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Avrupa Müzik festivaliert Birliği üyesi olan Uluslararası İstanbul festivali.
TC Dışişiert Bakanlığı. TC Kültür Bakanlığı Ue
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun degerli işbirliği ve
katkılanyla gerçekleştirilmektediı:
The International Istanbul festival is organized with the valuable
cooperation and contıibutions of the .Ministı'y of foreign Affairs.
the .Ministry of Culture and the Turkish Radio and Television
Corporation. and is member of the European Assodation of Music festivals.
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KURUCULAR ve ÜYELER
FOUNDERS and .MEMBERS
Bedrettin DALAN
Kurucular Heyeti Başkaru/President of the Founders
All Nihat GOKYtC'itr
Başkan YardımcısıNice President
KURUCULAR/FOUNDERS
TÜRKİYE TIJRİNG VE OIOMOBİL KURUMU
BURLA Makina Ticaret ve Yatınm A.Ş.
ECZAOBAŞI HOlDİNG A.Ş.
OSMANU_BANKASI A.Ş.
PERFEKTIJP Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SINAİ YATIRIM VE KREDI BANKASI AO.
T�<?- Otomobil Lastik ve Makina Ticaret A.Ş.
TORKIYE SINAİ KALKlNMA BANKASI A.Ş.
Fettah &TAÇ
Melunet R. DEVRES
AllKOÇMAN
SernarNAHUM
İzzet PENSOY
Aftf TEKTAŞ

AKBANK TAŞ.
Ortıan AKER

BORUSAN. Boru Sanayi A.Ş
BP PetroDert A.Ş.
Selma H. DEVRES
Vitali HAKKO
ISTANBUL ROfARY KULÜBÜ
KOÇ HOlDİNG A.Ş.
PAMUKBANK TAŞ.
PROFİLO HOlDİNG A.Ş.
�HOlDİNG A.Ş.
�aJMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
TIJRK HAVA IDu.ARI
TÜRK PİR.ELLİ Lastiklert A.Ş.
TÜRKİYE ŞİŞE CAM FABRIKALARI A.Ş.
ÜNİLEVER-İS Ticaret ve Sanayi TOrk Ltd Ştı.
VEB OFSET herı Matbaacılık A.Ş.
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.
Fuat BEZMEN
Refik BEZMEN
Halil BEZMEN
Özer ESEN
TÜRKİYE VA.KIFUR BANKASI TAD.
!SrANBUL TICARET ODASI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
AF.5A. Akrtllk Kimya Sanayi A.Ş.
Dokuma ve Boya Apre Fah TAŞ.
AR
A.Ş.
Semlh SİPAHİOOLU

!ilJRRIYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
ISTANBUL SANAYI ODASI
Ara KUYUMCUYAN
KemaJMÜDE.R.Rİ.50C'iLU
RABAK Elektrolitik Bakır Mamullert A.Ş.
Emin SENCER
Fethi TANALAY
TÜRK PETROL VE MADENi YACJLAR TAŞ.
ULUSOY TURİZM. VE SEYAHAT KOLL ŞTİ.
Ord. Prof. Dr Fahrettin Kertm GÖKAY
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
BiRLEŞiK� İ!-AÇ FABRİKASI
Suat Hayrt URGUPLU
EGE HOlDİNG A.Ş.
HILIDN INTERNATIONAL ISTANBUL
!BM TOrk Ltd. Ştı.
IŞIKLAR HOlDİNG A.Ş.
ORGANİK KiMYA Sanayi ve Ticaret A.Ş.
�Ol Ilaç Sanayi Ltd. Ştı.
TIJRK HENKEL Klmyevi Maddeler Sanayi A!Ş.
D;.MİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU - ERDO(]AN DEMİRÖREN
TÜRKİYE ITAP OfELLERi - FİKRET EVLİYAGİL
MİLLİ PiYANGO iDARESi
9ÜJ:1ÜŞSUYU Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
I� BANKASI TAŞ.
UBAŞ .t ve Yatınm A.Ş. - A Rıza ÇARMIKU
Halit NARlN
NET TURİZM. Ticaret ve Sanayi A.Ş.
OKUMUŞ HOlDİNG A.Ş.
Ö� Örme Sanayi A.Ş. - Mehmet KOYUNCU
TORKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.
SOYTAŞ HOlDİNG A.Ş.
TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACAT BANKASI A.Ş.
HALK SIGORTA TAŞ.
TÜRK EKONOMİ BANKASI
PARSAN Makina Parçalan Sanayi A.Ş.

�İl&_llk.

&GAZ AŞ.
İzzet BAYSAL
Dı: Mustafa BIRGI

Fahlr ÇELİKBAŞ
Prof. Hayli DOMANİÇ
Aluned Şecı FDİN
Osman FDİN
ELGİNKAN HOlDİNG A.Ş.
Nihat HAMAMOOOLU
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YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECfORS

YÖNETİMIMANAGEMENT

Başkan/President

Dr Nejat F. ECZAOBAŞI

Üyeler/Members

Cevat Memduh ALTAR
Dr ferit GÜVENÇ
Prof. Dr Bülent TARCAN
Gencay GÜRÜN
Ercümend BERKER
faruk YENER
OnatKUTLAR
ferit EDGÜ

Dışişiert BakarıJ®
Representative to the Ministries Ministry of foreign Affairs
Bakarılık Temsilcileri/

Maliye ve Gümrük BakarıJ®
Ministry of rınance and Customs
M.il1i Egitim Bakanlığı

Ministry of National Education
Kültür Bakanlığı
Ministry of Culture

Tabü Asli Üyeler/
Pıindpal Members

Turizm Bakanlığı. Tarutma
ve Pazarlama Genel Müdürü
Ministry of Tourtsm
Genel Director for Information
and Marketing
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
General Director of the
State Opera and Ballet
Devlet T iyatrolan Genel Müdürü
General Director of the State T heatres
Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası Müdürü
Director of the Presidential
Symphony Orchestra

Geçid Asli Üyeler

Harnit B. BELLİ
Nadir NADİ
Av. Sağlam DALAMAN

İCRA KURULUIEXECUfiVE BOARD
Başkan/President
Üyeler/Members

Dr Nejat F. ECZAOBAŞI
Dr ferit GÜVENÇ
Av. Sağlam DALAMAN
Cevat M.emduh ALTAR
Onat KlJil.AR
•

DENETİM KURULU/BOARD OF INSPECfORS
Asli Üyeler/
Pıindpal M.embers
Yedek Üyeler/
Reserve M.embers
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fethi TANALAY
Mehmet ŞUHUBİ
Turgut OOUZ
ÇelikARSEL

Genel Müdür/
Director General
Genel Müdür Yardımcısı/
Asst. Director General
Genel Sekreter/
Secretary General
Dış İlişkiler ve Program
Sorumlusu/Ext. Relations
and Prograrnming
Basın ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu/Press and Public
Relations
Muhasebe/Accounting
Protokol Sorumlusu/
Protocol
Sinema festivali Sorumlusu/
Executive for the film festival
Sinema festivali Sorumlu Yard./
Asst. to the Executive
Bienal Görevlisi 1
Secretary to Biennial
Genel Müdür Sekreteri/
Secretary to the
General Director
Sekreter/Secretary
Yardımcı Hizmetler/
Services

Aydın GÜN
Vedat DEMİRd

Cevza AKTÜZE
Görgün TANER
Koza GÖKBUGET
Arzu AKGÜN
Asurnan BAYRAM
Zehıa ALTUG
Zeliha KN/A
Hülya UÇANSU
Ali SÖNMEZ
Nuıay MUŞTU

Ayşıl KURTUlAN
Gül BEBEK
Aynur TURAN
HasanSAYAN

AzmiAKSUN

fazı! TAŞDEMİR

DANIŞMANI.AR/ADVISORS
Grafik ve Yayın Danışmanı/

Gıaphic and Publication Advisor İlhami TURAN
Hukuk İşiert Danışmanı!
Legal Advisor
Av. Esat BERKSAN
Mali işler Danışmanı/
Sacit BASM.AO
financial Advisor

Orkestra Konserleri
O rc h e st ra l Concerts

HELMUT FROSCHAUER

RUHSAR OÇAL

V

A

iyana Müzik Akademisi'nde Hinter
hofet freiberg. Marx. Uhl ve Swa
rowsky gibi ünlü egitmenlerle piyano.
komo. müzik teorisi ve şeflik egitimi gören
Prof. Helmut froschauet 1958'de Viyana Kenti
Kompozisyon Ödülü'nü aldı. 11 yıl süreyle
Viyana Çocuk Korosu'nun şetligini yapmış olan
sanatçı. Viyana Senfoni Orkestrası eşliSindeki
bu koroyla birçok plak doldurdu. 1968'den
itibaren Viyana Müzik Dostlan Demegi Ko
rosu'nu (Wiener Singverein) yöneten Prof.
froschauer aynca 197l'den beri de Viyana
Devlet Opera Korosu'nu yönetmektediı:

nkara'da do8an Ruhsar ÖÇal. İstanbul
Devlet Konservaruan ile İ.Ü. Efzacılık
fakültesini bitirdi. 1980 yılında Istanbul
Devlet Opera ve Balesi'ne stajyer solist ola
rak katıldı. bir yıl sonra da solist kadrosuna
atandı.
Romeo ve Jülyet. La Boheme. Hoffman'nın
Masallan. Paris Hayau. ll Tabarro ve Carmen
operalannda rol alan sanatçı 1983 yılında dü
zenlenen Ulusal Müzik Yanşması'nda birind ol
du.
Ruhsar Öçal gelecek sezon Maça Kızı ve
Çardaş fürstin'de sahneye çıkacaktıı:

İHSAN EKBER

ı

982 yılında Ankara Devlet Konserva
tuan'nı Ozgül Tanyeri'nin öğrendsi olarak
bitirerek aynı yıl Ankara Devlet Opera ve
Balesi solist sanatçısı oldu ve Madam Buttertly
operasında Pinkerton rolüyle sahneye çıku. Bu
güne kadar Buttertly. Aşk İksiıi. Rigoletto.
Traviata. La Boheme. Travatore. Lucia Tebes
sümler Diyan. Carmen ve Tosca operalannda
rol aldı.
1984'te Sofya Uluslaıaıası Genç Şarl<ıcılar Ya
nşmasında en iyi arya yorumcusu ödülünü ka
zandı. Burgaz ve Vama festivallerine davet edi
lerek Rigoletto ve Buttertly operalann daki te
nor partilerini yorumladı. 1987-88 sezonunda
çalışmalanru İtalya'da l..uigi Toffolo. Umberto
Borso ve Anigo Pola ile sürdürdü ve aynca
Trieste. Parma Modena ve Piacenza'da resital
ler verdi.
İhsan Ekber aynca Yugoslavya. Polonya ve
Almanya'da da konuk sanatçı olarak çeşitli ope
ralarda rol aldı. Polanya'da Metropolitan sanat
çısı T. Kubiak ile yaptığı Tosca temsili bütün
Polanya'da TV yayını olarak gösterildi.

JIN OK

ı

958'de Güney Kore'de do8an Jin Ok. şan
ögrenimini burslu olarak Berlin Müzik
Yüksek Okulu'nda 1987'de tamamladı:
Dietrich Fıscher-Dieskau. Aıibert Reirnann
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F.rnst Haeffiiet Elizabeth Schwarzkopf, Julia

Humary gibi ünlülelin kurslaruıa katıldı.
1987'de Uluslaıarası Barselona l1aıia Canals
yanşmasında ikincilik ödülünü kazandı. Berlin
Yaz festivali'nde Britten'in Bir Yaz Gecesi Rü
yası'nda. Henze'nin Pollidno'sunda rol aldı. Rias
Radyosu'nun Genç Sanatçılar programına ka
tıldı. Haendel'in Mesih Oratoryosu'nda. Prof. E.
Bergel'in �netiminde Pergelesi'nin Stabat Ma
ter'inde ve Mozart'ın Requiem'inde söyledi Sa
natçı aynca birçok Ued resitali verdi ve kilise
konselieline de katıldı.

ERNST-GEROLD SCHRA.M.M

V ERDI: REQUIE.M

O

peıalanyla ün kazanmış İtalyan bested
Giuseppe Verdi'nin dört ses. koro ve
orkestra için yazdığı dini eseri "M.essa
da Requiem" adını taşır. Genellikle. tüm
Requiemler aıasında en başaniısı olarak tanım
lanan ve kiliseden çok. konser sahnesinde yo
rumlanmak için bestelendiği iddia edilen_ bu
dev eser doğumunu önce bir �er büyük !tal
yan bestedsi Kossini'nin ölümüne borçludur:
Kossini'nin 13 Kasun 1868'de Paris'te ölümü
üzeline. tüm İtalyan bestecileline çağnda bu
lunan ve bu büyük kaybın anısına tam bir yıl
sonra onun yetiştiği Bolonya'da seslendirilmek
üzere ortak bir Requiem yazılmasını isteyen
Verdi. son bölüm Ubera me"yi kendisi için dü
şünmüştüt Ancak �er bestecilelin Ilgi gös
termesine karşın çalışmaya bir türlü başlama
malan ve resmi makamların Ilgisizliği neden
leriyle bu düşünce sonuçlarunamışnı: 22 Ma
yıs 1873'de ölen bir �er İtalyan büyüğü. ya
zar Alessandro M.anzoni'yi çok takdir eden
Verdi bu kez Requiem'i onun anısına 1874'de
kendi tamamlamış. beş yıl önce yazdığı Ubera
me"yi son bölüm olarak esere kat:mıştıı: Bu ne
denle eser "M.anzoni Requiem" olarak da anı
lu: İlk kez M.ilano'� San Marco Kilisesinde.
Verdi yönetimind� ıoo �ilik orkestra ve 120
�ilik koro eşliğinde 22 Mayıs 1874'de seslen
diıilen Requiem'in solistleri aıasında -Aida'nın
İtalya·� ilk yorumunda yeralan- soprano
Teresa Stolz. mezzosoprano l1aıia VValdmann'
dan başka tenor Guiseppe Capponi ve bas
Or mondo M.aini bulunuyordu. Kilise çevresin
de kalmasına özen gösterilmesine rağmen dra
matik yapısıyla ve solistlere veıilen önemle
Verdi'nin opera anlayışına da· çok yakın olan
Requiem'in kazandığı başan üzeline. konser
ler ünlü La Scala sahnesine aktanlmış. Verdi
Avrupa'nın önemli müzik merkezleıinde -Paris.
Londra (1200 �ilik koro ile). Viyana gibi
kentlerde- turnelere çıkrnışnı:
95 �yı aşan bu eserini Verdi yedi bölü
me ayımuştır: Bunların içinde en uzun süren
ikind bölüm "Dies lrae" 40 � geçet
1984'de Uluslararası 12İstanbul festivali'nde de
seslendiıilen Requiem'in metni. sözleri yö
nünden Mozart'ın Requiem'! ile ayrudır; yahuz
ek olarak son bölüm "Ubera me"yi lçeıit
Requiem'in belli bir tonalitesi de yoktur: La mi
nör başlangıçla Do minör son bölüm aıasında
karşıt tonlar özgürce değerlendirlllı:
ı.Bölüm "Requiem ve Kyıie"de ilk bölme
"Requiem aeternam" Andante tempoda sür
dinll yaylıçalgılar eşliğinde çok haflf başlat Koro
duayı kesik biÇimde. fısıldar gibi söylet Sopra
nolar devam edet Daha sonra çalgılar katılma
dan koro. solo sopranoya eşlik edet Ancak tam
"Lux" (Işık) sözcüğü geçerken tonalite aydın
i® belirtmek ister gibi Majör tona dönüşüt
Karanlık-aydınlık. minör-majör karşıtlı8ı böyle
ce bu romantik eselin özeUiklelinden blıi ola
rak daha ilk sayfalarda bellımektedit Saf din
sel stildeki "Te decet Hymnus" (Duayı aldığın
yerde) eşllkslz. güçlü erkek sesleıiyle başlar ve
akıa bir şekilde "Kyıie"ye � Değişerek
söyleyen dOıt solo ses ve koro lle giren bu böl
mede daha sonra kemanlar güzel ve zartf cüm
lelerle duayı yansını:
2.Bölüm "Dies lıae" (Hüküm günü) dOıt güç
lü orkestra vuruşuyla ürkütücü başlar: tempo
tuzlı ve heyecanlıdır (Allegro agltato). fransis
ken rahibl Thomas Celano tarafından 1260'da
yazıldığı öne sürülen Dies lıae metninl büyük
sanat ve bilim adaıru M.lchelangelo (1475-1564)
"

"

S

teinheim/M.ain'da (Almanya) doğan
Schıamm. önceleri piyano ve viyola

dersleri aldı. Useyi bitirdikten sonra
frankfurt'ta Dt Koch Konservatuan'nda piya
no ve müzik teorisi öğrenimi. 1900'dan itiba
ren de � kentte� Johann-VVoügang von
Goethe Üniversitesi'nde müzik bilimi ve Alman
dil! eğitimi gördü. 19ô2'den itibaren frankfurt
.Müzik Okulu'nda şan eğitimine başlayan sanat
çı 1965 Cenevre Uluslaıarası Müzik Yanşma
sı'nda birind oldu
1966'da müzik eğitimini tamamlayan
Schramm � yıl Hannover Opeıası'nda lirik
bariton olarak sahneye çıktı. 197l'de frankfurt
.Mrizik Yüksek Okulu şan bölümünde öğretim
görevlisi. 1978'de Berlin Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu'nda ögret:lm üyesi. 198l'de Sanatlar Yük
sek Okulu Şan ve Müzikal T iyatro bölümleri
ögretim üyesi ve 1982'de de Berlin Sanatlar
Yüksek Okulu başkan yarduncısı oldu
Konuk sanatçı olarak Hann ovet Berlin.
frankfurt. V iyana operalarında sahneye çıkan
sanatçı aynca Salzburg. VIyana. M.ünih. Londıa
Tokyo. Bregenz. 'Würzbwg. Rıo de Janeiro.
Basel gibi uluslaıarası festivaliere katıldı. Ope
ra sahneleı1nln yaru sıra Paul Hindemith. Erich
l.elnsdoıf. 'Wolfgang Sawallisch. Sergiu CeUbl
dache. Yuıi Ahronovitch.Karl Richter gibi ün
lü şeflerin yönetiminde� orkestralar eşliğinde
konserler verdi.
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Vatikan·� ünlü Sistine kilisesinin altarında
fresk olarak "Son Hüküm" adıyla 1535'de can
landumışnı: Tüm eleştirmenler de. metnin en
başanlı müzikal anlatunını Verdi'nin gerçekleş
tirdiğini ve bu fres� anımsattığı konusunda ert·
nı düşüncededirlet Verdi bu bölümde erkest
rayı zenginleştiımiş. trompet. trombon tuba ve
basdavulu paıtisyona eklemiştir. fres� üze
linde� dört tonoru anımsatan dört vuruştan
sonra orkestra fırtına gibi gelişi!: Koronun k.ro
matik bir çığlık gibi yükselişl günahkarlann dra
matik sembolüdüt Trompet sesleıinin uzaktan
gelen yankısı yeniden diıiliş çağrısı gibidit
Yine yükselen sesle -crescendo- güçlü ko
ro bölmesine geçilir: "Tuba mırum· (Boru çağ
nsı) dünyanın tüm mezarlannda duyulacak ve
ölüler ayağa kalkacaknı:
Çok fazla tuzlı olmayan (molto meno mos
so) tem� "Mors Stupebit" (Ölüm ve do
ğa şaşkınlıkla ertağa kalkacak) bölmesinde çe
�en ve kesik (staccato) motif eşliğlrı9eki so
lo bas kes� bir kontıasn yansını: Ölümün
uyuşukluğu düşürülmüş akortlu büyük davul
ve pizzicato kontrabaslarla canlandınlıı:
.Mezzosoprano solistin söylediği "Uber scıip
tus proferetur" (Yazılı �tapta tür.ıüyle belirtil
miştir) bölmesi ilitiraslı ve etkili bir şarkıya dö
nüşüt Bu arada üflemeçalgılann parlak Majör
ton� duyurusu ve solistin son sözlelinden
sonra Dies lrae'nin girişinde� koronun ürkü
tücü çığlığı duyulUt
Bunu izleyen duygulu ve ağır (Adagio) üç
lü. soprano. mezzo ve tenordan oluşm Günah
karlann suçhıluklarını anlatan "Quid sum mıser·
(Ne söyliyeyim ben zavallı) özeUikle klarnet
lelin eşliği ve solo fagotun llgürleriyle de Ilgi
çeket
Son eşliksiz tekrardan sonra koro ve erkest
ranın bas seslerle egeınenligl diğer bölme "Rex
tremendae majestatis"i (Uluiann haşmetli kralı)
ilan edet Dört solist ve koro. son� melodik
ve dört sesin ustaca örüldüğü "Salve me" (Kur
tar beni) yakanşını. kesin bas ritmlni temel ala
rak yansıtırlaı: Sesten sese geçen sonra da bir
bütün olarak güçlü biÇimde işlenen dua bü
yük bir duygusal an yaranı: sakin biÇimde so
na eret
"Recordare Jesu ple" (Haorla şefaatli İsa)
soprano ile mezzosopranonun bir önı;e� böl
meyle �tempoda olan (Adagio maestoso).
lirik bir düetidit
Son� iki sesli kadanstan sonra. etkili te
nor solosu "lngemisco tamquam reus"da (Su
çumu Inleyerek anlaoyorum) Ozellikle "Qui rııa
ıiam absolvisti" bölmesi büyük bir esin zen
ginliğini sergiler: Tenor Benjamino Glgli'nin de
çok severek söylediği bu ünlü arya parlak�®
ve lirik etkisi yanında obuanın pastoral hava
� eşliği lle de Ilgi çeket
Andante (ağırca) tempoda başlayan "Con
futatis maledlctus flammis" (Lanetlenınlşler
aleviere teslim edildiğinde) ise bas solo parti
si ile �eşit Orkestranın aleviert yansıtan
canlı yorumu bu cehennem anlatunını güçlen
dlıit Sonda. hemen bağlı olarak giren dört or
kestra vuruşundan sonra Dles lrae'nin korku
verıcı havasım koro ytnelet
"I.acıimosa dles Illa" (0 aglama günü) daha
ağır tempoda (l.argo). mezzosopranonun gös
terişten i.ızak. sade glıişlyle başlar: diğer solist
ler ve koro da kaolıı: Değişik tonalitedeki Amin
(Amen) ile biten güçlü (foıte) duadan sonra
Verdl bölümü çok yumuşak bir orkestra lina
liyle kapanı:
3.Bölüm "'ffeıtor"ro (Adak) kısa bir cxkestta
girişiyle açılıı: Dört solistln sOyledl8i "Dornnne

J�su" bölm�sind� solo sopranoya eşlik eden
iki solo k�man sc=virnli ana t�mayı ustalıkla du
yurur: ork�stranın tınısı karanlıktan ıştga ula
şu: Diger Requi�m best�cilerinin tersine Ver
di "Quam olim Abrahae·· (İbrahim'e daha ön
ce söz verdigin gibi) bölm�sinde füg gelene
gine uymaz: temayı dört sollste. bir-iki ölçü
arayla oktavlarla benzetim (imitation) yoluy
la veıiı: r�norun liıik
.. anlanmla ön plana çıktıgı
..
Hostias �t preces de (Kutsanmışlar ve övgü
ler) diger sollstlerin kaniımından sonra. son
sözcükl�rde. parlak ve tiz çıkışıyla soprano be

ı.

4.Bölüm canlı (Allegro) tempodaki "Sanctus"
(Kutsal) is(: çifte koro için füg biçiminde bes
teleruniştir. Trompet fanfarlanyla. herkesin ka
tıklı8ı güçlü "Sanctus• ç.Wışıyla girer. fügü çifte
koronun soprano partileli belirler Aynı tema
..
.
üzerine söylenen . Ben�dictus tan sonra. tah
ta üflemeçalgılaıın kesik (staccato) eşllginde
..
ki "Hosanna (Şükür) çagnsı fügü sona erdiıir.
göklere çıkarmış gibi orkestra üzerinde yük
sellr parlak ve güçlü biter
Agırca (Andante) tempoda soprano ve mez
zosopranonun eşliksiz olarak. bir oktav aralık
la duyurduklan 5.Bölüm "Agnus Dei" (Tannnın
Kuzusu) giıişi sanki tekrar yeryüzüne dönüşü
yansıtır Bu giıiş koro tarafından tekrarlarurken
arınoniyi zenginleştiren orkestra özellikle klar
net fagot ve yaylıçalgılar tarafından destekle
nir Üçüncü tekrarda ise. iki soliste üç flütün
(ilerde Brahrns'ın 4. Senfonisinde kullanacağı
gibi) ilginç eşliği dikkati çeker
6.Bölüm "Lux aetema" (Ebedi Işık) esere
mistik bir hava veıir; finale saklanan soprano
nun katılrnadıgı. mezzosopranonun açt® bö
lümde diger iki solist zaman zaman eşliksiz bi
çimde. ölüm korkusunun gideıilmesini yansı
nrlaı: Yaylıçalgılaıın tremolo efekti. bakır üfle
meçalgılaıın ferahlancı tırusı ve iki flütün ka
dansı bu havayı pekiştiıiı: Solo basın açı® "Re
quiem aeternam" (Ebedi huzur) bölmesinde ll
ıikleşen müzikte "ebedi ışık" (soprano) ile "hu
zur"u (bas) birbirine yakınlaştumakta tenor da
rol alu:
.
Sonuncu 7. Bölüm "Libera me (Kurtar be
ni) tekrar dramatik anianma ölüm korkusuna
döner Kiliselerde. genel olarak. M.es bittikten
sonra
.. tabut önünde yapılan dua olan ''Ubera
me yi Verdi çok daha önce Rossini için bes
telemişti. Bu bölümde solist soprano egemen
dir: Sapranonun heyecanlı giıişl koronun mı
nldanarak. dua gibi söyledigi tekrarlarla destek·
lenir Yine sert ve güçlü akor vuruşlanyla du
..
yurulan Dies Irae·: koronun ç�yla başlar
"Re�m �t�rnam· ile bölüm sakinleşiı: sonra
"Libera �- tüm orkestra eşllginde füg biçimin·
de tekrarlanıı: E=- resitarif bir dua gi,bi
' çok hafif
sona �rer (Süre 96'}

2.

(Bas ve Koro/Bass and Oıorus)
Confutatis maledictis
Flaınmis acıibus addictis.
Voca me cum benedictis.
üro supplex et acclinis.
Cor contıitum quasi cinis.
Gere curam mei finis.
Dies irae. dies illa ete..

(Dörtlü ve Koro/Quartet and Oıorus)
Kyıie eleison;
Oııiste eleison;
K yıie eleison.

lirgindiı:

.

REQUIEM. · KYRIE
(Koro/Oıorus)
Requiem aetemam dona eis. Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus. Deus. in Sion.
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam.
ad te omnis caro veniet.

DIES IRAE
(Koro/Oıorus)
Dies irae. dies illa.
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus.
Quando judex est venturus.
Cuncta stıicte discussurus!

(Solo Dörtlü ve Koro/Solo Quartet and
Oıorus)
Lacryınosa dies illa.
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce. Deus:
Pie Jesu Domine:
Dona eis requiem. Amen.
3. OFFERTORIO

(Solo Dörtlü/Solo Quartet)
Demine Jesu Oııiste. Rex gloriae.
llbera animas omnium fidellum
defunctorum de poenis infemi et
de profondo lacu; llbera eas de
ore leonis; ne absorbeat eas
tartarus. ne cadant in obscurum.
Sed stgnifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam ollm Abrahae prornisisti et
semini ejus.

(Koro/Oıorus)
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coger omnes ante thronum.
(Bas/Bass)
M.ors stupebit et natuıa
Cum resurget creatuıa
Judicanti responsura.
(M.ezzo soprano ve Koro/M.ezzo soprano
and Oıorus)
Uber scıiptus proferetur
In quo totum centinetur
Unde mundus judicetur
Judex ergo cum sedebit.
Quidquid latet apparebit;
Nil inultum remanebit.

Hostias et preces tibl Domine.
laudis offeıimus. Tu suscipe pro
animabus illls quarum hodie
memoriam facimus. fac eas.
Domine. de morte transire ad vitam.
4.

Dies irae. dies illa
Solvet saeclum in favilla.
Teste David cum Sibylla.
(Soprano. M.ezzosoprano. tenor)
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus.
Cum vix justus sit securus?
(Solo Dörtlü ve Koro/Solo Quartet and
Oıorus)
Rex tremendae majestatis.
Qui salvandos salvas gratis.
Salve me. fons pietatis.
(Soprano ve/and M.ezzosoprano)
Recordare. Jesu pie.
Quod sum causa tuae viae;
Ne me perdas illa die.
Quaerrens me. sedisti lassus;
Redemisti crucem passus;
Tantus labor non sit cassus.
Juste Judex ultionis.
Donum fac rernissionis
Ante di�m rationis.
(Tenor)
Ingemisee tamquam reus;
Culpa rubet vultus m�us;
Suppllcanti parce. D�us.
Qui M.iriam absolvisti.
Et latron�m exaudisti.
l1.ihi quoqu� spem d�disti.
Prec�s m�a� non sunt dignae;
Sed tu. bonus. fac benigne.
N� perenni crem�r tgn�.
Int�r =s lacum praesta
Et ab ha�dis me sequ�stra.
Statu�ns in parte dextra.

SANCTUS
(Çifte Koro/Double Oıorus)
Sanctus. sanctus. sanctus.
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloıia tua. Hesanna in exc�lsis.
Benedictus qui venit in
nemine Domini.
Hesanna in excelsis.

5. AGNUS DEl
(Soprano. M.ezzosoprano. Koro/Oıorus)
Agnus Dei qui tellls peccata mundi;
dona eis requiem.
Agnus Dei qui tellls peccata mundi;
dona eis requiem sempitemam.
6. LUX AETERNA
(M.ezzosoprano. Tenot Bas/Bass)
Lux aeterna luceat eis. Dornine.
Cum Sanctis tuis aetemum. quia pius es.
Requiem aetemam dona �is. Domine. et
lux perpetua luceat eis cum Sanctis
tuis in aetemum: quia pius �s.
7.

UBERA ME
(Soprano ve Koro/Soprano and Chorus)
Ubera me. Domine. de mort� a�terna
in die illa tremenda; quando coell
m=ndi sunt et temı; durn ven�ris
judicare sa�culum per ign�m.
Tremens factus sum �o �t tim�o. dum
discussio veneıit atqu� ventura ila
quando coeli movendi sunt �t t�rra.
Dies irea dies illa calarnitatis
et miseıia�. dies rnagna �t arnara valde.
Requiem aetemam dona ets. Domine. �t
lux perpetua luceat eis.
Ubera m�. �tc

.•

ll
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I

stanbul'da batılı anlamda ilk oıkesna 1826'da
Sultan II. Mahmut'un döneminde kuruldu.Ye
niçeıi ocağı ve Mehterhane kaldınlmış. za manın Enderun müzikçilelinden bir bando oluş
turulmuş ve başına şef Manguel getirilmişti.
Daha sonra 1828'de Viyana'dan davet edilen
Giuseppe Donizetti Müzika-ı Hümayun'un ger
çek kurucusu oldu. Sonradan "Paşa" ünvanı ve
Iilen Donizetti 1856'da ölümüne kadar 28 yıl
süreyle çalışarak gerçek anlamda senfonik bir
orkestra yaram. Onu Angelo Mariani. Plzani.
Calllsto Guatelli. D'Arenda (Aranda Paşa). Paul
de Dussep (Paşa). tlütist Saffet Bey (Atabirıen).
klarnetist Zati Bey ve viyolonist Zeki Bey (Ün
gör) izledi. Saffet Bey. 1885'de saray oıkesna
sını dışardan elemanlarla takviye ederek Viya
na klasikielini seslendiımiş: Zeki Bey dönemirı
de ise orkestra ilk kez yurtdışı tumeye çıka
rak Viyana Berlin. Dresden. Münih. Budapeş
te ve Sofya'da başanlı konserler vermiş: yur
da dönüşünde de Union Française'de halk hu
zurunda düzenli konseriere başlamıştı.
Cumhuıiyetin ilanından sonra oıkestra. ban
do ve fasıl heyetinden oluşan Müzika-ı Hüma
yun 1924'de Ankara'ya alınmış: oıkestraya
Riyaset-i Cwnhur Fılarmoni OıkestrasL bando
ya da Riyaset-i Cwnhur Armoni Mızıkası adı
verilmişti.
Aynı yıl -1924'de- İstanbul'da Cemal Reşit
Key ve arkadaşlan Şehzadebaşı'nda bir konak
ta oda müzigi konserieline başlamışlar: görü
len büyük ilgi üzeline üç yıl süreyle Union
Française'de bu konserieli sürdürmüşlerdi.
19301ardan sonra İstanbul Belediye Konserva
tuan'nın kurulmasıyla oluşturulan bir yaylıçal
gılar oıkestrası bazen müdür Seyfettin Bey. ba
zen de Cemal Reşit Key'irı yönetiminde kon
serler vermiş. ancak senfonik bir oıkestra kur
ma çabalan sonuçsuz kalmıştıı:
1944 yılında konservatuann başına gelen
Hüseyin Sadettin Arel Cemal Reşit Key ve ba
zı Belediye Meclisi üyeleıirıin çabalanyla 20 ki
şilik bir oda oıkestrası kadrosu çıkanlmış: bir
yıl sonra da ütlemeçalgıların katılmasıyla Şe
hir Orkestrası adını alan topluluk 13 Aralık
1945'de Saray Sineması'nda ilk konselini ver
mişti!:

Daha sorrraki yıllarda Taksim Belediye Ga
zinosu salonlan ile Şan Sineması'nda hafta so
nu konserleriyle çalışmalannı sürdüren Şehir
Orkestrası 1969'da İstanbul Devlet Opera ve
Balesi'nin kurulmasıyla 27 genç elemanını bu
kuruma vererek zayıflamış. 1972'de de 15 mü
zisyenin emekli olmasıyla 35 kişi kalmış. an
cak devletin yardımıyla İstanbul Devlet Sen
foni Orkestrası adını alarak 52 kişilik kadrosuyla
18 Kasım 1972 günü Maçka Maden Fakültesi'n
de ilk konserini vermiştir.
Kuruluşundan bugüne G. Lessing_ M. Basa
rab. A Fistoulaıi. i. Galati gibi şefterin müzik
direktörlüSünü. C.R. Rey, DA!tuğ. E. Erdinç'in
şefliğini yaptığı İDSO bugün yüzün üzerinde
ki kadrosu. yıl boyunca düzenli konserleriyle
her türdeki eseri başanyla seslendirmektedir.

OYA ATAY

K

adıköy Kız üsesi'ni bitirdikten sorrra
Ankara Devlet Konservatuan'nda eği

tim gören Oya Atay, 1963'de İstanbul
Şehir Operası'na katıldı. Daha sorrra İstanbul
Devlet Operası'nın kurulmasıyla bu kuruma
geçen Atay, birçok opera ve operette rol aldı.
Halen İstanbul Devlet Operası solisti olan sa
natçı sesinin gerektirdiği tüm opera başrolleri
oynamış. operet ve oratoryolarda söylemiştir.
Yurtiçinde ve dışında birçok tumeye katılmış
olan Oya Atay. Uluslararası İstanbul Festival
leri'nde sahnelenen Saraydan Kız Kaçııma
operasında rol alrnıştıı:

H ORST R. LAUBENTHAL

U

zun ve kapsamlı bir temel eğitimden
sorrra sanatçı ilk kez 1907'de Würzburg
Mozart Festivali'nde Mozart'ın Don
Giovanni operasındaki Don Ottavio rolüyle
sahneye çıkmış. kazandığı üstün başan üzeri
ne Stuttgart Operası ile sürekli bir kontrat im
zalarnıştıı: 1968'de Salzburg Festivali'nde Mo-.
zart'ın Zaide operasındaki Gomaz rolüyle ka
zandığı başanyla da günümüzün tanınmış liıik
tenorlan arasındaki yerini almıştır.
Bayreuth Festivali'nde ilk kez 1970'de Uçan
Hollandalı operasıyla sahneye çıkmış ve
Joehum yönetiminde plağa doldurulan Nüm
berg'in Usta Şarkıcılan operasındaki David ro
lüyle de Wagner operalanndaki başansını pe
kiştirmiştir. 1972 Glyndeboume Festivali'nde
Haitink yönetiminde söylediği Saraydan Kız
Kaçııma0perası'nı.1976'da Paris Operası'nda
tekralarnış. Paris'te aynca Don Giovanni ve
Otello'da Cassio rolüyle. 1979'da Böhm yö
netiminde Sihirli Flüt'de Tamino rolüyle. aynı
yıl da New York Metropolitan'da ilk kez sah
neye çıkmıştır.
1979 ile 1987 yıllan arasında Dohnany.
Böhm. Leinsdorf. Stein. Collins gibi ürılü şefte
rin yönettiği eserlerle Berlin. Paris. Torino. Tok
yo. Viyana. Londra Stuttgaıt. Hambw-g. Floran
sa. Napoli. Buenos Aires operalannda sahne
ye çıkan sanatçı Schumann. Schubert. Brahms
ve Wolffun liedleıirıi içeren geniş bir repertu
ara da sahiptir; aynca opera sahnelerinde ol
duğu kadar Richter Leimet Kempe. Karajan.
Böhm. Solti. Barenboirn. Bernstein. Mehta. Sa
wallish. Davis. Dorati. Albrechttgibi ürılü orl<est
ra şeflerinin yönettiği konseriere solist olarak
katılarak büyük başan kazanmıştır.
Sanatçının doldurduğu plaklar arasında Ka
rajan ile Johannes ve Matthaeus pasyarılan ile
Fidelio operasL Joehum ile Usta Şarkicılat Doh
nany ile Windsor'un Şen Kadınlan. Lulu ve
Wozzeck operalan sayılabilir.
Viyana Devlet Operası.Alrnan Operası Ber
lin. Hamburg Devlet Operası ile Paris Ulusal
Operası ile anlaşması olan Horst Laubenthal
aynı zamanda Würzburg Müzik Yüksek Oku
lu ö8J'etirn üyesidir.

