eserdir. Bu konçeno ay
nı zamanda 1 784-86 yılları arasında besteleye
ceği ve ona Viyana'da ün kazandıracak olan 1 2
piyano konçenosurıa d a bir başlangıçtır. Böyle
ce orkestra, solo çalgı karşısında ilk kez eşdeğer
bir duruma ulaşacaktır.
1 7 Man 1 784 günü Viyana'nın Trattnerhof sa
lonunda müziğe meraklı soylular önünde verdi
ği özel konserde "Enstrümantal bestelerinin ye
ni ve içten bir tipi" olarak sunduğu konçenonun
başan kazandığını Mozan babasına yazdığı mek
tupla müjdeler. Yetenekli öğrencisi Barbara von
Ployer'e ithaf ettiği konçenoda, özellikle ilk bö
lümdeki (Allegro vivace) müzikal fikirlerin yoğun
luğu, dumıak bilmeyen tonatire değişimlerinin ce
surca yürütülüşü, orkestranın yaylıçalgılardan
oluşmasına karşın Figaro'yu andıran güçlü sen
fonik giriş o çağ için alışılmamıştı. Bu arada be
liren dokuz fikir ayn görünse de yine birbirleriy
le ilgilidir ve küçük kadans da orılara uyar.
2. Bölüm, alışılmış Andante yerine daha yürük
bir Andantino, lirik ve hüzürılü yapısı altında gizli
bir tutkuyu büyük bir sadelikle duyurur gibidir. İki
karşıt temadan ilkini orkestra belinirse de yarım
bırakır; bunu piyano tamarrılar. Daha sonra ikinci
temayı piyano ve orkestra birlikte çalar.
3. Bölüm (Allegro ma non troppo) Rondo ben
zeri yapısıyla diğer bölümlere uymaz: Bu kadar
ince dokunmuş bir Rondo için Mozan bazı sen
fonik forrrılan değerlendimıiş, büyük bir kontrpu
an ustalığı ile detayland.ırmış, hiçbir konçenosuna
benzemeyen Finati de parlak, küçük çeşitlerneler
le süslemiştir. (Süre 22')
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VİYANA ODA ORKESTRASI SOLİSTLERİ
SOLOIS'IS OF THE VIENNA CHAMBER ORCHESTRA
3.7.1988, Aya İrini, 18.30
St. Irene Church, 6.30 pm

Ola RUDNER, keman/violin
Ludwig MÜLLER, kemanMolin
lise WINCOR; viyolaMola
Howard PENNY, viyolonsel/cello
}ames RAPPORf, konttabas/double bass
Philippe ENTREMONT, piyano/piano
F. HAYDN
(1732-1809)

G. ROSSINI
(1792-1868)

Dörtlü "İmparator",
Do Majör Op.i6 No.3
Quartet "Emperor" in
C Major, Op.76 No.3
•Allegro
•Poco Adagio. cantabile
• Menuetto-1iio
•Fina!e. Presto
Yaylıçalgılar için
Sonat No.l Sol Majör
Sonata for Strings No.1
in G Major
•Allegro
•Andantino
•Allegro

ARAIINTERMISSION

F. SCHUBERf
(1797-1828)

Piyanolu Beşli ''Alabalık",
La Majör Op. 1 1 4 posth. , D 667
Piano Quintet "The n-out" in
A Major Op. 1 14 posth. , D 667
• Allegro vivace
•Aiıdante
•Scherw. Presto
•'lema. Andantine
• Fina!e. Allegro giusto

Bu konser 'IXJ7(0-0tomobıl, Lastik ve Makina ne. A.Ş.' nin katkilanyla gerçekleştin/miştir
J1t should /ike to thank 7JITKO-otomobıl, Lastik ve Makıiıa ne. A.Ş for ther
i eontnbutions.
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HAYDN: Dörtlü Op.76 No.3

ROSSINI: Sonat No.l

83 .tane yaylıçalgılar dörtlüsü besteleyen Franz
)oseph Haydn, 65 yaşında Viyana'da yazdığı al
u dörtlüyü Kont Erdödy'ye ithaf etmiştir. Bunlar

Rossini· nin yazdığı alu yaylıçalgılar dörtlüsünde
belirli bir Mozan hayranlığı sezilir. Bu serenad
benzeri zarif, tatlı ve renkli sayfalar ünlü opera
bestecisinin yıllarca bilinmeyen yönlerinden biri
olarak kalnuştır. Mozart için "Gençliğirnde hay
ranlık duyduğumdu; erkektiğiinde ümitsizliğin-ı .
yaşlılığımda da tesellirn oldu" diyen Rossini 1804
yılında, yani 12 yaşında Ravenna'da bir tatil sı
rasında bestelediği altı sonatı arkadaşlanyla çal
dığıru (kendisinin de ikinci keman panisini ses
Jendirdiğini) elyazısıyla notalara eklerniş. Uzun
süre kaybolan bu altı sonatın elyazmasını da
İtalyan besteci Alfredo casella (1883-1947)
Washington'daki Kongre Kitaplığı'nda bulmuş.
Herhangi bir yapı, biçim ve gelişim güçlüğün
den uzak olan ve günümüzde büyQk orkestralarca
da yorumlanan sonatiarda Rossini viyola kullan
manuş, viyolonsele daha tiz ve zor panilerde yer
vermiştir. Birinci ve ikinci kemandan başka alışıl
manuş şekilde kontrahası kullanmış. 1804 yazın
da yanında misafir kaldığı amatör kontrabasçı ve
sanat koruyucusu Agostino Tiiossi için eğlence
li pasajlar yazmış; genellikle biraz çekingen ka
lan ikinci kemana da oldukça güç görevler yük
lerniştir. Böylece, belki de ilerde kendisine komik
opera üstadı ünvanını kazandıracak neşeli say
falan daha çocukluğunda planlanuştı.
Her altı sonat ta üç bölümden oluşur. Hepsin
de genellikle çabuk (Allegro) tempoda olan ilk bö
lüm birind sonatta Moderato hızındadır. Otta bö
lüm (Andantino) opera aryası şeklindeki lirik ya
pısıyla ilgi çeker. 3. Bölüm (Allegro), seslerin yük
selip alçalması (crescendo-decrescendo) ve canlı
pasajlanyla seçklrıleşir. (Süre 12')

dan üçüncüsü bestecinin yaratma kudretinin en
güzel zirvelerindendir. "Thnn imparator Franz'ı
korusun" başlıklı ulusal marş üzerine çeşitleme
leri yanında, tüm esere egemen olan görkemli ve
soylu haveısıyla da bu isme hak kazanan eserdeki
bu ezgi, sonradan Hoffinarın von Fallersleben'in
yeni sözleriyle Alman Ulusal Marşı da olmuştur.
Napolyon'un Avrupa'yı kasıp kavurduğu yıllar
da Haydn, 1791 ve 1794 'de iki kez in�tere'ye git
miş ve onların "Thnn Kralı Korusun" marşını be
ğenrnişti. Avusturya'ya dönünce böyle bir marş
yazmak için güfte aramış, kendisine verilen şiiri
müziklendirrniş ve şarkı, Avusturya-Macaristan
imparatorluğu'nun ulusal marşı olarak imparator
Franz'ın doğum gününde, bir opera temsilinde
seslendirilmişti.
önce bir Protestan kilise ezgisi ve daha sonra
da bir halk şarkısı olarak söylenen bu melodiyi
ba11 Barok besteciler de kullanınışu . Haydn da bu
ezgiyi bu ünlü dörtlüsünün ağır bölümünde de
ğerlendirdi.
Dörtlü'nün 1. Bölümünde (Allegro) küçük me
Jodik bir tema ustaca geliştirilir; zengin kontrpu
anla ritrnik ve armonik olarak güçlendirilen tema
tüm bölüme egemen olur; sonra viyolonsel ve vi
yola tarafından rustik bir dansa da dönüştüıülür.
2. Bölümde (Poco Adagio-Cantabile) ünlü impa
rator ezgisi önce sade bir şekilde dön sesli ola
rak duyurulur. Ezgiyi değişimsiz olarak tek tek
alan ikind kemanı, sırasıyla viyolonsel, viyola ve
en sonunda da birinci keman izler. Yalnız eşlik
panileri çeşitlemelerle süslüdür.
3. Bölümün (Menuetto) ene�ik dansı, Tiio böl
mesinde, Schuben'i de etkileyen romantik bir tat
lılıktadır.
Presto tempodaki 4. ve son bölüm (Finale) bi
çim yapısıyla da birind bölümü andıran güçiiilük
te ve dddiliktedir. Minör tonun koyuluğunun son
daki Coda'da parlak Majöre ulaşması besrednin
Macar kılartetlerinin finalini anırnsaur. (Süre 22')

)oseph HAYDN

SCHUBERf:

Alabalık

Beşiisi

1819 lemmuzunda Schubert, kendisini üed ko

nusunda çok etkileyen dostu bariton ). M. Vogl
( 1 768-1840) ile yukarı Avusturya'nın Steyr böl

gesinde bir geziye çıkmıştı. Kentin ileri gelenlerin
den Sylvester Paumgartner'in evinde yapılan bir
müzik akşamında kendisinden, iki yıl önce bes
telediği Alabalık üedi üzerine çeşitlerneler yazma
sı istendi. Böylece bu neşeli ve sıcak yaz günle
rinin anısı, lirik ve dayanılmaz bir parlaklıkla ideal
bir oda müziği olarak gerçekleşiyor, Alabalık
üedi'nin ezgisi dördüncü bölümde değerlendiri
liyordu.
Piyano, keman, viyola, viyolonsel ve kontrahas
için yazılan eserin 1 . Bölümü (Allegro vivace)
yaylıçalgıların tek bir akoruyla açılır. Bunu piya
nonun canlı arpejleri izler ve 20 ölçü sonra keman
gerçek birinci temayı duyurur. Viyolonsel ikinci,
piyano da üçüncü temayı sergiler.
2. Bölümde (Andante) şarkı söyler gibi önce pi
yanoda birinci, viyola ve viyolonselde ikinci te
ma, yine piyanoda üçüncü tema duyulur.
3. Bölüm (Scherzo) hareketli, duygulu bir halk
dansı stilindedir. Tiio bölmesi ise sanki Viyana sti
linde yapılan daha yumuşak, neşeli darıslan yan
sıtır.
4 . Bölüm (Andantino) Alabalık teması ile, bir
rüya gibi çok hafif şekilde yaylıçalgılarda başlar.
Bu tema üzerine beş çeşitierne ve bir Allegretto
Coda oluşacakur. 1 . Çeşitlernede piyano temayı
trillerle süsleyerek geliştirir. 2. Çeşitlernede baş ro
lü keman yüklenir. Viyola ve viyolonselin katıl
dığı temayı piyano, bir yankı gibi, romantik şe
kilde cevaplar. Canlı 3. Çeşitierne piyanonun güçlü
girişi ile başlar. 4 . Çeşitlernede ise kontrahas bi
le temayı duyurur. 5. Çeşitlernede viyolonsel
Arpeggione Sonatı'ndakine benzer yorumuyla
seçklnleşir. En sonda ise tema bütün çalgıların
neşeli katılımıyla, adeta sıçrar gibi daha hızlı tem
poda (Allegretto) yoruınlarur.
5. Bölüm (Finale-Allegro giusto) biraz da Bo
hemya havalaruu anımsatan neşeli bir halk dansı
ile başlar. Schuben'in karakterini tam anlamıyla
yansıtan mutlu ve keyifli bir şekilde sona erer.
(Süre 37')

Fıanz SCHUBERf
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YUVAL ÜÇLÜSÜ/TRIO

4. 7. 1988, .<\ya İrini, 18.30
St. lrene Church. 6.30 pm

jonathan ZAK. piyano/piano
Uri PlANKA. keman/violin
Sirnca HELED. viyolonsel/ceUo
L . van BEETHOVEN
(1770-1827)

Üçlü, Si bemol Majör Op. l l
1iio in B flat Major. Op. l l
• Allegra con brio
•Adagio
•'lema con variazioni.
Allegretto (pria ch'io ı:impegııo)

). BRAHMS
(1833-1897)

Üçlü No. 2 , Do Majör Op.87
1iio No.2 in C Major, Op.87
•Allegro
• Andante con moto
•Scherzo. Presto-poco meno Presto
• Finale. Allegra giocoso

ARAIJNfERMISS!ON

A . DVORAK
(1841-1904)

Üçlü " Duınky", Mi minör Op.90
1iio "Duınky" in E minor Op.90
•Lento maestoso-Allegro quasi doppio mavimento
•Poco adagio-Vivace non troppo
•Andante-Vivace non troppo
•Andante moderato-Allegretto scherıando
• Allegro-meno messo quasi tempo primo
• Lento maestoso-Vivace

Bu konser ORGANiK KiMYA San. ve Tic. A.Ş. nin kaıkılaJ?Yia gerçekleştinlmiştir.
� should /ike lo ıhank ORGANiK KiMYA San. ve Tic. A.Ş. for ıheir connibutions.
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YUVAL

ÜÇLÜSÜ

1988/89 konser mevsiminde 20. yılını kııtlaya
cak olan Üçlü, 1969'da Thl-Aviv'de kuruldu ve kı
sa zamanda uluslararası alanda en iyi piyanolu
üçlülerden biri olarak ün kazandı. 1971 'de yap
tıklan ilk Kuzey Amerika tumesini Avrupa, Gü
ney Amerika ve Avustralya turneleri izledi. 1973
yılında Avrupa Müzik Festivalleri Birliği Ödülü'nü
alan topluluk Viyana, Strasbuıg, Paris, Montreux,
Stresa, Ascona ve Flandem festivallerine katıldı.
' Yuva! Üçlüsü aynca Pittsburg, Baltimere ve
Frankfun Radyo orkestralan eşliğinde Beethoven'in
Üçlü Konçenosu'nu yorumladı. Plağa doldurduk
lan Dvorak'ın "Dumky" Üçlüsü ile Smetana'nın
Üçlüsü Fransız plak dergisi "Harmonia" tarafın
dan "Ayın en İyi Plağı" seçilmiştir.
Uri Pianka (keman) üçlü ile birlikte sürdürdüğü
çalışmalannın yanısıra halen İsrail Filarmoni Or
kestrası konzenmaysteridir ve resiraller de ver
mektedir. Piyanist jonathan zak, Pianka gibi New
York juilliard Müzik Okulu'ndan mezundur; solist
ve eşlikçi olarak konserler vermektedir. Sirnca
Heled (viyolonsel) ise daha önce İsrail Filarmo
ni Orkestrası viyolonsel grup şefliğini yapınışor ve
halen solist olarak konserler vermektedir.

·

BEEI'HOVEN: Üçlü Op.l l

Ludwig van Beethoven'in 1 797 yılında yazdığı
ve Kontes Marta Wilhelmina von Thun'a ithaf et
tiği bu piyanolu üçlü onun dördüncü üçlüsüdür.
Klametçi Beer'in arzusu üzerine piyano, klarnet
ve viyolonsel için yazıldığı, ancak Beethoven'in
klametçiden hoşlmadığı için sonradan bu çal
gıyı kemanla değiştirdiği söylenir. Müziğinin eğ
lenceli oluşu nedeniyle de esere, sokak şarkıcısı
anlamına gelen "Gassenhauer" adı verilmiştir.
Op. 1 1 üçlü'de piyano egemendir. Günümüzde
hem klamet, hem de kemanla çalınan eserde, 1 .
Bölüm (Allegro con brio) vinüoz ve tutkulu bir
anlatımdadır. 2. Bölümün (Adagio) duygulu te
masuu vivolonsel etkileşim suurlannda dolaşarak
şarkı söyler gibi (cantabile) ve anlatım gücüyle
(con espressivo) yansıtır. Daha önceki üçlülerin
aksine üç bölürnlü olan ve Scherw'yu içermeyen
eserin son ve 3. Bölüriıü (Allegretto), o çağın mo
da operası, joseph Wiegl'in Korsan'ından alınan
bir tema üzerine dokuz çeşitlerneden oluşur. Bu
çeşitiemelerden sekizi serbestçe gelişir; dokuzun
cu ise temaya sadık olarak ve kanon şeklinde ön
ce piyano-viyolonsel, sorıra da keman-viyoloıısel
tarafından çekici ve zarifbiçimde duyurulur. Uç
lü, küçük bir Allegro ile temanın parçalanarak
sergilenmesiyle sona erer. (Süre 18')

BRAHMS: Üçlü No.2
ilk piyanolu üçlüsünü 18S3-S4 yıllarında yazan,

ancak 1891 'de tekrardan düzenleyen Brahms,
ikinci ve üçüncü piyanolu üçlüleriyle de 1880'den
beri uzun süredir uğraşıyordu. İki numaralı üçlü
sünü 1880'de bir ara Clara Schumann'a çalmış,
ancak onun beğenmediğini görünce iki bölümü
nü değiştinni�ti. 1882'de eserini tamamlayan bes
teci bir kopyasuu yine bu ünlü piyaniste yollamış,
onun beğendiğini, belirt_mesinden sorıra ilk kez 2S
Ağustos l!i82'de Bad Jschl'de, özel bir konserde
çaldırmıştı. Brahms yine de eserinin, piyano par
tisini çalan İgnaz Brüll'e ait olduğunu ima eder bir
tavır takınmıştır.
Halk huzurunda ilk kez Viyana'da 1S Mart
1883'de çalınan Üçlü'de, bestecinin senfonik mü
zikte uyguladığı, ilk ve son bölümler arasındaki
gerilim ve gevşeme yönlerinden de denge gözetil
miştir.
Geniş tutulan ve en uzun olan 1 . Bölüm
(Allegro) daima anan bir ene�iyle yüklü gibidir.
Uzun hamlelerle cesurca gelişen birinci tema ok
tavlar şeklinde, unison olarak iki yaylıçalgı tara
fından duyurulur. Ritrnik ikinci tema daha zarif
(grazioso) şekilde, önce viyolonsel sonra da ke
manın pizzicato eşliğinde piyano ile yansıtılır. Da
ha sonraki gelişirnde beliren birçok melodik ve rit
mik motifbölüme daha buruk ve sen bir hava ge
tirir.

La minör tonda başlayan 2 . Bölüm (Andante
con moto) bir Macar ezgisini andıran Ued. teması
üzerine kurulu beş çeşitlerneden oluşur. Once iki
yaylıçalgının iki oktav aralıkla duyurduğu tema
nın ilk çeşitlernesinde piyano ön plandadır. Da
ha hülyalı havada olan 2. Çeşitlemeyi, bu kez
yaylıçalgıların ön plana geçtiği ve ritmin güçlen
diği 3. Çeşitierne izler. Majör tona dönüşen 4. Çe
şitlemede yine piyano egemendir. Urik S. Çeşit
lerneyi yaylıçalgılar sergiler.
3. Bölüm (Scherw-Presto) canlı, aceleci, biraz
da gizemli başlar. Akıcı, şarkı söyler gibi gelişen
Tho bölmesi (peco meno presto) buna Majör ton
da bir kontrast yaratır.
Son bölüm (Finale-Allegro giocoso) sonat for
munda, aydınlık, şakacı, neşeli ve birinci bölüm
gibi geniş tutulmuştur. Piyano ile yayhların diya
logu ve tonalite değişimleri ile sona ulaşır.
(Süre 27')

DVORAK: "Dumky" Üçlüsü
1890-91 kışında bestelenen Üçlü, adını balad
tarzındaki Slav şarkılarına verilen "Durnka"dan
alır. Altı bölümden meydana gelen eserin her biri,
tem!!tik olarak birbirine bağlı, ağır ve çabuk iki
ayn tempodan oluşur. İlk üç bölüm çok kısa aralar
dışında yine birbirine bağlı seslendirilir. Eser böy
lece bir büyük ve üç küçük ana bölüme aynlmış
gibidir.
ilk Durnka'da Mi minör tondaki Lento maesto
so ile Mi Majör tondaki Allegra'nun kontrastı ser
gilenir. Hüzünlü ve ciddi bir şarkı ile neşeli ve rit
mik bir dans arasındaki bu kontrast genellikle bü
tün Slav, hatta doğu ülkelerine özgü bir duygu an
latımıdır (Macar çardaş müziğinde de bu acıdan
neşeye dönüş karakteristiktir). 2. Durnka hemen
bağlı olarak girer ve yine duygulu bir şarkı, bir
dansla karşıtlığı yansıtır. 3. Durnka'da La minör
Andante, La Majör Vivace non troppo'ya dönü
şür. 4. Durnka bir marş temposunda başlar, an
cak hemen Allegretto scherzando ile kesilir. Bir
Scherw formunda beliren S. Durnka ritrnik zen
ginliğiyle seçkinleşir.
Finali oluşturan 6. Durnka'da ağır-çabuk deği
şikliği iki defa tekrarlanır. Özellikle Vivace tempo
daki hızlı ve neşeli halk danslan eserin en çekici
bölümleridir. (Süre 32')

Antonin DYORAK
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VENEDİK VİRTÜOZIARI 1DPLULUGU
THE VIRTUOSI OF THE VENICE ENSEMBLE
15.7. 1988, Aya irini, 18.30
St. Irene Church, 6.30 pm

Yöneten/ Conductor Giovanrıi GUGLIELMO

Solistler/Soloists

Giovanrıi GUGLIELMO, keman/violin
Alessandro MOLIN, keman/violin
Frederico GUGLIELMO. kemanMolin
Anna rosırn, kemanMolin

A . VIVALDI (1675-1741)
"Estro Armonico"dan 2 Keman, YayWar ve sürekli Bas
için Konçerto, La minör Op.3 No.8
(F ı 1 7 7 1 P 2 1 M 413 1 RV 522)
Concerto for 2 Violiııs, String; and Basso continue
in A minor, Op.3 No.8 from "Estro Armonico"
•Allegro
• Adagio (I.arghetto e spiıituoso)
•Allegro
Keman, YayWar ve sürekli Bas için
Konçerto, Re Majör Op. 7 No.l l
(F ı 138/ P 151 1 M 452 1 RV 208a)
Concerto for Violin, String; and
Basso continuo in D Major, Op. 7 No . l l
•Allegro
•Adagio
•Allegro
"La Stravag;ınza"dan Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, La minör Op.4 No.4
(F ı 183 1 P 3 1 M 421 1 RV 357)
Concerto for Violin, String; and Basso continue
in A minor, Op.4 No.4 from "La Stravag;ınza"
•Allegro
•Grave
•Allegro

ARAIINTERMISSION
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"La Stravag;ınza"dan Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, Si bemol Majör Op.4 No. ı
(F ı 180 1 P 327 1 M 418 1 RV 383a)
Concerto for Violin, String; and Basso continue
in B flat Major, Op.4 No. ı from "La Stravag;ınza"
•Allegro
•!.argo
•Allegro

"Estro Armonicd'dan Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, La minör Op.3 No.6
(F 1 176 1 P 1 1 M 4 1 1 1 RV 356)
Concerto for Violin, String; and Basso continue
in A minor, Op.3 No.6 from "Estro Armonico"
•Allegro
•!.argo
•Presto
"Estro Armonico"dan 4 Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, Si minör Op.3 No. !O
(P 148 1 M 415 1 RV 580)
Concerto for 4 Violiııs, String; and Basso continue
in B minor, Op.3 No. !O from "Estro Armonicd'
•Allegro
•!.argo
•Allegro
Bu konserler TÜRK PiRELJJ Lastik/en· A. Ş.'nin l!atkılanyla gerçekleştin/miştir
11t should /ike to thank TÜRK PiRELiJ A.Ş for their conınburions.

Giovarıni GUGLİELMO
Venedik Virtüozlan 1bpluluğu'nun kuruculann
dan olan sanatçı Venedik'te B. Marcello Konser
varuan'nda Boneili ve Ferro ile eğitim gördü.
1962'de Vittorio Veneto Keman Yarışması'nda bi
rincilik ödülünü aldı.
Roma Virtüozlan, -Gasparo da Salo Oda Orkest
rası, Chi�o Yedilisi gibi topluluklarda solist ola
rak görev almış olan Giovanni Guglielmo, piyanist
Ezio Mabilia ve klavsend Riccardo Castagnone ile
de konserler vermektedir.
Settimane Senesi, Brescia, Bergamo, Edinburg
gibi uluslararası festivaliere de katılmış olan sa
natçı, Venedik Virtüozlan birinci kemancılığı ya
runda San Remo Senfoni Orkestrası sanat direk
törlüğü görevini de yürütmektedir.

VİVALDİ:

Vivaldi'nin ölümünden sonra tüm Avrupa kitap
lıklanna, özel koleksiyonlara. sarayiara dağılan
eserleri ancak yüzyılımızda günışığına çıktı. 1930
yılında Piemonte'de bir manastırda bulunan 300
konçerto ve 19 operayı kapsayan koleksiyendan
başka Venedik yıllarına ait olan eserleri de 1brino
Ulusal Kitaplığı'ndadır.
Vivaldi'nin sayısı beşyüzü bulan konçerto, 23
senfoni, 75 sonat ve çeşitli çalgılar için eserleri
ni numaralamak, düzene koymak için türlü çalış
malar yapılmıştır. Fanna Vivaldi'nin eserlerini tür
lerine göre ayımuş ve numaralamıştır. Fanna'nın
düzenlediği sistemde numaradan önce "F" har
fi kullanılmış, sonraki Romen sayılan ''!" ketnan
konçertolan olmak üzere- diğer çalgı gruplannı
XII'ye kadar belirlerniştir.
194 7'de İtalyan besteci Gian Francesco Malipiero'
nun Roma'da yayınladığı numaralamada "M" ;
1948'de Paris'te Marc Pincherle'in kataloğunda
"P"; Peter Ryom'un !974'te Leipzig'te hazırladığı
düzende "R" harfleri numaralann önünde yer al
maktadır. Günümüzde ise, 1979'da genişletilen
Ryom'un düzerılemesi (Ryom Verzeichnis-RV)
kullanılmaktdır
a . Çeşitli plaklarda veya notalarda
ki kanşıklığı önlemek için, bazen bu numaralann
hepsi başlıkta belirtilmektedir. (Bu prograrrılarda
da müziksevedere bir kolaylık olmak üzere, ese
rin rüm numaralan -bulanabildiği oranda
belirtilmiştir.)

Konçerto Op.3 No.8
!950'li yıllardan sonra plak endüstrisinin geliş
mesiyle günümüzün en sevilen Barok besteciler
den biri olan ve büyük Bach'ın da hayranlığını ka
zanan Vivaldi, 18. yüzyılın ilk yansında nota ba
sırnevlerinin en rağbet ettikleri bestecilerin başın
da geliyordu: Özellikle Arnsterdam'daki Le Cene
yayınevinin sahibi Estienne Roger Vivaldi'nin tüm
eserlerini basmak için adeta yalvamuştı. Buna da
neden Op.3 "Estro Arrnonico" (Uyumlu Esin) adlı
12 konçertoluk dizinin gördüğü büyük ilgiydi. Vi
valdi'nin Op.3 dizisini, babasıyla birlikte San Mar
co Kilisesi orkestrasında çalışırken yazdığı sarul
maktadır.
1bscana Prensi m. Ferdinando'ya ithaf edilen ve
Amsterdam'da 1 712'de basılan dizinin 8 numa
ralı konçertosu iki solo keman, yaylıçalgılar ve sü
rekli bas (Basso coiıtinuo) için yazılmıştır. Bu

konçertoyu çok beğenen Bach onu yine aynı to
nalitede bir konçerto olarak düzerılemiştir (Org
Konçertosu No.2, BWV 593)
ı. Bölüm (Allegro) biraz hüzürılü ama canlıdır.
Ana tema, iki kemarıla orkestra tuttileri arasında
başanlı şekilde gelişir. 2 . Bölümün (larghetto e
spirituoso) ağır girişteki lirik ve dokunaklı hava
sı, orkestrarun kararlı tutti akorlan ile sonuçlanır.
3. Bölüm (Allegro) solo kemarılann virtüoz oldu
ğu kadar, sıcak ve içten anlatırnıyla ikinci bölü
me canlı bir kentrast oluşturur. (Süre 12')

1\ıtti-solo bölümlerle belirgirıleşen 1 . Bölüm
(Allegro) eski "1iio Sonat" formundan kaynak
lanır: ikinci kemarılarla viyolonsellerin birinci ke
maru desteklemesini, uzmarılar bu formun geliş
miş biçimi olarak gösterirler. 2. Bölüm (I..aıgo) so
lo kemanın, diğer çalgılann daima hafif (sempre
piano) şeklindeki eşliğinde duyurduğu saf ve etkili
ezgiyle seçkirıleşir. 3. Bölüm (Allegro) yine neşeli
biçimde tutti (hep beraber çalınan) pasajlarla vur
gulanırken, solo keman virtüoz figürlerle önem
li rol oynar.

Konçerto Op. 7 No. l l

Konçerto Op.3 No.6

Vivaldi'nin yine Amsterdarn'da 1 716-17 yıllann
da basılan Op.7 olarak "beş çalgı grubu" (a 5
Stromenti) için bestelediği eserlerden -bazı kata
loglarda beşinci gösterilen- l l nurnaralısı "Il
Grosso Mogol" (Büyük Mogol) başlığını taşır.
Vivaldi yazdığı 230 keman konçertosunda, o ça
ğa göre ileri bir tekniği ilk kez uygulaınış, telierin
sesini kısarak çalış (sürdirıli), yay yerine parmakla
çalış (pizzicato) gibi renkli efektler kullanmış, yay
işaretlerini ve nüanslan daha gelişmiş biçimde de
ğerlendirrniştir. Konçertoların her bölümünde
dört, ya da beş kez yeralan tutti (hep beraber ça
lış) ve solo partilere gösterdiği büyük özen bu
konçertoda da belirgindir.

1 703 yılında papaz ünvanı alan, aynı yıl astım
hastalığı nedeniyle Mes'leri okumaktan kurtula
rak kendini tamamen bestelerine veren Vivaldi,
yine 1 703'de Pieta'ya atanmadan önce LEstro
Arrnonico'yu (Uyurrılu Esin) yazmış ve Avrupa'da
turnelere çıkarak, öze11ikle Paris ve Amsterdarn'da
bu konçertolan bizzat yorumlamıştır.
Dizinin 6. Konçertosu la minör tondadır. 230
keman konçertosu arasında bu tonalitede çok az
solo keman konçertosu (beş konçerto) yazan
Vivaldi'nin bu eseri biraz hüzürılü bir etki yaratır:
ı . Bölüm (Allegro) canlı olmasına rağmen solo
kemarun içli, lirik solosu ve yumuşak arpejleri dü
şünceli bir havadadır. Orkestra tutti'lerte hemen
kemaru cevaplar ve onu yeni arayışlara, gelişme
lere sürükler.
Konçertonun en kısa bölümü olan ağır 2 . Bö
lüm (largo), yine kemarun uzun cümleleriyle bir
romans karakterinde, orkestrarun çok hafif eşli
ğinde gelişir.
Hızlı ve güçlü (forte) bir tutti ile giren 3. Bölüm
de (Presto) keman ile orkestra daha aniaşmış ve
daha uyumludur: Karşılıklı solo-tutti cevaplarla
nefes almadan süren fina! yine başladığı gibi, ka
ramsarlıktan uzak parlak ve güçlü sona erer.
(Süre �3')

Konçerto Op.4 No.4
Yine Amsterdam'daki yayıncı Roger'in isteği
üzerine 1 712-13 yıllannda 12 keman konçerto
sundan oluşan Op.4 dizisi, "tuhaflık, özellik" an
lamlanna gelen "la Stravaganza" başlığıyla ba
sılrnıştır.
Venedik soylularından olan öğrencisi Vettor
Dolfino'ya ithaf ettiği bu diziyi Vivaldi, Yene
dik'teki "Ospedale della Pieta"da (Yetim Gençkız
lar Okulu) yazmıştır. Fakir kıziann eğitim gördü
ğü bu yerde önce keman ve viyola öğretmeni,
sonra da orkestra yöneticisi olarak 30 yıl çalışan
Vivaldi, usta bir yaylıçalgılar orkestrası da oluş
turmuştur. İlk kez Pieta'da yorurrılandığı sanılan
"la Stravaganza"run 4. Konçertosu'nun ilk bölü
münde (Allegro) ciddi tavırda uygulanan unison
(teksesli) bir nakarat (Ritomel) ile görkemli bir ha
va yaratılır. 2. Bölüm (Grave) solo kemarun
-nok!a:lı ritrnik biçimde- diğer çalgılara ağır tempo
da eşliği ilginçtir. 3. Bölümde (Allegro) yine so
lo keman, kendine aynlan dört bölmeyle ustalı
ğını carılı tempoda sergiler.

Konçerto Op. 4 No.I
Venedik'te "la Stravaganza" başlıklı keman
konçertolannın yazıldığı "Ospedale della Pieta"
zamarıla "Chiesa di Vivaldi" (Vivaldi'nin Kilise
si) olarak arulmaya başlanmış, yabancı müzisyen
lerin ve birçok Alman bestecinin adeta hücumuna
uğramış, kırmızı sakalı nedeniyle de Kızıl Papaz
(U Prete Rosso) adıyla taruna·n Vivaldi bu beste
cilere ders bile vermişti. Büyük Bach'ın da Alman
ya'ya bir klavsen konçertosu düzerılemesiyle (Sol
Majör Klavsen Konçertosu, BWV 980) tanıttığı la
Stravaganza'ntn ı . Konçertosu bu dizinin en se
vilenlerinclendir.

Konçerto Op.3 No.lO
Yine "LEstro Arrnonico" adlı konçerto grubu
nun onuncusu olan dört keman için Si minör
Konçerto, ünlü müzikolog Alfred Einstein'a göre
"Yeni ses evreninin arayışı yolunda en ilgi çeki
ci aşamalanndan biri olarak, eski klasik üslubun
soylu zirvesine ulaşarak bugün bile bizi heyecan
landırmaktadır". Bach, eseri bir ses aşağıya ak
tararak la minör tonda dört klavsen ve yaylıçal
gılar (BWV 1065) için uygulamıştır.
ilk bölüm (Allegro) birinci ve ikinci kemanla
başlar, orılara tutti'de üçüncü ve dördüncü keman
da katılır. Karşılıklı diyaloglarla, tremolarla for
te/piano nüanslarla süren bölüm, parlak bir şe
kilde sona erer.
2. Bölüm (I..aıgo) "I..aıgo-I..arghetto-I..aıgo" şek
linde üç bölmeye ayrılır. Ağır giriş ilk large'dan
sonraki daha hızlı larghetto'da viyola ve basla
nn uzun tuttuklan notalar üzerine herhangi bir
melodik cümle olmaksızın dört solo keman da ay
n biçimde çeşitli arpejler geliştirir. O devrin din
leyicileri için alışılmamış olan bu üslup, bugün
avam-gard (öncü) müzik olarak nitelendirilebilirdi.
İkinci bölüm, üç ölçü süren çok kısa bir I..aıgo ile
çok hafif (pianissimo) şekilde söner.,.
Parlak bir dans havasındaki 3. Bölümde (Allegro)
dört kemana da eş görevler düşer. Soru-cevap
şeklinde gelişen eser virtüozca sona erer.
(Süre 10')

VENEDİK VİRTÜOZLARI IDPLULUGU
THE VIRTUOSI OF THE VENICE ENSEMBLE
16.7.1988, Aya İrini, 18.30
St. Irene Church, 6.30 pm

A . VIVALDI ( 1675-1741)

Keman, YayWar ve sürekli Bas için Konçerto,
Mi bemol Majör, Op.8 No.5 "La ıempesta di Mare"
(F I 26 1 P 415 1 M 80 1 RV 253)
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in E fiat Major, Op.8 No.5 "La Thmpesta di Mare"
• Presto
• Laıgo
• Presto

Keman, YayWar ve sürekli Bas için
Konçerto, Re Majör Op.8 No. 1 1
( F I 30 1 P 153 1 M 84 1 RV 210)
Concerto for Violin, Strings and Basso
continuo in D Major, Op.8 No. 1 1
•Allegro
•Largo
•Allegro

"La Stravaganza"dan Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, Re minör Op.4 No.8
(F I 187 1 P 253 1 M 425 1 RV 249)
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in D minor, Op.4 No.8 from "La Stravaganza"
•Allegro
•Adagio
•Allegro

Keman, YayWar ve sürekli Bas için
Konçerto, Mi minör Op. l l No.2 "Il Favorito"
(F I 208 1 P 106 1 M 459 1 RV 277)
Concerto for Violin, Strings and Basso
continuo in E minor, Op. l 1 No.2 "Il Favorito"
•Allegro
•Adagio
•Allegro

3 Keman, YayWar ve sürekli Bas
için Konçerto, Fa Majör Op.23 No.1
(F 1 34 1 P 278 1 M 88 1 RV 551)
Concerto for 3 Violins, Strings and
Basso continuo in F Major, Op.23 No.1
•Allegro
•Adagio
•Allegro

Yöneten/Conductor
Solistler/Soloists

Giovanni GUGLIELMO
Giovanni GUGLIELMO, keman/violin
Federico GUGLIELMO, kemanlviolin
Alessandro MOLIN, keman/violin

"Estro Armonico"dan 2 Keman, YayWar ve sürekli
Bas için Konçerto, Re minor Op.3 No. l l
(P 250 1 M 416 1 RV 565)
Concerto for 2 Violins, Strings and Basso continuo
in D minor, Op.3 No. 1 1 from "Estro Armonico"
• Allegro-Adagio-Allegro
•Largo e spiccato
•Allegro
ARAIINTERMISSION
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VENEDİK VİRI'ÜOZLARI
IDPLULUGU
1bpluluk, ender olarak çalınan, müzikoloji ve
sanatsal açıdan ilginç oda müziği eserlerini sanat
severiere sunmak amacıyla kemancı Giovanni
Guglielmo, viyolacı Aleardo Savelli , viyolonsel
ci Adıiano Yendramelli ve kontrabasçı Maıio
Pitzianti'nin giıişimleıiyle 1972 yılında kuruldu .
ikiliden .büyük bir oda müziği topluluğu kad
rosuna kadar genişleme olanağına sahip olan
topluluk, konserielinde her stildeki oda müziği
programlan sunmaktadır. 1bpluluğun reper
tuannda bütün Barok İtalyan bestecileıin , özel
likle Vivaldi'nin eserleıi yer almakla birlikte
Schoenberg, Milhaud, Vl.ebem, Vl.eill, Stravinsky,
Leibowiız, Stockhausen gibi çağdaşlann yapıtlan
da bulunmaktadır.
İsviçre, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika,
İskandinav ülkeleri, Çekoslovakya, Macaristan ve
Sovyetler Birliği'nde konserler vermiş olan Vene
dik Virtüoılan'nın Kopenhag ve Londra'da düzen
lediği venedik Haftalan büyük ilgi uyandımuştır.
venedik Vinüozlan ünlü "Chiesa di Vivaldi"
(Vivaldi'nin Kilisesi) merkezinde faaliyet göster
mektedir.

Konçerto Op.8 No. l l
ll Cimento delll\rmonia e dell'!nventione (Uyum
ve Buluşun Denenmesi) adlı 12 keman konçerto
luk.drzi yine Amsterdam'da 1 725'de E. Roger ta
rafindan yayınlanmış ve besteciye büyük ün ka
zandırmıştır. ilk dört konçertosu Mevsimler adıyla
tanınan dizi, çağın eleştirmenlerince ciddi olma
makla suçlanmış, ancak dinleyiciler bu konçene
lan beğenmişti. Vivaldi'nin daha basılmadan ön
ce eserini gösterdiği Bohemyalı soylu V\enzeslaus
von Morzin'e ithaf edilen konçertolann, kontun
"virtüoz orkestrası" için yazıldığı başlıkta belir
tilmiştir. Altıdan onil<iye kadar nurnaratanan ve
2 . Kitap (Ubro Secondo) olarak yayınlanan kon
çerıolar hem kuruluş, hem de kapsam yönünden
herbiri bir ad taşıyan ilk altı konçenedan aynlır.
Re Majör tondaki ı ı . Konçene özellikle ı . Bö
lümde (Allegro), bir fugün dört sesli sergilenme
siyle seçkinleşir. Burada viyolalann bağımsız ya
zılnuş partisiyle -orkestrarun fug temasının oktav
larla duyurulan eşliğinde- solo kemanın bir örgü
gibi işlenen arpejleri ilgi çeker.
2. Bölümde (Large) bas sesli yaylıçalgılar ve sü
rekli bas görevi yapan klavsen susarlar: solo ke
man tiz yaylıların eşliğinde ağır ve lirik ezgisini
duyurur.
3. Bölüm (Allegro) ise uyurnun mu (Armonia),
yoksa buluşun mu (lnventione) daha güçlü oldu
ğunu gösteren bir yanşma gibidir; kemanın ola
ğanüstü vinüoz pasajlan, orkestrarun hızlı tempo
daki renkli ve usta eşliği hayranlık uyandınr.
(Süre 12')

Konçerto Op. l l No.2
Le Cene yayınevi sahibi E.Roger'in az ücret öde
diğini söyleyen Vivaldi, 1 729-30 yıllannda bası
lan Op. l l ve Op.l2 altışar konçeneluk il<i diziden
sonra başka eserini Amsterdam'a vermedi.
Solo keman, birinci ve il<inci kemanlar, viyola,
org ve viyolonsel için bestelenen Op. l l konçer
tolann iki nurnaratısı "ll Favorito" (Gözde) baş
lığını taşır. İki canlı ve parlak (AIIegro) bölümün

arasındaki zarif ve duygulu ağır bölüm (Adagio)
ile özellikle ün kazanan bu konçerto, Vivaldi'nin
Mi rninör tonda yazdığı ll keman konçertosu ara
sında en tanınmışıdır.

Konçerto Op.3 No. l l
Vivaldi'nin "I.:Estro Armonico" dizisinin onbi
rinci konçertosu da Bach'ın ilgisini çekmiş ve aynı
tonaliteyi koruyarak orga uygulamışttr. (Org Kon
çenosu No.5, BWV 596)
Konçenenun en uzun kısmı olan ı . Bölüm üç
bölmeye aynlır: ilk Allegro hemen il<i solo keman
la başlamasına rağmen, viyolonsel klavsen eşli
ğinde bu kısa bölmeyi sona erdiıir. Orkestranın
sunduğu geçiş, ağır bölme (Adagio) ancak birkaç
ölçü sürer. Onu aralıksız izleyen canlı bölme
(Allegro) birinci bölümün ana kısmıdır: Akıcı şe
kilde, giıişteki temayı geliştiıir; sonra ağırlaşarak
görkemle sona erer.
2 . Bölüm (Large e spiccato) özenli bir berrak
Jıkla pikeli (spiccato) olarak sunulan girişten sonra
çok hafif bir orkestra eşliğinde birinci kemarun içli
ve uzun solosunu kapsar.
3. Bölümde (Allegro) , il<i solo keman ve erkest
ranın canlı başlangıcından sonra vinüoz figürlerle
yol gösteren viyolonsel de ön plana çıkar. Daha
sonra viyolonsel iki kemanın orkestrayla olan di
yaloguna da katkıda bulunur. Parlak ve canlı ge
lişen bölüm, güçlü bir fina! ile sona ulaşır.
(Süre 10')

Konçerto Op.8 No.S
"ll Cimento deii'Armonia e deli'Inventione"nin
-Mevsimleıi oluşturan ilk dört konçenosundan
hemen sonraki- 5. Konçerto, "La '!empesta di
Mare" (Denizde Fırtına) başlığını taşır. Bu konçer
toda da "Mevsimler" gibi bir doğa tasviri yer al
mış, ancak açıklama belirtilmemiştir. Yapısıyla da
"Mevsimler"i anımsatan konçenoya veıilen bu
isim, Vivaldi tarafından flüt, obua gibi başka çal
gılar için yazılan diğer birkaç konçertoda da (RV
98, 433, 570) kullanılmıştır.
"ll Cimento" dizisinin ilk altı konçenosu (bu ara
da Denizde Fırtına da) 1 725 Amsterdam baskı
sından birkaç ay sonra gördüğü rağbet üzeline
Paıis'te Le Clerc-Boivin tarafından tekrar yayın
lanmıştır. Denizde Fırtına'da, Mevsimler'in en ba
şarılısı olan Kış Konçertosu'nun canlı , fırtına gi
bi havası egemendir ve Vivaldi bu atmosfeıi sür
dürmek için ortadaki ağır bölüme rağmen elinden
gelen herşeyi yapmıştır.
ı . Bölümün (Presto) huzursuz, durmak bilme
yen hızlı temposu gerçekten bir fırtınayı canlan
dırır gibidir. Çağdaşı eleştirmenleıin "vahşice ve
düzensiz" olarak adlandırdıkları bölüm, gergin
liği güçlü tuttileric arttırır; solo keman da sürek
li canlı arpejlerle buna yardımcı olur, tuttilere de
tüm gücüyle katılır. Vivaldi bölümün sonunda us
taca bir trik de kullanmış, geıilimi yitirmemek için
önce biraz duraklamış, sonra da çalınan kadan
sı bitirmeden adeta havada bırakmış; ve -bu
boşlukta- hemen ağır ikinci bölüme (Large) ge
çivermiştir.
Vivaldi'nin konçene taıihindeki çok önemli ro
lünü 1905'te ilk kez vurgulayan müzikolog Arnold
Schering, ağır ve sakin ikinci bölümdeki solo ke
manın resitarif yorumunu, fırtınadan kıyıya
vur muş kazazedelerin yakarışına benzetmiştir.

3. Bölümde (Presto) yine fırtına sürer: Ona artık
alışılmıştır. Solo kemanın virtüoz kadansları, pı
nltılı arpejleıi ve büyük dalgaları anımsatan uzun
yay çekişlen ilgi toplar. o çağda Barok müzikçi
lelin gözlerine de hitap eden, nota sayfalanndaki
tutti ve solo partilelinin zikzaklarla inip, yükse
lerek boy gösteren sıralanışı, görsel etl<iyi de des
tekler: Güçlü ve canlı akorlarla sona eren konçer
to, böylece çalanları da etkilemiştir. (Süre 10')

Konçerto Op.4 No.8
Bu eser, Michael Talbot'un Vivaldi kitabında,
esinin gücünün kurallara karşı yengisini gösteren
konçerto dizisi olarak adlandırdığı "La Stravagan
za"nın Re minör tondaki tek konçertosudur. Bu
konçertoda solo kemana eşlik eden viyolonsel de
belirgin biçimde ön plana çıkar.
ı . Bölümde (Allegro) tutticten soloya geçişler
de değişik bir motif duyulur. Ağırlaşarak -yine
cümleyi tamamlamadan- ve ara vermeden geçi
len 2. Bölüm (Adagio) klavsen ve orkestrarun ha
fif (piano) , sakin eşliğinde çok sade ve uzun çiz
gilerle, ağır tempoda sürer. Hızlı 3. Bölüm (Alleg
ro) ise -Adagio'nun aksine- solistin uzun, canlı
pasajlarıyla, viyolonselin de katkısıyla gelişir.
(Süre 9')

Konçerto Op.23 No. ı
Birden fazla çalgının beraber çaldığı konçene
lar besteleyen Vivaldi'nin Pieta'daki unutulmaz
konserielini anlatan Uffenbach (Bay von Uffen
bach'ın Müzikal Yolculukları 1 7 12- 16) yanında
Charles Burney de bu yetim kızlar okulunu gez
miş ve şunları yazmış (Lettres Familieres sur sur
I.:Italie) : ". . . tüm çalgıcılar, şarkıcılar hep gençkız
lardı. Org, keman, flüt, viyolonsel hatta komo gi
bi çalgıları bile bu dişi yaratıklar çalıyordu. Birer
masum melek gibi beyaz, uzun elbiseler giymiş,
kulağında narçiçeği taşıyan bu genç ve güzel kız
ları seyretmekten daha güzel ne olabilir. . .". Ger
çekten de çok iyi yetiştiritmiş müzisyen kızlar sa
yesinde Vivaldi'nin solist sıkınıısı yokru ve b4 ne
denle rahatça birkaç çalgı için konçeneları yaza
biliyordu.
Çeşitli çalgıların yeraldığı pekçok konçene
arasında en tanınınışı üç keman için yazılan,
Malipiero'nun Op. 23 No. ! olarak tanımladığı Fa
Majör tempodaki konçertodur.
ı . Bölüm (Allegro) güçlü bir tutti ile başlar. Bu
kısa giıişten sonra solo çalgılar karşılıklı biçimde,
bazen yankılı, bazen de birbilinin cümlesini sür
düren şekilde pasajlan geliştirirler. Çeşitli brkestra
tuttileliyle kesilen bölüm, her kez yenilenen canlı
ve vinüoz pasajlara sahne olur. Güçlü (Forte) , ha
fif (piano) nüanslarla ilginçteşen tutti , bölümü so
na erdiıir.
2. Bölüm (Adagio) lirik ve ağır bir şarkıdır. Özel
likle orkestranın pizzicato (yay yerine parmaktarla
çalınan) eşliğinde kemanlar içti bir ezgiyi duyu
rurlar. Klavsenin zaıif akorlarıyla sona eren bö
lümü, canlı 3. Bölüm (Allegro) izler. Yine solo ke
manların figürleri ve süslemeleıiyle canlandınlan
tema tuttilerle desteklenir. Solo kemanın ka'ctans
lan, orkestra ile soru-cevap biçiminde bölümü ge
liştiıir: erkesıranın kesin ve güçlü akorları eşliğin
de virtüoz arpejler sergilenir. Çok güçlü bir tutti
ile eser sona erer. (Süre ı ! ')
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Bir başka "sanat olayı"

Patisserie Gezi ' nin çok özel çeşitleri , bir sanatçı
titizliğiyle hazırlandı . Dileyenlere, üst salonda,
bir sanatçı titizliğiyle sunul uyor. Sıcak ya da
soğuk, yine çok özel bir içecek eşliğinde ; çok özel
bir servis anlayışıyl a .
Sanattan b i r tad almaya geldiğinizde
Patisserie Gezi ' den bir başka tad al ı n

İnönü Cad.
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Taksim, istanbul (Atatürk Kültür Merkezi yan ı ) Tel : 1 4 5 36 76 - 1 5 1 1 4 6 1

BEETHOVEN: Sonat No.S

CHAUSSON: Poem

1801 yılında bestelenen ve Kont Moritz von
Fries·e adanan Op.24, 5. Sonat (ilkbahar),Kre
utzer Sonat ile beraber Ludwig van Beethoven'in
en çok tanınan eserleri arasındadır. Yazılış yılla
rında bile beğeniten bu dört bölümlü sonat, son
radan takılan adına uygun şekilde güneşli, açık
bir hava taşır.
ı . Bölümde (Allegro) keman şarkı söyler gibi
hülyalı, süslü bir temayla girer. Piyanonun par:
lak Do Majör tonda akorlarıy!a gelişen yan te
ma kuwetli -ancak anlaşmazlık yaratmadan- bir
bahar meiremi gibi sürer.
2. Bölümde (Adagio molto espressivo) birinci
bölümdekine benzer sade tema her iki çalgıda
sırayla, lirik şekilde değerlendirilir; sanki yeşil
likler içinde rüya gibi bir doğa canlandınlır.
Çok kısa bir Scherw olan 3.!Bölüm ( Allegro
molto) kemanın staccato (kesik) , şakacı bir ta
vırda belirlediği tema üzerine kuruludur. Ancak
piyano iki kez, parlak ve sürprizli La Majör akor
larl;ı renkli bir kontrast yaratır. Kısa 1iio (Ailegro
molto) bölmesi ise Scherw'nun ritmik havasını
biraz yumuşatır ve Rondo finale hazırlar.
4. Bölümdeki (Allegro ma non troppo) cıva gibi
hareketli. bir bahar ınnağı gibi akan, ihtiraslı ge
lişen keman-piyano diyalogu biraz gerilim de his
·settirir; dans eden bir tavırla sürer. Re minör ton
daki yan tema da bu tavrı değiştiremez. Ana re
ma, çeşitlemelerle şakacı bir biçimde tekrar tek
rar belirir. Eser virtüoz bir Coda ile sona erer.
(Süre 23')

Zengin bir ailenin oğlu olan Emest Chausson
başlangıçta müziği eğlence olarak kabul etmiş;
hukuk öğreniminden sonra, 25 yaşında Paris
Konservaruan'na girerek önce Massenet'den ders
almış, sonra da okulu bırakarak C esar Franck'ın
özel öğrencisi olmuştur.
Bestelerinde Franck'ın etkisi sezilen Chausson'un
eserleri arasında en çok tanınam 1 896'da yazı
lan Op. 25 Poem olmuştur. Belçikalı ürılü kemancı
Eugene Ysaye'ye ithaf edilen ve ilk kez Paris'te
4 Nisan 1897'de seslendirilen Poem, Alman eleş
tinnenlerce duygusallıkta çok aşırıya kaçınakla
suçlanmış, ancak bir konçerto ciddiliğindeki bu
eser. Latin ülkelerinde başarı kazanmıştır. Tek
nikten çok şiirsel yapı ve duygusal yoğurıluk gö..
zetilen eserde birçok bestecinin etkisi sezilir:Saint
Saens'ın tekniği ve güçlülüğü, Franck'ın ruhsal
derinliği, Wagner'in duygulara seslenme stili, ilk
öğretmeni Massenet'nin uzun cümleleri ve uçu
cu tınısı . . .
Mi bemol Majör tonda, 3/4:lük ölçüde sakin,
ağırbaşlı, gizemli bir açılıştan (Lento e misterioso)
sonra rapsodi biçiminde, bazen yükselen , bazen
yarışan melankolik ve tutkulu yapısıyla Poem,
birçok ürılü kemancının repertuanna girmiştir. So
na doğru yumuşak, rüyalı atmosfer 3/8'lik ölçüde
heyecanlı bir havaya bürünür. (Süre 15')

BACH: Chaconne
Chaconne. Passacaglia gibi eski İtalyan ve
İspanyol danslarından kaynaklanan 3/4'lük öl
çüde. ağır tempoda, ısrarlı bas (Basso ostinato)
üzerine çeşitlemelerle geliştirilen ve sonat bölü
mü olarak da kullanılan bir müzik formudur. Bu
fonn. johann Sebastian Bach'ın 1 720 yıllarında
Körhen'de solo keman için yazdığı iki numaralı
Re minör Partita'sının son bölümünde zirveye
ulaşmıştır. Ancak Bach. Basso ostinato'lar üze
rine çeşitlerneler yerine. temanın kendisini çeşit
lemelerle geliştinniştir.
29 Çeşitierne ile ustaca işlenen sekiz ölçülük
ağır Chaconne teması ritmik, metodik yapısı ve
tını gerilimleriyle gerçek bir müzik mimarisi biçi
mindedir. Olağanüstü bir konsantrasyona ve duy
gu zenginliğine ihtiyaç gösteren Chaconne'un en
küçilk parçası bile ruhsal olarak planlanmıştır.
Chaconne'un genel yapısı Re minör-Re Majör
Re minör olarak üç bölüme aynlabilir: ilk bölüm
deki serbest metodik, ritmik ve armonik değiş
meler temanın iç dokusunu. özünü yansıtır. canlı
arpejlerden sonra başlayan ikinci bölümde Ma
jöre geçişle. devamlı yükselişlerle kudretli bir u
nı zenginliği duyulur. Tekrar minör tona dönü
şen üçüncü bölüm daha sakindir ve ana tema
nın tekrarıyla sona erer.
Kemancılar için bir mihenk taşı olarak kabul
edilen ve piyano için de düzenlemesi yapılan
Chaconne'un Bach tarafından aslında lavta için
bestelendiği bazı müzik araştırmacılarınca be
lirtilmektedir. Brahms'ın sol el piyano için,
Busoni'nin piyano için düzenlediği Chaconne'un
Stokowski tarafından orkestra düzerılemesi de ya
pılmıştır. (Süre 15')

HAÇATURYAN: Dans
Rusya'nın Tiflis kentinde doğan Etmeni asıllı
besteci Aram ilyiç Haçaturyan, Azerbeycan ve
Türk motiflerine benzer temalarıyla batı mü
zik dünyasında başarı kazanmıştır. Daha çok
Gayane. Maskerad. Spartaküs süitleriyle ve par
lak yapıdaki konçertolanyla tanınan besteci, Kaf
kasya'nın halk müziğini klasik müzik fonnlany
la yansıtmıştır. 1922'de girdiği Moskova'daki
Gnesin Müzik Okulu'nda öğrenciyken besteledi
ği keman ve piyano için danslar 1926 yılında ya
zılmıştır. 1929'da Moskova Koıi.servatuan'na ka
bul edilen, daha sonra da Halk Sanatçısı ünvanı
verilen Haçaturyan'ın ilk basılan eseri de Op.l
Danslar'dır.
Tutkulu tavırda başlayan -biraz da Manuel de
Falla'yı anımsatan- Si bemol Majör Dans tam bir
halk müziği havasında, virtüoz bölürrıler yanın
da hüzünlü bir orta bölmeyi kapsar. Once piya
nonun duyurduğu içti ezgi keman tarafından us
taca işlenir ve sakin bir biçimde sona erer.
(Süre 4')

ona güzel bir temayı değerlenditme olanağını sağ
ladığını söyleyeniere "Ama benim davul efekti
mi o bulmadı" demiştir.
Yalnız Sol teli üzerinde çalınmak üzere yazılan
bu çeşitlerneterde Paganini. çalgısına özel bir akor
düzeni uygulayıp, dört telden ikisini aynı sesin
oktavını verecek şekilde ayarlar, böylece titreşi
mi arttırınnış.
.
EserRe minörtondaki Adagio giriş (lntroduction)
ile başlar. Keman, operanın dua temasının (Ave
Maria) cümle sonlannı staccato kadanslarla süs
leyerek, daha sonra da Majör tona geçerek du
yurur. Asıl tema. canlı ve aksak bir marş tempo
suyla (Tema alla marcia) ve Majör tonda beli.fle
nir. Birinci çeşitierne Allegro tempodadır. Fazla
canlı olmayan (meno mosso) ikinci çeşitlerneyi
izleyen üçüncü ve son çeşitlerneler Allegro mo
derato tempoda solistin virrüoz gösterisine sah
ne olur. (Süre 7')

PAGANİNİ:

ı.a

campanella

Paganini'nin iki numaralı Si minör Keman
Konçertosu'nun son bölümünden (Rondo a La
Clochette) , Uszt'in 1838'de piyano için düzen
lediği ve çan arılanuna gelen La campanella adıru
verdiği beş-altı dakikalık virtüoz eser tüm mü
zikseverlerin ilgisini çekmiştir. Viyanalı ünlü ke
mancı Fritz Kreisler de bu teknik güçlükleri e do
lu canlı rondo temasını keman-piyano için dü
zenlemiştir.

Niccolo PAGANıNı

PAGANİNİ: Çeşitlerneler
İtalyan keman virtüozu Niceoto Paganini'nin te
malan birçok bestedye çeşitlerneler için esin kay
nağı olurken, o da birçok ünlü bestecinin. özel
likle Ressini'nin temalan üzerine çeşitlerneler yaz
mıştır. Ressini'nin Musa Operası'dan dua tema
sı üzerine yalnız Sol telinde çalınmak için beste
lediği, Opus numarası olmayan Çeşitlemeler,
Paganini'nin diğer çeşitlerneleri arasında üçün
cü Rossini çeşitlemesidir. Paganini Musa Çeşit
lerneleri'nde Rossini'nin, eserin orijinalinde me
lodiye eşlik eden büyük davulu ölçünün kuwetli
bölümünde kullanmasıru tersine alıp, vurgulama
ları zayıf bölümde işlemiş, böylece etkiyi arttır
mıştır. Eserisinin başansını kutlayıp, Ressini'nin
65

La Majör Sonarın ilk iki bölümünü Ludwig van
Beethoven 1803'de Polonya asıllı kemancı George
Bridgetown için yazdı. Eserin üçüncü bölümü ise
aluncı La Majör Sonarın birinci bölümü olarak
daha önce hazırlanmıştı . Sonatı bu kemancı ile
iki kere halk önünde çalan besteci sonradan ese
rini Fransız keman virtüozu Rudolphe Kreutzer'e
ithaf etti.
ı . Bölüm (Adagio sostenuto-Presto) kemanın
solo olarak ağır girişiyle başlar. Piyano bunu ce
vaplandınr ve Presto'ya geçilir. La minör tonda
ki bölüm ihtiraslı şekilde gelişir; virtüozca Coda'ya
ulaşır.
Eserin en uzun olan 2 . Bölümü (Andante con
Variazioni) Fa Majör tonunda Ued tarzındaki ha
rikulade bir tema ve dört çeşitierne ile gelişir.
3. Bölüm (Finale-Presto) La Majör tondaki çok
hızlı fina! ritmik ve kavgacı bir motifle başlar. Bir
sinyal gibi duyulan tema ile bölüm, parlaklık yö
nünden diğer bölümlere üstünlük sağlar. Biraz
ağırlaşan bir yan temadan ve küçük, ağır bir böl
meden sonra fırtına gibi, hızlı İtalyan dansı
Tarantella tarımda bir fina! ile eser son bulur.
(Süre 32')

ÇAYKOVSKİ: Meditation

WİENİAWSKİ: Legende

Peter İlyiç Çaykovski'nin 1 878'de keman ve pi
yano için "Souvenir d'un lieu cher'' (Sevilen bir
yerin anısı) başlığı ile bestelediği Op.42 üç par
çanın ilki "M editation" (Düşünceye dalış) başlı
ğını taşır. Bestecinin keman ve piyano için yaz
dığı tek özgün eser olan bu üç parça ilk basımın
dan bu yana kemancılann gözdesi olmuştur.
Eser, Çaykovski'nin kansından ayrıldıktan son
ra, Nataşa von Meck ile mektuplaştığı mutlu yıl
larda yazılmıştır ve bestecinin en güzel, ağır ve
içti sayfalanndan birini yansıtır. Günümüzde
Glazunofun orkestra düzenlemesiyle de çalınan
"M'editation" aslında Op.35 Keman Konçerto
su'nun ağır bölümü olan Canwnetta yerine dü
şünülmüş, daha sonra besteci tarafından beğe
nilmeyerek Op.42'ye alınmıştır.
Ağır ve hülyalı uzun piyano girişi , kemanın li
rik ezgiyi sakin bir ortamda, tam bir tını zengin
liği ile duyurmasını sağlar. Daha sonra canlanan,
kaprisli bir havaya bürünen Meditation, tutkulu
bir anlatımdan sonra kemanın virtüoz kadans
lanyla süslenir. Parça hüzünlü bir ifadeyle, ke
marun tiz seste uzun süre tuttuğu soluğuyla so
na erer. (Süre 10')

Yüzyılımızın en tanınmış kemancılanndan olan
Polenyalı Henri Wieniawski önemli müzik mer
kezlerinde çok başanlı konserler venniş, keman
eğitiminde Paganini Kaprisleri'nden hemen sonra
gelen ünlü Etüd-Kaprisleri'inden başka iki keman
konçertosu da yazmıştır. Büyük keman tekniği
yanında. romantik yapıdaki Slav renkleriyle süs
lediği eserleri ona aynca ün kazandırmıştır.
Wienlawski 1859-60 yıllannda Londra'da A.
Piatti, joseph joachim ve H.Wilhelm Ernsrtan
oluşan ünlü "Beethoven Quartet Society"
(Beethoven Kuarteti Derneği) ile verdiği konser
lerde tanıştığı güzel bir hanıma, üstende'de yaz
dığı ünlü eseri L..egende'ı (Efsane) ithaf etmiş, son
ra da ısabelle Hampton adlı bu İngiliz hanırrıla
evlenmiştir.
L..egende duygulu ve ağır bir anlatırola ·başlar.
Daha sonra bir Viyana cazibesiyle canlanır. Sür
dinle çalınan hüzünlü bölmesi ile de ilgi çeken
eser, yine başladığı gibi biter. (Süre T)

PAGANİNİ: Kapris No.24

ÇAYKOVSKİ: Vals Scherzo

İtalyan oda müziğinde hiç de küçümsenmeye
cek bir rol oynayan büyük keman virtüozu ve
besteci Niceoto Paganini'nin en önemli eseri Op.1
Solo Keman için 24 Kapris'tir.
1800-10 yıllan arasında yazılan, ilk kez 1820'de
Milana'da yayınlanan ve kemancıların mihenk ta
şı olan Kapıister Schumann, Brahms, Uszt gibi
bestecileri de etkilemiş, onlara esin kaynağı ol
muş, temalan üzerine çeşitlerneler yazılmıştır.
Paganini de bu kapıisieri Locatelli'nin "ı.:Arte del
Violino" (Keman Sanatı) adlı eserinden etkilene
rek bestelemiştir. "!eknik güçlükler!e dolu, esprili
kısa virtüoz şaheserler olan bu kaprislerin basıl
masından sonra çalınabilir olduğuna kimse inan
mamış, ancak besteci yorumuyla müzik dünya
sına bunu kanıtlamıştır. Her kaprisin ayn bir tek
nik görevi de vardır.
2/4'lük ölçüdeki 24 numaralı .Kapris, La minör
tema üzerine 12 çeşitlerneden oluşur. Kemanda
kullanılan bütün teknik özelliklerin oldukça hızlı
(Quasi presto) tempoda teker teker sergilendiği
bu ünlü Kapris'in bu düzenlemesini, birçok ünlü
kemancı yetiştiren Macar asıllı keman virtüozu
L..eopold Auer (1845-1930) yapmıştır. (Süre 5')

Keman ve orkestra için konser parçası olarak
1877'de bestelenen Valse-Scherw ise daha çok,
kapıisli bir anlatırola duyurulan, uçucu tavırlı bir
fantezi havasındadır. Keman için çekici, canlı,
durmadan gelişen virtüoz bir yorumu yansıtan,
glissando'larla nefes alan eser, bir ara ağır lirik
bölmeye ulaşırsa da çeşitli keman efektleriyle can
lı ve parlak şekilde -adeta bir konçerto gibi- so
na erer. (Süre 5 ')

BEETIIOVEN: Sonat No.9

WİENİAWSKİ: Polonez Op.4
Pablo Sarasate, Eugene Ysaye, Fritz Kreisler gi
bi virtüozlar yetiştiren Lambert Massart'ın öğ
rencisi olan Wieniawski, 1853'de 18 yaşında
Brunswick'te, aslında keman ve orkestra için kon
ser parçası biçiminde. yazdığı Op.4 Polonez'iyle
ülkesinin tipik ve soylu dansını yansıtmak is,e
miştir.
Tipik bir polonez ritmiyle başlayan ve çekici me
lodisi, kemana verilen büyük teknik önem ya
nında duyurulan duygusal bölmeleri bu esere,
tüm virtüoziar için parlak ve gözde bir gösteri par
çası olarak -keman ve piyano ile yorumuyla da
ün kazandırmıştır. (Süre 5 ')

PROKOFİEF: Melodi No.S
Sergei Prokofief 1920'de yazdığı Op.35 arkest
ra için Beş Şarkı'yı Op.35bis olarak 1925'de "Beş
Melodi" adıyla keman ve piyano için yeniden dü
zenlemiştir.
Bu melodilerden sonuncusu, pek ağır olmayan
tempoda (Andante con moto) lirik aniatımlı baş
layan ve her iki çalgıya diyalog olanağı tanıyan
parça, besteciye has ritrnik bir canlanma ile bir
den hareketlenir; tutkulu bir havaya bürünürse
de sonra durgunlaşarak, sakin ve mutlu bir bi
çimde sona erer. (Süre 3 ')

Herui WİENİAWSKİ

LIANA ISSAKADZE

keman/violin

TATlANA SARKISOYA

piyano/piano

20.6. 1988, Aya İrini, 1 8.30
St. Irene Church, 6.30 pm

Uana İSSAKADZE

D. ŞOSfAKOVİÇ/SHOSfAKOVICH
(1906-1973)

4 Prelüd!Preludes Op.34
(Düzenl./Arr. by D. '!Siganov)
No. 10 Moderato non troppo
No.l5 Allegretto
No.l6 Andantine
No. 24 Allegretto

C. FRANCK
(1822-1890)

Sonat, La Majör
Sonata in A Major
• Allegretto ben moderato
•Allegro
• Recitativo. Fantasia
• Allegretto poco mosso

ARAIINTERM!SSION
) . BRAHMS

(1833-1897)

N. PAGANINI
( 1 782-1840)

Sonat, Sol Majör Op.78 No.ı
Sonata in G Major, Op.78 No.!
•Vivace ma non troppo
•Adagio
•Allegro molto moderato
3 Kapris/caprices
(Düzenleme!I'ranscribed by K. Szymanowski Op.40)
No.20 Allegretto
No.21 Arnoroso
No.24 Quasi Presto
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1946'da Tiflis'de doğan sana1çı, müzik eğitimine
aynı şehirdeki konservatuarda başladı_ İlk kon
serini Moskova'da Uluslararası 6. Müzik Festiva
li'nde -yaşının küçüklüğü nedeniyle yanşma dı
şı olarak- verdi. 1960'da Gençler Ulusal Müzik
Yanşması'nda ikinci oldu. 1963 yılından itiba
ren David Oistrach ile çalışmaya başlayan
issakadze, iki yıl sonra Long-Thibaut, 1970 Hel
sinki Si belius yarışmalarında birinci, Mosko,va
ÇaykDvski yarışmasında da ikinci oldu.
Üst üste kazandığı başarılardan sonra profes
yonel konser karlyerine başlayan issakadze, ja
ponya, Avrupa ülkeleri. Meksika ve Küba'da re
sitaller ile orkestralar eşliğinde konserler verdi.
festivaliere katıldı.
Ünlü kemancı ve peda�og David Oistrach sa
natçı için şöyle demişti: "Issakadze'nin dikkat çe
kici ve çarpıcı bir yeteneği var. Beni her zaman
sezgisi· ve artistik bağımsızlığı ile şaşırtmıştır.
Uana, anlatmak istediğim her şeyi o kadar ça
buk kavrıyordu ki . . . Duygularının sıcaklığı. bi
çim konusundaki ince duyarlılığı ve güçlü düşün
ce biçimiyle gerçek bir sanatçıdır o".

ŞOSTAKOVİÇ: 4 Prelüd
Varşova'da 1927 yılında Chepin Yarışması'nda
genç bir piyanist olarak derece alan Rus besteci
Dirllitri Şostakoviç'in bu çalgı için pekçok solo
eseri vardır. 1930'da bestelenen Op.34 , 24 Prelüd
-başlığının da anımsatacaği gibi- Chepin ile Seri
ahin'in aynı sayıdaki prelüdlerini örnek alan ve
yazısının saydam, kolay anlaşılır yapısı nedeniyle
seçkinleşen ufak. çağdaş, minyatür piyano par
çalarıdır. Bir dizi karakter anlatımlarından olu
şan ve l'.ırantella, Kemik Polka . Rüya , Barkarol.
Humoresque. Ninni. Chopin'i Anma. Bach'a Say
gı. vs. gibi başlıklar taşıyan bu prelüdlerden ba
zılarını Poltaraski yaylıçalgılar orkestrasına, '!Si
ganov da solo kemana uygulamıştır.
10 numaralı Prelüd 2/4 'lük ölçüde ve Do diyez
minör tondadır. "Sözsüz Şarkı" başlığını taşıyan
bu ona hızdaki parçayı, Şostakoviç hakkında bir
kitap yazan ivan Marıynov "Bir suluboya resmi
gibi saydam ve çok duygulu" olarak ıanımlamış
tır.
15 numaralı daha canlı tempodaki. 3/4'1ük öl
çüde ve Re bemol Majör tondaki Prclüd'e "İspan
yol Dansı" adı verilmiştir.
Si bemol Majör ıonda ve 4/4'1ük ölçüdeki 1 6
numaralı Prelüd, daha ağırca temposuyla "Kü
çük Marş" olarak adlandırılmıştır.
24 numaralı Preiüd de 4/4'1ük tempoda. Re mi
nör tonda, ancak daha canlıdır; içten ve sade
lirizmi ile seçkinleşen bu parça "Gavotte Funebre"
(Matem Gavotu) başlığını taşır.

FRANCK: Sonat
Belçika asıllı Fransız besteci c esar Franck'ın
oda müziği eserlerinin sayısı az olmasına rağ
men geç romantik Avrupa müziğinde önemli bir
yeri vardır. Bu önemli eserlerini de yaşlılık yılla
nnda besteleyen Franck'ın 64 yaşında yazdığı La
Majör Sonaı. değer bakımından Brahms'ın ke
man sonatları yanında yeralır. Bu sonat da,
Brahms'uı La Majör Sonatı ile aynı yılda, 1 866'da
yaratılmış ve ünlü Belçikalı kemancı Eugene
Ysaye·ya ithaf edilmiştir. Eserin ilk yorumunu yine
Ysaye büyük bir başanyla gerçekleştirmiş ve he
men hemen her konserinde çalarak bestecisine.
geç de olsa. ün kazandırmıştır.
Romain Rolland'ın dediği gibi "Bach'ın düşünce
dünyasına çok çağdaş bir yumuşaklık ekleyen"
Franck, bir organisı olarak müzikte kontrpuan
ve emprovizasyona egemendi. Bu iki unsur. eser
lerinde ön plana çıkar: La Majör Sonat'ta kural
lar (kontrpuan) ve değaçiama (emprovizasyon)
iki karşıt olarak belirginleşir.
ı . Bölüm (AIIegro ben moderato) piyanonun
La Majör tondaki ağır girişiyle başlar; kemanın
duyurduğu romantik üsluptaki güzel ve yumu
şak ezgiden sonra piyano ikinci motifi sunar. Bü
tün bölüm sanki, Re minör tondaki ikinci bölüm
Allegra'ya şiirsel bir prelüd olarak düzenlenmiş
gibidir.
2. Bölüm (AIIegro) tutkulu ve sinirli bir hava
da piyanonun girgin tavnyla başlar. Hem ritmik,
hem de melodik zenginlikteki carılı tema kemanla
duyurulur, fakat az sonra ağır ve lirik bir motifle
geçici olarak kesilir. Ancak keman yine tutkulu
bir şekilde hızlanır ve bölüm ün dramatik yapısı
nı vurgular.

3. Bölüm (Recitativo-Fantasia) trillerle başlar.
Keman konuşur gibi, hülyalı bir havada resitari
fi dile getirir. Bunu izleyen akıcı ve aydınlık
Fantasia'nın sonunda birinci bölümün teması bu
kez başka tonda duyulur. Bu bölümde birinci
bölümün teması ile ikincinin dramatik yapısı
emprovize biçimde kaynaştırılmıştır.
4 . Bölüm (AIIegretto poco mosso) yine asıl to
naliteye, La Majöre döner. Ana tema bu kez bir
kanon biçiminde canlandınlır; ancak tutkusuz ve
sakindir. Üçüncü bölümden kaynaklanan bir yan
tema bunu izler. Sonatın yapı malzemesi ana te
madan ustaca geliştirilmiştir. Eser parlak ve za
rif şekilde sona erer. (Süre 27')

BRAHMS:

Sonat Op.78 No.l

Hamburg'da doğan fakat 1 872'de Viyana'ya
yerleşen johannes Brahms, üç keman sonatını
da olgunluk çağında bestelemiştir. Bunlardan il
ki. 1878 yaz tatilinde Wörther Gölü kıyısındaki
Pörtschach'ta yazılmış bir yıl süren düzeitmeler
den sonra ilk kez 20 Kasım 1 879'da Viyana'da
Bralıms'ın eşliğinde Avusturyalı besteci ve ke
mancı joseplı Hellmesberger tarafından ses
lendirilmiştir. 1 880'de yayınlanan ı. Sonat,
Brahms'ın 1873'de -Kiaus Groth'un gençliği ko
nu alan bir şiiri üzerine- bestelediği Op.59 No.3
Regen Lied (Yağmur Liedi) ile tematik bağlılığı
nedeniyle " Regen Sona re·: (Yağmur Sonatı) ola
rak da adlandınlır. Bestecinin en zarif eserleri ola
rak nitelendirilen sonatların ilki hakkında, arka
daşı Theodor Billroth şunlan söylemiş: ". . . Bu so
natın o kadar samimi ve içe dönük bir atmosferi
var ki, büyük bir konser salonundaki yorumun
da bu özellikleri kaybolabilir."
ı . Bölümde (Vivace ma non troppo) , çok hızlı
olmayan tempoda ve hafif şekilde hemen Regen
Lied temasını keman duyurur. İkinci tema yine
şarkı söyler gibi canlı biçimde (con anima) beli
rir ve iki çalgının büyülü diyaloguyla gelişir, güç
leııir; Brahms'a özgü etkin form ve tınıya erişir.
2. Bölüm (Adagio) ağır tempoda daha derin
etkili, hüzünlü bir halk ezgisini anımsatan temay
la -Mi bemol Majör tonda- piyanoyla başlar. Ke
man yakınan bir aniatınıla katılır, sonra kendi yo
lunu açar. Daha hareketli bir ona bölmede ise,
piyano matem marşma benzer ezgiyi duyurur.
· (Yakın bir arkadaşının ani ölümünü haber alan
Brahms'ın acısını burada yansıttığıru eleştirmerıler
belinmektedirler.) Bunu kemanın geliştirdiği ve
ana tema Regen Lied'ten kaynaklanan yeni bir
melodi izler. Daha sonra yine karanlık bir hava
ya bürünen bölümde, 15 ölçü boyunca süren ikin
ci bir motif sergilenir ve giderek sessizleşen uzun
bir alçalışla sona ulaşılır.
Rondo formundaki 3. Bölümde (Allegro molto
moderato) , tekrarlanan üç notayla başlayan ve
ana temayı - Regen Lied'i- belirleyen keman ile
-genellikle hiç durmayan eşlik partisini yürüten
piyano arasında belitti bir denge sağlanır. Bir yan
tema olarak duyulan, ikinci bölümün halk ezgi
si benzeri temasından sonra, Brahms hakkında
kitap yazan Peter Larham'ın de)ljmiyle "Müzik
Majör tona ulaşınca karanlık bulutlar dağılır, hava
bulutsuz bir gökyüzüne dönüşür" ; ama gerilirnin
kaybolmasına karşın, geriye yine de sonatın hül
yalı karakterini yansıtan elejik, acı-tatlı bir öz
lem kalır. (Süre 26')

PAGANİNİ: 3 Kapris
24 Kapris'in yorumundaki güçlük nedeniyle ün
lü bir kemanemın sadistlikle suçladığı Niccolo
Paganini'nin Op. 1 olarak sıraladığı bu zorlu solo
parçalardan birçok besteci esinlenmiş veya baş
ka çalgılara uygulamıştır. Yaklaşık 1 00 yıl son
ra, 1918'de Polenyalı besteci Karol Szymanowski
( 1 882-1937) bunlardan üçünü, piyano eşliğinde
-bazı ufak değişikliklerle, fakat tonalitelerini
koruyarak- tekrar keman için Op.40 olarak,
Elisavetgrad'ta yeniden yazmıştır.
Pasıoral karakterdeki, Re Majör 20 numara
lı ve altılı aralıklı akarların gösterişli yorumuy
la seçkinleşen La Majör 2 1 numaralı Kaprisler'in
düzenlemesini Szymanowski, Avrupa ve Ame
rika tumelerine beraberce çıktığı ve keman
konçenesunu adadığı arkadaşı kemancı Pavel
Kochanski'ye ithaf etmiştir.
24 numaralı La minör Kapris için lütfen
1 7.6. 1988 tarihindeki igor Oistrach Konseri'ne ba
kınız. (Toplam Süre 13')

Karol SZYMANOWSKI
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JORGE BOLET

piyano/piano

}orge BOLEr

21 .6. 1988, 21 .30/9.30 pm
23.6. 1988, 21 .30/9.30 pm
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu
Atatürk Cultural Centre Big Hall
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(1809-184 7)

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY

1914'de Havana'da (Küba) doğan Bolet ilk mü
zik derslerini kızkardeşİilden aldı ve ilk konseri

Prelüd ve Püg, Mi minör Op.35
Prelude and Fugue in E ıninor Op.35
Rondo capriccioso, Op. l 4
Andante-Presto
•

L. van BEETHOVEN
( I 770-1827)

Sanat No.23 "Appassionata"
Fa minör op·.s 7
Sonata No.23 "Appassionata"
in F minor, Op.57
Allegra assai
Andante con moto
Allegra ma non troppo
•
•
•

C. FRANCK
(1822-1890)

Prelüd, Koral ve Püg
Prelude, Choral and Fugue

F. LISZT
(1811-1886)

Remiııiscences de Norma

Bu resita/ler SANDOZ ilaç Sanayi Ltd. şa: 'nin katkılai?J'la gerçekleştin'lmiştir.
m? should /ille to thank SANDOZ İlaç Sanqyi Ltd. şa: for their contributions.
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ni de dokuzyaşında verdi. 12 yaşında Amerika Bir
leşik Devletleri'ne gelen sanatçı Philadelphia'daki
ünlü Curtis Enstitüsü'ne girerek üszt uzmanı
Moritz Rosenthal. piyanist ve besteci Leopold
Godowski ile eğitim gördü.
Amerika'daki ilk resitalini 16 yaşında New
York'ta, Rahmaninof ve Horowitz'in de dinle
yiciler arasında bulunduğu camegie Hall'da ver
di; Naumburg ve josefHofınann yarışmalarında
birincilik ödüllerini aldıktan sonra ilk orkestra
konseri de Eugene Ormandy yönetimindeki
Philadelphia Orkestrası ile gerçekleşti.
Avrupa'da Ernil von Sauer ile de çalışan ve kon
ser piyanistliğinin yanı sıra uzun yıllar Curtis Ens
titüsü'nde Rudolf Serkin'in asistanlığını yapan,
daha sonra onun yerine geçen Bolet, Rahmaninof,
Lhevine ve Hofınann gibi geçmişin devlerinin ça
lışma ve stiline sahip yarumcuların sonuncusu
ve büyük bir Lizst yorumcusu olarak kabul edil
mektedir.
Müzik karlyerinin yanı sıra 1942-45 yıllan ara
sında Washington'daki Küba Elçiliği'nde Kültür
Ataşeliği görevini yürüten jorge Bol et, 1946 'da
japonya'daki Amerikan Kuvvetleri Müzik Direk
törü olmuş, Gilbert ve Sullivan'ın Mikado opere
tinin bu ülkedeki ilk temsilini yönetmiştir.
Decca, CBS ve Oiseau-lyre firmaları için üszt,
Rahmaninof, Chausson, Chopin (Godowski:nin
transkıipsiyonunu yaptığı Etüt ve Valsleri),
Schumann ve Grieg konçertolan plağa dolduran
Bolet, 1960 yılında çevrilen üszt'in yaşarnını ko
nu alan "Song without End" (Sonsuz Şarkı) fil
minde Franz üszt'i canlandırmıştır.

MENDELSSOHN: Prelüd ve Füg

BEETHOVEN: Sonat No.23

FRANCK: Prelüd, Koral ve Füg

Çağının sosyal değişimleri ve devrimlerinden
pek erkilenmeyen -hele Beethoven gibi drama
tik bir ses yoğunluğuyla bu etkileri duyurmaya
hiç çalışmayan- "mutlu Mendelsohn" kontrollu
bir rutkunun, zarifliğin, kibar bir içtenliğin ve soy
luluğun erdem sayıldığı bir ortamda yetişmiş;
eserlerini bu kurallarla yaratmıştı. Onun bu özel
likleri ve gerçek mizacı solo piyano için yazdık
lannda daha iyi yansır. Çağında, piyano yorumu
ve ustalığı ilgi çeken, doğaçlamaları ve tekniği
ile Paris, Londra ve Viyana'da vinüoz olarak al
kışlanan Mendelssohn, piyano öğreniminde
Bach'ın ·"Eş Düzenli Klavye" ('Mıhltemperiertes
Klavier) adlı eseri ve Beethoven sonatları ile ye
tişmişti. 1832-37 yılları arasında yazdığı Op.35
altı Prelüd ve Füg'te de Bach'ı örnek almış, an
cak onu taklit etmemiş; Bach'ın Barok prensip
lerini çağın tımsına uygulanuştır. Mendelssohn'un
Bach'ın bu 24 Prelüd ve Füg'ü kapsayan eseri
ne uygun tonalitelerle başladığı Op.35 Prelüd ve
Fügler'i, bilinmeyen bir nedenle yarım kalmış ka
nısını vermektedir.
1837'de yazılan Mi minör tondaki LPretüd'de
"'Mıhltemperiene Klavier"in ölçülü düzendeki
hızlı arpejlerinin sardığı bir sözsüz şarkı biçimin
deki melodi, sol elden sağ ele de ulaşan roman
tik eşlikle çevrilidir. Chopin ve Liszt gibi büyük
piyano ustalannın da kullandığı bu romantik bes
te stilinde gerçekleşen, hızlı ve ateşli (Allegro con
fuoco) Prelüd'ü izleyen ve orta hızda (Andante)
başlayan dön sesli Füg bölümü ise lirik havasıy
la ilgi çeker. Mendelssohn bu güç yapıdaki Füg'de,
bu türün ilk örneğine (Ricercare'yi andıran bi
çimde) kesin bir kural uygulamış; sonda, parlak
Majör tonda bir Koral bölmesiyle bu vinüoz
piyano parçasına sakin bir bitiş hazırlamıştır.
Mendelssohn bu Füg'ü 1827'de yakın dostu,
ölüm döşeğindeki August Hanstein'ın yanında
yazmış; sonradan Op.35'e dahil etmiştir.

1804-1805 yıllarında yazılan bu sonatın, Be
ethoven'in öğrencisi Ries'in anlattığı bir öyküsü
var: 1804 yılında Viyana yakınlanndaki Döbling'de
bir gezi sırasında Ries. Beethoven'in sürekli ho
murdanıp, kendi kendine garip sesler çıkardığını
duyar. Besteel ona sonatın son bölümünün tema
sını bulduğunu söyler; eve koşarak, şapkasını bile
çıkarmadan piyanoya oturur ve bir saat süreyle
çoşkun, kendinden geçmiş çalar. . . O yıl. önce
üçüncü bölümü bestelenen sonat Beethoven'in en
sevdiği sonatıdır. Eser ilk kez 1 807'de Viyana'da
yayınlandığında ise, romantik müzikseverlerin il
gisini çekmek için çok tutkulu, heyecanlı anlam
Ianna gelen Appassionata sözü eklenmiş ve bes
teel de buna itiraz etmemiştir. Büyük bir ihtirası
ve acıyı demir gibi bir iradeyle, karamsar biçim
de yansıtan bu eseri hakkında açıklama istendi
ğinde ise Beethoven kısaca "Shakespeare' in Fır
tınası'nı okuyun" cevabını vermiş.
ı . Bölümün (AIIegro assai) çok hafif şekilde
{pianissimo) başlayan girişi hemen bir gerilim or
tamı yaratır. Sanki karanlık güçlerin temsilcisi gibi
beliren üç nota ve bir trilin oluşturduğu motif tüm
sonatın temel unsurudur. Bir an kaybolan motif
kısa bir sessizlikten sonra tekrar duyulur; ancak
daha güçlü, daha tiz tondadır. Bu arada trillere
cevap olarak beliren (5. Senfont'nin ünlü kader
vuruşlarını anımsatan) dön notalı motifle birlik
te bölümün tutkulu gelişimine öncülük ederler.
Bazen hızlanan ve güçleri en, bazen de ağırlaşan
ve hafifleyen ani değişimierin kontrastı gerilimi
antırır. Ana tema bu arada buruk bir görkemle
yükselir ve üç kez güçlü akodann çekiç gibi vuru
şu arasında bastırılır. Serbest bir fantezi şeklinde
gelişen bölüm, güçlü (fone) akodarın sinmesiyle
sakin bir sona ulaşır ve zarif, barışçı ikinci bölü
me geçişi hazırlar.
2 . Bölüm (Andante con moto) sade bir ezgi
üzerine basit çeşitlerneler olarak sürer. Bu sakin
çeşitlemeler, ulaş�an mutlu ve barışçı havayı san
ki rahatsız etmek istemezler. Sonda yine sade ezgi
belirir. Ancak, duyulan değişik akarlar rahatsız
edicidir... Ve hemen bir atakla, ara vermeden
3.Bölüme (Allegro ma non troppo) geçilir. Huzur
suz, adeta vahşi bir ritim Shakespeare'in Fırtına
sı'nı anırnsatır. Birinci bölümün kontrastiarı bura
da daha dengeli, dizginlenmiş gibidir. Fınına sa
kin biçimde sona ermeyecek, kesik ve çok hızlı
akorlarla sürecek, sonra da çok parlak virtüoz ka
danslarla ulaşılan üç güçlü akorla noktalanacak
tır. (Süre 26 ')

Fransız oda müziğine büyük etkisi olan Cesar
Franck en önemli eserlerini yaşarnımn son 10 yı
lında bestelemiştir. 1884'de yazılan Prelüd, KOral
ve Füg de bunlardan biridir. Bach'a büyük saygı
besleyen ve onun Prelüd-Füg stilinde bir eser ya
ratmak isteyen Franck, sonradan bu iki bölüm
arasına bir koral eklemiştir.
Girişteki Prelüd'de arpı andıran arpejlerle, yakı
nan bir ezgi belirir. Ağır tempoda, kromatik akor
larla Koral'a geçilir. Koral yumuşak ve törensel ha
vada başlar; yalvaran edalı motif yine koral ile ce
vaplarıır. Ara vermeden devam eden eserin üçün
cü bölümü Füg'de, Bach'ın "Weinen, Klagen"
(Ağlamak, yakınmak) Kantatı'nın ana motifine
benzeyen tema büyük bir armoni ustalığıyla, mo
dülasyon (ton değişimleri) tekniğiyle işlenir.
(Süre 19')

MENDELSSOHN:
Rondo capriccioso
Mendelssohn, kişiliğini yansıtan ilk eserlerin
den biri olan Op. 14 Rondo capriccioso'yu 15 ya
şında iken, 1824'de yazmıştır. Ağırca (Andante)
bir girişle başlayan eserde, genç besteel alışılma
mış bir yöntem kullanmış; ağırca girişe daha par
lak olan Majör, hızlı (Presto) Rondo'ya ise yu
muşak minör tonu uygulamıştır. Daha sonra bazı
piyano eserlerinde de aynı şemayı değerlendiren
Mendelssohn'un bu eserinde. Andante'nin hemen
başlangıcı Weber'in etkisini yansıtır gibi olursa
da, daha üçüncü ölçüde üstün bir hayal gücü ile
duyurulan zengin melodi bestecinin kişiliğe ka
vuşmasını müjdeler.
Eli çok hafif biri tarafindan bestelendiği izleni
mini veren parlak ve akıcı Rondo ise. sanki "Bir
Yaz Gecesi Rüyası"nın zarif ve kaprisli havası
nı, serbest bir yapıda duyurur. (Süre 6')

LİSZT:Reminiscences de Norma
Liszt'in yaşadığı çağlarda piyano vinüozlannın
kendilerini dinleyicilere ispatlarnak için, verilen bir
tema üzerine doğaçlaması (emprovizasyonu) en
başta gelen özelliklerden biriydi. Böylece tanınmış
eserlerin, operaların parafrazları. fantezileri kon
ser programlannda önemli bir yer tutuyordu. Liszt
ise Bach ve Scarlatti'den Schumann ve Chopin'e
kadar uzanan geniş piyano repenuarına tam an
lanuyla egemen olan ilk sanatçıydı. Buna rağmen
o da operalar veya tanınmış halk şarkıları üzeri
ne çeşitli fanteziler, parlak parafrazlar yazmaktan
geri kalmamıştı.
1830'lu yıllarda moda olan Rossini, Bellini, Do
nizetti operalarının Pasta , Malibran, Viardot
Garcia gibi divalarca söylenen aryalan dilden dile
dolaşırken Liszt ilk kez 1829'da Auber'in bir ope
rası ile işe başlamış, bunları 1835-43 yılları ara
sında yaptığı diğer ünlü operalar izlemiştir.
Beliini'nin üç operasıyla ilgilenmiş; önce
1836'da 'll Puritani', 1839'da ' La Sonnambula'
operalannı değerlendirmiştir. 184 1 'de ise onun en
ünlü eserini, 'Norma' operasını işleyerek "Nor
ma'yi Anış" anlamına gelen "Reminiscences de
Norma"yı yazmış ve ünlü piyano yapımcısı
Pleyel'e ithaf etmiştir. Bu eser türünün en parlak
örneklerinden biridir.
Romabiara karşı savaşan Galyalılan konu alan
operanın kahramanlıkla ilgili canlı ve kararlı
(Allegro deciso) havası Liszt'in geniş arpejlerle
süslediği oktavlı figürlerle çok güçlü (fönissimo)
şekilde duyurulur. Galyalı başrahibe Norma·nın
Romalı işgal komutanı Pollione'ye aşkı ve onun
Ay Thnnçası'ndan banş dileyen ürılü "casta Diva"
isimli Cavatina·sı vibratolu akorlarla çok tatlı
(sempre dolce) biçimde yansıtılır. Norma ve
Pollione'nin ateşte yanarak -ancak birbirlerini sev
diklerini anlayarak- can vermeleri lie sona eren
operarun bu fantezi düzenlemesi, lirik ve ağır bö
lümler yanında çok ustaca işlenmiş, sıçrayan
efektleri de kapsayan dinamik bir fresk şeklindeki
renkti stiliyle vinüoz piyanistlerin büyük ilgi duy
dukları bir eser yaratılmıştır.

71

..

ARIN KARAMURSEL

piyano/piano

26.6.1988, Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 1 1 .00
Atatürk CUlrural Cenue Concen Hall, 1 1 .00 am
). HAYDN
(1732-1809)

F. CHOPIN

(1810-1849)

ARAIINTERMISSION
S. RAHMANİNOFIRACHMANJNOV
(1873-1943)

S. PROKOFİEFIPROKOFİEV
(1891-1953)

Sonat, Do Majör (Hob XVI 50)
Sonata in C Major (Hob XVl 50)
•Allegro
•Adagio
•Allegro molto

Sonat, Si minör Op.58 No.3
Sonata in B minor, Op.58 No.3
• Allegra maestoso
•Scherzo. Molto vivace
• Largo.
• Fina! e. Presto ma non uoppo
Coreili'nin bir leması
üzerine Çeşitiemeler, Op.4 2
v.ıriations on a Theme
by Corelli, Op.42
Sonat, Si bemol Majör, Op.83 No. 7
Sonata in B fiat Major, Op.83 No. 7
• Allegra inquieto
•Andame caloroso
•Precipitato

Bu resitat GiYiM Sanayicileri DIŞ Tic. A.Ş. 'nin katkilaflYla gerçekleştinliniştir.
J1t' should /ike to thank GiYiM Sanayici/en· DIŞ Tic. A.Ş. .for their contnbutions
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Arın

KARAMÜRSEL

Küçük yaşta piyano çalmaya başlayan Ann Ka
ramürsel, daha sonra Prof. Ferdi Statzer ile i. B
Konservatuarı'nda eğitim gördü. 12 yaşında ver
diği ilk konserinde Mozan'ın Do minör piyano
konçenosunu yorumladı. 1958'de konservarua
n pekiyi dereceyle bitirdi ve 1962'de bursla Fran
sa'yagiderek, eğitimini Lucette Descaves ile sürdür
dü. Avrupa'daki ilk orkestra konserini Lamoureux
Orkestrası eşliğinde veren sanatçı, 1976'da Mos
kova Konservatuan'nın sınavını kazanarak Prof.
Milstein ve Behteref ile ihtisas yaptı; konservaru
ann piyano bölümünü birineilikle bitirdi.
Yuniçinde ve dışında, İngiltere, Sovyetler Birliği,
Ona Doğu, Polanya, Iiiksemburg, Finlandiya, ja
ponya'da resiraller ve orkestra eşliğinde konser
ler verdi; 1983 yılında katıldığı Meksika Servan
tino Uluslararası Festivali'nde büyük başan
kazandı.