MOZA RT: R EQ UIEM

L

atince Requies =huzur kelimesinden tü
reyen Requiem. Katalik kilisesinin ölüm
duasıdır Mozart'ın bu metin üzerine yaz
dığı Requiem onun son eseridir. Ancak müzi
kolog Friederich Blume. Mozart'ın bu eserini
"Huzursuz Requiem" diye tanımlar Dahi bes
teci Requiem'i yaşamının son yıllannda sipa·
riş üzerine yazmağa başlamıştı. 1791 yılının
Temmuz ayında ziyaretine gelen esrarengiz bir
adam. kendisinden efendisi için bir ölüm me
si yazmasını istemişti. İsmi belirtilmeyen sipa
rişçi. bu eseri kendi bestesiymiş gibi. o yılın
Şubat ayında ölen eşi için seslendirilmesirıi dü
şünen Kont Franz von Walsegg'ti.
Mozart. Requiem'i -yaklaştığını hissettiği
kendi ölümünün bir işareti olarak kabullenmiş.
ancak partisyanun ilk sayfasına eseri tamam
lamayı umduğu 1792 tarihini yazmıştı. Hemen
çalışmaya koyuirnuş. İntrotius başlıklı birinci
bölümü ile Kyıie'yi tamamlamış ve üçüncü bö
lüm Dies İrae'den koronun tekrar girdiği Rex
tremendae'ye kadar taslaklan hazırlamıştı. Fa
kat bu arada Titus operasının ilk sahnelenişi
için Prag'a yaptığı ani gezi ve Viyana'da Sihirli
Flüt'ü tamamlayıp ilk kez oynanışını yönetmek.
bu çalışmalan aksatmıştı. Prag'tan hasta dön
müş. vücudu gözle görülür biçimde çökmeğe
başlamış. bu nederıle de çok kişi onun zehir
lendiği kanısına varmıştı.
Yılmadan Requiem üzerinde çalışn: hatta ölü
münden bir gün önce -4 Aralık 179l'de- hasta
yatağının yanına partileri getirtmiş. üç ar
kadaşıyla birlikte Dies İrae'niıi son böirnesi
Lacıimosa'yı söylemişti. Baldızı Sophie Haibl'in
arılattığına göre. Mozart müzik bitince gözleri
ni boşluğa dikmiş. sorrra uzanarak duvara dön
müş ve uyur gibi yapmış. Fakat adeta kendin
den geçmişçesine Requiem'in büyük davul
partisini yanaklannı şişiıip. üfleyerek taklide uğ
raşmış. Sophie Haibl bu anı yaşamının sonu
na kadar unutamarnış.
Mozan'ın ölümünden sonra eşi Constanze
Requiem'in tamamlanması için önce Joseph
Eybler adlı genç ve yetenekli bir besteciyle an
laşmış. eksik olan orkestrasyonu da yazması
nı istemişti. Ancak Eybler biliıirneyen bir ne
derıle işi yanm bırakmış. görevi Mozart'ın öğ
rencisi Franz Xaver Süssmayr (1776-1803) ta
mamlarnıştı. Daha önce de önerilen Rahip
Stadler ve J.GA!brechtsberger'den sorrra dör
düncü�ü Süssmayı:.. Constanze Mozart'ın yazı
masasında bulduğu bazı taslaklan Süssmayr'e
vermiştir. Fak.1t partilerden hangilerinin eksik
olduğu kesirılikle biliıirnemektedir. Son zaman
larda. 1902'deki önemli keşif. müzikolog Wolf
gang Plath'ın (doğumu 1930) Berlin Devlet Ki
taplığı'nda Requiem'in Lacıimosa böirnesinin
olağanüstü güzellikteki "double Füg"ünün
eskizlerini buiması ve burılan Süssmayr'in
değerlendirmediğini ortaya çıkartnası olaya
yeni bir görüş de eklemiştir. Eybler'in Dies İrae
orl<estrasyonunu daha başanlı bulan çok kişi
ye rağmerL yine de eseri Süssmayr tamamla
mış. Constanze partisyanun tümünü Kont
Walsegge teslim etmiş ve böylece 2 Ocak
1793'de. biliıien ilk yorum Viyana'da gerçekleşmiştir
Dört solo ses ve koroya eşlik eden orl<est
rada yaylıçalgılaı: fagotlat trompetlet üç trom
bon. tirnpani. org ve -18. yüzyılda Almanya'da
kullanılan klarnet benzeri ve yumuşak sesli bir
çalgı olan "bassethom"un yer aldığı eset Mo
zart'ın Köchel tarafından düzerılenen katalo
ğunda 626 numarayı taşır. Requiem'in -genel
·
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olaıak- üçte ikisinin Mozart tarafından yazıldı
gı. onun "Requiem aeternam� "Kyıie" bölüm

olaıak bitirdigi; üçüncü bölüm "Dies
Iıae"yl "LaCiimosa"ıun ortasına kadar ve dör
düncü bölümden "Domine" ve "Hostlas"ın
önemli �rinin taslaklanru yaptıgı bilirunek
tediı: Süssrnayr ise taslaklan geliştirmiş. beşin
ct bölüm "Sanctus� "Benedictus" ve altıncı bö
lüm "Agnus Dei"yl yeniden bestelemiş; son bö
lümde ise giıişteki koro partisini "Lux 1\eterna
olaıak tekrarlamıştıı: 1937'de Köchel kataloSU
nun yeni baskısını hazırlayan ünlü müzikolog
Alfred Einstein (1880-1952) bu konuda. daha
Dies İrae'nin Lacıimosa bölmesinin sekizinci
ölçüden sonra Mozart havasının değiştiğini be
lirler: hem de W. Plath'ın yeni buluşundan ha
beli olmaksızın..
Eseıin orkesttasyonu da bir problem olmuş
tur. Mozart yaylıçalgılar dışında bölümlerde yer
alacak çalgılan şöyle sıralamış: İntroitus ve
K yıie'de iki bassethom. iki fagot. iki trompet.
tirnpani; Tuba mirum'da onsekizinci ölçüye ka
dar trombon sola; Recordare'de iki bassethom
Ama Süssrnayr bu çalgılara tüm eserde yer
vermiştir:
"Requiem aetemam dona eis. Domine"
(Ebedi huzuru bağışla Tannrn) sözleriyle baş
layan lntroitus müzik tarihinde metinle müzi
ğin uyumu yönünden en başanlı sayfalar ara
sındadıt Hüzünlü Re minör tonalitesinde.
bassethom ve fagotların özlemli tınısınıı:ı da
verdiği atrnosferle dinleylcileıi saran Mozart. tiz
seslerden -flüt ve obuadan- kaçınrnış. trompet.
trombon ve davullarla buruk bir hava yaratıruş.
yaylıçalgılan eşlikte kullanmıştır. "Et lux
perpetua luceat eis" (Ve ebedi ışık onlan ay
dınlatsın) bölmesinde tonalite Si bemol Majör'e
dönüşüt Mozart soprano solonun girdiği 'Te
decet hyrnnus. Deus" (Duayı aldığın yerde.
Tannrn) bölmesinde ise eski bir Gregoryen ez
gisini kullanmıştır Yumuşak ve akıcı keman fi
gürleıiyle desteklenen sopranodan sorua sert
aksanlı orkestral ritim eşliğiyle koro haykınr:
"Exaudi orationem meam" (Duamı duy) ses
lenişi düş kırıklığı ile doludın. Koro. giıiş terna
sını yeniden alarak kemaıun figürlerine karşıt
bir parti oluşturın.
"Kyıie eleison" (Tannm acı) güçlü bir çift füg
biçimindedit Burada Haendel'in Mesih Orator
yosu'nda (And with stıipes we are healed).
Bach'ın 48 Prelüd ve füg'ünün 20 numaralısırı
da ve Haydn'ın Op.20 No.6 fa minör Dörtlü
sü'nün son bölümünde yeralan tema kullaru
lır Ancak geleneklelin ayırdığı ikinci cümle
"Chıiste elesion" (İsa acı) aynı anda beliriver
miş gibi. ikinci füg üzeline kurulur:
Dies İrae (Hüküm günü) bölümü özellikie
Haydn'ın l760'larda Avusturya'da müzikte ön
cülüğünü yaptığı. mantığa ve eski dünyaya bağ
lılığı reddedip. dehanın yaratıcılığına değer ve
ren Alman çoşkunluk çağı Sturm ve Drang
ekolünün canlı ve güçlü bir ömeğidiı: Zavallı
yarankiann korkulan haslardaki tüyler ürper
tici geçişlerle vurgulanır 'Tuba mirum" (Boru
çağnsı) tiyatrovali gösteıişiyle eseıin bir diğer
önemli bölmesidiı: Boru çağnsını temsil eden
sola trombon ve bas sola ile geıilim dağılu:
Sonra diğer sola seslelin de katılııruyla hüküm
gününü canlandıran kısa susuşlarla duraklayan
mahkemenin katılığından duyulan korkuyu be
lirleyen bölmelerle "Cum vix justus"da geıilirn
tekrar yükseliı: Koronun üç kez "Rex" çağn
sıyla başlayan "Rex tremendae majestatis"de
(Uiuların haşmetli kralı) trompet ve davullar he
yecan veıici bir etki yaratır Güçlü orkesna pa
sajlan günahkarların korkuyla haykınşiarını yanler1ni tam
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sıtır gibidiı: Birdenbire ses azalıı: "Salve me"
(Kurtar beni) yakanşı önce kadın. sonra erkek
seslerle. sonra da tüm koro tarafından tekrar

(Alto/Contralto Solo)
Judex ergo cum sedebit...
(Soprano Solo)
Quid sum. miset tunc dicturus?. .

lartu:

Dört solo sesin duası "Recordare. Jesu pie"
(Hatırla şefaatli İsa) bassethoınlann yumuşak
tınısı eşliğinde. eserde ilk kez dinsel liıizmi.
ölüm korkusunu aştıklarına inananiann huzu
runu yansıtıı: Sona doğru "Keçilerden uzakta.
İsa'ıun sağında kuzular arasında yer veıilmesi
istenilen" bölümde olağanüstü melodik ve ar
monik bir güzellik duyulur: Yıllar sonra Verdi
ve Bıitten'in de Requiem'lelinin aynı yelinde
bu tatlılığı elde etmek için çaba göstermeleri
ilgi çekiddiı: (Vincent ve Maıia Novello l829'da
yazdıklan notlarda Recordare'nin Mozart'ın en
sevdiği bölüm oldUSUnu belirtirler). Müzik yi
ne buruklaşır: koronun söylediği "Confutatis
maledictus flammis acıibus" (Lanetlenmişler
aleviere teslim edildiğinde) bölmesinde tenor
lar ve baslar bu sert cümleyi yüksek sesle du
yururken fagot ve trombonlardan destek alır
laı: Lanetlenmişielin acılan ise yaylıçalgıların
huzursuz ve inatçı tekrarlanyla belirlenit An
cak "Voca me cum benedictis" (Beni kutsan
mışlarla çağır) yakanşını Mozart. basit bir ton
değişimiyle soprano ve altolara vererek ve yal
nız kemanlan kullanarak bambaşka bir hava
yaratıı: Bir susuşla aynlan iki akorla yine asıl
tonalite. Re minöre dönülür ve Mozart'ın
yazdığı son parça "Lacıimosa dies Ula" (0
Ağlama günü) güçlü bir kreşendo ile yükseliı:
"Judicandus homo reus" (Suçlu insan yargıla
nacaktır) cümlesi ile Mozart'ın yazdıklan sona
ereı:
Offertoıium'da "Domine Jesu" bölmesi dört
solistiri sundUSU "Sanctus Michael"den (Kut
sal Mikael) sonra bir füg biçiminde "Quam alim
Abrahae" (İbrahim'e daha önce söz verdiğin şe
kilde) gelişir ve "Hostlas"tan (Sunuyoruz) son
ra da sürer Sanctus"da (Kutsal) tonalite ese
ıin tümüne kentrast bir tonda. Re Majör'de be
liıiı: Urtk ve içten aksanlı "Benedictus" (Tak
dis) ve onu izleyen keman ve viyola eşliğinde
duyurulan '1\gnus Dei" (Tannnın kuzusu) bö
lümleıi de Süssrnayr'indiı: En sonda yeralan
"Lux aeterna luceat eis" (Ebedi ışığınla onlan
aydınlat) korosu. giıiş korosunun tekrandır ve
Requiem. belki de Mozart'ın fina! çözümünden
yoksun oldUSU için biraz da düş kınklığı ile so
na erer. finaldeki son akar acımasızlığın sim
gesi. ölümün yok edici gücünün zaferidir san
ki... (Süre 55')
I. INTROITUS ve/and KYRIE
ı. lntroitus - K yıie
(Koro/Chorus)
Requiem aetemam dona eis. Domine...
(Soprano Sola)
Te decet hymnus. Deus. in Sion...
(Koro/Chorus)
Exaudi orationem meam...
(Koro/Chorus)
K yıie eleison...
IL DIES IRAE
2. Dies Irae
(Koro/Chorus)
Dies irae. dies Ula...
3. Tuba Mirum
(Bas/bass Solo)
Tuba mirum spargens sonum...
(Tenor Sola)
Mors stupebit et natura...

.

(Dörtlü/Quartet)
Cum vix justus sit !\ecurus?

4.

Tremendae Majestatis
(Koro/Chorus)
Rex tremendae rnajestatis...
Rex

5. Recordare. Jesu pie
(Dörtlü/Ouaıtet)
Recordare. Jesu pie...
6. Confutatis
(Koro/Chorus)
Confutatis maledictis...
7. Lacıimosa
(Koro/Chorus)
Lacıimosa dies Ula...
III. OITERTORIUM
8. Damine Jesu
(Koro/Chorus)
Domine. Jesu Chıiste. Rex gioıiae...
(Dörtlü/Ouaıtet)
Sed signifer sanctus Michael
(Koro/Chorus)
Quam olirn Abrahae promisisti et

semini ejus...

9. Hostlas
(Koro/Chorus)
.
Hostias et preces tibi. Domine....
N. SANCfUS

lO. (Koro/Chorus)
Sanctus. sanctus. sanctus....
ı ı. Benedictus

(Dörtlü/Quartet)
Benedictus

(Dörtlü ve Koro/Quartet and Chorus)
Hasanna in excelsisi
V. AGNUS DEl
12. (Koro/Chorus)
Agnus Dei. qui tollis peccata mundi...
VI. COMUNIO

(Soprano Sola)
Lux aeterna lucaet eis Domine...
(Koro/Chorus)
Lux aeterna luceat
(Requiem'in tam metni için Verdi "Requiem"e
bakınız.
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MICHEL B[ROFF

CAPITOLE DE TOULOUSE
ULUSAL ORKESTRASI/
N ATION A L ORCHESTRA
Solist/Soloist

Michel PLASSON
Michel BER.OFF. piyano/plano

H. DUI1ILEUX

Senfoni/Syınphony No.2

(1916)

•Animato mistelioso
•Andante sostenuto
•Allegro fuocoso

.M. RAVEL

Ptyano Konçertosu. Re Majör (Sol El için) /
Piano Concerto in D Major (for Left Hand)

Şef/Conductor

(1875-1937)

•Lento (piü lento espressivo)·Allegro-Sostenuto.
espressivo (Lento)-Allegro

Solist/Soloist: !1ichel BEROFF
.ARAIINTERMI.ISS ON

C. DEBUSSY

DeniziLa .Mer

(1862·1918)

•Şafaktan ögleye kadar denizde/
From dawn to noon at sea (Tres lent)
•Dalgalann oyunu/
Play of the waves. (Allegro)
•Rüzgar ile denizin diyalogu/
Dialogue of the wind and the sea
(Anime et tumultueux)

Katkılanndan dolayı OS/1ANU BANKASI A.Şye teşekkür ederiz.
'M: should !ike to thank OS/1ANU BANKASI A.Ş for their contributions.
Orkestranın nakliyesi AIRBUS INDUSIRIE taıafından saglanrruşox
The Orchestra has been flown in by couıtesy of AIRBUS INDUSIRIE.

M I C H EL PLASSON
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aıis'te doğan Plasson önceleri Lazar
Levy ile piyano çalıştı. daha sonra vur
maçalgılar ve şeflik eğitimi gördüğü Pa
ris Konservatuan'ndan bilineilikle mezun oldu.
1962'de Besançon Uluslararası Yanşması'nda
birincilik ödülünü aldı ve Charles Munch'un
önerisiyle ABD'ye giderek Eıich Leinsdorf.
Pierre Monteux ve Leopold Stokowski ile ça·
lıştı.
Fransa'ya dönünce önce Metz'e müzik direk·
törü olarak atandı ve 1968'de de Capitole de
Toulouse Orkestrası ile Operası'nın başına geç·
ti. Yurt dışı konserlerin yoğunlaşması üzerine
1983 yılında Toulouse Operası'ndan aynldı ve
sadece Capitole de Toulouse Orkestrası için
çalışmaya başladı.
1974'de eski Hububat Hali'ni 3000 kişilik bir
konser salonuna dönüştürdü ve o yıldan iti·
baren de orkestra. bütün konserlerini burada
verrneğe başladı. Plasson'un 1977de I.avellfnin
Fidelio operasını aynı yerde sahneye koyma·
sından sonra Hububat Hali aynı zamanda liıik
sanatiann da merkezi oldu. Sanatçı aynı zaman.
da Salome. Aida Usta Şarkıolaı: Faust. Carrnen
1985'de dünya prömiyeıi yapılan Montsegur
operalannı da yönetti.
Capitole de Toulouse Ulusal Orkestrası'nın
yanı sıra Berlin ve Londra Fılarrnorıi. Suisse Ro
mande. Leipzig Gewandhaus. Londra Senforıi.
Bamberg. Tonhalle-Züıih ve Paris orkestralan
ile konserler veren sanatçı Paris. Cenevre. Vi·
yana. Münih. Hambırrg. Züıih. Londra (Covent
Garden). New York (Metropolitan) ve Chica·
go operalannda eserler yönetti.
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Mayıs 1950'de Epinal'de (fransa) doğan
Beroff müzik eğitimine Nancy Konserva·
tuan'nda başladı ve Paris Konservatuan'n·
da Pierre Sancan ile devam etti. 1966'da ilk bi·
lineilik ödülünü aldı. İlk konserini 196/de Pa·
ris' te verdi ve aynı yıl Olivier Messiaen Ulus·
lararası Yanşması'nda biıind oldu.
Fransa Batı Almanya İtalya İngiltere. İsviç·
re. Güney Amerika ve Japonya'da resitaller:
Amy. Bouı: Paillard. Brück. Dorati. Dohnanyi.
Van Remoortel. Le Roux. Boulez. Ozawa
Bernstein Solti gibi ünlü şefierin yönetimindeki
ORIT Ulusal ve Fılarmoni orkestralan Lond·
ra Senforıi. Colonne. BBC Senforıi. Suisse
Romande. ürehestre de Paıis. N� York Fılar·
moni orkestralannın konserlerine solist olarak
katildı.
1973 yılında Jean Perisson yönetimindeki
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası eşliğin·
de Ankara'da konser veren sanatçı. 1974 Ulus·
larlarası 2. Istanbul Festivali'ne Jean-Pierre
Jacquillat'nın yönettiği İstanbul Devlet Senfo
ni Orkestrası ile katilnuşn.
Barok ve romantik çağ bestecilelinde oldu·
ğu kadar Prokofief. Bartok. Debussy. Kaba·
levsky. Stravinski ve Messiaen·ın eserlerinde
büyük başan kazanan Beroff birçok da plak
doldurrnuştuı:

üzik

DU I I L L I UX

M
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ve resimle yakından ilgili bir
ailenin o�u olarak Angers'de dotarı
Fransız besteel Herui Dutilleux önce
Douai Konservatuan'nda piyano, annoıli ve
kontrpuan ögrenlmine başlamış; ı933·38 yıl
lan arasında da Paıis Konservatuan'nda Gallon.
Busseı; Gaubeıt gibi ögretrne�rle egitim gör
müş. ı938'de Roma ödülü'nü kazanmışnı: On
ce. ı942'de Paris Operası'nda çalışmış. ı94563 arasında da Fransız Radyosu müzik yayın
lan müdiırli:ıgü yapmış; ı96l'de Ecole Nomıale
de Musique. ı970'de Paris Konservatuan kom
pozisyon ögretrneni olmuştuı:
önceleri Ral/el'in etkisinde kalan ve eski mü
zigi örnek alan bestelerden sonra Il. Dünya
Savaşı'nı izleyen yıllarda önemli eserleıini yaz
maya başlamıştır: Eşi Genevieve Joy'un ilk kez
yorumla� P!yano Sonao'ndan (ı947) sorua
R. Desormiere yönetiminde seslendirilen
ı. Senfoni'si (ı950). M. Long için Serenad
(ı956). G. Szell'in Oeveland'da ilk seslendirdi
Si Metaboles (ı946). Rostropoviç için konser
tant viyolonsd partisini içeren 'Tout un Monde
Lointain" (Uzaktaki Tüm bir Dünya) { 1968-70)
tanınmış oıkest:ra eserleridiı: Birçok sahne mü
zigi, oda müzigi ve şarkılar da yazan Dutilleux.
kendini "her türlü yeni gelişime açık. fakat dog
matizme ve yogun sistem düzenine karşı
olarak" tanımlaı: Besteel hiçbir müzik ekolüne
de baglı olmayan. tJa8ırnsız bir karaktere sahip
tir; az sayıda ancak anlamlı eser yazına2;a özen
gösteıiı: ı906'da eserlerinde öngörd� özel
ükleri şöyle açıklamıştır: "Önce kullan�
fomılarda prefabrike biçimsel ana yapıdan dik
katlice kaçınınm ve açık olarak. varyasyon an
laornını ye�eıim İkinci olarak da önceükle
"sesten duyulan zevk" adını verebilecesımız
belli türele bir sonoriteye taraftarun. Aynca
program müzigi olarak tanunlanan. ya da ger
çekten bir mesaj içeren müzikten uzak duru
IU{l). Bununla beraber bu sanann kutsal bir an
larm oldugunu da kabul ederim Son olarak da.
daha yüksek teknik düzeyde seçim gereklili
Sine ve ekonomik düzene önem veririm�
İlk senfonisinde orkest:rayı, asıl ana bölüm
den ayn olarak. ufak çalgı gruplarına da bölüp
bunlaıa solistlik görevi vererek sık. sık. ve yo
gun biçimde ana gruba karşıtlık. oluşnıran
Dutilleux'nün ı958-59 yıllarında � 2 Sen
foıli'sinde de bu ayırım görülüı: İlk kez Oıarles
.Münch yönetiminde Boston Senfoni Orkest·
rası'nca ı959'da seslendirilen 2. Senfoni'de mü
zikçileı; eşit olmayan iki bölüme ayrılmıştır: Ön
ce geniş kadrolu bir orkest:ra nomıal düzende

yer alır. ancak ı2 kişiden oluşan küçük bir oda
müzigi toplull@ı ise yöneticinin çevresinde.
daire biçiminde oturuı: 2 Senfoni'ye bu neden
le "Le Double" (çift) adı da verilmişti!: Bu iki
grup bazan karşıt olarak. bazan da süperpoze
edilerek. ya da bir aynadan yansırmış gibi ses
lendirmeyi gerçekleştirir; esere yeni boyutlar
ve kişisel özgürlükte bir sesieniş kazandım:
Böylece yeni bir ses dolgurıll@ına (sonorite).
aynı zamanda da çok tonaliteli (politonalite) ve
çok ritimli (poliıitirn) oluşa daha kolay efekt ·
lerle ulaşılıı:

RAVEL
SOL EL I C I N KONCERTO

P

iyano edebiyatma Rahmaninof ve
Prokofief gibi deSerli eserler kazandıran
ancak onlar gibi bir "piyano virtüozu"
olarak seçkirıleşemeyen Fransız Maurice Ravel
piyanodan başka çalgı için konçerto bestele
memiştiı: ı930 bahan ile ı93ı güzü arasında
deSişik karaktı:r ve renkte iki ayn piyano kon
çertosu birden yazmak ise ancak Ravel'e öz
gü bir düşünce ürünüdüı:
Parlak. neşeli. Mozart ve Saint-Saens stilin
de bestelenen Sol Majör konçertoya karşın yal
nız sol el için yazılan Re Majör konçerto koyu
renkli, piyanonun daha çok kalın ses bölgele
ıini oluşturan klavyenin sol taıafını kullanan bir
yapıdadıı:
L Dünya Savaşı'nda saS kolunu kaybeden Vi
yanah piyanist Paul Wittgenstein için bestde
nen konçertoda Ravel kendi tanımına göre.
"her iki elle çalınıyormuş gibi" teknik sorunla
n çözmüş. gösterişli oldl@ı kadar soylu. ciddi
ve tutkulu bir anlaom uygulamışnı: Ravel şun
lan söyler: "Çeşitli caz unsurlanyla işlenen. yal
nızca bir bölüınlü bu konçertonun stilini belir
lemek de güçtüı: P!yanisti görmeyerıler onun
iki elle çaldıSına inanmalıdıı: Aynca geleneksel
konçerto kavıarnına alışkın olarılar da. bu ya
pıyı yadırgarnamalıdır� Besteel aynca arkest
ranın üflemeçalgılannı diger konçertoya göre
daha geniş tutmuş. dört k.lamet dört komo, üç
trompet ve kontrfagot kullanmış; ancak vur
maçalgılan azaltmışnı: İlk kez 27 Kasım ı 93 l'de
Viyana'da Paul Wittgenstein tarafından yorum
lanan konçerto tek bölüınlü olmasına raımen
Lento (asır).Allegro (canlı) tempoda Scherzo
ve Lento firıal olarak üçe aynlabiliı:
Lento tempodaki girişte. asır ve tutkulu ha·
vadaki "Sarabande" teması bas yaylıların eşli
Sinde kontrfagotla duyuruluı: "La Valse"i anım
satan biçimde. yavaşça görkemli bir marş bi·
çiminde gelişir ve solo çalgının girişi için ge
rekli dramatik geıilimi saglaı: P!yano adeta vah·
şi vuruşlu kısa bir kadansla gireı: Bunu orkest
ra. caz unsurunu sergileyen bir anlaoınla ce
vaplaı: Sarabande temasının çeşitlemelerle ge
lişen bir tekraruıı sunan orkest:radan sorua da
ha asır (piu lento. espressivo) bölmeye ulaşı
lıı: Tonalite Si minöre dönüşüı: tek komo ile
k.lamet en baştaki temayı piyanonun süsledi
Si arpejler üzerinde duyuruı: Bunu izleyen canlı
(Allegro) bölmede yaylıçalgıların berrak pizzi
cato'su eşliSindeki trompetleı: tümü etkileyen
kısa temayı duyuruı: P!yanonun bunu cevap
lamasından sonra rttınin de8işkerıligiyle ser
gilenen Ragtime benzeri tema -özellikle bir caz
tenor saksafoncusu gibi- tltizce.fagotun serl:ıest
ritmiyle vuıgulanıı: Bunu duygulu (espressivo)
trombon izlet Daha sorua tüm üfleme ve vur
maçalgılarla desteklenen bölmede piyano da
geri kalmaz. Bu fırtına zirveye ulaşınca yeni·
den. asır (Lento) Sarabande havasL bu kez de·

Sişik orkest:rasyorıla belirgin (sostenuto) ve
duygulu (espressivo) duyurulut P!yanonun
ikinci virtüoz kadansı da bu desışimle ilgilidiı:
Kadansın soriu da Sar-abande'ın görkemli ha
vasını oluşturur ve son beş ölçüdeki canlı
(Allegro) finalle eser sona erer. (Süre 21')

D EBUSSY: DENIZ

D

aha çocuk.lugunda denize hayrarılıkıa
baglanan Oaude Debussy. ı903-05
yıllannda tasarla� bu eseıini ı905'
de İngiltere'de tamam ladı ve La Mer (Deniz)
ilk kez 5 Ekim ı905'de Paris'te Lamoureux
konserlerinde Camille Oıevillard yönetimin.
de seslendirildi.
Fransız empresyonist müziginln büyük us
tası Debussy'nin bu eseri, taşı� başlık.larla
gerçek bir program müziği anlaomına benze
yebiliı: Ancak besteel anlaomdan daha çok de
nizin çeşitli durumlan karşısında duydl@ı his
ve anılan canlandırmıştır: Deniz sonsuza kadar
aynı deniz olarak kalacaktır: yalnız onu seyre
denin izlenimleri rüzgarla. güneşle deSişmek·
te. hareketli bir natürmort şekline dönüşmek
tediı: Bir arkadaşına yaz� mektupta düşün·
eelerini "Bu denizin Burgonya tepeleıini ıslat·
ma� ve benim deniz görünümlerimin stüd
yo manzaralan oldugunu söyleyebilirsin; fakat
anılanmın sonsuz birikimi benim için gerçek
lerden daha deSerlidir" diye belirtrniştlı: Bu ne
derıle eset ilk yorumunda eleştirmerıler için
bir bilrnece olmuş. hatta P!erre l..alo şöyle yaz
rnışo: "Denizi ne duydum, ne gördüm. ne de
hissett:ırnr. Ancak bazı müzik yazarlan eseri yi
ne de tasvir bakınundan incelemeden yapa

mazlaı:

Daha önce Sarıguirıaire Adalan'nın sakin
denizi" başl®nı taşıyan ve soruadan "Şafaktan
ö�eye kadar denizde" olarak adı deSiştirilen
çok asır (fres Lent) tempodaki ı. Bölüm do
Sal olarak üçe ayrılır: Yaylıların kısa motiftyle
belirginleşen hareketsiz denizde şafak vakti;
madeni üflemeçalgılann duyurdl@ı ufak dal-·
galar üstünde güneşin doguşu ve aydınlıgın ar
OŞt güneşin gökte en yüksek noktaya ulaşması
ve sıcakJı8ını denize yansıtması.
Neşeli (Allegro) tempodaki bir girişten son
ra serbest sonat formunda bir Scherzo olarak
gelişen 2 Bölüm "Dalgalann oyunu"nda dalga
Iann kıpırdanışı artmışnı: Arpın glissandolan dal
gaların yükselip. alçalışını. kemanların tı1lleri su
yüzeyindeki pınltılan güçlü akorlar ise dalga
Iann kıyıya çarpışını canlandırır gibidiı:
Canlı ve ugultulu (Anime et tumultueux)
tempodaki 3. Bölüm Rüzgarla denizin diyalo
gu"nda ürkütücü sessizlikten sorua sanki bir
fırtına beliıiı: Bu dramatik anlaomda rüzgann
esişl dalgaların bazen sakin. bazen güçlü ce
vabı duyuluı: Bu diyalog ortak bir şarkı biçi
minde uyumlu oldugunda daha da güzelleşiı:
(Süre 25)
"
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SUNA KAN

MAGNARD:
HYMNE A LA JUSTI C E

P

A

nkara'da dosarı Suna Kan. keman eği
timine Walter Geıtıard ve Ucco Amar
ile başladı; Mozart ve Viotti'nin konçer
tolanrun yeraklıgı ilk konserini dokuz yaşında
verdi. Özel bir yasa ile Paıis'e gönderilen Kan.
Paris Konseıvatuan'nda Gabıiel Bouillon ile ça
lışn ve ı952'de bilincilik ödülüyle mezun ol
du. Sanatçı ı954 Cenevre ve Viotti uluslarara
sı y�malannda biıincilik. ı956 Münih tTius
lararası Y�ması'nda ikincilik ve ı957 Margu
eıite LDng-Jacques Tiıibaud Yanşması'nda da
Paıis Kenti ödüllerini aldı.
Avrupa'nın birçÔk kentinde. SSCB. Kıta Çini.
Kı.ızey ve Güney Ameıika'da konserler veren
Suna Kan. Kenesz. Lessing. Matzerath. Mehta.
Rosbaud fiedlet Susskirıd fremaux. Sebastian
gibi şefielin yönetimindeki LDndra. Bamberg.
Moskova. Atina. Selanik. Linz-Bruckner.
Colorado senfoni orkestralan ile LDs Angeles.
Münih. Çek filaımorıi. lngiliz Oda Orkestrası
eşliğinde çaldı.
Ankara Oda Orkestrası kurucularından olan
ve yıllarca bu orkestranın hem üyeliğini hem
de sollstllğini yapan Suna Kan. Bach'tan
Stravinsky. &rg ve Banok'a kadar uzanan ge
niş bir repenuara sahiptjı: Sanatçı aynca prog
ramlannda ça8daş yapıtiara ve Türk besteci
leline de geniş yer ayımıakta ve özel bir ilgi
göstermektediı:
Suna Kan'a ı97ı yılında Türkiye Curnhurt
yeti Hükümeti tarafından "Devlet Sanatçısı" ün
vanı verilmişti!:

aıis'te etkin bir gazetecinin oğlu olarak
dosarı fransız Lucien Denis Gabıiel
Albeıic Magııard. ancak ı886'da Bayreuth'
da Wagner'in Tıistan ve İsolde operasını gör
dükten sonra müzik öğrenimine karar verdi.
Konseıvatuarda Dubois ve Massenet'nin öğ
rencisi oldu. ı888'de armoni dalında biiincilik
ödülünü kazanmasına karşın okuldan aynlarak
V. d'lndy'nin öğrencisi oldu ve F.ski Stilde Süit
ve ı. Senfoni gibi ilk eserlerini yazdı. franck
ve d'lndy'nin kullandıgı "forme cyclique" (tek
rar ya da dönemsel form) modelini uyguladı
ğı bu eserlerden (Yolande operasından ve
ı892'de 2. Senfoni'sinin başansız Brüksel yo
rumundan) sonra ı894'de zengin babasının
ölümünü izleyen yıllarda onun için yeni bir dö
nem başladı: Kararnsar ve şakadan hoşlanma
yan yaradılışta olan Magnard yaşamının geıi
kalan bölümünü sanat idealini. klasik mükem
melliği acımasız bir takiple arayarak geçirdi.
ıa96'da Schola Cantarum'da kontrpuan öğret
meni oldu ve evlendi. Üç yıl sonra ise kendi
müziğine ayırdıgı konserler düzenliyot çevre
sine topladıgı küçük ve ateşli bir hayran kitle
siyle ilgi çekiyordu. ı9ıı'deki üçüncü operası
Berenice de ancak pek az dinleyici topladı. Bu
başansızlığa kızan Magnard Op.8 ile Op.20 ara
sında yazdıgı tüm eseriert kendi parasıyla bas
nrdı. ı902'de bestelediği Op.ı4 "Hymne a la
Justice" (Adalete Ilahi) adlı eseıi de bu arada
yayınlanan Magnard'ın Baron bölgesinde. za
manını geçirdiği büyük bir çiftliği vardı ve
!. Dünya Savaşı sırasında. ı9ı4'de Almaniann
yaklaşması üzeline ailesini güvene almak için
başka yere yollamış. kendi orada kalnuşn.
Wagner hayranı Magnard birgün çiftliğe Alman
süvarileıinin yaklaşOğıru görünce evinden on
lara ateş açn ve ikisini öldürdü. Alman asker
Iert de onun evini. kendisi ve bulundurduğu ba
zı eserlertyle birlikte yaknlat
Magnard'ın müziğiili eleştirmenler genellik
le ciddi. oldukça sen. yoğun ve aşın biçimsel
bulurlaı: Wagnet d'lndy. Beethoven ve özellikle
Gluck'un anianın saflıgından etkilendiğini be
linen Magnard. bir önsözünde de "yeni bir li
lik form icad edeceğirne Wagner stilini tercih
ettim" demişti!: füg. sonat. çeşitierne biçimle
rini yeğleyen besteci eseriertnde dramatik ge
rilirnleıi bu kesin formlar içinde çözmeye çalı
şu: Bazı senfonik eseriertnde panilelin berrak
lığı. soylu dramatizrni ve ternalanrun klasik sa
deliği ile ilgi çeken besteel orkestra için dön
senforıi. iki ilahi (ikincisi Venüs için) gibi eser
ler dışında yine ciddi ve düzenli yapıda oda
müziği eseriert de yazmışnt
HKUUJ

8 Brahms'tan
yıl gibi oldukça
süre
beş yıl sonra doğan.
KI.MAN KONU.RI OS U NO
3

uzun

ı

yaşayan

Debussy'den iki yıl sonra ölen Alman
besteel Max Bruch'un bugün yalnızca ı. Ke
man Konçenosu konser salonlannda yer al
rnaktadiı: Yaşamı boyunca koro ve orkestra
eseriert seslenclirilerı. Alman müzik onarnın
da önemli bir yer tutan Bruch'Un viyolonsel
için Kol Nidrei ve keman-arp iÇin İskoç fan
tezisi de ancak ender olarak seslencliıiliı:
Odysseus adlı koro eseıinin tümünü piyano
da dinledikten sonra Brahrns'ın alaycı bir şe
kilde "Bu güzel partisyon kağıdını da nereden
buldunT diye sordugu Max Bruch öldüğü za.

man da. "Ne çok yaşamış" diye söylentiielin
yayıldığını ünlü Ingiliz müzikolog.Bıitannica An
siklopedisi müzik maddelerini yazan Sir Do·
nald Tovey {1875·ı940) söyleı:
Aslında piyanist olmasına karşın piyanoyu
sevmeyen -hatta onbin. yirmibin piyanoyu bir
araya toplayıp bir törenle yakınayı düşünecek
kadar bu çalgıdan nefret eden- Bruch kema
nın 'meloclik çizgisi'ne hayrandı. Bu nedenle ke
man için üç konçeno besteledi. İlk keman kon
çenosunu ı875'de yazmağa başlamış. yedi yıl
sonra bitirdiği eser 'Keman ve Orkestra için
fantezi' başlığıyla ilk kez 24 Nisan ı866'da, yö
neticisi bulundugu Kobienz Orkestrası eşliğin
de Otto von Königslöw tarafından seslendiril
miş ancak hiç beğenilmemişti. Kendisinden
başka besteciyi beğenmeyen. hele Debussy
ve Mahler gibi devıimcileıi hiç dikkate bile al
mayan Bruch bu durum üzeline kemancılara
başvurmuş. gösteıişli pasajlar yazma konusun
da yardım istemiş. çağın ünlü vinüozu Joseph
Joachim'e ulaşmıştı. Belki de Joachim'in yar
dımıyla bir mucize gerçekleşti: Yeni şekliyle
-yine birkaç kez halk karşısında prova yapıldık
tan sonra- önce ı Ekim ı867'de Hamburg'da
özel olarak. sonra da 7 Ocak ı868'de Bremen'
de Joachirn tarafından resmen Keman Konçer
tosu adıyla seslendirildi. 3 Şubat ı872'de de
Pablo de Sarasate'nin yeni dünyaya tanıtnğı ve
Bruch'un "Benim tüm dünyayı aşan Konçer
tom" diye övdüğü eset ı 9. yüzyıl keman ede
biyatının önemli konçenolan arasındaki yeli
ni böylece aldı. Kemancı Joachim'e ithaf edi
len eseıin özellikle Adagio bölümü tüm keman
konçenolan içinde en duygulu. en içten say
falan kapsat Bruch'un izlediği besteel olan
Mendelssohn. keman kohçenosunun ilk bölü
münde klasik konçeno anlayışını değiştirmiş.
kemanı öne alan bir senfonik form gözetmiş
ti Bruch da konçenosunun ilk bölümünde bu
kez senfonik yapıyı uygula.mamış. onun yeri
ne bir giriş müziği yazmış. belki de içgüdüyle
tüm ilgiyi. yine Mendelssohn gibi ara verme
den girdiği ikinci bölümde toplamak istemiş
til:

"Vorspiel" (Giriş müziği) (Allegro moderato)
başlığını taşıyan Sol minör tondaki ı. Bölüm
rapsoclik karakterli kısa bir orkestra giıişiyle
başlaı: Ana temayı duyuran tahta illlemeçalgı
Jar hemen kernanla bir diyalog oluşturut Ke
manın bu. dogaçtan çalıyor izlenirni veren pa
sajlarını bazı eleştirmenler 'sahne arkasında
ısınma'ya benzetirleı: Ancak geniş ve çok ağır
(Largarnente) tempoda duyurulan ikinct tema
daha tatlı. daha soyludut Kemanın en tiz ses
Iere ulaşarak. parlak solo pasajlarla geliştirdiği
temayı izleyen kısa bir tekrar (reprtse) bölme
sinden sonra bir tutti ile ara verilmeden ikinct
bölüme geçilit
2. Bölüm Bruch'un en çok tarunari. konçer
todan ayn olarak da sık sık çalınan ağır ve liıik
oldugu kadar melankolik karakterdeki 1ıdagio·
sudut Ana temanın gerçekten duygusal yo
ğunlı.ıgu solistin bu anı beklemesine değmiş
til: Ancak yoğunlı.®.ın giderek arnşıyla. bitmek
tükenmek bilmeyen tekrarlarla yorgunluk be
l!rtt Solistin temiz yorumu ile aşıiabilen -ve et
kili ana tema ile kornaların duyurduğU yan te
manın gelişmelerini kapsayan- bölüm kısa bir
Coda benzeri tutti ile sona ereı:
3. Bölüm "finale" (Allegro energico
SOingendo poco a poco-Presto) ise Sol Majör
tondadu: 'NeşeU ve eneıjik' (Allegro energlco)
tempoda. romantik konçeno tütünün eieıinlik
içermeyen alışılmış vinüoz geleneglnde yazıl
mışnt Ozellikle ana tema ile yan temanın kar19

şıtlıgı üzeline kurulu olan ve bu nedenlerle çi
gan müzi8jni de anımsatan bölüm soliste tek
nik ustalıgını gösterme olarıagını sa8Jaı: Keman

tekrıigine çok uygun çifte seslerle sunulan
dans biçimindeki ana tema ile liıik -ve en az
Adagio'daki kadar güzel- yan tema 'giderek
hızlanarak' (Stringendo poco a poco) yanşır ve
-solist için ayn bir solo kadans kapsamaması
na karşın- konçerto ateşli ve parlak havada bir
Coda ile çok hızlı (Presto) sona ulaşıı: (Süre 24)

MLHUL SI:NI ONI NO
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ossec ile Berlioz arasında en büyük
Fransız senfonl bestecisi sayılan
Etienne-Nicolas Mehul önce Givet'de
bir fıansisken manastınnda org dersleri almış.
ögretmeninin ölümünden soıu-a ayru yerde da
ha çocuk yaşta organist olarak çalışmıştı_
1778'de Alman organist W Hanser tarafından
Paıis'e götürüldü Yeni ögretmeni IF. Edelınann
onun klavyeli çalgılar yanında dramatik eser
lerle de ilgilenmesini �ciL Böylece 1785'de
yazdıgı ilk operasını soıu-a 30 tane daha izle
yeeeltti 1795'de kurulan Paris Konseıvanıan'n
da görevlendirildi. 1804'de Legion d'Honneur
ile ödüllendirilen ilk kişiler arasında yer aldl
1796'da Napolyon tarafından Avusturya zafe
rini yansıtan bir eser yazmakla görevlendiril
di; bunu �er zafer müzikleri izledi Zamanla
devrim şarkılan yazan bir besteel oldu. Ancak
dürüst oluşu ve dalkavuklardan hoşlanmama
sı ona Paris Operası'nda pekçok düşınan ka
zandırdı ve opera kariyerini etkiledi
Opera uveıtürlerinin daha çok �enilmesi
Mehul'e senforılk eser yazma yolunu aço. 1797
ve 1802'deki senfonileri kaybolmuş olan Me
hul beş senfoni .datıa yazdı: No.1 Sol ıninör
(1809). No.2 Re Majör (1809). No.3 Do Majör
(1809). No.4 Mi Majör (1810) ve No.5 La Ma
jör (1810).
Bunlann içinde ı. Senfoni'si Mendelssohn
yönetiminde Leipzig'de de yorumlandi ve
Schurnann'ın övgüsünü kazanciL Müzik yazan
Ringer bu yorumun yaıaocı etkileri oldugunu
beliıtiı: "Weber'in Mehul'ün orkestrasyonundan
esin!enc:l® ve onun çeşitli dramatik renk
liliginden eserielindeki dinamik yapıyı kı.ııar
ken yaıarlandıgı öne sürülmektediı: Aynca
Beethoven'in de başlangıçtan beri Mehul'ün
besteleriyle ilgilen� hatta Fldelio'daki trom
pet ça,Yısında ondan esin!enc:l® beliıtillyoı:
Mehul'ün senfonileri dış görünüş bakımın
dan Haydn'ı anımsatır: ancak bu geleneksel
form alonda Beethoven'ın 5. Senfonisi'ni andı
ran ritmik yoğunluk ve bütünlük dikkati çekeı:
Özellikle tüm bu unsurlar Sol ıninör tondaki
ı. Senfoni'sinde oldugu gibi. Mozart'ın hüzün
lü havasıyla buluşunca etkileyici oluı:
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ROUGE r DE LISLE:
LA MARSL I LLAISE

ı

5 Temmuz 1795 günü Fransa'nın ulusal
marşı olarak kabul edilen La Marseillaise'in
sözleri ve m� Fransız istihkam yüz
başısı Claude Joseph Rouget de üsle'e alttiı:
1792'de Fransa'nın Avusturya'ya savaş açma
sından soıu-a ordu Strasburg'ta mevzilenmlşti
Yüzbaşı Rouget de üsle 24 Nisan gecesi be
lediye başkanı Dietrich'in davetinde halkı çoş
turacak yeni bir ulusal marşa gerek oldugun
dan söz edilince heyecanlanmış. o gece saba
ha kadar oturaıak marşı yazmış ve bestelemlş.
ertesi sabah da başkanın evine getirmişti Mar
şın adı "Ren Ordusu için Savaş Şarkısı" (Oıant
de Guerre pour l'Amıee du Rhin) idi. İlk kez
hemen oıada başkanın eşi tarafından piyano
eşJi8i düzenlenmiş. o akşam da başkan düzen
lee:!® toplantıda şarkıyı bizzat söylemişti.
�enilen marşın çabucak askeri bando Için
bir düzenlemesi yap� 29 Nisan günkü geçit
töreninde çalınmış. soıu-a da rtıarş tüm Fran
sa'ya yayılınışo. O yılın ıo Agustos günü bir
ayaklanmayı basormak üzere ça8nlan gönüllü
MarsUya taburunun Paıis'e yürüyüşü sırasın
da sembol olarak anlam kazanmış ve La
Marseillaise (Marsilyalılann Şarkısı) adıyla anıl
maya başlanmıştı_ Marsilyalılann Tuillerie sara
yındaki gösterişli İsviçreli muhafızlan aJaşagı
ederken söyledikleri marşın etkisi öyle büyük
olmuştu ki. savaşta güç durumda kalan bir
generalin. ya ı 0.000 asker takviye. ya da
Marseillaise'in birkaç yüz kopyasını çok acele
istec:l® anlaolıı:
Ancak marşı tanıtan Strasburg'lu başkan
'Kralcı' oldugu için Marseillaise'in müz® eşli
ğinde idam edilmiş; aynı suçla göz alona alı
nan besteel Rouget de üsle ise giyotinden
şans eseri kurtulmuştu. Tekrar tahta çıkan Bo
urbon haneelanı da onu unutmuş. yoksulluk
içindeki -ancak dostlarının yardımıyla
yaşayabilen- besteciye 1830 halk deviiminden
soıu-a çok az bir maaş ba8Jaruruş; ölümüne ka
dar zorlukla yaşamını sürdürebilmlşti
Rouget de üsle'in Mehul'e ithaf etti8i �er
birkaç kaluamanlık ilahisinin unutulmasına kar
şın La Marseillaise'in zafer yürüyüşü sürmüş.
kralcı bestecillin marşını devrimciler benimse
miş. notasının basımlannda onun adı bile anıl
ınamış. bir halk şarkısı olarak söylenmlşti. Na
polyon'dan soıu-a XVIII. Louis ve X. Oıarles
zamanında hızı kesilen marş 1830'da buıjuva
zinin aıistokrasiye karşı kansız deviiminde ye
niden canlanmış. hatta Berlioz. -anılannda an
ian® gibi- "kendini sokakta bu şarkıyı cıgerle
rini patlaorcasına söyleyen halkı yönetirken
bulmuştur: Marşın başında ikinci hatta üçün
cü kıtanın sonunda halk susuyoı: Berlioz 'Hepsi
kahrolsun!. Söyleyin' diye bagınyor ve bu beş
bin kişilik koro gürlüyordu. Berlioz daha önce
marşın büyük orkestıa ve çifte koro Için dü
zenlemesini yapmış ve besteelsine ithaf et
rnişti. Rouget de Usle de onu oturdugu
Oıoisy'ye çagırmış. ancak İtalya'da bulunan
Berlioz bestecillin ölümüne kadar gidip onu
görememişti�
Berlioz'un düzenlemesi "Hymne- de Mar
seillaise" l:ıaşiı8ını taşır. besteel paıtisyonun ba
şına. tenor ve haslar kelimelerinin yanına "se
Si. yı1re8l ve damarlarında karu olan lıerlces Için"
cümlesini eklemişti Büyük orkestıa ise alışıl
mış yaylıçalgılar yanında klarnetJet fagotlaı: Iki
korno. trombonlaı: kıvnk biçimde eski bir üf
lemeçalgı olan serpentin1et çeşitli trompetlet
üç timpani. büyük davuldan oluşuyordu. Eset

parlak fanfarlarla. gökgürültüsü gibi kreşendo
larla. güçlü kontrastlarla dinamik olarak başlı
yot şarkının büyük güçle. canla başla söylen
mesini �yordu.
Tekrar 14 Şubat 1879'da resmen ulusal marş
olarak kabul edilen Marseillaise. daha önce bir
çok besteciyi de etkilemişti: Gretry ve Gossec
piyano ve orkestıa düzenlemesini yapmışlar:
Salieri 1795'de Palmira operası giriş korosun
da Gıison ise Esther adlı oıatoryosunda kul
lanmış� Robert Schurnann da "Die belden
Grenadiere" (İki Humbaıacı) adlı lledinde ve
"Hermann ile Dorothea" uveıtüründe deger
lendirmlş. Çaykovski ünlü 1812 Uveıtütü'nde
yer vermişti. (Süre 8')
Allons enfants de la Patıie
Le jour de gloire est arıivel
Contre nous de la tyıanni�.
I.:etandard sanglant est !eve.
I.:etandard sanglant est levt!
Entendez-vous dans !es campagnes
Mugir ces feroces soldats?
lls viennent jusque dans vos bıas
F..gorger vos fils. vos compagnes.
Aux armes. citoyensl

Formez vos bataillons!
Marchons. marchons!
Qu'un sang impur'
Abreuve nos sillons!