HAYDN: Sonat, Do Majör

CHOPİN: Sonat Op.58 No.3

joseph Haycin'ın piyano virtüozu değil de, piya
no çalan bir orkestra yöneticisi olması eserietine
de yansunıştır: Sonatlarında çok parlak virtüoz
etkileri, teknik aşırılıkları kullarımayıp, geleneğe
uygun müzik kaygısı ile ancak bazı süslemelere,
kaprisli oyunlara yer vermesi, bunların ideal Ev
Müziği olarak değerlendirilmesine yol açmış, kon
ser salorılarında yorumuna engel oluşturmuştur.
1801 'de yayınlanan ve Anthonyvan Hoboken'in
verdiği numaralada Hob.50 olarak anılan Do Ma
jör Sanat, 51 ve 52 numaralı diğer iki sonatla bir
likte Haydn'ın Londra'ya yaptığı ikinci yolculuk
ta yazılmıştır. 1 794 'de bestelenen bu üç sanat da
Haycin'ın Londra'da, nikahında şahitlik yaptığı us
ta piyanist ıeresa de janson'a (Banolezzi) ithaf
edilmiştir. Onun en büyük sonatları sayılan bu üç
sonatta Mozan ve Beethoven'in etkileri de sezi
lir. (Mozan'ın tüm kariyerini izleyen Haydn'a,
Beethoven Op. 2 ilk üç sonatını ithaf etmişti.)
"Pianofone için Grand Sanata" başlığını taşıyan
Do Majör Sanat, Haydn'ın bu konudaki kişisel çö
zümünün, merakının da güzel bir örneğidir.
ı. Bölüm (Allegro) tek temalı sanat formu üze
rine bir çalışma gibidir. Eserin bu en uzun ve ilgi
çekici bölümüne tümüyle egemen olan yay gibi
atılgarı ve kesik (staccato) üç nota ile başlayan
ana tema, başka müzikal düşüneeye izin vermez;
yorulmak bilmeyen gelişmelerle pekçok değişime
uğrar. Altı ölçüden oluşan bu tema -bölümün 200
ölçülük uzurıluğunda- 50 kez daha büyümüş, ba
zı müzik eleştirmenlerinin de belintiği gibi
Beethoven'i anımsatan gizemli ve büyük armonik
gelişmelerle de düşünülebilen her kılıkta görül
müştür.
Klasik sanat şemasına göre iki hızlı bölüm ara
sında yer alan ağır 2 . Bölüm (Adagio) yine Ma
jör (Fa Majör) tondadır; saf güzelliğiyle, hüzünlü
tondaki ve oktavlarla çalınan bölmeleriyle dikkat
çeker.
3. Bölüm (Allegra molto) ise sanki birBeethoven
Scherzo'su havasında, kurallarla alay eden bir
canlılıktadır. (Süre 1 7')

Frederic Chopin bu son sonatını 1844 yılında
sevgilisi yazar George Sand'ın Nchant'daki yaz
lığında besteledi. 1845'de basılan ve Kontes
Penhuis'e ithaf edilen eser, daha önceki 2. So
narın karamsar havasını taşımaz; yine de çağı
nın bazı müzik eleştirmenlerinin beğenmedikleri
3. Sanat, Chepin'in olgunluk dönemini ustaca
yansıtan güzel bir örnektir.
ı . Bölüm (Allegra maestoso) girişte, marş ben
zeri soylu ana temayı bir soru-cevap biçiminde
duyurur. Sürekli tonalite değişimleri, bir İtalyan
operası güzelliğindeki yeni bir yan temaya yol
açar. Türlü süslemelerle ilerleyen melodik akış, li
rik bir temaya ulaşır. Olgun biçimde gelişen bölüm
ana ve yan temayı kısaca arıırnsattıktan sonra so
na erer.
2 . Bölüm (Allegra vivace) carılı ve büyüleyici bir
Scherzo biçiminde, Chepin'in en güzel etüdlerini
andıran romantik havada, hızla gelişerek ağırkan
lı bir trio bölmesine bağlanır. Sonra yeniden du
yurulan kısa ve canlı Scherzo parlak sona götü
rür.
3. Bölüm (Largo) güçlü akorlarla başlamasına
rağmen şarkı söyler gibi (Cantabile) gelişen duy
gusal havası ve Noktüm'e benzer ikinci temasıyla,
D'İndy'nin deyimiyle "Okşayan bir zariflikıe"dir.
Hülyalı armonileri, kullanılan süslü ve usta piya
no yazısı Chepin'in geç dönemini yansıtır.
4. Bölüm (Presto, ma non tanto) güçlü akorlarla
başlayan, en usta piyanistleri bile zorlayan vinü
oz bir finaldir. Özellikle heyecanlı (Agitato) bölme
sinde temanın üçüncü tekrarıyla zirveye ulaşan
hızlı bölüm, insanı kavrayan etkinlikteki müzika
lite ve piyano yazısıyla da seçkinleşir. (Süre 26')

RAHMANİNOF:
Çeşitlerneler Op. 42

PROKOFİEF: Sonat Op.83 No. 7

Rus besteel Sergel Prokofierin piyano için yaz
dığı 35 eserin içinde dokuzu piyano sonatıdır.
Bunlardan son üç tanesi de 1934-44 yılları ara
sında bestelendiği için "Savaş Sonatları" olarak
anılır. içlerinde en çok tartınanı oları 7.Sonat 1942
Mayısında, savaşın en kanşık döneminde, Kaf
kasya'nın Tiflis kentinde yazılmıştır.
18 Ocak 1943'de ilk kez ürılü piyanist Sviatoslav
Richter tarafından seslendirilen esere önce Stalin
Ödülü verilmiş, beş yıl sonra da yapay zorlukta
yazıldığı, ekspresyonist anlatımı ve estetik yapı
sının bozukluğu gerekçesiyle rejim dışı ilan edil
mişti. Ancak 1944 Ocak ayında Amerika'da eseri
yorumlayan Wladimir Horowitz, sonatın gerçek
bir yaşamı yansıttığı için çok sağlıklı olan yapısını
övmüştü .
Rus halkının ll. Dünya Savaşı'nda çektiği sıkın
tılı, ancak sonu zaferle biten yıllarını canlandıran
sonatın ı . Bölümü (Allegro inquieto) berrak. ke
sin, usta bir piyano yazısıyla şekillenir. Anlatılan
müzik cümleleri birbirinden belli şekilde ayrı tu
tulmuştur. Aradaki melankolik ve ağırca (Andan
tino) bölme ilkine bir kontrast oluşturur. Bölüm
yine baştaki huzursuz (inquieto) motifle sona
erer.
2 . Bölüm (Andante caloroso) ağır ve sıcak ha
vada, iniş-çıkışlarla balad biçiminde gelişen bir
film müziğini andınr. ona bölmede yansırılan çan
seslerini bir eleştirmen Mussorgski'nin Boris
Godunof Operası'ndaki taç giyme törenine ben
zetmiştir.
3. Bölüm (Precipitato) aceleci ve hızlı başlar.
Prokofıef burada Kafkasya'da kullanılan bir rit
mi değerlendirmiş, hiç durmaksızın dinamik bir
Toccata stilinde gelişen bölümle etkileyici ve canlı
bir fina! oluşturmuştur. (Süre 18')

Moskova Konservatuan'nda . Liszt okulunun
temsilcisi Siloti'yle piyano öğrenimi gören Sergel
Rahmaninof, besteciliği yanında büyük bir piyano
virtüozu olarak ün kazanmıştı. Genellikle piyano
için bestelediklerine bu özellikleri de yansıtan
Rahmaninorun bu çalgı için solo biçimde yazdığı
son eser "Corelli'nin bir ıeması Üzerine Çeşit
lemeler"dir. 1931 yılında, ünlü kemancı Fritz
Kreisler'e ithaf ettiği Çeşitlerneler Barak besteci
Coreili'nin ünlü "La Folia" adlı sonatı üzerine ya
zılmıştır. Aslında İberik yanmadasından yayılan
Folia adlı ağır ve 3/4'lük ölçüdeki bu dansın tema
sı yüzyıllar boyu pekçok besteciye kaynak ol
muştur. Rahmaninof da Coreili'nin Folia'sını
alarak -bu yılki Festival programında yer alan
M. Ponce'nin çeşitlernelerinden belki de haber
siz olarak- yine 20 çeşitlerneyle işlemiştir.
Rahmaninofbu temayı, piyano sonatlarından çok
daha· başarılı kabul edilen biçimde usta ve çok
berrak bir anlatımla, ritmik kesinliğin ve kroma
tik arınoninin seçkirıleştiği bir piyano yazısıyla te
ma ve 20 çeşitierne olarak gerçekleştirmiştir.
Op.42 olarak numaralanarı eser bu yönleriyle iler
de 1934'de, bu kez Paganini'nin bir teması üzeri
ne çeşitlerneler olarak bestelenen Op.43 Rap
sodi'ye de öncülük etmiştir. (Süre 19')
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Cross, el sanatının kusursuzudur. . . El
becerisinin doruğudur. Her Cross kalem
büyük bir titizlikle yaıatılır. . . Tek tek, mi

lim milim işlenir. Ve bir el zevki doğar,
sizin için. . .

Seçkin!

CROss·
SINCE

ROSS

kalemleri

Sctıi}ç;n

1846

güvencesindedir. Garanti Belgesi ni mutlaka isteyin. Tel: 5 1 1 6 1 52-53

BRUNO LEONARDO GELBER

piyano/piano

29.6.ı988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 21.30
Atatürk Culn.ıral Centre Big Hall, 9.30 pm
L. van BEETiiOVEN
(ı 770-1827)

L. van BEETiiOVEN

Sonat No.ı8,
Mi bemol Majör Op.3ı No.3
Sonata No.l8 in
E flat Major, Op.3ı No.3
•Allegro
•Scheızo. Allegretto vivace
• Menuetto. Moderato e grazioso
•Presto con fuoco

Sonat No.26 "Les Adieux"
Mi bemol Majör, Op.8ıa
Sonata No.26 "Les ·Adieux"
in E flat Major, Op.8ıa
• Adagio-Allegro. Das Lebewhol
(Les Adieux/ Vedalar)
• Andante espressivo. Abwesenheit
I.:absence/Yokluk)
•Vivacissimamente. Das Wiedersehn
(Le Retour/Geri Dönüş)

ARAIINTERMISSION
R. SCHUMANN
(ı810-ı856)

Karnavai/Carnaval, Op.9
ı . Preambule (Quasi maestoso-animato)
2 .Pierrot (Moderato)
3.Arlequin (Vivo)
4 . vaise Noble (Un poco maestoso)
5.Eusebius (Adagio)
6. Florestan (Passionato)
7.Coquette (Vivo)
8.Replique-Sphinx (Listesso tempo)
9.Papillons. (Prestissimo)
IO.A.S.C.H-S.C.H.A (Lettres dans.antes) (Presto)
ı ı . Chiarina (Passionato)
ı 2 .Chopin (Agitato)
ı3.Estrella (Con affetto)
ı 4 .Reconnaiss.ance (Anirnato)
ı5.Pantalone et Colornbine (Presto)
ı 6.Valse Allemande-lntermezzo: Paganini
(Molto vivace)
1 7 .Aveu (Passionato)
18.Promenade (Con moto)
19.Pause (Vivo)
20.Marche des Davidsbündler contre
!es Philistins. Non allegro
(Animato-Vivo-Animato molto
piu stretto)

Bu resicaller SANDOZ ilaç San. Ltd. Ştı� 'nin katkila'!Yia gerrekleştınlmiştıf:
Ht should /ike to thank SANDOZ ilaç San. Ltd. Ştı� for ther
i contnöutions.
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Bruno Leonardo GELBER
Avusturyalı, Fransız ve İtalyan kökenli, mü
zisyen bir ailenin oğlu olan sanatçı Arjantin'de
doğdu. Üç yaşında piyano çalınaya başladı ve
halk önündeki ilk konserini beş yaşında yine
A�antin'de verdi. Altı yaşında, ünlü piyanist
Manha Argerich'in de öğretmeni olan Vi ncerıze
Scaramumı. ile öğrenim görmeye başladı. Ancak
çocuk felcine yakalanarak yıllarca yatrnak zorun
da kalmasına karşın piyano çalışmasuu sürdürdü.
Güney Amerika'da üne kavuşan ve ı5 yaşında
ki genç bir orkestra şefinin, Lorin Maazel'in yöne
timindeki orkestrayla Schumarın'ın konçenesunu
yorumlayan Gelber, ı 9 yaşında Fransız Hükiime
ti'nin bursuyla Paris'e geldi ve Maıguerite Long ile
çalışmaya başladı. Maıguerite Long Piyano Yanş
ması'nda aldığı üçüncülük ödülünden sonra ulus
lararası müzik karlyerine başlayan sanatçı, resi
tallerinin yarusıra Ansermet, Kempe, Leitner, Szell
ve Krips gibi, o dönemin ünlü şefleri yönetimin
deki orkestralar eşliğinde konserler verdi.
Bruno Gelber'in, geleceğin en büyük piyanist
lerinden biri olacağını gören Arthur Rubinstein
onu, kendisiyle birlikte Reichenbach'ın filminde
rol alması için seçti. Bu sırada Pathe -Marconi,
EMI plak firmalan için Schumarın, Beethoven,
Chopin, Schuben, üszt ve Brahms'ın eserlerinden
oluşan birçok resital plağı ile Beethoven'in 3. ve
5. Konçeno'lan, Brahms'ın ı . ve 2. Konçeno'la
nru içeren dön plak doldurdu. Bu plaklar için
Plakseverler Ödülü ile, iki kez de Charles Cros
Akademi Büyük Ödülü'nü kazandı.
Sanatçı, Berlin ve New York Filarmoni, 1bkyo
NHK, Fransız Ulusal, Philadelphia ve Cleveland
gibi ünlü orkestralar eşliğinde 40'dan çok ülkede
2500'ü aşkın konser verdi; Salzburg, Aix-en
Provence, Lucerne, Züıih, Granada gibi müzik fes
tivallerine katıldı.
Bruno Leonardo Gelber, bildiğimizi s.andığımız
eserler konusunda her zaman bizlere yeni birşey
ler öğreten ve öğretrneyi de sürdürecek sanatçılar
dan biridir.

BEETHOVEN:Sonat No.18

BEETHOVEN: &mat No.26

Piyano için 3 2 sonat besteleyen Ludwig van
Beethoven'in 18 numaralı sonatı, Op.31 ola
rak 1802'de yazılan üç sonatın sonuncusudur.
Beethoven' ın ikinci döneminin ürünü olan ve
üçü de kimseye ithaf edilmeyen bu sorratlar
Heiligerıstadt Vasiyetnamesi ile aynı yıla aittir.
"Av" başlığını taşıyan berrak, parlak anlatunlı 3.
Sonat, diğerlerinin aksine dön bölümlüdür ve hiç
ağır bölümü yoktur.
ı . Bölümün (Allegro) girişinde üç notalı güçlü
ve ritmik bir motif gelişerek ana temayı oluşturur.
İkinci tema ise lirik karakteriyle ilkine çekici bir
kontrast yaratır. Tıillerle yükselen ve zarif biçimde
gelişen bölüm, girişin daha olgunlaşmış biçimdeki
yorumuyla biter.
2 . Bölüm (Allegretto vivace) Scherzo başlığını
taşımasına rağmen formu ve ölçüsüyle alışılmış
Scherzo'lara benzemez. Geniş, dolgun ana tema
canlı tempoda, hafif ve şakacı biçimde gelişirken,
yan tema iki güçlü akorla bir sürpriz gibi belirir.
Belrrgin, kesik (staccato) sıçrayışiada ilerleyen yan
temadan sonraki gelişim tektar ana temaya ula
şır ve çok hafif (pianissimo) sona erer.
3. Bölüm (Moderato e grazioso) ona tempoda
ve zarif bir Menuetto'dur. Sakin ve akıcı melodi,
sıçrayan akorlarla kesilen Trio bölmesine ulaşır.
(Saint-Saens bu Trio'yu Op.35 İki Piyano için Çe
şitlemeler'inde kullanarak ayrıca üne kavuştur
muştur.)
4. Bölüm (Presto con fuoco) rüzgar gibi esen,
sürekli devinim {perpetum mobile) karakterli, vir
tüoz bir yoruma olanak veren , parlak bir finalrlir.
Bölüm ün ilk 1 2 ölçüsü dön kez tekrarlanarak bir
prelüd görevini yüklenir. Keskin ritimli güçlü ana
tema sıçrayan, birbirini kavalayan figürlerle nefes
kesici bir av takibi gibi gelişir. Bölüm, besteelnin
2. ve 4 . Senfoni'lerinin parlak finallerini anımsa
tan biçimde sona erer. (Süre 2 1 ' )

Beethoven'in 1809-10 yıllarında yazdığı ve hem
öğrencisi, hem de dostu olan Arşidük Rudolfa,
kendi verdiği Fransızca "Les Adieux, ı.:absence
et le Retour" (Vedalar, Yokluk ve Geri dönüş) baş
lığıyla ithaf ettiği bu eser, derin bir arkadaşlığın
ciddi ve saygın izlerini taşıyan , ayrıca program
açıklaması olan tek Beethoven sonatıdır.
Avusturyalı Arşidük Rudotrun 1809'da Napol
yon'un Viyana'yı işgali üzerine kraliyer ailesiyle
Budapeşte'ye kaçmak üzere kentten ayrılması
nın, Fransızlar banş imzalayınca da 1810'da Vi
yana'ya dönüşünün tarihlerinin, günü gününe
bölümlerin başına yazılmasına rağmen, sonatı
1 8 1 1 'de basan Breitkopf-Haertel Yayınevi beste
cinin irirazianna karşın bu tarihleri baskıdan çı
kartmıştır.
l .Bölüm (Adagio-Allegro) önce ağır bir girişle
(Adagio) başlar. Almanca Le-be-wohl (Elveda)
kelimesinin üç hecesini belirten üç nota, bir Le
itmotif olarak tüm bölüme egemendir ve her za
man belirgin yansıtılır. Bu ağır (Adagio) bölme
de acılı ayrılığın, hızlı. (Allegro) ·bölmede ise ka
çış sinyallerinin durmaksızın yankılandığı ilginç
bir armonik düzenlemeyi, 19. yüzyılın bazı ya
yıncılan yanlış kanısıyla düzeltmeye kalkmışlar
dır.
"Tempo hızı hem İtalyanca, hem Almanca ve
rilen 2 . Bölüm (Andante espressivo) dostun yok
luğundan yakınan, zarif ve melankolik bir anla
tırola başlar. (Beethoven ilk kez milliyetçilik bi
linciyle Almanca yazdığı tempo tanımlarını da
ha sonra rliğer eserlerinde de kullanacaktır.) önce
birinci bölümün (Adagio'nun) girişinden oluşan
melodi, sonra da şarkı söyler gibi kavrayıcı et
kinlikteki ezgi duyulur. Birden güçlü bir akorla
hava değişir: Hemen bağlı olarak giren 3. Bölü
mün (Vivacissirnamente) ana teması sade, pas
toral havadadır. Av borusu sesini andıran figür
lerle mutlu dönüş müjdelenir. Gelişimdeki kar
maşık kontrpuan yapısıyla dikkati çeken pasaj
lardan sonra, sonda çekingen havada ağırlaşan
(poco andante) ve canlı kısa bitişe yol açan altı
ölçülük hızlı (Allegro) fina! hayranlık dolu bir or
tam yaratır. (Süre 16')

SCHUMANN: Karnaval

Ludwig va n BEE:I'HOVEN

Schumarın'ın, bir ismin harflerini notaya uy
gulayarak yazdığı ikinci bestesi, piyano yazısı ba
kımından onun en parlak sayfalatını oluşturur
ve Liszt'in ilk yorumundan beri konserlerde en
çok yeralan eseridir.
"Dört Nota Üzerine Küçük Sahneler- Scenes
Mignonnes sur Quatre Notes" başlığıru taşıyan
eser, 1835 yılı Karnaval zamanında bestelenmiş
tir. Başlıkta sözü edilen dört notanın atılarnı şöy
le: 1834 yılında küçük bir Bohemya kasabasın
da, Asch'da oturan Emestine von Fricken'e aşık
olan ve "Karnaval"ı ona ithaf etmek isteyen bes
reel, A.S.C.H. harflerinin Almancadaki müzikal
karşılıklan olan A-La, s-Mi bemol(Es) , C-Do ve
H-Si notalan üzerine eserini kurmuştur. Ayrıca
Schumann'ın isminde müzik diline çevrilebilen
harfler de yalnız burılatdır. Böylece sevrliği ile ken
disi arasında gizli bir bağ kurulmuş; eserde me
lodik gelişme bu notalar esas alınarak, besteci
nin piyanist Moscheles'e yazdığı gibi bir "Mas
keli Balo" şeklinde gerçekleştirilmiştir.

"Preambule" (Giriş) şenlikli bir fanfar havası
ile dansa çağıran bir uvertürdür ve o çağın ünlü
halk darısı Galop ile sonuçlanır.
Melankolik Pierrot ile neşeli, zarif Arlequin te
malanyla Maskeli Balo'nun popüler kişileri ser
gilenir.
"Valse Noble" (Soylu Vals) besteelnin nişanlı
sı Clara Wieck'in önceden yazdığı, Schumarın'ın
ne kadar güzel dans ettiğini anlatan mektubu
anımsatır.
Sakin Eusebius ve ateşli Florestan aslında
Schumarın'ın müzik eleştirilerini yazdığı takma
isimlerdir. "Commedia dell'Arte"nin bu ünlü ki
şileri besteelnin ikinci benliğini oluşturur.
"Coquette" (Koket) biraz küstah, güzel ve genç
bir kadındır. Peşinden gelen sayısız hayranını, iş
veli bir tarzda reddeder.
"Replique"te {Replik) bir aşığın iç çekişi duyu
lur. Sphinx (Sfenks) ise büyük bir bilmecedir. Bu
bölümde Karnaval'ın temasuu oluşturan dört nota
oktavlarla duyurulur.
"Papillons" (Kelebekler) belki de, bestecinin et
rafinda hızla dönen genç ve güzel kadınlan can
landırır.
"Lettres Dansantes" (Dans Eden Harfler) Kar
naval'ın dört notasından oluşan hızlı ve alaycı
(burlesk) bir valstir.
"Chiarina" -diğer adıyla- besteelnin kansı Clata
Wieck'in tutkulu bir şekilde (passionata) çizilen
portresidir.
"Chopin" teması ile bested, Chopin'in üslubunu
taklit etmekten çok onu bir patorli havasında can
landınr.
Estrella teması Schumann'ın Asch'ta yaşıyan
sevgilisi Emestine von Fricken'i yansıtır.
"Recorınaissance" (Tiınınma) maskeli bir genç
kızın hayranlarından kurtulmak için maskesini
çıkanacağına söz verişini catılandırır.
"Pantalone ve Colombine"de, Kamaval'ın bu
iki ünlü karakterinden Colombine Pantalone'nin
aşkını ilan etmesini dinlemekten bıkar ve onu
itekler.
Zarif şekildeki "Yalse Allemande" (Alman Vcılsi)
ürtlü kemancı Paganini'nin müthiş tekniğini sirn
geleyen staccato'larla kesilir.
"Aveu" bir kez dirılenilen ve kabul· edilen tut
kulu bir aşk ilanıdır.
"Promenade" ağır bir valste tekrat buluşan çift
lerin fısıldaşmalanru, hareketli bir balo sahnesi
ni catılandırır.
"Pause" (Ara), isminde de belirtiirliği gibi bir
dinlenmeyi değil, linale uzanan gürültülü hava
yı yansıtır.
"Filistirılilere Karşı Savaşa Giden Davidsbünd
ler'in Matşı"nda Davidsbündler halkı yeni bir mü
zik tarınsına tapar. Filistiniller ise eski klasik mü
ziklerine bağlıdırlat. Schumatın klasikiere karşı
savaşanlat için 3/4'lük(!) ölçüde bir marş yaz·
ınış; FilistiniDeri ise ı 7. yüzyıldan "Büyükbaba
nın Dansı" adlı tema ile sirngelerniştir. Davids
bündler bu ternaya karşı komik bir saldınya ge
çer ve kavga -Preambule'de kullanılan- galop ile
biter. Karnaval böylece neşeli ve nefes kesid hızda
bir dansla sona erer. (Süre 3 1 ')
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BRUNO LEONARDO GELBER

piyano/piano

30.6.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 21 .30
Atatürk Culnıral Centre Big Hall. 9.30 pm
L . van BEErHOVEN
( 1 770-1827)

Sonat No.8 "Patetik",
Do ıninör Op.13
Sonata No.s "Pathetique"
in C ıninor, Op.l3
•Grave-Allegro di molto e con brio .
• Adagio cantabile
•Rondo. Allegra

C. SAINT-SAENS
(1835-1921)

Beethoven'in bir Thması üzerine
2 Piyano için Çeşitlemeler, Op.35
Yariations on a 11ıeme by Beethoven
for 2 Pianos, Op.35
Bruno L. GELBER ve/and Marcella ROGGIERI

ARAIINTERMISSION

7Q

L. van BEErHOVEN

Sonat No.15 "Pastôral",
Re Majör Op.28
Sonata No. 15 "Pastorale"
in D Major, Op.28
•Allegro
•Andante
•Scherzo. Allegra assai
• Rondo. Allegra ma non troppo

L . van BEErHOVEN

Sonat No.23 "Appassionata",
Fa ıninör Op.S 7
Sonata No.23 "Appassionata"
in F ıninor, Op.57
• Allegra assai
• Andante con moto
• Allegra ma non troppo

BEETHOVEN: Sorrat No.8
Ludwig van Beethoven, 1799'da basılan ve
Kont IJchnowsky'ye ithaf ettiği Op. l3 sonanna
kendisi "Grande Sonare Pathetique" başlığıru ver
mişti. Bu isimle, eserinin gerçekten acımn ürü
nü olduğunu, yalnızca birbiri ardına sıralanmış
güzel seslerden ibaret kalmadığını dostu ve ko
ruyucusu Kont'a ispatlamak istiyordu; ve sonat
Patetik ismiyle değil, insanı kavrayan derin an
latımı ile ün kazandı.
Piyanist olarak gücünün zirvesinde olduğu, ver
diği resitallerle Viyana'da ün kazandığı bir çağı
na ve aynı zamanda işitme duyusunun azaldığı
yıllara ait olan Patetik Sonat, eleştirmen H .
Mersman·a göre Geethe'nin Wenher'i gibi ün ka
zanmış, piyano çalan amatörler bile esere ilgiy
le sanlmışlardı.
Sonatın ı . Bölümü (Grave-Allegro di molto e
con brio) trajik onama yol açan ağır (Grave) gi
rişle tüm eserin müzikal gelişimini yörılendirir. Bu
nu izleyen Allegro, ağır bölmeye dinaınizmle ve
senfonik bir güçle cevap verir: Durmaksızın ge
lişen hızlı tempoyla, Beethoven'in öğrencisi
Czemy'nin belirttiği gibi, "Ancak hızını azalta
bilen (ritardando) soğukkanlı ustalar başedebi
lir". Bölüm ağır (Grave) girişi üç kez kısaca du
yururak soluklamr gibi olur.
2. Bölümde (Adagio cantabile) sakin, hülyalı
bir şarkı söyler gibi yansıtılan sevimli ezgi, orta
bölmede güçlü dramatik aksanlarla huzursuzla
şır gibi olursa da, sonda yine eski mutlu havaya
ulaşır.
3. Bölüm (Allegro) hızlı tempoda bir Rondo'dur.
Ancak bu neşeli ve basit bir Ron do değil, birinci
bölüme karşılık veren, içten gelen tiruna gibi gücü
duyuran. trajik karanlık üstünde parlayan bir gü
zellik oluşturan bir Rondo'dur. Bas seslerde dur
maksızın ilerleyen arpejlerin eşliğinde beliren ana
tema tutkulu bir zariflikle seçkirıleşir. Pastoral ha
vadaki ikinci temayı izleyen sakin, zengin tınılı
ve sona doğru taze güçle canlanan üçüncü te
ma ise bölümün kalbi gibidir. Senkoplu ve güçlü
akorlarla gelişen Coda, yalmz Rond,o'ya değil,
tüm sonata yakışan tutkulu bir yükselişle sonu
hazırlar. (Süre 20')

BEETHOVEN: Sorrat No.l5

SAINT-SAENS:
Çeşitlemeler, Op.35
Olağanüstü bir piyano vinüozu olan Camille
Saint-Saens beş piyano konçenosundan başka
bu çalgi için birçok solo eser de yazmıştır. Ma
zurka, vals gibi salon parçaları arasında yüksek
düzeydeki etüdleri ve iki piyano için Beethoven'in
bir teması üzerine Op.35 Çeşitlemeler'i önemli bir
yer alır. Henüz dön yaşındayken verdiği resital
de Beethoven'in bir sonatını çalan Saint-Saens'ın
Beethoven'in Op.31 Piyano Sonatı'nın Menuet
bölümünün triosu üzerine yazdığı zarif, akıcı fı
gürlerle bezeli, etkili klasik formdaki çeşitleme
leri ilgi çekici bir eserdir: Özellikle vibrato akor
larla, canlı arpejlerle ritmik yapıda işlenen tema
sonradan bir matem marşma (Marcia Funebre)
dönüşür. Buradan resitarif biçimdeki bir geçişle
zengin tınılı ve çok ustaca düzenlenmiş bir fug
bölmesine ulaşılır; oktavlarla yorumlanan çok
hızlı (Presto) fınal esere parlak bir son hazırlar.

·

Camille SAİNT-SAENS

Beethoven b u sonatını tamamladıktan sonra
arkadaşı Krumpholz'a, şimdiye kadar yazdıkla
nndan memnun kalmadığını ve yeni bir stilde
beste yapmayı düşündüğünü söylemiş. Ancak
yanlış anlaşılan bu sözler eleştirmen leri n, neşe
li ve güneşli bir hava yansıtan. fakat az değer
verilmiş olan bu 15 numaralı sonata karşı saldı
nya geçmelerine neden olmuştu.
1801 'de yazılan ve Viyana müzik yaşamında
önemli bir yeri olan tiyatro yöneticisi. Güzel Sa
natlar Akademisi üyesi joseph von Sonnenfels'e
ithaf edilen bu sonata Pastoral başlığını da, eseri
Hamburg'da yayıniayan Cranz koymuş. Yine aynı
yıl besteleneo romantik karakterli "Ayışığı" So
nan ile hiçbir benzerlik göstermeyen bu sakin ve
doğal akışlı, dengeli sonata belki de bu nedenle
Pastoral adı verildiği söylenebilir.
ı . Bölümde (Allegro) tüm temalar adeta bir şar
kıyı yansıtır gibidir. Gelişirnde ise ana tema, bö
lümler halinde birçok kez duyurulur.
2 . Bölümde (Andante) önce kesik hareketlerle
eşlik eden bas sesler üzerine kurulan tutkulu ve
minör tonda bir şarkı, yine birinci bölümü anım
satır. Ciddi bir törene benzeyen bu bölme, majör
tonda zarif ve ritmik motifle kesilir. Sonda ise
baslarla tiz sesler arasında bölünen akorlarla, tı
nı bakımından ilginç bir anlatım sergilenir.
(Beethoven'in öğrencisi Czemy, bestecinin bu bö
lümü çok sevdiğini ve kendi zevki için sık sık çal
dığını anlatmıştır.)
3. Bölüm (Allegro non troppo) birinci bölüme
çok yakın şekilde hem şiirsel havada, hem de
canlı yapıda bir Rondo'dur. Birinci ve ikinci te
malar birbirine benzer biçimde pastoral bir ka
rakterdedir. Ancak girgin üçüncü tema, önceki
lere bir kontrast oluşturur. Yaratılan ciddi ve tehdit
edici bir ortam tekrar neşeli ve dost bir dünyaya
döner. Sondaki çok hızlı (piü Allegro) bölme ese
re vinüoz bir bitiş sağlar. (Süre 24')

BEETHOVEN: Sorrat No.23
Lütfen 2 1 , 23.6.1988 tarihli jorge Bolet'nin resi
taline bakınız.
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CAROLE CERASJ

klavsen/harpsichord

2.7.ı988, Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, ı ı .oo
Atatürk Cultural Centre Concert Hall, ı ı .00 am
).). FROBERGER
(ı6ı6-ı667)

1bccata No.2
Re minör/in D minor

).). FROBERGER

Silit No.4, La minör
Suite No.4 in A minor

B. SIORACE
(XVII . yüzyıl/century)
j .P. RAMEAU
(ı683-ı764)

ARAIINTERMlSSION

Ciacona

Do Majör/in C Major

" Les Indes Galantes"dan Bölümler
Pieces from "Les Indes Galantes"
•Overture
•Musette en Rondeau
• Air pour !es Esclaves Afıicains
•Air vif pour Zephire et la Rose
•Air pour !es Sauvages

).S. BACH
(ı683-ı750)

Fransız Silili No.4, Mi bemol Majör
French Suite No.4 in E flat Major
•Allemande
•Courante
•Sarabande
•Gavotte
•Menuet
•Air
•Gigue

C. BALBASfRE
(ı 729-ı 799)

La Suzanne
La Lugeac

Bu resital Sayın FETHi D!NALAY'm katkilanyla gerçekleştirilmiştir.
111? should /ike to thank Mr. FETHi DINALAYfor his contributions.
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carole CERASI
ı962 yılında Stockholm'da doğan Cerasi,
klavsen eğitimine Cenevre'de başladı ve ı975'de
birincilik ödülü aldı. ı 4 yaşında Kertneth Gilbert
tarafından Antwerp'deki ihtisas kurslanna davet
edildi. ı978'de İngiltere'ye gelen sanatÇı Jill Severs,
Gustav Leonhardt ve Trevor Pinnock ile çalışma
lanru sürdürdü.
ı983 Bruges, ı986 Sheks (ABD) ve 1987 Pa
ris Uluslararası Klavsen Yarışmalannda ödül alan
Cerasi İsveç , İtalya, Fransa. İsrail ve ABD'de re
sitaller verdi; Nobel Ödülü Töreni'nde verilen
konsere katıldı. Aynca Kenneth Gilbert'in ta
rihi klavsenler koleksiyonuna ait bir klavsen ile
Chartres'de resital verdi .
carole Cerasi'nin repertuan ı 7. ve ı8. yüzyıl
besteleri ile Haydn'ın sonatlannı kapsamaktadır.
Sanatçı aynca klasik biçimde yapılmış klavsen
ler için yazılan çağdaş müzikle de ilgilenmekte
ve james johnstone ile iki klavsen olarak kon
serler de vermektedir.

FROBERGER: 1bccata ve Süit

RAMEAU: "Les Indes Galantes"

BACH: Fransız Süiti No.4

Almanya'da doğan, yaşamının büyük bir kıs
mını Viyana'da organisı olarak geçiren ve Fran
sa'da ölen )ohann )acob Froberger, Roma'da
Frescobaldi'nin öğrencisi olmuş, bu nedenle de
ülkesine yabancı olan stilierin ıanıtılmasında
önemli rol oynamıştır. Org için Canwne'ler,
Capıiccio'lar, Fantasia'lar, Ricercare'ler ile çok sa
yıda Toccata bestelemiştir.
2 numaralı Re minör Toccaıa bunların içinde
en çok plağa alınandır. Bu lbccata'ların en önemli
özelliği tek sesli (Homofon) olarak yazılan süs
lemeli kısa girişi ile son bölmeleridir; aradaki,
kontrasılar şeklindeki çabuk değişimler ise
Frescobaldi'nin etkisini gösterir ve esere canlılık
verir.
Süit formunun Avrupa'ya yayılmasında tarihi
bakımdan da rol oynayan 30'u aşkın klavsen süiti
yazan 'Froberger'in süitleri ise, 18. yüzyıl Fran
sız stiline uygun olarak -ağır Sarabande'ın son
da yer aldığı- dört eski danstan oluşur. Süitlerin
ilk bölümlerinde, genellikle ya ölmüş olan kral
ların anıları canlandırılır, ya da yolculuk izienim
lerine yer verilir. Bu bölümü izleyen diğerleri ise
dans karakterine karşın duygulu, mistik, hüzünlü
yapıdadır.
4 numaralı Süit'ıe de, ortanın üstünde hızdaki
Allemande'ı canlı bir Gigue izler. Daha ağır tem
polu Courante'tan sonra çok ağır ve törensel Sa
rabande eseri tamamlar.

Fransız klavsen müziği Couperin'den sonra en
verimli çağını Galant stili n önemli bestecisi )ean
Philippe Rameau ile yaşamıştır. Uzun süre orga
nisı olarak çalışan besteci, �ncak 50 yaşından
sonra Paris'e gelerek XV. Louis'nin sarayında gö
rev almış, beste çalışmalarını daha rahat sürdür
müştür. Fransa'yı birbirine katan operalan ile de
ün kazanmış, ilk önemli opera-bale olan ve
"Ballet H 'eroique" (Kahramanlik Balesi) olarak
adlandırdığı "Les lndes Galantes"ı 1 735'de , 52
yaşında yazmıştır. Müzik tarihçisi Cevaı M.
Altar'ın "Zarif Hindistan", Gültekin Oransay'ın
"Gönülçelen Doğulular" olarak dilimize çevirdik
leri "Les Indes Galanıes" bir prolog ve "Entree"
adı verilen dört bölümden oluşur. O çağ için Av
rupa'ya yabancı olan insanların yaşadığı egzo
tik ülkeleri ima eden "lndes" deyimiyle çeşitli böl
geler eserde yeralır: Prolog'da dört müttefıkin
(Fransa. ispanya, italya ve Portekiz) savaşa ka
tılması anlatılır.
1 . Bölümde Hind Okyanusu'ndaki bir adada
yaşayan cömert Türk paşası Osman'ın esiri
Emitia'ya olan aşkı anlatılır. 2. Bölümde Peru'daki
inka kızılderililerinin prensesi ile İspanyol suba
yı arasındaki sevgi dile getirilir. Esere sonradan
eklenen 3. Bölüm "Çiçek Şenliği"nde, Pers prensi
ile Hind kralının iran'daki maceralanndan söz edi
lir. 4. Bölümde ise Amerika'daki Fransız ve İspan
yol kolonileri arasında kalan ormandaki yerliie
rin (Sauvages-Vahşiler) Avrupalı fatihlere karşı
barış çabaları, sulh çubuğu dansı, iki subayın yer
li kıza olan aşkları konu olarak alınmıştır.
Barok çağın en büyük bale bestecisi Rameau
bu opera-balesinin aralarına vokal bölümler de
serpiştirerek 1 740'da yayınlamıştır. Koreograflarla
yakın işbirliği yapan Rameau, salt müzik kaygı
sıyla, stilize danslar yazmış ve bunların, dramın
kişiliklerine ve hareketlere uyum sağlamasına
gayret etmiştir. Eserden seçilen beş bölüm sıra
sıyla şöyle : ı . Ağır ve çabuk bölmelerle, tören
sel adımlarla ve sonra parlak bir füg bölmesiyle
gelişen tipik Uvertür; 2. O çağın en moda dans
lanndan olan Rondo biçimindeki Musette; 3. Zarif
melodisiyle seçkinleşen ve kısacık süreli "Afri
kalı Esirler için Arya"; 4 . Çiçekler balesi şeklin
deki,bütün Avrupa ülkelerinden gelen esir cari
yelerin bulunduğu dördüncü bölümden alınan ki
bar Zefır ile Gül'ün aryası; 5. Rameau'nun özel
likle hayranı olduğu, baş rollerde danseden
Matmazel Salle için özenle hazırladığı "Vahşile
rin Dansı" ise son bölümden alınıruşur. (Süre 13')

Bach'ın klavsen için yazdığı üç süit dizisi (İn
giliz, Fransız Süitleri ve Partitalar), onun çağın
toplum yaşamına katkısı olarak düşünülebilir.
Gerçekten de her süitte, o çağda kullanılan dans
lar yer almaktadır.
Her biri altı süitten oluşan bu eserlerden Fran
sız Süitleri 1 7 1 7- 1 723 yıllan arasında Körhen'de
bestelenmiştir. Yapılannın İngiliz Süitleri'ne ve
Parrita'lara göre daha sade olması, Bach'ın bun
ları parlak sesli K.lavsen ( cembale) yerine içten
aniatımlı ve küçük sesli klavikord (klavicord) için
yazdığım düşündürmektet!ir. Ayrıca İngiliz gibi
Fransız adının da Bach tarafından verilmediği bi
linmektet!ir. Fransız Süitleri, ingiliz Süitleri'ne göre
daha kısa, daha değişken bölümlü ve daha ko
laydır. Froberger'in dört parçalı süit formuna
(Allemande-Gigue-Courante-Sarabande) Bach 4 .
Fransız Siliri'nde Gavotte, Air ve Menuet bölüm
lerini eklemiştir.
Arpejlerle süslenen Allemande'ta daha çok sağ
el görev alır. Akıcı karakterli Courante bir İtalyan
Corrente'si biçimindedir. 16. yüzyılın ağır darısı
Sarabande kibar ve lirik bir yapıdadır. Onu, 16.
yüzyılın halk darısı sayılan canlı Gavotte izler.
Daha sonra silltierin en kısa dansı, yalnız 16 öl
çü süren Menuet gelir. Air bugürı.kü aryalara ben
zemeyen bir durulukta iki sesli gelişir. Tüm süit
lerde son bölümü oluşturan 15. yüzyılın İngiliz
asıllı Gigue darısı -t!iğer süitlerdekinin aksine da
ha az canlı bir şekilde . "Av Borusu" sinyaliyle
eseri sona erdirir. (Süre 15')

SIDRACE: Ciacona

ı 7. yüzyılda yaşayan italyan besteci Bernardo
Storace' nin 1664 yıllarında Sicilya'nın Messina
kentinde erkesıra yöneticiliği yaptığı bilinmekte
dir. 18. yüzyılda ingiltere'de yaşayan müzikçi
Sıorace ailesi ile ilgisi olduğu sanılan beseecinin
klavsen veya org için yazdığı çeşitli eserleri Ve
nedik'ıe 1664 'de yayınlanmıştır. Frescobaldi ile
Pasquini arasında önemli bir aşama olan eser
leri. (Passamezw, Romanesca. Spagnoletta ve
Passacaglia'lar) arasındaki tek Ciacona (Chaconne)
isimli ağır dans. dört ölçülük bir bas tema üzeri
ne tekrarlanan çeşitiemelerden kuruludur.

BALBASTRE:
Rameau gibi Dijon'da doğan, sonra Paris'te
organisı olarak görev alan Claude Benigne
Balbastre, sık sık kendi eserlerini kapsayan
ve çok beğenilerı konserler de vermiş, Marie
Antoinette'e ve Cilarıres Dükü'ne, yabancı elçilik
mensupianna klavsen öğretmenliği yapmıştır. Ar
kadaşı Rameau'nun operalarının klavsen düzen
lemelerini başarıyla gerçekleştinmiş, org-piyano
arası "Forte piano organise'' adını verdiği tek
klavyeli bir çalgının icadında önemli rol oynamış
tır.
Çok değişken karakterde besteler yapan
Balbastre'nin en tanınmış eserleri arasında ro
mantik karakterdeki "La Suzanne" ile Scarlatti
stilinde, olağanüstü modern yapılı Gigue'i "La
Lugeac" da yer alır.

Bl

LIONA BOYD

gitar/guirar

2.7. 1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 2 1 .30
Atatürk Culrural Centre Big Hall , 9.30 pm
L. BOYD

Parranda

R. FORTIN

L'Oiseau Triste
Chinatown

I. ALEENIZ (1860-1909)

Mallorca

L. BOYD/R. FORTIN

Fallingbrook Samba
Fallingbrook Rag

R. FORTIN

Morning Sun Dance (5abah Güneşi Dansı)

Anonirn/Anonymous

Türk Halk Dansı!Iilrkish Folk Dance
(Düzenl./Arr. by L. Boyd/R. Fonin
Arap Dansı/Moorish Dance
(Düzenl./Arr. by L. Boyd/R. Fonin

ARAIINTERM!SSION
E. SATIE. (1866-1925)

Gyrnnopedie No. ı
(Düzenl ./Transcribed by L. Boyd)

J. MARTINI ( 1 74 1 -1816)

Plaisir d'Amour
(Düzenl./Transcribed by L. Boyd)

L . BOYD

Rorneria
carnival

Anonirn/Anonyınous

İnka Dansı/Danza Inea

M : PONCE (1882-1948)

Scherzino Maxicana

j.S. SAGRERAS (1879-1942)

El Colibri

A. LARA (1900-1969)

Granada

). PADILLA (1889-1960)

El Relicario

(Düzenl./Arr. by L. Boyd/R. Fonin)
F. BUSfAMANTE

La Misionera

Liona BOYD
People dergisinin "'Belki de dünyanın en iyi ka
dın klasik gitarcısı" olarak nitelendirdiği ve Gui
rar Player dergisinin üç yıl peşpeşe '"En İyi Kla
sik Girarcı" seçtiği Boyd"un son günlerdeki en bü
yük ideali New Age (Yeni Çağ) adlı akımın ve Pop
müzik dünyasının seçkin isimleri arasında ön
planda yeralmakrır.
Ünlü gitarcı julian Breaın'i konserde dinledik
ten sonra bu çalgıya ilgi duyan ve ailesinin ispan
ya'dan getirdiği gitarla çalışan Liona Boyd 14 ya
şında Thronto'da Eli Kassner ile ciddi şekilde eği
time başladı. Daha sonra Thronto Üniversitesi
Müzik Bölümü'nden birineilikle mezun olarak ça
lışmalarını julian Brearn ve Alexandre Lagoya ile
sürdürdü.
Kısa zaman sonra Avrupa. Uzak Doğu. Kara
yipler, Güney Pasilik, Kuzey ve Güney Amerika'da
resiraller verrneğe başladı. önemli orkestralar eş
liğinde çaldı. birçok televizyon programına ka
tıldı. Sanatçı ayrıca ingiltere Kraliçesi, Ronald
Reagan, ispanya Kral ve Kraliçesi gibi daha bir
çok devlet başkanına özel konserler verdi.
Boyd "Yılın Enstrürnantal Sanatçısı" olarak dön
kez )uno Ödülü'nü, kültürel katkılara verilen en
önemli ödül olan Vanier Ödülü'nü, Kanada Ni
şanı'nı almıştır. Aynca ıexas San Antonio Fahri
Belediye Başkanı ve Fahri Doktor ünvanianna da
sahiptir.
Bir platin, üç de altın plağı olan Liona Boyd
20'ye yakın albüın çıkartmıştır ve sanatçının en
son çıkan plağı ise "Persona"dır.

Bu resitat PROFiLO HOLDiNG A.S. rulı katkilany/a
gerçek/eştirilnıişdr.
� should Irke to tha11k PROF/LO HOLDING A.Ş. for their

COiltnÖUilO/lS.

BOYD: Parranda

MARfİNİ: Plaisir d'Amour

LARA: Granada

Güney Amerika kızılderililerinin Kayman adı
nı verdikleri timsahı yakalarken yaptıkları hare
ketleri koreagrafik biçimde taklit eden dansa Par
randa adı verilmektedir. Genellikle Kolombiya'nın
bazı bölgelerinde Noel zamanı yapılan bu dans,
Venezüella ve Küba'ya da geçmiştir. Pandomim
unsurunun zengin olduğu Parranda'larda şeytan
da yeralır.

Alman besteci, organist. müzik teorisi üzerine
kitaplar yazan, filoloji öğrenimi gören ve sonra
da Fransa'ya yerleşen johann Paul Aegidus Mar
tini (Jean Paul Egide) Paris Konservaruan'nda
kompozisyon öğretmeni olmuş, dini eserlerin
yanısıra opera da yazmıştır.
Onun 1 770'de Florian·ın sözleri üzerine besre
Iediği bu şarkı yüzyıllar boyu tazeliğini yitirmemiş,
"Aşkın zevki ancak bir an, acısı ise yaşam boyu
sürer" diye başlayan ezgi Benjamino Gigli'den
joan Baez'e kadar birçok sanatçının repertuannda
yeralmıştır.

Granada adlı bestesi yanında "Maria Bonita",
"Solamente una Vez" gibi hafif müzik parçala
rıyla tanınan Meksikalı Augusrin L.ara 600'ü aş
kın şarkı yazmış, ülkesinin hafif müziği ne öncü
lük etmiştir. Bu başarıları nedeniyle Franco ta
rafından 1 966'da Fahri Hemşehri'lik ünvanı ve
rilen L.ara'nın 1932'de bestelediği , ispanya'nın ay
nı isimli büyülü kentini dile getiren -ağır bölüm
lerinin lirikliği ile hızlı bölümlerinin akıcılığının
konrrasu ile seçkinleşen- Granada adlı ölümsüz
şarkısı. Mario L.anza'dan Caterina Valante ve
Frank Sinana'ya kadar birçok ünlü şarkıcı tara
fından plak yapılmıştır. Arada bir enstrümantal
gitar düosu olarak da seslendirilen (Paco De
Lucia-Ramon De Algeciras tarafından plağa dol
durulan) Granada bu solo gitar düzenlemesiyle
vinüoz bir yonıma sahne oluyor.

FORI'İN:
Kanada'nın Quebec kentinde doğan ve Müzik
Yüksek Okulu ile Montreal Üniversitesi'nde öğ
renim gören gitarist Richard Fortin , Quebec'de
besteel olarak çalışmaktadır. Özellikle Uona Boyd
için birçok besteler yapan ve onunla beraber ça
lışan Fortin'in sanatçı için yazdığı I..: Oiseau Tıiste
(Hüzünlü Kuş), Chinatown (Çin Mahallesi) adlı
parçaların yanısıra Fallingbrook Samba ve Rag,
Morning Sun (Sabah Güneşi) , Arap (Moorish)
danslan ile bu resiral için de bir Türk Halk Dan
sı'nı birlikte hazırlamışlardır.

ALBENİZ: Mallorca
Maceralı bir yaşam süren, Amerika ve Avru
pa'yı dolaşan Isaac Albeniz, ünlü müzikolog
Felipe Pedrell'le tanışmca durulmuş; virtüozluğu
bırakarak İspanyol halk müziği ile ilgilenmeğe
başlamış, ispanya'nın tanınmış yörelerinin isim
:erini taşıyan pek çok piyano parçası yazmıştır.
Bunlardan biri olan ve aslında kayık şarkısı an
lamına gelen Barkarai stilinde bestelenen Op. 202
Mallorca. 1 8 1 9'da Londra'da yayınlanmıştır.
Mallorca ispanya'nın Akdeniz'deki büyük ada
sındaki kayıkçıların şarkısını dile getirir. 3/S'lik
ölçüde ağırca (Andantino) tempodaki lirik giriş,
Majör tona dönünce canlanır, sonra yine ağır ve
melankolik biçimde sürer. (Süre 5')

SATİE: Gyrnnopedie No.ı
Bestelerine ''Armut Biçiminde Parça" gibi isim
ler veren, anianında "Dişi ağrıyan bir bülbül gibi"
şeklinde tanımlamalar kullanan. bağımsız ve rast
gele yaşayan , alaycı bir kimse olarak ün yapan
Erik Satie, çoğunlukla piyano için yazmıştır. Fran
sa'da Altılar (Les Six) adlı grubu kurmuş, ciddi
bir müzik öğrenimi görmemesine karşın kurallarla
belirlenen tımların başka türlü uyumu için çaba
göstermişti. Debussy ona ilgi duymuş, hatta iki
Gymnopedie'sinin orkestrasyonunu yapmıştı.
Gymnopedie'nin anlamına filozof ve psiko
analizciler de kesin bir açıklama getirememişler
dir.
Satie'nin genellikle aynı tempo ve karakterde
olan, t888'de yazılan üç Gymnopedie'sinden bir
numaralısı ağır ve acılı (Lent et douloureux) baş
lığını taşır; romans karakterinde, akorlar eşliğinde
formu gelişmeden sürer. (Süre 3')

BOYD: Romeria, carnival
Romeria veya Romeras. Allegrias, Bulerias,
Fandango, vs. gibi "Can ta Chico" (Küçük Şarkı)
adı verilen Flamenco grubuna bağlı olan ve Gü
ney Amerika'yı da etkileyen bir dans şarkısıdır.
Carnival ise Peru'dan kaynaklanan ve tüm And
dağları bölgesine yayılan , Huayno adı ile de anı
lan, maskelerle yapılan dini bir danstır; Güney
Amerika'ya özgü bambu flütlerle küçük davul
ların çok ritmik eşliğinde, genellikle karnaval eğ
lencelerinde yonımlanır.

BOYD/FORTİN: İnka Dansı
İnka Daıısı ise, yine And dağlarına özgü eski
İnka uygarlığını yansıtan pentatonik ses yapısıy
la, özellikle her türlü enstrümantal olanağı ser
gileyen düzenlemelerle gitarisrlerin çok ilgi duy
dukları bir parçadır.

PADİLLA: El Relicario
Genellikle gitar düoları veya ispanya'da man
dolin topluluklarının seslendirdikleri, istanbul Fes
tival'nde dinlediğimiz Los Romeros lbpluluğu ta
rafından da plağa doldurulan, popüler ezgili, an
cak ismi pek tanınmayan "El Relicario", daha bir
çok ünlü parça yazan İspanyol josc Padilla·nın
bir Pasadoble'sidir. Onun yüzlerce şarkısı içinde
" La Violettera", Tito Schrpa'nın söylediği
"Princesita" yanında, 1 9 1 6 'daki "Valencia" ola
ğanüstü bir başan kazanmıştı. Uzun süre Paris'te
yaşayan ve joseplıine Baker, Maurice Chevalier
ve özellikle Misrinquette için "Ça c'est Paris" gi
bi parçalar besteleyen Padilla'nın 60'a yakın sah
ne müziği de vardır.

PONCE: Scherzirıo Mexicana
Manuel Ponce, gitar besteleri yanında 1 9 1 4 'de
yazdığı ve Heifetz tarafından üne kavuşturulan
Estrellita (Küçük Yıldız) adlı parçasıyla tüm
dünyada tanınmış; 1 929'de Meksiko Üniversitesi
Folklor Bölümü'nün başına atanmış ve pekçok
halk müziği derlemişti. " Küçük Meksika
Scherzo'su" anlamına gelen Scherzino Mexica
na aslında piyano için yazılmış, ulusal ögelerin
klasik stilde uyumunu yansıtan, akıcı bir halk ez
gisi havasmı taşıyan bir eserdir. (Süre 3')

SAGRERAS: El Colibri
Güney Amerika'da arıkuşuna verilen isimdeki
bu parça, Arjantinli gitarist ve öğretmen julio
Sagreras'ın bu çalgı için bestelediği pekçok par
çadan biridir. Başlığındaki " Inıitacion al vuelo del
Picaflor" (Arıkuşunun uçuşunun taklidi) ibare
siyle aslında notalarıo tekrarıyla oluşturulan kı
sa bir etüt olan parçada, görünmeyen hızdaki ka
nat çırpmalanyla havada durabilen bu minik ku
şun çabukluğu yansıtılmaktadır. Zarif olduğu ka
dar parlak bir gösteri örneği olan El Colibri kon
serlerin -ancak bir dakika süren- vazgeçilmez
"bis" parçasıdır.
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EDUARDO FERNANDEZ

girar/guirar

8. 7.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 18.30
Atatürk Cultural Centre Big Hall, 6.30 pm

j. DOWLAND
(1562-1626)
B. BRITIEN
(1913-1976)
L. LEGNANI
(1790-1877)

ARAIINTERM!SSION
M. PONCE
(1882-1948)

F.arl of Derby's Gaillard
Sir Henıy Guilford's Almaine
Sir john Langston's Pavin

john Dowland tarzında Nocturnal, Op.70
Nocturnal after john Dowland, Op.70
10 Kapris/caprices, Op.20
Las Folias de Espana" üzerine
Çeşitlerneler ve Fiig
variations and Fugue on
Las Folias de Espana"
"

"

Bu resitat PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. "nin katkilanyla gerçekleştinlmişrir.
Ht should /ike to thank PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. for their conmbutions.

Eduardo FERNANDEZ
1 952'de Uruguay'ın Montevideo kentinde do
ğan sanatçı, yedi yaşında Raul Sa'nchez ile gitar
eğitimine başladı ve çalışmalannı daha sonra
Abel Carlevaro ile sürdürdü. Besteci Guido
Santarsola ile yorum, armoni, kontrpuan ve fiig
çalıştı.
Fernandez önce 1963 'de kardeşi ile gitar ikilisi
olarak konserler verdi; 1971 'de Uruguay Gitar
Derneği Yarışması ile Brezilya Porta Alegre Ulus
lararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödüllerini
aldıktan sonra solistlik karlyerine başladı. 1975'de
Radio-France·ın düzenlediği gitar yarışmasında
ikinci, aynı yıl Palma de Mallorca'daki Andres
Segovia yarışmasında birinci oldu.
Eduardo Fernandez I 977'de New York'ta verdi
ği ilk resitalinden sonra, genç kuşağın en parlak
gitarcılarından biri olarak ABD ve Avrupa'da ara
nan bir sanatçı oldu. İlk konserinden sonra
ABD'de Buffalo Filarmoni ve Denver Senfoni or
kestraları ile konserler, New York'da da altı re
sital verdi. Avrupa'da ise Londra'da Wigmore
Hall'daki iki resitalinden başka İngiliz Oda
Orkestrası ve Liverpool Kraliyet Filarmoni"nin
Edinburg Festivali ile Barbican Centre'daki kon
serlerine solist olarak katıldı. Fransa'da Lyon Ulu
sal Orkestrası konserlerinde ve isveç'deki Ulrice
ham Gitar Festivali'nde de çaldı.
1987/88 konser mevsiminde San Francisco,
Cleveland. Lexington ve Bermuda festivallerinde
konserler verdi; New York Virtüozlan, Anehorage
ve Savannah senfoni orkestralarına solist olarak
katıldı ve Fransa'da bir dizi konser verdi.

DOWLAND:
Gillll�d. Alınillne, Pa�
Elizabeth çağı İngiltere'sinin büyük bestecisi
olan john Dowlancı. İngiliz Orfeus'u olarak anı
lan bir lavta ustasıydı. Uzun yıllar ükesinin dı
şında çalışmış. ı602'de Londra'ya dönerek sa
rayda lavtacı olarak görev almıştı. Lavta eşliğin
de yazdığı şarkılarında birkaç partili bir düzen uy
gulamış, solo lavta parçalannda -bugünkü din
leyiciye bile modem gelen- ileri bir çoksesliliği ger
çekleştirıniştir. Daha hayatta iken eserlerinin çoğu
Avrupa'nın sekiz büyük kentinde yayınlanmış.
önemli etkileri olmuş; yazdığı Pavana ve Fanta
sia'lan diğer bestecilerin eserlerinde tema olarak
kullanılmıştır.
Eserlerine genellikle soylu bir kişinin adını ver
meği adet edindiği anlaşılan Dowland'ın, saray
çevresinin en sevdiği ve gözde darısı olan -neşeli
anlamına gelen ve Courante'ın gelişmesiyle göz
den düşen- Gaillard'ları bestelemekten zevk al
dığı da bilinen bir gerçektir. Programdaki ilk eseri
olan ve hem dansta. hem de müzikte kişinin ken
dini göstermesine olanak sağlayan ve ı6 10'da
Dowland'ın oğlu tarafından bastınlan "Varietie
of Lute Lessons" adlı kitapta yeralan bu Gaillard,
Derby Kontu'na adanmıştır.
Ciddi fakat fazla ağır olmayan 4/4'lük tempolu,
ı6. yüzyılda silltierde ilk parça olarak yeralan Al
lemande adlı dansa İngiltere'de Almaine (veya
Alman, Almande) adı verilmiş. Bu dans da Sir
Henry Guilford'a ithaf edilmiştir.
ıtalya'nın Padua kentinden kaynaklanan ve
Pavo-tavuskuşu kelimesinden çıktığı sanılan
Padavan� (Paduana). Pavana adıyla Avrupa'da.
özellikle Ispanya'da çok tanınan bu ağır ve soy
lu dans Ingiltere'de Pavin, Pavyn, Pavana. Pa
ven adlarını da taşır. Gerektirdiği ağırbaşlı stile
uygun, düşüneeli bir havada, ölçülü ve resmi olan
bu Pavin, herhalde bu karaktere sahip olan Sir
john Langston'a ithaf edilmiş.

BRİTIEN: Nceturnal

PONCE: Çeşitlerneler ve Füg

. Yurdumuza da gelmiş olan ve 12 yıl önce ölen
Ingiliz besteci Benjamin Britten operalar, koro
eserleri, konçenolar. senfoniler. yaylıçalgılar için
eserler. liedler yazmış; yeni ve eski tarzları usta
ca kaynaştırmıştır. Eski İngiliz müziğine bağlı ol
makla beraber ı2 ton müziğinin yeniliklerini de
değerlendiren Britten, Aldeburg Festivali'ne pek
sık katılmıştır. Yine Aldeburg'ta, ı963'de yazdı
ğı ve ünlü Ingiliz gitarisri julian Bream'e ithaf et
tiği "Noctumal"inde bir diğer İngiliz besteci john
Dowland'ın l597'de Danimarka'da basılan "First
Book of Songs or Ayres of Four Pans" (Dön Bö
lümlü Şarkı ve Aryalar Birinci Kitabı) adlı ese
rinden yararlanmıştır. Eserin 20. şarkısı olan:
"Gel. ağır uyku, gerçek ölümün görüntüsü ve be
nim ağlarnış. yorgun gözlerimi kapat. Benim can
nefesim fışkıran yaşlarla kesiliyor ve üzünrünün
haykıran iççekişleri kalbiini parçalıyor.
Gel ve düşüncülerin kemirdiği yorgun ruhumu al;
Bu yaşam ölınekte, son onu çalıncaya kadar" di
zeleri Nocturnaı·e temel olınuştu.r. Britten daha
önce de Serenade (ı943). Geceyarısı Düşü Ope
rası (ı960). Gece Parçası (ı963) eserlerindeki gibi
uyku, ölüm, hayal dünyası ile ilgili konuları işle
miştir.
Solo gitar için yazdığı ve "Gece Müziği
'Tarzında" anlamına gelen "Nocturnal" de, bu
ölüm şüri üzerine bir dizi çeşitlerneleri kapsar. An
cak çeşitlerneler temadan kaynaklanacağı yer
de tema onlardan sonra, sonda belirir· fakat te
ma ve ondan önceki çeşitlerneler tama:nıanrnaz.
Gecenin çeşitli ruhsal durumlan karakterize edi
lir: Eğlenceli. Çok Heyecanlı, Dirılenmeden, Emin
Olmadan. Marş Biçiminde, Hülyalı, Zarifçe Sal
lanarak gibi başlıklarla isimlendirilen çeşitleme
ler sonda, Dowland şarkısının bas teması üzeri
ne yazılmış sakin bir Passacaglia'ya ulaşır. Ge
cenin kanşık fikirleri durulmuştur. lema bir çizgi
şeklinde ineelir ve sessizliğe ulaşır; ancak şarkı
bitmemiş gibidir. unutulınuşrur: Sükunet egemen
olur. (Süre 18')

Ulusal Meksika müziğinin kurucusu ve ülkesi
nin müziğini "Salon Müziği" olmaktan kunaran
müzikçi olarak tanınan Manuel Maria Ponce. ürılü
gitar ustası Andres Segovia ile olan dostluğu so
nucu bu çalgı için yazdığı bestelerle gitar reper
tuanna pekçok eser kazandırmıştır. Alınanya'da
P.Krause'den piyano dersleri alan, Paris'te Paul
Dukas ile kompozisyon çalışan Ponce'nin dü
zenlediği Meksika şarkılan yanında b;rçok sen
fonik eseri, sahne ve ses müzikleri, piyano, ke
man ve gitar konçenelan ve genellikle hepsi de
Segovia'ya ithaf edilen beş sonatı. 50'yi aşan
Prelüd'ü de vardır. Bunların arasında en zor olan
Iann başında gelen, ı 930'da yazdığı "Las Folias"
üzerine 20 çeşitierne ve füg de Segovia'ya adan
mıştır. Hatta Segovia bu eseri çeşitli çağdaş bes
tecilere örnek göstermiş. gitar için bu kalitede yaz
malarını önermiştir.
Iberik Yanmadası'ndan kaynaklanan 3/4'lük öl
çüdeki ağır (Lento) . _tanınmış dans ezgisi Folias
ı 7. yüzyıldan beri lema ve Çeşitlerneler şeklin
de kullanılmıştır. Ponce de Folias·ı aynı biçimde
değerlendirmiş, bu çok bilinen sade ve ağır te
mayı 20 kez değişimlerle işlemiştir.
Çok canlı ı . Çeşitlerneyi (Poco vivo) ona hız
daki ikincisi. sonra da romantik, flajöle seslerin
de kullanıldığı ağır 3. Çeşitierne izler. 4. Çeşitle
me heyecanlı akorlarla (un poco agitato) gelişir;
5. Çeşitierne ağırca (Andantino) bir romans şek
lindedir. Sonra canlı ve duygulu 6 . . ağır ve mis
tik 7. . ona hızda (moderato) yine flajöle sesler
le arp srilindeki 8. . etkili ve ağır 9. gelir. Çok hızlı
(prestissirno) 10. bir dans havasındadır. Akarla
rın vurularak ta değerlendirildiği güçlü (fone) ve
hafif (piano) nüanslarla şarkı söyler gibi ağırca
(Andantino) ve ritmik ı 2 . çağdaş havasıyla ilgi
çeker. ı3. Çeşitierne yine ağır, kendine özgü ar
monik yapıdadır. Canlı akorlarla başlayan 14. ya
vaşca söner. Ene�ik ve güçlü ı5 . . tremolo ile vir
tüozca yansıyan ı6. ya öncülük eder. ı 7. ise bir
Scherzo havasında canlı ve tekrar eden notalar
la ilgi çeker. Senkop lu bir ritimle gelişen canlı ve
aksanlı (vivo e marcato) ı9.yu izleyen ağır
(Andante) ve tümüyle flajöle çalınan 20. Çeşit
Ierne sondaki Füg bölmesinin karakterini duyu
rur. Bu nedenle de füg uzun tutulmuş bir çeşit
leme olarak da kabul edilebilir. Ağır başlayan ve
giderek hızlanan, bazı bakımlardan çağdaş bir
Bach'ı anımsatan Füg güçlü bir akorla sona erer.
(Süre 27')

LEGNANİ: Kapris
İtalyan Rinaldo Luigi Legnani şarkıcı ve gita
rist olarak öğrenim görmüş. ı7 yaşında Ravenna
Tiyatrosu'nda operalarda rol almış, gitar virtüo
zu olarak ilk kez ı816'da sahneye çıkmış. Avru
pa'yı dolaşmış, hatta Paganini'yle beraber İtal
ya'da ı837'de konser vermiştir. Daha sonra
Ravenna'ya yerleşerek gitar çalış ve yapımı tek
niğinde çalışmalan yönetmiş, Giuliani'nin tekni
ğini en üst sınıra kadar geliştirmiştir. O çağın kü
çük gövdeli ve küçük sesli gitadarının yapımın
da da Staufer gibi ünlü lütyeleri etkilemiş, Opus
sayısı 250'ye varan eserleri Czerny'nin piyano,
Kreutzer'in keman etütleri gibi öncülük etmiştir.
Konçenolar. düolar, fantaziler. etütler. çeşitlerneler
besteleyen Legnani'in Op. 10 numaralı, sol elin
yalnız bir parmağıyla çalınan Scherzo'su yanın
da Op.20, 36 Kapris'i bugün bile gitar öğreni
minde kullanılmaktadır.
Önce kolay tonalitelerde başlıyan 36 Kapris git
tikçe güçleşerek ve tüm tonaliteleri kapsayarak
ağırdan çabuğa açılan bir yelpaze gibi gelişir ve
bu arada bam� (sol elin işaret parmağının ka
padastro gibi kullanılması) tekniğinin olgunlaş
tınlınasında önemli bir rol oynar.

Manuel PONCE

UFUK ve/and BAHAR DÖRDÜNCÜ

iki piyano/duo piano

9. 7. ı988. Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu, ı 1 .00
Atatürk Cultural Centre Concert Hall, 1 1 .00 am
j. BRAHMS
(ı 833-ı 897)

Sanat, Fa ıninör Op.34b
Sonata in F ıninor, Op.34b
• Allegra non troppo
• Andanre, un poco Adagio
•Scherw. Allegra
• Finale. Poco sostenuro
AIIegro non troppo
Presro non troppo

ARA/ıNTERMISSıON
C. DEBUSSY
( ı 862-ı9ı8)

En Blanc et Noir
ı. A mon ami S. Kussewitzky
(Avec emportement)
2. Au Ueurenant jacques Charlot
(Lent. Sombre. Sourdement rumulrueux)
3. A mon ami Igor Srravinsky
(Scherzando)

M. RAVEL
( ı875-ı937)

La valse

Bu resiral, OICDA$ ANADOLU DIŞ TiCARET A.S ."mlı karklianyla gerçekleşririlmişn"r.
Hi' should /ike ro rhank OICDAS ANADOLU DIS TICARET A.Ş for their contnöunons.

Ufuk DÖRDÜNCÜ
ı96ı'de Antakya'da doğan Ufuk Dördüncü öğ
renimine Ankara Devlet Konservatuarı'nda Gü
lay Uğurata ve Bedü Aran'la başladı. ı 980'de Ce
nevre Konservaruan piyano yüksek bölümü sı
navmı kazanarak, D. N 'Kaova ile eğitimini sür
dürdü ve ikincilik ödülüyle okulu bitirdi. Daha
sonra ihtisas sınıfında H . Daryner ile çalıştı,
ı 986'da Virtüozluk Ödülü'nü alarak mezun ol
du.
Bu arada, ı 98 l 'de İngiltere'de Darlingron Mü
zik Okulu ile, ı98S'de Maria Curcio'nun kursla
rına katıldı. ı 987 yılında Cenevre Radyosu tara
fından seçilerek kardeşi Bahar Dördüncü ile M .
Vlado Perlmutter'in Ravel stajına katıldı.
Halen Rene Duchable ile çalışmalarını sürdü
ren sanatçı kardeşi Bahar ile Türkiye, İsviçre ve
Fransa'da iki piyano olarak resiraller ve orkestra
eşliğinde konserler vermiştir.

Bahar DÖRDÜNCÜ
ı 96S'de doğan Bahar Dördüncü 1 973'de An
kara Devler Konservaruarı·nın piyano bölümü
ne girerek Kamuran Gündemi!. Gülsin Onay, Elif
ve Bedii Aran'la eğitim gördü. ı98 1 'de Cenevre
Konservatuarı'nın yüksek piyano bölümü sına
vını kazandı. D. N' Kaova ile çalışmaya başladı
ve ı 982'de Altın Madalya ile son sınıfa geçerek
M . E .Verelle ile eğitim gördü; birincilik ve üç özel
ödülle mezun oldu. ı 983-87 yılları arasında
Datyner ile ihtisasına devam eden Bahar Dör
düncü, 1986'da virtüozluk sınıfını birineilikle bi
tirdi. Aynı yıl İspanya'daki Pilarbayona ve Paris
Oda Müziği yarışmalannda finalist oldu. l987'de
Cenevre Radyosu tarafından seçilerek kardeşi
Ufuk ile Perlmutter'in Ravel stajina katıldı.
Halen Rene Duchable ile çalışmalarını sürdü
ren Bahar Dördüncü. kardeşi Ufuk ile Türkiye,
İsviçre ve Fransa'da resiraller ve orkestralar eşli
ğinde konserler vermiştir.

BRAHMS: Sonat, Op.34b

DEBUSSY: En Blanc et Noir

RAVEL: La Valse

Brahms bu eseri önce dön bölümlü bir sen fo
ni, sonra iki,viyolonselli bir yaylıçalgılar beşiisi
olarak ı861 'de planladı. Aynı yıllarda eserin iki
piyano için düzenlemesini de yapn. Daha son
ra, eserin iki piyano ve yaylıçalgılar için olan şe
killerini bir araya getirerek ı865'de Piyanolu Beşli
(Op.34) halinde yayınladı . ı872'de iki piyano için
sonat olarak (Op.34b) basılan eser günümüzde
her iki şekliyle de çalınmaktadır.
Birbirine zıt çeşitli anlanmların bir karışımı gi
bi olan ı . Bölüm (Allegro non troppo) teksesli
(unison) olarak başlamasına rağmen bunu ani
bir dışa vuruş gibi ciddi. duygulu ve çoşkun bir
bölme izler.
Sakin ve hülyalı havasıyla ilk bölüme bir kar
şıt oluşturan 2 . Bölümde (Andante) Schuben
Liedleri'ne benzeyen, ama tam Brahms'a özgü.
duygulu ve güzel bir ezgi gelişir.
Küçük bir sonat formunda yazılan 3. Bölüm
(Scherw) gizemli bir ses dünyası gibidir. Farklı
şekilde üç ayrı tema belirir: önce gittikçe yük
selmek için pjdinen, sonra güçlü ıitimli ve en son
da da ilk ikisine karşı, günışığına ulaşmak için
savaşan temaları zarif. halk müziği havasındaki
'Tiio bölmesi izler.
Son ,bölüm (Finale) yine birinci bölüm ün hu
zursuzluğunu ve hareketliliğini yansıtır. Önce hü
zünlü, ciddi, karanlık bir giriş (poco sostenuto) ,
dansa benzeyen, gerilimi azaltan bir havaya dö
nüşür (Allegro non. troppo) . Gittikçe canlanan tem.
po büyük bir yoğunlukla çok hızlı şekilde (Pres
to) Coda ıle sona erer. (Süre 43')

ı9ı 5'de yazılan "Beyaz ve Siyah" Claude De
bussy'nin iki piyano için son eseridir. önce pi
yanonun siyah-beyaz tuşlarının zıtjığını düşüne
rek "Caprices en Blanc et Noir" (Beyaz ve Siyah
Kaprisler) adını verdiği ve Velasquez'in gri renk
lerinden esinlendiğini belirttiği eserin her parça
sı bir başka kişiye ithaf edilmiştir.
ı9ı3'de, ünlü Rus orkestra şefi Sergei Kusse
witzky tarafından Moskova'ya davet edilen De
bussy ilk parçayı ona adamışnr. İkincisi, 19ı5
Martında savaşta ölen '!eğmen jacques Charlot'nun
anısına yazılmışnr. Üçüncü parça ise "Arkada
şım İgor Stravinsky'ye" başlığını taşır.
Eserin stili bir bakıma Chepin'in etkisini de yan
sıtır. Debussy o yıllarda Durand Yayınevi için
Chepin'in eserlerinin düzeltmelerini yapmaktay
dı. Bu çalışma onu, piyano tekniği üzerinde çok
derin düşüncelere sevketmişti. Alman Zeplini sal
dırılan yüzünden Paris dışına çekilmiş, savaştan
uzak Anger'de oturuyor, hem Bach'ın sonatları
ile. hem de Chepin ile ilgileniyordu.
Öfke ve taşkınlıkla yorumlanması istenilen ı .
Bölümün (Avec Emportement) başına Gounod'nun
Romeo ve ]ülyet'inin librettosundan aldıgı birkaç
mısra ile (Yerinde kalan ve dansetmeyen, kendi
şerefsizliğini kabul eder). şakacı bir şekilde, sa
vaştan uzak kalmayı da delaylı olarak anlatır.
Kapıisli bir vals havasında -biraz da Ravel'in La
Valse'ini anımsatarak- ancak vals ritmi daha be
lirsiz şekilde uygulanarak, bazen gölgeli, bazen
açık bir onam yaratılır.
Debussy'nin en başarılı olduğunu belintiği ve
"Ağır-Karanlık ve kısık uğultulu" yorumlanma
sını istediği 2. Bölümün başlığında ise François
Viilan'un "Fransa'nın Düşmanianna Karşı Balad"
adlı şiirinden birkaç dize yeralır. Burada bir sa
vaş alanı anlaturu düşünülmemiştir. Ancak uzak
laşan, yaklaşan trompet benzeri sinyaller, birbi
riyle çarpışan motifler belirgindir. Uzaktan du
yulan uyumsuz koral "Alınan Ezgisi" Fransa'yı
tehdit eden kötü güçleri simgeler. Parlak fanfar
larla yansırılan aydınlık son ise karanlığın yenil
gisidir.
Genç Stravinsky ile Debussy'nin dostluklan be
lirli temalarla olmasa bile, 3. Bölümde (Scherzando)
kullanılan Slav benzeri bir temayla sunulur. Bes
teci bu bölümde de Orleans Dükü Charles'ın bir
sözünü başlığa almışnr. Stravinsky'nin gençlik
eserlerini beğenen Debussy ona ithaf ettiği bu
bölümde doğunun gizemini bazen gölgeli, bazen
sevinçli bir anlatımla vermiş, sondaki "gri" ton
la sönüşü büyük bir başanyla gerçekleştirmiştir.
Eski kural ve forma bağlı kalmamayı iki piyano
tekniği ile deneyen bu ilginç eser, ilerde Stravinsky
ve Banok'a da yol açan üstün bir örnektir.
(Süre 17')

ı906 yılından beri vals için bir övgü beste
lerneyi tasarlayan Ravel, ı. Dünya Savaşı'ndan
sonra "Viyana" adını verdiği bir esere başlamış
tı. ı9ı9'da Paris'teki Rus Balesi'nin kurucusu
Diaghilev'in siparişi üzerine La Valse'i "Koreog
rafik bir Şür" olarak yazdı, fakat parasal anlaş
mazlık nedeniyle, eser ilk kez bir konser parçası
olarak ı2 Ocak ı 920'de Lamoureux Orkestrası
tarafindan seslenclirildi. Ancak ı928'de bale mü
ziğine uygulanan La Valse'in partisyanuna Ravel
şu açıklamaları yazmıştı: "Sürüklenen bulutlar
açılarak aradan dans eden çiftierin parıltısı gö
rülür. Bulutlar gittikçe açılır, durmadan dönen çift
lerle dolu uçsuz bucaksız bir salon onaya çıkar.
Sahne yavaş yavaş aydınlanır. Şamdan taşıyan
uşaklar birden onaya fırlarlar. ı885 yılında bir
imparatorluk sarayının salonu . . ."
Ravel'in, doğal olarak 3/4'lük vals temposun
da değerlendirdiği bu sekiz vals, savaştan yeni
çıkmış ve 19ı9 yılında barış antiaşması imzala
mış olan Avrupa ülkelerinin geçirdiği yıkımların,
korku ve trajeclinin bestecideki büyük etkisini ve
getirdiği olgunluğu da yansıtır.
İki piyano için düzenlemesi de yapılan La Valse
üç bölüm halinde gelişir: İlk bölümde valsin do
ğuşu, belli belirsiz duyulan ses kıvılcıınlanyla ve
vals ritmiyle canlandırılır. Vals ezgilerinin tanın
maya başladığı yerde 2. Bölüme girilir. Viyana'nın
dansa meraklı çiftleri dön.mekte, baygın ezgiler
duyulmaktadır. Valsin ritmi ve rengi güçlenmek
te, tutkulu vals melodileri birbirinin içine girmek
teclir. Son bölümde Viyana imparatorluk sarayın
daki dans adeta "Fantastik" bir siklona dönü
şür. (Süre 13 ')

Maurice RAVEL
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ERNST-ERICH STENDER

org/organ

17.7. 1988, Sen Annıan Kilisesi, 16.00
St. Antoin Church, 4.00 pm
D. BUXTEHUDE
(1637- 1 707)

Prelüd, Füg ve Chaconne
Do Majör, BuxWV 1 37
Prelude, Fugue and Chaconne
in C Major, BuxWV 137

).S. BACH
(1685-1750)

Prelüd ve Fiig,
Mi bemol Majör, BWV 552
Prelude and Fugue in
E fiat Major, BWV 552

).S. BACH

"Allein Gott in der Höh' sei Ehr"
BWV 662

C. FRANCK
(1822-1890)

Koral No.3, La minör
Choral No.3 in A minor

M. REGER
(1873-1916)

Op.59'dan 'lbccata ve Fiig
'lbccata and Fugue from Op.59

T. DUBOIS
(1837-1924)

'lbccata, Sol Majör
'lbccata in G Major

F. LISZT
(1811-1886)

6-A-C-H üzerine Prelüd ve Fiig
Prelude and Fugue on 6-A-C-H

Bu resical HiiJDN INTERNATIONAL iSIXNBUL'un kacktlanyla :gerçekleşn'nlmişcir.
Vlt' should /ike co

chank HIIJDN INTERNATIONAL ISTANBULfor cheir contnöueions.

Ernst-Erich STENDER
1944'de Kuzey Almanya'nin Tönning kentin
de doğan sanatçı, küçük yaşlarda piyano ve org
dersleri almaya başladı . 13 yaşında ilk org kon
serini verdi, daha sonra eğitimine Lübeck Mü
zik Akademisi'nde devam etti ve kantarlar ile or
ganistler için önemli bir deney olan "Kilise
Müziği" sınavını 1972 'de üstün başanyla verdi .
Lübeck Possehl ve Amheim Uluslararası Org
Yanşmalan'nda ödüller kazandı. Aynı dönemde,
St. Marien Kilisesi organistliği için açılan sınavı
kazanarak bu göreve atandı. 1974 yılında
"lbtentanzorgel" ve "Büyük Org" ile 16 konser
verdi ve bu konserlerde johann Sebastian
Bach'ın, 1979'da da Buxtehude'nin tüm org eser
lerini seslendirdi.

BUXTEHUDE:
Prelüd, Füg ve Chaconne
Kuzey Avrupa'nın en büyük org ustası sayılan
Dietrich Buxtehude engin fantezisi ile de saygı
görmüş, J. S. Bach bile onu görrneğe Lübeck'e gir
mişti. Besteci geniş kapsamlı ve çok bölümlü
eserleriyle, kullandığı ekolu kısımlar, birbirini iz
leyen akarlar ve başarıyla işlediği çokseslilik
(polifoni) ile yeni bir org üslubu yaratmıştır.
Prelüd. Füg ve Ciacona (Chaconne) adlı eseri
onun 28 eserden oluşan Prelüd ve Fügler dizisi
nin ilki ve günümüzde en çok çalınanlarından
dır. Prelüd bölümü belirgin şekilde üçe ayrılır: Giriş
kadanslannı ve akorlannı, fug benzeri gelişen kısa
bir bölüm izler. Sonra belirginleşen yoğun Prelüd
duytılur.
Füg bölümü ise canlı üç kadansla Ciacana'ya
ulaşır. Ağır bir dans havasındaki Ciacana'da hep
aynı kalan bas panisi (ostinato) ilk bölümün te
malarından oluşmaktadır.

BACH: Prelüd ve Füg
Saray orkestrası yöneticiliği ve kilise orgçulu
ğu sırasında en önemli görevi de ayinler için kan
tatlar ve org parçaları yazmak olan büyük dahi
)ohann Sebastian Bach'ın bu eseri, diğer fug ve
prelüdlerden farklılık gösterir. İlk kez 1 739'da ya
yınlanan Alman Org Mesi'nde (BWV 669-689)
başta Prelüd. sonra koraller. so nda ise Füg ye r 
alır. B u Prelüd ve Füg'de Bach. Buxtehude'nin
etkisinden kunulmuş. teolojik derinliği üstün olan
yeni bir form yaratmış gibidir. Prelüd ve Füg'ün
kapsadığı üç ayrı temayı da "Baba-Oğul-Kutsal
Ruh" üçlemesine bağlayan uzmanlar. bu karak
terin çok zengin kontrastiarta yansıtıldığına işa
ret ederler.
Orgun bütün olanaklannın kullanıldığı (organo
pleno) Prelüd sanki bir bayram müziği gibi, çe
kici bir Fransız Uvenürü havasında, bir "Conceno
Grosso" biçimindedir. Aşağı yukarı aynı uzun
luktaki Füg'de de her üç bölme ayrı ayrı gelişir.
Dön ayrı tema ile genişletilen ilk bölme beş ses
lidir. 2. Bölmede birinci tema, gelişimden sonra
yeni ritme uygulanır. 3. Bölmede ise birinci te
ma pedalla duyurulurken. üçüncü tema ile iliş
kilidir. Ritmik uygulaması ve üstün gücüyle bu
Füg. türünün zirvesinde yer alan eşsiz bir örnek
tir. (Süre ı 7')

)Ohann Sebastian BACH

BACH: "Allein

Gott . . .

"

REGER: 1bccata ve Füg

"'AIIein Gott in der Höh'sei Ehr" (Yalnız yüce
lerdeki '!ann Şereflidir) adlı bu Korali Bach çok
sevdiği için en az lO kere orga uygulamıştır. 1539
yılına ait dini bir ezgi (Gioria in excelsis) üzerine
yapılan bu Koral 662 sayılı eserde, tema ağır tem
poda (Adagio) soprano seslerde duyurulur. DI
ğerlerine göre daha çekingen bir yapıda olan bu
Koral . Bach'ın 1 74 7-49 yılları arasında topladığı
18 Leipzig Korali arasında yer almaktadır.

Brahms ve Liszt'ten etkilenen, ancak Barok
formlan kullanan Max Reger çok sayıda org eseri
bestelemiştir. Diğer eserleri günümüzde bile org
için yazdıklarının gölgesinde kalır. Org besteleri
arasında en çok yorumlananlardan biri olan
Op.59 dizisinden 1bccata ve Füg'dür. üzeilikle
canlı 1bccata, hızlı kadarısiarı ve sade olduğu ka
dar da görkemli akarlan ile başarılı şekilde geli
şir. Füg bölümü ise esere sakin bir bitiş hazırlar.

FRANCK: Koral No.3

DUBOİS: 1bccata

19. yüzyılın en büyük orgçusu sayılan Cesar
Franck, Paris'te birçok kilisede org çalmış,
1872'de konservatuara org öğretmeni olarak
atanmış, meslek ve aile yaşamında mutsuz ol
muş, en önemli eserlerini de yaşlılığında beste
lemiştir.
üç Koral'ini de 1890'da, öldüğü yıl yazmıştır.
Aslında kendi bulduğu. bestenin ana teması
nı oluşturan bölmeye adını verdiği Koral'lerin
Gregoryen veya Alman kilise ezgileriyle ilgisi yok
tur.
Bu Koral'lerin üçüncüsü çok sade ve kolay an
laşılır biçimde düzenlenmiştir. önce rizlerde du
yulan huzursuz ilk bölmeyi, ağır (Adagio) tempo
da trompet solosu benzeri kısım izler. Sonra te
manın canlı şekilde yükselen taklidi (imitation)
sunulur. Son bölme ise yine Koral'in başlangı
cındaki motife ustaca uağlanır. (Süre 14 ')

Fransa'nın Marne bölgesinde doğan, Paris Kon
servatuan'ndaki parlak öğreniminden sonra Ro
ma ödülü'nü kazananFrançois element The.odore
Dubois uzun yıllar organist olarak çalışmış, Pa
ris Konservaruan müdürlüğü de yapmıştır. Sah
ne ve kilise müziği yanında öğrencileri için de
müzik yazan besteelnin org eserleri arasında en
çok plağa doldurulan 12 parçadan oluşan birin
ci diziden üç numaralı Sol Majör 1bccata'dır.

LİSZT: Prelüd ve Füg
Çağının en büyük piyano vinüozlanndan olan
Liszt. Bach'ın büyüklüğünü tam anlamıyla kav
rayan bestecilerin başında gelir. Bach Derneği
kurmuş ve onun anısına isminin harflerinin (B-5i
bemol, A-La, C-Do, H-Si) notalan üzerine
1885'de bu eseri yazmışur. Füg formu üszt'in pek
kullanmadığı bir form olmasına rağmen, müzi
kal yapısı kolay anlaşılır şekilde, zarif bir vinüozite
ile bestelediği bu eser, onun piyano eserlerı gıbı
teknik güçlüklerle doludur. 1emanın bütünüyle
hakim olduğu değişken Prelüd'den sonra, daha
çok fanteziye benzeyen Füg başlar. Dön sesli bir
sergileme (exposition) temanın tanınmasını güç
leştiıir. Pasajlar. triller ve kadanslarla yumuşa
yan eser, bu ilahi havada sona ulaşır.
Liszt'in bu eserinin iki şekli vardır: Biri org için,
diğeri ise piyano için yazılmıştır. (Süre 13')

Cesar FRANCK
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lndustriemagazin (Almanya),
Euromoney Magazine (Ingiltere),
Travel Holiday (ABD), Exeaıtive
Travel (Ingiltere), Business TraveUer
(Ingiltere) ve Uluslararası Uçak
Yolaılan Demekleri Vakfı (lFA PA)
tarafından, sık seyahat eden uçak
yolaılan arasında gerçekleştirilen
6 ankete göre, Swissair, 1987'nin
en iyi havayolu seçilmiştir.

Çi�ekler i�in teşekkür ederiz.
Son yıllarda basında okuduklanmız, kuşkusuz bizim için çok memnuniyet vericidir. Basın organlan,
sık seyahat eden uçak yolcuları arasında yapılan ve Swissair'in diğer havayollarından önde geldiğini
duyuran anket ve araştırma sonuçlarını sürekli yayırnlıyor. Oyunu bize veren herkese teşekkür ediyor
ve bu başanmızdan ötürü şırnarmayacağımıza söz veriyoruz. Bir dahaki
sefere,

Swissair ile uçtuğunuzda ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

swissairC

GIUSEPPE DI STEFANO
ROBER1D NEGRI

tenor/tenare

MONICA CURTH

soprano

piyano/piano

24.6. 1988, Aya İrini, 18.30
St. Irene Church, 6.30 pm

Giuseppe Dİ STEFANO

V. BEl1.1Nl

3 Şarkı/Song<>
•Vaga !una che inargenti
•Dolente immagine
•Fenesta ca lucive
(Bellini'ye atfedilmektedir/attributed to Bellini)
Giuseppe DI SI'EFANO

). BRAHMS
(1833-1897)

3 Ued!Lieds
•Maedchenlied "Auf die Nacht
in der Spinnstub'n", Op.l07, No.S
•Dein blaues Auge. Op.59, No.8
•\On Ewiger Uebe, Op.43 No. !
Monica CURfH

(1801-1835)

ARAIINfERMISSION
P. rosrı
(1846-1916)

3 Şarkı/Song<>
•Si tu voulais
•Amour! Amour!
•Chanson de l'adieu
Giuseppe DI SI'EFANO

I. PIZZETI1
(1880-1968)

I Pastari
Monica CURfH

O. RFSPIGHI
(1879-1936)

Soupir
Monica CUKI'H

F. ALFANO
(1875-1954)
P. rosrı

Dio pietoso (Risurrezione)
Monica CURfH
Apri!
Non t'arno piu
I:ııltima canzone
Giuseppe DI SI'EFANO

Bu resitat HÜRRiYET Gazeted/ik ve Matbaacı/ik A.Ş. 'nin katkıla'!Yia gerçekleşdri/mişd�
vıe should !ike to chank HÜRRiYET Gazetealik ve Matbaaetlik A.Ş. for cher
i contnöudons.
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Sicilya'nın catania kentine yakın Matta Santa
Anastasia'da 24 'Jemmuz 1921'de doğan Di
Stefano önce bir Cizvit manasrınnda din eğiti
mine başladi ve opera meraklısı bir arkadaşının,
söylediği bir halk şarkısını beğenmesi üıerine şan
öğrenimine karar verdi. Ailesi kendisini din öğ
renimi için Milana'ya gönderdiğinde, 16 yaşın
da girdiği amatör şarkıcılar yanşmasını kazanınca
ünlü bariton Luigi Montesamo'nun öğrencisi ol
du; büyük mali güçlüidere rağmen yılmadan eği
timini sürdürdü. Gazete satıcısı, bıçak bileyeisi
olarak hayatını kazanırken askere alındı ve
li. Dünya Savaşı'nda Almanlara esir düştü. Bu
arada İsviçre'ye kaçarak, bir hafif müzik toplu
luğu eşliğinde Nino Florio takma adıyla şarkı söy
ledi ve plak doldurdu.
Opera sahnesine ilk kez ı946'da Reggio
Ernilia'da 'Jeatro Municipale'de Puccini'nin Manon
Lescaut'sundaki De Grieux rolüyle çıktı ve aynı
yıl Barselona'daki 'Jeatro Liceo'da bu rolü can
landırdı. ı947'de finına hızıyla yükselerek Vene
dik, Bolonya, Roma ve en sonunda Milana La
Scala'da sahneye çıktı. 1948-50 yılları arasında
New York Metropolitan Operası'nda -devamlı
kontratı olmamasına karşın- Rigoletto'daki Dük
rolüyle olağanüstü başarı kazandı. Bu başarısı
Rio de janeira ve Mexico City'den sonra Viya
na, Paris. Londra gibi müzik merkezlerinde sür
dü. ı950 Verona Festivali'nde İnci Avcıları ope
rasıyla sahneye çıktı; İngiltere'de ise ilk kez ı 957
Edinburg Festivali' nde alkışlandı .
İtalyan tarzındaki eşsiz şarkıların melodilerinin
saflığı. canlılığı, duygusallığı ve özellikle de şi
velerinin duyurulmasının düşünüldüğünden de
güç olması nedeniyle. pekçok opera sanatçısı
Napaliten şarkılardan çekinmiştir. Önce stil ve
teknik, sonra da yorumda aşırıya kaçma korku
su ve özellikle fanatik İtalyan dinleyicilerin bek
lenmedik tepkileri birçok sanarçıyı bu tür müzik
ten uzak tutmuştur. İşte. Di Stefano'nun başarı
sının sırrı bundadır: O, her türlü müziğin hakkı
nı vererek zirveye basamak basamak tırmanmış
tır. Thm bir halk sanatçısı olan Di Stefano bu ne
denle de Milana La Scala ve Napali San Carlo
operalarında, halkın ona verdiği Pippo ismiyle
anılmıştır.
Tüm ünlü operalann baş rollerinde sahneye çı
kan ve ı950'1i yıllarda soprano Maria Callas'la
La Boheme, ı Puritani, Madame Butterfly, Mas
keli Balo, Rigoletto, Palyaço, cavaUeria Rı.ısticana.
Manon Lescaut'yu; soprano Leontyne Price ile
Tosca'yı, soprano Amionietta Stella ile La
Traviata'yı plağa dolduran Di Stefano'nun
Verdi'nin Requiem'i ve -doğal olarak- Napaliten
şarkıları da tanınmış plak kayıtları arasındadır.
1955'de La Scala'da Karajan'nın yönettiği l.l.ıcia'da
Maria Callas ile rolleri paylaşmış; bir anlaşmaz
lık sonucunda uzun süre uzak kaldığı La Scala'ya
1964 'de Aşk İksiri ile görkemli bir dönüş yapmıştır.
Bu arada Berlin'de Lehar'ın 'Jebessümler Diyarı
operetiyle de başarı kazanan bu ateşli Sicilyalı
sanatçı, Amerika'ya gitmiş ve opera kurumunun
sanat yerine, ticari düşünceyle çalıştığını öne sü
rerek uzun süre sahneye çıkmamıştır. ı 973-74 se
zonunda, Callas'ııı uzun suskunluk döneminden
sonra çıktığı turnede onunla beraber söyleyerek
başarılarını tekrarlartıışnr. Sanatçı çeşitli müzik
merkezlerinde verdiği resitalierini sürdürmekte
dir.