Oaude Joseph Rouget de Lisle

EN
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AVEC VOUS N OUS lNNOVONS

n y a dans chaque vayage un instant de plaisir a ussi exceptionnel que
celui que l 'on peut ressentir devant une reuvre d 'art. Mais fau t - il
encore etre disponible pour cet instant.. .
Air France vous donne le temps du plaisir.

Faites un depart different

Lf\RT DU
I VOYAGE
IP

AI R FRANCE

• 2.7.1989, Atatürk Kültür Merkezi BüyükSalonu. 18..30/Atatürk Cultural Centre BigHall 6..30pm

MOSKOVA RADYO� BÜYÜK SENFONİ ORKESTRASI
THE GRAND SYMPHONY
ORCHESTRA OF THE MOSCOW RADIO-TV
Şef/Conductor
Solist/Soloist
S. PROKOFİEFIPROKOFIEV
(1891-1953)

Vladimir FEDOSEEV
Dmitri ALEXEEV. piyano/piano

Senfoni No.ı,
Re Majör Op.25 (Klasik Senfoni)/
Symphony No.l in D Major Op.25
(Oassical Symphony)

DMITRI ALEXEEV

•Allegra
•Larghetto
•Gavotte. Non troppo allegra
• flnale. Molto vivace

RAHMANİNOF/
RACHMANINOV
S.

(1873-1943)

Paganini'nin bir Teması Üzerine Rapsodi. Op.43/
Rhapsody on a Theme of Paganini, 0p.43
•Introductlon. Allegra vivace.:rema I:istesso tempo

Solist/Soloist: Dmitri ALEXEEV

ARAIINTER.MIISS ON

P.İ. ÇAYKOVSKİ/
TCHAIKOVSKY

Senfoni No.4, fa minör Op.36l
Symphony No.4 in f Ininot Op.36

( 1840- 1893)

•Andante sostenuto-Moderato con anlmaModerato assai-Allegra vivo
•Andantine in modo di canzone
•Scherzo. Plzzicato ostinato. Allegra
•Fınale. Allegra con fuoco

Katkılanndan dolayı BORUSAN HOWİNG A.Ş� teşekkür edenz.
� should like to· tlıank BORUSAN HOWING A.Ş for thelr contributions.

VLADIMIR FEDOSEEV

5. Senfonisi'ni yönettı ve kazandığı büyük ba
şan karlyerinin başlarıgıa oldu. Daha sonra ün
lü Sovyet şef Mravinski tarafından l..eningrad'a
davet edilen sanatçı l..eningrad Filarmoni Or
kestrası ile Çaykovski'nin senfonilerinin yer al
dığı bir dizi konser verdi. Senfonik konserle
rin yanı sıra Bolşey Tiyatrosu ile l..eningrad
Kirov operalannda eserler de yönettl.
1974 yılında Moskova Radyo ve Televizyon
Büyük Senfoni Orkestrası sanat yönetmeni ve
birind şetliğine atanan sanatçı hem bu orkestra
ile hem de Sovyetler Birliği'ndeki diğer büyük
orkestralarla yurtiçinde ve dışında konserler
verdi Vladimir Fedoseev'in Bolşoy Senfoni Or
kestrası ile doldurduğu Rimski-Korsakofun
"Mayıs Gecesi" adlı eserinin plağı Fransa Ulu
sal Plak. Akademisinin Altın Orfe ödülünü ka

zandı_

Fransa. İtalya Batı Almanya İsveç ve Avus
turya gibi daha birçok ülkedeki senfonik or
kestralarla verdlği konserlerin yanı sıra Paris'te
Fransız Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyosu
Korosu'nun katılımıyla Rimski-Korsakofun
"Kar Kizı� Çaykovski'nin "Yevgeni Onegin" ve
Musorgski'nin "Boris Godunov" operalanru yö
netmiş; "Maggio Musicale" Festivali'nin 50. yıl
dönümü sanatçının yönettiği Berlioz'un "Ben. venuto Cellini" operasıyla açılmış. La Scala'da
Rimski-Korsakofun "Çar Sultan" operasım bü
SCB Halk Sanatçısı ve Glinka ÖdülÜ sa
yük başanyla' yönet:miş. aynca La Scala'da Mi
hibi olan Vladimir Fedoseev 1932'de
l..eningrad'da doğdu. l..eningrad Müzik
lana Radyo-TV Senfoni Orkestrası ile Çaykovs-,
ki'nin bütün senfonilerini yorumlarnıştıı:
Okulu'nda başladığı eğitimini daha sonra Mos
Sanatçı daha önce de yurdumuza gelerek
kova'daki Gnesin Müzik Enstitüsü ile Mosko
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası lle İstan
va Konservatuan'nda sürdürdü. Aynı konser
bul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini yö
vatuarda bir süre Prof.LGinzburg'un asistanlı
netmiştiı:
ğını yaptı. Henüz öğrenci iken. Şostakoviç'in

S
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ltı yaşında Moskova Konservaruan
Merkez Müzik Okulu'na giren Alex.eev
ünlü piyanist Dmitti Başkirov ile eğitim
gördü. 1969'da Paris'te Marguente l..oııg Ulus
lararası Yanşması'nda dereceye giren. 1970
Enescu Uluslararası Yanşması'nda birind olan.
1974 Çaykovski Yanşması'nda ödül alan sanat
çı. 1975 Leeds Uluslararası Yanşması'nda birin
cilik ödülünü kazandı.
Hocası Dmitti Başkirov'un parlak tekniğine
sahip olan Alex.eev'in repertuan piyano ede
biyatının minyatür parçalannın yanısıra Bach.
Mozart. Haydn. Schumann. Beethoven. Che
pin. Skriabin. Rahmaninof ve Prokofiefin eser
lerini kapsamaktadıı: Klasik ve romantık eser
lerde olduğu kadar çağdaş bestelerin yoru
munda da üstün başan sağlayan sanatçı doğal
çalışı. tutkusu. üstün tekniği ile dinleyidyi et
kisi altına almaktadıı:

p

PROKm lf:F SEN FO NI NO
·

ı

iyano içemıeyen senfonik bir eser

yazmak istiyordum Dahaönce ögreıme
nirn Çerepnin ile uzun uzadıya incele

di8im Haydn'ın teknigirıi bu eserirnde kullan
dım. Sanının Haydn ça8ınJııda yaşasaydı böy
le bir senfoni yazardı ... "Prokofiefin hakkında
bu sözleıi söylediği senfonisi. opus numarası
verdiği yedi senfonisinin ilkidiı: Rus deVIimin
den soıua 1922'ye kadar Arnenka'da 1936'ya
kadar Paris'te yaşayan. soıua yurduna döne
rek Moskova'da ölen besteel ilk senfonik de
nemeleline Sol Majör senfoni ile 1902'de baş
lamış; bunu opus numarası vermediği
1908'deki senfonisi izlemiş. Op.5 Sinfonietta ve
Op.o "Rüyalar" Senfonik Şüıi de basılrııamıştıı:
1917'nin kanşık günlelinde kent dışında Re
Majör senfonisi üzelinde çalışırken Almanla
rın tehdid ettiği Petersburg'dan aynldı. Kafkas
lar'da oturduğu Kislovodsk bolşeviklelin eline
geçince de 1918'de Petersburg'a döndü. İlk kez
bu kentte 21 Nisan 1918'de seslendiiilen bi
lind senfonisi ile ümitleıi gerçekleşiyat ulus
laraıası alanda ün kazanıyordu Klasik çağın bü
yük orkestra kadrosu olan iki flüt iki obua iki
klarnet iki fagot iki trompet timpani ve yaylı
çalgılar için yazılan ı. SenfonL İgor Glebov tak
ma adıyla müzik eleştirilen yazan besred Boıis
Asafiyefe ithaf edilmiştir: 1948'de otobiyogra
fisinde belirt!:® gibi."bestelediği senfoni gerçek
fomıunu alınağa başlad® zaman ona Klasik
Senfoni adını verdiğini" söyler: "Önce çok ko
lay olduğundan; ikincisi kendini beğenmişlik
ten 'kazlan kızdımıayı' düşündüğünden; son
olarak ta zamanın akış süred içinde belki ger
çekten klasik olarak kabul edileceği ümidini ta
şı dığından ..:'
Bugün melodisinin güzelliği. zaıif ve uçucu
orkestrasyonu. hayat dolu ve şakacı üslubuy
la ilgi çeken eset önceleli Avrupa'da çok eleş
tirilrniş hatta Ameıikalı besred Roy Harıis'in
anlattığı gibi bestecilelin bile öfkesini çekmiş.
yani Prokofief "kazlan kızdırmışn': 1927'de Fa
ıis'te Koussevitzky'nin yönettiği konserde bu
lunan kentin müzik çevresi Klasik Senfoni'ye
ilk dinleyişte değişik tepki göstermiş. bazılan
şüpheyle,bazılan da çoşkuyla karşılamış; o gün
fuayede besred Ernest Bloch'un t1z sesiyle
'Tanrun. kim bu müziği dddiye alabilir" diye
bağırdığını Harıis unutamaıruş. Modem bir insanın 20. yüzyılda "saray müziği"nin nasıl stili- ,
ze edilebileceğini gösteren biçimde senfonik
problemierin dramatik savaşların yer almadı
ğı bu klasik yapılı. ancak çağdaş anlanmlı eser
bir eleştirmene göre de "ona azap çektirerıleıi
fazlası ile utandırmışnr� Gerçekten de çağımı
zın ıitmik ve arrnonik unsurlan esere tümüy
le egemendiı: Klasik stilin düzenli akışının ye
lini alan senkoplar (uzanlan notalar) ve bekle
nilmeyen disonanslar (oru uyumsuzluklan). ar
monik kaymalar senfoniye bambaşka bir gö
rünüm veıit
ı. Bölüm (Allegro) neşeli tempoda Re Ma
jör tonda ve sonat fomıundadıt Birind keman
ların çaldığı ve güçlü akorlarla cümielere ayn
lan carı1ı.' parL3k bir meiodi ile başlaı: Değişen
bir pasajla flütlelin duYurduğu yeni motif yi
ne birind keılıanıara ikinci temayı sunma ola
nağı veıit'Daha kapıisli. neşeli ikinci tema nt
mik ve geniş aiaııkıarla (interval) Prokofiefe öz
gü şakacı biÇirri<te. "Haydn'a baş sallatacak
üslupta" gelişlı: Bu gelişirnde önce ilk tema yay
lıçalgılarda �le'nıı: soıua değişen pasajla ikinci
tema ele alınır; ancak ik.ind tema tekrar Re Ma
jörde. asıl renalitede duyurulut Bölüm kısa bir
Coda ile sona eret
.

2. Bölüm (Larghetto) ağır tempoda. La Ma
jör tonda. bir şarkı biçirnindediı: Baştaki dört
ölçüden soıua tema sergilenit Ritmik vurgu
lamalı bir eşlikte birinci kemanların t1z sesler
de duyurduğu duygulu bir şarkı benzeıi sakin
ternaya. orta bölmede pizzicato bir eşlik ön
görülür İki değişken bölmede tekrar duyulan
temadan sonra baştaki dört ölçü ile bölüm so
na erer.
3. Bölüm (Gavotte. Non troppo allegro) çok
hızlı olmayan tempoda Re Majör tonda bir Ga
vot dansı biçimindediı: Besteci klasik çağ sen
fonilelinde kullarulan zaıif adımlı Menuet yeli
ne daha kesin tempodaki Gavot'u almış ve he
men tahta üfleme ve yaylıçalgılarla çalınan ana
temayı sergile�tiı: Yalnızca 12 ölçü süren ilk
bölmeden soıua. Sol Majör tonda ve Musette
dansına benzeyen Tıio'ya geçülı: Bas seslerde
uzun tutulan eşlikte flüt ve klarnetin duyurdu
ğu. tulumu anımsatan eski tipteki ezgiden son
ra ilk bölme ile sona ulaşılıı: (Prokofief bu
Gavot'u piyano için de düzerılemiş. yıllar soıua
da Romeo ve Jülyet balesindeki Capuletto'la
rın balo sahnesinde kullanrnıştıı:)
'Çok hızlı' tempodaki 4. Bölümde (Finale.
Molto vivace) virtüoz yapıdaki neşeli temayı
yaylıçalgılar sunar Aynı malzemeden oluştu
rulan bir pasajla La Majör tondaki ikinci terna
ya ulaşılıı: Tahta üflemeçalgıların sunduğu ikind
temadan soıua gelişerek. çoşkunluğu ve hızı
giderek artarak bir perpetum mobile (sürekli
devinim) havasında eser sona eret (Süre 14')

RAH.MANINOF:

ı

RAPSODI O P.43
917 Rus devriminden soıua ülkesinden
aynlan ve sonunda Arnenka'ya yerleşen
besred ve ürılü piyanist Sergei Vasilieviç
Rahmaninof. "Faganini'nin Teması Üzeline Çe
şitlemeler"i 1934 mayısında bir ameliyat için
lsviçre'de yatOğı hastanede, 3 Temmuz ile 18
Ağustos arasında 46 günde tarnaınladı. 8 Ey
lül 1934'de arkadaşı Wüslıaw'a yazd® mektup
ta şöyle diyordu: "İki hafta önce yeni bir par
ça tarnaınladım. Adı piyano ve orkestra için
fantezi; Faganini'nin bir teması üzeline varyas
yerılar biçiminde ... Eser oldukça uzun 20-25
dakika. hatta bir piyano konçertosu kadar sü
rüyor Gelecek yıl New York ve Londra'da çal
dıktan soıua gerekli düzeltmeleıi yapıp baskı
ya vemıek istiyorum. Eser oldukça güç. onu
iyice öğrenmek için çalışınarn gerek..:·
İlk kez 7 Kasım 1934 günü Baltimor'da
Leopold Stokowski yönetimindeki orkestra eş
liğinde besteci tarafından seslendiiilen eset 9
yıl süreyle -Rahmaninofun ölümüne kadar
besrednin katıld® konserlerde önemli bir rol
oynadı. Rahmaninof böylece arnk iyi beste ya
pamadığını öne süren eleştirmerıleıi de sus
tumıuştu.
Rapsodi Rahmaninofun kendine has müzik
dilini en iyi yansıtan bir örnektir: Piyano yazısı
(klavye) çok parlak. virtüoz biçimde kullanıl
mış. bu çalgının en etkili karakteıistiği ortaya
çıkanlrruştıı: Aynca besteci bu eseıi yazarken
onun baleye de uygulanabileceğini göz önün
de tutarak. konuyu Faganini'nin ruhunu şey
tana satarak kemancı oluşu şeklinde tasarla
mışn. Bu fikrini ürılü bale ustalarından Fokin'e
açmış. bale ancak bestecinin ölümünden son
ra gerçekleşebilrnişti.

Rapsodl temayı belirleyen dokuz ölçülük bir
� ve onu izleyen 24 çeşitlerneden oluşur.
Piyanonun tarutOğı çeşitlerneler daha soıua çal

gıdan çalgıya doğal bir şekilde geçer Faganini
teması. onun solo keman için Op.1 "24 Kap
ıis"inden La minör tondaki sonuncusu üzeli
ne yazılmıştıı:
ı. Çeşitierne kemanlarda unison (te�esli)
olarak duyulut Onu izleyen 23 çeşitlernede pi
yano ile orkestra. ternaların gelişiminde iki or
tak gibi etkili ve değişken biçimde rol alır An
cak 7.. 10. ve fina! çeşitiemelerde katolikleıin
ölÜm ayininde kullandıklan "Dies lrea" adlı ki
lise ezgisi �lenlı: Böylece Faganini'nin hayat do
lu. canlı kapıisi ile Rahmaninofun karamsarlı
ğı arasındaki karşıtlık. klasik kalıptan uzaklaşa
rak çoşkulu ve virtüoz bir rapsodi şeklinde ge
lişlı: Bu arada. en güzel çeşitierne olan doku
zuncuyu izleyen 10. Çeşitierne'nin sonunda
"Glockenspiel� çan ve arp yeralır 16. Çeşitle
me ise ebuanın yakınan ezgisi ve tonalitenin
.Mi bemele geçmesi ile seçkirıleşlı: 18. Çeşitle
me bir konçerto gibi parlak yapısıyla ilgi çe
ker Rapsodi 22. Çeşitierne'den soıua serbest
fonndaki yapısıyla. parlak bir kreşendo ile gi
derek yükselerek etkili bir finale dönüşür 23.
Çeşitierne'de tema belirgirıleşir ve Coda'yı oluş
turan 24. Çeşitierne'de piyano ve orkestra tüm
güçJelini ortaya koyarken nefesliçalgılar uzak
tan ölüm duasını yansınrlaı: (Süre 24')

Ç

CA YKOVSKI: SENFONI N0.4

ok duygusal bir karakteıi olan Çaykov
ski 4. Senfoni'sini buhranlı günleıinde.
1877'de yazdı. Yaşamını ve eserielini de
etkileyen. yüzünü hiç gömıediği Nataşa von
Meck'le o yıl başlayan ve yalnızca mektuplarla
sürdürülen dostluğu nedeniyle senfonisiniona
ithaf etti. Meck'in maddi desteği ile para derdi
ni unutan. kendini tümüyle bestedliğe adayan
Çaykovski. ilk kez Moskova'da 4 Mart 1878'de
seslendiiilen ve kendisine ün kazandıran sen
foılisini ona yazd® bir mektupta şöyle açıklı
yor:
"�te trompetlerde. soıua kornciarda be
liren sert ana tema bütün senfoninin tohumu
dut Mutluluğun hedefine ulaşmasını örıleyen
kadeıi canlandıru: Allegro'nun ana teması
umutsuzluktut Acaba gerçekieli unutup. hayal
lere mi dalmak daha iyi? Tahta üflemeçalgılar
ve yaylılarda duyulan bu hayaller kadeıin sert
temasıyla yok olut
2. Bölüm acının ayn bir anlanmıdıt Melan
koli bizi kapladığı. hanralar bizi sardı8ı zaman
geç�in hem acL hem tatlı günleıinL gençli
ğirnizi düşünürüz. Ancak hepsi ge�te kal
mıştıı:
Scherzo'da (ki Çaykovski'nin orkestralarna
sananna örnek olarak gösterilen yaylıçalgılann
'pizzicato' çaldıklan bölümde) belli duygular de
ğil. kanşık şekillet arabeskler oynaşll' içimizde.
Serbest kalan hayalimizde türlü fanteziler ya
rannz. Birden sarhoş bir mujikin (köylünün)
şarkısı duyulut uzaktan bir askeıi bando ge
çer Gerçekle �kimiz anlamsız. yabancı şekil
ler..
4. Bölüm: Mutluluğu kendi içinizde bularnaz
sınız. halkın içine kanşın; orılann bir bayram gü
nü nasıl eğlendiklelini seyredin. Tam kendini
zi unuttuğunuz o anda kader yine belirecek.
ama orılar sizin kederli olduğunuzu farketmi
yeceklerdiı: Fakat siz yine de neşelenin hayat
yaşarnaya değerl� (Süre 41')
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MOSKOVA RADYO-TV
BÜYÜK SENFONİ ORKESTRASI
THE GRAND SYM.PHONY
ORCHESTRA OF THE
MOSCOW RADIO-TV
Şef/Conductor
Sol!st/Soloist
L. van BEETHOVEN
(1770-1827)

Vladimir FEDOSEEV
Dmitri ALEXEEV. plyano/piano

Senfoni No.3 "Eroica"
No.3 Mi beınol Majö� Op.55
Symphony No.3 "Eroica"
in E flat Majo� Op.55
•Allegra con brto
•.Marcia funebre. Adagio assai
•Scherzo. Allegra vivace
• rınale. Allegra molto

ARAIINTERM.IISS ON

G. GERSHWIN

Rhapsody in Blue

( 1898-1937)

Solist/Soloist: Dmitri ALEXEEV

L. BERNSTEIN
(1918)

"Batı Yakası'ıun Öyküsü"nden Sillti
Suite from "West Side Story"
•Prologue. Allegra moderato
•"Somewhere� Adagio
•Scherzo. vıvace legglero
•.Mambo. Presto
•Cha-Oıa. Andantine con grazla
•M.eeting Scene. M.eno mosso
•"Cool"-fugue. Allegretto
•Rıımble. Allegra molto
•flrıale. Adagio

Katkılanndan dolayı HÜRR!YET Gazetecilik � 1'1atbaaahk A.Şye teşekkür edenz.
� should like ro thanJc HORRiYET Gazetecilik � 1'1atbaaahk AŞ for their contrlbutions.

MOSKOVA RADYO-TV
BÜYUK SENFONI ORKESTRASI

O

rkestra. radyo yayınlannın dünya mü
z@lin büyüleyicl zeııglnli8ini milyon
larca insana ulaştıınıaya başladığı 1930
yılında kuruldu. Genç topluluk kısa zamanda
ilk şefi Aleksander Orlov'un yönetiminde pro
fesyonel bir düzeye ulaşmış. opera eseriertnin
senfonik yorumlan Sovyet bestecileıinin eser
Iert yanında Avrupa klasik müz®nl de reper
tuanna katmışnı:
Daha sonra Nlkolai Golovanev yönetimin
de orkestranın yorum çizgisi yükselmiş. Şos
takoviç'in 7.5enfonisi'nin ilk seslendiıilişi ger
çekleştirilmiş; 195011 yıliann sonunda şefii8e
atanan Aleksandr Gauk günün gereğine uya
rak orkestıa repertuanna �daş müzigi de al
ınışnr.
Orkestıa birçok Sovyet orkestıa şefinin yaru
sıra Coıjesku. Stokovski. Abendroth. Ferrara.
Rowicki. Frted Fitelberg. Ouytens gibi ulusla
mıası ustalaı: Haçaturyan Glieı; Vladigerov.
Jolivet. Soge gibi bestecilerce de yönetilmiş:
Rlchteı; Gilels. Fischeı; Arıau. Oistrah. Kogan
sft!! daha birçok sol!ste eşlik etmiştiı:
Unlü şef Rozdestvenski de orkestrayı on yıl
süreyle yöne� repertuaıa büyük bir çeşit
lilik kazandımuş ve bu dönemde Prokofiefin
hemen hemen bütün senfonik yapıtlannın
yorumu ve bunlann plak kayıtlan toplulıJ8a
büyük başan kazandırmıştıı: 1974 yılında
Vladimir Fedoseev'in birind şef olaıak. atanma
sıyla birlikte orkestıaya genç elemanlar aJırırruş
ve sanatsal olanaklar artınışnı:
Moskova Radyo-TV Büyük Senfoni Orkest
rası Sovyetler Birliğinde verdi8i konserler ve
her yıl düzenlenen Uluslaıaıası Çaykovski Ya
nşması son turu ile ödül töreninde verdigi kon
serielin yanı sıra Venedik. Varşova Gıaz festi
valieline katılmış. doldurd1J8u plak kayıtlan Av
rupa'daki birçok plak firması tarafından basıl
mış ve Fedoseev yönetiminde gerçekleştirilen
Çaykovski'nin Patetik Senfonisfnin pJagı Japon
ya'da 20 plak arasında -Karajan yönetimindeki
Berlin rılarmoni'nin doldurd1J8u ayru senfoni
den sonra- Ikincı sırayı alınışnr.
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Viyana elçisi Kont Bernadottc=.
Napolyon Için bir eser yazmasını teklif
edince Beethoven. Fransız Ihtilali ve Na
polyon dünya görüşüne uydugu Için 3. Senfo
ni'sini ona ithaf etmişti. Ancak Napolyon Bo
napart'in kendini irnpaıator ilan ettigirıi duyun
ca ·o da d!Ser insanlardan farksızi Şimdi lhti
raslan �.@ıma o da tüm insan lıaklaruıı ayakla
n altına alacak. kendini daha yüksekte görüp
bir ti tan olacak" sözlertyle ithaf sayfasını yır
Op atmış; yeni sayfaya İtalyanca "Sinforıia
Erolca-Büyük bir insanın anısına bestelendi"
kelimelc=ıirıi yazınışnı:
Beethoven daha soıua doSal olarak. belir
ll bir para karşılıgında senfoniyi Prens
Lobkowltz'e lthaf etmiş ve eseı: lıizmetinde bü
yük bir koro ve orkestıa bulunduran prensin
sarayında 1804 Aıalık ayında ilk kez seslendi
ıilmiştiı: Halk karşısında da 7 Nisan 1805'de ça
lındığında tutucu Vlyanalılar "Kı.ııalsızlı8ında
kaybolan çıJgın bir fanteziye benzeyen" bu
uzun senfoniyi begenmediJe[ Bir tek bölümü
bile Haydn'ın bir senfonisinin tümünden daha
da uzundu Ancak Eroıca ternalann ele alınışı
ve cesurca geliştiıilmesl ça1gıJarın kullarulışı
(üçüncü komonun eklenmesi). yarancı tekrıi81. kahrarııanlık kavramını hem zafer hem tıa-

jedisiyle dile getiıişi bakımından öncü ve dev
ıimci bir dönüm noktası olmuştur. Rornain
Roland bu konuda şöyle der: "Eroica ile baş
layan yeni stUe sonraki kuşaklaı: yelinde bir
davıanışla Beethoven'in adını vermişlerdir':
Mi bemol .Majör tondaki ı. Bölüm (Allegro
con bıio) gelenege aykın şekilde parlak ve can
lı tempodadıı: Gerilim ve dinarnizmin çok iyi
degerlendirUdigi bölümde kahramanın k1şiligi
yansınlıı: Kahramanı temsil eden komolar ve
sonra oıkestta aynı temayı daha belirgin biçim
de. sert senkoplarla parlak bir tutti ile sergileı:
Ancak bir yakuuna gibi tahta üflemellierde kar
şı tema belirir: fakat bu. sert ve unison adım
larla engellenir: Obuanın hüzünlü ezgisini izle
yen orkestranın çok güçlü (foıtissirno) patla
ması ile bu karşıtlıklar ve gerilim süreı:
Do rninör tondaki 2 Bölüm (Marcia funebre.
Adagio assai) yine alışılmaıruş tarzda üç böl
meli agır bir matem marşıdıı: Napolyon'a kızan
Beethoven'in eseıin aslında yeralan zafer mar
şıru kaldınp bunu s. Senfoni'sinin son bölümün
de kulland® söylenir: Napolyon'un ölümünü
haber ald®nda ise. bu sonucu hesaba katarak
bu matem marşıru yazd®ru beliıtiı: Ana tema
üzgün karakterde bir marş ezgisidiı: önce yay
lılarda çok hafif (planlssirno) duyulur: üfleme
çalgılar tarafından tekıarlanıı: İkind tema sakin
leştirio havadadıı: Bunu yine hüzünlü ana te
ma izleı: Bir hayal gibi -parlak Do .Majör tonda
beliren yeni bir tema ferahlık verir ve sonra
zafer dolu bir tavua bürünüı: Ana temanın tek
rar duyulması ve bir fugato biçiminde gelişme
siyle bölüm hüzünlü ve hafif sesle sona ereı:
Aln dakika kadar süren 3. Bölüm (Scherzo:
Allegro vivace) canlı fakat hafif şekilde. yaylı
Iann eşli8indeki üflemeçalgılann belirledigi
tema ile başlaı: Ancak 92 ölçü sonra orkestıa
foıtissirno'ya yükseliı: Pastoıal karakterde bir
halk dansına benzeyen esrarlı ezgiyi Berlioz.
Homeres'un İlyada'sındaki savaşçıların reisie
rinin mezan başında yapnklan cenaze dansı
na benzetiı: Scherzo'nun Oio bölmesinde üç
komonun duyurdugu neşeli ve basit melodi
den sonra üçüncü bölüm (Beethoven'in Uk bü
yük senfonik Scherzo'su) yine Uk temaya dö
ner ve kısa bir Coda'yla sonuçlanıı:
Sonat formundaki 4. Bölüm (finale: Allegra
molto-poco Andante-Presto) bir tema ile çe
şitlemelerden oluşuı: Beethoven daha önce
Prometheus balesinde kulland® motifi. önce
iki kez yaylıçalgılarla çeşitlerneler biçiminde
sergileı: Sonra üçüncü çeşitlernede bir halk
ezgisini karşı tema olarak kullanır (poco
Andante). Dördüncü çeşitierne bir füg şeklin
de gelişi!: Kısa. güçlü, parlak ve hızlı bir fina!
(Presto) Beethoven'in her zaman en sevdi8i
senfonisi olarak belirtti8i eseıi zirveye ulaşn
rarak sona erdlıiı: (Süre SO')
u l R. :-ı i i W I N
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eleştırmenlerce "Cazı senfonik
biçimde yorumlayan besteci" olarak
adlandınlan George Gershwin 12 Şubat
1924 günü "Rhapsody in Blue" adlı esenyle bir
anda ün kazandı.
1920'11 yıllarda birçok .Ameı1Jcalı besteci mü
.zikleı1nde Ameı1kah olmaya çahşıyor ve bunun
için de kızıldeı111 ezgileıinl. zend "Spiı1tual"la
nnı. Aııglo-Amertkan halk şarkılannı. kovboy
şarkılannı kaynak alıyorlardı. O zamana ka
dar popüler şarkı bestedsi olarak tamnan
Gershwin. Paul Whiteman'ın düzenledlgi
"Expeıiment in Modem Music" (Modem Mü
zikte Deney) başlıklı konser dizisi için caz un-

surlarıru içeren bir eser yazma sipaıişi almıştı.
Gershwin üç haftada eseıin piyano partisini
tamamladı ve besteci ferde Grofe'nin or
kestıasyonunu yapt® "Rhapsody in Blue"
Whiteman'ın yönetimindeki orkestıa eşli8inde
Gershwin tarafından New York'daki Aeolian
Hall'da seslendirUdi. Bu Uk yorumda fıitz Kre
isler. Jasha Heifetz. Sergei Rahmaninof.
Leopold Stokowski gibi ünlüler hayranlıklanın
gizlemiyorlaı: Gershwin bir gecede bested ola
rak kabul ediliyordu.
Adını. zencileıin hüzünlü ezgilere verdikleıi
"Blues"dan esinlenerek ald® öne sürülen Rap
sodi'ye. Gershwin'in kardeşi. söz yazan İra
Gershwin'in Arnelikalı empresyonist ressam
James Whistler'in "Noctum in Blue and Green"
(.Mavi ve Yeşil Noktüm) adlı tablosundan esin
lenerek bu adı verdigi de söylenir: Gershwin
bestesine Arnelikan Rapsodisi adını takınayı
düşünrnüşse de bu ad daha çekici gelmiş. is
mi de eser gibi böylece plansız dogmuştu:
Trenle Boston'a giderken vagonun raylarda çı
kard® seslerden ıitmi ve temayı duymuş. hat
ta notalar gözünün önünde canlanmıştı. Mü
zik formu olarak hızlı-agır-hızlı biçimde. Liszt
stilinde bir rapsodiye benzeyen ve agır bölüm
lerde Çaykovski'yi anımsatan eseı: Blues türün
deki arınonisi ve caz ıitmiyle seçkinleşiı: B!i
tün ternalann 4/41ük ölçüdeki ıitimle sunuldu
gu .Majör gam dizisi içinde bemollü notalar kul
larularak. minör etkisiyle hüzünlü bir hava ya
ratılır ve Uk tema daima başka bir formda yi
ne ortaya çıkaı: Eseıin oldukça zengin kadro
sunda. solo piyano. alışılrru.ş üfleme ve yaylı
çalgılann yanısıra solo klamet. tuba. bas klar
net. iki alto saksafon. tenor saksafon ve ban
ço da yer alıı:
Tek bölümlü ve Si bemol Majör tonda yazıl
mış olan Rapsodi, klametin iki oktav tizlere
dogru kayan ilginç bir kadansıyla başlaı: Piya
no çok temkinli (Moderato assai) hızda. ancak
heyecanlı bir anlatımla esere egemen olacak
temayı sunaı: Orkestranın duyurdugu ikind te
ma ise daha eneljik biçimdediı: Bu temanın da
gelişirninden sonra piyano bu kez daha neşeli
havada. pek hızlı olmayan biraz da şakaa
(Meno mosso e poco scherzando) tempoda
yeni bir tema sunaı: Cazın önemli unsuru
Blues. Mi .Majör tondaki orta hızda ve duyguyla
(Andantino moderato con espressione) ses
lendirUmesi istenilen orta bölmede etkili oluı:
(Bu lirik bölmenin Uk provasında şef White
marı. heyecandan titreyerek bagetini elinden
düşürdügünü. ilk yorumda ise aglarnaya baş
lad®ru ve kendine geldiginde orkestranın l l
sayfa ilerde oldugunu gördügünü arnlarında an
latıt) Gershwin'in kendi sözleline göre "Cazın
mutlaka bir dans ıitmi yansıtması gerektigini
sananiann yanlış düşündügünü güçlü bir dar
be ile ispat amaayla yazd®" bu eseıi. çeşitli
tempo degişiklikleıi ile gelişir ve parlak biçim
de sona ereı: Ravel Stıavinski, Milhaud ve da
ha birçok çagdaş bestedyi etkileyen eseıin iki
piyano için düzenlemesi de yapılrru.ştıt (Süre
16')
KI.R.NSTUN WEST s ı m : STORY

I

lk kez 26 Eylül 1957'de Broadway'in Winter
Garden Tiyatrosu'nda Jerome Robbins'in
rejisiyle sahnelenen West Side Story (Batı
Yakasının Öyküsü) Amerikan tiyatro yaşamın
da önemli bir aşama olmuş. eski dünyanın ope
ra sahnesi gelenegi ile yeni dünyanın müzik
unsurlannı kaynaştırmıştıt Aynca dramatik ya
pıyı Wagner stilinde bir l..eitmotlv (kılavuz mo
tif) ile belirgin şekilde basitleştirerek güçlen-

direiı Bemstein. caz ve Latin Arnenka müzik
lelinin özellikieıini en iyi biçimde kullanmış. söz
ve müzik arasındaki geçişlen de -sahneden
sahneye geçişlerde yapt® gibi- ustaca değer
lendirmiştiı:
Bir bakıma Shakespeare trajedisi Romeo ve
Jülyet'in çagdaş bir uyarlaması olan eserde.
New York'un yoksul batı yakasında yaşayan
gençleıin kurduklan iki düşman çete -Jets
(Jetler) ve Sharks (Köpekbalıklan)- arasındaki
savaş ve karşıt taraflardaki iki gencin aşkı
canlandırılır Uyarlamasını Arthur Laurentis'in
gerçekleştirdi8i. şarkı sözlerini Stephen
Sondheim'in yazdığı müzikal daha sonra
Jerome Robbins ve Robert Wise yönetirnin
de filme alınmış. 1961 Oscar ödülünü kazan
ınıştıt Bu arada eseıin orkestıa için senfonik
uygularnasıru planlayan Bemstein. müzik açı
sından daha etkili olabilmek için özgün sırala
mayı değiştirmiş: "To Night" '1\rneıica" ve
".Maıia" gibi tanınmış şarkılan bu yeni düzen
lemeye almarruştıt Böylece bazı müzikal zir
veielin (highlights) potpuıi halinde sıralanma
sı yeline daha uyumlu bir karakter kazanan
eserden alınan önemli bölümielin senfonik or
kestıasyonunu bestecinin denetiminde Sid
Ramin ve lıvin Kostal gerçekleştirmiş ve eseı:
bu kez "Senfonik Danslar" adı altında 13 Şu
bat 196l'de Lukas foss yönetimindeki New
York Fılarmoni tarafından ilk kez seslendiıilmiş
tiı: Daha sonra fredeıick Müller tarafından Süit
biçiminde de düzenlenen eser şu bölümlerden
oluşur:
Prologue (Allegro moderato): Bu giriş bölü
münde Riffin önderligindeki Jets ile Bernardo'
nun yönetti8i. Porto-Rikolulardan oluşan
Sharks arasında gittikçe artan gerginlik ve ça
tışma canlandınlıı: Polisin gelmesi üzeline iki
çete uzaklaşıı:
Sornewhere (Adagio): Müzikalin ikinci per
desinde yemlan "Herhangi bir yerde" adlı bu
agır ve lirik bölümdeki hayali görüntüde iki çe
te dost olmuş gibi yansıtılır: İki gendn aşk şar
kısı duyuluı:
Scherzo (Vivace leggiero): Gençleıin kentin
sıkıa duvarlanndan kuıtulmalannı. güneşli ve
açık havada. geniş bir alanda canlı hareketleli
ni simgeleyen bölüm müzikalin Uk perdesin
den alınrnıştıt
.Mambo (Presto): Tekrar gerçege dönülüı: İki
çete güçlü (forte) biçimde yansıyan bir dans
yanşmasina giıişiı: Çok hızlı tempoda. bir Gü
ney Ameıika dansı olan Mambo sergileniı:
Cha-Cha (Andantino con grazia): Bir dakika
bile sürmeyen orta hızdaki bu zartf bölümde
ça8daş Romeo ve Jülyet -Tony ve .Maıia- yine
Güney Ameıika ıitmi Cha-Cha ile ayn ayn dan
sederleı:
Meeting Scene: Yine çok kısa süren Buluş
ma Sahnesi'nde iki genç birbirieline hafif ve
zartf şekilde hitap ederleı:
Cool-fugue (Allegro): Jets çetesinin düş
manlı8ıru açıkca gösterdi8i -parmak şaklatma
lanyla tarunan- bu sahne canlı ve hafif başlar:
sonra giderek güçlenerek. füg biçiminde işle
nen caz unsurlanyla gelişi!:
Rumble (molto Allegro) : Gittikçe hızlanan tem
poda iki çetenin savaşı vurgulanıı: önderle
lin öldürülmesi kesin darbelerle canlandınlıı:
Fınale (Adagio): Kesin bir sessizlikten sonra
çok hafif (planlssirno) biçimde başlayan son
bölümde eski aşk müzigi dualarla. iniltilerle
desteklenen bir cenaze müzJ8ine dönüşmüş
gibidiı: Ancak uzaktan "Somewhere"deki duy
guli.ı hava tıajik biçimde anımsatılır; eser yine
başlad® gibi çok hafif ve .hüzünlü sona ereı:
(Süre 24')
ıs-

tema üzerine kıınılu üçüncü bölme başlaı: Can
lı bir Coda'dan sonra da � giıiş tekrarlanıı:
Weber'in biyografisini yazan oğlu. besteci
nin eşine piyano versiyonunu çalarken ölçü
lere göre şu prograıru çizdJ8jni anlatır:
1-5. ölçüler aıasında clansçılann belirtşt 5-9.da
harumın kaçarnaklı cevabt 9-13. ölçülerde er
kegin ısrarlı ça8nsı: 13-16. aıası lıanırnın razı olu
şu: 17-19.da erketin dans ederken sohbete
başlaması: 19-2l.de hanırnın cevaplaması:
21-23'de daha sıcakkanlı konuşmast 23-25'de
sempati dolu uyum; 25-2/de erke� dansa
da dikkat ederek kur yapmast 27-29'da hanı
rnın cevabt 29-3l'de yerlerini alınalan: 31-35'de
dansın açılışıru beklemelert dansın sonu. erke
tin teşekkürü. harumın cevaplaması ve ikisinin
çekilişi.
19. yüzyılda Riehl şunlan söylemiş: "Dans
müzi8inde dönüm noktasım oluşturan Webet
valsi sınırlı bir menüet olmaktan çıkararak ateşli
bir dans biçimine kavuşturdu. Dünyanın hızla
geliştigi. koştıJ8u bir �da neden daha hızlı
dans etrniyelimf"
Yüzyılımızda ise H.E. Jacop şöyle diyor:
"Weber'in şövalye tavırlı sesi yüz yıl sonra bi
le bizi alıp. buıjuva şekilciligine karşın yine de
zaıif bir kişisellik yansıtabilen mumlarla aydın
lanlmış bir salona götürüyor Dans edenlerin
mizacına göre melodi ya fırtına gibi coşuyot
ya da tatlı akıyor: türlü de�irnlere ugruyor
Sanki Weber bir ruhu ilk kez dans ederken iz
lemiş ve tespit etmiş� (Süre l l')