BELLİNİ

PİZZETii

Caıania'da doğan İtalyan opera bestecisi
Vincenzo Beliini ünlü operaları yanında dini ko
ro eserleri. şarkılar. arieti:;.,ı'l ar da yazmıştır. Bu
şarkıların çoğunda Sicilya ve Napoli halk müzi
ğinin etkisinde kalmıştır. Wagner'in dediği gibi,
onun tümüyle yürekten gelen müziği, sözlerle iç
tenlikle kaynaşmıştır. Özellikle, ilk kez Viyana'da
yayınlanan "Vaga Luna che inargemi" (Ay dal
galarda gümüş gibi parıldıyor), bir amik aıya bi
çimindeki ve 1824'de Napali'de yazılan "Doleme
immagine di fiile mia" (Kızımın acı hayali) adlı
arierra'lar ile Beliini'nin yazdığı sanılan "Fenesıa
ca Lucive" adlı Napaliten şarkı bunların en ün
lülerindendir.

Parma'da doğan İtalyan besteci, şef ve eleştir
men İldebrando Pizzetti daha çok eski stile bağ
lı olan tutucu karakteriyle çağdaşlannı etkilemiştir.
Bazıları da radyo için olmak üzere birçok opera
yazan Pizzetti genellikle G. D'Annunzio'nurı lib
rettolannı değerlendiımiştir. Yine D'Annunzio'nun
bir şiiri üzerine yazdığı "! Pastori" (Çobanlar)
1908 'de yazılan beş li ri k şarkı arasında yeralır.

BRAHMS

Monica CUIITH
Almanya' nın Hamburg keminde doğan sanaı
çı ilk şan derslerini tanınmış bir soprano olan an
nesi Helga Engler'den aldı. Daha sonra İtalya'da
Maria Gemile ve Lia Guarini gibi ünlü eğitmen
lerle çalıştı. 1978'de Tebessümler Diyarı opereıi
ile sahneye çıkan Cun h, t 979'da Giuseppe Di
Stefano ile Venedikıe Bir Gece opereıinde söyle
di. 1980 yılında Donizetti'nin Aşk İksiri opera
sıyla. Di Stefano ile ilk kez New York'ta sahneye
çıktı .
Opera ve operetlerde olduğu kadar, söylediği
Almanca, İtalyanca ve Fransızca liedlerle renkli
sesi ve müzikal yeteneği ile konser sahnelerin
de başarı kazandı.

Roberto NEGRİ
1940 yılında İtalya'nın Milano keminde doğan
Negıi , Parma'da A . Boito Konservatuarı'nda pi
yano eğitimi gördü ve 1957'de mezun oldu. İlk
konserini 1956'da Pomeriggi Musicali Orkestra
sı ile veren sanatçı, La Scala'daki resirallerde bir
çok ünlü ses sanatçısına eşlik etmiştir.

Brahms piyano eşliğinde üç tane "Maedchen
Lied" (Geçkız şarkısı) yazmıştır. Bunlardan
sonuncusu olan Op. I07. 5 numaralısı Paul
Heyse'nin dizeleri üzerine 1 886'da, Si bemol Ma
jör ton da bestelenmiştir ve "Auf die spinnsrub'n
da singen die Maedcnen" (Gece vakti iplik bü
ken kızlar şarkı söylüyor) sözleriyle başlar.
Op.59 sekiz lied'in en sonuncusu olan ve Klaus
Groth'un şiiri üzerine 1873'de yazılan "Dein
blaues Auge" (Senin mavi gözlerin) sözleriyle baş
layan Lied Mi bemol Majör tondadır.
Brahms·ın 1864'de, )osef V\enzig'in "Von ewiger
Liebe" (Sonsuz Aşktan) şiiri üzerine bestelediği
Lied de "Karanlık, ormanda ve kırda karanlık:
akşam oldu. şimdi dünya susuyor. ." sözleriyle
başlar. ve aşkın çelikıen . demirden bile güçlü ol
duğunu, sonsuza kadar varolacağını vurgular.

IDSTİ
İtalyan şarkı bestecisi ve şan hocası Paolo
(Francesco) Tosti. Napali'de Pimo ile keman,
Mareademe ile kompozisyon öğrenimi yapmış,
Roma'da kendi eserlerinden oluşan konserleriy
le ün kazanarak İtalya Kraliçe'sine şan dersi ver
miş, 1880'de Londra'ya yerleşmiştir. Forever,
Goodbye (Chanson de l'adieu) , Mother, At
Vespers, Amore (Amour) , Aprile, Vorrei morire
onun İngiltere'de büyük başarı kazandığı şarkı
larıdır. 1908'de "Sir" ünvanı verilen lbsti İtalyan
ca, Fransızca ve İngilizce sözlerle yazdığı akıcı
ve renkli şarkılarıyla, baladlanyla "A!İa lbsti" adı
verilen bir stil de yaratmış ve bu, birçoklarınca
da taklit edilmiştir. Şarkıları ı s düetten oluşan
"Cami Populari Abruzzesi" (Abruzzi Halk Şar
kıları) ve özellikle Mattinaıa, Marechiare, La
Serenaıa gibi parçaları ölümsüzlüğe ulaşmıştır.
Tosti'nin bu programda yeralan şarkıları şunlar:
Vacaresco'nun sözleri üzerine "Si tu voulais"
(Eğer sen istersen); Hugo'nun sözleri üzerine
"Amour, Amour" (Aşk, aşk) ; D'Haraucourr·un
şiiri üzerine "Chanson de l'adieu" (Veda Şarkı
sı); Stecchetti'nin şiiri üzerine "Apri!" (Aç!);
Eriice' nin sözleri üzerine "Non t'amo piu" (Seni
artık sevmiyorum) ve Cimina'nun sözleri üzeri
ne "t.:ultima Canzone" (Son Şarkı)

RESPİGHİ
Bolanya'da doğan Ottorino Respighi, Bolon
ya'daki müzik öğreniminden sonra, Rusya'da
Rimski-Korsakof'ıan da ders almış, Roma'ya yer
leşerek Sanıa Cecilia'da ders vermiştir. Müdür ol
duktan iki yıl sonra, t926'da çekilerek kendini
bestelerine adayan ve daha çok Roma ile ilgili
senfonik şiirleriyle tanınan Respighi, yaşamının
son yıllarında da karısı , soprano Elsa Olivieri'ye
piyanoyla eşlik ederek turnelere çıkmış ve bir
çok da lied yazmıştır. Shelley, D'Annunzio ve
Prudhomme, şiirlerini müziklediği şairlerin en
önemlileridir. Prudhomme'un "Soupir" (İç Çekiş)
adlı şiiri üzerine yazılan parça, bestecillin liıik şar
kıları arasında yeralır.

ALFANO
Roma'da doğan, San Remo'da ölen Franco
Alfano Napali'deki müzik öğreniminden sonra,
1895'de Leipzig ve Berlin'de eğitimini sürdürmüş,
Paris ve Rusya'da yaşamış, 1 914'de San Remo·ya
yerleşmiştir. Puccini'den etkilenen Alfano,
Risurrezione (Yeniden Diriliş) operasının 195\'de
Napali'deki 100. temsiliyle büyük ün kazanmış
tır. Daha pekçok sahne eseri, operalar ve oda mü
ziği yazan bestecinin Tolstoy'un ünlü romanın
dan esinlenen Cesare Hanau'nun librettosu üze
rine 1902-3 yıllarında Paris'te başladığı, Berlin
ve Rusya'da devam ettiği, Napali'de tamamladı
ğı ve 30 Kasım 1904 'de lbrino'da ilk kez sahne
Iediği bu dört perdelik operanın en önemli sop
rano aıyası "Dio Pietoso"dur (Tanrı bağışlayıcı
dır).
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VİYANA ÇOCUK KOROSU
WIENER SAENGERKNABEN
9.7.1988, Aya İrini, 18.30
St. lrene Church, 6.30 pm
Koro Şefi!Choir Master

Georg SfANGELBERGER

H . PURCELL (16S9-169S)

Come ye sons of art (Z 323)

A. LOTI1 (1667-1 740)

B. BRITI'EN (1913-1976)

"Öğrenci Mes"inden
Kyrie, Sancnıs, Senedierus - from the "Student Mass"
Op.28 "Noel Şarkıları Geçidi"nden S Parça
S Pieces from "A Ceremony of Carols", Op.28
•'Aelcome (Hoşgeldin)
•11ıere is no rose (Gül yok)
•Balulalow
•11ıis little babe (Bu küçük bebek)
• Deo Gratias (Thnnya şükür)

ARAIINTERM!SS!ON
F. SCHUBEI\f ( 1 798-1828)

Salve Regina, Op. post 149, D.81 1

H . KRXIDCHWIL (1933)

cantate Donıino

F. SCHUBEI\f

23. Psalnı, Op.post 132, D.706

ARAIINTERM!SS!ON
]. BRAHMS
(1833-1897)

K. SCH!SKE (1916-1969)

"Gençlik Çeşmesi"nden 4 Lied, Op.44
4 Lieds from "jungbnınnen", Op.44
•Nun stehen die Rosen in Blüte
• Die Berge sind Spitz
• Am Wildbach die 'Aeiden
• Und gehts du über den Kirchhof

Çocuklar için 3 Parça 1 3 Pieces for Children
•Herbstlied (Güz Şarkısı)
•Sieh rıicht, was andere tun
(Başkalaıının ne yaptığına bakma)
•Gewitter (Fınına)

-------

SO!o (konserde anons edilecektir/to be announced)
Halk Şarkısı/Faik SOng
(konserde anons edilecektir/to be announced)
F. SCHUBEI\f

96

Widerspruch, Op.lOS No. 1 , D.86S

Bu lionserler

NtTAS Northcnı t1caric

A.$ "m/ı katkilarrYia J;errcklesrinlmLwir.

Te/eliomimikaşyon

vıt· should /ike to tlıank NE"DlS Nonhem Eleane
7elekomiınikaşyon A.S .for chcir cotwibutions.

PURCELL

SCHUBEKf

SCHİSKE

Henry Purcell Londra'da bir saray müzikçisinin
oğlu olarak doğmuş. müziğe -ağabeyi gibi- kral
lık kilisesi çocuk korosunda başlamış. önceleri
hayatını nota kopisti, çalgı bakımcısı. org akort
çusu olarak kazanmış; sonra öğretmeninin ken
disine yer açmak için görevinden ayrılması üze
rine W!stminster kilisesi organisti olmuştur. Dido
ve Aenas operası ve pekçok sahne eseri yanın
da süitler. kantatlar ve şarkılar yazan . İngiltere'de
yeni bir müzik çığırı açan. Bach ve Haendel'in
öncülüğünü yapan Purcell öldüğü zaman. 15 yıl
org çaldığı kilisenin orgu altına gömüldü. Çok
genç yaşta, karısının bir kış gecesi kasıtlı olarak
kapıyı açmaması üzerine üşüterek bir iki gün için
de ölen Purcell'in . İngiltere Kraliçesi ll. Mary'nin
doğum günü törenleri için sunduğu altı şarkıdan
sonuncusu olan -soprano. iki alto, bas. iki obua.
iki trompet ve timpani eşliğiyle yazılan- "Come
ye sons of art" (Gelin sanatın çocukları) isimli
bu lirik Ode ı694 'de bestelenmiştir.

Franz Schubert Viyana Çocuk Korosu'ndan ye
tişen en büyük müzikçiterden biridir. Özellikle Lied
bestecisi olarak tanınan Schubert, yedi tane Salve
Regina yazmıştır. Çoğu solo insan sesi ve orkestra
için. üçü de yalnız koro içindir. Bunlardan Op.4 7
Si bemol Majör tondaki Salve Regina 1 8 ı 6 yılı
başında karışık koro için yazılmış ve ilk kez
1 833'de A. Diabelli yayınevi tarafından basıt
mıştır. Katolik kilise ayinlerinde. her zaman
söylenen dört tür kısa koro eseri vardır: Bunlar
dan, Noel'den bir ay öneeye kadar söylenenlere
de Salve Regina (Selam Kraliçe) adı verilir.
Schubert'in Larghetto (ağırca) tempodaki bu ese
rinin. daha sonra ağabeyi Ferdinand Schuben ta
rafından orkestrasyonu da yapılmıştır.

Karl Schiske Macaristan'da doğmuş, Viyana'da
Ernst Kanitz'le öğrenim görmüş, Viyana Müzik
Akademisi'nde profesörlük yapmış. ı 95ı ve
ı 967'de Avusturya Devlet Ödülü'nü kazanmış
tır. ı2 Ton tekniğinden olduğu kadar Macar mü
ziğinden de etkilenmiştir. Birçok senfoni, piya
no ve keman konçertoları. orkestra süitleri. oda
müziği yanında oratoryo, mes gibi dini eserler,
liedler ve çocuk şarkıları da yazmıştır. Viyana Ço
cuk Korosu'nun seslendireceği şarkılar Op.7
( ı 938). Op. ı 2 (ı943) ve Op. ı9 ( ı945) içinde yer·
almaktadır.

Larrİ

KRAIDCHWIL
Heinz Kratochwil Viyana'da doğmuş ve E.
Tittel, A . Uhl. O. Steinbauer'in yanında müzik
öğrenimini tamamlamıştır. 1 2 1bn müziği ile ya
kından ilgilenmiş. bu tekniği serbest biçimde
yoğun duygulu armonisiyle işlemiştir. Sputnik
Korosu. Orkestra Süitleri ve Motet, Kantat.
Magnificat gibi dinsel koro eserleri de vardır. Tan
rısal Kantat anlamına gelen Canta te Domino da
bu tip eserlerindendir.

Antonio Lotti de Venedik Dükası'nın saray
kilisesi çocuk korosunda müziğe başlamış.
Legrenzi'nin öğrencisi olarak yetişmiş, operaları
ve kilise müziği ile Venedik okulunun en saygın
temsilcisi olmuştur. Barok çağdan erken klasik
çağa geçişte çok önemli rolü olan Lotti, ilk ope
rasını ı6 yaşında yazmış, ı 692'de de San Marco
kilisesi organisıliğine atanmıştır. ı 7 ı 7-ı 9 yılları
arasında Almanya·da şan hocası ve besteci ola
rak çalışmış, Venedik'teki okullar için Motet'ler,
Mes·ter de yazmıştır. Bunlardan, Lotti'nin ı 72633 yıllan arasında öğretmenlik yaptığı Ospeda
le degli IneurabiJi kızlar korosu 18. yüzyılda özel
likle şarkı söyleme stili ile uluslararası ün kazan
mıştı. Bu koro için yazdığı sanılan Öğrenci Me
si'nde yeralan ı . Bölüm Kyrie, Tanrı 'nın şefkati
ni; 4 . Bölüm Sanctus, Tanrı'nın Azizliğini; ba
zen buna bağlı olarak söylenen Benedictus da
takdis olunınayı tanımlar.

Franz Schuben, 23. Psalm'ı iki soprano. iki alto
ses için dörtlü olarak piyano eşliğinde ı 820 Aralık
ayında bestelemiştir. Ahd-ı Atik'ten ('levrat)
Moses Mendelssohn'un (besteci Mendelssohn'un
büyükbabası) Almancaya çevirdiği metin üzeri
ne hazırlanan ve "Tanrı benim çobanımdır, hiç
bir şeyim eksik olmayacak" sözleriyle başlayan
eser, Viyana Konservatuarı'ndaki Anna Fröhlich
şan sınıfının öğrencileri için yazılmış, çok kez de
konservaruar sınavlarında seslendiritmiş ve gü
nümüzde Viyana Çocuk Korosu tarafından pla
ğa alınmıştır.

BRITIEN

BRAHMS

Benjamin Bri.tten çağımız ingiliz bestecilerinin
en ünlüsüdür; operaya önem vermiş, bunun ya
nında eski çağ şarkı ve çalgı müziğini de çağdaş
stilde işlemiştir. Özellikle çocuk müziğine büyük
özen gösteren Britten "A Boy was born" (Bir oğ
lan çocuğu doğmuştu) ve "A ceremony of car6Is"
(Noel Şarkılan Geçidi) adlı iki dizi de yazmıştır.
Erkek çocuk korosu için ı 942'de bestelenen ve
hristiyan dünyasında, Paskalya veya Noel gün
lerinde söylenen neşeli halk şarkılanna verilen
adıyla, arp eşliğinde yazılan bu carol'lerden olu
şan dizi bazı sesiere solo olanağı vermekle bir
likte, kanon biçiminde renkli ve zengin bir yapı
ya da sahiptir. lik kez 5 Aralık 1942'de Londra'da
Fleet Street Korosu tarafından seslendirilen eser,
Viyana Çocuk Korosu'nca plağa da doldurulmuş
tur.

johannes Brahms liedler ve Alman halk şarkı
ları dışında pek çok da eşlikli ve eşliksiz koro eseri
bestelemiştir. ı885 yıllarında koro için yazdığı
Op. 4 4 , ı2 Şarkı ve Romans'ta piyano eşliği "ad
Libitum" yani isteğe bağlı olarak belirlenmiştir.
Bu ı 2 şarkı içinde dön tanesi ozan Paul Heyse'nin
( 1 830-1914) )ungbrunnen (Gençlik Çeşmesi) adlı
şiir dizisi üzerine yazılmıştır. Viyana Çocuk Ko
rosu· nun da plağa doldurduğu bu şarkılar. "Nun
stehen die Rosen in BIÇıte" (Şimdi güller çiçek
açtı), "Die Sergen sind Spitz" (Yüce dağlar) , "Am
Wildbach die W!iden" (Wildbach'ın çayırları).
"Und gehts du über den Kirdıhor· (Kilise avlu
sundan geçiyorsun) ilk kez ı ı Şubat 1 885'de Vi
yana'da seslendirilmiştir.

SCHUBERT
Franz Schubert'in ı828 Ağustosunda, Gabriel
Seidl'in "Widerspruch" (İtiraz) başlıklı şiiri üze
rine dört sesli koro için bestelediği eser "Çalılar
ve dallar arasından" sözleriyle başlar. Oldukça
hızlı tempoda söylenen eser, piyano eşliğinde ko
ro için yazılınasına karşın , yalnız birinci sesin de
yorumlayabiieceği biçimde düzenlenmiştir. Koro
için olanı Viyana Çocuk Korosu'nca plağa dot
durulmuştur.

SCHUBEKf
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VİYANA ÇOCUK KOROSU
WIENER SAENGERKNABEN
10.7. 1988, Aya İrini, 18.30
St. lrene Church, 6.30 pm

Koro Şefi!Choir Master

G.B. PERGOLESI (1710-1736)

G.P. da PALESfRINA (1525-1594)

F. SCHUBERI' ( 1 798-1828)
B. BRIITEN (1913-1976)

ARAIINTERM!SSION
N. PORPORA (1686-1766)

F. SCHUBERI'

Z. KODALY (1882-1967)

VİYANA ÇOCUK KOROSU
Georg SfANGELBERGER

Stabat Mater'den 5 Bölüm/ S Parts from Stabat Mater
No.! Stabat Mater
No.2 Quius Aniınam
No.3 O Quan Tristis
No.12 Quando Corpus
No.13 Amen
Ecce Quomodo Moıitur
saıve Regina, Op.post 149, 0.8 1 1
Op.28 "Noel Şarkıları Geçidi"nden 3 Parça
3 Pieces from ''A Ceremony of carols", Op.28
•'Aelcome (Hoşgeldin)
•This little babe (Bu küçük bebek)
•Deo Gratias (Ilınrıya şükür)

zamana karşı direnmiş bazı geleneklerin top
lum tarafından müzelerin toılu derinliklerine veya
ilgisizliğe terkedildiği oldukça sık görülen bir olay
dır. Ancak bunun tam tersini ispatlayarak geç
ınişi günümüıün istek ve koşullanna uydurma
sını bilen en iyi örneklerden biri de, temeli 15.
yüzyılda imparator ı . Maksirnilyen döneminde
atılan Viyana Çocuk Korosu'dur.
Bir hümanist olarak ün yapaiı ı. Maksirnilyen'iıı
imparatorluk kilisesinde bir koro kurulmasuu em
reden karamarnesinden sonra Avusturyalı mü
zikçilerin koro alanındaki üstünlüğü başladi ve
Habsburg Hanedam da kilisenin bir müzik mer
kezi olarak gelişmesini sağladı.

Credidi

23. Psalrn, Op.post 132, 0.706

2 Şarkı/Songs
•Çingenelere Bakın (See the Gypsies)
•Dağ Geceleri (Mountain Nights)

ARAIINTERMISSION
W.A. MOZARI' ( 1 756-1791)

T. MORLEY ( 1557-1603)

3 Noktüm/Nocturnes
KV 439 Due pupille amabill
KV 549 Piu non si trovano
KV 437 Mi lagnero tacendo
My bonnie lass she snıilet

Solo (konserde anons edilecektir/to be arınounced)
Halk Şarkısı/Folk Song
(konserde anons edilecektir/to be arınounced
R. SCHUMANN (1810-1856)

Zigeunerleben, Op.29, No.3 (Çingene Yaşamı)

1
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The Choir have been jlown in by courıe�
oj AUSFRJAN AJRUNES.
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Modern opera formunun kurucusu sayılan
Gluck ( 1 7 1 4 - 1 787), Mozart ( 1 756- 1 79 1 ) saray
bestecisi olarak imparatorluk kilisesi için eserler
de yazdılar. joseph Haydn ve kardeşi Michael
Haydn da imparatorluk kilisesi çocuk korosun
da söylediler. En ünlü çocuk korisı hiç şüphe
siz Franz Schuben'ti ( 1 797-1828) ve 1 808-13 yıl
ları arasında aynı koroda görev yaptı. Anton
Bruckner de (1824-1896) St. Florian manasıırın
daki çocuk korosunda eğitim görmüş, 1 867'de
de imparatorluk Kilisesi'ne organisı olarak atan
masından sonra Viyana Çocuk Korosu ile çalış
mıştı.
1918 yılında Avusturya-Macaristan imparator
luğu'nun çöküşü saray orkestrası ve çocuk ko
rosunun dağılma tehlikesini yarattı. Cumhuriye
tin ilk yıllarında josef Schnitt imparatorluk kili
sesinin sorumluğunu üstlenerek 1924'de birkaç
dostunun desteğiyle çocuk korosunu yeniden
canlandırmaya karar verdi. Korodaki çocukların
gerekli müzik eğitimini görmeleri için en iyi me
todun yarılı okul olduğuna karar verildi ve bü
yüK mali zorluklara karşın bu yola gidildi. Viya
na Çocuk Korosu'nu yeniden eski ün üne kavuş
turmak için bütün kişisel varlığını harcayan bu
cömert ve fedakar insana, Avusturya geleneği
nin bu bölümünü canla ndırmasından dolayı bu
gün bile müzikseverler teşekkür borçludur. Viyana
Çocuk Korosu böylece. kilisedeki görevlerinin ya
nısıra konser salonlarında da boy gösterrneğe
başlamış ve Avusturya içinde ün kazanan, de
nizci giysili bu erkek çocuk korosu uluslararası
üne de kavuşmuştur.
Bugün Viyana Çocuk Korosu üyeleri ders yılı
boyunca Auganen Sarayı'nda yaşamakta . tatil
lerini ise Wörther gölünün kenarında geçirmek
ıedirler. Böylece çocukların bedence ve kafaca
gelişmeleri sağlanmaktadır.
Viyana Çocuk Korosu bugün bir vakıftır. Vakıf
üyeleri de bir zamanlar bu koronun birer üyesiy
diler. josefSchnitt'in 19SS'de ölümünden sonra
koronun yönetimini Dr. Walter Tautschnig üst
lendi . Dr. Tautschnig de 1 920'lerde bu koronun
üyesi olmuş, üniversite eğitimi sırasında da ko
roda eğitmenlik yapmıştı.
Viyana Çocuk Korosu için iki yılda bir sınav açıl
makla ve müziğe yetenekli, iyi sesi olan her oğ
lan çocuğu bu sınava alınmaktadır. Kazananlar
kuruma girmeden önce bir yıl boyunca hazırlık
sınıfında. ses ve bir müzik aleti öğrenmek için
eğitim görürler. Dokuz yaşına gelen ve hazırlık
sınıfını başarıyla tamamlayan her aday yine sı
nav sonucunda okula girmeye hak kazanır ve
sesleri değişmeye başladığı döneme kadar da ko
roda kalırlar. Ücretsiz eğitim veren vakıf, devlet
ten de yardım almaz ve koronun bütün masraf
lan koronun verdiği konserlerden aldığı ücretler
den karşılanır.
Genellikle iki koro aynı zamanda konser tur
nesine çıkar ve bir turne onalama üç ay kadar
sürer. 25 kişilik koroya bir koro şefi. bir eğitmen
ve bir bakıcı eşlik eder. Son 10 yıl boyunca Vi
yana Çocuk Korosu her yıl bütün Avrupa ülkele
rinde konser vermektedir ve koro bugüne kadar
SI Kuzey Amerika, 13 Asya, 9 Afrika ile Güney
Amerika tumesini gerçekleştirmiştiL

PERGOLESI

KODALY

Giovanni Battista Pergolesi 1 8. yüzyılda irai
yan komik operasının gelişmesindeki en önemli
kişidir. O da müziğe çocuk korosunda başlamış,
sonra da kemancı olarak tanınmıştır. Ülkemizde
"La Serva Padrone" operası oynanan Pergolesi
pekçok opera. mes ve kantat gibi dini eserler de
yazmıştır. 1 736'da Napeli yakınındaki, termal
banyolarıyla ünlü Pozzuoli manastırında, verem
olduğu yıl yazdığı Stabat Ma ter bu konuda bes
telenenlerin en ünlüsüdür. Hazreti Meryem'in
isa'nın çarmıha gerilmesinden anne olarak duy
duğu acıyı dile getiren ve en insancıl kilise mü
ziği türü olan Stabat Mater, çok genç yaşta ölen
1
bestecinin son eseridir. Içtenliği ve zarifliğiyle seç
kinleşen bu koro eseri, aslında yaylıçalgılar ve
org eşliğinde yazılmıştır; usta bir armonik yapıyla
ve görkemle gelişen bölümleriyle ünlüdür.

Zeltan Kodaly müziğe evde annesiyle başlaınış
sa da. çocukluğunda kilise korosunda şarkı
söylemiştir. Ülkemizde Hary janoş ve Mareşek
Dansları ile tanınan Kodaly, diğer bir ünlü Macar
bestecisi Bartok ile birlikte Macar halk şarkıları
toplamış ve 1 906'da bunları yayınlamıştır.
Kodaly'nin koro için yazdığı halk şarkılarından
"Turot eszik a cigany" (Çingeneleri görmek)
192S'de, sözsüz söylenen "Hegyi Ejszakak" (Dağ
geceleri) ise I923'de derlenmişti;.

PALESTRINA
Giovanni Pierluigi Palestrina 16. yüzyılın kili
se müziğinin önderi sayılır. 93 mes, 600 ınotet
ve ınadrigalleri ile büyük ün kazanan besteci din
sel müziğin her alanında başarılı örnekler ver
miş, "Kilise Müziğinin Kunarıcısı" ünvanını ka
zanmış, "Papalık Şarkıcısı " olmuş, tüm yaşamı
nı kiliseye adaınıştır. Çağına kadar ulaşan mü
zik birikiminin sentezini yapan ve melodi ile ar
moninin en güzel uyumunu sağlayan Palestrina
1588'de hayatının son döneminde, Laınento'lar
(Ağıt) arasında yer alan ve ölümden söz eden
"işte Rahat Ölüm" başlıklı eseri Roma'da beste
lemiştir.

SCHUBERT
Salve Regina için bakınız: Viyana Çocuk Korosu
9. 7. 1 988 konseri.

BRİITEN
Bakınız: Viyana Çocuk Korosu
9. 7. I988 konseri.

PORPORA
Niccolo Porpera Viyana'da Haydn'ın öğretme
ni olmuş, Londra'da Haendel ile opera tanışma
Ianna girmiş ve yazdığı 53 opera, altı oratoryo,
ınesler, 1 2 keman sonatı ve altı oda senfonisin
den pek azı günümüzde yorumlanabilmiştir.
Mes'lerin üçüncü bölümü olan ve inanışı tanım
layan erede'dan kaynaklanan "Credidi" (inan
dım) adlı koro parçası Porpora'mn sevilen dini
eserlerindendir.

SCHUBERT
23. Psalm için bakınız: Viyana Çocuk Korosu
9.7. 1 988 konseri.

MOZART
Wolfgang Amadeus Mozart ta bir çocuk dahi
olarak daha beş yaşında ilk eserini yazmış ve en
önemli bestecilerden biri olarak müzik tarihine
:
geçmiştir. Onun eşlikli şan için Viyana da bes
telediği Noktürn'lerin özgün şeklinde, üç üfleme
çalgıya yer verdiği görülmektedir: KV 439
Noktürn "Due pupille aınabili" (Sevgili iki göz
üm) iki soprano ve bas ses için üç üfleıneçalgı
eşliğinde 1 783'de; KV 549 Noktürn "Piu non si
rrovano" (Anık hiç bulunmuyor) Metastasio'nun
I.:Oiympiade'si üzerine I 788'de yine iki soprano
ve bas ses için, üç üflemeçalgı eşliğinde; KV 437
"Mi lagnero tacendo" (Susarak acı çekiyorum) ,
Metastasio'nun Siroe adlı metni üzerine 1 783'de,
yine aynı partilere bu kez iki klarnet ilavesiyle
bestelenıniştir.

MORLEY
Thomas Morley besteci, yayıncı, organisı ola
rak büyük ünü yanında, çağında hem teorik, hem
de pratik alanlarda başarılı olduğu kadar, mate
matik dalında da üstün düzeydeydi. Oxford Üni
versitesi Müzik Doktoru ünvanını da kazanan
Morley, özellikle İtalyan srilindeki madrigallere
önem vermiş ve bu tarzın Ingiliz ınizacıyla uyu
munu sağlamıştır.
Önce 1591 'de Gastoldi'nin İtalyanca "Questa
dolce sirena" adlı metni üzerine yazdığı ve
159S'de bu kez de ingilizce sözlerle "My Bonnie
Lass she smilet" (Küçük sevgitim gülümsüyor)
olarak tekrar düzenlediği bu şarkı yüzlerce mad
rigali arasında en tanınmışıdır.

SCHUMANN
Robert Schumann pekçok lied, koro eseri ve
unutulan bir opera da (Genoveva) yazmıştır.
1 840'da Clara Wıeck ile evlendiği yıl ise onun şar
kı besteleri yönünden çok zengindir. Hatta 1840
Nisan ayında Clara ile Berlin'de buluşan
Schumann , Mendelssohn'un piyano eşliğinde ni
şanlısının kendi liedlerinin ilk yorumunu da din
lemiştir.
Emanuel Geibel'in ispanyolcadan çevirdiği me
tin üzerine piyano eşliğinde vokal dörtlü için yaz
dığı Op.29 şarkılan "Üç Şiir" başlığını taşır; ilki
düet, ikincisi trio, üçüncüsü "Çingene Yaşamı"
ise dörtlü ses panisi içindir. "Orınanın gölgesin
de" sözleriyle başlayan şarkı Viyana Çocuk Ko
rosu tarafından plağa da doldurulınuştur.
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CHANTAL BASTIDE
MICHELE VOISINET
20.7.1988, Aya İrini, 18.30
St. trene Church . 6.30 pm

V. BELL!NI

(1801-1835)

soprano
piyano

Chantal BASTİDE
I Puritani Operası'ndan Elvira'nın Aryası
"Qui la voce sua suave"
Aria of Elvira from the Opera I Puritani

). MASSENET
(1842-1912)

Thais Operası'ndan Thais'in Aryası
"Dis-moi que je suis belle"
Aria of Thais from the Opera Thais

). MASSENET

Meditation de Thais ( Solo piyano/piano )

A . TiiOMAS
(181 1-1896)

F. LISZT
(1811-1886)
G. VERDI
(1813-1901)

Hamler Operası'ndan Ophelia'nın Delilik Sahnesi
"A vos jeux, mes amis..:'
Ophelia's Mad SCene from the Opera Hamler
Un Sospiro (Etudes de Concens No.3)
Solo piyano/piano
La ll"aviata Operası'ndan Violetta'nın Aryası
"E Strano!...Ah forse lui che l'anima"
Aria of Violetta from the Opera La naviata

ARAIINTERMJSSION
G. VERDi

F. LISZT

G. DONIZETI1
(1 797-1848)

La ll"aviata Operası'ndan Violetta'nın III. Perde Aryası
"Addio del passato. . :·
Aria of Violetta from the Opera La naviata, Act lll
Denizetti'nin Lucia di Lammermoor
Operası üzerine Reminiscence
Reminiscence on Lucia di Lammermoor
Solo piyano/piano
Lucia di Lamnıermoor Operası'ndan Delilik Sahnesi
"Eccola ... spargi d'amore pianto"
Mad SCene from the Opera Lucia di Lammermoor

). OFFENBACH
(1819-i880)

Hoffınarııı'ın Masalları Operası'ndan Olympia'nın Aryası
"Les oiseaux darıs la charmille"
Aria of Olympia from the Opera
The Thles of Hoffınarııı

). MASSENET

Manon Operası'ndan "Cours La Reine" sahnesi
")e marche sur tous les chemins"
The "Cours La Reiııe" SCene from the Opera Manon

Bu resitat ÇARMIKLI HOLDiNG A.$. "nin katkılanyla gerçekleşrinlmişai:
ı-ıe should /ike to rhank ÇARMIKLI HOLDING A.$. for 1heir comriburions.

Vauvert'de (Fransa) doğan sanatçı, Nimes ve
Aix-en-Provence'daki şan eğitiminden sonra Pa
ris'e giderek Müzik Yüksek Konservatuan'nda öğ
renimini tamamladı. Lucia di Lammermoor ope
rasındaki Delilik Sahnesi yorumuyla 1976"da "U
rik Sanat Birincilik Ödülü"nü kazanan Bastide,
aynı yıl 'lbulouse Operası'nda "Les Mousquetaires
au Couvant" (Manastırdaki Şövalyeler) adlı ope
rayla ilk kez sahneye çıktı. Daha sonra Anger'de
"Comeville Çanları··. "İnci Avcıları'" ve "Sevil
Berberi" operalarında rol aldı. Bordeaux'da ya
pılan 1977 Genç Solistler Uluslararası Festiva
li'nde Altın Madalya kazanan Bastide, aynı yıl
Umoge Operası'nda "Aiayın Kızı"nda rol aldı. Bu
sırada Barselona operasını yöneten )uan Anwnio
Pamies sanarçıyı davet etti ve ı 949'da, ünlü
Mado Robin tarafından yorumlanan ve o tarih
ten beri ispanya'da sahnelenmemiş olan Lakme
operası ile büyük başarı kazandı. Sanatçı daha
sonra yine Barselona'da Hoffmann'ın Masalları
operasında Olympia rolüyle övgü wpladı ve bu
rolü Cremona"da (İtalya) tekrarladı. Sanatçı da
ha sonra Rigoletto'daki Gilda. Hoffmann'ın Ma
salları'ndaki Antonia, Sihirli Flüt"deki Gece Kra
liçesi rollerini repenuarına kattı.
Chantal Bastide opera repertuarının yanısıra
klasik eserlerle de başarı kazandı: Haydn'ın Lord
Nelson Mesi. Bach'ın Kantat No.sı ve İtalyan
Kantan, Sı . )ohannes Passion'u, Faur.e'nin
Requiem"i , Ressini'nin Stabat Mater'i, Mozart'ın
'Taç Giyme Mesi gibi eserlerdeki güç solo parti
leri yorumladı.
Chantal Bastide 1986'da Metz'de Massenet'nin
Thais operasında Thais rolüyle büyük başan ka
zandı ve aynı dönemde Paris'te iki resital verdi.
1987'de 'lburs Operası'nda Hoffmann'ın Masal
ları'nda üç ayrı kişiliği -Oiympia, juliette ve
Antonia- canlandırmak üzere angaje edildi.

Michele VOİSİNET
Müzik eğitimine Aix-en-Provence'da başlayan
ve piyano dalında birincilik ödülüyle mezun olan
Voisinet, eğitimine daha sonra Paris Ulusal Yük
sek Konservatuan'nda devam etti ve eşlikçilik bö
lümünü birineilikle bitirdi. Bir süre aynı konser
varuarda şan ve lirik sanatlar bölümünde asis
tanlık yaptı. S'Henogenbosch , Barselona. Mü
nih, Paris ve Verviers'deki uluslararası şan eşlik
çiliği yarışmalarında ödüller alan sanatçı. 197080 yıllan arasında Bastia Festivali müzik kısmı
sorumiusu olarak çalıştı.
1984 yılından beri Paris operasında çalışan
Voisinet, Thomas Fulton, Zubin Mehta, Seiji
Ozawa, Michel Plasson gibi ünlü orkestra şefle
rinin yönettiği operaların sahneye konuluşunda
görev aldı.

Miche!e VOJSINET

Chanıal BASTIDE
DO

BELLİNİ: I Puritani'den Arya
Vincenzo Beliini son şaheseri olan ı Puritani
Operası'nı 1 835'de Sir Walter Scott'un bir hika
yesi üzeriı'\e Paris'te yazdı. ilk kez 25 Ocak
! 835'de oynanan opera, çok riziere çıkan tenor
seslerin güçlüğüne rağmen büyük başan kazandı.
İngiltere'de Kraliçe Elizabeth çağında sofu bir
mezhep olan Puritanlan konu alan eserde. sev
gilisinin kendini aldattığını sanan Elvira acı için
dedir. Hücresinde sevgilisinin sesini işitir gibi olur:
"Qui la voce sua" operanın en güzel soprano
aryalarındandır.

MASSENEf: Thais'dan Arya
jules Massenet'nin ilk kez 16 Mart 1 894'de
Paris Operası'nda sahnelenen Thais Operası,
Anarole France'ın aynı isimdeki romanından esin
lenerek Louis' Galler'nin yazdığı libretto üzerine
bestelenmiştir.
Konu M.S. IV. yüzyılda Mısır'da Nil kıyısında
ki 1ebai ülkesinde geçer. Burada dünyadan elini
ayağını çekmiş Hristiyan keşişler ıopluğu yaşa
makta, İskenderiye kentinde ise giizelliğiyle dil
lere destan. istediği her erkeği elde eden putperest
Thais oturrnaktadır. Keşiş Athanael düşünde gör
düğü Thais'i günahlanndan arındı.rmayı arzular;
Thqis ise sonsuzluğa kadar genç ve güzel kal
mayı istemektedir. Eline aynayı alarak ünlü
aryasını söyler: "Sonsuza kadar güzel olduğu
mu söyle bana" (Dis-moi que je suis belle
'etemellement) . Sonu Thais'in ölümüyle biten
operanın ikinci perdesinde yer alan ve çok usta
ca yazılmış olan arya özellikle pes Si bemol'den
tiz Re notasına kadar uzanan zor partisiyle ilgi
çeker.

MASSENEr:
Thais'dan Meditation
Massenet'nin Manon operası gibi ün kazana
mayan Thais'in günümüze kadar unutulnıayan
beş-altı dakikalık kısa senfonik ara müziği
Meditarion (Düşünceye Dalış) adını raşır. Orkestra
partisinde solo kemanın arp eşliğinde duyurdu
ğu bu olağanüstü hülyalı bölümün çeşitli çalgı
lar için de pekçok düzenlemesi yapılmıştır; solo
keman için olanı kadar tanınmamışsa da. solo
piyano düzenlemesi de bunlardan biridir.

THOMAS:
Hamlet'ten Delilik Sahnesi
Daha çok Mignon adlı operasıyla tanınan Fran
sız Ambrois Thomas bu operasının başansın
dan sonra Shakespeare'ın ünlü eserinden jules
Barbier ve Michel Carr e'nin düzenledikleri libretto
üzerine Hamler operasını bestelemiş ve eser ilk
kez 9 Mart !868'de Paris Operası'nda oynanmış
tır. Halevy'den sonraki en önemli Fransız ope
rası olarak selamianan ve besteelnin en lirik eseri
olarak kabul edilen Hamlet, bilinen trajik öykü
yü işler. Ophelia'nın aklını yitirmesini canlandı
ran Delilik Sahnesi operanın 4. Perdesi'nde ye
ralan en önemli bölümlerindendir ve ünlü kolo
ratur soprano Nellie Melba'nın da ün kazandır
dığı,hatta !904'de plağa doldurduğu aıyalardan
biridir. Ophelia göl kenarında, çektiği acılan dile

getiren. ağır karakterde başlayan daha sonra ko
laratur kadanslarla süslenen aryasını tamamla
yarak kendini suya atar: "A vos jeux, mes amis,
permettez-moi de grace de prendre part!" (Dost
larım, izin verin ben de oyununuza katılayım!)
(Süre 9')

LİSZT: Un sospiro
Franz Liszt'in 1848'de yayınlanan 3 Konser
Etüdü'nden ikincisi Un Sospiro (İç çekiş) adını
taşır; ancak bu ismin Liszt tarafından verildiği
kesin değildir. Bu ismin yeraldığı Paris baskısın
da ise bu etüdlere 3 Şiirsel Kapris adı verilmiştir.
Bu baskıda en sonda yer alan ve en lirik olanı
Un Sospiro'da . her iki elin sırayla duyurduğu ana
tema, yuvarlanır gibi gelişen arpejler üzerine bir
şarkı gibi belirir. En parlak kadans ve temanın
son olarak duyurulduğu gösterişli Non Legato
(birbirine bağlı olmadan çalınan) kesik arpejler
-belki de kadınlar arasında hayranlık uyandırarak
iç çekişlere sahne olan virtüoz piyanist Liszt'in
büyülü yorumu- esere bu ismin verilmesine ne
den olmuştur. (Süre 6')

VERDİ:
La naviata 1 . Perde Aryası
Giuseppe Verdi'nin ünlü operası La Traviata.
Alexandre Dumas'nın tanınmış romanı La Dame
aux Camelias'dan (Kamelyalı Kadın) esinlenen
Francesco M . Piave'nin librettosu üzerine 19 gün
içinde bestelenmiş ve ilk kez Venedik'te 6 Mart
!853'de sahnelenmiştir.
Türkiye'de ilk kez 1954 yılında Ankara Devlet
Operası'nda oynanan eserin konusu !830'da Pa
ris'te geçer. ı. Perde'de Violetta'nın zevkli salonu
görülür: Serbest yaşayan Violetta aşka inanmaz;
ancak konuklar arasındaki yakışıklı Alfredo ilgi
sini çeker ve li rik olduğu kadar kolaratur unsur
lar içeren aryasını söyler: "Garip (El Strano)" der,
"Acaba ruhumu yalnızlıktan kurtaracak aşk bu
olmasın (Ah, Fors'e lui che anima) . Ama, hayır
diye düşünür. "Bu deliliktir (Follie! Follie! ) . Onu
unutması, "daima bir kuş gibi serbest" (Sempre
Libera degg'io) olması gereklidir. (Süre 6')

VERDİ:
La naviata 3. Perde Aryası
Yine Violetta'nın dairesinde geçen ve operanın
orijinalinde son perde olan 3. Perde'de, genç ka
dının hastalığı artmıştır ve ölüm döşeğindedir.
Sevgilisi Alfredo ile arası tekrar düzelmiştir. Genç
adamın döneceği saati beklemekte, geçmişini dü
şünmektedir. "Geçmişe veda" eder (Addio! Del
Passato . . . ) (Süre 3 ')

(me=soprano), kardeşi Lord Ashton (bariton),
evlendirileceği Lord Buclaw (tenor) ve öğretme
ni Raimund (bas) tarafından söylenen altılının
ustaca işlendiği eser, ayrıca Liszt'in, çağının mü
ziğini ne kadar yakından izlediğine de bir örnektir.

DONİZETii: Delilik Sahnesi
Gaetano Denizetti'nin Sir Walter Scott'un
"Lammermoor Gelini" adlı kitabından esinlene-·
rek, Salvarere Canımarano'nun librettosu üzeri
ne yazdığı operanın en önemli sahnesi, Lucia'nın
delilik sahnesidir. 3. ve son perdede sevgilisinin
onu terkettiğini sanan mutsuz Lucia wrla evlen
dirilrnek istenmesi üzerine, düğün töreninden ön
ce kocasını öldürerek çılgın halde, uzun bir ge
celikle sahnede gözükür ve güç kolaratur arya
sına başlar: İşte sevgilisi Edgardo'ya kavuşmuş
tur. Onun tatlı sesiyle yine kulağı çmlamaktadır.
Bu düğün onlann düğünü olacakıır; murnlar yan
mış, papaz nikah için hazırdır. . . "Eccola . . . Spargi
d'amore pianto" (Süre 8')

OFFENBACH: Olympia'nın Aryası
jacques Offenbach'ın ilk kez 10 Şubat 188l'de
sahnelenen Hoffrnann'm Masallan operası üç ayn
öyküden oluşur. E. T. A. Hoffmann'ın öyküleri
üzerine jules Barbier ve Michel carr'e'nin libret
tosunu hazırladıklan operanın ! . Perde'si Paris'te
bilgin Spalanzani'nin odasmda geeçer. Şair
Hoffmann, bilginin yaptığı mekanik kukla
Olympia'yı canlı sanarak aşık olur. Spalarızani
kukiayı kurarak neşeli bir şarkı söylemesini sağ
lar: "Çiçekli yoldaki kuşlar. . ." (Les oiseaux dans
la charmille)

MASSENEf: Manon'dan Sahne
jules Massenet'nin Abbe Prevost'un bir ese
rinden esinlenerek, Henri Meilhac ve Philippe
Gille'in hazırladıklan libretto üzerine yazdığı
Manon operası ilk kez 1 9 Ocak 1884'de Paris Ko
mik Operası'nda oynanmıştır. Konu 1721'de Fran
sa'da geçer. Thşradan gelen Manon manastıra gi
deceği yerde, aşık olduğu soylu De Grieux'nün
teklifini kabul eder; ancak delikanlının babası
nın arzusu üzerine ondan aynlmağa karar verir. . .
3. Perde'nin başmda Paris'te Cour La Reine'de bir
eğlence yerinde herkes gülüp eğlenirken, Manon
da yeni bir aşık edinrniştir. Neşeli bir şarkı söy
ler: Yollarda geziyorum . . . Qe marche sur tous les
chemins) , sonra devam eder: Çağıılan kabul
edelim . . . (obeissons quand leur voix appel). genç
liğin tadını çıkaralım {profitons bien de la jeunesse) .

LİSZT: Rerniniscence
Denizetti'nin ı.. ucia di Lamrnermoor operasının
2. Perde'sinin ünlü altılısı (Sextet'i) üzerine üszt'in
1835-36 yıllannda solo piyano için yazdığı ve
Madam Viotti'ye ithaf ettiği "Denizetti'nin Lucia
di Lamrnermoor'unu Aıuş" başlıklı eseri 1840 yı
lında Viyana'da Op.l3 olarak yayınlanmıştır. ilk
kez 26 Eylül 1835'te sahnelenen operarun en
güzel bölümlerinden biri olan ve Lucia (sopra
no). sevgilisi Edgardo (ten or), nedimesi Alisa
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KEITH JARRETI piyano/piano
SOLO KONSERİ/CONCERT
16.6.1988. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 21 .30
Atatürk CUltural Centre Big Hall, 9.30 pm
Bu konser TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş )ıin karkilanyla gcrçek/eşrinlmişrir
Me should /ike ro rlıank TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş for rheir comriburions.

Keith JARRETI
Son 20 yıldan beri, en yaratıcı ve çok yönlü
müzisyenlerden biri olarak ün yapan Keith jarrett
piyanist, besteci olarak hem yazılı, hem de do
ğaçlama müzikte geleneklerin ve deyimierin ge
niş bir yelpazesi ile özünü dinleyiciye vermeyi ba
şardı. caz. klasik ve çağdaş müzikteki çalışma
lan, alışılınamış bir esin yoğunluğu ile ilgi çekti.
Pennsylvania'nın Allentown kentinde 1945'de
doğan jarrett, üç yaşında piyano çalmaya baş
ladı ve bir dahi olarak nitelendirildi. Gençliği
boyunca klasik müzik eğitimi gördü, bir süre de
Berklee Müzik Okulu'na devam etti. Aldığı bir
bursla Paris'e giderek Nadia Boulanger'nin
öğrencisi oldu; ancak bir süre sonra New York'a
dönerek caz çalınayı tercih etti . Viiiage Van
guard 'daki cazcılar arasına katılan sanatÇı Art
Blakey, Rahsaan Roland Kirk ve Charles Uoyd
gibi ünlülerle çalmaya başladı. Uoyd Dönlüsü ile
üç yıl boyunca yaptığı uluslararası tumeler ve
plak kayıtlan, en parlak genç piyanistlerden biri
olarak, caz dünyasının ön sıralanna gelmesini
sağladı.
1960'lı yılların sonunda basçı Charlie Haden
ve davulcu Paul Motian ile ilk üçlüsünü kurdu
ve topluluk kısa zaman sonra saksafoncu Dewey
Redman'ın katılmasıyla dönlüye dönüştü. Bu
dönlü 1976'da dağılıncaya kadar kendi türünde
en iyi akustik topluluk olarak ün yapu. t970'lerin
başında Miles Davis topluluğuna katılan jarrett,
çalışmalanru akustik müzik alanında yoğunlaş
tırrnaya karar verdiğinden bir yıl sonra bu top
luluktan aynldı.
Keith jarrett t972'de Manfred Eicker ve ECM
plak finnasıyla hala devam eden verimli işbirli
ğine başladı. Bu 16 yıllık olağanüstü işbirliği
sonucunda, çeşitliliği ve amacı açısından ender
rastlanan 40'dan fazla plak basıldı ve "Solo
Concens", "Köln Concen" ile "Sun Bear Con
cens" dahil solo piyano plaklan günümüie ka
dar birkaç milyon satn. Bu solo doğaçlamalar pi
yanonun çağdaş müzikteki rolünü daha iyi or
taya koyduğu gibi, genellikle birbirinden katı sı
nırlarla aynlan caz ile klasik müzik arasında bir
bağlılık yaratn.

jarrett!EMC plaklan arasında "Standards" adıy
la basçı Gary Peacock ve davulcu jack Dejohnette
ile birlikte kurduklan üçlünün (ki Keith jarrett 14.
İstanbul Festivali'ne bu üçlü ile katılmıştı) ,
1970'lerde Amerikan Dönlüsü ve saksafoncu jan
Garbarek ile beraber çaldıklan Scandinavian Dön
lüsü'nün plaklan da vardır. Aynca Syracuse,
Stuttgan Radyo ve Güney Almanya senfoni or
kestralarınca jarrett'in bestelerinin yorumlan, sa
natçının kemancı Gidon Kremer ile doldurduğu
Estonyalı besteci Arvo Pan'ın besteleri, 18. yüzyıl
yapımı Barok orgda sanatçının doğaçlamalan,
Gurdjieft'in piyano eserlerini yorumladığı bir plak;
Keith jarrett'in çaldığı tahta flüt, recorder (blok
flüt) , vurmaçalgılar, gitar, şan ve piyano için bir
dizi etnik ve Onaçağ müziğinin yeraldığı "Spirits"
adlı plak bulunmaktadır.
En son piyasaya sürülen plaklar arasında, ge
çen yıl Almanya'da basılan ve klavikordda
doğaçlamayı içeren "Book of ways", Bach'ın
"'M>hltemperiene Klavier"in ı . Kitabı ve japon
ya'da 1987'de verdiği solo konserin kayıtlan var
dır.
Keith jarrett son yıllarda sanat yaşamını Stan
dard Üçlüsü ile Avrupa, japonya ve Kuzey Ame
rika'da yapağı tumeler ile önemli müzik merkez
lerinde,lkJasiklve çağdaş piyano repenuarının yer
aldığı resitaller vererek sürdürmektedir. Mozan,
Bartok, Barber, Stravinsky, Hovhaness. McPhee,
Glanville-Hicks ve Harrison'un bestelerini
Philadelphia Filarmoni, San Ftancisco ve Atian
ta Senfoni, St.Paul ve İngiliz Oda orkestralan,
Amerikalı Besteciler Orkestrası eşliğinde yorum
lamıştır. New York, Boston ve San Ftancisco'da
verdiği resitalierde Bach, Haendel, Scarlatti,
Beethoven ve Şostakoviç'in yapıtlan yeralmıştır.
Uncoln Merke:zj Oda Müziği Derneği'nce sanat
çıya sipariş edilen oda müziği jarrett (piyano) ,
Richard Stoltzman (klamet), Fted Shery (viyo
lonsel) ve Paula Robinson'dan (flüt) oluşan dönlü
tarafindan 1985 Aralık ayında ilk kez seslendi
rildL 1987 Aralık ayında ise Chicago Oda Müzi
ği 1bpluluğu'nca jarrett'in eserlerinden oluşan bir
konser verildi. Sanatçının "Orkestra ve Keman
için Eleji" adlı yapıtı ilk kez 1986'da japonya Yeni
Senfoni Orkestrası'nca, aynı eserin Amerika'da
ki ilk sestendirilişi ise aynı yıl, Dennis Russell
Davies yönetimindeki Philadelphia Orkestrası ta
rafindan gerçekleştirildi.
Keith jarrett'in aldığı ödüller arasında Ftansız
Plak Büyük Ödülü, Alman Plak Ödülü (4 kez),
iki kere aldığı Grammy (ABD) Ödülü; Time, New
York Times, Stereo Review, Down Beat, Swing
journal Oaponya) ve Billboard tarafindan verilen
Yılın En İyi Albümleri ödülleri, İtalya ve Alman
ya'da iki kez aldığı Eleştirmenler Ödül� . Stone ve
Billboard dergilerinin verdiği Yılın En Iyi caz Sa
natçısı Ödülü, Down Beat ve Keyboard dergile
rince verilen Yılın caz Piyanisti Ödülü bunlardan
ancak birkaçıdır.

Bu sayfayı sizin için boş bıraktık. Festival coşkusunu güzel bir anı kılmak,
her bakışınızda yeniden ve bir daha yaşamak üzere ;
izlenimlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi not edebilirsiniz.
İçinizden geldiği gibi. Bu sayfa sizin . . .
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Jan GARBAREK
1961 yılında Oslo'daki bir radyo istasyonunun
caz programını dinlerken duyduğu müziğe hay
ran kalarak kendisine bir saksafon almalarını is
teyen genç, yıllar sonra "Kuzeyin soğuğundan
gelen sıcak soluk" diye anlatılacak olan Norveçli
jan Garbarek'den başkası değildi. "Radyoyu
dinliyordum. Birden, beni anında çarpan ve et
kileyen bir müzik duydum. Radyo istasyonuna
telefon ettim. Çaldıkları, john Coltrane'ın
Counrdown adlı parçasıydı". Müzikle ve özellik
le de caz müziğiyle ilgilenmesinin başlangıcını
böyle anlatıyor Garbarek.
1962 yılında katıldığı amatör bir yarışınada al
dığı birincilik. jan Garbarek'in profesyonel mü
zik yaşamının başlangıcı oldu. 1966 yılında,
avant-garde besteel ve piyanist George Russell'la
tanıştı. Russell'in görüşleri jan Garbarek'e kendi
müziğinin kuramsal temellerini oluşrurmakta ve
kendi özgünlüğünü tanımlamakta yardımcı oldu.
1969 yılında, gitarda Terje Rypdal, bas gitarda
Ari id Arıdersen. davulda )on Christensen.
saksafon ve diğer üflemeli çalgılarda jan
Garbarek'den oluşan dörtlü, "George Russell
Presenrs the Esoteric Circle" adlı albümle Ame
rika Birleşik Devletlerinde de ismini duyurdu. jan
Garbarek'in "Kuzeyin soğuğundan gelen sıcak so
luğu", 1960'lı ve !970'1i yıllar boyunca George
Russell'la yaptığı çalışmalarda, Nordic Big Band
lbpluluğu'nda ve birlikte çalıştığı diğer küçük top
luluklarda duyuldu. 1 968 yılında Montreux Caz
Şenliği'nde şarkıcı Karin Krog·a eşlik eden ve
ülkesine en iyi ikinci topluluk ödülüyle dönen
Garbarek, uluslararası caz otoritelerinin dikkati
ni çekmeyi başardı . 1 970 yılında ECM için plak
doldurmaya başlayan sanatçının bundan sonra
yaptığı plaklann hemen hepsi, Down Beat'de en
yüksek kriter olan beş yıldıza değer görüldü.

194 7 yılında Norveç'in Mysen kentinde doğan
sanatçı, eleştirmenler tarafından, cazın üflemeli
çalgı ustalarının çağımızdaki en yerenekli miras
çısı ve temsilcisi olarak değerlendiriliyor. jan
Garbarek'in saksafonunda john Colrrane, Sonny
Rollins, Albert Ayler, Ometre Coleman, Arclıie
Sheep, Gato Barbieri ve diğer büyük ustaların
özelliklerine rastlamak mümkünse de, onun ken
dine özgü tona! dili hemen ayırdedilebiliyor.
George Russell'ın da dediği gibi jan Garbarek,
Django Reinhardt'dan bu yana Avrupa'nın çıkar
dığı en özgün ve en yerenekli cazcıdır. 1970
yılında 'lerje Rypdal. Arlid Arıdersen ve john
Chrisrensen'le birlikte yaptığı "Afric Pepperbird"
albümünden bu yana, ilk çalışmalarında görü
len Afro-Amerikan kalıpların ve Avrupa empro
vizasyonunun ötesine geçen, özgür emprovizas
yona dayanan bir müzikal gelişim gösterdi. Bir
yandan Rypdal, Bill Frisel ve David lbrn gibi elek
trogitarc�ardan . öte yandan da Ralph lbwner. Bill
Connors ve Egberto Gismonti gibi sanatçıların
akustik özelliklerinden esinlenen Garbarek'in mü
ziğindeki akustik ve elektronik öğeler, yapısal ve
doğaçlama unsurlarla büyük bir uyum içindedir.
Bu uyum cazın dokuları, ritmleri ve duygusallı
ğıyla, tümüyle Garbarek'in zekasının ve kültü
rünün bir sonucu olarak yeniden biçimlenmek
tedir.
Sık sık, kendi ülkesinin müzik geleneğinin bir
parçası olmak istediğini söyleyen jan Garbarek'in
en unutulmaz bestelerinden bazıları, İbsen'in
"Brand" ve "Peer Gynt" oyunlarının müzikleri
ni yazdığı Norveçli tiyatro yönetmeni Edith Roger
ile yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.
Danimarkah ressam ve teorisyen Asger )orn·a
göre Nordik sanat bütün gücüyle dünyarmza doğ
ru yönelir, duygularımıza hitap eder. Garbarek'in
müziğinde İskandinav kültürünün bu görsel özel
Jiklerini hatırlatan çok şey bulunabilir. 1976 al
bümü "Dis" boyunca hissedilen karamsar ve ge
rilimli atmosfer, insanı ister istemez büyük İskan
dinav yazarlarının atavistik dünyasına çeker. Bu
türden ilişkiler Garbarek'in 1984'deki albümü "lt's
o. k to lisren to the gray voice" için seçtiği parça
başlıklarında da görülebilir: Başlıkların tümü çağ
daşlığın karanlığı üzerine ış� tutma güdüsündeki
İskandinav geleneğinin günümüzdeki temsilcile
rinden lbmas n-anströmer'in son çalışmasından
alınmıştır. Bunlara rağmen Garbarek'i günümüz
cazının Bergman·ı olarak görmek yanlıştır. Kuş
kusuz, melankoli Garbarek müziğinin can alıcı
noktasıdır. Ancak Blue Sky, Kite Dance gibi
bestelerde hissedilen neşeli, canlı hava da
Garbarek'in müzikal kişiliğinde önemli bir rol oy
nar. Sanatçının müziğinin duygusal yelpazesi
"Hot", "Cool" ve "Straight Ahead" gibi gelenek
sel tanımların çok ötesine uzanmaktadır.

Eberhard WEBER
1940'da Stuttgart'da doğan sanatçı, 1956'da
bas çalmaya başlamadan önce 6 yaşına kadar
viyolonsel dersleri aldı. Ralph lbwner'in Solstice
ve Gary Burton'un Ring adlı albümlerinde çaldı .
1975'de bu iki sanatçıyla beraber Amerika'da
turneye çıktı. 1976/1978/1979'da kendi grubu
Colours ile Amerika'da başantı konserler verdi.
Kuzey cazının en önemli basçılarından biri ola
rak kabul edilmektedir.

Nana VASCONCELOS
Brezilya doğumlu sanatçı, 1 2 yaşında çeşitli
vurmaçalgılarla ilgilerırneğe başladı. !960'ların
başında Brezilya'ya özgü vurmaçalgıları virtüoz
luk düzeyinde çalmaya başlayan Vasconcelos,
Milton Nascimento ile çalışmaya başladı. 1972'de
Montreux Caz Festivali'ne katıldı; bu arada üç
yılını Paris'te geçirdi ve Egberto Gismonti ile ta
nıştı. Don Cherry ile çeşitli çalışmalar yapan sa
natçı, birçok ünlü sanarçının albümünde yer al
mıştır.

Lars JANSSON
İsveç doğumlu olan sanatçı önceleri Mount
Everest adlı toplulukta çalıştı. Daha sonra caz
rock grubu EGBA:da çalmaya başlaya'n ve 1976'da
Arild Andersen'in grııbuna katılan jansson. bir
çok sanatçının plaklarında yer almıştır.
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LARRY CORYELL / PHILIP CATHERINE/SERRANriO
GİTAR ÜÇLÜSÜ/GUİTAR TRIO
8, 9.7.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 2 1 .30
Atatürk Cultural Centre Big Hall, 9.30 pm

Bu konserler INTER LIMOUSINE SERVICE'in katktlanyla gerçekleştinlmiştir.
fll! should /ike to thank INTER LIMOUSINE SERVICEfor their conmöutions.
.Bu konserler VİZJJN Dergisi'nin katktlanyla gerçekleştirilmişa'r.
!#' should /ike to thank VIZON Dergisifor their conmöutions.
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l.arry CORYELL
1943'de Texas'da doğan Coryell dön yaşında
piyano çalmaya başladı. 1956'da New York'a ge
lerek L..eonid Bolotine'den klasik gitar dersleri aldı.
İlk profesyonel çalışmalarını Killer joe Piro, Chico
Hamilton, The Free Spiıits Thpluluğu ve Gary
Bunon ile yapu. 1960'lardan itibaren rock
deneyimlerine Steve Marcus ile başladı, jack
Bruce ve Mitch Michell ile turneye çıktı; caz Bes
tecileri Orkestrası ile yapuğı ilk pl:ıi<ta jimmy
Webb ve Charles Mingus ile çaldı.
Daha sonra Arista adını alan Eleventh House
topluluğunda çalmaya başladığında Coryell'in ye
tenekleri daha belirginleşti; rock ile caz arasın
daki engelleri yıkarak bu iki türün en iyi unsur
larını onaya çıkaran tınıyı anık bulmuştu. Music
Gig dergisinin dediği gibi "Rock'n roll'un ateşi
ile cazın zekasının en mükemmel sentezi"ni yap
mıştı. caz-rock'un öncüİerinden biri olan ve da
ha sonra elektrogitan bırakarak akustik gitar çal
maya başlayan Larry Coryell bu konuda şunlan
söylüyor: "Akustik gitar çaldığırndan beri çok de
ğişik bir tepki alıyorum, bir çeşit duyarlılık ka
zandım. Bence akustik unsur gitarın en saf un
surudur".

Philip CATHERİNE
Belçikalı bir baba ve İngiliz bir arıneden Lon dra'da doğan Catherine, ünlü caz gitaristi Django
Reinhardt'a olan hayranlığı sonucunda ıs yaşın
da jean-Luc Ponty Beşiisi'ne katıldı. Daha sonra
Stephane Grapelli, carla Bley, Benny Goodman,
Sonny Grey, Charlie Mingus ve Larry Coryell ile
de çalıştı. Besteler de yapan sanatçının tüm ya
pıtlarında insanı etkileyen yeni bir romantik duy
gusallık dikkat çeker.

SERRANİID
Sanat yeteneği ile usta tekniğini müziğe karşı
duyduğu tutkuyla birleştiren sanatçı 194 2 'de
Madrid'de doğdu ve sekiz yaşında gitar çalma
ya başladı. Ustün bir müzik yeteneğine sahip
olan Serranito kendi kendini yetiştirdi ve 1971'de
Cordoba'da Ulusal Gitar Yarışması birincisi oldu.
La Union yarışması ile, İspanyol televizyonu ta
rafindan gönderildiği Bratislava Müzik Şenliği'nde
32 ülke sanatçısı arasında Altın Madalya kazan
dı. 1982'de ise, bestesi olan gitar konçenosu
Madrid Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatçı ta
rafından Madrid'de ilk kez çalındı.
Londra, New York, Brüksel. Dublin, Köln, Mos
kova, Paris'te sürekli resiraller veren Serranito
japonya, Hindistan, Avustralya, Afrika ve Ona
Doğu ülkelerinde turneye çıktı; ispanya'nın Or
tak Pazar'a girişi nedeniyle ispanya Dışişleri Ba
kanlığı tarafından Strasburg'da konser vermesi
için görevlendirildi.
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Öncü ve kalıcının kusursuz birleşimi. . .
Türk Merchant Bank,* bankacılıktaki
bu anlayışını müzikte de sunuyor. . .
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*B i r Ban kers Trust/iş Bankası orta k l ı g ı d ı r.

JOAN BAEZ

13, 14, 15.7.1988, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30
Open Air Theatre, 9.30 pm
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Joan BAEZ
Müzikte geneltil<le şarkı sözlerinin önemli ol
madığı sanılır. Çünkü oldukça alışılmış bir unsur
egemendir bu sözlere : Aşk! . . . Sözler de hep ay
nı gibidir: Oğlan kıza rastlar, kızı kaybeder, kızı
elde eder veya edemez. Bu tarz çeşitlemelerle ge
lişir şarkı. Bu tür şarkı söyleyenler arasında sözleri
önemli veya içten yansırabilenler o kadar azdır
ki, bir kuşakta bir-iki kişi çıkarsa kendimizi şanslı
sayarız.
)oan Baez bu tütün içinde yeralmaz, çünkü po
püler şarkıcılar sınıfına dahil değildir. Bu neden
le o tür şarkıcılarla yarışınayı düşünrnez. Uste
lik kendisini de geniş anlamıyla şarkıcı bile say
maz. Bu büyük alçakgönüllülüğü de onun can
alıcı noktalanndan biridir. Çünkü günümüzde şar
kıcılardan pek çoğu kendilerini büyük bir sanat
çı olarak görür ve mesleklerini çok ciddiye alır
lar. )oan Baez bu kurala bir istisna oluştunır. Bu
nedenle de çok ünlü olması onu çelişkili bir
dunıma düşürmüştür. isteğinin aksine, Show
Business (Sahne İşi) denilen o acayip dünyanın
bir parçası olmuştur. Halk ondan, kendisine çok
önem vermesini, televizyona çıkmasını, haber
lere geçmesini, karşısında rol yapmasını bekler,
buna alışmıştır. o ise tüm bunlara irnrenilecek
bir akıllılıkla karşı koymuştur. "Folk müziğinin
taçsız kraliçesi" olarak benimsenen )oan Baez,
daha sonra da büyük dürüstlükle başka bir yol
seçmiş, insanlığın ve barışın yanında yer almış
tır. Halk şarkılarını -sevdiği bu türü- söyler, ama
bir eleştirmenin deyimiyle "burılan yonımuyla sa
nat müziği şekline getirdiği" için onu "Folk
Şarkıcısı" olarak tanımlamak ta yanlış olabilir.
Saf güzelliği , uzun saçları , doğallığı ve alçak
gönüllülüğü ile "Madonna" olarak ta tanırrılanan
Baez'in yaşamı 9 Ocak 1941'de New York'ta
Staten Isiand'da başlamıştır. Babası Meksika do
ğumlu bir bilim adamı, annesi İngiliz-İskoç asıllı
bir dramatik sanatlar profesörünün kızıydı. Hem
annesinin, hem de babasının babaları bakanlık
yapmıştı. Ailenin ikinci kızı olarak doğan )oan
küçük yaşlarda, arkadaşlanndan daha koyu terıli
olmasından dolayı dışlanmış, ispanyolca bilme
diğinden de kendini tam Meksikalı olarak göre
memiştir. Ailesi, hristiyanlıkıa -ilerici ve dinamik
yapıdaki- Quaker mezhebine bağlıdır. Bu etkiy
le büyümüş, okul yıllannda zencilere, diğer azın
lıklara uygulanan baskılara tanık olmuş ve için
de haksızlıklara karşı gitgide bir tepki gelişmiş
tir. Aile 1 957'de Güney Kalifomiya'ya yerleşmiş,
)oan Palo Alta'da liseye başlamıştır. 16 yaşında
iken babasının dostu ira Sandperl ile tanışması
onun yaşamında bir dönüm noktası olmuştur.
Sandperl barış hareketleri, insan hakları konu
sunda çok bilgili ve deneyimlidir; genç kıza
Gandi'nin felsefesini de öğretir, onu toplantılara
götürür. )oan ucuz bir gitar almış, hem okul ko
rosunda, hem de gitarı eşliğinde şarkı söylemek
tedir. Sesi, kendi deyimiyle "1bplu iğne gibi dim
diktir; sesine titreşim (vibıato) sağlamak için, boş
yere uğraşır; parmağıyla gınlak kemiğine basa
rak sesini titrerrneğe çalışır". Sandperl'in toplan
tılarında da şarkı söyler.

1959'da Boston·a taşınırlar ve )oan üniversi
tede tiyatro öğrenimine başlar. Bu arada babası
onu "1\ılla's Coffee Grinder"e götürür. Bu kah
vede her isteyen gelip şarkı söyleyebilmektedir
ve joan halk karşısında ilk konserini -başarıyla
burada verir. Okuila ilgisi kalmamıştır; Chicago'da
"The Gate of Hom"da da söyler ve aynı yıl folk
çu arkadaşları tarafından Newpon Folk Festiva
li'ne çağnlır. 13.000 kişi karşısında, "Virgin Mary
had one Son", "W! are crossing the )ordan River"
adlı, dini kaynaklı iki şarkıyı söyler. Herkes bir
birine "Kim bu kız?" diye sormaya başlamış ve
)oan Baez'in adı kıılaktan kıılağa yayılmıştır. Ora
da bulunan plak firmalarının da ilgisini çekmiş
tir. Paraya değer vermediği için ünlü Columbia:
nın önerisini geri çevirip, küçük bir fırınayla Vanguard ile- anlaşır. (Vanguard da )oan Baez
sayesinde büyük ve zengin bir firma olacaktır so
nunda!). Newpon Festivali'ne 1960'da tekrar ka
tılır ve o yıl ilk plağı ( 1959 Festivali'nin iki şarkı
sı) yayınlanır. Bunu ünlü baladları, eski Ingiliz,
New England, Meksika , İspanyol halk şarkıları
nı kapsayan plakları izler. önceleri, seçtiği şar
kılarda "şarkının nerden kaynaklandığı , neyi ve
niçin aniatmağa çalıştığı da onu ilgilendirmez;
yalnız nasıl ses verdiği , tınısı ve duygusal yanı
önemlidir. Doğal olarak güzel de olması gerekli
dir. Şarkı dersi de almamıştır ve -söyleyebileceği
sürece- bunu düşünmemektedir". Bu düşünce
leri taşıyan Amerika'nın bir numaralı folk şarkı
cısı )oan Baez 1962'de Time dergisine kapak ol
duğunda henüz 20 yaşındadır. Şarkılannın ara
sında insanlığa baskı konusunu da işler, Ameri
kan türü yaşam stilini eleştirir; Küba olayları sı
rasında yine Kalifomiya'dadır. Özgürlük_ hareke
ti için önemli bir kürsü olan Berkeley Universi
tesi'nde üslenen eylemcilerden etkilenir. Anık teo
ri ile destekleyemediği banşçı, insancıl görüş
lerine bir dayanak bulmuştur. Babası Dr. Baez:
in barışçı düşüncelerini de aşarak eylemci olur.
Daha sonra 1963 Monterey Festivali'nde, o dö
nemin başka bir ilahı Bob Dylan ile tanışması
onun yaşamında ikinci büyük dönüm noktası
olur: Dylan·ın ağız mızıkası ve gitarı eşliğinde,
tembel bir sesle söylediği protesto şarkılan, di
ğer şarkıcılannki gibi kaba ve çirkin değildir. )o
an onun söylediği "A Hard Rains -a- gonna Fall"
ile gözyaşları döker. Dylan hem müzik, hem de
şiir yönünden güçlü, anlamlı şarkılarıyla )oan'ı
büyülemiştir. Birlikte besteleyip sözlerini yazdık
lan pekçok şarkı bugün bile çoğumuzun bellek
lerinden silinmemiştir: "Blowing in the Wind"i
her konserinde söyleyen )oan, aynı yıl zenci li
der Manin Luther King'in Washington'da düzen
lediği insan haklan mitingine katılır; Dylan ve Pe
ter, Paul and Mary Üçlüsü ile 350.000 kişinin ka
tıldığı -her ırktan insanın en eski direniş şarkısı
olan, 19. yüzyıldan kalma- "W! shall overcome"ı
söyler. Bu atılımıyla bir anda, aydınların göZÜn
de büyük sempati toplar. Bob Dylan ile yaşadı
ğı fınınalı, fakat kısa beraberliğinden sonra, ar
tık kendi şarkılarını besteler. Birçok öğrenci ha
reketine, -bu arada 1964 'de Berkeley Üniversi
tesi'nde öğrencilerin politikaya kanşmalannı en
gellemek isteyen rektörün yenilgisiyle sonuçla
nan gösterilere- katılır. 1965 Vietnam savaşı onun
Bob Dylan ile bozuşmasına neden olur. Beyaz
Saray önündeki, savaş karşıtı gösteride en önde
yeralır. 1966'da japonya'da ilk yundışı tumesini
gerçekleştirir. 1967 Ekiminde hippilerin Oackland

Askerlik Şubesi önündeki gösterisinde tutukla
nır, 90 güne mahkUm olur. Yılbaşını -annesiyle
birlikte- hapiste geçirmeye giderken Noel şarkısı
"Sessiz Gece"yi söyler. 1967'de tanıştığı Stanford
Üniversitesi öğrenci birliği başkanı David Harris·
ile -onun askere gitmeyi reddetmesinden sonra1968 Manında evlenir. Paris'te başlayan 1968 öğ
renci hareketlerinin Amerika'daki destekleyicisi
David 3 yıla hüküm giymiştir. Kocası hapistey
ken Aralık ayında oğlu Gabriel doğar. 1970 So
pot (Polonya) Festivaline katılan -Walesa'yı da zi
yaret eden- Baez, bir barış yanlısının hapse gir
dikçe daha güçleneceğine inanır; üniversite tem
sillerine, konseriere ücret almadan katılır. Saha
rofun özgürlüğü için söyler. . . Güney Amerika:
daki dikıatörlere seslenir. . . Anık haksızlığa, bas
kıya ve savaşa karşı olanların sözcüsü olmuştur.
Kazandıl<lannı yardım demeklerine, çocuk yuva
Ianna da harcayan )oan Baez paraya önem ver
memekle birlikte, eski bir Blue jean'le lüks bir ma
ğazaya girip, son model bir )aguar otomobili pe
şin ödeyerek alacak yapıdadır da . . .
28 yılda doldurduğu 50 albüm, verdiği bin
lerce konser onun her zaman ön planda kalma
sını sağlamakla birlikte, sürekli yenilik arar: Ge
nesis'ten Peter Gabriel ve U2, Dire Straits gi
bi ünlü pop topluluklarıyla yeni tınılar araştı
m. Los Angeles'teki "Gold castle" firması ile yap
tığı son albümleri "Recently" ve "james and the
Gang"da insanlığa ve dünyaya nasıl önem ver
diğini belgeleyen sanatçı , eskimeyen pürüzsüz
kristal sesiyle hem aşkın, hem de ülkelerin poli
tikasına seslenmekte . . .
Bugün oğlu Gabriel ile birlikte yaşayan )oan
Baez yazdığı iki otobiyografisi "Daybreak" (Gün
Doğumu) 1966, ve ''And A Voice to Sing With"
(Ve şarkı söyleyecek bir ses) 1987 dışında şarkı
besteliyor, söz yazıyor; 1965 'te kurduğu
"Resource Center for Nonviolence" (Şiddete karşı
Yardım Merkezi) ve 1979'da kurduğu ve başkanı
olduğu "Humanitas International" (Uluslarara
sı insan Hakları) demekleri ile ilgileniyor ve tüm
insanları -dürüstçe, yürekten- seviyor. Göçmen
lere, açiara yardımı da en baş görevlerinden sa
yan joan Baez uğrunda savaşacak birşey kalma
yıncaya kadar da bu yolda devam edecek.
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DIZZY GILLESPIE
VE ORKESTRASI/BIG BAND
17.7.1988, Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30
Open Air Theatre, 9.30 pm

Dizzy GILLESPIE, trompet/trumpet
)oH FADDlS. trompet/trumpet
Byron STRIPLING, trompet/trumpet
Virgil JONES, trompetltrumpet
john MARSHALL , trompetltrumpet
)erıy DODGION , saksafon/saxophone
Ned OTTER , saksaton/saxophone
Sam RIVERS, saksafon/saxophone
Marvin Doc HOLLADAY, bariton saksafon/baritone saxophone
)ukka PERKO, bariton saksafon/baritone saxophone
Gamett BROWN, trombon/trombone
Keith O'QUINN, trombon/trombone
Dougla s PURVIANCE, trombon/trombone
Dennis WILSON, rrombon/trombone
Ed CHERRY, gitar/guitar
john LEE, bas/bass
)ames WILLIAMS, piyano/piano
Ignacio BERROA, davul/drums
Frank MALABE. vurmaçalgılar/percussions
Bu konser iGS-iscanbu/ G[yim Sanayi Tic. A.Ş. ruiı kackilanyla gerçekleştin/miştir.
Vlt' should /ike co chank !GS·fscanbu/ G[yim Sanayi Tic. A.Ş. for cheir conmbutions.

Dizzy GİLLESPİE
21 Kasım 191 7'de Güney carolina eyaletinde
dünyaya gelen Dizzy Oohn Birks) Gillespie, ama
tör bir müzisyen olan babasından trombon çal
ınayı öğrendi, daha sonra trompeti seçti . Kazan
dığı bursla Kuzey carolina'daki Laurinburg Mü
zik Enstitüsü'nde armoni öğrenimi gördü.

1935'de Philadelphia'da Frank Fairfax topluluğu
na katıldı; iki yıl sonra da 'Ieddy Hill topluluğun
da, hayranlık duyduğu Roy Eldridge'in yerini al
dı ve ilk plağını da 1937'de bu toplulukla dol
durdu. 1939'da cab Colloway topluluğuna solist,
besteci-aranjör olarak katıldı; çoğu Dizzy'nin bes
tesi olan ve aralarında "Pickin' the cabbage"ın
da bulunduğu 60'dan fazla parçayı seslendirdi
ler. 1941-43 arasında Berıny caner. Charlie
Bamet, Les Hits. Coleman Hawkins ve Duke
Ellington gibi ünlülerle çalışan Gillespie, "Bop"
adıyla tanınan caz türünün kaynağı sayılan New
York'daki Minton's Playhouse'da çeşitli "jam ses
sion"lara katıldı. Yine bu dönemde doldurduğu
"Kerouac" adlı plağında artık Eldridge'in etkisin
den uzak. caza yeni yorumlar getiren özgün sti
lini sergiledi.
Dizzy Gillespie 1944'de basçı Oscar Pettiford
ile beş kişilik bir dans orkestrası kurdu ve "Bop"u
New York'un 52. caddesi'ndeki gece klüplerin
de tanıttı. Aynı yıl "Bop" etkisindeki ilk caz or
kestrası olan Billy Eckstine topluluğunun müzik
yönetmenliğini de üstlendi. 1945'de Parker ile be
raber seslendirdiği, çoğu kendi bestelerinden olu
şan "Salt Peanuts" gibi basit swing ritminden,
"Shaw 'Nufl''da olduğu gibi hızlı tempolu bes
telere kadar. "Groovin' High" gibi yaratıcılığının
sergilendiği daha melodik birçok parça da ilerde
"Bop" klasikleri arasında anıldı.
Sanatçının 1946'da kendi adıyla kurduğu ve
1950'de dağılan ilk caz topluluğu başanlı olma
dıysa da, Gil Fuller ile birikte kurduğu ikinci top
luluk. Gillespie'nin eşsiz stilinin yeniden du]'\.ıl
masına olanak sağladı. 1947'de Kübalı conga da
vulcusu Chano Pow için Fuller ile birlikte beste
lediği "Manteca" adlı piırça "Afro-CUban" caz ola
rak adlandırılan stili yarattı. 1950'de kurduğu yeni
beşiisiyle Avrupa'da. sonra da daha büyük bir
orkestrayla 1956'da Orta Doğu v.e Güney Ameri
ka, 1960'larda ve 1970'lerde ise Avrupa, Güney
Amerika ve Afrika'da turnelere çıktı.
Dizzy Gillespie, eşsiz tekniği ve duyarlı müzis
yenliğiyle Louis Armstrong'dan sonra en büyük
caz trompetçisi olarak kabul edilmektedir.
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Miles DAvis
Miles Davis'in müziğini anlatmak için çok tüm
celer kullanıldı, sayısız eleştiri yazıldı, binlerce
röportaj yapıldı ve birçok kitap yayınlandı. Yine
de, müzik diliyle mükemmel biçimde konuşan ve
bu kOnuda en uygun kelimeleri bulabilecek tek
insan Miles Davis'in kendisidir ve şöyle diyor:
"Müziği geliştirmenin ve ona yardım etmenin en
iyi yolu, yorumda yeni biçimler bulmaya çalış
maktır. Müzik için ne yaptığımı biliyorum. An
cak beni bir efsane olarak kabul etmeyin".

Miles Dewey Davis jr. 1926 yılında lllinois'de
doğdu. ı3 yaşında trompet çalmaya başladı ve
ı6 yaşında da "Blue Devils" adlı ilk grubunu kur
du. Bu dönemde, müziği üzerinde ilk önemli et
kileri yapan iki büyük müzikçi, Charlie Parker ve
Dizzy Gillespie ile taruştı.
ı 944 'de New York'daki juiJliard Müzik Okulu'na
giren Davis, Charlie Parker ile aynı odayı payia
şıyor ve 52. Cadde'deki caz klüplerinde onunla
birlikte "jam session"lara katılıyordu. Ertesi yıl,
Birds Beşiisi'nin üyesi olarak ilk plağını doldur
du. Sanatçı ı 948'de trompet, trombon,
flügelhorn, tuba, alto ve bariton saksafon ile ritm
sazlardan oluşan dokuz kişilik orkestrasını kur
du ve Gil Evans ile Gerry Mulligan'ın düzerıle
melerinden oluşan ilk kişisel plağını çıkardı.
ı9SO'li yıliann ilk yansında Davis'in müziğinde
büyük yaratıcı atılırnlar meydana geldi. 1955'de
Down Beat dergisinin Eleştirmenler Ödülü'nü
alan Davis, Newport caz Festivali'ne john
Coltrane'ın da yer aldığı yeni beşiisiyle katıldı.
Daha sonra Columbia plak şirketiyle kontrat
irnzaladı ve müzik yaşamının en verimli ve en
etkin dönemlerinden birine girdi. Gil Evans ile
işbirliğini sürdüren Davis "Porgy and Bess.",
"Sketches of Spain", "Miles Ahead" ve "King
of Blue" gibi başanlı albümler yaptı.
Bunu izleyen dönemde aralannda Bill Evans
ve Hank Mobley'in de bulunduğu birçok müzik
çiyle çalışan Davis, 1963 'de "Live in Europe at
Antibes jazz Festival" albümünü yayınladı ve bu
albümle, aralannda 'Ibny Williams, Ron carter ve
George Coleman'ın da bulunduğu bir dizi yete
nekli sanatçıyla yaptığı çalışmalannı sundu. Bu
son beşli ile 1963-69 yıJlan arasında yaptığı bir
dizi albümde Davis caz ile rock müziğini ustaca
birleştirdi. Stil sınrrlannı yıkan ve modern müzi
ğin potansiyelini yeniden tanımlayan bu albüm
!er arasında "Miles Smiles", "Sorcerer", "Nefeıtiti"
ve "Miles In the Sky" sayılabilir. 1969'dan iti
baren Miles Davis müzik sahnesine birçok genç
yeteneği daha çıkarttı. "Filles de Kilimanjaro",
"In A Silent Way", "Bitches Brew" ve "A 1iibute
to jack johnson" gibi albümlerinde yeni olasılık
lan denedi ve müziğini yeniden biçirnlendirdi.
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SABA. MONITOR LOOK
Uzaktan kumandalı

39 elektronik haiızalı kanaL
AFT. otom·a ıik frekans ayarı.

"Solid-State" şasi.
"In-Line" resim tüpü.
Otomatik voltaj regülatörü.
Yüksek frekans devresi.

SABA ULTRACOLOR
Uzaktan kumandalt

39 elektronik hafızalı kanaL

Soft-Touch kanal seçici düğmeler.
Düğmeye basıldığında ani görüntü.
lşıklı kanal göstergesi.
"Solid-State" şasi.

SABA DOUBLE SOUND
Uzaktan kumandalı

39 elektronik hafızalı kanaL

"iki Yollu Çift Hoparlör"sistemi.
Otomatik gerilim regülatörü.
Digital kanal göstergesi.
Sound Pre-Set düğmesi.
Otomatik frekans ayarı.

Uydu yayınlarını izlemenin
üç yolu var Türkiye'de.

.

Saba Monitor Look almak,
Saba Double Sound almak
ya da Saba Ultracolor almak.
Uygun fiyatlarla .. .
Cazi p taksitlerle . .
Anında teslim!

,.
-Dünyayi izleyinl

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESi
ISTANBUL STATE OPERA AND BALLET
Rengi.m GÖKMEN

23, 25.6. 1987, 1bpkapı Sarayı Müzesi, 21 .30
1bpkapı Palace Museum, 9.30 pm
'v\blfgang Amadeus MOZART

''SARAYDAN KIZ KAÇIRMR'
''ABDUCflON FROM TIIE SERAGLIO"

Ubretto
Türkçeye Çeviren!I\ırkish Translation
Orkestra Şefi!Conductor
Sahneye Koyan/Directed by
Koro Şefi!Chorus Master
Orkestra ve Koro
Orchestra and Chorus
Konsertmayster!Leaders
Repetitör!Repetiteur
Dekor!Setting
Kostüm/Cosrume

Christian Frederic BRETZNER
Gottlob srEPHANIE
Nazım ENGİNAR
Rengirn GÖKMEN
Aydın GÜN
Gökçen KORAY
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Istanbul State Opera and Ballet
Ergun TEKiNSON - Ernest Pt'JKOLO
Nurten Thzmen KOLÇAK
Acar BAŞKUT
Figen KOYUNCUOGLU

Blondehen
Pedrillo
Selim

Zrinko soco
(Konuk Sanar.çı/Guest Artist)
Attila MANİZADE
Barbara CARI'ER
(Konuk Sanar.çı/Guest Artist)
Oya KrAY
Ender ARIMAN
Ömer SABAR

Reji Asist. /Asst. Producer
Kondüvit!Stage Supervisor
Işık/Ughting

Asun G. KOZOL
Erdoğan PİŞKİN
Ertekin KULAN

Belmonte
Osman/Osmin
Konstanze

Bu gösten1er DAJMLER-BENZ A.G. ve CJTOMARSAN A.Ş. "nin katkılanyla gerçekleştirilmiştir.
Ht should /ike to than/ı DAJMLER-BENZ and CJTOMARSAN A.Ş. for ther
i concributions.

1964'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın pi:
yano bölümüne giren Gökmen, daha sonra il
han Baran ve Adnan Saygun'la kompozisyon eği
timi gördü ve 1978'de mezun oldu. Bir yıl da Hik
met Şimşek ile şeflik öğreniminden sonra İtalya'da
Santa Cecilia Akademisi'nde F. Ferrara ile çalış
tı. Siena Chigiana Akademisi'nden "Diploma di
Merito" alan sanatçı. Roma Radyo-TV Orkestra
sı'nda M. Pradella'nın asistanlığını yaptı ve San ta
Cecilia Akademi Orkestrası'nı yönetti. 1980 yı
lında San Remo'da Gino Marinuzzi Uluslararası
Genç Şefler Yarışması'nda ödül kazandı .
Halen Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel
Müzik Direktörü ve birinci şefi olan Rengim Gök
men senfonik konserleri de yönetmektedir.

Zrinko SOCO
1956'da doğan sanatçı zagreb Müzik Yüksek
Okulu'nda eğitim gördü ve 1980'de, Sihirli Flüt
operasındaki Thmino rolü ile ilk kez sahneye çıktı;
ilk yurtdışı temsilini de 1983'de Stuttgart Ope
rası'nda idomeneo'daki idamante rolüyle verdi .
Sanatçı daha sonra Viyana Volksoper, Nancy.
Klagenfurt, Münih, Nantes, Orleans, St. Gallen
operalan ile Paris'deki "Maison des Arts"da sah
neye çıktı. Zrinko Soco Mozart, Wagner, Nicolai,
Donizetti, Puccini. Lehar. Strauss operalarında
ki çeşitli rollerin dışında. Stuttgan, Roma,
Salzburg, Viyana'da orkestralar eşliğinde konser
ler de verdi.

Attila MANİZADE
istanbul Thknik Üniversitesi'ni bitirdikten son
ra i B Konservatuarı'nda eğitim gören sanatçı,
Almanya'da A. Mayer. daha sonra da A. Gran
forte, G. Momo ve O. Gallo ile şan çalışmalarını
sürdürdü.
Bas solist olarak 1973 'den itibaren Avrupa ve
Sovyetler Birliği'nde çeşitli operalarda sahneye
çıkan Manizade, özellikle Türkleri konu alan ope
ralarda Osmin, Attila, Selim ve Mustafa gibi rolleri
başarıyla yorumladı. Ayrıca Avrupa ve ABD'de

Rengim GÖKMEN
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Aydın GÜN

Gökçen KORAY

Türk bestecilerini tanıtan resitaller de veren sa
natçı, reji çalışmalan da yapmaktadır. Attila Ma
nizade halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi
solistidir.

Barbara CARI'ER
Ohio'da (ABD) doğan , müzik eğitimini
lbronto'da (Kanada) yapan sanatçı, "Vina del
Mar" ödülünü kazandıktan sonra 1977'den iti
baren Essen, Düsseldorf, Bern ve Arnsterdam
operalanndaki temsillerinden başka Covent
Garden (Londra) Operası ile japonya turnesine
çıktı. Münih Devlet Operası'nda görevli olan sa
natı,.ı, t-.-..v York, San Francisco, Los Angeles, Mi
lano, Barselona ve Lizbon operalanna konuk sa
natçı olarak katıldı.

Oya ATAY

ömer SABAR

Ankara Devlet Konservatuan'nda eğitim gören
sanatçı, 1963'de İstanbul Şehir Operası'na ka
tıldı. Daha sonra İstanbul Devlet Operası kadro
suna giren Atay, birçok opera ve operette rol al
dı. Halen İstanbul Devlet Operası solisti olan Oya
Atay Beethoven'in 9. Senfonisi ile çeşitli arator
yolarda solo panilerini başanyla seslendirdi.

Nihat Kızıltan, Matmazel Rosenthal ve Otta
vio Gallo ile şan çalışan Sabar, bursla gittiği Salz
burg Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdürdü.
Birçok operada önemli rollere çıkan sanatçı, ha
len İstanbul Devlet Operası solistidir.

Ender ARIMAN
Sanat yaşamına Ankara Radyosu Çocuk Saati
ve Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde başlayan
Anman, 1960'da Ankara Devlet Konservatuan'n
dan mezun oldu ve Ankara Devlet Operası'na ka
tıldı. 1972'de İstanbul Devlet Operası'na giren sa
natçı birçok operada baş rollere çıktı. Ender An
man halen istanbul Devlet Operası solistidir.

Zrinko soco

Atilla MANİZADE

Barbara CARI'ER

Oya /'UAY

Ender ARıMAN

Ömer SABAR
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BREAK THE BANK AT NıcE

Air France offers you a direct jlight,
every saturday from Istanbul to Nice

Departure 09. 00 am.
Arrival l l . 00 am.

THE FINE ART
I OF FLYING
B

AIR FRANC.