SIBELIUS H U ZUN LU V ALS

S

enfonlk eserleriyle ün kazanan rınlan
diya'nın ulusal destanlarıru dile getiren
Jean Sibelius 1903'de kayınbiradeıi Arvid
Jarnefolt'in "Kuolema" (Ölüm) adlı salıne oyu
nunun müzigini yazdı. Sahne müzi8inin bir bö
lümü olan Valse Tıiste (Hüzünlü Vals) yalnız
ca yaylıçalgılar için bestelenmiştt ancak son
radan partisyona flüt klarnet iki komo ve ti
mpani de eklenerek yayınlandı.
Bestecinin biyografisini yazan İngiliz müzi
kolog Cecil Ciray'in belirttitine göre Sibelius'un
telif hakkım beş Pound'a sattıgı Valse Tıiste.
yoksa bir servet kazandııacako yazanna..
Donuk oluşu göz önüne alınmazsa stil ve ka
rakter yönünden Viyana ile yakından ilgili olan
Valse'de. Sibelius'un o8uJ Soauss'a büyük hay
ıarılı8ı da ölçü sonunda soluk kesici anlarda be
lirginleşiı: Valsi besteledigi günlerde 2. Senfo
nisi ve Keman Konçertosu üzerinde çalışmakta
olan Sibelius'un esini hala Çaykovski'nin etki
sindeydi. Çaykovski'nin şiddetli karamsar ha
vasıru biraz kuzey anlayışına uygulayarak ha
fifleten Sibelius'un bu m� renkli ayaıtıa or
kestrasyonu ve giıiştekl temanın yansıttıgı za
rif hüzünle bugün de dinleyicileıi çekmekte
dil: (Süre 6)

GLAZUNOJ
RAYMUNDA DAN J)OLUMLLR

E

leştirmen Aleksander Andreyevski'nin
"Rus Brahms"ı olarak tanımladıgı
Glazunofun bugün en çok yorumlanan
eseıi 189ô'da yazdıgı Op.57 Raymonde Bale
si'diı: Bestecinin dogdugu. 1899'da konserva
tuarda ögretmen. 1905'de de müdür oldugu
Petersburg'da ilk kez 7 Ocak 1898'de Maıia
Tiyatrosu'nda salınelenen bu üç perdelik ba
lenin koreograftsini ünlü .Marius Petipa gerçek
leştirmiş. aynca librettoya da yardım etmişti.
Bale ı. Perdede soylu genç kız Raymanda
nın dogurn gününü kutlamak için yapılan ha-

zırlıklan. 2. Perdede bu şenlikte Arap Saıazen
prensi Abderarn'ın Raymanda'yı kaçırmak için
ugıaşmasını ve Raymanda'nın nişanlısı şöval
ye De Bıienne tarafından kuıtanlışıru konu alır:
3. Perdede ise Macar kralının da katıldıgı şen
lik mutlu bir dügün eğlencesi ile sona erer
Konserde baleden şu bölümler yer alıyor:
Gıand Valse (Büyük Vals)-Pizzicato-Repıise
de Valse (Vals Tekran): ı. Perdenin ilk bölü
münde yer alan bu dans salınesinde fanfarlar
(boru sesleri) Raymanda'nın nişanlısının gele
ceSini bildirdigi için genç kız sevinçlidiı: Sara
ya gelen köylüler dogurn gününü neşe ve çoş
kuyla kutlarlaı: Neşeli (Allegro) tempoda bir
dans gerçekleşir. Raymanda buna hızlıca
(Allegretto) tempoda bir dans ile (Pizzicato)
teşekür eder Sonra vals tekrarlanır (Reprise de
Valse).
Prelude (Prelüd)-Vaıiations (Çeşitlemeler)
Scene de Gesticulation (Mimik Sahnesi):
Raymanda bir lavta getirterek çalar (Prelüd).
ı. Perdenin ikinci salınesinde ise bahçedeki
Beyaz Kadın heykelinin canlanaıak iptonize et
t® Raymanda onıınla gizemli bir hayal ülke
sine gider: nişanlısı De Bıienne'i gördügünü
sanarak. rüyada gibi dans eder. Bu canlı
(Allegro) valsin sonunda üç çeşitierne yer alıı:
Ancak Beyaz Kadın bu kez ona Prens
Abderarn'ın hayalini göstererek korkulu anlar
yaşamasına neden olur (Mimik salınesi).
3. Perde İnterlüdü: 3. Perdeye girişte dügün
şenlikleri Macar Korteji (M.odeıato maestoso).
Macar Dansı (molto pesante). Galop (Allegro
assai) gibi Macar müzi8inden esinlenilen bö
lümleri kapsaı:
Raymanda'nın Çeşeitlemeleıi-Büyük İspan
yol Dansı: 2. Perdede. Raymanda gördügü kor
kulu hayallerin etkisinden henüz kurtulamarruş
ken saraydaki dogurn günü törenine Abclerarn
geliı: Korkan genç kız onu törene sokmarnak
için boş yere USıaşır Abclerarn ise saraya ge
tirdigi hakkabaz ve dansçılarla onu kandırma
ya çalışır Etkili gösteriler sergilenir: Büyük
ıspanyol Dansı (Gıand Pas Espagnol). Oryen
tal Dans (Danse Oıiental) ve Bakanal ile töre
nin canlıJ®ru arttını:

RA VEL: DAFN İ S VE
KLOE SUITI N0.2

R

avel 1928'de Roland Manuel'e yazdırdıSı
"Esquisse biographique"de (Biyografik
eskiz) şunlan söylüyor: "Dafrıis ve
Kloe'yi besteledigim zaman amaarn büyük bir
müzikal fresko yaratmaktı. Aynı zamanda Yu
nanistan'ı tarihsel kesinliklerden çok hülyala
nma sadık kalarak ve 18. yüzyıl Fransız ressam
Jarırun yansıttıklan Yunanistan gibi carılandır
mayı düşündüm�
İlk kez 8 Haziran 1912'de Paıis Chatelet
Tiyatrosu'nda Plerre M.onteux yönetimindeki
orkestra eşliginde sahneye konulan bale
süitinde efsanevi Nijinski başrolde dansetmiş
ve eser büyük ilgiyle karşılarunıştı.
Ünlü bale yönetmeni Diaghilefe itlıaf edilen
balenin konusu M..S. ll. yüzyılda Midilli Ada
sı'nda yaşamış olan şiir Longos'un pastaral ro
rnanı Daphis Kai Khloe'den alınmıştır Rus Ba
lesi'nin koreografı Fokin'in hazırladıgı taslak
üzerine Maurice Ravel'in ı �-12 yıllan arasın
da orkestıa ve koro için besteledigi balenin iki
kahramanı Dafnis ve Kloe çobanlar tarafından
evlat edinilmiş iki çocuktur: büyüdükçe arka
daşlıklan saf bir aşka dönüşür
Ravel bu bale silitinden 1912'de iki ayn
orkestıa süiti düzenlemiştir Konser salonlann
da koro eşligi olmayan 2. Süit çalınır ve süit

de balenin son sahne müziğinden oluşur. Bir
birine bağlı olarak yorumlanan üç bölüm. Ra
vel'in partisyona konu ile ilgili yazdığı notlarla
da açıklanmıştır
ı. Bölümde (Gün Doğuşu) pastaral bir sah
ne çizilir: Önce gecenin sessizliği egemendir.
Yalnızca kayalar arasından derenin şınltısı du
yulmaktadır. Sonra gün aganr: Kuşlann konse
Ii başlaı: sabah yeli hissedilir: bir çoban kavalı
ikinci temayı doSanın derinliklerinden yansıtır
Periler rnagara önünde uyuyan Dafnis'i uyan
dını: Sevgilisi kaçınlan Dafnis çaresizdiı: ancak
Peıi Syıix'in sevgisi ugruna yardım eden Pan'ın
çabası sonucu Kloe kurtulur Kloe ve Dafnis'in
temalan sonunda birleşir.
2. Bölümde (Pandomirn) kavuşmanın sevin
ciyle Kloe kırlarda dolaşan Syıinx'i. Dafnis ise
kaval çalan Pan'ı canlandırarak dans eder ve
birbirlerine olan sevgilerini belirtirler. Bu ilginç
bölmede Ravel. Pan ile Syıinx'in uyumunu
gözeterek flüte Habaneıa dansı biçiminde bir
ıitirn uygulanış ve ezgiyi baslann geniş akar
Jan eşlitinde desteklemiştir.
Son bölümde (Genel Dans) ise. Dafnis'e bag
lılık yemini eden Kloe ile sevgilisi. ellerinde
defne dallanyla dans eden Bakus kızlan ve
genç çobanlarla çevrili olarak mutlu ve neşeli
bir dansla (Bacchanal) süiti sona erdirirler
(Süre 15')

SAINT-SAENS: INTRODUCTION
••
••
• •
•
•
•

H

aıika çocuk olarak yetişen. oia&ınüs
tü bir piyano ve org virtüozu olarak ün
.
kazanan CamiJJe Saint-Saens aynca ke
inana büyük ilgi duymuş. üç keman konçer
tosu dışında bu çalgı için aynca romanslaı:
Op.82 Havanaise (Habaneıa). Op.l22 Capıiq:
Andalou (Erıdülüs Kapıisi) gibi eserler de bes
telemiştir Bunlann içinde en çok çalınan ve se
vileni Op.28 Introd.uction ve Rondo Capıicci
oso (Giriş ve Kapıisli Rondo) 1863'de ünlü ke
mancı Pablo de Saıasate için. bestecinin deyi
miyle "İspanyol stilinde" yazılmıştır .
İki flüt iki obua iki klarnet iki fagot iki kor
no. iki trompet. tirnpani ve yaylıçalgılar orkest
rası eşiitindeki keman için yazılan eserde ba
zan aşırı duygulu. bazan çok ateşli biçimdeki
tutkuyu. kapıisi virtüozca kontrol altında tut
maSa çalışan solo çalgıya olaSanüstü güç gö
revler yüklenmiştir Bu virtüoz ancak zaıif
kontrol bestecinin ağır ve melankolik Giriş
(lntroduction: Andante malinconico) ile Kap
ıisli Rondo (Rondo capıiccioso-Allegretto ma
non troppo) arasında yarattıgı kentrast ile da;
ha da güzelleşir: Önce kemanın duygulu. tatlı
bir girginlikle duyurdugu -sanki bir uyuşturu
cu etkisini veren- � giıiş yaylıçalgıların piz
zicato eşligiyle gelişiı: Zaıif kadanslar birden
hızlanır gibi oluı: Sonra kemanın tıilleıi ve or
kestranın sert akoruyla La minör toncia hafif.
uçucu. kapıisli rondoya geçiliı: Ana tema yine
keman tarafından sergileniı: Hızlanan keman
orkestıayı da canlandırır SOnra yine orkestıa
nın staccato eşlitinde keman bu kez asır-ca ve
liıik yeni temayı dı,ıyuruı: Gelişirnden sonra or
kestranın yansıttıgı temayı keman alarak hem
şiirsel hem de kıvıak bir anlatımı sürdürür
Rondo. Coda'da olaSanüstü virtüoz pasajlarla
canlı ve güçlü. sona erer
Bazan piyano eşlitinde de yorumlanan ese
rin piyano partisini ünlü besteel Georges Bizet
hazırlarnıştır (Süre 9')
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LİVERPOOL KRALİYET
FİIARMONİ ORKESTRASI
THE ROYAL LIVERPOOL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
Şef/Conductor
Sollst/Soloist

J. BR.AHMS
(1833-1897)

Tolga. KASHif
frarUk �. komo/hom
Akademik festival Uvertürü. Do minör Op.80/
Academic festival Overture in C minoı; Op.80
•Allegro-I:istesso tempo un poco maestoso

R.

STRAUSS

( 1864-1949)

Komo Konçeıtosu No.2, Mi bemol Majör/
Hom Concerto No.2 in E fiat Major
•Allegro-Andante con moto
•Rondo. Allegra molto
Solist/Soloist: Frank UOYD

ARA/INTERMISIS ON

Pl ÇAYKOVSKİ
TCHAIKOVSKY
(1840-1893)

Senfoni No.5, Mi minör Op.64/
Symphony No.5 in E minoı; Op.64
• Andante-Allegra con anima
•Andante cantabile. con aleuna licenza
•Valse. Allegra moderato
•finale. Andante maestoso-Allegra vivace

Orkesııanırı tumesi POUY PECK INTERNATIONAL tarafından finanse edilmiştir:
The tour of the Orchestra has been sponsored by POUY PECK INTERNATIONAL.
Katkılanndan dolayı Il1PEX BANK-1ÜRKlYE İTHALAT VE İHRACAT BANKASI A.Şye teşekkür
ederiz.
We should !ike to thank /l'1PEX BANK-Il1POEIT AND EXPOEIT BANK OF 17JRKEY for their
contrlbutions.

I am delighted that one of Britain's leading
orchestra. the Royal l.Jverpool Philharmonic
Society. has been invited to pelform as the
principal orchestra at the Istanbul Festival. It
is equally appropriate that the British Council
have chosen to use this cxcasion to mark the
.50th anniversary of their ıdationship with
Turkey.
The Istanbul Festival gives us a chance to
reflect on the growing friendship between
Turkey and Britain. Last �aı; l1rs. f'1aı8aret
Thateber visited Turkey and President Evren
paid a state visit to Britain. In London .� �
dazzled by the splendour of Suleyman the
.Magııificient.
It is in this spirit of friendship between our
two nations that I hope you will listen to and
enjoy the music of one of Britain's leading or
chestras. I wish the Festival all possible suc
cess.
Sir Geoffrey HOWE. Secretaıy of State
İngiltere'nin önde gelen topluluklanndan bi
ri olan l.Jverpool Krali�t Fılarmoni Orkestra
sı'nın İstanbul Festivali çerçevesinde konser
ler verrnek üzere ülkenize davet edilmesinden
son derece muduluk duydum. Bu davetin
British Coundlin ülkenizdeki faali�derinin 50.
yılmda gerçekleşmesi de ayn bir muduluk kayrıa$1 olmuşnır.
.
Istanbul Festivali bu davet/e. Ingiltere ve
Türki� arasındaki artan dostlı.®m belirtisin
de bizlere yardımcı olmuşnır. Bilindigi gibi ge
çen yıl Bayan f'1aı8aret Thatcher ülkenizi zi
yaret etmiş ve Cumhurbaşkarunız sayın Ev
renae bu ziyareti iade etmiştiı: Londraiiaki
!1uhteşem Süleyman sergisi de bizleri son de
rece etkilemiştiı:
İngiltere'nin önde gelen bu orkestrasının mü
zigini. iki ulus arasmda gelişmekte olan kardeş
lik duygulanyla dinleyip seveceğinizi ümit edi
yorum. İstanbul Festivali'ne sonsuz ba$anlar
dilerim.
Sir Geoffrey HOWE. Dışişieti Bakarn
·

TOLGA KASH!f

L

ondra'da doSarı Tolga Kas hif müzik egi
timine Kraliyet Müzik Okulu'nda baş
ladı. Daha sonra Bıistol Üniversitesi'nde
David Parkhouse ve Derek Bourgeois ile kom
pozisyon ve şeflik öğrenimi gördü. Öğren
ciliği sırasında Senfoni Orkestrası Sinfonietta'
nın konserietini yönetti ve Üniversite Madrigal
ToplultJ8u ile turneye çıktı.
Edinburg festivali'nde Bernstein'ın "Batı Ya
kasının Öyküsü"nü yöneterek büyük başan ka
zandı. İlk önemli konsetini 1986 Ocak ayında
Londra filarmoni'yi yöneterek verdi. Bu başa
ndan sonra Polanya'ya davet edilen Kashif. Po
lonya Radyosu Ulusal Senfoni Orkestrası ile
konser verdi ve plak doldurdu. Daha sonra
Strauss'un eserleıini içeren pla8ı başan kazandı.
Tolga Kashif üveı:pool Kraliyet fllaımoni'den
başka Wren Orkestrası (bu konser BBC Te
levizyonunda da yayınlandı). Londra Kenti
Sinfonia Orkestrası konserleıirıi yönetti Sanatçı
Londra Amadeus Korosu'nun müzik direktör
Iiigüne atandı ve toplultJ8un Londra ve cıva
nnda verd® konserieti yönetti. Sanatçı 1989
yılmda Uluslarlarası 17. Istanbul festivali'nde
üveı:pool Kraliyet rılarmoni Orkestrası'nin üç
konsetini yönettikten sonra ASV plak fiıması
için. biıi Philhaımonia Orkestrası ile ohnak üze
re üç plak dolduracak. üveı:pool Kraliyet ve
Krali�t rılarmoni ile de konserler verecektir:
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ünyanın en önde gelen komistlerinden
biıi olan frank Uoyd ı988 konser
mevsiminde İngiltere. ABD. İsviçre. Po
lanya İtalya ve fransa'da orkestralar eşli8inde
konserler verdi. Bao Almanya'da plaklar dol
durdu. BBC Singers Topluluğu ile Bath festi
vali'ne katılan ve Spitalfields festivali'nde
Britten'in Serenad'ını yorumlayan. Avrupa Top
luluğu Oda Orkestrası'nın İngiltere ve ABD'
deki konserlerine solist olarak kaolan. Bourne
mouth Sinfionetta ve Senfoni ile çalan Uoyd.
BBC Radyo ve Televizyonu'nda programlar
yaptı.
Sanatçı Vivaldi'nin Mevsimler'inden korno
ya uygulad.J8ı İlkbahar bölümünü Polanya Rad
yo ve TV Oda Orkestrası ile Polanya'da or
kestranın 20. Kuruluş Yılı konserinde yorum
Iadı ve bu konser canlı olarak radyo ve TV'den
yayınlandı. frank Uoyd daha sonra Jerzy
Maksymiuk yönetimindeki Avrupa Topluluğu
Oda Orkestrası ile İtalya ve fransa turnesine
çıko. ı988/89 mevsiminde Delme Dörtlüsü.
Nash Topluluğu. İngiliz Oda Orkestrası. Lond
ra Mozart Topluluğu (Topluluğun 40. Kuruluş
Yılı konserindel eşli8inde konserler verdi. Sa
natçı önümüzdeki konser döneminde Polan
ya filarmoni Oda Orkestrası ile İngiltere tur
nesine çıkacak: Strauss'un Komo konçertosu
nu: piyanist Mitsuko ve Nash Topluluğu ile
plaklar dolduracaktıı:

840'da kurulan üverpool filarmoni Der
neği ve Orkestrası. Leipzig Gewandhaus.
Viyana Müzik Sevenler Derneği. Kraliyet
filarmoni Derneği ve Paris Konservaruan ile
birlikte dünyanın en eski konser demekleri ara
sında yer almaktadır
Kurulduğu günden beri orkestrayı yöneten
şefler arasında Max Bruch. Sir Charles Halle.
Sir Henry Wood. Sir Thomas Beecham. Sir
Malcolm Sargent. Hugo Rignold. Sir John
Pıitchard. Sir Charles Groves. Walter Welle�
David Atherton. Marek Janowski sayılabilir:
ı987 Eylülünden beri de Çek asıllı Ubor Pesek
biiinci şeflik görevini yürütmektedir ve Sir
Charles Groves ile Walter Weller ise orkestra
nın onur şefleridir
ı957de Kraliçe II. Elizabeth tarafından Der
nege ve Orkestraya "Royal" (Kraliyet) ünva
nını taşıma onuru veıilmiş�
Orkestra ilk plak kaydını ı 943'de yapmış ve
bu tarihi kayıtlar arasında Sir Makolm
Sargem'in yönettiği Eigar'ın 'The Dream of
Gerontius" (Gerontius'un Düşü). Mendelssohn'
un "Elijah"ı ve besteci Walton'un bizzat yönet
tiği eseri "Belshazzar's feast"in (Belshazzar'ın
Şöleni) ilk yorumu da bulunmaktadır. Sir
Charles Groves'un yönetimindeki orkestra EMI
firması için plak doldurmuş. özellikle Eigar ve
Delius'un yapıtiarına agırlık veıilmiş: Marek
Janowski ile ASV firması için Brahms ve
Schurnanrı'ın senfonUert seslencliıilmiş� ı 98889 sezonunda plak çalışmalannı sürdüren
üverpool Kraliyet filarmoni Ubor Pesek yö
netiminde Çek filarmoni ile birlikte Dvorak
senfonileıinin kaydını yapacaktır: Orkestra ay
nca Jill Gomez ve. Ubor Pesek ile Berlioz'un
"Les Nuits d'Ete" (Yaz Geceleıi). Vernon
Handley yönetiminde de Vaughan Williams'ın
5. Senfonisi ile "flos campi" adlı yapıonı dol
durmuş ve bu plak ı 988 BPI'nin Klasik Ödü
lü'nü kazarırruştıı: Orkestra aynca üverpool fi
larmoni Korosu ile birlikte Vaughan Williams'ın
"Sea Symphony"sini (Deniz Senfonisi). Sir
Charles Mackerras yönetiminde Rahmani
nofun 3. Senfonisi ile Senfonik Danslan'rıı. Sian
Edwards ile de Çaykovski'nin eserleıini içeren
plaklar doldurmuştuı:
üverpool Kraliyet filarmoni Orkestrası her
yıl üverpool ve cıvarında verdigi yüzden faz
la konseıin yanısıra düzenli olarak Londra'da
Royal festival Hall ile Barbican salonunda kon-

serler vermekte. BBC ve Granada televizyo
nu programianna katılmaktadıı: Orkestra üye
Ieli aynca çok ilgi gören "Letter to Brezhnev"
(Brejnev'e Mektup) adlı filmin müziginin yoru
muna da katılmıştır.
Orkestra aynca ı 9001ı yıllarda bütün Mahler
senfonileri yorumlayan ilk İngiliz orkestrası
olma ünvanını da taşır: ı 950'lı yıllarda ise
"Musica Viva" adı altında düzenlenen konser
ler çagdaş müzige önemli katkılarda bulunmuş:
ı988'de "88 ÇaSdaş Müzik festivali"ne katıla
rak Luigi Nono'nun iki bestesini seslendirmiş
tir.
Orkestra 20 yılı aşan bir süre içinde Alman
ya. Polanya. fransa. İsviçre. İrlanda. Avustur
ya Yugoslavya Hollanda Belçika ve İspanya'ya
turne yapmış. ı 988 Ekim ayında ise Çekoslo
vakya'da Prag. Bmo ve Bratislava'da konserler
vermiş� ı 989 yılında Uluslararası ı 7. İstanbul
festivali'nde verecekleıi üç konseıin yanısıra
Hollanda İsviçre. Sovyetler Birligi ve Japonya
turnelerini gerçekleştirecek�
Uverpool Kraliyet filarmoni Derneği ve Or
kestrası ı 990 yılında kuruluşlannın ıso. yılını
kutlayacaktıı:
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879 yılında Almanya'nın Breslav (bugün
kü Polanya'nın Wroclaw) kenti üniversi
tesinin felsefe fakültesi 46 yaşındaki
Brahms'a -Cambridge Üniversitesi'nin iki yıl
önceki uygulamasını örnek alarak- "artis
musicae seveliolis in Germania nunc pıinceps"
(Gddi müzik sanatının Almanya'daki ilk üsta
sı) olarak "Doctor honoıis causa" (Şeref Dok
toru) ünvanını vermiş: bested de bunu bir te
şekkür mektubu ile cevaplamışn Ancak arka
daşı Breslav Müzik Direktörü Bernhard Scholz.
bir senfoni ya da bir tören şarkısının bu kuru
teşekkürden daha iyi olabileceğini söyleyince
Brahms. şakaa bir tavırla üniversite kenti
Göttingen'de daha önce topladığı eski öğrend
şarkılaıını senfonik üslupta işleyerek. Avustur
ya'nın kaplıca kasabası Bad Ischl'da 1880 yılında
tamamlamış ve yine şakaa bir başlıkla 'i\ka
demik Festival Uvertürü" olarak üniversiteye
hediye etmişti.
4 Ocak 188l'de Breslav'da bested yöneti
minde ilk kez çalınan uvertürünü Brahms. "öğ
renci şarkılannın Suppe stilinde çok eğlenceli
bir potpuıisi" olarak tanımlaıruşn. Ancak rüm
neşesine karşın eserde biraz özlem de sezilir:
Olgun bir insanın geçmişine. gençliğinin neşe
sine geli bakışıdır bu belki de..�Gddi müzik
doktoru"nun bu eselini öfkeyle eleştirerı cid
di temalar yeline eğlenceli şarkıcılan işleme
sine kızan müzik çevrelerine karşın. halkın ve
gençliğin sevdiği uvertüı; böylece ters orannlı
olarak berıimsendi.
Alışılmış orkestra çalgılan dışında pikolo flüt
kontrfagot tuba. zilleı; üçgen ve büyük davul
da kullanılan geniş kadro girişte sakindir: yay
lıçalgılar sanki uyuklar gibi açılış temasını Ra
keçi marşının bir uyarlamasını mınldanıı: ön
ce koroolar uyanıı: Neşeli bir feıahlık doğar:
timparti heyecanlarıır ve bir esintiyle geliver
miş gibi trompetler "Wir hatten gebauet ein
stattliches Haus" (Esaslı bir ev yapnk) adlı
Türingen bölgesi şarkısının güzel ezgisini du
yuruı: Obua ve klarnetler de ezgiyi biraz ge
liştirip bu kez parlak Majör tondaki giriş tema
sına ulaşnnı: Tema rüm çalgılan eğlenceye ça
ğınr gibidiı: önce kemanlar keyifle "Dinleyn
şarkılann şarkısJ!.ll söylüyorum" diye başlayan
"Landesvater" (Ulkenin babası) şarkısını çalar
laı: Bunu tahta üflemeçalgılann pasaj! izler Son
ra da fagotlaı: keman ve viyolalar eşliğinde "Yu
kandan ne geliyor" sözleriyle başlayan "Tilki"
şarkısına kemik biçimde girer: Bütün bu ezgi
ler değişerek. usta biçimde gelişip birbiriyle
kaynaşıı: Ancak orkestranın stilize olarak çal
dığı bu şarkılar "ciddi" müzikal gelişime Maes
toso tempodaki Coda'ya kadar zaman bulamaz.
O anda da bakır üflemeçalgılann şenlikli du
yurduğu kökeni 13. yüzyıla dayanan Latince
başlıklı "Gaudeamus igitur" (Arnk neşemizi bu
lalım) şarkısı genel sevince önayak olur: Or
kestra rüm gücü ve parlaklığıyla -bestedye gu
rur verecek bir zafer biçiminde- uvertürü so
na erdiıiı: (Süre lO')

STRAUSS.
KORNO KONÇERTOSU N0.2

R

ichard Strauss'un babası Franz Josef
Strauss (1822-1905) Münih Opera Or
kestrası'nın biıind kornocusuydu. Bu
çalgı için -içlerinde bir konçerto da olmak
üzere- pek çok eser bestelemiş. Mozart'tan o
30

güne -\Weber'in konçertinosu dışında- korıçerta
yazılmayan bu çalgı için yol göstermişti. Ünlü
orkestra şefi Hans von Billaw'un "kornonun
Joachim'i" diye tanımladığı Münihli baba
Strauss'un (vals kralı Viyanalı baba Strauss ile
kanşnnlmasın!) ikind eşL Münih'in büyük bira
yapıması Pschorr ailesinin kızından doğma oğ
lu Richard bu nedenle önce kornoyu tanıdı.
Wagner'in rüm operalarının ilk seslendiıilişle
ıinde korno partilelini çalan ve f:R yaşında o
da astırnı yüzünden bu çalgıyı bırakmak zorun
da kalan Franz Strauss böylece oğlunu etki
liyor: o da daha 18 yaşında biıind korno
konçertosunu besteliyordu. Ancak Richard
Strauss'un bu eseri babasından çok Mozart'ın
etkisindeydi
Bu 19. yüzyıl ürünü konçertodan 00 yıl son
ra 1943'de tamamladığı ve Opus numarası ve
rilmeyen ikind konçerto ise onun olgunluk
eseıidiı: Kornocuların teşekkür borçlu olduk
lan Strauss ailesinin teknik güçlüklerle. uzun
ezgilerle süslü son konçertosu solist yanında
orkestraya da güç görevler yükler:.. Babasının
anılması için düzenlenen bir törende çalınmak
üzere 1942'de bestelenen 2. Konçerto. ilk kez
Gottfıied von Freiberg ve Karl Böhm yöneti
mindeki Viyana rılarınoni tarafından -Richard
Strauss'un 191/de. kuruculan arasında yer al
dığı Salzburg Festivali'nde- 1943'de seslendirildi
Önceki konçertosuyla aynı tonalitede. fakat
daha çekingen daha ekonomik stilde yazılan
ve Strauss'un olgunluk çağı eserleri "Capıicdo"
ve "Son 4 Şarkı"yı anımsatan konçerto. korno
nun doğal sesi .Mi bemol ile başlaı: Oldukça ge
niş tutulmuş olan ı. Bölüm (Allegro). sürekli
ilgi çeken pasajlarla gelişir: Orkestranın biıind
kornosunun diğer çalgıların elinden alarak so
list korno ile girdiği eğlenceli diyalog bu ilgiyi
artnnı: Bölümün sonuna doğru temposu ağır
laşan (Andante) kısırnda solist korno. uzun Le
gato'sunu -kesintisiz çaldığı partisini- rahatça
duyurma olanağını elde eder:
2. Bölüm (Andante con moto) ağır tempo
da ve La bemol tonda obua ile fagotların
-yaylılann bir oktav üzelinde yükselen- uzun
tiradıyla açılıı: Solo korno ancak 23 ölçü sonra
girer: tonalite La Majöre dönüştüğünde ise iki
güçlü uyan sesiyle. yine eski tonaliteye dönü
şü sağlar ve ezgisini duyuruı:
3. Bölüm (Allegro molto) canlı ve havalı bir
Rondo'duı: Yine bilinci bölüm gibi .Mi bemol
Majör toncia olmasının da yardımıyla soliste
kendini göstermek için geniş bir alan yaranlıı:
O zamana kadar sakin kalan timpaninin de des
teğiyle neşeli. hafif ve hızlı bir final oluşur:
(Süre 20'}

4.

ÇAYKOVSKI: SENFONI NO.::ı

Senfoni'sinden sonra l l yıl senfoni yaz
mayan Çaykovski ancak 1888'in yaz
aylannda bestelediği 5. Senfoni'siyle bu
alana döndü. O yılın başında ilk kez Avrupa'da
orkestra yönetiasi olarak uzun bir turneye çık
mış. birçok büyük kentin yanında Leipzig'de
Brahms. Grieg ve Delius'tı: Pıag'da Dvorak'L Pa
ıis'te Gounod. Massenet ve Paderewski'yi gör
müş: Rusya'ya döndükten sonra Nisan ayın
da Frolovskoye'deki sayfiye evine çekilerek
beste yapınağa koyulmuştu. Dört haftada tas
lakları üç haftada da enstrürnantasyonu ta
mamlanan eser ilk kez 1 7 Rasırn günü Peters
burg'da bested yönetiminde seslendirildl
Çaykovski'rıirı Hamburg'daki kalışında ken
disine bir baba gibi çok ilgi göstererı fakat "çal
gılama tekniğini çok fazla rahatsız edicL hatta

gürültülü davul sesielini antlpatik buldt@ınu"
belirten ve "Rusya'yı terkedip. gelişmiş kültür
ülkesi Almanya'ya yerleşmesini" Oneren Fllar
moni Derneği'nin 80 yaşındaki başkaru T. Ave
Lallement'a bu senforıisirıi ithaf edişl de anlam
lıdır:
Senfoniyi beğenen dlnkyidlere karşı eleş
tirmenler esere cephe almışlar: Çaykovski hiç
görmediği dostu Nataşa von M.eck'e yazdığı
mektupta 5. Senfoni's! konusunda kendisinin
de ürrıitsizl!ğe düştüğünü. "yaraoa gücünü
yitirdiği" korkusuna kapıldığını belirtm!şti. Sag
lıklı bir yapısı olmasına karşL zamanının çoğu
nu aglamakla geçirerı yazdıklarını beğenme
yen kendini mutsuz. kötü talihli hisseden ve
rüm bunlan -bu arada eşcinsel oluşunu da- ka
dere ba8Jayan ÇaykovskL son senforıilerinde
bu görüşü -kaderi- ana tema biçiminde kullan
mış ve not defterine de bunlan kaydetmiştir:
5. Senfoni'de ilk bölümün (Andante-Allegro
con anirna) ağır (Andante) girişl karanlık ve
pes sesli klarnetle başlaı: Chepin'in Op.26 No.2
.Mi bemol minör Polonez'inin ağır bölmesini
anımsatan melankolik tema diğer bölümlerde
de ortaya çıkacaknı: Sonat formundaki canlı
bölmenin (Allegro con anirna) ana teması ise
üflemeçalgılarla gelişerek yaylıçalgılara geçer:
çalgı gruplarının tutkulu tavırlanyla doruğa ula
şır: Yaylıçalgılarla duyurulan sakinleştiıid bir
yan tema da kenara Itilir: Vahşi bir patlama
anından sonra kemanlar ve tahta üflemeçalgı,
lar duygulu ve anlamlı ikind temayı sunaı: Bun
lann gelişirninden sonra kadeıin ıitrnik tehdi
di beliıiı: Bazen sakinleşerı bazen coşan böl
melerden sonra yaylılaı; fagot ve sonunda
timparti gizemli bir sessizliğe ulaşır:
Orta tempoda biraz özgürce. sürüklenme
den ve bir şarkı söyler gibi yorumlarıması
(Andante cantabile. con aleuna licenza) öngö
rülen 2. Bölümde. Çaykovski'nin en etkili ez
gileıinden biıi romans biçiminde yansınlıı: So
lo koroonun duyurdugu. sonra da viyolonsel
lere geçen -ilk dinleyişte bile belleklerde
kalabilen- bu ezgi ebuanın pınlnlı cevabıyla
duygulu bir diyaloga dönüşür: Viyolonsellere.
sonra da kemanlara geçen tema heyecan ve
lid şekilde rüm orkestraya ulaşır ve tutkuyla
yükselir: Çaykovski "ikirnlz de uçsuz bucaksız
şüphe denizinde sıgınacak bir liman bulama
dan sürüklenmekteyiz" sözleriyle bu bölmeyi
tanımlaı: Kader teması tehdit edid bir havada
tekrar duyuluı: Bölüm yine -önem veı1len çalgı
kiarnetin ezgisiyle sona erer:
3. Bölümde (Allegro moderato) alışılmış
Scherzo'nun yelini vals alır: Daima değişerek.
çeşitli çalgı guruplanyla sunulan bu ştirsel ve
zarif havadaki vals bölümünde. kader teması
ancak sona doğru. şemalar biçiminde klarnet
ve fagotlarda duyulur:
4. Bölüm de (Finale: Andante maestoso - AJ
legro vivace) ilk bölüme benzer: Uzun ve ağır
giriş (Introduction) bölmesiyle başlaı: Ancak
kader teması bu kez parlak Majör toncia açık
lanıı: Şenlik havasındaki üflemeçalgılar ve çan
sesleri bunu güçlendiıiı: Daha sonra hızlana
rak (Allegro vivace). yan teınalarla kanşarak.
güçlü kontrastlarla bezenerek geliş!ı: Sonda. ka
der teması görkemli biçimde duyuruluı: Eser
büyük heyecan Içinde -sanki kadeıi yenilgiye
Uğratacakmış gibi- çoşkuyla sona erer: (Süre
47')
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nkara'da dagan sanatçı 15 yaşmda Pa
ris Konseıvatuan'nı üç birinciilk Odülü
lle bitirdi. Nadia Boulanger lle kompo
zisyon. Alfred Conot ve Wilhelm I<empff lle

de plyano eSJtiml gördü. 16 yaşında uluslarla
rası solistlik kaı1yertne başlayan İdll Biret
ABD'deki Ilk konsertnde Ertch Lelnsdoıf yö
netimindeki Boston Senforıi Orkestrası eşllg1n
de Rahmaninofun 3. Plyano Konçenosu'nu
çaldı. Enesi yıl aynı konçertoyu Plerre
Monteux yönetimindeki Londra Senforıi Or
kestrası eşllg1nde yorumlaciL İlk Sovyetler Bir
li8i turnesini piyanist Emll Gilels'in daveti üze
rtne yapan Biret 1984'de l.erıingrad fllaımorıi
Orkestrası lle bir dizi konser verdi; 1980 ve
198l'de de Avustralya turnelerini gerçekleştir
di.
Avrupa'nın hemen hemen tüm kentiertnde
resitaller ve orkestralar eşllg1nde konserler ve
ren sanatçı birçok festivale de katıldı. Belçika'da
yapılan Kraliçe Elizabeth Uluslararası Yanşması
dahil birçok plyano yanşması jürisinde yer alan
İdll Biret'ln aldıgı ödüller arasında 1954 ve 1964
Uli Boulanger Vakfı Aı-ıtıa8anı. 1959 Dlnu
Lipat:Ji Altın MadalyasL 1974 Polonya Sanat
Ödülü ve 1976 Fransa "Chevalier de l'Ordre
du Meıite" sayılablliı:
Sanatçının doldurdı$1 birçok plak arasında
Liszt'ln Beethoven'ln senforıileıirıin plyano uy
gulamasıru içeren alo plaklık albüm büyük yan
kılar uyandıımışoı:
BU: I H O V I. N
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eethoven'ln sonuncu piyano konçeno
su. Fransız işgall altındaki Viyana'da
1809'de tamamlanmıştıı: Fransızlar kenti
kuşatoklannda bombardımandan. yıkıntılardan.
askerlerden. davul sesiertnden yaşamın altüst
oldugunu deftertne not eden Beethoven kar
deşi Karl'ın bedrumuna sıgırunışn İşgal sürer
ken bir Fransız subayına ·�er general olsay
dım ve kontrpuandan anladı8ım kadar strate
jiyi bilseydim. canınıza okurdum" diye bagıran
bestecinin Haydn'ın öldügü günlerde yazdıgı
konçenosu gerçek bir başyapıt olarak kabul
edlliı:
Beethoven temaların zerıginll8inde. sertm
(exposltion) ve gelişirnde (developpement). o
zamana kadar sonatlarında kullandıgı özellik
leıi olaSanüstü genişleterek. eseıirıi güç ve
enerji taşan bir piyano-orkestra senfonisi biçi
minde işlemiştir: Orkestra yalnızca. parlak pi
yano paıtislne eşlikle yetinmez. temaların ka
rakteıirıi belirleyerek. anlaom gücüne Onemli
katkıda bulunuı: Böylece 19. yüzyılın Ilk mo
dem virtüoz konçenesunun soylu örneSI ger
çekleşmiştir:
Beethoven'in Viyana'yı iş8alden önce terke
den hamisi Arşidük Rudolfa ithaf ettiSJ ve sa
� nedeniyle yorurnlayarnadıgı konçene Ilk
kez. eseıi yayıniayan Breitkopf-Haeıtel yayıne
Vinin bulundı.ıgu Leipzig'de. 28 Kasun 181 l'de
piyarıist Fıiedıich Schneider ve Jolıann Ph. Chı:
Schulz yönetimindeki Gewandhaus orkestra
sı tarafından seslendirlldi. İlk çaJıruşta büyük ba
şan kazanan konçeno. bir yıl sonraki Viyana
yorumunda ise hiç be8erıilmedi. Konserde
-bugün unutulmuş- dön ç:a8daş bestecinin ese
ıi yanında Raphael Poussln ve Troyes'ln tab
lolanndan esinienlimiş bir tarz gösteıi de yer
32

alıyordu. BeethO'IIen'in ogrenctsl Karl Czemy'
nın çaldıgı konçerto bu kanşık ortamda
-bestecinin dehası kabul edilinekle blrllkte
kaynadı. � Konçerto aydınlara seslenlyordU;
20 dakikayı -diger Iki bölürnün süresini de- aşan
Uk bölüm çok uzundu. Çok güç olan ve do
gaçlama çaluııyormuş Izlenimini veren plyano
partisi -özgürce sunulmasına karşın- orkestıa
lle Uk dinlerıişte sezllemeyen bir iç bagla öıiil
müştü; melodllet vasat dinleyiciler için karan
lıkta kalıyordu.
Bu Uk Viyana yorumunda işgald Napolyon
ordusu askerlerinin de bulundugu Kaerthnert
hor Tiyatrosu'nda Uk bölümün görkemli akor
lanyla şaşkınlaşarak ayaga fırlayan bir Fıansı
zın 'Yaşasın İmparator" diye ba8ırdı8ı hikAye
ediliı: Ancak temaların cesut tınılı ve zaten yan
sıtan havada oluşu. Eroica (Kahramarılık) sen
fonisi ile ayru tonalitede yazılmas� olaganüstü
ınimaıi bir bütünlük gösteren görkemli yapısı
nedenlertyle Beeth=n·ın hiç düşünmedi8i
imparator adı yaygınlaşmış. özelllkle Angio
Sakson ülkeJelinde -günümüzde bile- kullanı
Jagelmiştit
!.Bölüm (Allegro) tüm orkestranın tonalite
nin belli başlı aımonlsinl belirleyen üç kesin
akorundan destek alan piyanonun sanki do
gaçtan (improvlze) çalıyormuş gibi kadans
benzeıi akıa ve parlak arpejlerle bu akorlann
arasını örüşüyle başlat Beethoven'in en Ilginç
buluşlanndan biıi olan ve on ölçü süren bu et
kili ve alışılmamış giıişl orkestıanın kahıaman
lık yansıtan Uk temayı canlı sunuşu lzlet İkirıct
tema bir matem marşı gibl gizemli ve hafif baş
lamasına karşın. tekiarında güçlenit parJakla
şır: sonıaki Iki çeşitierne savaşçı bir karakter
kazanıı: Orkestıanın canlı ve neşeli gelişiml te
manın her kez değişik biçimde duyuruluşu. pi
yanonun daima etkili olan figürleıi ve alışılmış
tıiller yeline teknik güçlü8ü arttıran çift el kro
matik kadanslarla da katılınıı bölümü llginçleş
tiıit Sondaki zirvede ise orkestıa ile piyano
güçlü bir savaşuna giıişiı: Komolann sakinleş
tiıici yankısına karşın bölüm canlı şekilde so
na eret
2. Bölüm (Adagio un poco mosso) Jirik ya
pısıyla Ukine karşıt bir hava oluşturur: Ancak
kendi içinde güçlü kontrastiardan uzak kalıı:
Sürdinli yaylıçalgılann hemen sundugu hüzünlü
ezgi. dini bir korali anımsatıt Plyano buna.
Oıopin'i anunsatan duygulu biçimde cevap ve
ıit Plyanonun önceden gelişini sezdirdi8i. sonıa
da anı ve canlı bir atakla (attacca) ara verme
den girdi8i 3.Bölüm Kondo (Allegro) bir sonat
biçiminde kurulmuştur: Canlı duyurulan ana te
madan sonra. Jirik bir yan tema beliıit Türlü
majör tonlarda dolaşarak genişletilen gelişim
de ise yalnızca ana tema degerlendlıilit Plya
nonun uzun tıilinl tekrar bölmesi izler Son böl
me (Coda) ise parlak ve hızlı dans temposu
nu daha güçlendlıit halk müzi8inl anımsatan
bir neşeyle. Beethoven'in en çoşkulu sayfala
nndan biıinl finale ulaştın! (Süre 40')

BRAHMS SLNI'ONI NO 4
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ı:ahms 4. Senfonl'yl. Avusturya'nın Steier

mark bölgesindeki Mürzzuschlag kasa
basında tatil yaptıgı 1884 ve 1885 yaz
aylannda besteledl Ancak başlangıçta dostlan
bile esere tepki gOsteıiyot piyano düzenleme
sini dinleyen acı dilli eleştirmen Eduard
Hanslick Uk bölüm (Allegro) hakkında şöyle di
yordu: "Tüm bölüm boyunca iki tane zeki fa.
kat çekilmez kişi tarafından dövüldügüm his
sine kapıldım� Buna karşılık Brahms'ın yeni
eserleıinl Inceleyerek düşünceleıinl mektup
larla belirten ögrenctsi ve yakın dostu. amatör
piyanist FJizabeth von Herzogenberg (1848-92)
daha gerçekçi hüküm verebiliyordu: 'Temalar
ve kontrpuan yönünden çok ince düşünüle
rek o kadar deline iniimiş kl ancak üstün va
sıflı dinleyiciielin anlayabilecek.leıi aynntılar ge
niş kitleleıin kapasitesini aşmış ve böylece ula
şılmak istenen gayenin duygusal etkisl gözden
kaçmış� .. Brahms da -belki yakın çevresinin
eleştirileıinl düşünerek- eserinin Uk yorumu
için Viyana yeline. küçük bir kasabayı seçrnişti:
Hans von Bülow'un gözetiminde çalışan usta
bir saray orkestıasına sahip olan Melnlngen'de
25 Ekim 1885 günü senfonlsinl Uk kez kendi
yönetmiş ve büyük başan kazanmış. hatta
Beethoven'den beli en görkemli Scherzo ka
bul edilen üçüncü bölüm tekrarlanmıştı. Bunun
üzeline bu orkestıa lle derhal tumeye çıkılmış.
Almanya ve Hollanda'da konserler veıilmiştl
Buna karşın 17 Ocak 1886 günkü Uk Viyana
seslendlrilişi o kadar başan kazanmadı. O yıl
larda "Salonblatt" gazetesine müzik eleştirileri
yazan ve tutucu bir Wagner hayranı olan bes
teel Hugo Wolf (1860-1903) 4. Senfonl'yi
"Bı:ahms hiçlik. boşluk ve ıiyakarlıkJa. yine esini
olmayan bir eser bestelemekteki ustalıgıru
gösterdi" diye tanımlaınışo. Ancak Wolfun bu
fikıindeki ana nokta "esin olmadan erişilen
ustalık" Brahms'ın "olaganüstü kıt malzemeyi
işleyerek ölçillelin sınırına ulaşan müzikal
foımlarda geliştirmesi" onun başka hiç bir ese
linde bu kadar belirgin göıülemez: İlk bölümün
ana teması bir tek üçlü araJıgın (interval) tek
ıaruıdan ve tersine çaluıışından (inversion) olu
şur ve tüm senfoninin aımonlk yapısında ege
mendil: 4. Senfonl'sinl "Metni olmayan bir Ko
ral"e benzeten Brahms'a göre zor olan beste
yapmak d� gereksiz notalan çıkanp atabil
mektit Bu müzikal ekonomi son bölümde ise
zirveye ulaşır: sekiz ölçülük bir temadan tüm
bölüm oluşturulur
l.Bölüm pek hızlı olmayan (Allegro non
troppo) biçimde. keınanlaruı bir giıişe gerek
sinmeden 20 ölçü boyunca sunduklan geniş
ve duygulu bir balad benzeıi ana tema lle baş
lat Tahta üflemeçalgılar temanın bölmeleıini.
soru--cevap şeklinde yankılanınnış gibl kanon
benzeıi eneljik olaıak duyururlaı: Koroolar ar
monlyi pekiştiıit Bas yaylılar ıitmik yönü vur
gulat Bilinçle verilen göreviert her çalgı canla
başla yürütür; tema her kez degişik eşlikle su
nulur Romantik olmasına karşın kahrarnanlıgı.
şövalye ruhunu yansıtan ikind temadan Once
yan temalar da sergilenit Karşıtlıgı güçlendiren
duygulu viyolonsel motifi özelllkle ilgi çeket
Kısa selimden (exposition) sonraki tekrarda.
tema anıtsal biçimde güçlü olaıak duyurulur
2.Bölüm (Andante modeıato) � tempoda.
ön plandaki komolann_duyurdugu sanki orta
ça8dan kalıruş karanlık bir baladla başlat Biıinct
bölümden motifler kısaca anımsanıt Orta böl
mede viyolonsellelin ana tema ile ilişkili duy
gulu temas� keınanlaruı gizemli motiflerle ör-

dükleıi figürlerle işlenit Bu bölümü. Brahms'a
yazdıgı mektupla FJizabeth von Herzogenberg
şöyle açıklıyor: 'Yalnızca sizin verebilecegınız
özellikleıi taşıyan Andante'de baştan sona me
Jodi egemen ve insan içine girdikçe güzelleşl
yor: opkı bir günbaomında tonlann sıcaklaşma
s� menekşe rengine dönmesi gibi... İkirıd te
manın Mi Majör'de tekrar bellımesi ile. kocamla
ben mutlulukla birbiıimlze bakok ve size te
şekkür ettik.."
3. Bölüm (Allegro giocoso). yine E. von
Herzogenberg'in anlaomıyla "Tatlı ve zaıif şö
lenden sonıa gelen ve sert. güçlü mlzaana alış
mak için bir soluk gerektiren ancak kısa süre
de oynaldıgına. hızına insanın yürekten kapıl
dıgı Scherzo� gerçekten de Bıcıhms'ın bir ben
zeıinl daha yazmadıgı türdediı: Vahşice. şey
tani bir şakacılıkJa gelişen tema yine biıind bö
lümden kaynaklanıı: Bı:ahms'ın bu bölümde ek
olaıak kullandıgı pikolo flüt kontrfagot. üç
timpanl triangl(üçgen). t1z sesli Do klarnet sıç
rayaıcık. llerleyen her türlü nuansı deneyen tut
kulu anlardan duygusallıga. fısıldayışlara bile
uzanarak. gelişen bölümde hiçbir zaman aza).
mayan gerilimi yansıtmakta yardıma olur Bi
raz daha az hızlı (Poco meno Presto) tempo
daki bölmede ise biıinct bölümün kahraman
lık motifini komo ve fagotlar sunar
Çeşitierne sanatının bir zirvesi olaıak kabul
edilen 4. Bölüm (Allegro energico e passiona
to) eneljik ve tutkulu bir hızda komo ve trom
bonlann sundugu tema ile başlat Brahms se
kiz ölçülük küçük bir Passacaglia temasını bir
biline bagJı 30 çeşitierne ile geliştirerek kah
baslarda. kah melodl olarak. kah orta seslerde duyurarak. güç bir görevi yeline getiıit Bach'ın
150 numaıalı "Nach diı: Hert verlanget ınich"
başlıklı kantatının temas� tek bir nota (La
dlyez) ilavesiyle değiştirerek kromatik biçime
getirmiş ve bunu sürekli değişen karşıt parti- lerle işlemiştit Aynca çeşitiemelert de bir sonat formunda düzenlemiştir: İlk ll çeşitierne
sonatın eneljik ana bölümünÜ; onu izleyen dört
çeşitierne Jirik bölmeyi; 16. çeşitlernede tek
rar duyulan oıjinal tema heyecanlı gelişim
(developpement) bölmesine uzanışt 23. 24 ve
25. çeşitlerneler ise Uk üçe) dönerek "tekrar"
(repıise) bölmesini belirler-Cöda'ya dönüşen
30.çeşitleme ile sert orkestıa akorlan eseıi so
na erdlıiı:
Çagdaşlannca aniaşılamayan flnali yine E.
von Herzogenberg şöyle açıklıyor: "En sevdl8im ve giQerek büyülendl8im bölüm... Hele
trornbonun altın sesinde tema Mi Majör'de tek
rarlandıgında.. Çok şüküt anlamına varmak için
müzikçi olmak gerekmiyoı:.� (Süre 42')
·
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•

13.7.1989, Atatürk KültürMeıXezi Bü

•

Salonu. 18.30/Atatürk Cultı.ualCentre B'

LİVERPOOL KRALİYET
FİLARMONİ ORKESTRASI
THE ROYAL LIVERPOOL
PHILHARMONIC ORCHESTRA
Şef/Conductor
Solist/Soloist

Tolga KASHIF
Caroline DALE. viyolonseVcello

S. BARBER

Adagio

E. ELGAR

Viyolonsel Konçertosu, Mi minör 0p.85/
Cello Concerto in E minor Op.85

(1918-1981)

(1857-1934)

•Adagio-Modeıato
• Lento-Allegro molto
•Adagio
•Allegro-Modeıato-Allegro. ma non troppo

Solist/Soloist: Caroline DALE
AR.A/INI'ERl1ISION
van BEETHOVEN
(1770-1827)

L

Senfoni No.7, La Majör Op.92/
Symphony No.7 in A Major Op.92
• Poco sostenuto-Vivace
•Allegretto
•Presto
•Allegro con bıio

Orkest:ıanın tumesi POUY PECK INTERNATIONAL taiafından flııanse edilmişti!:
The tour of the Orclıestra has been sponsored by POUY PECK INTERNATIONAL
Katkılaruıdan dolayı VESTEL Elektronik Gereçler Tıc. Ltd. ŞtJ.'ne teşekkür ederiz.
� slıould lJJce to thank VESTEL Elektronik Gereçler Tıc. Ltd Şti. for their cont:ribııtions.
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CAROLINE DALE

G

ünümüzün genç viyolonselistleıi ata·
sında önemli bir yeri olan Caroline Dale
1965'de doSdu. Londra'da South Bank
ile Wigmore Hall'da.aynca Londra. Salisbury.
Harrogate . Brighton ve Waıwick festivalleıin·
de resiral ve oıXestralar eşliSinde konserler
verdi. Bundan başka Kraliyer filarmonik. Halle
Orkestrası ve Kraliyet Uverpool Orkestrası
konserieline de solist olarak katıldı.
Ünlü eSitmen f1orence Hooton'un ösrenci·
si olan Dale 13 yaşında BBC-Yılın Genç Sanat·
cısı Yanşması'nın yaylıçalgılar bölümünü. 16 ya
şında da Kraliyet Müzik Akademisi bursunu ka
zanciı. Sanatçı daha sonra İsserlis bursu ile iki
yıl süreyle Plerre fournier ile İsviçre'de. ayn
ca Janos StaıXer ve Lynn Harrell ile çalışma
o� buldu. 1985 Haziranında Kanada'da
yapılan Genç Müzikçiler Uluslararası festiva
li'nde İngiltere'yi temsil eden Caroline Dale ay
nca Montreal. Quebec ve Toronto'da resitaller
verdi.
Caroline Dale 1989 yılında Uverpool Krali
yer filarmorıi OıXestıa ile Uluslararası 17. İs
tanbul festivali'nde vereceSi konserden baş
ka İngiliz Oda Orkestrası ile Queen Elizabeth
Hall'da ve Kraliyet filarmoni eşliSinde çala
caktıı:

!) A I<. I'> L I \ A D A lı l O

A

m�rtka Birleşik Devl�tl�rt'nin Ilk ulusal
best�cil�rtnd�n sayılan Samu�l Barbet
1935 Pulitz�r Ödülü'nü kazanarak Av
rupa'da ögi'enlm görmüş. �ski dünyayı � kül·
�ü yakından tarumıştu: Salzburg Festiva
li nın 1937 yılı ko�rl�rtnde Ilk kez yeralan
Am�rtkan best�si de (f�k Bölüınlü Senfoni)
onunduı: Unlü �f Toscanini'nin Güney Ame
rtka turn�sinde repertuanna giren Ilk Arnert
kan esert d� onun 'Yaylıçalgılar için Adagio"su
duı:
İlk kez New York'da 1938'de Tescanini yö
�timind� NBC Senfoni Orkestrası tal1lfuıdan
sesl�ndirtl�n �ser aslında 1936 yılında beste·
lenen Qp. ll Si minor Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün
a8Ir bölümünden düzenlenrniştiı: Kontıabas �
viyolo�l panil�rt yer yer geliştirtlmiş � da
ha g�niş boyutlu bir eser halln� getirtlmiştiı:
T�k te� sad� � Urik bir yapıya sahip olan
Adagioda uzun melodl cümlesi de�ik çalgı
_ kanon �kllnd� işl�nip. armonik ola
larda bır
rak �ııginl�ştirtl�rek büyük bir gertUm elde
edllmiştiı: Daha sonra m�lodl �sertn ortjinal to
nallt�sind� �rtr � Majör bölümde karşı tona
litel�nn g�Uşm�si ile sona eret (Süre 6')
_

ı:ı.e..ı Al<.
VIYOLONSI:L KON CER I" OSU
•

I

ngiltere'nin Brahıns'ı olarak anılan Edward
Elgar'ın en ünlü eseriertnden biri de viyo
lonsel konçertosudur. "Boyutuna rağmen
büyük. iyi ve canlı bir eser" olarak tanımladığı
konçertosunu Elgaı; I. Dünya Savaşı'nın yıkı
mından ve etkisinden hala kurtulamadığı gün
lerde. 1918·19 yıllannda besteledi: Sussex'de
bir kır evine çekilmişti ve aynca kansının has
tal®yla uğraşıyordu. Bu nedenle Londra'da
yazınağa başladığı konçertosunu sonradan "Bir
rrısar;ın yaşama karşı tavn" olarak açıklamıştır.
1�20de kansının ölümünden sonra başka bü
yuk bır eser yazmayan Elgar'ın bu döneme ait
besteieıinin hepsinde buruk bir sonbahar ha
vası sezilir: Bested. eserlerinin modasının geç
tiğine. çağ dışı olduğuna giderek inanmaktaydı.
Konçerto için. çağın ünlü viyolonsellsti Fellx
Salmond yardımcı olmuş. ve 26 Ekim 1919'da
besteci yönetimindeki Londra Senfoni Orkest.
rası eşliğinde Ilk seslendirtlişi de o gerçekleş
tirmiş. ancak eser başansız kalmıştır. Çağında
pek ilgi görmeyen. ancak bestecinin ölümün
d7n yıllarca sonra -bu kez de II. Dünya Sava
şı ndan sonra. Pablo Casals'ın repertuanna al
masıyla tanınan konçerto- günümüzde sevilen
bir eser olarak konserlerde sık sık yer almak.
tadır.
Baştan sona solo çalgının egemenliğini du
yuran � yalnızca ikinci ve üçüncü bölümler
arasında ara �Iilen bu dört bölümlü esertn ı.
Bölümü (Adagio-M.oderato) viyolonselln uzun
ve sogukkanlı girtşiyle başlar. Tutkulu bir ka·
dans biçiminde gelişen girtşten sonra sakin ha
vadaki ilk tema 9/81ik ölçüde viyola tarafından.
Majöre dönüşen ikinci tema ise 12/8'lik ölçü
de klarnet ve fagot tarafından sunulur.
2. Bölüm (Lento-Allegro molto) önce Sicili·
ano biçiminde hüzünlü ve ağır (Lento) bölme
ile başlar. Sonra hafif � kolay orkestra eşliğiyle
carılı (Allegro molto) tempodaki Scherzo ge
Ut Solo çalgı ise tekrarlanan notalarla seçkin
leşiı: Buna kentrast oluşturan kısa ve a8Jrca
(l.argamento) Urik bölme bu canlılığı böler.
3. Bölümde (Adagio) bir oda müziği kadro
su�daki orkestra a8Jr bir yakınışı duyurut El
gar ın en dokunaklı � kişisel anlatırnlarından
biri olarak kabul edilen ezgiyi solo çalgı dile ge
oru: Tamamlayıa bir kadans. bölümü fuıale bağ
lar.
4. Bölüm (Allegro. ma non troppo) esertn en
kanşık ve uzun bölümüdüt Göstertşli stiliyle
..
bakır uflemeçalgılar. Elgar'ın olgunluk çağını
yansıtır gibidiı: Ilk kez orkestra ile solist çeki·
şiı: Adagio'dan bir bölme. solistin kadansıyla
yansırken hüzünlü etki artaı: Ancak etki daha
tam duyulmadan neşeli. carılı Rondo oluşuı:
Bestecinin usta çalgılama tekniği. solo çalgının
kendisini çok iyi göstermesine olanak sağlar:
Orkestra. sollstle çok. ender birlikte çalar: ay
nca bir bütün olarak yorumdan kaçınır. Daha
sonra açılış kadansı tekrar duyulur � carı1ı bir
Coda ile konçerto parlak biçiİnde sona erer.
(Süre 29')

ı

BI:UHOVI:N SENI-ON! NO

Samuel

Barber

Viyana'da Beethoven'in yönettiğini. ancak sa
ğırliğı yüzünden acıklı durumlara düştüğünü
kemancı Spohr anılannda anlatır. Napolyon'a
karşı savaşmış sakat askerlelin yaranna düzen
lenen konserde Beethoven'in bu nedenle bes
telediği "Wellington'un Zaferi" ve birçok marş
da yeralmıştı. Bu kanşık konser düzeninde bi-'
le -eleştirmenlere karşın· beğenilen 7. Senfo
ni'yi, Wagner "Dansın Tarınsallaştınlması·: Ber
lioz "Çağdaş müziğin harikası" olarak tanımla
mış. daha sonra da. dansın şiirleştiği bu esere
ünlü bale ustalan ilgi göstermişlerdi.
1. Bölüm ağır ve engin (Poco sostenuto) şe
.
kilde
başlar: uzun girişi. dostça havası ile ba
ğımsız bir eser gibidir. Önce enerjik ve ciddi.
sonra yumuşak ve hülyalı iki temayı da obua
sunar. Bu banşçı atmosferden sonra ritrnik yük
selışlerle hızlı (vivace) bölmeye geçilir. Bura
da asıl temayı flüt belirler: tüm bölüme ege
men olan bu tema önce yaylılar. sonra da tüm
orkestra tarafından alınır. Çok canlı orkestra
efektlert. ilginç tonalite değişimleri (modülas
yonlar) çok güçlü (fortissimo)-çok hafif (pia
nıssımo) arasında sert geçişlerle dinamik bir
gertUm yaratılır. Dramatik bir genel susuşun ar
dından viyola. viyolonsel ve kontrabaslann 1 1
kez ısrarla tekrarladıklan kromatik motif gide
rek yükselerek -bir crescendo ile- fanfarlann
zafer çağnsına ulaşır.
M.inör tonda başlayan 2- Bölüm. pek hızlı ol
mayan (Allegretto) tempoda. hüzünlü ve me
lankolik bir matem havasındadır. Ağır ritiınli ba·
sıt ana tema önce bas yaylılarda -viyola ve
viyolonsellerde- çekingen şekilde duyurulur
Kemanlann buna katılmasıyla bu kez duygulu
� özlem dolu bir ezgi belirir. Buna klarnet Ma
jör tonda dostça cevap veriı: Ancak basların
eşliğindeki ciddi girtş teması yeniden huzursuz
şekilde belirir. Serbest çeşitlemelerle ve içten
bır anlatımla gelişen hüzünlü hava bölümü so
na erdirir.
3. Bö�üm çok hızlı (Presto) ve ateşli bir
Scherzodur. O çağın eleştirmenlertnin "çılgın
c� v: düzensiz" bulduklan tempoda gellşiı: Öl
çunun kurallanyla alay eder gibi sıçrayan dik
kafalı rttmiyle. keskin dinarnizrni ve dizginlen
meyen neşesiyle baş döndüren Scherzo.
Ttio'nun sakin (assai meno prestö) havasıyla
dınlenır. soluk alır. Bir Güney Avusturya ezgisi
olduğu söylenen ve tahta üflemeçalgılarla su
nulan Majör tondaki bu Urik motif. dans tema
sından sonra tekrar duyuluı: Ancak tüm arkest
ranın güçlü akorlanyla bölüm sona erer.
4. Bölüm hızlı � parlak (Allegro con brto)
tempoda bitmeyen rttrnik eneıjisiyle fırtına gibi
sürer. Alışılmarnış şekilde. ölçünün zayıf tara
fının vurgulanmasıyla beliren kavrayıa tema �
daha sonra yan temalar çılgınca gellşiı: Coşkun
bir Coda ile eser sona erer. (Süre 40')

1

8 l l yılında Teplitz kaplıciııand
n a yakın
dostlan ile geçirdiği mutlu günlerde �
sonraki aylarda Beethoven'in 7. � 8. Senfonilert ile Arşidük Üçlüsü doğdu. Taslaklan da·
ha 1809'da hazırlanan � Kont Frtess'e ithaf et
tiği 7. Senfoni'yi. besteci en sevdiği esert ola
rak tanımlar. Senfoniyi ilk kez 8 Aralık 1812'de

Ludwig van Beethoven
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Bir Çizgi: Dünden , Bir Kalem: Yarın an

Cross bir çizgidir,
geçmişten bugüne ulaşan . . .
Ve gelecegin kalemidir
Cross, dünü yarına baglayan
çizgisiyle tanınır. Cross
sonsuzlugun tanımıdır,
kalemden önce varolan ve
hep zamanı yazan. Biçim
sözünü bitirdiginde yerini
Cross'un sonsuz varoluşuna
bırakır... Degerler simgesi
bir kalem, hep tek olan . . .
Zamanın ötesindedir Cross
ve zaman Cross'la deger
kazanır.

CR OSK

SINCE 1846
Ömür Boyu Garantili Cross kalemlerinin Türkiye distribütörü Scrikss AŞ.'dir.

PULLMAN ETAP'IN
BÜYÜK VE IŞILTILI DÜNYASI
iş ya da eğlence. Pu l l man Etap bugünün insanına bekledi
ğinin en iyisini sunuyor Konukseverl i k geleneği ile buluşan
çağdaş konfor. şık mekanları bütünleyen özen li servis... Ola
ğan bir güne ka l ite katmak. özel anları unutulmaz kılmak
için büyük ve ışıltı l ı bir dünya
Yeryüzünün 43 kentinde 208 otelle paylaşılan aynı ayrıca 
l ı k. aynı görkem . aynı farkl ı l ık.
AIX·EN·PROVENCE • AL BAHA e AMSTERDAM e AN KARA e ASWAN e BANDOL e

BOLOGNA e BONN e BORDEAUX • BRAZZAVI LLE e BRUSSELS e CABOURG • CAIRO

• CANNES • CHATELGUYON • COLOG N E • DAKAR • F E R N EY VOLTAIRE e FLORENCE e

FRANKFURT e G E N EVA e ISTANBUL e IZMIR e KHAMIS MUSHAYT e LOME e LUGANO

• LYONS • MADRID • MARSElLLE • NANTES • N I C E • ORLY • OUAGADOUGOU e PARIS e
ROME e ROUEN e SARREBRUCK e SCHIPHOL • TH E HAGUE e VE NICE • VI EN NA • ZURICH

-

PULLMAN



HüTELs

•

PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS IN TURKEY
PULLMAN ETAP MARMARA • PULLMAN ETAP ISTANBUL
• PULLMAN ETAP ALTINEL
e PULLMAN ETAP MOLA • PULLMAN ETAP !ZMIR
Member of Pullman International Hotels - Waeons Lits Group

Oda M üziğ i/Cham ber

Music

• 17.6.1969. Atatüık Kültür Meıkezi Konser Salonu. 1 1.00/Atatüık Cultuıal Cenıre Coneert Hall 1 1.00 am

ÇAGIL YUCELEN

ANADOLU YAYLIÇALGILAR ÜÇLÜSÜ
THE ANATOLffiN STruNG TruO
Çağı} YÜCELEN. keınan/violin

fcza GÖKMEN. viyola/viola
GiiJ3ün Ak.agün SARISÖZEN. viyolonseVcello
W.A.

MOZART

(1756-1791)

Divertimento. Mi bemol Majör (1<.563)
Divertimento in E fiat Major
•Allegro
•Adagio
•11enuetto: AllegnrTno
•Andante
•Menuetto: Allegretto:fno I-II
•Allegro

ARAIINTERMI5IS ON

S. KALENDER

Yaylıçalgılar için Üçlüffrio for Strings

(1919)

•Allegro moderato-Scherzo:fno-Vivo
Andantino-AllegnrF'"ınale (Vivo)

L

van BEETIIOVEN

( 1770-1827)

Üçlü. Sol Majör Op.9 No.l
Trio in G Major. Op.9 No.ı
•Adagio-Allegro con bno
•Adagio. ma non tanto e cantabile
•Scherzo. Allegro
•Presto

Katkılanndan dolayı KADIN Dergisi'ne teşekkür ederiz.
\lk should like to thank KADIN Dergisi for their contıibutions.

K

emana küçük yaşlarda babası Akşit Yü
celen ile başlayan sanatçı Ankara Dev
let Konseıvatuan'nda Belçikalı eğitmen
Jules Higny ve Suna Kan ile çalıştı: l l yıllık
eğitimini altı yılda bitirerek 1979'da konseıva
tuardan mezun oldu. Siena'daki Chigiana .Mü
zik Akademisi'nde oda müziği konusunda ih
tisas yaptı: Avusturya Hükümeti'nden aldığı
bursla Viyana Müzik Akademisi'nde Prof. J. Si
vo ile çalıştı ve 1984'de mezun oldu.
Halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra
sı üyesi olan Çağı! Yücelen yurtiçinde verdiği
konserlerin yanısıra Arnavutluk_ Bulgaıistan ve
Çekoslovakya'da da çalmıştıı:

fEZA GÖKMEN

A

nkara Devlet Konseıvatuan'nda J.
Higny ve B. Başe8ınezler ile viyola eği
timi göre sanatçı 1974'de mezun oldu
ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest
rası'na katıldı.
Roma'daki Santa Cecilia Konseıvatuan'nda
iki yıl süreyle f. Giuanrıa ile viyola. G. Mozzato
ile de oda müziği eğitimi gören Feza Gökmen.
Siena'daki Chiglana Müzik Akademisi'den R.
Brengola'rım oda müziği suııfından 1977de me
zun oldu.
Sanatçı halen Ankara Devlet Konseıvatuan
ile Bilkent Üniversitesi'nde ders vermektediı:
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GÜLGÜN AKAGUN SARISÖZEN

5. Bölüm (Menuetto-Ailegretto-Tıio I-Il) ise
eski serenad geleneğine göre yazılmıştır ve
ilerde Schubert"in besteleyeceği Alman Dans
lan'nı anırnsatıı:
Serbest rondo formuyla yazılmış olan son
bölüm (Allegro) minör tondaki modülasyon
lan ve canlı!® ile parlak bir bitiş saSiaı: (Süre

40')

KALENDER: UÇLU

Y
ı

969'da Nusret Kayar'ın ö8rencisi olarak
� Ankaıa Devlet Konseıvatuan'nı
1978'de birtndlikle bitirdi ve aynı yıl Curn
hurbaşkanlıgı Senfont Orkestrası ile TRT Oda
Orkestrası üyesi oldu.
1980 yılından beli sürdürdügü resitalleıinln
yanısıra Curnhurbaşkanlıgı. İstanbul ve İzmir
senfont orkestıalan eşli8lnde konserler verdi.
1982'de İstanbul'da düzenlenen viyolonsel ya
nşınasında ikind olan radyo ve televizyon için
bandlar dolduran sanatçı halen Cumhurbaşkan
I® Senfont Orkestrası üyesidiı:

MOZAK L DI VER. riMENTO

M

ozart yaşarnının son yılland
n a. 1788
yazında yazdı8ı bu ilginç. olgunluk ç:a@
eseıinl kendisine paraca yardım eden
Viyanalı tüccar Michael Puchberg'e ithaf etti.
Eset Puchberg'in evinde verilen müzik akşam
lan için düşünülmüş ve Diveıtimento (Eglen
ce Müz�) adı verilmişti. Bölümleıinln dizillşi
(hızlı başlangıç ve bitiş. iki aıır bölüm. iki me
nueti ile) bir eSience müz� gibi gözükınesi
ne raımen gerçek bir oda müz� eseıidiı: 32
ölçü süren ezginin uzunluguyla o gün için çag
daş anlamda yazılmış ve Mozart'ın -tamam
olarak- yaylıçalgılar için bestele� tek üçlü
olan Diveıtimento'da üç çalgı eşit oranda kul
lanılmıştıı:
İlk bölüm (Allegro) sonat formundadır ve
üçlü bir akorla başlaı: Sonra iki tema ve tarnam
layıcı motif sergilenir (exposition)ve bitiş mo
tlfindeki kontr-melodl. viyol6nsel ve keman
arasında çlftll kontrpuan olarak degışıı:
2 Bölümde (Adagio). ilk bölümün üçlü ako
ru yükselen bır şekilde tekrarlanır ve bu iki bö
lüm arasında tematık bir bag oluşuı: Adagio da
bir sonat formundadır; ancak lklnd tema yeli
ne vlyolonselin üçlü akorunu keman alarak de
�irnlere götürüı:
3. Bölümün Menuet ve Tıiolanyla Divert!
mento havası bellr!ı:
4- Bölüm (Andante) çekid dört çeşitleme
siyle bir Haydn Diveıtimentosu'nu anunsatır:
Bu dört çeşitlernede Mozart. alışılmamış şekil
de her bölmenin tekıaruu de8iŞtlrlı: Bu çeşit
lernelere temel olan basit ezgiyi -örne8in üçün
cü minör çeşitlernede oldugu gibi- o kadar ser
bestçe de�tlıir ki. dinleyen başka bir ezgi sa
nabillı: Ana temanın özgün notalanndan geli
şe�} son çeşitierne önce vlyolada koral bir ez
gl olarak duyulur: sonra keman ve vlyolonsel
de çabuk pasajlar halinde geliştlrillı:

ugoslavya'da Kosova'da doğan Sabahat
tin Kalender piyano, kompozisyon ve
orkestıa şefliği ö8renlmini Ankaıa Dev
let Konseıvatuan'nda tamamlamış. sonra da
uzun süre öyetmenlik yapmıştır Yurtdışında
çeşitli ülkelerde uzmanl®nı geliştirmiş. ünlü
besteel ve şeflerle çalışmıştır Ankaıa'da. uzun
süre Devlet Opera Orkestrası'nın şe� üst
lenmiş. Cumhurbaşkanlığı Senfont ve Ankaıa
Radyo Oda Orkestra'lannın konseriert ile yurt
dışında da operalar ve baleler yönetmiştlı:
Bestelert arasında üç opera. çeşitli orkestra
ve koro eserleıi. radyolanrnızda sıkça çalınan
süitleıi. sonatlan. tiyatro ve film müzikleri.
marşlar yanında iki yaylıçalgılar kuarteti ve bir
üçlüsü vardıı: TRTnin açtığı orkestra eseriert
yanşmasında birincilik ödülü de kazanan Ka
lender'in üçlüsü 1988 yılında Anadolu Üçlü
sü'nün isteği üzeline bestelenmiştir.
Eset birbirine baSlanan kısa bölmelerden
oluşan tek bir bölüm halinde gelişir. Böylece
daha çok bir süit formunu andıran bu kuruluşla.
melodik ve ıitmik folklor unsurlan çağdaş bir
beste stilinde ustaca kaynaştıı:ılmıştıı: Üçlü ilk
kez Atatürk'ün 50. ölüm yıldönümü dolayısıy
la Ankaıa Devlet Konser Salonu'nda 1 0 Kasun
1988'de seslendiıilmiştir. (Süre 8')

Sabahattin Kalender

BEUHOVEN: UCLU OP.9/ I

B

eethoven'in eseriert genellikle üçe ayn
lır: Erken dönem aşağı yukan 1803 yıl
larında sona ereı: Bu dönem ilk iki sen
foniyi. ilk piyano konçertolarını. ilk sonatlan ile
oda müz� eserleıinl kapsaı: Beethoven'ın
yaylıçalgılar için yazcl® beş üçlü de onun
-kuart:etleline hazırlık ça8ıha- erken dönemine
alttiı: Ilk Ikisi o zamanın eSJence müz� türün
de olmasına karşın. Op.9 Uçlüler1e Beethoven
kişiJtıini yansıtmağa başlarnıştıı: 1797de bes
telenen ve ilk kez Viyana'da 1798'de yayınla
nan bu üçlüleıi (Op.9 No1.2.3) Beethoven -belli
bir para karşıJıgında- Rus Kontu Johann Georg

von Browne·ye fransızca ithaf etmiş: "Kont
Browne. bütün Ruslann üstün imparatorunun
buyruğunda hizmet eden General Mösyö. mü
ellif çevrenize gösterdiğiniz ince ve liberal iliş
kilelin deıinlikleline girmiş olmanın getir�
baglılıkla bu eseıi size armağan ettiğini tüm in
sanlığa duyuınıakla mutluduı: Bilinçli olarak ko
ruyuculuğunuzla şeref verdiğiniz sanat ürün
leri. şayet elinden geleni yapma iyi niyetinden
çok dehanın esinine bağlı olsaydı. müellif eser
leıinln en iyisini esin pelisinin (Müz) esas ko
ruyucusuna suruna mutluluguna eıişirdi� O ça
gın ağdalı ithaf üslubuna bir örnek olan bu sa
tırların yazılcl® üçlület öncekilere oranla ger
çekten büyük bir aolırnı sergiler ve Beethoven
bu besteleline ilk eseriert içinde en ön sırada
yer veıiı:
Sol Majör tondaki ı. Bölüm (Adagio-Allegro
con bıio) kısa. ağır (Adaglo) bir bölmeyle unl
son (teksesli). tutkulu arılatunla güçlü olarak
başlaı: Bir senfoninin giıişini anımsatan bu böl
me gizemli ve kesik (staccato) biçimde bir pa
sajla ona cevap veren arpej şeklindeki akorla
rın karşılıklı konuşmalanyla oluşan motlfle yü
rüı: Orkestral uyumda ani bir fortlssimo ton de
ğişiminden sonra tekrar duyulan motlfin son
dört notasından yeni bölmenin (Ailegro con
bıio) canlı ve parlak yeni motifi oluşuı: Bu mo
tif eselin tümüne egemenlik kuran ana terna
nın çekirdeği olacak ve üç kez başka biçim
lerde. başka tonalitelerde duyurulacaktıı: Geli
şirnde de geıilim korunacak; vlyolonselin ge
niş. melodik cümlesi de bunu azaltmayacaktıı:
Bu uzun bölümde malzemenin işlenişi ve oluş
turulan yapı giderek belirginleşen bir usta!®
yansıtır
Ml Majör tondaki 2. Bölüm (Adaglo. ma non
tanto e cantabile) 'ağırca ve şarkı söyler gibi'
tempoda başlaı: Sakin ve üed benzeıi ana te
ma önce kemanda yansıı: Temayı duyurma sı
rası vlyolonsele gelince. keman bu arada şika
yet eder havadaki yan temayı sergileı: Ancak
viyolonsel büyük dinamik ve tırıısal atılımlar
geliştirir. Sonra hava yine baştaki gibi saklnle
şiı: eskiye döner ve banşçı bir şarkıyla -genç
Beethoven'in ancak olgunluk eseriertnde
(Op.109 Piyano Sonan veya Op.131 Kuarte
ti'nde) görülebilecek şürsel bir anlatıı:nla- bö
lüm sona ereı:
3. Bölüm (Allegro) 'neşeli' tempoda ve
M.enuet:fıio-Menuet biçiminde üç bölmeye ay
rılmış sade yapılı kısa bir Scherzo'duı: Birbili
ne benzer biçimde ince işlenmiş ilk ve son böl
melerde temayı sergileyen vlyolonsele karşı vi
yola kontrpuanı duyurarak seçkipleşiı: Dikkat
çeken dört vuruşlu temayla belirginleşen Tıio
iSe renkli modülasyonlarla gelişir ve bu renk
.lillk iki genel susuşla daha da ilglnçleşiı: Müzik
yazan Egon F. Kenton. "Scherzo'nun ölçüleıi
arasında Mozart'ın gizlice gözetleYişiıü. ekono
mik düzeydeki Tıio'da ise Haydn'ın iyi huylu
gülüşünü -Beethoven'in gençJi8inde hayranlık
duydugu iki kişiyi- görür gibi oldugunu" söyleı:
'Çok hızlı' (Presto) tempodaki 4. Bölümde.
özellikle kıvrak ve kesik (Staccato) duyurulan
ana tema zarif yan tema ile gizemli biçimde
kanşıı: büyük bir tını zerıginli81yle �er bölüm
lere üstünlügünü gösteıir gibi gelişiı: Bu çok
yönlü. geıilimli -bestednin saf esinini gösteren
gelişim sürekli devinim (perpetum mobile) ka
raktelinde Coda ile daha da büyür ve neşeli
bir girdap gibi -sanki 7. ve 8. Senfoni1elin ft
nalleıinl anırnsatarak- sona ereı: (Süre 25')
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PURCELL: CHACONNE
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AVRUPA TOPLULUGU
ODA ORKESTRASI
EUROPEAN COM.MUNITY
CHAMBER ORCHESTRA
Solist/Soloist

Eivind AADLAND
Boris BELKIN. keman/vioUn

H.

Chaconne. Sol minör/in G minor (Z.730)

Şef/Conductor
PURCELL

(1659·1695)
J. Chı:

BACH

{1735·1782)

Sinfonia. Si bemol .Majör Op.3 No.4
Sinfonia in B flat .Major Op.3 No.4
•Allegra con spirito
•Andantine
•Tempo di Menuetto

WA .MOZART
(1756-1791)

Keman Konçertosu No.4, Re .Majör (1<.218)
Violin Concerto No.4 in D .Major
•Allegra
•Andante cantabile
•Rondeau. Andante grazioso
Solist/Soloist: Boris BELKIN

ARA/INTER.MISSJON
W.

WAIION

(1902·1983)

V.Henry Süiti'nden 2 Parça
2 Pieces from the Suite "Henry

V''

•Death of falstaff (falstaffın Ölümü) (Passacaglia)
•Touch her soft lips and Part
(Yumuşak dudaklanna dokun ve ilerle)

J. HAYDN
(1732·1809)

Senfoni Na.28, La .Majör
Symphony No.28 in A .Major
•Allegra di molto
•Poco Adagio
•Menuet-Allegra molto
• Presto assai

Katkılanndan dolayı OS/'IANU BANKASI A.Şye teşekkür ederiz.
We should like to thank OS/'IANU BANKASI AŞ for their contributions.