• Klassis 1 989'da turizm dünyasına özg ün bir yapı, üstün bir nitelik kazandıracak. •

viYANA DEVLET OPERA BALESi
BALLET OF THE VIENNA STATE OPERA
Yöneten/Director

Dr. Gerhard BRUNNER

9. 7.1988, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30
Open Air Theatre, 9.30 pm
Solistler/Soloists

Christine GAUGUSCH
Maria Luise JASKA
Roswitha OVER
Lilly SCHEUERMANN

ViYANA
DEVLET OPERA BALESi
Viyana DeVlet Opercı Balesi'nin kuruluşu 1 7.
yüzyıl başlarına dayanır. İlk olarak 1631'de lll.
Ferdinand'ın düğün şenlikleri için atlı şövalyeler
den oluşan topluluk öylesine beğeniidi ki, bu gös
teriler atsız olarak ta sürdürüldü. Daha sonra,
besteci de olan ı . Leopold'un kendi operaların
da yeralacak dansçdara gereksinme duyması, sa
ray eğitmenlerinin genç soylulara dans dersleri
vermelerine yol açtı; ancak bunların sayılarının
kısıtlı olması halktan kişilerin de topluluğa katıl
masına neden oldu ve böylece Viyana balesinin
temeli atıldı.
Aynı dönemlerde halka açık ilk özel tiyatro ya
pıldı ve Franz Hilverding adındaki bale eğitmeni
kurumun başına getirildi. Bu tiyatroda birçok
soylunun yanısıra, Fransa'nın bahtsız kraliçesi
Marie Antoinette de 10 yaşında iken erkek kar
deşiyle birlikte "Aşkın Zaferi" adlı yapıtta dans
etti. 18. yüzyılda İtalyan asıllı dansçı ve koreog
raflar Viyana'ya geldiler; Willibald Gluck, Gaspara
Angielini'yle birlikte, Mozart'tan 28 yıl önce, Don
Giovanni'nin konusunu içeren bir baleyi sahne
ye koydu.
Viyana'nın İtalya ve Fransa'dan bağımsız bir
sanat kişiliği geliştirmesi uzun sürmedi ve bale
dünyasında bir yenilik oldu: Balerinler "sur les
points" (parmak uçlarında) yükselmeye başla
dılar. Maria Thglioni, daha sonra da 1822'lerde
Viyanalı balerin Fanny Elssler bu becerinin en
büyük ustalan olarak alkışlanıyordu. imparator
luk Saray Tiyatrosu'nun açılmasıyla sanat değeri
olmayan, dekor ve kostümleriyle göz kamaştı
ran zengin gösteriler dönemi başladı ve bale, ope
radan önce sunulan ek bir gösteri durumuna düş
tü. Bu moda kısa zamanda bütün Avrupa'ya ya
yıldı; Wagner ve Verdi bile operalarının galaları
na bale bölümleri eklediler. Bu arada Berlin'den
gelen cari '!eli, Viyanalı izleyicilere dekorlu ve ko
nulu baleler sunmaya başladı. Daha sonra ha
lenin daha az yeraldığı, ancak mizansenin daha

jolantha SEYFRIED
Gyula HARANGOZO
Heinz HEIDENREICH

ağırlıklı olduğu eserler seyirci toplamaya başla
dı ve yaşamı boyunca 48 koreografi yapan )o
seph Hassreiter tam bu sırada bale dünyasına
katıldı: Bale tarihinin en büyük başarılanndan
sayılan (Guiness Rekorlar Kitabı'na göre en çok
sahnelenen bale olarak anılan) "The Fairy Doll"
(Meleksi Bebek) adlı balesini Viyana'da sahne
ledi. (1948 yapımı, balerin Moira Shearer'in oy
nadığı Kınnızı Papuçlar adlı film de, Hassreiter'in
Andersen'in aynı adlı masalından esirdenerek ger
çekleştirdiği balesine dayanmaktadır.) 19. yüz
yıldan 20. yüzyıla geçerken bale sanatı için ye
ni bir çağ başlıyordu. St. Petersburg'da (Rusya)
doğan bu yeni akım daha sonra Paris'e sıçradı
ve 20 yıl süreyle de etkisini sürdürdü. Bu akı
mın önderliğini yapan Sergei Diaghilev, Nijinski,
Pavlova, Ri.ıbinstein, Fokin, Balanchine, Cocteau,
Matisse, Picasso, Debussy, Ravel, Stravinsky ve
daha birçok ünlüyle işbirliği yaptı.
Yaşanan iki dünya savaşı Viyana Balesini de
etkiledi. 1942'de Eıika Hanka Viyana Devlet Ba
lesi'nin başına atandı ve baleyi eski özgürlüğü
ne kavuşturdu; 1955'de öldüğünde arkasında,
Viyana balesinin kapdannın tekrar dünyaya açd
masını sağlayacak 38 genç koreograf bıraktı.
1963'de Aurel von Milloss bale müdürü olarak
atanınca Ninette de Valois, Balanchine, Massine
gibi 20. yüzyılın ünlü koreograf ve eğitmenleri
ni Viyana'ya davet ederek topluluğun uluslara
rası üne kavuşmasını sağladı. Millass'ın en bü
yük başarılanndan biri Rudolf Nureyev'i dansçı
ve koreograf olarak angaje etmesidir. Bugün ha
lenin repenuannda klasik yapıtlar ile çağdaş ya
pımlara aynı derece önem verilmektedir; Hans
van Manen, Rudi van Dantzig, )iri Kylan, john
Neumeier, Ri.ıth Berghaus ve Maurice Bejart'ın
koreografileri toplulukça sergilenrnektedir.
1976 yılında Dr. Gerhard Brunrıer Viyana Devlet
Balesi'nin sorumluluğunu yüklendi ve topluluğun
gençleşmesini sağladı. 1982'den itibaren Viya
na'da bir bale ve dans bienalinin yapılmasıyla
Viyana Devlet Opera Balesi'nin önemi anmış, iş
levi değişik bir anlam kazanmıştır.

)iri KYLIAN

Bu gösteriler TÜRKİYE İTHALAT ve iHRACAT BANKASI
A.Ş 'nin katkılaf!Yia gerçekleştirilmiftir.
� should /ike to thank TÜRKİYE fTHALAT ve
İHRACAT BANKASI A.Ş. for their contributions.
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aps gıyın, ıyı gıyının .

�.

.,. Aps Osmanbey
Samanyolu Sok 42/3
Tel 1 48 65 22
Telex 26031 nıre Ir

.,. Aps Beyazıt

Marmara Çarşısı No 1
Tel 522 78 99

.,. Aps Fabrika Satıt Yeri
Ankara astal1ı, Bos1ancı kavşaQı
(Kadıkciy Olasanayı bı\ışıgı)
Tel 361 50 54
Telelax. 361 13 77

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TiYATROLAR!
ISTANBUL MUNICIPAL THEATRES
Genel Sanat Yönetmeni/Anistic Director Gencay GÜRÜN
1 6, 1 7, 18.6 . 1 988, Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, 2 1 .30
Harbiye Muhsin Ertuğrul Theatre, 9.30 pm

"ARLECCHINO"
İKİ EFENDiNİN UŞAGIISERVANT OF TWO MASTERS
Yazan/Written by
Türkçeye Çevirentrranslated by
Yöneten/Directed by
Dekor-Kostüm/Setting-Costume by
Maskeler/Masks by

carlo GOLDONI
Zeynep AVCI - lşıl KASAPOGLU
lşıl KASAPOGLU
jean Baptiste MANESSIER
Luc LAPORfE

Dottore
Florindo
Silvio
Brighella
Clarice
Smeraldina
Arlecchino
Beatrice
Pantatone

Kahraman ACEHAN
Emin AND
Yalçın DÜMER
Osman GÖRGEN
Berrin KOPER
Hikmet KÖRMÜKÇÜ
Hazun KÖRMÜKÇÜ
Ayşe SARIKAYA
Salih SARIKAYA

Reji Asist. 1Asst. Director

Mustafa ASLAN
Naz ERAYDA
Dekor Uygulama/Sening Adaptation Özhan ÖZDİL - Fugen YAZlCI
Dekor Realizasyonu/
Sening Realisation
Figen ERTEKİN - Aysel DOGAN - Nihai KAPLANGI
Işık Sonımluları/Lighting
cahit KÖK - Thştan ERENCE
Ses Etkileri/Sound
Hitay DAYCAN
Efekt Sonımlusu/Sound Effects
Yaşar ÖZVERİ
Suflör/Prompter
Fatoş TEZ
Sahne leknisyenleri/
Stage ıechnicians
Ömer SANlVAR - Sabri ERFİDAN
Kazım YlLDIZ - Fahri KORU - İsmail EYİBİL
Aksesuar Sonımluları/Propety Men Halil ZORLU - Yılmaz ÖNEL
Fikri YÜKSEL - Mehmet BALCI
Kostüm Sonımluları/Wardrop
Rezzan GÜLAN - İbrahim KONYA

feknik Asist. llechnical Asst.

Bu cemsiller TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.S. 'm/ı karktlanyla gerçekleşcirilmşcir.
i
vıt should /ike ro rhank TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.S. for cheir conmöurions.
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carlo GOLDONİ (1 707-1 793)
Gençliğinde avukatlık, konsolosluk gibi değişik
işler yapan, oyun yazarlığını meslek edinttikten
sonra 250 kadar metne imza atan Goldoni, İtal
yan komedisinin en ürılü yazarlarındandır.
1 743'de oyun yazmaya başlamış, 1 748- ı 762 yıl
lan arası en verimli dönemi olmuştur. 1 762'de Ve
nedik'ten ayrılarak Paris'e yerleşmiş ve iki yıl sü
reyle "Cometlie ltalienne"i yönetmişur. Siyasi çal
kantılar, devrim öncesindeki kargaşa Goldoni'nin
işini etkilemiş ve yazar yoksulluk içinde 1793 'de
ölmüştür.
ıemelini "Commedia dell'Ane"den alan birçok
oyunun yanısıra Goldoni'nin bir de ''Anılar" ad
lı özgeçmişini anlatan kitabı vardır. Yazann oyun
ları arasında Yalancı, Kahvehane, Usta Kumar
baz, Yabanlar, Antikacının Ailesi, Sayliye Me
rakı, Sayliyeden Dönüş, Becerikti Dul, İyi Eş, Ent
rikacı Kadın sayılabilir.

"İKİ EFENDiNİN UŞAGI" ve Biz
Biz sahnedeyiz. Sizlerse seyirci kolruklannda.
Yaptığımız çalışmalarla elimizdeki tiyatro metnine
kendimizi ekleyip sizlere o metni ve kendimizi arı
Iatmak istiyoruz. Bu işi tek başımıza yapmamı
zın hiçbir anlamı yok. Goldoni, Arlequin bızler
le, biz de sizlerle vanz. Hoşgeldiniz.
Seyirci karşısına çıkan her oyun, temelde oyun
yazarnun metninden yola çıksa da, iki-üç aylık,
bazen daha fazla süren prova döneminde, şu ya
da bu biçimde işin içinde olan, oyuncu, yönet
men, dekoratör, müzisyen, teknisyen, sahne iş
çileri, ışıkçılar, vb. gibi kişileı:irı de yaşamlannın
bir parçasıdır. Bu nederıle "İKİ EFENDiNİN UŞA
GI"nın sahnelenmesi, yukanda saydığım kişile
rin özelliklerine göre yorumlar doğurur. Tiyatro
metni bazen yüzyıllar süren yaşamı içinde, elle
rine geçtiği kişilerin yapılarına göre, çalışmanın
biçimine göre, kılıktan kılığa giren bir özelliğe ka
vuşur böylece.
Tiyatronun ülkesi yoktur, ya da tiyatronun ül
kesi üstünde yaşadığımız şu koca dünyadır. Oyu
nun yorumu ülkeye göre değil, içinde çalışanla
ra göre değişir. Sahnesi böylesine geniş bir gös
terinin çıkış noktası da her zaman tiyatro için ya
zılmış o gizemli metindir. Oysa, tiyatro için ya
zılmış o metin, sahne üstüne çıkanlmadığı sü
rece bitmemiş, yarım kalmıştır. Ne güzel bir çe
lişki. Bir metin ancak, oyuncular, yönetrneıı, de
koratör, vb. tarafından yorumlanıp seyirci karşı
sına çıktığı zaman tamamlanmış, bitmiş, tiyat
rolaşmıştır.
Dolayısıyla, yazıldığı 1 745 yılından bu yana
yüzlerce kez değişik oyuncular tarafından yorum-

!anan Goldoru'nin bu oyununu, biz tekrar yazı
yor, yorumluyoruz . . . Oynuyoruz. '!eknisyenler
le, dekoratörlerle, ışıkçılarla, çevinnerılerle birli.kı:e.
Günlük sevinçlerimiz, kavgalanmız, kıskançlık
lanmız, öfkelerimiz hep bu oyunda var. Bu oyun
da BİZ varız. On kişi sahne üstünde, onlarca ki
şi sahne gerisinde, sahne altında, ışık odasın
da. . . İşte bizler. Bizlere bu olanağı sağlayan

Goldoni de bir yerlerde, aynı seyirciler gibi, ama
kim bilir kaçıncı kez, yazdığı metnin sayesinde
yeni kişilerle tanışıyor.
Goldoni, Commedia dell'Arte'nin cennet İtal
ya'sında yaşamış, ı 7-18. yüzyıllar İtalya'sı doğaç
Iama oyuncuların krallığı altında yeşermiş. ön
ce oyuncular yaratmışlar. daha sonra Goldoni,
Gozzi, Chiari gibi dönemin ünlü yazarları bunla
rı kağıda geçirmişler. Tıpkı masallar gibi; masal
lar da yazılmadan önce vardılar, yaşıyorlardı. Da
ha sonralan Commedia deii'Arte oyunculuğu
kendine özgü bir çalışma tarzı gerektirrniş,
"Commedia dell'Arte oyuncuları" yetişmiş. Na
sıl bir japon Kabuki Tiyatrosu "Kabuki Oyuncu
ları" yetiştirmiş, küçücükten okullara giren ço
cuklar ancak 10-20 yıl sonra sahne üstüne çık
maya hak kazanmıştır, Commedia dell'Arte de
böyle. Bu nedenlerle oyunumuza bir Commedia
deli'Ane oyunu demek çok güç. Ne oyuncuları
mız, ne de yönetmen buna hazırlıklı. Ancak, bu
tarzın bize sunduğu öğelerden yararlanmıyor
değiliz. İşte Pantalone, işte Brighella, işte
Dottore. . . Bu üç kahraman da Arlecchino gibi
Commedia dell'Ane'nin klasik deri masklanyla oy
nuyorlar. Deri masklann oyunculuğa sağladığı en
önemli malzemeyi, vücutlarını kullanarak yorum
lamaya çalışıyorlar Goldoni'nin metnini. Bu kul
lanımdan gelen iç dinamik de oyunumuzun tüm
dinamiğini oluşturuyor.
Y ıllar sonra, ülkemde, dinamik bir tiyatro çatı
sı altında, genç ve yetenekli oyuncularla, klasik
ve zengin bir tiyatro metnini yorumlamaktan ötü
rü ne denli heyecanlıysam, o ,denli de mutluyum.
Işıl KASAPOGLU
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Sigortalanmış olmak :
Bir çağdaşlık ölçüsü.
_,

Sigorta, belirsizlikleri ve hergün hızlanan temposuyla
çağdaş yaşamın gündeme getirdiği
bir ihtiyaçtır.
Şark Sigorta, farklı alanlarda farklı riskleri
karşılayabilen servisleri, uzman ve deneyimli
kadrolanyla yaşamın her dönemecinde yammzdadır.
Şark Sigorta T.A.Ş.
Büyükdere Cad. 145, Kat: 3-4
Zincirlikuyu 80507-İstanbul
Telefon
174 89 80 (15 Hat )
Teleks
26489 Sako Tr - 26774 Soco Tr
Telefax
172 61 48
Telgraf
Şarksigor

� SARK SIGORTA
"1923'ten beri"

� Koç

BU SiNGAPORLU GEN( KIZ, HER PAZAR EViNE DOGRU YOLA ClKAR.

Dünyanın en modern filosunda yer alan 74Tlerden biri, her Pazar İstanbul'dan yola çıkar... Siz konuklan ve
Singapurl u nazik genç kızlan yla birlikte, gizemli bir yolculuk başlar Singapur' a. Bu zarif genç kızlar, geleneksel
kıyafetleri Sarong Kebeya'lar içinde ağırlar sizleri. Diğer havayollannın bile
bir harika }<llculuk
takdirini kazanan Singapur Havayollan konuksevediği ile.
H tr Pazar 01:55'tt dirtht Singapur'a, her Cuma 05:30'da dirtht Franhfurt'a uçuyoruı, Rezervasyon: ( 1 ) 1 3 2 37 0 6 ( 4 hat)

Sl nGAPORE AI RLi nES
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ereke Ipek Halı. . .

Saf Ipek . . . Halıda erişilebilecek
en üst nokta . . . Bir tutku . . .
I pe k böceginden evinize, b i r tek
halının yıllarca süren öyküsü :
Atılan milyonlarca ilmek, belki
bir ömür boyu . . . Sonunda
ortaya çıkan, kuşaktan kuşaga
geçecek gerçek bir sanat eseri ,
bir başyapıt
En güzel evlerin, en güzel
köşeleri ne . . .
Hereke lpek Halı. . . El Halısı. . .

Türkiye 'nin en güzel haliları

Bazaar 54 için dokunur. . .

Prof. Dr. Nevzat ATLIG

Serap Mutlu AKBULUT

Müzik eğitimine kemanla başlayan Atlığ, İstan
bul Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası
yaptı. İstanbul Radyosu lürk Musikisi şefliği, is
tanbul Konservatuan İcra Heyeti şefliği, istanbul
Radyosu müdürlüğü ( 1 954-1956) görevlerinde
bulundu. İstanbul Radyosu Küçük Korosu'nu yö
netirken 1963'de Mesud Cemil'in vefatı üzerine
Klasik Koro'nun şefliğine getirildi; bu görevi 1976
yılına kadar sürdürdü. 1 969'da Milli Eğitim Ba
kanlığı lürk Musikisi Komisyonu kurulunca baş
kan seçildi ve bu komisyonun Kültür Bakanlığı'na
devredilmesinden sonra da bu görevine devam
etti. " 1 001 ıemel Eser" Komisyonu ile TRT Yö
netim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1979'da Kül
tür Bakanlığı'nca Devlet Klasik lürk Müziği Ko
rosu' nun kurulmasından sonra koronun şefliği
ne atandı ve bu görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 1981'de Kültür Bakanlı
ğı'nın Klasik lürk Müziği da.lında Başarı Ödülü
nü, 1983'de lürkiye Kültür Vakfı'nın lürk Kül
türüne Hizmet Ödülü'nü aldı ve aynı yıl Atatürk
Kültür, Dil ve 'Jarih Yüksek Kurulu üyeliğine se
çildi, 1 987'de Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

Küçük yaşlarda sesinin güzelliği ve müzik ye
teneği ile dikkat çeken sanatçı, çalışmalarını ka
nun sanatçısı ve besteel olan ağabeyi Dr. ümit
Mutlu'nun gözetiminde sürdürmüştür. Lise öğ
renimine devam ederken İB Konservaruan lürk
Müziği Bölümü'ne girmiş; Dr. Nevzat Atlığ, Mus
tafa Nafız ırmak, Metahat Pars, Şefik Gürmeriç,
Dürdane Altan, Halil Bedii Yönetken, Süheyla
Altmışdört, Naime Batanay, Muazzam Sepetçi
oğlu, Şive Ölmez ile eğitim görmüş ve 1 965'de
mezun olmuştur. 1962'de İstanbul Radyosu'na
amatör sanatçı olarak katılmış, 1965'de esas kad
roya geçmiş ve programlarını günümüze kadar
da sürdürmüştür.
Birçok plak kaydı olan Serap Mutlu Akbu4ıt,
1 976'da Devlet Klasik lürk Müziği Korosu'na ka
tılmış, ayrıca Tı.ınus, Cezayir, Mısır, Almanya, Hol
landa, Kıbrıs'ta konserler vermiştir.
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK SANAT MÜZİGİ KOROSU
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
TURKISH CLASSICAL MUSIC CHORUS
24.6. 1988, Rumelihisan Müzesi, 2 1 .30
Rumeli Fonress, 9.30 pm

Yöneten/Conductor
Solist!Soloist
ı. Bölüm/Part ı

Dr. Eser CİNER-ÇOLAKOGLU
Thnju EROL

Münir Nureddin SELÇUK Düyek usulünde Segah şarkı
"Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
( ı 899- ı 98 ı )
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç"
Refik FERSAN
( 1893-1965)

Süfyan

(mürekkep) usulünde Segah şarkı
"Düştü enginlere bir ince hüıün
Soldu güller gibi sevdalı yüıün"

Gültekin ÇEKi
(1926)

Aksak usulünde Segah şarkı
"Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş
Bilirim susmayacak kalb-i virfuıımdaki kuş"

Yesari Asım ARSOY
(1900)

Ağır Düyek usulünde Kürdilihicazkar şarkı
"Omrümce o şaf aşkını kalbirnde yaşatsarn
Kirlerınem onu kendimi hicrana da aısam"

Cevdet ÇAGLA
( 1900-1988)

Aksak usulünde Kürdilihicazkar şarkı

Sadi HOŞSES
(1912)

"Seni coşkun suiann koynuna mehtap alamaz
Bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz:·
Solist!Soloist: İz.el ÇELİKÖZ

Thnburi ALİ BEY
(!836-1902)

Yürük Aksak usulünde Sı1zidil şarkı
"Her bir bakışında neş·e buldum
Ben gözlerinin esiri oldum"

Ferit SIDAL
(1925)

Aksak usulünde Sı1zinak şarkı
"Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu"

III. Bölüm/Part 111
Arif Sami 1DKER
( 1 926)

Acemaşiran şarkı
"Gam çekme güzel n'olsa bahann sonu yazdır
Sevdalann en coştuğu yer şimdi boğazdır"

Dr. Selahaddin İÇLİ
(1923)

Acemaşiran şarkı
"Eski şarkılan çoktan bıraktım
Yeı:ıyeni ümitler bana gel diyor"

5adeddin KAYNAK

Film şarkısı
"Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine
İnlerim şimdi uzaklarda salan gün gibiyim"
Solist/Soloist: Kutsal İŞAL

Erol SAYAN
(1935)

Nihavend şarkı
"Yıllar geçti gelmiyorsun
Sevmek hayal mi nedir"

Osman BABUŞÇU

Nilıavend şarkı
"Kanırnda kıvılcım canımda ateş
Dünyama sen ışık verir gibisin"

Aksak usulünde Kürdilihicazkar şarkı

"Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey
Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey"
Solist/Soloist: Nuri SEKfESER

Münir Nureddin SELÇUK Yürüksemai usulünde Kürdilihicazkar şarkı
"Zil. şal ve gül. bu bahçede raksın bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı"

Dr. A.laeddin YAVAŞÇA Nilıavend şarkı
"Bir yılda tam dört mevsim var
(1926)
Benim ömrüm hep ilkbahar"
Solist/Soloist: Ebru YALÇIN
Zekili TUNCA

Hicaz şarkı
"Gözyaşımda saklısın ağlayamam
Düşeceksin sanının kirpiklerimden"

5adeddin ÖKTENAY

Hicaz şarkı
"Sana bir büse vennedirn diye
Nasıl kızarsın istemedin ki"

Necdet VAROL
(1927)

Hicaz şarkı
"Hayat atlı yaya geçip gidiyor
Geri kalan senden birkaç hatıra"

ll. Bölüm/Part ll

SAZLARLA TÜRK SANAT MÜZİGİfrURKISH 1NSTRUMEN'D\L MUS1C
Yöneten/Conductor: Thnju EROL
Avni ANIL
( 1928)

Semai usulünde Sı1zidil şarkı
"Unutamıyorum, unutamıyorum
Gecem yok artık giindüzüm yok"

5adeddin KAYNAK
(1895-1961)

Düyek usulünde Hicazkar şarkı
"Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın
Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın"

Özcan KORKUT
( 1935)

Düyek usulünde Hicazkar şarkı
"Kulağırndan gitmiyor ninni sesin
İçimdesin . içimden derindesin"

Zeki MÜREN
(1931)

Semai usulünde Sı1zinak şarkı
"Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu
Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu"

Neveser KÖKDEŞ
( 1904-1962)
NUMAN AGA
( 1 750-1834)
ÇORLULU
( ? -1850)

Süfyan

usulünde Hicazkar şarkı
"Gül dalında ören bülbülün olsam
Ötsem yanık yanık, gönlüne dolsam"

Süfyan

usulünde Hicazkar şarkı
"Ben sözüne bağlarnam bel
Pek bivakit duyar engel"

Düyek usulünde Hicazkar şarkı
'Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
Yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası"
Oynak usulünde Sı1zinak türkü
"A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim
Ahdettirn yernin ettim uğruna öleceğim"
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Bu konser ECA. Presdöküm Sanayi A.Ş. 'nin katkda'?Yia gerçek/eşa'nlmiştir.
Mi' should /ike to thank ECA. Presdöküm Sanayi A.Ş. for their conaihua'ons.

İTÜ TÜRK SANAT MÜZİGİ
KOROSU
ı 974 yılında Sözer Yaşınur yönetiminde çalış
malanna başlayan koro. ilk konserini aynı yıl ver
di. 1 977'de inci Çayırlı ile çalışmalarını sürdüren
topluluk İTÜ Müzik Merkezi'ne bağlandı ve İs·
tanbul'da konserler verdi.
istanbul '!eknik Üniversitesi öğrencileri ve me
zunlarından oluşan koro. ı 983'de Yüksek Öğre
tim Kanunu hükümleri gereği Rektörlük bünye
sinde kurulan İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü'nün
Geleneksel Müzik Birimi'ne bağlanarak yeni bir
yönetim şekline kavuştu.
1 985 yılından beri çalışmalarını Dr. Eser Ciner
Çolakoğlu yönetiminde sürdüren ve . 10 . . 12 . .
13. ve 15. Uluslararası istanbul Festivali' ne ka·
tılan koro ayrıca İstanbul Büyük Şehir Belediye
si'nce düzenlenen Gençlik Günleri ile Türk Kadı·
nını Güçlendirme ve lanıtma Vakfı istanbul Şu
besi tarafından gerçekleştirilen Yeni Yıl program
ları çerçevesinde konserler vermiştir.

Dr. Eser Ciner ÇOLAKOGLU

Thnju EROL

ı974 yılında iü Edebiyat Fakültesi ıecrübi Psi
koloji Bölüınü'nden. aynı yıl da İB Konservaru
arı Türk Musikisi Nazariyan Bölümü'nden me
zun oldu. 1 977-1983 yılları arasında iü Cerrah
paşa Tip Fakültesi Adli Tip Anabilim Dalında uz
manlık görevini sürdürdü. Bu dönemde bir yıl sü
reyle Kadıköy Marmara Musiki Cemiyeri'nde Türk
müziği dersleri verdi; İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservaruan ıeınel Bilimler Bölümü'nden me
zun oldu. iü Cerrahpaşa Tip Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Bilim Dalında Adli Psikiyatri üzerine
doktorasını tamamladı.
ı 983'den itibren İTÜ Rektörlüğü Güzel Sanat
lar Bölümü'nde göreve başlayan Dr. Eser Ciner
Çolakoğlu, halen bu bölüınün öğretim görevlisi
ve Geleneksel Müzik Birimi başkanıdır. Ayrıca İTÜ
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Pedagoji
Eğitim Lisansı dersi vermekte, İTÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü'nde Musiki Ana Sanat Dalı danış
ınanı olarak görev yapmakta ve ı 985 yılından
beri de İTÜ Türk Sanat Müziği Korosu'nu yönet
mektedir.

ı 975'de girdiği İB Konservatuarı'ndan mezun
olduktan sonra 1985'de İTÜ Türk Musikisi Dev
let Konservaruan ıeınel Bilimler Bölüınü'nü bi
tirdi. 1987 yılından itibaren İTÜ Rektörlüğü Gü
zel Sanatlar Bölümü'nde göreve başlayan Tanju
Erol. halen bu bölüınün Geleneksel Müzik Biri
mi öğretim görevlisidir ve İTÜ Türk Sanal Müzi 
ği Korosu'nda klarnet sanatçısıdır.
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AYANGİL TÜRK MÜZİGİ ORKESTRA VE KOROSU
AYANGİL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND CHORUS
25.6. 1 988, Rumelihisarı Müzesi. 2 1 .30
Rumeli Fomess. 9.30 pm
Yöneten/Conducror
Solist/Soloist

Ruhi AYANGİL
Dr. Ali Rıza KURAL. tenor
Fikret BERTUG. ney

10. Ölüm Yılında H. FERİD ALNAR ile Ölüm Yılında CEVDET ÇAGLA:nın anılarına

ı. Bölüm/Pan ı

EZİLMİŞ ERGUVANLAR
• Hamamizade İsmail Dede Efendi
Büselik Kar "Kar-i sar-ı Şahi"
• Hüseyin Sadeddin Are i
•Vecdi Seyhun

l l . B5lüm/Parı ll

ŞEH MYİN
• Ergüder Yolda ş
Solist/Soloist Fikret BERTUG

ŞARKJLARIMIZ
Solist/Soloist

Dr. Ali Rıza KURAL

ARA/1NTERMISSION
111 . Bölüm/Part 111
BU ŞEHR-i İSTANBUL Kİ
•Mesud Cemi!
•Şekip Ayhan özışık
•Mutlu Torun
• İhsan özer
•Yavuz Özüstün
• Ruhi Ayangil

Bu konser VAK!FV.R BANK/ıSI Genel Müdürlüğü 'nün karkilar{Yia gerçekleşttnlmişai:
Vlt' should /ike ro thank VAKIFV.R BAMv1SI General ,Jfrcctorare for rheir concn'burions.
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Müziğimizin güçlü sesi Ali Rıza Kural ve ney
virıüozumuz Fikret Bertuğ. "sesimize kulak
verenlere" orkestra ve koromuzun bu yılki arma
ğanları.
Bugüne değin konserlerimizi. çalışmalarımızı
"sesimize kulak verenler" yönlendirdi . Sesimiz
onların sesi. ortak sesim iz. Her konser ve çalış
mamız da "sesimizin daha güçlü. daha gür çık
masına yönelik" mütevazi bir çağrı.
Ruhi AYANCiL

Ruhi

AYANGİL

İstanbul'da doğan ve 10 yaşında kanun çalma
ya başlayan Ayangil, İÜ Hukuk Fakültesi'ni bi
tirdi. Hüsnü Anı! ile kanun, Necdet Varol ile na
zariyat ve Cemal Reşit Rey ile de bir süre piyano
ve armoni çalıştı. 1972-1981 yıllan arasında BÜ
Türk Müziği Kulübü Korosu'nu yönetti ve aynı
üniversitede karşılaştınnalı Türk müziği teorisi
dersleri verdi.
Yurt_dışında Hollanda, Sovyetler Birliği ve Po
lonya'da konserler yöneten sanatçı Hasan Ferit
Alnar'ın kanun konçenosunu, bestecinin vefa
tından sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
eşliğinde seslendirdi. Bir kanun metodu hazırla
yan ve beste çalışmaları da yapmakta olan Ruhi
Ayangil halen İÜ Devlet Konservaruan Türk Mü
ziği lbpluluğu'nda kanun sanatçısıdır ve İTÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı'nda öğretim gö
revlisidir.

Dr. Ali Rıza KURAL

Fikret BEKTIJG

1951'de Samsun'da doğan sanatçı 1968'de İÜ
Tıp Fakültesi'ne, bir yıl sonra da İB Konservaru
arı Türk Musikisi Bölümü'ne girdi. 1973'de kon
servaruan bitirdikten sonra İstanbul üniversite
si Korosu ve Rumeli Musiki Derneği'ndeki çalış
malarından sonra 1980 yılına kadar da Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu'nda görev yaptı.
Üroloji ihtisası yaparak 1985'de doçent olan
ve uzun süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koro
su'nu yöneten sanatçı, koro eşliğinde ve solo
konserler vermesinin yanısıra İstanbul Radyo
su'ndaki programlarını da sürdürmektedir.

1941 yılında İstanbul'da doğan Fiktet Benuğ,
ağabeyi neyzen Selami Benuğ ile çalışmaya baş
lamış daha sonra Niyazi Sayın'dan ders almıştır.
Üsküdar Musiki Cerniyeti'nde, 1970-76 yılları ara
sında Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İB
Konservaruan Türk Musikisi İcra Heyeti'nde ve
1976'dan günümüze kadar da Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu'nda ney üflemiştir. Yuniçinde ve
İsviçre, Almanya, Cezayir, Mısır, Tıınus'ta kon
serler vermiş, plaklar doldurmuştur.
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İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
DEVLET
KONSERVATUARI
..
.
.
.
.
.
TURK MUSIKISI ICRA HEYETI
TURKISH CLASSICAL MUSIC ENSEMBLE OF THE S11\TE
CONSERVA1DIRE, ISTANBUL UNIVERSITY
28.6. ı 988. Rumelilıisan Müzesi. 2 1 .30
Rumeli Forıress. 9.30 pm

Rıza RiT

Yöneıen/Conductor
Solistler/Soloists

İnci ÇAYIRLI
Recep BİRGİT

ı. Bölüm/Part ı

Kutb-i Nayi Şeyh OSMAN DEDE

Devr-i Kebir usulünde Seg;llı Peşrevi

( 1 652·1 730)

Meragalı ABDÜLKADiR
( 1360?-1435)

Hafif usulünde Seg;llı Kar-ı Şeş-avaz
"Ey şehinşah-ı Horasan . . :·

Enfi HASAN AGA
( 1670- 1 729)

Muhanuııes usı.ılünde Seg;llı beste
"Bezm-i meyde mutıiba bir nağmey-i dil-cft kopar"

Kazasker MUSfAFA İZZET EFENDi

Ağır Aksak Semai usı.ılünde Seg;llı Ağır Seıııai

( 1801-1876)

"Doldur getir ey sakı-i gül-çehre piyale"

Hacı ARiF BEY

Aksak usulünde Seg;llı şarkı

( 1 831-1885)

"Bülbül yetişir. bağnıru hftn etti figanın"

EBUBEKiR AGA

Yüıük Seıııai usulünde Seg;llı Yüıük Semai
"Etti o güzel ahde veffi. müjdeler olsun"

( ı 685- ı 759)

ARA/INTERMISSION
11. Bölüm/Part ıı

Solist/Soloisı

Recep BİRGİT

Biıııen ŞEN

Ağır Aksak usulünde Yeg;llı şarkı

( 1 873-1943)

"Ne gülün rengini sevdim, ne de billbül sesini"

Nebiloğlu İSMAİL HAKKI BEY
(ı 893· ı 965)

Düyek usulünde Yeg;llı şarkı
"Doldur ey sak!. bu Cem bezıııinde bir gün mey biter"

Anonim

Aksak usulünde Eve Rumeli türküsü

"Sabah oldu uyansana"
Solist/Soloist: inci ÇAY!RLI
ZEKAİ DEDE EFENDi

Yüıük Seıııai usulünde Hüzzaııı Nakış Yüıük Semai
"Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim"

( 1 825-1897)

"Bekledirıı yıllarca, lakin gelmedin ey nazlı yar"

Ağır Aksak usulünde Hüzzaııı şarkı

Rakıııı ELKUTLU
( 1827-1948)

lll . SELİM

Aksak usı.ılünde Hüzzaııı şarkı

( 1 76 1 · 1 808)

"Gönül verdim bir civane"

ARAIINTERMISSION

lll. Bölüm/Part lll

Ağır Aksak usı.ılünde Kürdilihicazkar şarkı
"Geçti zahm-ı (ır-i hicıin ta dil - i na-ş[ıdırna"

Hacı ARiF BEY
( 183 1-1885)

Hacı ARiF BEY

Aksak usulünde Kürdilihicazkar şarkı
" Harab-ı deşt-i garndır.:'

Subhi Ziya ÖZBEKKAN
( 1 887- 1966)

Ağır Aksak usı.ılünde Kürdilihicazkar şarkı

RAHMi BEY
( 1 865-1924)

Aksak usulünde Kürdilihicazkar şarkı
"Mahrftııı - .u şevkirıı , rfthunı pür-ahran

ASTiK AGA
( 1840- 1913)

Curcuna usulünde Kürdilihicazkar şarkı
" Hançer-i ebrftsu saptandı dile"

Bu I.'Ot!Sl'r VAKJFLAR BANKASI
Kt should
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/ike to tlıunk

"Balıçenizde sünbill olsam..:·

Genel Müdürlüğü 'nün katkılanyla gerçekleştinlmişal:
General Directorale for their conmöuno!IS

VAK/FLAR BANKASI

Rıza RİT

İnci ÇAYIRLI

Recep BİRGİT

1925 yılında İstanbul'da doğan Rıza Rit, 194 748 döneminde İÜ Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Li
se ve üniversite eğitimi sırasında Türk müziği
nin birçok ünlü ismi ile çalıştı. 1945-52 yıllan ara
sında Ankara Radyosu'nda solo programlar yap
tı, 1953'de İstanbul Radyosu ile İB Konservaru
an Türk Musikisi İcra Heyeti'ne ses sanatçısı ola
rak girdi . 1978-1984 arasında iki dönem TRT Yö
netim Kurulu'nda Türk müziği temsilcisi olarak
görev yapan Rıza Rit, yundışında çeşitli konser
Iere solist olarak katıldı. İÜ Devlet Konservarua
n Türk Musikisi İcra Heyeti'nin İstanbul'da, yur
tiçinde ve Uluslararası İstanbul Festivalierindeki
konserleıini, aynca topluluğun Almanya . Yugos
lavya, Suudi Arabistan ve Mısır'da verdiği kon
serleri yönetmiştir.
Rıza Rit halen İÜ Devlet Konsevaruarı'ndaki
eğitmenliğini ve Türk Musikisi İcra Heyeti'nin şef
liği görevini sürdürmektedir.

istanbul'da doğan sanatçı 1953 yılında müzik
çalışmalarına başladı; Üsküdar Musiki Cemiyeri
ile İB Konservatuan'nda eğitim gördü. Daha son
ra İstanbul Radyosu'na giren sanatçı Münir Nu
reddin Selçuk'un korosunda görev yaptı. İstan
bul Radyosu'nda bir süre koro yöneticiliği de ya
pan inci Çayırlı halen İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservaruan öğretim üyesidir. Sanatçı ayrıca
Sovyetler Birliği , Romanya, İsviçre ve Kıbrıs·ra
konserler vermiştir.

Yugoslavya'nın Üsküp kentinde doğan sanat
çı müziğe Bursa'da başlamış, 195 ı yılında da ıs
tanbul Radyosuna girmiştir. l955'de iB Konser:
varuan kadrosuna katılan Recep Birgit halen lU
Devlet Konservaruan Türk Musikisi İcra Heye
ti'nde görev yapmaktadır.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİGİNİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GRUBU
ISTANBUL UNIVERSITY TURKISH MUSIC
RESEARCH AND PERFORMING GROUP
29.6. 1 988, Rumelihisarı Müzesi, 2 1 .30
Rumeli Fonress, 9.30 pm
Yörıeterıler/Conductors

Prof. Dr. Ayhan SONGAR
Yard. Doç. Rahmi Oruç GÜVENÇ

Tiırih İçinde Türk Musikisi Açıklamalı Konseri
Concert of 1\ırkish Music Through History
I. Bölüm/Part I

TÜRK İLLERİNDEN SESLER:
idil-Ural, Kırım, Özbek, Kırgız, Uygur, Türkmen, Kafkas, Karaçay,
Karakalpak, Azerbeycan Türkleri musikisinden örnekler
Example of Music from Volga, Crimea, Uzbek, Kirghiz, Caucasian, Azerbaijan 1\ırks
ARA/INTERMISSION
Il. Bölüm/Part II

•Pentatonik emprovize Türk Musikisi
Pentatonic improvised 1\ırkish Music
•Türk Thsavvuf Musikisi
1\ırkish Mystical Music
• Klasik Türk Sanat Musikisi
1\ırkish Classical Music
•Anadolu-Rumeli serhat ve kahramanlık türküleri
Heroic and war songs from Anatolia and Thrace
•Türk Mether Musikisi
Ottoman Military Music
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Rahmi Oruç GÜVENÇ
1948'de doğan Rahmi Oruç Güvenç iü Edebi
yat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdikten son
ra iü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiatri Ana Bi
lim Dalında klinik doktora çalışmasına başlamış
ve 1 986'da "Türklerde ve dünyada akıl hasta
lıklarının müzikle tedavisinin tarihçesi ve günü
müzdeki durumu" konulu teziyle doktorasını ver
miştir.
Güvenç'in kurduğu ve Türk müziğinin tarihine
ve tedavi değerine yönelik çalışmalar yapan 40
kişilik topluluk, Prof. Dr. Ayhan Songar'ın öneri
siyle iLi Rektörlüğü tarafındar benimsenerek iü
Türk Müziğini Araşurma ve Uygulama Grubu adı
nı almıştır. 1982'den bı · yana çalışmaları hızla
nan grup elemanları 200'den fazla konser ver
miş, birçok radyo ve televizyon programına ka
tılmıştır.
Gerek doktora çalışması ve gerekse bu grup ça
lışmaları yönünden 1986 'da Üniversitelerarası Ku
rul Oruç Güvenç'e Yard. Doç. Dr. ünvanını ver
miş ve iü Devlet Konservaruan Etno-Müzikoloji
Ana Sanat Dalına öğretim elemanı olarak YÖK
tarafından tayin edilmiştir.

Azeri Kemanesı

Re bab

Miskal
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DR. ALAEDDIN YAVAŞÇA
KONSERİ/CONCERT
1 . 7. 1988, Aratürk Kültür Merkezi Konser Salonu, 18.30
Atatürk Cultural Cenrre Concen Hall, 6.30 pm

Saz Grubu!Instruments

Necdet YAŞAR, tanbur
İhsan ÖZGEN, kemençe
Hasan ESEN. kemençe
Cinficen TANRIKORUR, ud
Münir Nureddin BEKEN, ud
İhsan ÖZER, kanun
Süleyman ERGÜNER, ney
Sadrettin ÖZÇİMİ, ney
Fenruh YARKIN, kudüm

Vokal Grubu!Vocalists
Asuman ASLIM
Esma ÖZCAN
Serhad SARPEL
Sami AKSU
Necmeddin YILDIRIM
Doğan DİKMEN
Kutsi SEZGİN
Orhan YILMAZ

Saz ve Vokal Grubu Kültür ve 1lırizm Bakanlığı istanbul Devlet Türk Müziği lbpluluğu

üyeleridir.

l. Bölüm!Pan I

Neyzen EMİN DEDE'nin Bir Hane Bayart Peşrevi
ITRİ'nin Bayart Çenber Bestesi
"Muhabbetin dilimi dağdar eder bir gün"
Thb'i MUSfAFA EFENDi'nin Bayart Ağır Semaisi
"Çıkmaz denin-i dilden efendim muhabbetin"
Thb'i MUSfAFA EFENDi'nin Bayart Yürük Semaisi
"Gül yüzlületin şevkine gel nfiş edelim mey"
MARKAR AtA'nın Bayart şarkısı

"Sebep ne bakmıyor yfuirn yüzüme"

n. Bölüm!Pan n

Thnburi Necdet YAŞA.R yönetiminde Saz Eserleri ve karşılıklı Thksirn
m. Bölürn!Pan m

RAKIM ELKUTLU'nun Hüseyni nakşı

"Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün"

NİKOGOS ACiA'nın Gülizar şarkısı
"Sormadı hal-i dil-i garnhareyi"

SADEDDİN KAYNAK'ın Hüseyni şarkısı
"Fırat kenannın ince dumanı"

Thksirn

SADEDDİN KAYNAK'ın Hüzzam şarkısı
"Kalbirn kanıyar durmadan en tatlı çağında"

ZEKi ARİF AD\GERGİN'in Segah şarkısı
"Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbadunı"
RAKIM ELKUTLU'nun Segah şarkısı

"Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen"

Dr. ALAEDDİN YAVAŞÇA'nın Segah şarkısı
"Bu tatsız akşam saatinde görünmez kanatlannızla carna vurmayın hatıralar"
Güfte: cahit Sıtkı Thrancı
SELAHAniN PlNAR'ın Hicazkar şarkısı
"Gönül derdi çekenleri"

Dr. ALAEDDİN YAVAŞÇA'nın Sfizinak şarkısı
"Gözlerini gördüğüm an, bir su gibi akar zaman"
Bu konser iGS-istanbu/ G[yim Sanayi ncaret A.Ş. 'nin katkilanyla gerçekleştinlmiştir.
Ht' should /ike to thank !GS-Istanbul G{yim Sanayi ncaret A.Ş for ther
i contributions
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Dr. Alaeddin YAVAŞÇA
1926'da doğan Dr. Aliieddin Yavaşça, 1945'den
itibaren Üniversite Korosu, iB Konservaruan ve
iTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaruan çalışma
larına katıldı.
Zeki Arif Ataergin , Sadeddin Kaynak, Hüseyin
Sadeddin Arel. Münir Nurettin Selçuk. Refik Fer
san, Nuri Halil Poyraz, Mesud Cemi!, Dr. Sela
haddin Timur, Süleyman Erguner ve Ekrem Ka
radeniz ile çalışan Yavaşça, 1 9SO'den başlamak
üzere Türkiye radyolarında solistlik ve topluluk
şefliği, denetim ve danışma kurulları üyeliği, re
perruar ve üslup hocalığı görevlerinde bulundu.
Ayrıca Kültür Bakanlığı Türk Sanat Musikisi Ko
misyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musi
kisi Araştınna ve Değerlendimıe Kurulu'nda, Dev
let Planlama Türk Musikisi Kurulu'nda çalıştı.
1976'da Türk Musikisi Devlet Konservaruan ku
rucu ve yönetim kurulunda görev alan Dr. Ala
eddin Yavaşça halen aynı konservatuann Danış
ma Birimi'ndeki ve repemıar hocalığı görevini sür
dürmektedir.
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İSTANBUL TÜRK KLASiK VE
TASAVVUF MUSİKİSİ TOPLULUGU
ISTANBUL TURKISH CLASSICAL
AND MYSTICAL MUSIC ENSEMBLE
4, 5.7.1988, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, 2 1 . 20
Atatürk Cultural Centre Big Hall, 9.30 pm

Solist/Soloist

Ahmet ÖZHAN

Klasik Türk Sazları Beşlisitrurkish Classical lnstruments
Nihat DOGU, kemençe
Cüneyt KOSAL, kanun
Doğan ERGiN, ney
Abdi COŞKUN, tanbur
Vahit ANADOLU, kudüm
ve/and
Türk Thsavvuf Musikisi Ses ve Saz Sanatçıları 1bpluluğu
1\Jrkish Mystical Music Vocalist and Instrumentalists
·

Sunan/Presented by
Doğan BAVLİ
TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERi
"ÜSTAD SAADEDDİN HEPER'İ ANMN'
Concert of 1\Jrkish Mystical Music
"Commemoration of Saadeddin Heper"
ı. Bölüm/Part ı
Üstad Saadeddin Heper'in HİSAR BUSELİK MEVLEVİ AYiNİ

ll. Bölüm/Part ll
Türk Thsaı.rvuf Musikisinden diğer örnekler
Bu konserler BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABmKALARJ'nm katkılaf]Yia gerçekleştirilmişlli:
1#' should /ike to tlıank BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABmKALARJfor their conmöutions.
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Ahmet ÖZHAN
1950 yılında Urfa'da doğan Ahmet Özhan üs
küdar Musiki Cemiyeti ile İB Konservatuan'nda
eğitimini sürdürürken. bir yandan da sahne ve
plak çalışmalan yapmıştır. Halen istanbul Rad
yosu Türk Sanat Müziği solisti olan sanatçı TRT
yapımı Hacı Arif Bey ve Aliş adlı dizilerde baş
rolü oynamış. Asya Ülkeleri Şarkı Yanşması'nda
Türkiye'yi temsil etmiştir. Türk Klasik ve Thsav
vuf Müziği dalında en iyi solistler arasında ye
ralan sanatçı Güldeste adıyla yurtiçinde ve dı
şında konserler vermektedir.