EIVIND AADLAND
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956 doğumlu kemancı Eivind Aadland.
Norveç Devlet Akademi'sinden diploma
sını aldıktan sonra San francisco'da
Camille Wicks ile ç�malannı sürdürdü. Da
ha sonra İsviçre'de Uluslararası Menuhin Aka·
demi'sinde Yehudi Menuhin ve Alberto Lysy
ile beraber çalışabiirnek için burs aldı. Sandor
Vegh ve Ruggiero Ricci ile de ihtisas kurslan
nı tamamladı.
İtalya. fransa Portekiz. İsviçre ve Alman
ya'daki çeşitli orkestralann konserlerine solist
olarak katılan. Oslo ve Bergen filarmoni or·
kestralannda birçok defa solist olarak yeralan
Aadland Londra. Paris ve İsviçre'nin çeşitli
kentlerinde Yehudi Menuhin ile beraber oda
müziği konserieli verdi. Bergen filarmoni Or·
kestrası ile sürekli anlaşması olan Aadland Av·
rupa Topluluğu Oda Orkestrası'nda solist ve şef
olarak görev yapmaktadıı:

enry Purcell Londra'da bir saray mü
zikçisinin oğlu olarak doğmuş. müziğe
·as<ıbeyi gibi· krallık kilisesi çocuk
korosunda başlarruş. hayanrıı önceleli nota ko
pisti. çalgı bakımcısı. org akortçusu olarak ka·
zanmış: sonra da öğretmeninin kendisine yer
açmak için görevinden ayniması üzeline
Westminster kilisesi organisti olmuştut "Dido
ve Aenas" operası ve pek çok sahne eseli ya
nında süitlet kantatlar ve şarkılar yazan. İngil
tere'de yeni bir müzik çığın açan. Bach ve
Haendel'in öncülüğünü yapan Purcell 1682'de
krallık organisti. 1693'de saray bestecisi ünvan·
lannı kazandı. Shakespeare'in eserielini müzikli
olarak ilk kez sahneye uygulayan besteci olan
Purcell'in çalgı müziği de önernlidıı: İngilte·
re'den hiç aynlmamasına karşın ünü Avrupa ül
kelerine ulaşan besteci çalgı müziğinde de ön
derlik yapmış. klavsen için sayısı dört düzine·
yi aşan parça ve pek çok süit yanında. yaylı
çalgılar için de -sürekli bas eşliği olan ve olma
yan biçimde- 22 sonat uvertürlet fanteziler pa·
vanlat süit ve Oıaconne gibi eserler yazmış·
t1t Aralannda "My wife has a tongue" (Uzun
dilli. kanm). "Once in our üves let us dıink to
our wives" (Ömrümüzde bir kez kanlanrnızın
sıhhatine içelim) gibi parçalar bulunan 60'a ya
kın şarkı da yazan Purcell genç yaşında kansı·
nın kurbanı olmuş. onun soguk bir kış gecesi
evin kapısını kasıtlı açmaması üzerine üşüte·
rek bir-iki gün içinde ölmüştür
Purcell'in. sürekli bas eşliği olmayan dört
yaylıçalgı partisi için 16801erde yazdığı Sol mi·
nör Oıaconne'u, -Eurovision yayınlannın sin
yalı olarak kullanılan "A Trumpet Voluntary" ad
lı eseıinin yanında- bugün onun en çok çalı·
nan bestelerindendıı: Beş krala hizmet eden
Purcell onlann fransız müziğini be�enmeleli
ne çogu zaman �ı çıkmış. özellikle çalgı mü
ziğinde fransız ve !talyan stilielini kopyadan
kaçınrnış. hatta bu nedenle Corelifnin de öv
güsünü kazarımışt1t Eserlerindeki İrı,ı9liz karak·
teli -eski İtalyan ve İspanyol danslanndan kay
naklanmasına karşın- Oıaconne'da da duyulur
Purcell'in ölümünden sonra yayınlanan ve
Zimmermann'ın düzenlediği katalogta Z.730
olarak nurnaralanan ve en uzun çalgı müzikle
rinden biri olan Oıaconne'da 3/2'lik litirnde.
ağır tempoda 17. yüzyıl İrı,ı9liz saraylannın at
mosfeıini yansıtan hüzünlü tema. ısrarlı bas
(basso ostinato) üzerine çeşitlemelerle gelişir
(Süre 7')

J.CHR. BACH SINFONIA

L

eipzig'de dagan 1752'de Roma Katalik
Kilisesi'ne katılan ve 1760'da Milano
Katedrali'nde organist olan. 1764'de
Londra'ya yerleşen Johann Oıristian Bach. bü·
yük Bach'ın 12 çocuğundan onuncusu ve son
oğludut Babasının ölümünden sonra <ıSabeyi
Cari Ph. fmanuel ile Berlin'de oturan daha son
ra da yerleştiği İtalya'da operalanyla ün kaza.
nan Ou: Bach Londra'daki Kings Theatre için
!ki opera yazmak üzere Milana'dan aynlrnışt1t
Iki yıl sonra tiyatro yöneticisinin deSişınesi
üzerine Alman asıllı kraliçe Oıarlotte'un mü
zikçisi olarak Londra'da etkin bir rol oynamış.
İrı,ı9lizce oratoryolar yazmamasına karşın Ha
endel'den kalan boşluğu doldurmuş. opera bes·
tecisL piyanist ve konser yöneticisi olarak İn·
giliz müzik yaşarnının önemli bir parçası olmuş·
tut İngiltere'de ve Angio-Sakson ülkelerde Mr
John Bach. kıta Avrupa'sında da İrı,ı9liz Bach'ı

olarak arnlan besteci İtalyan melodilerini Al
man arınonisiyle zenginleştiren kişiliğiyle 13
opera birçok dini eser 30 piyano konçertosu
yanında �er çalgılar için de konçertolaı: 120
oda müzi8i esen 70 sanat ve 70 senfoni ve
uvertür yazdı. Mozart gibi kolay ve çabuk bes
teleyişi nedeniyle a8abeyi Emanuel tarafından
"kulagı dolduıan ama kalbi boş bııakan" mü
zik yazmakla suçlanan Chı: Bach'ın Op.3 dizi
sinde toplad® alu senfonisi 1765'de yayınlan
nuşor Bach'ın çocukluk arkadaşı besteci Kf.
Abel ile Londra'da birUkte oturdtJ8u ve bera
ber düzenlediklert konserler için besteleneo bu
senfoniler alışılmış opera uvertürlert olan Sin
fonia'lardan daha farklıdir Senfonilerde hiçbir
zaman dört bölürrılü Mannheim-Viyana tipi
senfoni stilini taklit etmeyen Bach bu eserle
rini Konser Senfonisi biçiminde. iki carılı Alleg
ra bölüm arasına agır bir Andante bölüme yer
vererek düzenledi. Tematik oluşumu. melodik
ve eşlik yapılannın çok yogun işlenişiyle bu
serıfonilet kızkardeşi Narıneri ile Londra'ya ge
lerek Chı: Bach'ın düzenlediği konserde çalan
sekiz yaşındaki Mozart'ı da etkilemiştir:
Terry düzenlemesine göre T 7-1 sırasında
yeralan bu senfonilerden Si bemol Majör ton
daki dördüncüsü. hareketli ve canlı (Allegra
con spiıito) tempolu ilk bölümde renkli orkest
rasyonu ile ilgi çeker 2. Bölüm (Andantino)
agırca tempoda. opera bölümlerinin lirtk yanı
nı yansıtan bir havadadir Neşeli ve zarif fina!
(Tempo di Menuetto) ise Mozart'ı da etkileyen
bir Menuet biçimindedir (Süre ı I')

su ile yapısal ve tematik benzerlikler göster
mesine karşın yine de Mozart'ın en başanli
eserlerindendir: Çünkü duygulara seslenen so
norttesinden ve keman için uygun parlak Re
Majör tonda oluşundan başka Mozart esere
yaradılışından gelen ruh ve can katnuşor·:
İki obua iki korno ve yaylıçalgılar eşJi8inde
yazılan konçertonun ı. Bölümü (Allegra) canlı
tempoda. tüm orkestranın fanfar biçiminde
sundtJ8u eneljik ve ıitmik ana tema ile başlar
Bu ana temayı kemanların sundtJ8u zarif ve
melodik bölme bütünler. Bu ana temadan za
rtf flgürlü dört ayn yan tema oluşacaktır. Solo
keman da fanfarla girer ve tiz Re sesinde bir
trompet gibi çağııda bulunarak. kendi teması
nı geliştilir Daha sonra viyolaların desteğiyle.
olabildiğince bas seslerde sunulan ikinci tema
daha olgun ve saygın karakterdedir En sondaki
kadansıyla solist tüm ustalığını gösterme ola
nağını bulur
La Majör tondaki agır ve şarki söyleyen bi
çimde (Andante cantabile) duygulu ve hüzürılü
2. Bölümü A Einstein. "Kemanın hiç kesilme
den söylediği bir aşk ilanı şarkisı"na benzetiı:
Orkestranın duyurdtJ8u ilk temayı hülyalı bir
tavırla işleyen solo keman sonra da daha akicı
ikinci temayı geliştilir
3. Bölümde (Rondeau. Andante grazioso)
Mozart. Rondo sözcüğünün özellikle fransız
ca karşılığını kullanmış ve burada fransız stili
ni değerlendirmeyi öngörmüştür Babasına yaz
dığı 19 Ekim 1777 taıihli mektubunda da bu
nu vurgular ve eseri "benim Strasburg
Konçertom" diye tanımlar İlk tema 2/4'lük öl
çüde. zarif ve agır (Andante grazioso) tempo
da sergilenir Ona bir cevap gibi beliren 6/8'lik
ölçüdeki sevimli ikinci tema ise daha canlı
(Allegra ma non troppo) tempodadıı: Daha
sonra canlı tempoda duyulan biiinci tema na
karao (ıitomel) oluşturur Andante'nin kisa tek
ranndan sonra yine Allegra bölmesi gelir. Rit
min tekrar değişimiyle Sol Majör tondaki kisa
cık Gavotte agır (Andante) tempoda beliıir Bu
bölmenin ortasında ise obuanın. tulurn benzert
sesle çald® ve kemanın boş Sol telinde eşlik
etti8i dansın. Strasburg'a özgü Musette türün
de eski bir ezgi oldtJ8u söylenir Mozart'ın şa
kacı bir tavırdaki değişimlerle renklendirdiği bö
lüm. yine iki kisırnlı Randa'nun tekranndan
sonra adeta fısıldar gibi bir 'pianissirno' ile so
na erer. (Süre 22')

ngiliz

WALTON: IKİ PARÇA
lahann Oıristian Bach

MOZART.
KEMAN KONCERTOSU N0.4

M

ozart'ın 1775 yılında bestelediği beş
keman konçertosu içinde yer alan
dördüncü konçertosu en çok yorum
lanan ve sevilenlerden biıidir Keman çalması
nı. bu konuda büyük bir otolite olan babası
Leopold'dan ögrenen Mozart'ın bu konçerto
lan o yılın Nisan-Aralik aylan arasında Salzburg'
da Başpiskoposluk Orkestrası'nın konsert
maysteri Brunetti için yazd® söylenir Bu kon
çeıtolar bestecinin daha sonraki olgunluk ça
ğı piyano konçertolannın deıirıli8ini yansırmasa
bile. 19 yaşındaki Mozart'ın gençlik coşkusu
nu ve masum duygusallığını sergileyen ve da
ha sonraki bestecilere örnek olan eserlerdir
1775 Ekiminde tamamlanan 4. Keman Kon
çertosu da. müzikolog Albert Einstein'ın de
yimiyle "O tarihten lO yıl önce yazılmış
Boccherini'nin aynı tondaki keman konçerto-

•

I

besteci William Turner Walton iki
senfoni ve çeşitli konçertolar yanında pek
çok sahne ve film müziği de yazmışoı:
1934'de ilk kez "Escape me never" (Benden
asla kaçma) adlı filmle başladığı müziklerneyi
başanyla sürdürmüş. ''As you !ike it" (1936).
"Hamlet" (1947). "III.Richard" ( 1955). 'The
Battle of Brttain" (1969). 'The Three Sisters"
( 1970) gibi filmielin müzi8ifli yapmıştır. Kendi
deyimiyle. "ona daha akicı bir üslup kazandıran
bu çalışmalan" sergileyen 14 film içinde en gü
zel örnek de 1943-44 yıllarında ünlü l..aurence
Olivier'nin oynad® Shakespeare'in V.Herıry fil.
mi için hazırlad® müziktir
Pekçok beğenilen filmden alınan iki parça ise
eski bir 'Passacaglia' dansı stilinde yazılmış olan
"Death of falstaff' (falstaffın Ölümü) ve lirik
bir sahneyi simgeleyen 'Touch her soft lips
and part" (Onun yumuşak dudaklanna dokun
ve uzaklaş) adlı bölümlerdir Daha sonra bir süit
biçiminde düzenlenen "V.Henry" müzi8i bu
şekliyle de konser sahneJelinde ilgi görmüş
tür.

HAYDN: SENFONI N0.28

E

sterhazy KontltJ8u'ndaki Kapelmayster'
lik (orkestra yöneticili8i) görevinde
Haydn 30 yıl süreyle. senfoni konusun
da da elindeki orkestrayı kullanarak pratik yap
mak. eserlerini rahatlıkla yorumlamak olarıağını
bulmuştu. Onun 1773 yılına kadar yazdıklannı
kapsayan erken senfonilen arasında yeralan 28.
Senfoni. 1765 yılında ·diğer altı senfoni ile bir
likte (Nu25. 26. 27. 29. 30. 31) Esterhazy Kont
ltJ8u'nda çalınmak üzere bestelenmiştir Geç
miş yıllarda konser salonlarında çalınınayan bu
az bilinen senfoniler günümüzde giderek yo
rumlanrnaya başlanmıştır. Ancak dinamik ya
pısı ve ternaların oluşturulmasında pek tatmin
edici olmayan yalnızca zaman zaman şakau
ya da şaşırocı unsurlan içeren bu erken sen
fonilerde olgunluk çağı eseriertnin üstünlüğü
yoktur Daha çok süit biçiminden senfoniye ge
çiş döneminin ürünlert olan bu eserlerin çoğu
da parlak Majör tonalitelerde bestelenrniştiı:
28. Senfoni de La Majör tonalitede. iki obua
iki korno ve yaylıçalgılardan oluşan ufak kont·
luk orkestrası düşünülerek yazılmış. aynı yıl.
1765'te Haydn eseriertnin katalogunu da yap
mağ<i başiarnışor ve henüz kontluk orkestra
sında ikinci kapelmayster olarak çalışmakta.
tüm yetkiyi elinde bulundurmamaktadir 1761
yılından önce orkestra üç keman. bir viyolon
sel ve bir kontrabastan oluşmaktaydı ve gerekli
durumlarda üflemeçalgılar askert bandadan te
min ediliyordu. Ancak o yıl. 176I'de Haydn'ın
kaolmasıyla da güçlenen orkestraya üflemeçal
gılar ve bir iki yaylıçalgı elemanı da alındı.
ı. Bölüm (Allegra di molto) bas yaylıların il
ginç eşJi8inde kemanlann yansıttığı tema ile
başlar Aslında tek temalı olan bölüm çeşitli ıit·
mik değişikliklerle ve Barak stilde hiç·nefes al
madan bir örgü gibi gelişir Obualann ilginç ses
Ienişini de kapsayan bir fina! havasında sona
erer
2. Bölüm (Poco Adagio) çok agır tempoda
geniş. duygulu ve koyu renkli bir melodi ile.
yaylıların tiz seslerde ara süslemelert ile baş
lar Bu karanlık tema ile oluşturulan etkili kont·
rast. yaylıların pes seslerdeki yorurnuyla seç
kinleşir Senfoninin Re Majör tondaki bu en
uzun bölümü belirgin bir karamsarlık yaraoı:
3. Bölümde (Menuettu Allegra molto) canlı
tempodaki bu Menuet dansı bir önceki bölü
mün karamsarlığını gideren zaıiflikte ve rttmik
yapıdadir Haycin ilk kez bir Menueti bu tempo
da değerlendirmiştiı: Ancak egzotik ya da me
lankolik bir Balkan (Hırvat) ezgisini anımsatan
La minör tondaki Trto bölmesi yine duygusal
lığa yönelirse de bu kez Menuet'in güçlü tek
ran ile neşeli havaya kavuşulur (Çağının eleş
tirmenlert Haydrı'ı bu ba'fağı halk ezgilerini kul
lanmakla da suçlamışlardir)
Çok hızlı (Presto assai) tempodaki neşeli ve
çok kisa 4. Bölüm yorurnculara çalma zevki aşı
layacak canlılıktadir Özellikle yaylıçalgılara ken
dini gösterme olanağı sağlamakla birlikte. kor
nalann çağnsı da neşe veren bir yapıdadir Tür
lü efektlert kapsayan bölüm senfoniyi carılı so
na ulaştırır. (Süre 16')

43

• 23.6.1989. A

· 18.30/St.Irene Church. 6.30 m

BORIS BELKIN

AVRUPA TOPLULUGU
ODA ORKESTRASI
EUROPEAN CO.M.MUNITY
CHA11B ER ORCHESTRA
Şef/Conductor
Solist/Soloist

W.A. MOZARI'
( 1 7.56-1791)

W.A. MOZARI'

EMnd AADLAND
Boıis BELKIN. keman/violin
Kassation. Sol Majör (1<.63)
Cassatian in G Major
•Marcia
•Allegro
•Andante
•Menuetto I
•Adagio
•Menuetto II
•f"ırıale. Allegro assai

Keman Konçertosu Na.5, La Majör (1<.219)
VioHn Concerto Na.5 in A Major

•Allegro aperto
•Adagio
• Rondo. tempo di menuetto
Solist/Soloist: Boris BELKIN
ARAIINTERMISIS ON

W.A. MOZARI'

Divertimento. Si bemol Majör (1<.137)
Divertimento in B fiat Major
•Andante
•Allegro di molto
•Allegro assai

B. BRI1TEN

Simple Symphony, Op.4

(1913-1976)

• Boisterous. Botın"ee
• Playful. Plzzicato
•Sentimental. Sarabande
•froücsome. rllklie

Katkılanndan dolayı 0511ANU BANKASI AŞye teşekkür ederiz.
We should Jike to thank 0511ANU BANKASI AŞ for their contıibutlons.
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948'de Ural bölgesindeki Sverdlovsk'da
(SSCB) doSarı Belkin keman çalmaya alo
yaşında Moskova Merkez .Müzik Okulu'nda başlad� egitimine daha sonra Moskova
Konservatuvarı'nda Prof. Yankelevitz ve
Andıievsky ile devam etti 1973'de Sovyet Ulu
sal Yanşmasında biıind olan sanatçı 1974"de
batıya yerleşti.
Muti. Bemstein. Maazel. Haitink. Mehta.
Ashkenazy. Steinberg ve Ozawa gibi şefterin
yönetimindeki Berlin filarmoni. Concert
gebouw. İsrail filarmoni. Paris Ulusal Orkest
rası. Los Angeles. Philadelphia. Oeveland or
kestralanyla sürekli konserler veren Belkiıiin.
Zı.ıbin Mehta yönetimindeki İsrail filarmoniyle
beraber doldurdıJ8u Paganini'nin biıind keman
konçertosu. Philhaımonia orkestrası ve Vla
dimir Ashkenazy ile doldurdıJ8u Çaykovski ve
Sibeüus keman konçertolan eleştirmenlerin
övgülertyle karşılandl Kiıil Kondraşin ve Rııdolf
Barşay"in yönett® Londra filarmonik orkest
rasıyla Prokofiefin iki konç�rtosunu. ivan
rısher ve Londra Senfont ile Brahms'ın keman
konçertosunu pJa8a dolduran sanatçı daha
sonra Ashkenazy'nin yönett® Kraliyer rılar
moni ile Şostakoviç"in birinci keman konçer
tosunu pJa8a dolduracakor
Sanatçının gelecekteki angajmanlan arasın
da Londra filarmoni. Kraliyet filarmoni.
Concertgebouw. İsrail filarmoni.OevelandOr
kestrası eşügınde konserler ile Avrupa Japonya
ve ABD'ndeki resitaliert yer almaktadıı:

AVRUPA TOPLULUGU
ODA ORKESTRASI

A

vrupa ToplulıJ8u Oda Orkestrası Avru
pa'nın önemli müzikçileıini biraraya ge
tiren ve uluslararası üne sahip bir top
luluktur. Orkestra Paul Tortelier. Jerzy
Maksymiuk. Joerg faerber gibi solist ve şef
lerle sürekli olarak Avrupa'nın çeşitli müzik
merkezlerinde konserler vermekte. önemli fes
tivaliere katılmaktadıı: Topluluk 1985 yılında
Lahey"de yapılan ve Kraüyet ailesinin de katıl
d® Avrupa Müzik Yılı'nın açılış konselini
gerçekleştirmiş: daha sonra Almanya İtalya
Hollanda ve Belçika'da tumeye çıkmış ve
Mozart'ın "Apollo ve Hyadnthus" adlı eseıinin
fransa'da ilk seslendiıişini Nantes festivali'nde
yapmıştır.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki genç beste
cilelin eserlerine de konserlerinde yer veren
topluluk. 1988 yılında 9 ülkede 60 konser ver
di. 1989 yılında ilk defa Latin Ameıika ve
güney-dogu Asya turuna çıkacak olan toplu44

lugun ikisi ünlü şef Rudolf Barşay'nin yöneti
minde olmak üzere dokuz adet pJa8ı vardıı:
Topluluk ayrıca fransa İngiltere. Belçika ve da
ha birçok ülkedeki radyo ve televizyon prog
ramlan na da kanlrnıştıı:

MOZART KASSA riO N
lınanca "Kassation� İııgle
lizc "Cassation"
18. yüzyılda küçük topluluklar tarafın
A dan genelllkle akşam saatlerinde ve
açık havada çalınan ön-klasik biçimdeki. çok
bölümlü serenadlara veıilen isimdiı: Latince
"bir hükrnün geçersizl®nin açıklanması" ya da
"subaylann askerlikten dışlanması" anlamlan
na da gelen bu kelime İtalyan müzi8inde eski
serenadlara veıilen "Cassazione" adıyla kulla
nılrruştıı: Serenadlara göre daha çok kapalı yer
lerde. törenlerde. ziyafetlerde çalınan müzik
olan Kassation'un iki ayn kelimeden türediği
de ileri sürülür: 'Sokakta' karşılıgına gelen
'gassatim': bölmek. parçalamak anlamında
'casser: Hem sokaklarda çalınan. hem de bö
lünerek parça-parça ya da törenin sonunda
seslendirilen 'final Müziği' olan Kassation'a. o
nedenle de bu adın veıildiği söylenir.
Mozart ciddi eserlet konçenolat senfontler
yanında eğlence müziği de yazmaktan geri
kalmamış. birçok Divertimento. Serenad ve
Kassation bestelemiştiı: Mozart'ın Sol Majör
tondaki Kassation'unu Salzburg'da 1769'da iki
keman iki viyola. bas. iki obua ve iki komo için
bestelediği ve eserin Uk kez 8 Agustos 1769'da
bir üniversite şenliğinin bitiminde fina! müziği
olarak seslendirUdiği sanılıyoı:
Gelenege uyularak Kassation bir marş
(Marcia) ile açılır ve Mozart'ın alışkanlıgına uy
mayan biçimde. sonat formunda belirgin bir se
rtm (exposition). gelişim (developpement) ve
tekrar (reprtse) bölmelerini kapsaı: Aynı form
kaygısı onu izleyen neşeli (Allegro) tempoda
ki 2. Bölümde de görülüı: Bu bölümün baba
Mozart'ın 1766'da yayınlanan senfonisiyle te
matik benzerligi de gözlenebiliı: Yalnızca yay
lıçalgıların yorumladıgı 3. Bölüm (Andante) ise
yine Leopold Mozart ve Michael Haydn'ın et
kisinded.ir: Birinci kemanların yansıttıgı lied te
ması diger çalgıların zarif ve hafif eşliginde ge
lişir: 4. Bölüm (Menuetto I) üç sesli kanon bi
çiminde sunulan ve Viyana ekolünü anımsatan
zarif bir Menuet dansıdıı: Onun Trto bölmesin
de ise Sol minör tona dönüşerek Menuete ke
sin bir kentrast oluşturur. 5. Bölüm (Adagio)
ise çok geniş tutulmuştur: AUf tempoda -ve
bir keman konçenesunun çekingen tavırlı. li
lik ağır bölümü olabilecek- bir keman solosuyla
seçkinleşir (pek begenUen bu bölüm bazan ayrı
olarak da seslendirilmektedir) . 6. Bölüm
(Menuetto Il) ekonomik düzenlenmiş bir
Menuet'tir. Trio bölmesi ise kemanlann kayan
staccato efektlertyle yine Viyana'yı anımsatır
7. Bölüm (Allegro assai) çok neşeli tempoda
ve Rondo biçiminde bir finaldir; yaylılarla. üf
lemeçalgıların soru-cevap bölmelerini kapsa
yan gelişmeden sonra eseri 'galant' stilde so
na erdirir: (Süre 23')

MOZART
KEMAN KON CER I' OSU NO.:i
estelediği keman konçenolarının solo
partilerini Mendelssohn veya Brahms
B gibi bu çalgının virtüozlarına düzelttir
mege gereksinme duymayan Mozart. 1775 yı
lırun Nisan-Aralık aylan arasında birbirinden gü-

zel beş konçene yazdı. Salzburg sarayında baş
kemano olan 19 yaşındaki besteeL Avrupa'da
harika çocuk-piyarıist olarak ün yapmasına kar
şın daha çocukluk yılland
n a kemanla dost ol
muş. 43 keman sonatı ve 8 keman konçene
suyla da bunu ispatlamışn. Ancak 178ı'de Vi
yana'ya yerleşmesinde sonra kemana el sür
meyen ve bu çalgı için solo eser yazmayan
Mozart'ın bu durumuna. babası Leopold Mo
zart'ın onun için özel bir keman metodu yaza
rak çocuklı.®Jnda onu bıknrıncaya kadar ça
lıştııması neden olarak gösteıiliı: Buna karşın.
olaganüstü güzellikte ve çekicilikte yarattıgı ke
man konçenolarının başında beş numaralı
'Türk" başlıklı konçene geliı:
Mozart. yirmind yaş gününden beş hafta ön
ce yazdıgı bu eserde kullandıgı 'Apeno' deyi
miyle yeni bir müzik terimi de icat etmiştir: İtal
yanca 'açık. anlaşılıt geniş' anlamianna gelen
bu kelime Uk bölümde kullarunıştıı: La Majör
tondaki ı. Bölüm (Allegro apeno) canlı ve bi
çimsel bir o!Xestra tutti'si ile aldana olarak baş
laı: Kısa bir susuştan sonra sonraki altı ölçülük
ağır (Andante) bir geçişte keman giriş teması
nı bir 'Aıioso' gibi duyuruı: Tekrar hızlanan bö
lüm Allegro'ya dönerek kemana asıl birind te
mayı sunma fırsatını veriı: Üç notalı motifle ger
çekleşen bütün bu cesur ve özgün yapı mü
zik tarihinde Uk olarak yaratılrnıştıı: Ancak 19
yaşındaki dahi besteci bununla da yetinmez:
orkestranın baştan savma gibi duyurdugu ana
tema birdenbire. asıl temanın sunuluşuna eş
lik eder durumuna geliı: Solo çalgı ikind temayı
sergileı: Orkestra ile diyaloglan ve tutti'leri çok
dengeli. zarif aynı zamanda lirik bir yapıya sa
hip olan bölüm bir fina! havasında son buluı:
Mi Majör tondaki duygulu ve hüzünlü ı. Bö
lüm Adagio'nun Mozart'ın Salzburg Orkestra
sı'ndaki arkadaşı kemano Gaetano Brunetti için
ikinci kez tekrar yazıldıgı bestecinin babasına
yolladıgı bir mektuptan ögrenUmiştiı: Ancak bu
ikinci Adagio (K261) ayn bir eser olarak ça
lınmaktadıı: Soliste sonontesinin güzelliğirıi. te
mizligini ve dengesini ispat olarıagı saglayan.
keman için yazılmış en saf ve güzel sayfalan
içeren serenad havasındaki Adagio. o!Xestra
nın belirlediği tema ile başlaı: Keman akıcı bir
anlatım ve zengin armonUerle bu temayı ge
liştiriı:
Eserin son bölümü Allegro ile yine La Ma
jöre dönülüı: Bu bölüm "Rondo. tempo di
Menuetto" baş!ıgıyla her iki dansın kaynaş
tınlmasından oluşuı: Dış götünüşte bölüm
Menuet havasında zarif biçimde başlaı: İkinci
bölme fa diyez minör tonda daha kontrastlı
belirir. Kemanın sundugu tema üç kez tekrar
lanır Ancak sürpriz olarak 2/41ük ölçüde La
minör tonda güçlü aksanlı bir Allegro bölüm
gelir: Alla Turca (TüıX stilinde) ttio bölmesi bel
ki de Macaristan'dan Salzburg'a ulaşan. Türk
Macar ezgileri biçiminde zamanın modasina
uyularak ''Yeniçeri" müziği etkisinde yazılmış
tır; haslar Mehter köslerini anınısatıı: Bu neden
le konçenoya 'Türk" baş!ıgı veıilmiştiı: Orta
daki gürültülü' tutti bölme. Mozart'ın 1773'de
Milane izlenirni olarak bestelediği Lucio SU!a
operasının bale müziği olan "Le Gelosie del
Seraglio" (Saray Kıskanç!ıgı) bölümünden alın
mıştıı: Menuetto sonda bir özet olarak tekrar
belirir. Eser Rondo temasının tekrarlanmasıy
la hafifçe. kemanın son sözü söylemesiyle so
na ereı: (Süre 28')
.

ı

MOZART DIVERTIMENTO

772 Yılında 16 yaşında olan Mozart. İtal
ya !lezisinden Salzburg'a döndükten son
ra "!talyan Sinfonia"larına benzeyen. üç
bölümden kurulu ve yaylıçalgılar kuarteti ola
rak üç eser besteledi. Bunlar daha sonra
Divertimento olarak yayınlandı. Köchel dizisin
de 136. 137 ve 138 olarak numaralanan bu üç
Divenimento'dan 137 numaralısı 2. Salzburg
Senfonisi olarak da adlandınlıı: Digerlerinden
en önemli farkı ağır bölümünün. iki hızlı bö
lüm arasında degtl de. başta yer almasıdıı:
Böylece eserin ı. Bölümü zarif ve lirik bir
Andante ile başlaı: Orkestranın şarkı söyleyen
ezgisi kemanlann canlı figürleri ile zaman za
man kesiliı: Bunu izleyen iki çok canlı bölüm
ateşli. neşeli veya şakacı etkiler bırakarak Mo
zart'ın belirgin özelilklerini yansıtıı: 3. Bölümün
zarif ve dans eden ezgilerinde. yazılacak olan
Fıgaro partisyonunu duyar gibi oluruz. (Süre
10')

ngiliz

BRITTEN. Si!'1PLE SYMPHONY
•

I

bested Benjamin Bdtten partisyonun
başına yazdıiı gibi "9 Yaşından 12 yaşına
kadar bestelediği müzikleri" 20 yaşında de
gerlendirerek 23 Aralık 1933 ile ı O Şubat 1934
tarihleri arasında "Basit Senfoni" anlamına ge
len eserini "yalnızca bu ternalann gelişimlerini
yeni bir anlayışla düzenleyerek" tamamladı.
llk bölümde sonat formundaki Boisterous
(gürültülü) Bourree'nin ilk teması Britten'in
1926'da yazdıgı piyano süitinden. Boisterous
başlıklı tema ise 1923'de bestelediği bir şarkı
dan alınmıştır
2. Bölüm Playful (şakacı) Pizzicato adlı
Scherzo'da 1924'de yazılan bir şarkı ve bir pi
yano sonatı degerlendirilmiş. ayrıca temponun
ve şampanya gibi köpüren müzi8in etkisi
'mümkün olan hızda' (Presto possible) başlıgı
konularak pekiştiıilmiştiı:
Senfoninin en uzun ve en tanınnuş bölümü
Sentirnental (duygulu) Sarabande'ta ise 1925
yılına ait üçüncü Plyano Süiti ve 1923 yılına
ait Plyano için Vals'ten faydalanılmıştıı: Bölüm
de zevkli bir aşk ezgisL ağır ve soylu bir tempo
da büyük bir ineelikle gelişir:
4. Bölüm frolicsome (eğlence sever) fina
le. Plyano Sonatı No.9 (1926) ile 1925'den bir
şaıXının temalannı işleı:
Simple Symphony aynca İngiltere kıyılanru
canlandıran bir bale müziği olarak Walter
Göhr'ün aynı adlı eserinde kullanılrruş ve Uk kez
Ramben Balesi tarafından 1944'de sahnelen
miştiı: (Süre 15')
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VLADiMiR SPiVAKOV

m

MOSKOVA VİRTÜOZLARI
DEVLET ODA ORKESTRASI
THE VIRTUOSOS Of MOSCOW
STATE CHAM.BER ORCHESTRA
Şef/Conductor
Solistler/Soloists

Vladimir

Valentin

SPIVAKOV
ZVEREV. flüt/flute

Vladimir SPIVAKOV. keman/violin
Arkadi fUfER. keman/violin

Boris GARUTSKI.

J.S. BACH
( 1685-1750)

keman/violin

Brandenburg Konçertosu No.3, Sol Majör
(BWv.l048)
Brandenburg Concerto No.3 in G Major
•Allegra moderato
•Allegra

J.S.

BACH

Süit No.2, Si minör (BWV.l067)
Suite No.2 in B minor
•Ouverture
•Rondeau
•Sarabande
•Bourree I-II
•Polonaise
•Menuetto
•Badineıie
Solist/Soloist: Valentin ZVEREV

ARA/INTERMISSION
J.S.

BACH

2 Keman ve Yaylıçalgılar için Konçerto.
Re minör (BWv.l043)
Concerto for 2 Violins and Strings in D minor
•Vivace
•Largo. ma non tanto
•Allegra
Solistler!Soloists: Vladimir SPNAKOV
Arkadi FUTER

J.S.

BACH

3 Keman ve Yaylıçalgılar için Konçerto. Re Majör
Concerto for 3 Violins and Strings in D Major
(BWv.l064)

K

üçük yaşta olağanüstü bir müzik yete
neği gösteren Spivakov ilk dersleıirıi pi
yanist olan annesinden aldı ve yedi ya
şında Leningrad Konservatuan·nın orta kısmı
na girdi. 13 yaşında. geleneksel Leningrad
""Beyaz Geceler·· Festivali"ne katıldı: ancak fes
tival jüıisi -Spivakov"un yaşının küçüklüğü
nedeniyle- festivale yanşma dışı katılmasına
karar verdi. Olay büyük tepklyle karşılarun
ca genç sanatçıya birinci ödülü verrnek zo
runda kaldılar. Bu olaydan dön yıl sonra
Moskova Konservatuan·na giren Spivakov
Prof. Yankelevich"in öğrencisi oldu. Vladimir
Spivakov 1965 Margueıite Long-Jacques
Thibaud Yanşması"nda üçüncü. 1967 Cenova
Paganini Yanşması"nda ikincl 19tf} Montreal Ya
nşması"nda birinci ve 1970 Çaykovskl Yanşr.na
sı"nda da ikinci oldu.
Moskova Virtüozlan Oda Orkestrası"nın ku
rucusu olan sanatçı bu orkestra ile. aynca so
list olarak birçok orkestra ile konserler ve re
sitaller vermektedir.

•Allegra
•Adagio
•Allegra
Solistler!Soloists: Vladimir SPNAKOV
Arkadi FUTER
Boris GARLITSKI

Katkılanndan dolayı TELETAŞ Telekomünikasyon
Endüstri Tic. AŞye teşekkür edet1z.
We should /ike to thank TELETAŞ Te/ekomünikas
yon Endüstri Tic. A.Ş for their contributions.
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BACH BKANDENBURG
KON CLK ro su NO.s

G

enellikle Bach'ın Bıandenburg Konçer
tolan adı veıilen altı orkestra eserini.
Ona Almanya'daki Bıandenburg Kon
tu'nun istegi üzerine besteledigi sarulıı: Gerçi
24 Mart 1721 tarihli. o çagın geçerli ve ağdalı
fransızcasıyla çok nazik biçimde yazdığı ve "En
büyük candanlık.la size bağlı olan çok deSer
siz ve başegen kulunuz Jean S. Bach" şeklin
de imzalad® eserini "Six Concerts avec
plusieurs instruments (Birçok çalgı için 6 Kon
çerto) başlıgıyla Kont'a ithaf ettigi bir gerçek
til: Ancak kontun ikibuçuk yıl kadar önce sö
zünü ettigi eserlee Bach gibi bu tür buyruklan
hemen yerine getiren bir besteci için oldukça
geç hazırlanmış sayılmalıdıı: Bazı kaynaklar
Bachla Kont'un 1718 yazında Karlsbad'ta, ba
zılan da özel bir klavsen yapımı için gittigi Ber
lin'de karşılaştıSını beliıtirler.. Aynca kesin olan
birşey de. bu konçertolann Bıandenburg Kont
lugu'nda hiç yorurnlanmadıgı. harta saray arşi
vine bile kaldınlmadıgı, kontun ölümünden
sonra 1734'de diger bazı notalarla birlikte dört
Groschen'e satıldığıdıı: Notalar sonunda Büyük
friedrich'in kızkardeşi Prenses Amalia tarafın
dan Berlin'de bir okula hediye edilmiş. oradan
da Prusya Devlet Kitaplıgı'nın müzik bölümün
de kayda geçmişti!: Ancak 19. yüzyılın ikinci
yansında müzik dünyasına ulaşabilen eserle
rin. onlan hiç dinlemek zahmetine bile katlan
mayan Bıandenburg Kontu'nun adıyla birlikte
anılması müzik tarihinin hem komik. hem de
trajik sayfalanndan biridir..
Ancak. Barok ve Barok öncesi uzmanı mü
zikolog ve klavsenist Thurston Dart (19211971) "Köthen Konçertolan adım verdigi bu
eserlerin Kont'un siparişi üzerine değil de. çok
daha önce bestelendiğini ve Köthen'de daha
degişik biçimde yorumlandıgıru" iddia eder ve
bu konudaki fikirlerini BBCnin bir yayınında
22 Şubat 1971 günü açıklayarak özetle şunlan
söyler: "Bıandenburg Konçertolan aynca Co
relli veya Haendel stilinde Konçerto Grosso'
lar da değildir Bach bunlan her Pazar gecesi.
Köthen Prensi Leopold'un sarayında görevli ol
dugu usta müzikçtlerden kurulu orkestrasıyla
verdigi konserlerde yeralan çeşitli çalgılar için
yazınıştır O çağlarda alışıldıgı gibi. her müzik
çinin birkaç çalgıyı ustaca çaldıgı, Bach'ın da
klavyeli çalgılar yanında viyolaya da hakim ol
dugu düşünülürse. bu konçertolann tek tek so
listler için yazıldıgı belirgirıleşiı: Biz. daha önce
yanlış karuya vanp. küçük solist guruplanyla
(Soli) orkestra (I'utti) arasında bir yanşmayı
sergileyen Concerto Grosso türünde oldugu
nu sanınıştık. Bach daha önce 1718-1720
arasında yazdıgı ve bir dizi olarak düşünme
illgi bu konçertolan Bıandenburg Kontu'na
yollamaya karar verince kopya ederek daha
kolay şekle sokmuş. türlü düzeltrneler yapmış
ve harta baştan sagma biçimde kontrol ede
rek -orkestrasının kalitesine hiç de güven
meillgi- konta gönderıniştiı: Partisyandaki bu
farklılık 175l'de lı:ipzig Thomas Okulu ögre
cisi olan amatör bested Oı. friedrich Penzel'in
(1737-1801) Bach'ın öldügü bu kentte onun el
yazısı notalannı kopya etmesi ile gün ışiSına
çıkmıştıı: Bıandenburg Kontlugu'na göndeıilen
leri hiç bir zaman görmemiş olan Penzel biı:
iki. üç ve ve beş numaralı konçertolan eski el
yazmalaruıdan 1760'da temize çekmiş ve ori
jinalin kopyası oldugunu kendi yazısıyla belirt
miştir�
Bu altı konçerto içinde 172l'de bestelendi•

gi sanılan 3. Konçerto'da sürekli bas olarak gö
rev yapan klavsen yanında. yalnızca yaylıçal
gılar (üç keman. üç viyola. genellikle unison
çalan üç viyolonsel -orijinalde iki- ve kontra
hasdan oluşan biçimde) yeralıt Aynca en çok
çalınan. en kısa ve yalnızca iki bölümü olan
konçerto çok seslilik (polifoni) yönünden de
zaman zaman Uginçleşir; dokuz ayn partiye bö
lünerek Concerto Grosso iddiasını çürütüt . İki
Allegra bölümden oluşan eser arasında sade
ce. ağır (Adagio) tempoda klavsenin çaldıgı iki
akor bulunur Bu da geçmiş yıllarda uzmanlan
usı-aştınnış. bazen Bach'ın başka bir eserinden
bir bölüm. bazen de dogaçtan çalınan klavsen
sololan -noksanlık sanılan bu durumu gidere
bUrnek için- araya alınmıştır:
Bach'ın hızını belirlemeillgi ve genellikle ne
şeli (Allegro) tempoda çalınan ı. Bölüm canlı
ve güçlü şekilde orkestranın beraber (tutti)
seslendirdigi üç notalık bir figürden şekillenen
tema ile açılıı: Bu görkemli. senfonik aksanlı te
madan tüm "Allegro" oluşur M.üzikolog K
Geiringer'e göre "Bu büyük ustanın en bütün
lük gösteren sayfalanndan biri olan" bu bölüm
de. önce tema çalgıdan çalgıya geçer ve her
zaman göz önünde kalır Daha sonra birinci ke
man yeni bir yan tema sergiler; bunu viyola
geliştirir Giriş Tum'sinin yeniden duyulmasın
dan sonra. armonik vurgulamalan. caniandın
cı motifleri. birlikte çalınan (unison) ve solist
partileri izler Kemanın Sol-Si-Re arpejiyle du
yurdugu yeni motif yine ana tema ile ilgilidiı:
Başka türlü bitecekmiş duygusunu veren bö
lümü yine eneljik Tutti sona erdirir
Dirıleyiciye soluk alma fırsatı veren ve iki
müzik sütunu gibi duran akarlardan sonra 2.
ve son Bölüm yine neşeli (Allegro) tempoda
ara vermeden girer. Şen ve tasasız havada.
Rondo benzeri dans biçiminde. kendi içinde
ikişer kere çalınan iki bölmeden oluşan fina!.
sona doğru birinci viyolanın beklenmeyen so
losu ile ilgi çeker (Süre 12')
.

BACH: S Uİ T N0.2

B

ach'ın dört orkestra silitinden birincisi
Köthen'de yazılmış oldugundan, diger
lerinin de uzun süre aynı kentte beste
lenillgi sarulınıştı. Bestecinin çalışmalarında
önemli yer tutan üç kentten ( organist olarak
Weimar'da 1708-17: orkestra yöneticisi olarak
Köthen'de 1717-1723 ve büyük koro eserleri
ni yazdıgı Leipzig'de 1723-1750 arasında) ya
şamının sona erdigi Leipzig'de ikind ve üçün
cü silltieri besteleillgi bazı uzmanlarca belirlen
mişti!: Ancak bunun da hala tartışması sürmek
tediı: Uzmanlar 2. Süit'in 1735-1746 tarihleri ara
sında. diger süitler gibi fransız uvertürleri sti
linde bestelendigini ileri sürmektedirler Bir
uzun uvertür ve kısa danslardan oluşması ne
deniyle. Bach biyografisi ile ürılü Philipp Spit
ta'ya (1841-1894) göre Lully'nin opera uvertür
lerini anunsatan bu eserlerin "Orkestra Parti
talan" olarak adiandıniması daha uygun olur
Aynca Bach'ın daha önce solo keman ve so
lo flütü de kullanarak dört orkestra süiti bes
teleyen kuzeni Johann Bemharci Bach'tan
( 1676-1749) tematik olarak da esirılenillgi ve
onu model aldıgı öne sürülür
Ancak M.endelssohn'un M.atthaeus Pasya
nu'nu Leipzig'de müzikseverlere tanıtrnasından
cesaret alan Peters yayınevinin 1853-54 yılla
rından sonra bastıgı süitler içinde. günümüz
de en çok çalınanı 2 numaralı Si minör Süit'tiı:
Flüt. yaylıçalgılar ve sürekli bas (klavsen) için
yazılan bu zarif. şakacı. neşeli karakteriyle es
ki sarayiann "Eglence M.üzigi"nin en başanlı ör-

nekleri arasında gösterilen süiti ünlü besteci
Gustav M.ahler 1909'de New York'da konser re
pertuanna alarak yerıiden müzik dünyasına ka

zandırtruştıı:
ı. Bölüm (Ouverture) oldukça uzun süren.
törensel havada üç bölmeli bir uvertürdüt Af}r
ve olgun (Grave) tempoda başlamasına rağ
men ortada füg formunda hızlanır ve üçüncü
bölmede. giriş temasının ritmik bir degişirnini
(4/4'lükten 3/4'lüge) sergileyerek sona erer
2. Bölüm (Rondeau) canlı. neşeli ritmik ko
laylıgı yanında büyüleyici teması ile de ilgi çe
ken bir Rondo dansıdıı:
3. Bölüm (Sarabande) ağır ve durgun bir
dans olmasına karşın. uzun melodik çizgisiyle.
tiz sesler ve bas partilerle stilize edilen Kanonla
seçkinieşiı:
4. Bölüm (Bourree I ve Il) sanki bir Scherzo
gibidir Birinci Bourree dört notalı bas motifi
ile. bir flüt solosu olarak düzenlenen ikinci Bo
urree'ye tam bir karşıtlık oluşturur.
5. Bölüm (Polonaise) Chopin'in ün kazandır
d®. Polonya saray dansı Polonez'lerden çok.
Haendel'in Op.6 Nu3 Concerto Grosso'sundaki
dansı anırnsatıt O çağlarda moda olan ve
Telemarın'ın "Barbar Güzellik" diye tanımladı
SI Polonez. Haendel ve Bach'ta daha çok eski
Macar ve Slovak ezgilerini andınt Görkemli şe
kilde. beş sesli gelişen orta bölmede klavse
nin duyurdugu Polonez teması üzerine flüt vir
tüoz çeşitlerneler sunar
6. Bölüm (M.enuett) digerlerine göre biraz
ağırlaşan. ancak zarifliğirıi ve hafifligini kaybet
meyen bir saray dansıdır: sanki onu izleyen
uçucu hızdaki firıal için bir dirılenişe olanak sağ

lar

7. Bölüm (Badinerie) silitin en sevilen ve ge
nellikle bis olarak tekrarlanan hızlı. çarpıcı fi
nalidir Şakaa anlamına gelen Badinerie'den tü
reyen bu 18. yüzyılın fransız dansı. flüt ve ke
manın -adeta nefes almadan- birlikte (unison)
sunduklan partilerle carılarur: flütün motifleri
alaycı biçimde küçülten yorumuyla neşeleniı:
(Süre 23')

BACH:
2 KEMAN IÇIN KONÇERTO

B

ach Köthen'de Prens Leopold'un hizme
tinde orkestra yöneticisi (Kapellrneister)
olarak çalışırken 1717-1723 yıllan arasın
da sekiz keman konçertosu yazmıştır: Aslında
Bach'ın daha sonraki Leipzig kilise korosu yö
netidligi görevinde. müzikçtlerinin herlıarıgi bir
çalgıyla ilgilenmesine izin vermeyen amirleri
ne karşın. Köthen prensliginde koro bulunma
ması bestecinin ve sonraki tüm müziksever
lerin yararına olmuştur: Bach böylece prensin
sevillgi çalgı müziginin şaheserlerini bestele
mek oianagıru bulmuştu. Aynca Amsterdarn'
daki ögreniıninden dönen genç Weimar prensi
Johann fmst'in de buna katkısı büyüktür Çün
kü genç prens önceki yıllarda Amsterdam'da
basılan Vivaldi. M.arcello gibi ürılü !talyan bes
tecilerin konçerto partisyonlannı 1713'de
Weimar'da bulunan Bach'a getirmiş. o da İtal
yan stilini dikkatle inceleyebilmiş. harta bazıla
nru yeniden düzerılemişti Albert Schweitzer'in
belirttigine göre Bach'ın Köthen'de yazdıgı
keman konçertolarından ancak yansı günü
müze ulaşabtlıniştiı: Bunlar da oglu Philipp
Emanuel'den kalarılardıı: Diger oglu Wilhelm
friedemarın'da olarılar ise kaybolmuştut
Bach'ın tüm keman konçertolan arasında en
çok sevtleni ve tanınam iki keman için olanı
dır: Orkestra partisinin piyano. ya da yaylıçal-
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gılar döıtlüsü tarafından da rahatça çalmabil
mesi halinde bile güzelli8ini yitinnemesi nede
niyle eset amatörler arasında da ilgi görmüş
tü!: Bu konçertoda tek problem yalnızca iki iyi
keman ustası bulabilmektiı: Çünkü kanon. ya
da füg biçiminde gelişen solo partilet bu bir
birini izleyen diziJet iki solo çalgının büyük bir
ustalıkla kaynaştınlması eşdeğer iki yorumcu
yu gerektiriı: Bach çağında bu yerumcular da
1716'da Berlin'de işielini kaybeden Prusya kral
lıgı orkestrası müzikçileıi oldu. Bach'ın keman
konçertolannı Berlin'den Köthen'e yerleşen ve
orkesttarun birind kemancısı olan Joseph Spi
ess için yazdığı sanılıyor: ana temalan gamlar
la oluşan iki keman için konçertosunda ise yi
ne Berlin'den gelen bir başka kemancı Martin
Frtedıich Marcus'un katkısı düşünülmüş.
Rondo formunda. Re minör tondaki ı. Bö
lümde (Vivace). Bach'ın konçerto türüne ile
nd yaklaşımı. solo ve tutti partilerde belirgin
leşir: İki solist sürekli olarak orkestra tarafın.
dan desteklenir: böylece solo-tutti dengesi ke
sinliğini yitiriı: Füg biçiminde ilk temayı orkest
rarun ikind kemanlan ile ikinci solist çok canlı
şekilde duyuruı: Daha sonra da birind keman
lar ile birinci solist aynı temayı tizlerde sergi
ler İkinci tema ise solistler tarafından yansıtı
lıı: Tutti temanın böylece yalnızca giıişte du
yurulduğu bölümde eşdeğerdeki iki solo par
tisi benzetimlerle. büyük aralıklı (interval) sıç
rayışlarla dengeyi sağlat
Fa Majör tondaki 2. Bölüm (Largo. ma non
troppo) olağanüstü huzur velid bir havadadıı:
Adeta bir tapınak içinin mistik atmosfeıini yan
sıtan bu gibi bölümielin Bach tarafından kiJi.
sede koro ayinleri arasında çalgı müziği olarak
değerlendirildiğini ve bu nedenle yazıldığını es
ki müzik uzmanı JN. Forkel 1802 yılında Leip
zig'de bu büyük besteel hakkında yayınlanan
-ve ilk eser olma onurunu kazanan- kitabında
öne sürmüştü. A.Schweitzer de bu fikıin olsa
olsa ancak iki keman için konçertosunun ağır
bölümü için geçerhliğini öne sürer Orkestra
nın yalnızca basit ve hafif sürekli bas (basso
continue) eşliğini yüklenerek solistlere duygu
lu bir anianın olarıağı sağlaması Siciliane tem
posundaki sakin akışlı bu bölüme ayn bir gü
zellik veıit Solistielin biıi ön plana geçerken.
eligeli onu zarif süslemelerle destekler
3.Bölüm (Allegro) canlı ve sevimli bir hava
da gelişir. İki solist bu kez kanon biçiminde ya
kın benzetimlerle (irnitasyon) tüm temalan su
narlar Orkestra da iki kez unison (teksesli) pa
sajlarla solistielin partisini yüklenerek onlara ar
monik düzende karşıtlık kurma olanağı sağlat
Bölüm yine baştaki Re minör tonaliteye dö
nerek. aynı canlı Rondo biçiminde sona erer
Eserin ayiıca Do minör tonda iki klavsen ve
orkestra için düzenlemesi de (PNJV 1062) var
du: (Süre 18')

BACH
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ach'ın üç solo çalgı için olan bu konçer
toyu 1733 yıllarında Leipzig'de bestele
diği sanılıyot İki nesil sonra eseri ilk kez
üç klavsen düzenlernesiyle Do Majör tonda ya
yınlayan F.K. Gıiepenkerl'in önsözünde Şanh
maestronun bu konçertoyu en büyük iki oğlu
Wilhelm Frtedemann ve Cari Phllipp Fmanuel
lle birlikte çalmak üzere bestelediği" belirtili
yor Ünlü Grove müzik anslklopedisinin 198.5
baskısında ise bu eserin notalan kaybolmuş "3
Keman için Konçerto" olduğu öne sürülmek
tediı: Günümüzde en çok yorumlanan üç çal"

gı için konçerto olan bu eset lııceme orkest
rası yöneticisi Rudolf Baumgartner tarafından
üç keman için yeniden 1956'da düzenlenmiş
ve ilk kez Züıih Oda Orkestrası'nca aynı yıl ses
lendiıilmiştir.
ı. Bölüm (Allegro) neşeli tempoda Rondo
benzeri başlat Her üç çalgının unison (teksesli)
biçimde sundukian tema simetlik olmayan bir
karakterdedir: ve tema daha sonra tüm olarak
değil de. ancak aynntılar biçiminde tekrar du
yurulur Birinci soliste daha güç görevler yük
letilmiş. tüm motifler ana temadan oluşmuş
tUt Konçertonun bu en uzun bölümü yine
başladığı gibi unison biter
Orkesttarun açtığı 2. Bölüm (Adagio) ağır te m
poda. duygulu bir Siciliarıo'dur Temayı her
üç solist ve Dirinci kemanlar sunar Bilinci so
listin daha ön planda olduğu bölümü yine or
kestra sona erdirir.
3. Bölüm (Allegro) neşeli ve akıcı tempoda
güçlü bir kontrpuan anlayışıyla gelişir. Burada
her üç soliste de eş görevler düşer. Temanın
kısa tekrarlanışlannda üç solo keman da deği
şerek rol alır: bu tekrarlarda orkesttarun yal
nızca bir tek grubu eşliği gerçekleştiriı: Bu pa
sajlar üç soliste teknik ustalıklannı sergilemek
olanağını sağlat İtalyan konçerto formunun ol
gunlaşmış örneği olan bölümde solistielin par
tilertnin berraklığı. özgün biçimi olduğu öne sü
rülen klavsenin tınısına göre daha saydam olu
şu. ince düşünülmüş bu eserin keman için ya
zıldığı yargısını bu kısa final desteklemektedir.
(Süre 18')

•

Sanat Uygarlık, Uygarlık Iletişimdir.
İletişim Teknolojisinin öncüsü Teletaş,
Sanatsal İletişimde de yerini alıyor

İletişim...
Teknolojiye olduğu gibi, sanata da bu ilkeyle yaklaşan Teletaş,
Sanatseverlere bir annağan daha sunuyor.
17.

Uluslararası İstanbul Festivalinde

Moskova Virtüözleri Devlet Oda Orkestrası'nı ülkemizde konuk
eden Teletaş, sanat ve iletişim dünyasına bu katkısından dolayı
gurur duyuyor.

V TELETASiŞ.
TELEKOMÜNiKAS'IIIN ENDÜSTRi TiCARET

• 25.6.1989, A a lıini. 18..30/Stlrene Oıurch. 6..30

m

MOSKOVA VİRTÜOZLARI
DEVLET ODA ORKESTRASI
THE VIRTUOSOS OF MOSCOW
STATE CHA11B ER ORCHESTRA
Şef/Conductor
Solistler/Soloists

SPIVAKOV
Alexander RUDIN. viyolonseVcello
Alexei UTKIN. obua/oboe

Vladimir

Stilde Süit/Suite in the Olden Style

A. ŞNİTKFJSCHNITIKE
(1937)

Eski

J. HAYDN

Viyolon.sel Konçertosu Re Majör (Hob Vllb-2)
Cello Concerto in D Major

(1732-1809)

•Pastorale (Moderato)
•Ballet (Allegro)
•Menuet
•Fugue (Allegro)
•Pantomime (Andantino)

•Allegro moderato
•Adagio
• Rondo. Allegro
Solist/Soloist: Alexander RUDIN

ARA/INTERMISSION

K. PENDERECKI
(1933)

J. HAYDN

Obua ve l l Yaylıçalgı için Capriccio
Capriccio for Oboe and ı ı Strings

Solist!Soloist: Alexei UTKIN

Senfoni No.45 "Veda': Fa diyez minör (Hob 1-45)
Symphony No.45 "farewell" in f sharp minor
•Allegro assai
•Adagio
•Menuet. Allegro-Trto
•Finale. Presto-Adagio

Katkılanndan dolayı KLASSİS"e teşekkür ederiz.
We should like to thank KLASSIS for their contributions.
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.MOSKOVA VIRTUOZLARI
ODA ORKESTRASI
zgün stillert. mükemmel sanat duygu
Jan ve ilginç yarana güçleriyle Mosko
va Viıtüozlan bugün dünyanın ünlü
oda topluluklan arasında yer almaktadır Paris.
Cenova. Montreal ve Moskova uluslararası ya
nşmalannda çeşitli ödüller kazanan Vladimir
Spivakov tarafından kurulan topluluk ilk kon
serini Volga nehri kıyısındaki Gorki kentinde
verdi. Bunu. Sovyetler Birliği'nin diger kentle
rindeki ve Macaristan İspanya Federal Alman
ya. Çekoslovakya. İtalya. Fransa ile Japon
ya'daki başanlı konserler izledi.
Toplulu@m konser programlannda Haydn.
Bach. Vivaldi ve Schubert"in eseriert temeli
oluşturmaktadır ve Mozart ile Çaykovski'nin
eseriert daha sık ve bambaşka bir yorumla
çalınmaktadır. Ancak Beethoven. Brahms.
Prokofief. Şostak.oviç ve diger çağdaş Sovyet
bestecilerinin yapıtlan da repertuarlannda bu
lunmaktadır
Moskova Viıtüozlan Oda Orkestrası gele
neksel Moskova Kış Festivali'nin yanısıra Av
rupa"daki birçok müzik festivaline. bu arada
Uluslararası İstanbul Festivali ile Ankara ve İz
mir festivallerine de katılmıştı!:

•

SN ITKE SUl r

M

üzige Viyana'da özel derslerle başla
yan genç Rus bestecisi Alfred Şnit
ke'yi. yurdumuzda ilk kez Vladimir
Spivakov İstanbul festivali'ndeki konserlertn
de yer vererek tanıtmışnı: Moskova Konser
varuan'ndaki öSrettnenlik görevi yanında özel
likle David Oistralı'ın yardırruyla kernana önem
vererek besteler yapan Şnitke. öncelert Pro
kofief ve Şostakoviç'i izlemiş. sonra da batı Av
rupa'dan yayılan öncü (avant-garde) müziğin
etkisinde kalmıştır: Çok yönlü (polistilistik) ya
zan. bu arada ikinci Viyana ekolünün 12 ton
müzigine de yer veren bested daha sonra eski
müzigin fomılaruıı virtüoz unsurlardan çok top
lu anlaturu yeg tutarak degerlendiımiştir: Kon
çerto Grosso. sonatlaı: kanonlaı: prelüd ve füg
ler bunlardan bazılandıı: Ancak "Eski .Stilde
Sonat" gerçekten de eski stilde. diger eski mü
zik türlerinin çagdaş uygularnalanna benzerne
yen tarzda bir eserdir
Şnitke'nin 1972 yılında keman ve piyano için
yazdığı ve Moskova'da 1977'de basılan "Eski
Stilde Sonat"ını Vladimir Spivakov oda arkest
rasına uygulamış ve süit olarak adlandırrnıştıı:
EsetElem Klimov tarafından iki filmde müzik
olarak kul lanılmıştıı:
ı. Bölüm orta hızda (Moderato) bir Pasto
ral'dir Süitin en uzun bölümü olan Pastoral'de
eski çaglardan kalma zarif halk şarkısı benzeri
kırsal ezgi duyuruluc Aynı ezgi fazla gelişme
den baslarda tekrarlanarak bölüme her zaman
egemen olur ve uzun bir tıille sona erer.
2.Bölüm canlı (Allegro) ve oynak bir Ba
le'dir Köyde geçen tatil günlertnin neşeli ha
vası. danslan duyulur. Sanki dere kenannda
-Beethoven stili bir sahne- canlandınlıı:
3. Bölüm ağır havada. romantik oldugu ka
dar melankolik. hülyalı eşlikte duyurulan ve
Kreisler üslubunda bir Viyana romansına ben
zeyen Menuet'dir Solo kemanın zarif ve duy
gulu tınısı eski bir aşkı anırnsatır gibidir
4. Bölüm hızlı (Allegro) tempoda. hareketli.
ıitmik bir fügdür. Basit tema. modern ritimler
le geliştinierek dinleyici -süitin finali gelecek
miş gibi- neşeli havada biraz da uyanlıı:
S.Bölümde ağırca (Andantino) tempoda yu
muşak ve liıik ezgi. ilkel tavırlı akorlar eşligin
de başlaL Ravel'in Bolero'sunu anırnsatır biçim
de ıitmik bir yükselişle gelişen müzik. tizlerde
oluşan bir şaşkınlık anı yaratırsa da ezgi yine
duyulur ve eser yumuşayan tıillerle ilginç so
na ulaşıı: (Süre 17')

HAYDN:
VIYOLONSEL KONÇERTOSU

H

aydn gibi düzenli çalışan. üstelik eser
lerinin de kaydını tutan bir bested için.
yazdığı sanılan altı-yedi viyolonsel kon
çertasunun kaybolması. hatta gerçekliginden
kuşku duyulması müzik tarihinin ilginç sayfa
lanndan biıidir..Onun Do Majör Konçene'su an
cak 196l'de bulunmuş. 1783'de yazılan Re Ma
jör Konçene'su ise uzun yıllar çagın ünlü vi
yolonselcisi Anton Kraft'ın sanılmıştı. Buna ne
den de 1837de yayınlanan Schilling Müzik An
siklopedisi'nde konçertoyu Esterhazy Kontlu
gu müzikçisi Kraft'ın yazdığının savunulmasıydı.
Gerçi Haydn'ın bu konçertosunda Kraft'tan so
lo partiyle ilgili -besteci Brahms ve kemancı
Joachim ortak çalışması örnegi gibi- yardım is
tedigi düşünülebilir Bugün çalınan düzenleme
siyle 1890'da Belçikalı müzikolog ve besteci
françois Gevaert tarafından tekrar müzik dün·

yasına kazandınlan eseıin orijinalinin Haydn'
ın elyazısı oldugu ancak 1950'de bulunan otog
raf ile ortaya çıkrnışnı: Bundan başka Cari
f.Pohl'un Berlin'de 1875'de yayınladığı Haydn
kitabında bestecinin Re Majör ve Sol rninör
tonda iki ayn viyolonsel konçertosundan da
söz edilmektedir
Haydn'ın konçertolan. genellikle senfonile
linin gölgesinde kalmışnı: Daha çok besteci ve
yönetici olarak seçkinleşen Haydn virtüozlu
guyla ün yapmamıştır: Usta orgçu Bach'ın.
olaganüstü klavsenci Haendel'in. kemancı
viyolacı-piyanist olarak başandan başanya ko
şan Mozart'ın aksine o. alçakgönüllülükle bes
teci olarak kalmış. orta halli bir yerumcudan
daha ileri geçrnek de istememiştiL Eserdeki -bir
virtüozun yardımı oldugu kanısını veren- par
lak geçişlet özel bir etki yaratan çift sesler ve
tizlere uzanan yorum Haydn'ın gösterişten
uzak kalma çabasıyla pek uyum sagiarnasa da
konçertonun onun stilinde yazıldığı bir gerçek
tir
Diger iki bölümün toplarnından da uzun olan
ve geniş bir orkestra girişiyle başlayan ı. Bö
lümde (Allegro moderato) Haydn bilinçli ola
rak iki temanın karşıt olarak sergilenrnesini ön
lemiştir: Şarkı söylermiş gibi (Cantabile) geli
şen ana tema ile hülyalı yan tema ustaca dü
zenlemelerle. kendi içiertnde senfonik olarak
da eelişerek "Galant" stil konçertosuna örnek
oluşturuL Bölüme özellik.le viyolonsel egemen
dir
2. Bölüm (Adagio) ağır tempoda. La Majör
tonda liıik ve düşüneeli bir ara müzigi gibidir
Ancak hemen girişte. ilk bölümün ana teması
ele alınıı: Çok kısa (4 ölçülük) bir minör böl
meyi yeni bir ton degişimi izler ve kromatik
(yanm seslerle) oluşan son. kararsız bir hava
yaratır.
fırtına gibi giren 3. Bölüm (Allegro) Haydn'ın
virtüoz konçerto anlayışını sergileyen neşeli bir
Rondo'dın Bu Rondo Sir Donald Tovey'in be
lirledigi gibi. "Mayısta fındık toplamaya gidi
yoruz" adlı çocuk şarkısının teması üzeline ku
rulmuştur. Orta bölmede Re minör tonda da
ha ciddi bir hava beliıirse de. genelde oluşan
ve soliste geniş olanaklar sağ:layan ateşli pa
sajlar ve parlak tutti ile problem çıkmadan baş
lanan hızda sona ulaşıı: (Süre 26')

PENDERECKI: CAPRICCIO
•

O

nce edebiyat ve felsefe ile ilgilenen
Krzysztof Penderecki 21 yaşında bes
teci olmaya karar vererek özel öSre
nim gördü. 1956'da gençler arasında üç büyük
ödülü birden kazanarak üne kavuştu. 1958'de
Krakov Konservatuan'nı birineilikle bitirdi.
1956'da sanatsal bağımsızlığa kavuşan çagdaş
Polonya kültürünün simgesi olan Penderecki.
1972'den sonra Krakov Konservatuan yöneti
ciligini de üstlendi. 1987'de Uluslararası
15.İstanbul festivali çerçevesinde kentirnize
gelen ve ünlü Requiem'ini yöneten besteeL gü
nümüz müzik anlatımında çagdaş unsurlan kul
lanarak. Barok müzik degeriert ile 20. yüzyılın
sanat verilerinin güçlü bir sentezini oluşturur:
Tınıda yaratıalık müzik dilinin özgürlüğü ile. es
ki çaglardan ustaca etkileniş yeteneginin uyu
munu sağ:lac
Yeni ve eski dünyada pek çok ödül kazanan
eserleri yayınlanan Penderecki'nin müziğinde
eski gelenekiere dönüş 1964'de başlamış ve bu
dönem Bach'ın koro eserlerini çagnştıran Lu
kas Pasyonu ile zirvesine ulaşmıştır: Bazı uz
manlarca. müzikal fikirleri yapay ve gelişme
miş olmakla eleştirilen Penderecki'nin. 1964'de.

yine eski bir formdan esirılenerek yazdığı
Capıiccio'su tını olanaklannı serbestçe araşn
ran ancak dramatik etkilerden kaçınan bir eser
dir
"Mizaç degişikligi" anlamına gelen "Capıice"
öncelert füg biçimindeki parçalan adlandırmak
ta kullanılmışsa da sonradan "Capıicdo" adı
form yönünden tümüyle özgür parçalan tanırn
Iayan bir müzik biçimi olmuştuc Penderecki'nin
bu özellikleri yarısıtan ve Bach'ın 2. Süiti'ni
anırnsatır biçimde bir tek üflemeçalgı (obua)
ve 1 1 yaylıçalgıdan oluşan oda müzigi toplu
Iugu için besteledigi Capıiccio ilk kez 1965
Lucerne festivali'nde seslendirilrniştiL Alman
ya'da Moeck yayınevince basılan bu eserden
başka besteeL biri keman ve orkestra için
( 1967). digeıi de viyolonsel için ( 1968) olmak
üzere iki Capıiccio daha yazrnışnı: (Süre 7)

H AYDN: SENFONI N0.45

H

aydn'ın erken çag senfontlerinin en
tanınınışı 1772'de yazdığı 45 numaralı
senfonisidir Senfoni. Haydn'ın arkada
şı. diplomat ve biyografi yazan Georg August
Gıiesinger'e bizzat dogruladığı gibi. sık sık an
latılan bir öyküden adını alu: .. Beethoven gibi
kimseye bağlı kalmadan hayatını kazanabilen
bir besteci olamayan Haycin uzun yıllar Ester
hazy Prensi II. Nikolaus'un yanında orkestra
yöneticisi olarak çalışmış. ancak onun 1790'da
ölümünden sonra yıllık bin floıinle emekli olup
Viyana'ya dönrnüştüL
1683'de Avrupa'da Türk korkusu geçtikten
sonra yapırnına başlanan ve çok kez onanlan
Esterhazy sarayı -bir opera sahnesi ve bir kon
ser salonu olmasına karşın- tüm orkestra mü
zikçileıinin ailelerini banndırrnaktan yoksundu.
Prens de. kışın bile uygun havalarda günlerini
bu kırlık yöredeki. Neusiedler'deki sarayda ge
çirmege çok rneraklıydı ve üstelik müzige de
-og!unun aksine- çok düşkündü. Eşleri ve ço
cuklarını özleyen müzikçiler şefleri Haydn'a.
yaz tatili nedeniyle bir çare bulması için baş
vurmuşlar: Prens'ten izin alınamayınca beste
ci yazdığı senfoninin ilginç son bölümüyle so
runu çözmüştü. Senfoni iki obua. iki korno ve
yaylıçalgılar için bestelerırnişti ve ilk üç bölümü
dikkati çekmeden sürüyot ancak son bölüm
başlarken iş degişiyordu: Çok hızlı (Presto) gi
ren fina!. hiç alışılrnarnış fa diyez minör tonu
ile ilgi çekiyor; fakat sona erıniyot yorgun ..ar
gm agır (Adagio) bir havaya dönüşüyordu. On
ce acıklı bir korno solosu duyuluyot sonra da
ikinci kornist nota sehpasındaki mumu söndü
rerek çalgısını alıp salonu terkediyordu. Sanki
senfoninin beşinci(!) bölümünü oluşturan bu
Adagio'da. sırasıyla diger üfleme ve yaylıçalgı
lar aynı hareketi tekrarlayarak dışan çıkıyorlat
giderek karanlıklaşan salonda yalnızca iki ke
mancı kalıyot onlar da bıkkın ve hüzünlü ta
vırla eseri sona sürüklüyorlardı... Haydn'ın us
taca yapılmış espıisini beğenen Prens hemen
müzikçilere izin veıiyot sarayın arabalanyla ev
leıine göndeıiyordu...
Gerçekte eserin tümü deıin bir dddiyet hat
ta anlatırnda sert bir hava taşıı: liıik bölmelere
yer veıilrnez. İlk ve son bölümleri fa diyez rni
nör tonda olan senfonide canlı ve dopdolu ı .
Bölümü. La Majör tonda ağır (Adagio) 2. Bö
lüm izlec Üç bölmeli olan ve sürdinli yaylıçal
gılarla müzikçilelin belki de eşleriyle buluşa
marnanın verdigi öfkeyi yarısıtan Adagio'nun
ciddi havası daha sonra 3.Bölümde (Allegret
to). zarif tempodaki Menuet ile yurnuşac Ve
senfoni beklenmeyen ve şaşırtıcı finalle sona
erer. (Süre 26')
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MOSKOVA VİRTÜOZLARI
DEVLET ODA ORKESTRASI
THE VIRTUOSOS OF MOSCOW
STATE CHAMBER ORCHESTRA
SPIVAKOV
SPIV.AKOV. kemanlviolm
Tamara SINYAVSKAYA. soprano

Solistler/Soloists

Vladimir
Vladimir

I. STRAVINSKY

Re Tonunda Konçerto/Concerto en Re

Şef/Conductor

(1882-1971)

•Vivace-Moderato-con

moto-Moderato:fempo I

•Aıioso. Andantino
•Rondo. Allegra

O. RESPIGHI
(1879-1936)
A. VIVAIDI
( 1678-1741)

'"D

Tramonto'"

Solist/Soloist: Tamara SINYAVSKAYA

Yaylılar ve Klavsen için Konçerto.
Concerto in A Major for
Strings and Harpsichord

La

Majör

(f.xi-4 1 RV 158 1 P 235 1 M 8)
•Allegra molto
•Andante
•Allegra molto
ARA/INTERM.ISSION
A.

VIVAIDI

'"Mevsimler/Four Seasons·: 0p.8
ı. İlkbahaı; Mi Majör/Spring in E Major
•Allegra
• Largo e pianissimo sempre
•Danza pastorale-Allegra

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

3. Sorıbahaı; Fa Majör/Autumn in F Major
•Allegra
•Adagio molto
•Allegra

4. Kış. Fa minör/Winter in F minor
• Allegra non molto
•Largo
•Allegra
Solist/Soloist: Vladimir SPNAKOV

Katkılanndan dolayı BiRLEŞiK ALl1AN İlaç Fabc TAŞ� teşekkür edeıiz.

We should /ike to tlıank BIRLEŞIK ALl1AN llaç Fabc TAŞ for their contributions.
Moskova Virtüozlan Oda Orkestrası konserleri SSCB İstanbul Başkonsoloslugu 'nun işbirligiyle
gerçekleştiıilmiştic
The concerts of the The Virtuosos of !1oscow have been realized in coopeıation with the USSR
Geneıal Consulate in Istanbul.
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I

lk müzik eğitimine Vladimir Loktev ile başlayan sanatçı çalışrnalannı daha sonra Mos
kova Konservaruan Müzik Okulu'nda Olga
Pomerantsevaya ile sürdürdü. 1965'de Bolşoy
Tiyatrosu'nda "İvan Susanin': "Rusland ve
Ludmilla': '"Yevgeni Onegin" ve "Çann Nişanlısı"
gibi ünlü operalarda solist olarak sahneye çıkn.
İlk yurtdışı konselini ı961de veren Sinyavs
kaya Kanada Polonya fransa ve İtalya'ya yap
tığı tumelerde büyük başan kazandı. 1968'de
9Dünya Gençlik ve Öğrenci festivali'nde al
tın madalya aldı: ı 969'da Varvier'de (Belçika)
yapılan 12.Uluslararası Genç Şarkıcılar Yanşma
sı'nda biıind oldu ve Belçika Hükümeti Büyük
Ödülü'nü aldı. 1970 Uluslararası Çaykovski Ya
nşması bilincilik ödülünü de bir diğer Sovyet
sanatçısı Yelena Obraztsovaya ile paylaşu.
1981 yılında Stravinski'nin "Mavra" operası
için La Scala'ya davet edilen Tamara Sinyavs
kaya geniş opera repertuannın yanısıra Rus
halk şarkılan. Çaykovski. Rahmaninof ve Pro
kofiefin romanslan; Bach. Mozart. Haendel ve
Schumann'ın eserielini kapsayan bir konser re
pertuanna sahipti!:

STRAVINSKI
CONCERTO EN RE

S

travinski'nirı 1946'da mutlu ve sakin gün
lelini geçircli8i Hollywood'da tamamlaclıgı
Re Tonunda Konçeno oldukça ilginç bir
çalgı topluluğu için yazılmıştır: Bu yaylıçalgılar
orkestrası sekiz birinci keman. sekiz ikinci
keman. altı viyola. altı viyolonsel ve dön
kontrbasdan oluşmuştu. Fakat günümüzde
daha pratik biçimde üç birinci keman. üç ikin·
ci keman. iki viyola. iki viyolonsel ve bir
kentrabasla da yorumlanan eser. İtalyan kon·
çeno grasso'lan stilinde. Barok form model alı
narak düzenlenmiştir: kolay anlaşılabilir bir eser
olduğu için de sık yorumlanmaktadıı:
ı . Bölüm (Vivace) hızlı tempoda. çok ilginç
ıitmik bölmelerle ustaca düzenlenmiştir: Ön
ce çabuk (vivace). sonra ona hızda (modera
to). hareketli (con moto). ona hızda (modera·
to) ve yine girişteki aynı tempo (Tempo 1) ola
rak gelişen bölüm bir dans gibi canlıdıı:
Arya stilinde (Aıioso) ve ona hızdaki
(Andantino) tempoda olan kısa 2. Bölüm özel
likle kemanlarla viyolonsel arasındaki şarkı söy
ler gibi -Verdi'yi arumsatan- düetiyle seçkinle
şir.
Neşeli (Allegra) tempodaki 3. Bölümün par
lak ve çoşkulu dansı Rondo. tam eski stil fi
nallere yakışan bir üslupta büyük dikkat ve be
raberlik gerektiren vinüoz yorumla kaynaşıı:
(Süre 12')

Igor Stravinsky

RESPIGHI: I L TRAMONTO

B

olonya'da do�n Ottoıino Respighi. ay
nı kentteki müzik öğreniminden sonra
Rusya'da Rimski-Korsakoftan ders al
mış. Roma'ya yerleşerek Santa Cecilia' da ders
vermiştir. Müdür olduktan iki yıl sonra. 1926'da
bu görevden çekilerek kendini besteieıine ada
yan ve daha çok Roma ile ilgili senfonik şiirle
Iiyle tanınan Respighi. yaşamının son yıllann
da da kansı. soprano Elsa Olivieıi'ye piyanoda
eşlik ederek turnelere çıkmış ve birçok da lied
yazmıştır Shelley. D'Annunzio ve Prudhomme
şiirielini müziklediği şairleıin en önemlileıidir.
Respighi "Il Tramonto"yu (Gün batımı) ses.
yaylıçalgılar dönlüsü. veya yaylıçalgılar orkest
rası için. -en başanlı şürleıirıi yerleştiği İtalya'da
yazan ve orada ölen- Ingiliz şaiıi Percy
Shelley'in (1792-1822) "Ode to the West Wind"
(Batı Rüzganna Övgü) adlı lirik dizisinin bir şii
Ii üzeline 1914'de bestelemiştir

Ottorino Respighi

VIVALDI:
LA MAJOR KONÇERTO
Bakınız: La Scala Yaylıçalgılar Topluluğu
17.7.1989 Konseli

VIVALDI: MEVS i M LER

V

ivaldi'nirı bestelediği yüzlerce konçer
to arasında "MEVSiMLER" başlıklı so
lo keman ve yaylıçalgılar için konçer
tolann özel bir yeıi vardır ve günümüzde Vi
valdi denilince hep akla Mevsimler gelir. Belki
buna bir neden de. eselin dön mevsimi tasvir
etmesine karşın bütününde bir bahar havası
olmasıdır Vivaldi eseıine açıklayıcı olarak
Bahar. Yaz. Güz ve Kış başlıklı dön sone de
eklemiştir. Böylece müzik tarihinde ilk kez
programlı eser yaratan o oldu. Besteciniri
yazdığı sanılan bu soneler eseıin 1 725'de
Amsterdam'da Le Cene Yayınevi tarafından
basılan ilk nüshasında yer almıştır Op.8 olarak
numaralanan ve "Il (imento dell:Amıonia e
dell'Inventione" (Armoni ve Buluşun Deneme
si) başlığını taşıyan 12 konçenenun ük dördü
olan Mevsimler'in her konçenosu da bu sone
lerle ilişkilidir. Hatta bunu kesirıleştirmek ama
cıyla Vivaldi her soneyi haıtlerle işaretiemiş ve
bunu da partisyan üzeline işlemiştir. Vivaldi to
nalite konusunda da dikkatli davranmış. her
mevsimi kendine uygun tonalitelerle değerlen
dirmiştir
ı. Konçene'da BAHAR'ın carılılığını. parlak
lığını daha iyi belinmek için Vivaldi. kemanın
en parlak ve aydınlık tonalitesini. M.i Majör'ü
kullanmıştır Bahar'ın ilk bölümü Allegra'da beş
Tutti (birlikte çalış) ve dön solo pasaj vardır.
Tutti'ler eğlenceli köy ezgileıini belirler Solo
lar ise kuşlann cıvıltısını. gökgürültüsünü (ok
tavlarla). şimşekleıi (tremololarla) ve yine çe
şitli kuşlan canlandırır. Sone şu sözlerle başlar:
"Bahann gelişini kuşlar neşeyle karşılıyor. se
vimli şarkılanyla kutluyar Kaynaklann hafif şı
rıltısı duyulur Zefir rüzgan hafifce esmekte.
Sonra hava kara bir mantoyla önülür: şimşek
ve gökgürültüsü bahan duyurmak ister. Ona
lık sessizleşince kuşlar yeniden sihirli şarkıla
ona başlar·: Bahann 2. Bölümü Large'da ikinci
keman pastaral bir sahne resimler: "Çiçekler
le bezenmiş halikulade bir çayırda. yaprakia
nn tatlı hışınısında keçi çobanı yanında sadık
köpeği ile sakin şekilde yatmaktadır.· Bu ağır
bölümde. partisyanda çok güçlü çalınması is
tenilen köpek havlamalannı viyola caniandırıı:
Son bölüm Allegro sevimli bir kır dansıdıı:
"Gaydanın şenlikli sesiyle peıi kızlan ve çoban

dans ederek. parlak ilkbahan şanına uygun kar
şılarnaktadırlar': Ancak tonalite bir an parlaklı
ğını yitirir. M.i minöre dönerse de sonuçta yi
ne aynı şerılikli havaya kavuşulur.
2. Konçene'da YAZ mevsiminde kullanılan
Sol minör tonalite. bu mevsimin boğucu sıcak
lığını belinmek için seçilmiştir. Sıcağı arılatan
ağır girişle başlayan ilk bölüm Allegra non mal
to'da dön tutti ve üç solo pasaj vardır. İlk solo
guguk kuşunu. onu izleyen tutti'ler kumru ve
sakanın ötüşlelini carılandırıı: Son tutti ise ha·
vanın aniden değişerek kötüleşmesini yansı
tır. Senenin sözleıi şöyle: ''Yakıcı yaz sıcağın
dan çoban ve sürüsü kavrulur. çarrılar tutuşur
gibidir. Guguk kuşunun çağnsırıı kumru ve sa
ka cevaplar. Hafifçe esen melterrıle poyraz ya
nşır birden. Küçük çoban şiddetleneo rüzgar
dan korkarak ağlar. sürünün geleceği tehlike
dedir': 2. Bölüm Adagio'da ise solo keman. ço
banın yaklaşan yaz firtınasından ötürü endişe
sini melankolik şekilde arılatır. Yaz'ın son bö
lümü Presto'da fınına patlarnıştır. "Korkulan
doğru çıkmıştır: Gök gürlemekte. şimşekler
çakmakta. y� dolu ürünü. gururlu buğday
başaklannı kırmaktadır':
3.. Konçene SONBAHAR Fa Majör tonda
dır. Ilk bölüm Allegro. ürünü kunaran köylüle
lin sevincini ar.ılatır: içkiden sarlıoş olaniann yü
rüyüşünü solo keman akrobatik hareketlerle
çizer: "Köyde herkes dans ve şarkılarla. mutlu
lukla bereketli ürünü kutlamakta ve Baküs'ün
içkisini bol bol tatrnakta. uykuyla bu sevinç so
na ermektedir': 2. Bölüm Adagio molto'da "Şar
kılar ve danslar bitmiştir. Hava sakin ve güzel
dir. Ve mevsim onlan en tatlı uykuya çağırır':
3. Bölüm Allegra'da sakin hava. birkaç klavsen
arpejiyle değişir. "Gün �ken avcilar boru
Ian. tüfek ve köpekleıiyle ava çıkar. kaçan hay
vanı sürerler Tüfeklelin ve köpeklelin çılgın
sesieliyle ürken sinirli hayvan yaralanır ve güç
lükle kaçınayı dener: fakat ölür':
Odeli şekilde Fa minör tonundaki 4. Konçer
to KIŞ. belki de eselin en sistemli carılandın
larudır. ı. Bölüm Allegra non molto soğuğu an
latan bir tutti ile başlar. "Dondurucu soğukta
gümüş gibi parlayan karda. buz gibi poyraz es
tiğinde herkes ayaklaruu yere vurur. aa don
da dişler takırctar': 2. Bölüm Largo, evde ocak
başındaki rahatı tasvir etmek için daha sıcak
bir tonda. M.i bemol Majör'dedir. Tüm eselin
en başarılı olduğu kabul edilen bu bölümün
de keman. yağmuru carılandıran diğer çalgıia
nn 16'lık notaiarla pizzicato'su eşliğinde nefis
bir ezgiyi duyurur: "Gürıler sakin ve mutlu ocak
başında geçer. Dışanda yağmur herkesi ısla
tırken. buzlar üzelinde kayıp düşmernek için
birçoklan dikkatli yürürken·: Eserin finali
Allegra'da herkes yine dışarda. soğuktadır. Bu
bölümdeki dön tutti ve dön solo. senedeki
rüzgariann savaşını da carılandınr: "Buzlann
üzelinde yürüyerılee kayanlar sonunda düşer.
Buzlar kırılıncaya kadar tekrar denerler Kapalı
kapılar ardında lodos. poyraz ve bütün diğer
rüzgarlar yanşıı: Işte bu Kış'tıı: ama yine de ne
şelidir': (Süre 44')
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LONDRA MOZART TOPLULUGU
LONDON MOZART PLAYERS
Şef ve Solist/
Conductor and Soloist
J. HAYDN
(1732-1809)

Tamas VASAR.Y

Senfoni No.44 "Matem': Mi minör (Hob 1/44)
Symphony No.44 'Trauer Sinfonie" in E minor
•Allegra con brto
•Menuetto. Allegretto (Canone)
•Adagio
• Finale. Presto

W.A MOZAKf
(1756-1791)

Piyano Konçertosu No.9, Mi bemol Majör (K.271)
Plano Concerto No.9 in E fiat Major
•Allegro
•Andantino
• Rondo. Presto

Solist/Soloist: Tamas VA.SARY
ARA/INTERl1ISSION
E. ELGAR

(1857-1934)

Serenad. Mi minör 0p.20/
Serenade in E minor 0p.20
•Allegro piacevole
•Larghetto
•Allegretto-come prtma

W.A MOZAKf

Senfoni No.29, La Majör (K201)
Symphony No.29 in A Major
• Allegro moderato
•Andante
•Menuetto
•Allegro con spirtto

Katkılanndan dolayı TÜRKİYE ŞİŞE CA/1 FABR AŞye teşekkür ederiz.
We should !ike to tlıank TÜRKİYE ŞİŞE CA/1 FABR A.Ş for their contributions.