Üstad Saadeddin Heper 1899 yılında istanbul'
da Eyüp'te doğmuştur. 10 Yaşında Zekili Dede
zade Hafız Ahmet Efendi ile musiki meşklerine
başlamış ve Türk musikisinin dini eserler alanında
beşyüzden fazla ilahi. tevşih. naat ve duraklar
la otuz mevlevi ayini meşk etmiştir. Din dışı alan
da ise başta Abdülkadir Meragi olmak üzere bir
çok üstad bestekarın kar-ı n atık, kar. beste, se
mai ve şarkı olınak üzere diğer formlardaki dön
yüzden fazla eserini repenuarına alınış. Türk mu
sikisinde kullanılan usullerin en küçüğünden en
büyüğüne kadar. tamamını öğrenmiştir. Ayrıca
Rauf Yekta Bey ile de on yıldan fazla çalışmış
ve kendisinden çok yararlarımış. Hamparsum nı;>
tasını da neyzen ve hattat Emin Efendi'den öğ
renmiştir.
Yine devrinin çok önemli bestekarlarından Ah
met Avni Konuk ile de musiki sohbetlerinde bu
lunmuştur. 1 1 9 makamı içeren kar-ı natık ile üç
mevlevi ayininin ve Süzidil, Hicaz ve Şehnaz ma
kamlarındaki karlannı ve diğer eserlerini üstadın
kendisinden meşk etmiştir.
Saadeddin Heper, Beyoğlu Malınüdürlüğü'nde
çalışmış. Istanbul Belediye Konservaruan Thsnif
Heyeti üyeliğinde ve istanbul Radyosu müşavir
liğinde bulunmuştur. Her yıl Konya'da yapılmakta
olan Mevlana'yı anma haftalarını 19SO'li yıllar
da ilk başlatarılar arasında yeralınış. ölümüne ka
dar da yıllarca Mutrip Heyeti başkanı ve kudüm
zenbaşı olarak görev yapmıştır. Onun sorumlu
luğunda yuniçinde ve ayrıca Amerika, Alman
ya, Ingiltere, Fransa gibi daha birçok ülkede mev
levi gösterileri yapılmıştır. Türkiye radyolan ses
ve saz sanatçılarından oluşan topluluk onun baş
kanlığında 1976'da Londra'da yapılan islam Fes
tivali'ne katılmış. klasik formdaki eserlerden olu
şan iki konseri bütün izleyiciler ayakta alkışla
mışlardır.

Saadeddin Heper, 1974 yılında Konya 1\ırizm
Derneği'nin bastırdığı 43 adet mevlevi ayinini ha
zırlamış ve "Sadece mevlevihanelerde okunarak
tarihi değer kazananları yazdım" dediği bu eser
lerini geleceğe armağan etmiştir. Türk musikisi
ne. besteleri ile olduğu kadar makaleleri ile de
fikir yönünden hizmet eden Saadeddin Heper'in
klasik tarzdaki eserlerinde Zekai Dede' nin etkisi
sezilir. Musikimize "Bend-i Büselik" isminde bir
terkip kazandırmış ve "Hasret-i n1yinle giryan ol
duğum demdir bu gün" mısraıyla başlayan Ha
vi usulündeki besteyi bu makamda bestelemiş
tir. Istanbul ıekrıik Üniversitesi'ne bağlı Türk Mu
sıkisı Devlet Konservatuan'nda kudüm hocalığı
yapmış olan Heper. ll Mayıs 1980 tarihinde vefat
etmiştir.
istanbul Türk Klasik ve Thsavvuf Musikisi lbp
luluğu olarak sevgili hocamızı rahmetle anıyor.
bu yılkı konserimizin ilk kısmını Hisar Büselik ma
karnındaki mevlevi ayini ile kendisine ayırmak
tan mutluluk duyuyoruz.
istanbul Türk Klasik ve
Thsavvuf Musikisi Topluluğu
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Necdet VAROL

Ayla BÜYÜKATAMAN

1927'de doğan Necdet Varol İB Konservatua
n'nda ve Türk musikisinin ünlü isimleriyle eği
tim gördü. Profegyonel sanat yaşamına 1950'de
Ankara Radyosu'nda kanun sanatçısı ve koro şefi
olarak başladı. 1956-59 arasında İzmir Radyo
su Müdürü, Basın-Yayın ve Thrizm İzmir il 'Iem
silcisi, 1\ırizm Bölge Müdürü; 1959-61 arası is
tanbul Radyosu Program Müdürü, koro şefi, de
netim kurulu üyeliği yaptı. 1961-68 yıllarında
Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde kanun, mü
zik teorisi dersleri verdi; aynı dönemde Batı Berlin
özerk Üniversitesi, Berlin Mukayeseli Müzik Bi
limi Uluslararası Enstitüsü'nde, Berlin Prusya Kül
tür Vakti Devlet Müzesi Etno-Müzikoloji bölümü
ne bağlı kuruluşlarda ders, uygulamalı seri kon
feranslar, serninerler verdi. l968'de TRT Merkez
Denetim Kurulu üyeliği, 1972'de Müzik Söz Ya
zarlan, Besteeller ve Editörler (MÜSBED) Derneği
Genel Başkanlığı, 1973'de Kültür ve Sanat Şu
rası Türk Musikisi Kornigyonu üyeliği, 1976'da is
tanbul Türk Musikisi Devlet Konservaruan kuru
culuğu, yönetim kurulu ve öğretim üyeliği görev
lerinde bulunan Necdet Varol, l982'de Çocuk ve
Gençlik korolan kurdu ve yönetti. Halen trü Türk
Musikisi Devlet Konservatuan'ndaki görevini sür
düren Varol, üniversite ve gençlik korolan kur
du, yabancı radyolarda kanun resitalieri verdi,
TRT sanatçılanndan oluşturduğu büyük bir saz
topluluğu ve koro ile Sovyetler Birliği ile Kıbns'ta
başanlı konserler yönetti;bilirnsel kongre.ve sem
pozyumlara tebliğleriyle katıldı; klasik formlar
da, büyük-küçük usullerde SOO'den fazla beste
yaptı; Türk Musikisi çocuk ve gençlik şarkılan
yazdı; Türk Musikisi nazariyatı, solfeji, usulleri,
metodlan, çalgılan konusunda çeşitli kitaplar ya
yınladı.

İB Konservatuan'nda eğitim gören sanatçı,
1957'de İstanbul Radyosu'na girdi. Radyodaki
görevinin yanısıra solo konserler verdi. 1967'de
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na katıldı.
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AYNALIKAYAK KONSERİ/CONCERT
8.7. 1 988, Ayrıalıkavak Kasn, 2 1 .30
Ayrıalıkavak Kiosk, 9.30 pm
Solist/Soloist

Bekir Sıdkı SEZGİN

istanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Solistleri
The Soloists of Istanbul State Thrkish Music Ensemble
Necdet YAŞAR, tanbur
Hasan ESEN, kemençe
Sadrettin ÖZÇİMİ. ney
Arif ERDEBİL, ney
İhsan ÖZER, kanun
Münir Nurettin BEKEN, ud
Ferruh YARKIN, kudüm-bendir

ı. Bölüm/Part ı
l l l . Selim dönemi saray müziğinden örnekler 1
Examples of court music from the era of Selim l l l .

l l . Bölüm/Part l l
ı 7. ve 1 8 . yüzyıl çalgı müziğinden örnekler/
Examples of intrumental music from 1 7th and 1 8th
centuries.
Bu konser TERCÜMAN Gazetealık ve Matbaan/tk A.Ş. 'm/1 katkt!anyla gerçekleştin/miştir
flt should /ike to thank TERCÜMAN Gazeteo/tk ve Matbaact/tk A.S for their conmöutions.

Bekir Sıdkı SEZGİN
Klasik Türk Müziğinin usta yorumcularından
olan Bekir Sı dkı Sezgin. küçük yaşlarda müzik
eğitimine başlamış. dönemin dini ve din dışı mü
zik ustalarından meşk etme olanağı bulmuştur.
Bu çalışmalar sonucunda yaratmış olduğu özgün
üslubuyla klasik yorum biçimini yaşatan sanar
çı geniş bilgisi ile Klasik Türk Müziğinin dini ve
din dışı türlerindeki formlarında uzmanlaşmışrır.
Yurt içinde ve Almanya. Hollanda. İngiltere'de
konserler vermiş. Hollanda Radyosunun isteği
üzerine geniş bir repenuardan oluşan bir dizi eseri
bu kuruluşun arşivi için seslendinniştir. Bekir Sıd
kı Sczgin. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatu
arı'nda üslup ve repernıar dersleri vermektedir.

Necdet YAŞAR
ıanburi Cemil Bey'in üslubu, sanarı ve tak
simleri üzerine yaptığı araştımıalar ve hacası Me
sut Cemil Bey ile on yıl sürdürdüğü çalışmalar
sonucunda kendine özgü bir üslup yaratan Nec
det Yaşar. virtüoziresinin yanısıra Türk Müziği ses
sistemi konusunda başvurulacak birkaç kaynak
kişiden biridir. Türk Müziği'nde unutulmaya yüz
turmuş ve icrası güç olan birçok makamlan da
dikkatle inceleyen Yaşar, bunları başarıyla ser
gileyen uzman bir icracı olarak kabul edilmekte
dir.
Washington Üniversitesi'nde iki ayn dönem
tanbur dersleri vermiş, Kanada 'lbronto Üniver
sitesi, Güney Kore Seul Üniversitesi, İngiltere Dur
ham Üniversitesi ve ABD Columbia Üniversite
si'nde düzenlenen müzikoloji kongrelerine davet
edilmiş ve solist sanatçı olarak Tür kMüziğini ba
şarıyla temsil etmiş, birçok Avrupa ülkesinde de
konserler vermiştir.
Türk Müziği'nde önceden hazırlannıadan, o an
da (irticali-emprovize) seslendirilen bir form olan
Taksim'de son derece usta bir icracı olan Necdet
Yaşar bu formun sayılı temsilcilerinden biri ola
rak kabul edilmektedir.
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AŞIKLAR ŞÖLENi
TURKISH MINSTRELS
9, 10. 7. ı 988, Gülhane Parkı/Gülhane Park, 1 7.00/5.00 pm
Rumelihisarı Müzesi/Rumeli Fonress, 21 .30/9.30 pm
Yöneticiler. ve Seçiciler Kurulu/
Administration and
Selecting Committee
Genel Koordinatört
General Coordinator

Feyzi HALICI
Ahmet KABAKLI
Gültekin SAMANCI
Hasan HALICI

Katılanlar/Participants
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık
Aşık

Şeref TAŞLIOVA
Murat ÇOBANOGLU
Yaşar REVHANi
Nuri ŞAHİNOGLU
Mehmet YILMAZ
İsmail CENGiZ
Ali İLHAMİ
Ali ÇlRÇlR
Musa MERDANOGLU
Zülfikar AKGÜN
İsa OGUZ
Sabahattin DÜLGER

Aşık Mürsel SİNAN
Aşık Günay YILDIZ
Aşık Ahmet GÜNBULUT
Aşık Osman TAŞKAYA
Aşık Hacı KARAKILÇlK
Aşık Abdulvahap KOCAMAN
Aşık Mustafa POLAT
Aşık Nuri ÇIRAGI
Aşık Ahmet POYRAZOGLU
Aşık Ali Rıza EZGİ
Aşık Mansur ALYANSOGLU
Aşık Maksut KOCA

Bu gösıeriler Ko!!}'(J Kültür ve Tl.lrizm ftl./ifi ve Demegi'nin şbirl!gi'
i
lle düzenlenmşai:
i
These peiformances have been organzed
i
wüh rhe cooperarion oj KOI'!J'a Cullure and Tburism Foundation and Associarion .
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ISTI\NBUL TEKNIK VNIVERSITESI MEZUNLAR KOROSU
ISTI\NBUL TECHNICAL UNIVERSITY GRADU.ATES' CHORUS
İnci ÇAYIRLI

9.7.1988, Aynalıkavak Kasn, 21 .30
Aynalıkavak Kiosk, 9.30 pm
Yöneten ve Solist/
Conductor and Soloist
ı. Bölüm/Pan

ı

İnci ÇAYIRLI

REFiK FERSA.N'ın Hicazkar Peşrevi
ZEKAİ DEDE EFENDi'nin Hicazkar bestesi
"Hicri lebinde yarin bir dil ki oldu nahoş"
BOLAHENK NURİ BEY'in Hicazkar Ağır Semaisi
"Benim serv-i huamanım, benim sen nemden incindin"
5-\DULLAH AGA:nın Hicazkar şarkısı
"Gel seninle yann ey serv- i revan"
LEM'İ ATLI'nın Hicazkar şarkısı
"Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin"

istanbul'da doğan İnci Çayırlı, dayısı Fahri Ko
puz'un teşvikiyle müziğe başlamış, 1953 yılın
da girdiği İB Konservatuan'nı başarıyla bitirmiş,
aynca Münir Nureddin Selçuk ve Emin Ongan ile
de çalışmıştır. istanbul Radyosu'nda solist ve koro
şefi olarak, İB Konservaruan Türk Musikisi İcra
Heyeti'nde görev yapmıştır. Daha sonra İB Kon
servatuan'ndan ayrılan İnci Çayırlı İTÜ Türk Mu
sikisi Devlet Konservatuar'na öğretim görevlisi
olarak atanmış, İTÜ Türk Müziği Korosu şefi ve
solisti olarak radyoda, televizyonda ve Ulusla
rarası istanbul Festivalleri'nde konserler venniştir.
Sovyetler Birliği, Romanya, Yugoslavya ve Kıb
rıs'ta konserler veren İnci Çayırtı'nın Türk musi
kisi ve hafif batı müziği plakları ve bir Altın Plak
Ödülü vardır.

CEVDET ÇAGLA'nın Hicazkar şarkısı
"Ol serv- i revan boş kodu gülzfuınıı eyvah"
RAKIM ERKUTLU'nun Hicazkar şarkısı
"Bekledirn fecre kadar gelmedin işte doğdu güneş"
ZEKAİ DEDE'nin Hicazkar Yürük Semaisi
"Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden"

ll. Bölüm/Pan ll

Thnburi ALİ EFENDi'nin Hicaz Aksak Semaisi
"Hasret odu yaktı ciğerim ey rfıhi alim"
Thnburi ALİ EFENDi'nin Hüseyni Yürük Semaisi
"Senden bilirim yok bana bir faide ey gül"
ŞEVKİ BEY'in Uşşak şarkısı
"Gülzare nazar kıldım, virane misal olmuş"
RAKIM ELKUTLU'nun Segah şarkısı
"Aşktnla yanıp ağladığırn günleri an sen"
SELAHADDiN PlNAR'ın Hüzzam şarkısı
"Gecenin matemini aşkıma önüp, sarayırn"
MÜNİR NUREDDİN SELÇUK'un Segah şarkısı
"Dönülmez akşamın ufkundayız"

.-

EMİN ONGAN'ın Suzinak şarkısı
"Hasretle yanan kalbirne yetmez gibi derdirn"
SELAHADDiN İÇLİ'nin Kürdilihicazkar şarkısı
"Bir tanem"
5-\DEDDİN KAYNAK'ın Nihavend şarkısı
"Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle"

•
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI
ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİGİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
ANKARA STATE TURKISH FOLK MUSIC CHORUS
14 .7. 1988, Rumelihisarı Müzesi, 21 .30
Rumeli Fortress, 9.30 pm
Yöneten/Conductor
Solistler/Soloists
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Mehmet ÖZBEK
Armağan Esmen COŞKUN
Emin TAŞlN
Nahide TUFAN
Züheyir YARDlMCI

ANKARA DEVLET
TÜRK HALK MÜZİGİ KOROSU
39 ses ve 22 ses sanatçısından oluşan koro
1986'da şef Mehmet Özbek'in yönetiminde ça
lışmalarına başlamıştır. Türk kültürünün bir par
çası olan halk müziğini gerek yurtiçinde ve ge
rekse yurtdışında tanıtmak, yaymak ve gelecek
kuşaklara özünden kopmadan en iyi şekilde ilet
mek amacıyla kurulan koro bugüne kadar Erzu
rum, Erzincan, Karabük, Şanlıurfa, Zonguldak'ta
konserler vermiş; çeşitli yurtiçi şenlik ve festival
Ierin yanısıra Irak Hükümeti'nce 1986 ı . Babil
Festivali'ne davet edilmiş, 1987'den itibaren de
Ankara'da halka açık konserler ile televizyon
programianna katılmıştır.
Türk halk çalgılannın bütün çeşitlerinin yeral
dığı zengin bir çalgı topluluğıına sahip. olan, kon
ser repertuarlannda yurdun her yöresinden seç
kin örnekler veren koro, çalışmalanyla halkın be:
ğenisini kazanmaktadır.

1945'de Şanlıurfa'da doğan Mehmet özbek, iü
Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğ
renimi gördü ve doktora yaptı. Üniversite eğiti
mi sırasında İB Konservatuarı Türk Müziği Na
zariyatı Bölümü'ne devam etti. 1966 yılında
TRT'nin açtığı sınavı kazanarak stajyer sanatçı
adayı olarak, 1969'dan itibaren de istanbul Rad
yosu'nda Türk Halk Müziği sanatçısı olarak ça
lışmaya başladı. 1977 yılında aynı radyonun Türk
Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürü, 1982'de
TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunla
rı Müdürü oldu. 1986 Ekim ayından itibaren de
Kültür ve 1\ırizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu şefliği görevini yürütmektedir.
TRT'de bulunduğu dönemlerde radyoda Aşıklar Geleneği, Türk Halk Çalgıları, Türkü Ne der,
Türkülerin Dünü Bugünü; televizyonda ise Yurdun Sesi, Elimizden Obamızdan, Kervan gibi
programlan hazırlayan Mehmet Özbek, 1977-86
yLlları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetle
me ve Repenuar Kurulları'nda görev yaptı. Yur
dun çeşitli yörelerinden derlediği 300 kadar tür
küyü TRT repenuanna kazandıran Özbek'in Folk
lor ve Türkülerimiz, Türk Halk Müziğinin Esas
lan. Müzik Eğitimi adlı kitapları ile halk müziği
konusundaki çeşitli kongre ve sempozyumlara
sunduğu bildirileri vardır.
japonya, Suudi Arabistan ve Yugoslavya'da da
Türk halk müziğini tanıtan konserler veren öz
bek ayrıca Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi'nde Halk Müziği dersi vermektedir.

l

\

Emin TAŞlN
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ANKARA DEVLET KLASİK
TÜRK MÜZİGİ KOROSU
1986'da kurulan ve çalışmalarına şef özer Al
tın yönetiminde başlayan koro, repertuar çalış
malannın yanısıra Türk musikisi nazariyatı, usul
ler, solfej, Türk musikisi tarihi, diksiyon, yaban
cı dil dersleri ve Türk musikisinin geliştiritip yay
gınlaştınlması konusunda etüd ve araştırmalar
yapmaktadır. 72 üyeden kurulu olan topluluk yurt
içinde ve dışında başarılı konserler vermektedir.

Özer ALTIN
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi
özer Altın ilk müzik derslerini dayısından almış,
Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbek
kan gibi ünlü eğitmenlerden musiki nazariyarı
öğrenmiş; Dr. Suphi Ezgi, Hüseyin Sadettin
Arel'in ilmi kitaplanndan müzik bilgisini ilerlet
miştir. Hukuk Fakültesi'nde de bu çalışmalarını
sürdürmüş, keman öğrenimini Naci '!ektel ve Hak
kı Derman ile yapmıştır. 1949'da Ankara Rad
yosu'na ses sanatçısı olarak katılmış, bugüne ka
dar birçok Türk müziği sanatçısı yetiştirmiştir.
Yurtiçinde ve dışında konserler veren ve çeşit
li kültür faaliyetlerine katılan Özer Altın Afganis
tan, Bangladeş, Pakistan, İran, ırak, Suudi Ara
bistan, Mısır, 1\.ınus, Cezayir, Fransa, İngiltere,
Batı Almanya, Avustralya ve Kıbrıs'a devlet gö
revlisi olarak gitmiştir.
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HALK TÜRKÜLERİ KONSERİ
TURKISH FOLK SONGS CONCERT
16.7. 1988, Rumelihisarı Müzesi, 2 1 .30
Rumeli Fortress, 9.30 pm
Katılanlar/Participants
Muhlis AKARSU
Adil ARSLAN
Ali Ekber ÇİÇEK
Musa EROGLU
Yavuz 1DP
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Muhlis AKARSU

Adil ARSLAN

1948'de Sivas'ın Kangal ilçesinde doğan Muh
lis Akarsu, yörenin halk sanatçılarının etkisiyle
ortaokul sıralarında bağlama çalmaya başladı.
Müziği seçerek lise öğrenimini bıraktı ve aşıklık
geleneğinin icabı Anadolu'nun çeşitli yörelerin
de dolaştı . Pekçok halk müziği formlarının söy
leyiş biçimlerini özümleyerek çağdaş stilde de
ğişler, taşlamalar ve güzellerneler yazmaya baş
ladı; bunları geleneksel ve çağdaş formların sen
tezini yaparak müziklendirdi.
TRT'nin açmış olduğu yöre sanatçısı sınavını
kazanarak radyo ve televizyon programianna ka
tıldı; gerek geleneksel, gerekse kendi düzenledi
ği 400'e yakın eseri halk müziği repertuanna ka
zandırdı. Muhlis Akarsu'nun yüzün üzerinde plağı
ve yirmiyi aşkın kaseti vardır. ·

1960'da 1\ınceli'de doğan Adil Arslan altı ya
şında bağlama çalmaya başladı ve çocuk sanatçı
olarak toplum önünde çaldı. 1979'da ailesiyle bir
likte Batı Berlin'e yerleşti. Müzik öğrenimini sür
dürürken bir yandan bağlama konusunda araş
tırmalar yaptı; bir yandan da çalıp söylemede
Kendi stilini geliştirdi. Bu arada Federal Alman
ya, Hollanda ve Fransız radyo ve televizyonla
rındaki programlarıyla ilgi çekti. Batı Berlin Öz
gür Üniversitesi'nde Müzik Soybilimi bölümün
deki öğrenimi sırasında Nida Tüfekçi ve Ali Ekber
Çiçek ile çalışma olanağını buldu. Goethe'nin aynı
adlı şiirinden esinlendiği Batı-Doğu Divanı adlı
ilk türkü plağını bağlamayla orkestra eşliğinde
doldurdu ve plak büyük başarı kazandı. Adil Ars
lan, Berlin'in 750. Kuruluş Yıldönümü kutlama
lan nedeniyle Kültür Senatörlüğü'nce düzenlenen
konser dizisinde Berlin Sibelius orkestrası eş·
liğinde carlo Domeniconi'nin "Concerto di
Berlin bul" adlı bağlama, gitar ve oda orkestrası
için konçertosunu besteciyle birlikte yorumladı;
aynı konseri Alman Cumhurbaşkanı önünde çal
dı. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki Gele
neksel Türk Müziği konserinin ilk yarısında sazı
anlattı. 1981'den beri müzik okullarında öğretim
görevlisi olarak ders veren ve batı klasik miızi·
ğinden erkilenmesine rağmen folklor ağırlıklı mü·
zik yorumlayan Adil Arslan· ın müzikteki genel diı·
şünce eğilimi Doğu-Batı müzik unsurlarını bira·
raya getirme. kültürleri yakınlaştırıp bir senteze
varma, müzikteki fanatik eğilimlerden uzaklaşıp
bağlamanın evrenselleşmesi için gerekli çabala·
n harcamaktır. Sanatçı 1988 yılı içinde '"Conceno
di Berlinbul"u Hamburg'da senfoni orkestrası eş·
liğinde plağa dolduracak. ayrıca Helsinki'de ses·
lendirecektir. Aynca orkestra eşliğinde kendi bes
telerini çalıp söylediği bir plağı yayınlanacaktır.

Ali

'

Ekber ÇİÇEK

1938'de Erzincan yakınlarındaki Erzin'de do
ğan Ali Ekber Çiçek küçük yaşlarda bağlama çal
maya başladı ve 12 yaşında Muzaffer Sarısözen
ile Ankara Radyosunda canlı yayınlara çıktı.
Daha sonra Sadi Yaver Ataman ve Necati Başa
ran'dan ders alan Çiçek, 1954 'de Ankara Rad
yosu'nda, 1960'da da İstanbul Radyosunda
göreve başladı. 1981 'de Federal Almanya radyo
ve televizyonlarında konserler verdi. 1984 'de
Columbia üniversitesi'nin düzenlediği uluslara
rası festivale kanlmak üzere Kültür ve Thrizm Ba
kanlığı'nca Amerika'ya gönderildi ve orada bir
de plak doldurdu.
Ali Ekber Çiçek bağlamanın geniş teknik, nnı
ve armonik olanaklarını geliştirerek ülkemizin
çeşitli bölgelerine özgü stilleri repertuarına kat
mış, müziğinde geleneksel formları bozmadan
yenilikçi ve virtüoz yorumla dikkat çekmiştir.
UNESCO'nun yayınladığı Bektaşi müziğini içeren
bir plağının yanısıra birçok plağı ve kaseti var
dır.

Musa EROGLU

Yavuz 1DP

1 946'da İçel'in Mut kazasında doğan Musa
Eroğlu 1 7 yaşında aynı ilçedeki Halkevinin yerel
halk oyunları çalışmalanna katıldı. Bozlak değiş
ler üzerine çalışmalar ve Silifke, Mut, Barak böl
gesi ezgileri üzerine incelemeler yaparak halk mü
ziği repertuarına 300'e yakın eser kazandırdı.

1950 yılında Erzincan'da doğan Yavuz lbp ye
di yaşında bağlama çalmaya başladı ve yörenin
ozanlanndan, özellikle Aşık Daimi'den esinlen
di. Erzincan'da başladığı orta öğrenimini yarıda
bıraktı ancak daha sonra orta ve liseyi dışardan
sınava girerek bitirdi. 1967'de istanbul Radyosu
sınavını kazanarak bağlama sanatçısı olarak gö
reve başladı ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Kon
servaruarı'na bağlama öğretim görevlisi olarak
atandı.
Halk müziğinin çokseslendirilmesi için halk çal
gılanndan oluşan bir orkestra kuran Yavuz lbp,
halk müziğinde kullanılmak için bir kontrabas ve
viyolonsel yapımını gerçekleştirdi.
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EMİN ONGAN ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ
EMİN ONGAN ÜSKÜDAR TURKISH MUSIC ASSOClATION
1 7.7. 1988, Rumelihisan Müzesi, 2 1 .30
Rumeli Fonress, 9.30 pm
Yöneten/Conductor
Solist/Soloist

Şeref ÇAKAR
Nesrin SİPAHİ

Neyzen SALİM BEY
( 1829-1885)

Devr-i Kebir usulünde Muhayyer Peşrev

YAHYA NAZlM EFENDi
( 1650-1 727)

Zencir usulünde Muhayyer beste
"Gönül düşüp ham-ı giysü-yi yare kalmışur"

l. Bölüm/Part 1

Hacı SADULLAH AGA
( ? -1801)

Aksak Semai usulünde Muhayyer Ağır Semai
Hal-i siyeh-i gerden-i nazik tenindedir"
Yürük Semai usulünde Muhayyer Yürük Semai
"Bir elif çekti yine sinerne canan bu gece"

Udi NEVRES BEY
(1873-1937)

Aksak Semai usulünde Muhayyer şarkı
"Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim"

Hacı ARİF BEY
(1831-1885)

Aksak usulünde Muhayyer şarkı
"Human yok bozulnıaz meclis-i meyhane-i aşkın"

LEM'İ A11..1
( 1869-1945)

Sengin Semai usulünde Muhayyer şarkı
"Gezdirn yürüdüm dün gece hicranıını yendim"

RAHMi BEY
( 1865-1924)

Aksak usulünde Muhayyer şarkı
"Serapa hüsn-ü ansın dilsitansın naz peıversin"
Curcuna usulünde Muhayyer şarkı
"Yetmez mi sana bister ü balin kucağı.n"

ŞEVKi BEY
(1860-1891)

ıı. Bölüm/Pan n

Aksak usulünde Muhayyer şarkı
"Şeb-i yelda -yı hicran içre kaldım"
Curcuna usulünde Muhayyer şarkı
"Ol gonca dehen bir gül-i handan olacaktır"

Solist/Soloist: Nesrin SİPAHİ
lll. Bölüm/Part lll

RUMELi TÜRKÜLERİ
Safyan usulünde Hüseyni türkü
"Çıkayıın gideyirn Urum eline aman"
Düyek usulünde Hicaz türkü
"Kim gömıüştür güzelierin vetasını"
Süfyan usulünde Eviç türkü
"Şahane gözler şahane"
Aksak usulünde Eviç türkü
"Sabah oldu uyansana"

Aksak usulünde Eviç türkü
''Adadıın balıçene girdim aman gülleri fincan gibi"
Aksak usulünde Eviç türkü

"Elveda dost deli gönül elveda"

Süfyan usulünde Hicaz türkü
"Dağlar dağlar viran dağlar"

Nim Süfyan usulünde Uşşak türkü
''Alişimin kaşlan kare"
Süfyan usulünde Hüseyni türkü
"Köşküm var deryaya karşı"
Bu konser TERCÜMAN Gazetecı/ik ve Marbaactlik A.Ş. 'nin katktlanyla gerçekleştinünişfil:
11t should /ike to thank TERCÜMAN Gazereetlik ve Matbaaetlik A.Ş. for their contriburions.
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EMİN ONGAN ÜSKÜDAR
MUSİKİ CEMİYETİ
1918'de Anadolu Musiki Cemiyeri adıyla çalış
malara başlayan Üsküdar Musiki Cemiyeri bir yıl
sonra Darülfeyz-i Musiki Cemiyeti, Cumhuriyet'in
ilanı ile Üsküdar Musiki Cemiyeti, 1 987'de de
Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeri adını al
mıştır.
Günümüzde, Emin Ongan Üsküdar Musiki Ce
miyeti'nden yetişmiş ve Türk müziği dünyasın
da ün yapmış sanatçılar arasında devlet konser
vatuarları, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konserva
tuan, TRT'de yönetici. öğretim görevlisi ve sa
natçı olarak ün kazanmış pekçok isim vardır.
İstanbul'un tarihi köşelerinden biri olan üskü
dar'da 70 yıl önce başlıyan bu sanat hareketi,
gerçek müzik aşıklarının üstün çabalarıyla gü
nümüze kadar gelebilmiştir. Cemiyetin bugünkü
durumuna gelmesinde en büyük rolü, değerli ho
ca Emin Ongan oynamış ve bu derneği Türk sa
nat müziği için gerekli bilgileri, edebiyat, naza
riyat, solfej, usul, repenuar ve enstrüman ders
leri verilen bir müzik okulu haline getirmiştir.

Nesrin
Bursa'da doğan Şeref Çakar müzik çalışmala
rına, ünlü tiyatro sanatçısı Halide Pişkin'in ken
disini İB Konservaruan hocalarından Şefik Gür
meriç'e göndermesi ile başlamıştır. Daha sonra
da Feriha 1\.ınceli ve 1958'den itibaren de büyük
hoca Emin Ongan ile bu çalışmalarını sürdürmüş
tür.
Şeref Çakar Türk sanat müziği nazariyatı, usul
ve repenuar dersleri vermiş, Türk Musikisi Na
zariyatı ve Türk Musikisinde Usul adlı iki kitap
yazmıştır. Emin Ongan'ın vefatından sonra Üs
küdar Musiki Cemiyeri'nin genel başkanı olmuş,
hocalık ve koro şefliği görevlerini üstlenmiştir.

SİPAHİ

İstanbul'da doğan Nesrin Sipahi 1951 'de İstan
bul Radyosu'nda, 1953'de de Ankara Radyo
su'nda görev yapmış, daha sonra solo konserler
verrneğe başlamıştır. ilk plağını 195 7'de doldu
ran Sipahi Sovyetler Birliği, ABD, Kanada, Avust
ralya, ona Doğu ve birçok Avrupa ülkesinde kon
ser vermiştir. Nesrin Sipahi'nin aldığı ödüllerden
bazıları şunlardır: 1964 'Jel Aviv Festivali, 1968
Burgogrıe (Paris) , 1969 İstanbul Gazeteciler Ce
miyeti Yılın Türk Müziği Sanatçısı ve Altın Hey
ket, 1970 SSCB Moskova-Krogozar ödülleri, 1971
New York Kırım Türkleri Onur Nişanı, 1973 Fe
deral Almanya Recklinghausen Festivali Başarı
lı Sanatçı Ödülü, 1974 Türkiye Cumhuriyeti 50.
Yıl-Yılın Sanatçısı Türkiye Büyük Ödülü, 1978
Kanaca Festivali ı . Ödülü (1\.ınus) . Nesrin Sipa
hi'nin birçok altın ve bir platin plak ödülleri de
vardır.
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costumes reveal the exquisite taste of the
Anatolian women.

yarısıdığı bu Doğu Karadeniz kentinde ritm can
lı, hareketler coşkuludur.

TRABZON

The harshness of the natural environment of
this Eastem Anarolian town is reflected in the
vigour of the rythm and the impetuosity of the
movements.

Karadeniz'in bu şirin kentinde danslar, kadın
lar ve erkekler tarafından ayn gruplar halinde oy
narur. Erkek danslarındaki hareketli ve sert figür
ler kadın danslannda daha yumuşaktır. Türkü
lü, yani sözlü danslarda ezgiler güzellik ve işle
me tekniği taşırlar.

In this charming Black Sea town the dances
are performed by separate groups of men and
women. In the men's dances the movement are
vigorous and virile, while in the women's dances
they are much softer and gentler. The folk-songs
accompanying some of these dances are
characterized by great beauty of melody and
decoration.

siLiFKE
Güney Anadolu'nun Akdeniz'e açılan kesim
lerinde oynanan danslarda Anadolu insanının
günlük yaşamı çeşitli safhalanyla anlatılır. Ritm
aracı olarak ellerinde tahta kaşıklar bulunan
dansçılann hareketleri canlı ve neşelidir.

ÇİFTErELLİ
Hareket özgürlüğü ve figür zen�ği nedeniyle
Anadolu'nun tüm yörelerinde herkes tarafından
kolayca oynanmaktadır. ıek kişi ile olduğu gibi,
birçok kişinin katılmasıyla, kadınlı ve erkekli ola
rak ta sergilenir.
Its freedom of movement and great variety of
figures make it easily danced by everyone in
Anatolia. It can be danced by a single person
or by mixed group of men and women.

In the dances performed in the regions of
Southem Anatolia opening on to the Mediterra
nean we fınd imitations of various aspects of the
daily life of Anarolian men and women. The
movements are lively and vivacious, and are ac
companied by wooden spoons employed as
rythmic percussion instrurnents.

ARIViN
Doğa sertliğinin dansiara da belirgin şekilde

ADIYAMAN
Duygulu figürlerle oynanan danslarda Anadolu
kadınının gühlük yaşamda erkekle olan dayaruş
masının en güzel örneklerini görmek olağandır.
The sensitive figures beautifully reflect the daily
life of the Anarolian woman and the harmony
of her relations with the man.

AŞIK-MAŞUK
Solo dans olan Aşık-Maşuk daha çok Akde
niz bölgesinde görülen, gıildürü nitelikli köy se
yirlik oyunlarından esinlı:nerek sahneye konul
muştur.
This is a solo dance performed mainly in the
Mediterranean region. The stage version is in
spired by comic viiiage dances.

KINA

GECESi

Ülkenin değişik yörelerinden derlenen seçkin
Türk halk danslan figürleri ve müziklerinden olu
şan Kına Gecesi adlı, tek perdelik folklorik eser
de geleneksel kına gecesi düşüncesi belli bir kom
pozisyon anlayışıyla sergilenmektedir.
This is a tolklore arrangement in one acr bas
ed on figures chosen from dances from various
parts of the country representing the "traditional
henna night".

BİNGÖL
Dansiann bazılan türkülü olan bu Doğu Ana
dolu yöresinde hareketler, temsili ve taklitlidir. Yö
renin en karakteristik dansı olan Kartal'da, avı
ru yemekte olan kartalın, diğer kartallann saidı
nsına karşı koyması sergilenir.
This dance, from the Eastem Anarolian town
of Bingöl, is essentially imitative in movement
and is often accompanied by a folk-song. One
of the most characteristic of the Bingöl dances
is the EAGLE, which represents an eagle devaur
ing its prey and driving off the attack of the other
eagles.

DİNAR
Batı Anadolu'da kıidınlar arasındaki nişan, dü
ğün ve diğer eğlencelerde oynanan yöre dans
larında ritm aracı olarak tahta kaşıklar kullanı
lır. Yöre giysileri renk ve aksesuar zenginliği ola
rak Anadolu kadınının ince zevkini yansıtır.
V\\:ıoden spoons are used as rythrnic percus
sion instrurnents in the dances performed by the
women of westem Anatolla at engagement par
ties, weddings and other entertainments. The
wealth of colour and omament in the local
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BOGAZiÇi ÜNiVERSiTESi FOLKLOR KLÜBÜ
BOSPHORUS UNIVERSITY FOLKLORE CLUB
26.6.1988, Rumelihisan Müzesi, 2 1 .30
Rumeli Fortress, 9.30 pm

BOGAZİÇİ ÜNiVERSiTESi
FOLKLOR KLÜBÜ
1959'da kurulan Boğaziçi Üniversitesi Folklor
Klubü, başlangıçta sadece halk oyunlan çalışma
lan yaptı, daha sonra halkbilimi ilgilendiren di
ğer konulara da yöneldi. BÜFK bugün bir yan
dan halk oyunları, müziği, giysileri üzerine pra
tik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da ko
nuya geniş anlanuyla yaklaşarak bilgiyi arttırma,
kavrayışı derinleştirme ve bazı çözümler bulma
yolunda çaba harcarnakta, araştırmalar yapmak
ta, bu doğrultuda paneller, sohbet toplantıları,
konserler düzenlemektedir.BÜFK, yılsonu ve yurt
içi gösterilerinin yanısıra günümüze kadar Fran
sa. Almanya, Hollanda, Arnavutluk, İngiltere,
İspanya, Yugoslavya, İtalya'ya tumeler yapmış,
yarışmalara katılmış ve ödüller almıştır.
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SSCB AZERBEYCAN DEVLET
HALK ŞARKlLARI VE DANSLARI TOPLULUGU
USSR AZERBAIJAN STATE FOLK SONGS
AND DANCES ENSEMBLE
2 , 3, 4.7. 1988. Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30
Open Air Theatre, 9.30 pm
Bu gösten1er BUMERANG W:ıpur Acentas1 'mn katkilat?Yia gerçekleştin1miştir.
vıe should /ike to thank BUMERANG Sh1ppüıg Ageney for their conmöutions.
Bu gösten1er TÜRK-SOVYET Kültür Değişimi Programi çerçevesüıde gerçekleştirilmiştir.
These perfonnances have been realized withüı the jrame oJ TURJ({SH-SOVET Cu/tura/ Exchange Programme.

AZERBEYCAN
HALK ŞARKILARI VE
DANSLARI 1DPLULUGU
Şaşınıcı bir güzelliğe ve derinliğe sahip olan
Azerbeycan halk dansları halkın sevincini, acı
sını yüzyıllardır süregelen bir tarihi akış içinde
canlandınr: kişilerin yaşamını olduğu kadar ulusal
geleneklerin ayrılmaz parçası olan savaşları da
yansııan bu danslarla . Nizami ve Fuzuli'den kay
naklanan şiirsel öğeler de günümüze kadar ula
şır.
SSBCnin kuruluşundan sonra Azerbeycan'ın
değişi,k yörelerinin halk oyunlarına da önem ve
rilerek. bunlar koreagrafik biçimde geliştirildi. Bu
dansların çekici özellikleri ve plastik sanatlar açı
sından zengin olan yapısı Rusya dışında da ta
nınmakıadır. Azerbeycan halkı ilk çağlardan beri
dansa karşı büyük ilgi göstermiştir. Böylece dans
larda türterin çeşitliliğine ve ulusal bir koreogra
tiye yönelinmiş; bir hareket ve renk çümbüşü
nün yanısıra danslar, ilginç konulan ve getirilen
,yorumla da seçkinleşmiştir.

Ülkenin en genç dans kuruluşlanndan biri olan
topluluk, Azerbeycan halk danslarının tanıtımı
nı üstlenmiştir. Kısa bir sürede Sovyetler Birli
ği'nin hemen hemen her bölgesinde tanınan top
luluk bu arada, tüm Avrupa ülkelerinde ve Türki
ye'de ( 1982 ı O. Uluslararası İstanbul Festiva
li' nde) büyük başan kazandı.
Topluluğun profesyonel özelliklere sahip dans
çılardan oluşması, onlara sanat elçisi olma ayn
calığını da vermektedir. lbpluluğun başında, daha
önce M. Akhoundov Operası'nda solist olarak
bulunan devlet sanatçısı Leila Vekilova görev al
mış, Gamar Elmaszade, llınkho izrailov, Aliba
ba Abdullayef, Khoumar Zulfugarova, Stepan
Popov gibi ünlü koreograflann yapıtlan sergilen
miştir. lbpluluk ayrıca Berlin, Moskova , Prag
Gençlik ve Üniversite festivallerinde ödüller ka
zanmıştır.

.
1
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YÜKSEK ÖGRENİM KREDi VE YURTLAR KURUMU
HALK DANSLARI EKiPLERİ
TURKISH FOLK DANCES ENSEMBLE
2.7. 1988, Gülhane Parkı, 1 7.00
Gülhane Park, 5.00 pm
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Festiva l p ro g ra m l a n ön cesi n d e erke n exp res,
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Diet m ö n ü s ü
U n utu l m u ş Tü rk ye m e kl e ri
Zeng i n ve çeşitl i m utfa k
Saki n ve ç e kici ba hçe atmosfe ri i l e ö ğ l e y e m e kl e ri
Ba ro k m ü z i k e ş l i ğ i n d e a kş a m üstü ba rı
Yaz ko kteyl i e ri i l e zeng i n l eşti ri l m iş gece barı
Sü rprizli ve çeşitl i m üz i k
Z a m a n i ç i n d e duyu racağ ı m ı z değişik h afta l a r
Sayg ı v e sevg i l e ri m izle,

Bl

L S A K YE N i KÖY

Köybaşı Caddesi seksen yedi (iskele yanı) ı 6 2 ı 7 O ı

MİLLİ EGİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI
BEŞiKTAŞ HALK EGİTİMİ MERKEZi MÜDÜRLÜGÜ
HALK MÜZİGİ VE HALK DANSLARI EKiPLERİ
TURKISH FOLK SONGS AND DANCES ENSEMBLES
3. 7. 1988, Gülhane Parkı, 17.00
Gülhane Park. 5.00 pm
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TÜRK MUSİKİSİNDE ÇAGDAŞ EGİTİM , ÇAGDAŞ İCRA
MODERN EDUCATION AND
CONTEMPORARY EXECUTION IN TURKISH MUSIC
4 , 5, 6. 7. 1 988, Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu
Atatürk Cultural Centre Concert Hall

TÜRK MUSİKİSİNDE
ÇAGDAŞ EGİTİM,
ÇAGDAŞ İCRA SEMPOZYUMU
Güçlü bir müzik potansiyeli bulunan ülkemiz
de, Atatürk'ün ı Kasım 1934 günü TBMM'nin
IV. Dönem dördüncü toplantısını açarken ona
ya koyduğu "Türk ulusal musikisinin yükselme
si ve evrensel musikide yerini alması" cümlesinde
ifadesini bulan ana ilke doğrultusunda (Çağdaş
Türk Musikisi) hedefine ulaşabilmek için ulusal
ve evrensel milzik eğitim ve öğretimi büyük önem
taşımaktadır.
Evrensel müzik eğitimi ve öğretiminin devlet
katındaki kururnlaşması hemen hemen Cumhu
riyetimizle yaşıt olduğu halde, ulusal ve gelenek
sel müziğimizde aynı kurumlaşma ancak
1 976'larda başlayabilmiştir.
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Bütün devlet konservatuarlarının YÖK kapsa
mına alınıp üniversitelere bağlanması ve özelUkle
V. Beş Yıllık Kalkınma Programı'nın 583. mad
desinde "Bu güne kadar ihmal edilmiş olan Türk
Musikisinin araştırılması, geliştirilmesi ve tanı
rılmasının ana ilke olarak benimsenmesi" ve yi
ne aynı planın 584. maddesinde "öğretimin çe
şitli kademelerinde verilen musiki eğitiminin, Türk
Musikisinin gençlere tanıtılması ve sevdirilmesi
amaçları ile yeniden düzenlenmesi. . . Türk Mu
sikisi eğitimi veren kuruluşların yurt seviyesine
yaygınlaştırılması"nın hedef alınması, ulusal ve
geleneksel musikimizdeki icra ve eğitim sorun
larını gündeme getirmiştir. Sempozyomun ama
cı bu sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.
4 , 5 ve 6 1emmuz 1988 tarihleri arasında Ata
türk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda yapıla
cak Sempozyum, Milli Eğitim ve Kültür Bakan
lıkları, YÖK Başkanlığı, Ü niversiteler, Konserva
tuarlar, Devlet Operaları, Cumhurbaşkanlığı ve
Devlet Senfoni Orkestraları ve TRT'nin ilgili bi
rimlerine ve kişilerine, aynca bunlar dışındaki uz
manlara, sanatçılara ve basın mensupianna du
yurulmuştur.

TO RKiYE' D E i LK

V E T E K

Avrupa'nın kullandığı fırın. En yenisi·, en iyisi.
Yenil iklerin öncüsü Auer'den. Adı Haloterm . Auer Haloterm .
:...

Türkiye'nin ilk halojen ocaklı fırını.

Halojen ocak, halojen lambayla ısın ıyor. Anında ısınıyor. Program l ı . 24 saat öncesinden program lanabil iyor ..
Termostat l ı . Sıcaklığı hep istediğiniz derecede tutuyor.

Türkiye'nin ilk tam elektrikli fırını.
Fırın da, ocaklar da elektrikli. Tam elektri kli. Elektrikli ocaklarda sıcaklık, hassas bir şekilde ayarlanabil iyor.
Termostatlı. Sıcaklığı sabit tutarak enerji tasarrufu sağlıyor.

Türkiye'nin ilk seramik cam yüzeyli fınnı.
Ocakların seram ik cam yüzeyi kolayca sili niyor, temizleniyor.
Ocaklar yanmadığında tezgah olarak da k ullanılabi l iyor.
Y üzey üzerinde ocakların sıcaklığını gösteren uyarı lambaları var.

Auer Haloterm .
Fırını program l ı , elektrikli, turbo. Yüzeyi seramik cam. Ocaklarından biri halojen lambalı, diğerleri elektrikli.
Çok yeni bir fırın. Türkiye'de ilk ve tek. Auer'den.
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