TAMAS V ASAR Y

D

ebrecen'da (Macartstan) doğan Tamas
Vasary müzik çalışmalanna altı yaşın
da başladı. daha sonra Dohnanyi ile
egitim gördü. Budapeşte Franz Uszt Akademi
si'nden mezun olduktan sonra aynı Akademi'
de Kodaly'nin yardımcılı8ına atandı.
1956'da Macartstan'dan aynlan sanatçı
Deutsche Grammophon için doldurdugu plak
lann başan kazanması üzeline 196l'de Lond
ra'da daha sonra da New York'da George Szell
yönetimindeki Cleveland Orkestrası eşliginde
ABD'ndeki ilk konserini verdi.
Kısa sürede uluslararası üne kavuşan Vasary
Frtcsay. Anseımet Szell Kempe. Solti. Joehum
Previn. Davis. Rattle gibi birçok ünlü şefler yö
netimindeki Berlin. New York. Londra ve Kra
liyet Filarmon� Cleveland Oıicago. Viyana ve
Londra senfoni orkestralan ile Philharmonia
Orkestrası eşliginde konserler verdi.
Günümüzde hem solist hem de orkestra şefi
olarak çalışmalanru sürdüren sanatçL orkestra
şefi olarak ilk tumesini 1975'de Franz Uszt Oda
Orkestrası ile Fransa'ya yaptı. 1979-82 yıllan
arasında Northem Sinfonia Orkestrası'nın mü
zik direktörü olan Vasary İngiliz ve İskoç Oda
Orkestralan. Kraliyet Filarmoni. Hollanda Oda
OrkestrasL Washington Ulusal Senfoni Orkest
rası'ru yönetti. Şef/solist olarak New York Fi
laımoni. Houston Senfoni. Los Angeles Oda
OrkestrasL Londra F'ılaımoni. Rotterdam F'ılar
moni Orkestrası ile başarılı konserler verdi.
Dietrtch Fisher-Dieskau'ya resitalielinde de
eşlik etmiş olan sanatçı Deutsche Grammophon
için Uszt Debussy. ve sekiz plaklık bir Oıopin
albümü. Yurt Abronovitch yönetimindeki
Londra Senfoni ile Rahmaninofun piyano ve
orkestra için rüm eserle� Berlin F'ılaımoni
ile solist ve şef olarak Mozart'ın piyano kon
çertolanru pia8a doldurdu.

"S

HAYDN: S ENfONI N0.44

enfoninin Babası" olarak adlandırılan
Joseph Haycin bu türdeki besteieıinde
temayı bir çekirdek olarak alınış. rüm
senfoniyi buradan oluşan bir agaç gibi geliştir
miştir: Dört bölürnlü olarak düzenlecf® senfo
nilertnde. Esterhazy KontltJ8u'ndaki 30 yıllık
yöneticiliği sırasında pratik yaparak da bu stili
geliştirmek için yeterli zamanı olmuş. çeşitli çal
gı düzenlemeleri. orkestral tırulat biçimsel de
Sişiklikleıi rahatça deneyebilrniştiı: Sonuçta. iki
hızlı bölüm arasına bir ağır bölüm. bir de
Menuetto yerleştirrniş: genellikie bu form üze
linde çalışmıştıı:
Haydn'ın senfonilen üçe ayrılabilir. 1m·e ka
dar Esterhazy Kontlugu'nda yazdıklan: ün ka
zandıktan sonra 1790'a kadar bestelecf® (bu
arada Paıis kentinden ısmarlanan. sayısı tl:fı bu
lan senfoniler) ve Londra'da yazılan 12 Lond
ra Senfonisi Yazdığı bu 104 senfoniden pek azı
-on kadan- minör tonda. gelisi Majör tondadıı:
1772 yılında iki obua iki komo ve yaylıçalılar
için besteleneo 44. Senfoni de minör tonalite
dedir ve Matem (Trauer) başlıgı daha sonra
başkalan tarafından verilmiş olmasına -aynca
Haydn ismi daha çok neşeyi. şakayı anımsat
masına- ı:a&men esere uyaı:
Canlı ve ateşli (Allegro con brto) tempoda
ki ı. Bölüm tekrarlanan gelişim bölmesine 1<18men gertlimi yükseltir: Baştaki ısrarlı açış figü
rü ise buna sürekli destek oluı:
�4

2. Bölüm. daha az canlı (Allegretto) Menu
erra. biraz çekirıgen havadadır: etkili kontrpuan
uygulamasıyla ilgi çekici bir Kanon biçiminde
yazılmıştır Kemanlann sundugu temayı. viyo
lonsel ve baslar -hemen sonraki ölçüde- taklit
eder. Menuerto'nun sonunda duyuları sıcak. ca
na yakın ve akıcı bir Trio bölmesi ise Majör ton
da sergilenir
Haycin'ın son yıllanda
n cenaze töreninde ça
lınmasını vasiyet ettiği. ağır (Adagio) tempo
daki 3. Bölümün duygusal bir derinliği ve özel
bir törensel havası da vardır Bu bölüm nede
niyle bazı eleştirmenler senfoniyi onun diğer
eserlerine göre daha başanlı bulur ve Haycin'ın
Eroica'sı olarak tanımlarlar
4. Bölüm. çok hızlı (Presto) tempodaki fina!
ise. alışılmamış yapısı. ateşli enerjisi ile esere
son verir. (Süre 21')

MOZART:
PİYANO KONÇERTOSU N0.9

M

ozart'ın. plak kataloglannda 27 tane
sola piyano ve orkestra için konçer
tosu belirtilmesine karşın. ancak bun
lardan 23'ü tam olarak onun besteleridir Mo
zart daha dokuz yaşındayken J.Chı: Bach'ın so
natlannı uygulamış (KI07). daha sonra da hep
si yaşamlarını Paris'te sürdüren Alman asillı H.
Raupach. L. Honauer. J. Schobert. J. Eckhardt
gibi çağdaş bestecilerin sonat bölümlerinden.
hatta Ph.E. Bach'tan bile faydalanarak ilk dört
konçertoyu (K37. 39. 40. 4 1 ) düzenlemiştir.
Kendi bestesi olan ilk konçertoyu ise (K175
No5) 17 yaşında yazmıştır. 9. Piyano Konçer
tosu (K271) ise onun bu alandaki iik önemli
eseridir: 1777 yılı başında Salzburg'ta yazdığı
ve "Jenomy" adını taktığı Parisli genç piyanist
Bayan Jeunehomme'a ithaf ettiği konçertoda.
daha sonraki olgunluk çağı konçertolann for
mu ilk kez hissedilir Belki de tanınmış bir pi
yano virtüozu için özenle yazdığından. ya da
bu türdeki olgunluk çağının zamanı geldiğin
den olacak. basit Salzburg çevresinin düzeyi
ni aşan konçerto. başpiskopos tarafından be
ğenilmemiş. genç besteci yine birkaç dini eser
yazmak zorunda kalmıştı.
"Jeunehomme" başlığıyla anılan ve özellik
le. ağır tempodaki ikinci bölümüyle tüm eleş
tirmenlerin övgüde birleştikleri konçerto. orji
nalliği ve temalannın hem çoklugu. hem de
zenginliği ile de ilgi çeker: aynca çoşkulu olu
şu ve aynı zamanda duygusal özlemiyle genç
dehanın -daha sonraki eserlerinde bile pek
aşllamayan- derinliğini. tutkulu gerilimini yan
sıtır Hem de Salzburg'un -obua. korno ve yay
lıçalgılardan oluşan- basit orkestra düzeninde
yazılmış olmasına karşın...
ı. Bölümdeki (Allegro) ilk tema hemen gi
rişteki. piyano ve orkestranın beraber çaldığı
(tutti) bölme ile sergilenmeye başlanır. Solis
tin ikinci ölçüdeki -yanlış ginş izlemini veren
katılışı. Beethoven'in bu şakayı düşünmeyerek
"erken giriş" olarak nitelediği müzik. Mozart'ın
şakacı bir sürprizidir İlk bölümde altı ayn te
ma işlenir: soliste parlak olanaklar sağlayan
-ellerin çapraz biçimde de çaldığı- değişen to
nalitelerle duyurulan pasajlarla bu temalar ser
bestçe geliştirilmez. ancak tematik olarak vur
gulanır. Mozart'ın kadansı ise. bu temalarla ya
kından ilgilidir: fakat bir virtüozluk gösterisi ye
rine. anlamlı ve lirik anımsayışlarla yetinilmiş
tir.
Konçenenun en ilginç bölümü. 2. Bölüm
(Andantino) karanlıği ve özlemi yansıtan Do
minör tondadır Oldukça uzun tutulan bu ağır-

ca bölüme. baştan sona sanki tek bir güçlü
duygu egemendir. Bu duygu ana tema olarak
sürdinli çalan birinci ve ikinci kemanlarda ka
non biçiminde. trajik bir operanın iki başkişisi
ni yansıtan gerçek bir şarkı gibi duyulur: piya
no ise zarif ve lirik süslemelerle buna katllıı:
Piyano ile orkestranın bu heyecanlı ve etkili
cliyalogu. insancıl tutkulan belirleyen dramatik
arllatınu güçlendirir Konçertonun asli tonalitesi
Mi bemol Majör tonda duyurulan sert arkest
ra vurgulanyla ümitsizleşen orta bölme. sonra
yine Do minöre dönüşen duygulu bir yakıruş
olarak sürer. İki güçlü (forte) akorla başlayan
bu bölümün kadansı ise. artık taşan duygula
nn patlayışını. sonra tevekkülle baş eğişini yan
sıtan küçük çapta bir sanat gösterisidir Bölüm
-yine opera sahnesi benzeri- duygu yoğunlu
gu ile tıkanmış resitarif biçimde. soylu bir ağıt
la (lamento) sona erer (Bu nedenlerle bir eleş
tirmen bölümü Mozart'ın Alceste'si olarak ta
nımlamıştır)
3. Bölümde (Presto) Mozart ikinci bölümü
çok ciddiye aldığını. -eğlenceli. neşeli fina! ha
vası yerine- yeğlec\iği geniş yüzeyli. belirsiz ka
rakterde gelişen ve esere senforıik bir bitiş sağ
!ayan Rondo ile göstermek istemiştir Girişte
piyano 34 ölçü süren güç ve uzun solasuyla
ana temayı sergiler Bunu orkestra alır ve
geliştirir Piyano yeni temalan duyurmak ister
miş gibi arkesrraya kanşır Sürekli devinim
(perpetum mobile) havasında gideceği sanllan
bölümde. bir sürpriz gibi ortaya çıkan tören
sel Menuet ile. birden tempo değişir. Piyano.
yaylıçalgılann pizzicato biçimde yarattığı say
dam eşlikte temayı dört çeşitierne ile süsler:
sonra şaşırtıcı tavırla tizlere ulaşarak hayal gi
bi kaybolur. Bu fantastik ara müziğinden son
ra. çok hızlı (Presto) bölme yine başlar: ancak.
güçlü (forte) fina! yerine yine şaşırtan bir ha
fitliğe (pianissimo) doğru yol alarak. sessiz so
na ulaşılıı: (Süre 32')

ELGAR: SERENAD

D

aha çok Brahrns ve Wagner'in etkisin
de kalan Elgar'ın 1 888'de "Bahar
Şarkısı-Elegy-fınale" adlanyla yazdığı "3
Parça" daha sonra. 1893'de bestdenen Op.20
Serenad'a temel oluşturmuştur. İlk kez 3 Mart
1893'de seslendirilen ve en sevdiği eseri ola
rak tanımladıği Serenad'ı Elgar. Londra'da ken
di yönetmiştir Elgar'ın yaylıçalgılara olan ege
menliğinin tipik bir örneği olarak. romantizml
ve melodik buluşlanyla seçkinleşen eser bu
gün konser sahnelerinde sık sık yer almakta
dır
ı. Bölüm (Allegro piacevole) eserin temel
fikıini belirleyen ritmik ve canlı bir matifte baş
lar. Daha sonra viyolalann duyuracağı bu mo
tifi. bahar havasında lirik bir tema izler Elgar'a
özgü hüzürllü ikinci tema ise -bu kez Mi Majör
tonalitede- duygulu şekilde keman tarafından
sunulur.
2. Bölüm (Larghetto) ciddi ve sakin ağırlık
tadır Do Majör tondaki ana tema önce bu ha,
vada başlamasına karşın. büyük tutkuyla geli
şir Birkaç kez tekrardan sonra yine sakin şe
kilde son bulan bu güzel ve hüzünlü şarkı
(Elegy) Elgar'ın en başanlı sayfalannın başın
da gelir
3. Bölüm (Allegretto) kendine özgü temay
la canlı ve hızlı başlar: ancak birinci bölümün
-Mi Majör tondaki- ikinci teması bölüme ege
men olur. Aynı müziğin neden her iki bölüm
de birden kullanıldığı konusunda ünlü şef. El
gar uzmanı Sir Thomas Beecham şöyle der:

"İyi müzik. kulağa kolayca giren fakat güç çı
kabilen müziktir': (Süre l l'}

MOZART: SENfONI N0.29

M

ozart'ın 1773/74 kışı içinde Salzburg'ta
yazdığı üç senforıi (K183. 200. 201)
arasında La Majör olanı -daha az çalgı
için bestelenmiş olmasına karşın- diğerlerine
göre daha başaniıdır Viyana'da üç ay kalan 19
yaşındaki genç Mozart'ın bu kentteki izlenim
leri çok etkili olmuş. "Salzburg Piskoposlugu
Konsertmaysteıi" görevini yüklenmiş olan bes
teci. yarancı gücünün bağimsızlığinı entıürnan
tal olarak La Majör Senforıi'siyle açıklamıştır. Sa
ray orkestrasının kısıtlı yaylıçalgılar toplulugu
na ancak iki obua ile iki kornoyu ekieyebilen
Mozart senforıik yapıyı bu ütlemeçalgılarla ola
ğanüstü güçlendirmiş ve senfoni bestecisi ola
rak berlliğine kavuşmuştur.
ı. Bölümde (Allegro moderato) çok basit bir
figürün tekrarlanarak. alışılrnamamış güzellik
te bir tema haline getiıilişiyle. Mozart'ın melo
dik üsluptaki ustalığı hemen belgelenir Hafif
(piarıissimo) olarak başlayan birinci tema güçlü
(forte) olarak tekrarlarur. Sonra baslann sakin
eşliğindeki üç bölmeli meloclik ikinci tema du
yulur Bunu kemanlan sundugu üçüncü tema
izler
Ağir (Andante) tempo ve Re Majör tondaki
2. Bölüm senfoninin adeta kalbidir Sonat for
mundaki bölüm.partilerin bir yaylılar kuarteti
düzeninde ustaca kurulmuş dengesi. sürdinli
kemanlarla elde edilen içten havasıyla seçkin
leŞir Ütlemeçalgılann göze baonadan ancak et
kili kullanılışı ve ebuanın pasajlan ilgi çeker.
3. Bölümde La Majör tondaki alışılmışın ak
sine önce hafif başlayan Menuetto kesin rtt
miyle bir fransız dansını andınr: Dört ütleme
çalgının urıison sundugu finaliyle belirginleşen
Menuetto Mi Majör tondaki Trto'ya bağianıt
(Beethoven'i de etkileyen bu bölüm onun bir
yaylılar kuartetinde örnek olarak kullanılmış
tır).
Canlı ve enerjik fina! (Allegro con spirito)
Menuetto'ya bağlı olarak girer. Sonat formun
daki son bölüm. ternalann sergilenmesinden
sonra gelen uzun gelişimiyle (developement).
ütlemeçalgılarla viyola ve basın oldukça bağım
sız partilerinin renkli orkestrasyonu ile ilgi çe
ker. Aynca birinci temanın bitmek tükenmek
bilmeyen enerjisi ve bu temanın yörllendircli
ği korno ve yaylılarda duyulan yan temalarla.
bas yayWann birinci kernanlann eşliğinde du
yurdugu ikinci temanın karşıtlığı çok ustaca dü
zerllenrrıiştir Özellikle partilerin bir veya iki öl
çü aralıkla tekranndaki ustalık (irrıitation). kontr
puanın bilgili kullanılışı. çalgılann tınısının iyi
değerlendiıilrnesi. melodilere armorıik partile·
rin uygulanışındaki mükemmellik. teksesliliğin
(unison) yerinde ve �da oluşu ve bir
birini hızla izleyen bütün bu müzik unsurlan
nın kolaylıkla yaraniışı dirlleyerlleri büyüler (Sü
re 26')
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LONDON MOZART PLAYERS
••

LONDRA MOZART TOPLULUGU
LONDON MOZART PLAYERS
Şef ve Solist/
Conductor and Soloist
J.

HAYDN

(1732-1809)

Tamas VASAR.Y

Senfoni No.47 (Palindrom) Sol Majör (Hob 1/47)
Symphony No.47 (Palindrom) in G Major
•Ailegro
•Un poco adagio. Cantabile
•Menuet e Tıio al roverso
• Finale. Presto assai

W.A MOZART
(1756-1791)

Piyano Konçertosu No.ıı. La Majör (K414)
Piano Concerto No.ıı in A Major
•Ailegro
•Andante
•Allegretto

Solist!Soloist: Tamas VA.SARY
ARA/INTERMISSION

P. PAlTERSON
(1947)

J.

HAYDN

Yaylıçalgılar için Sinfonia. Op.46
Sinfonia for Strings. Op.46
Senfoni No.49 "La Passione·: Fa minör (Hob 1/49)
Symphony No.49 "La Passione" in F minor
•Adagio
•Ailegro di molto
•Menuet:fıio
• Finale. Presto

Katkılanndan dolayı TRTye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank TRT for their contributions.
Tamas Vasaıyiıin ulaşımı RA-İngiliz Havayollan tarafından sağlanmıştır.

.Mr: Tamas Vasaıy has been flown in by courtesy of RA-British Airways;
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flemeçalgılan da içeren Londra'daki ilk
oda orkestrası olarak Harry Blech ta
rafından 1949'de kurulan topluluk_ kla
sik bestecilere ve Mozart'ın yapıtianna yeni bir_
yorum getirmesiyle kısa zamanda üne kavuş
tu. 1951 yılında Royal Festival Hall'un açılış
konserine davet edilen London Mozart Players.
Londra'nın en eski oda orkestrası olarak kabul
edilmektediı:
Harry Blech 1984'de emekliye aynlırken Dt
Jane Glover'i topluluğun sanat yönetmenliği
ne davet etti ve bu degişiklik orkestraya yeni
bir yön verdi: Haydn. Mozart ve çağdaşlannın
eserleri repertuann esasını oluştuınıağa devam
ederken. 19. ve 20. yüzyıl oda müziğindan bir
çok eser de yorumlanmaya başlandı.
Kurulduğu yıldan beri Almanya. Belçika.
İspanya. Portekiz. Yunanistan. Hollanda. İtalya
İsveç. İsviçre gibi ülkelere turne yapmış olan
ve yıllık konser serilerini South Bank Centre'da
veren London Mozart Players. Myung Whun
Chung. Narman Del Mat Philip Ledge� Tamas
Vasary. Manserrat Caballe. Stephen Bishop
Kovacevich. Henryk Szeryng. Yan Pascal
Tortelie� Lazar Berman gibi sanatçılara da eş
lik etti.
Çeşitli plak firmalan ile çalışan topluluk BBC
Radyo ve Televizyonu için de programlar yaptı.
"Mozart-Müzikle Yaşamı" adlı televizyon prog
ramına katıldı. Topluluğun doldurduğu son
plaklar arasında Mozart'ın klarnet ve fagot kon
çertolan. Haendel'in Su Müziği. Mozart ve
Haydn senfonileri bulunmaktadır
London Mozart Players'in çalışmalannda eği
tim projeleri önemli bir yer tutmaktadır: Ço
cuklar için verilen kanserle� çalışma gruplan
ve 8-18 yaşlan arasındaki genç sanatçılarla bir
likte konserler.

HAYDN SENFONI N0.4/

H

aydn'ın. yine Esterhazy KontltJ8u hiz
metindeyken. 1772'de yazdıgı üç sen
forıi (Na45. 46, 47) aıasında yeralan 47
numaralı Sol Majör Senfoni'si "Palindrom"
başlığıru taşır. Eski Yunanca Palin yerıiden
ve Dromos = seyir kelimelerinden doğan
Palindromos (veya Palindrom) sağdan sola da
okundtJ8u zaman aynı anlamı veren mısralara
denmektediı: Kontrpuan tekniğinin belirginleş
tiği bu senfoninin Menuetto bölümünde kul
lanılan "Al roverso" (tersine) deyimi sonradan
esere bu adın verilmesine neden olmuştur
l.Bölüm (Allegro) kesin tavırlı bir orkestra
akorunu izleyen üflemeçalgılann. haber veren
bir posta borusu (Posthorn) biçiminde duyur
duklan sinyalle başlar Kemanların zarif pasaj
larla açtı8ı tema. tüm orkestra tarafından ge
liştiriliı: Üflemeçalgılann zaman zaman ön pla
na geçtiği. obuanın duygulu sololanru da kap
sayan neşeli bölüm yine de Haydn'ın öngör
düğü sinyal temasının egemenliğinde kalır
2.Bölüm (Un poco Adagia Cantabile) ağır
tempoda ve şarkı söyler (Cantabile) biçimde
duygulu bir serenad benzeri başlar Yaylıçalgı
Iann baslarda duyurduklan ezgi tiz yaylılann
arpejleriyle süslerıiı: Gluck'un "Aria"lanru anım
satan bu hüzünlü şarkı daha sonra sürdinli ke
manların zarif figürleriyle işlerıiı: İki değişken
tema üzerine çeşitlemelerle gelişen bölüm.
güçlü ve duraklayan orkestra akodarından son
ra. kararsızca sona erer.
3. Bölüm (Menuetto e trio al roverso) sen
foninin en küçük fakat en ilginç kısmıdır. Minik
(menu) adımlardan adını alan bu eski fransız
saray dansı Menuet törensel başlar Gerçekten
de adımların çok kısa ve ritmik açıklanışı. cüm
leterin tersine çalınıyormuş (Al roverso) duy
gusunu veren yoruma kolaylık sağlar (Bu "ters
çevrilebilir" Menuet stili Haydn'ın bir yıl sonra
yazdığı piyano sonatında da -Hob XVI Na26değerlendirilrniştir.)
4. Bölüm (finale. Presto assai) çok hızlı. an
cak hafif (piano) başlayan. sonra foıte-piano ak
sanlarla sürekli vurgulanan final. Haydn'ın Ma
car etkisindeki folklorik anlayışını da yansıtır.
Yankılı bölmeleriyle ilgi çeken eser canlı bir
Tutti ile sona erer. (Süre 21')
=

MOZART:
PIYANO KONÇERTOSU NO. I 2

2

3 Mart 1 793 günü Viyana'da kralın da bu

lundUğu akademi konserinde. Mozart 12.
ve 13. Piyano Konçeıtolarıru seslendirmiş
ve çok başan kazanmıştı. Daha önce 28 Ara
lık 1782'de babasına yazdığı mektupta bu kon
çeıtosunu şöyle tarurnlıyordu: "Öğrenildiği za
man çok zor değil; gösterişli ve kulağa hoş ge
len pasajlan da var·: Yaylıçalgılar yanında iki
obua ve iki kornonun kullanılması isteğe bağlı
(Ad übitum) olarak bestelenen Konçeıto'nun
üçüncü bölümü (Rondo) üzerinde Mozart çok
çalışmış. aynca ilk ve son bölümlerine birer ka
dans yazmıştır. Aynı yıl bestelenen üç piyano
konçeıtosu (Na l l. K413: Na!2, K414: Nal3.
K4 15) arasında 1 2.Konçeıto. diğerleri gibi çok
parlak ve tutkulu olmamasına karşın başka
özellikler taşır: Ünlü müzikolog Eric Blom bu
eseri çok duygulu. içten. zarif. tatlı fakat çekin
gen bir şiirsellikteki ve gülümseyen karakterli
saf bir genç kıza benzetir.
ı . Bölüm (Allegro) orkestranın canlı tuttisi
ile zarif şekilde başlar. Birinci kemanlann sun
dtJ8u temayı, orkestranın susmasından sonra

piyano tekrarlar ve hülyalı bir diyalog oluşuı:
YaylıçalgılaM duyurdtJ8u motifleri piyano ge
liştirir. Tirol ezgilerini anımsatan yan temanın
da geliştirilmesinden sonra piyanonun parlak
-ve konçeıtonun en ilginç olan- kadansıyla bö
lüm sona erer.
2. Bölüm ağır (Andante) ve olağanüstü hü
zünlü karakteriyle. -bazı eleştirmenlerin. yine
La Majör tondaki No.23 K488 piyano konçer
tosunun ağır bölümünden de aşağı kalmayan
değerde gördükleri- elejik havasıyla beğeni ka
zanır Schubeıt'in duygusallığını. sıcaklığıru da
yansıtan Andante'de orkestranın duyurdtJ8u
temalan piyano geliştirir; bölüm sakin biçim
de biter
3. Bölüm (Allegretto) basit gibi gelen neşeli
ternalarta işlenen bir Rondo biçimindediı: Mü
zikolog Alfred Einstein'ın beliittiği gibi Mozart
bu bölüm için iki taslak yapmış. kolay gibi gö
rünen bu Rondo için oldukça uğraşmıştıı: Or
kestranın canlı tuttisi ile başlayan finalde ilk te
ma. birinci kernanlarla piyano arasında özel bir
diyalogmuş gibi sunulur ve eser zarif biçimde
sona erer. (Süre 27')

HAYDN: S ENFONI N0.49

H

aydn'ın fa rninör Senfonisi -1770'de
bestelenen 42. Senforıi'den önce- 1768'
de yazılmasına rağmen 49 nurnarayı
taşır. Buna neden de Breitkopf-Haertel yayıne
vinin listesinden sonra bulunan orijinal elyaz
rnası (otograt) partisyanda bu tarihin belirtil
memesidir. Böylece önceleri 1 772'lerde yazıl
dıgı ve "La Passione" başlığının tutkuyu arılat
tığı sanılmışsa da müzikolog Alfred Einstein bu
senfoninin Paskalya'dan önceki kutsal hafta
(Kaıwoche) içindeki bir dini tören dolayısıy
la yazılmış oldtJ8unu belirlernişti. O yılda
Eisenstadt kentinde çıkan büyük yangında,
Haydn'ın eserlerinin çoğu yanmış. bu arada 49.
ve 39. senfonUerinin orijinalleri de kaybolmuş
tu. Haydn uzmanı Karl Geirirıger'e göre. o çağ
lar Haydn'ın "Romantik kıizi"nin, "Sturm und
Drang" adlı edebiyat akımının sürdüğü yıllardı
ve bu nedenle bu dini tören için de alabildiği
ne hüzünlü ve aşın ciddi eser yazmak arzu
suyla tüm eserde karanlık ve tutkulu bir anla
tımı örıgörmüş. rninör tonu seçrrıişti... Gerçek
ten de senfoninin üçüncü bölümü Menuet'in
yalnızca Trio kısmında parlak Majör tonu kul
lanılmıştır. Aynca ağır (Adagio) tempoda baş
layan -senfoninin en uzun bölümü- birinci bö
lümde Haydn, bir haç taşıma törenini car.ılan
dırmayı düşünmüş. kendine özgü kolay ve çe
kid beste stilinden uzaklaşmıştır Aynca bu ağır
ve dramatik ilk bölüm Haydn'ın yaşamı boyun
ca "Sonata da Chiesa" (Kilise Sonatı) formun
da yazdığı son "ağır tempo"daki birinci bölüm
dür ilerki yıllarda yalnızca kısa bir "ağır giriş"le
yetinen ve Adagio-Allegro (ağır-hızlı) birind bö
lümleri yeğleyen Haydn'ın 49. Senforıi'si olduk
ça hızlı (Allegro di molto) bölürnle carılanıı: 3.
Bölümde (Menuet) yine karamsar rninör to
nun etkisinden kurtulmaya. daha parlak Trio
bölmesiyle çalışıı: Senforıi çok kısa ve çok hızlı
(Presto) bir finalle sona erer (Süre 21')

PATTERSON: SINFONIA

•

I

ngiliz besteci Paul Patterson Londra Krallık Akademisi'nde Stoker ile kompozisyon
çalışmış. sonra R. Bennet'ten özel ders al
mıştır. İlk kez 1969'da yorumlanan trompet
konçeıtosu ile tanınan Patterson. 1972'den
sonra Krallık Akademisi'nde öğretmen olmuş
tur. Önce Bennet'in etkisinde dizisel (serial)
müziğe yönelen besteci. erken müziğe ve da
ha çok onun ritmik yapısına büyük merakı ne
deniyle neoklasik türe dönmüş ancak bu ara
da elektronik müziğe. Penderecki ve Ligeti'ye
de ilgi duymuş ve birçok orkestra. koro. oda
müziği eserleri yazmıştır.
İngiltere'nin tüm festivallerinde eserleri ses
lendirilen. Londra Sinfonietta. Academy St.
Martin-in-the fields gibi pek çok orkestradan
eser siparişi alan Patterson'un yaylıçalgılar için
üç bölümlü Sinfonia'sı ilk kez ı 983 Varşova
Sonbahar festivali'nde yorumlanmış: virtüoz
luk gerektiren teknik yapısı. hızlı tını ve tempo
değişiklikleri ile beğeni kazanmıştır.
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BRANDIS DÖRTLÜSÜ/
QUARTET
Thomas BRANDIS. keman/violin
Peter BREM. keman/violin
WiJfricd STREHLF. viyola/viola
Wolfgang BÖITCHER. viyolonsel/ceUo
f. MF.NDELSSOHN
BAKI'HOIDY

Dörtlü. Mi bemol .Majöt Op.44/lll
Quartet in E fiat .Majot Op.44/III

(1809-1847)

•Allegra vivace
•Scherzu Assai leggiero e vivace
•Adagio non troppo
•Molto aUegra con fuoco

F. SCHUBERT

Yaylıçalgılar Dörtlüsü için Do minör Bölüm.
No.l2 Op.post 0.703
Quartet No.l2 in C minor "Quartettsatz':
Op.post 0.703

(1797-1828)

BRANDJS DOR'I LUSU

T

homas Brandis ve Wolfgang Böttcher
tarafından 1976 yılında kurulan topluluk
ertesi yıl Avrupa'nın önemli müzik mer
kezlerinde konserler verrneğe başladı ve gü
nümüze kadar da Salzburg, Luceme. Stresa.
floransa. Viyana. Edinburg, Bergen gibi Avru
pa'nın önemli müzik festivaUeıine katıldı.
Brandis Dönlüsü'nün repenuan Schubert'in
tüm eserleriyle birlikte çağdaş oda müziğini
içeren geniş bir müzik yelpazesini kapsamak
tadır

THOMAS BRANDIS

• Allegra assai
ARNINTI:RMISSION
L.

van

BEETHOVEN

( 1770-1827)

Dörtlü. Fa .Majör Op.59 No.ı
Quartet in F .Majoı: Op.59 No.l
•Allegra
•Allegretto vivace e sempre scherzando
•Adagio molto e mesto
•Theme russe. Allegra

Katkılanndan dolayı YÜCESAN Si8orta !1üşavirliği A.Ş� teşekkür ederiz.

We shoııld /ike

to

t1ıank YÜCESAN Si8oıta l1üşavirliği A.Ş for their contributions.

A

vrupa'nın en büyük oda müzikçilelin
den biri olarak ün yapan sanatçı
1935'de Hamburg'da doğdu ve ilk ke
man derslerini Evelyn Distler'den aldı. 195257 yıllan arasında Hamburg Müzik Yüksek
Okulu'nda Prof.Eva Hauptmann ile eğitim gör
dü daha sonra Londra'ya giderek Max Rostal'in
öğrencisi oldu. 21 yaşında Alman Müzik Okul
lan Ödülü'nü ve bir yıl sonra da Münih ulusla
rarası yanşmasını kazandı. 1962'de. henüz 27
yaşındayken de Berlin filarmoni Orkestrası
ikinci başkemancısı oldu ve bu görevi 1983 yı
lına kadar da sürdürdü. Berlin Sanatlar Yüksek
Okulu'nda ders veren sanatçı solist olarak Ka
rajan. Böhm. Solti. Schrrıidt-İsserstedt. Keil
benh. Joehum Abbado. Tennstedt ve Albrecht
gibi ürılü şeflerle konserler verdi: Karajan ve
Böhm yönetimindeki orkestralarla beraber
Deutsche Grammophon için plaklar doldurdu.

PETER BRE.M

M

ünih Richard Strauss Konservatuva
n'nda keman eğitim gören Peter
Brem. Alman Müzik Yüksek Okullan
Yanşması ile çeşitli yanşmalarda ödül kazandı
ve 1970'de Berlin filarmorıi Orkestrası üyesi
oldu. Orkestradaki görevinin yarusıra solist ola
rak da konserler ve resitaDer verdi.
(ıli

WILFRIED STREHLE

S

tuttgaıt ve Deonold Müzik Yüksek Okul
lan'nda viyola egitimi gören Strehle. mü
zik kariyeline Güney Alman Radyosu
Senfoni Orkestrası'nda başladı. 1971 yılına ka
dar Tibor Varga Oda Orkestrası solisti olan sa
natçı o taıihten itibaren Berlin filarmoni Or
kestrası üyesi oldu.

WOLFGANG BÖTTCHER

·
anat kaıiyerine. kız kardeşi piyanist
Ursula Trede-Böncher ile birlikte Münih
ARD müzik yanşmasını kazanarak baş
layan sanatçı. 1976 yazma kadar Berlin füar
moni'de solo viyolonselci olarak görev yaptı.
Daha sonra solist. oda müzikçisi ve Berlin Sa
natlar Yüksek Okulu'nda profesör olarak çalış
malannı sürdürdü.
Karajan. Celibidache. Menuhin. Lutoslawski
gibi ünlü sanatçılar yönetiminde verdiği
konserlerin yanısıra Berlin filarmoni Solistle
ri'nin ilk üyelerinden biri olan Böttcheı: Ulf
Hoelscheı: Gidon Kremer ve Joseph Suk ile
de konserler verdi.

S

MENDELSSOHN:
DÖRTLÜ OP.44/3

S

ekiz yaylıçalgılar dörtlüsü besteleyen
Mendelssohn'un opus numarası taşıyan
ilk eseri 1822'de bir dörtlü olmuş (Piya
nolu Dörtlü Op. l ) : bunu izleyen yılda bir piya
nolu dörtlü daha yazmış (Op.2). bu arada opus
numarası vermediği için bastırmayı düşünme
diği anlaşılan bir yaylıçalgılar dörtlüsü de bes
telemiştir Yalnız Op. l2 ve 13 dörtlüleri basıma
değer bulan Mendelssohn bu eserlerde. özel
likle M.i bemol Majör tondakinde Beethoven
etkisinden kurtulamamıştıı: Ancak uzun süre
sonra 1838'de yine M.i bemol Majör tonda yaz-

diği diğer kuartet (Op.44 No.3). aynı opus nu

marasını taşıyan üç eser arasında en başaniısı
olarak kabul edilir
Leipzig'de sıcak bir müzikal kış geçiren.
Bach'ın eserlerinden oluşan tarihi konserler dü
zenleyen Haendel Mesilı'ini Mozart uygulama
sıyla yöneten. müzikseverlerin kalbini hopla
tan güzel İngiliz şarkıcı Clara Novello'yu des
tekleyen ve dostlarla. ziyaretçilerle dolup ta
şan evinde herşeye rağmen 1838 bahanna ka
dar sıkı şekilde çalışan Mendelssohn pekçok
ştirini bestelediği arkadaşı Karl Klingemarın'a
yazdiği mektupta şöyle diyor: "İyi ve yeni bir
Dörtlü (M.i bemol Majör). iki Psalm. viyolon
sel ve keman için iki Sonat. piyano ve arkest
ra için Rondo. Liedler falan yazdım': Arkadaş
lan arasında uykuyu çok sevmesiyle alay edi
len Mendelssohn böylece çalışkanliğiru da be
lirlemek istiyoı: Geethe ve Jean Paul okuyoı:
resim de yapıyordu. Op.44 No.3 Dörtlü'yü ük
çocuğunun doğumundan bir gün önce. 6 Şu
bat 1838'de tamamladı. Mendelssohn önce
Op.44 No.2 Dörtlü'yü 1837 Haziranında bes
telemiş: Op.44 Nu ı Dörtlü'yü ise en son 1839
Temmuzuncia bitir:niştir Bu iki dörtlüye göre
daha az seslendm:en No3 Dörtlü birçok ba
kımdan diğerlerine üstündüı:
ı. Bölüm (Allego vivace) 'atik. canlı' tempo
da ve tümüyle klasik olarak adlandınlabilecek
biçimdedir Mendelssohn'un dörtlüleri arasın
daki bu en uzun bölümde. alışıimamış kesinlik
ve canlılıktaki ana tema sanki bir senfonik bö
lüme bile yetecekmiş gibi gelişime uygunduı:
Bu eneljik ana tema yanında bazan liıik. ba
zan özlem dolu beliren yan temalar hep ye
nik düşeı: çalgılann zarif melodik örgülerinde
kaybolurlaı: Mendelssohn'da bir ömegi daha ol
mayan bu çok sıkı yoğunluktaki bölümde ko
nuya ait olmayan tek bir ölçü bile yoktur; ile
tişim ince bir ağ gibi yayıimıştıı:
Do minör tondaki 2. Bölüm (Assai leggiero
e vivace) 'çok hafif ve canlı' tempoda kısa bir
Scherzo'duı: Armonik farklılıklar gösteren ve
hepsi de minör tonda birçok motif bir hayal
aleminde kaçışırmış gibL füg stilinde dolaşıı: Bi
raz da başegişi yansıtan özlemli bir tekdüze
likle Mendelssohn'a özgü bir "Gece Müziği" ya
ratılmış: biçimle kapsam. istenüenle elde edi
len tek vücut olmuştuı:
La bemol Majör tondaki 3. Bölüm (Adagio
non troppo) 'fazla ağır olmayan' tempoda. kur
sarmış gibi yücelten havadadıı: Partilerin ber
rak bir güzellikte yazılışL melodide duyulan kro
matik vurgulamalar sanki derin ruhsallığı ço
ğaltan bir dua anını yansıtır.
4.Bölüm (Molto Allegro con fuoco) 'çok ne
şeli ve ateşli' tempoda sanki nefes almadarL rü
ya aleminden canlı yaşama dönüştür: Koşan.
canlı sıçrayışla ilerleyen 16'lık notalardan olu
şan tema. benzetimlerle (imitasyon) daha da
ateşlenir sonra taze biçimde son bölmeyi oluş
turuı: Temanın iki bölmesinin bazan parlak. ba
zan şaşırtıcı gelişimi ilgi çekicidir Birinci keman
bir şarkıyı duyururken bile viyolonsel son böl
menin ritmini vurgular Çalgıların nefes alabi
lecek pek az zamanı olur; birçok kez tekrarla
nan bu canlı oyun bir Coda ile perçinlenir ve
dört çalgı büyük bir hırsla son çizgisini çekeı:
(Süre 31')

SCHUBERT:
DO MINOR BOLÜM

S

chubert kısa yaşamında. 1812-16 yıllan
arasında ıs yaylıçalgılar dörtlüsü yazdı.
1820 yılında yazılan ve ancak "Bir Kuar-

tet Bölümü" şeklinde. bittTiemiş olarak kalan
eser bu dörtlülerin onikincisidir
Do minör tondaki bölüm "Erlkönig" adlı lie
din dramatik havasının izlerini taşır. Schubert'
in müzik dilini tam olarak yansıtan bu tutkulu
ve heyecanlı eserin anlam ve teknik yönden
son üç kuarteti aştiği iddia edilir Neden ta
mamlanmadiği büirıı:neyen esere iki soylu te
ma hakimdir Etkili bir kontrastla önce La be
mo! Majör tonda ışıklı ve sonra yine girgin. er
kekçe teselli eden Sol Majör tonda iki tema.
sona kadar onlan kabus gibi izleyen girişteki
huzursuz havaya yenik düşeı: (Süre 9')

BEETHOVEN:
DORTLU OP . .J9/ J

B

eethoven 18 dörtlü bestelemiştiı: Bun
lardan Op.59 üç dörtlü "Rasumowsky
Kuartetleıi" adıyla tanımı: 1806'da yazılan
ve Viyana'daki Rus Elçisi Kont Rasumowsky'e
ithaf edilen bu eserler müzikseverlerden çok
müzikten aniayanlara hitap eniği için konser
salonlannda ilgi uyandırmamıştıı:
Dizinin üki olan fa Majör Dörtlü 40 dakikayı
aşan süresiyle daha önce yazılan dörtlülerden
hana bestecillin çoğu senfonUerinden bile da
ha uzunduı: Beethoven . kendi de keman ça
lan elçiye eserini beğendirmek için. finalde bir
Rus teması da kullanmıştır. Bu eserin ük yoru
munda yeralan müzikçiier ve bestecillin arka
daşı kemancı Schuppanzig körü bir şaka ya
pıldiğinı sanmışlaı: Gyrowetz harcadiği paraya
üzülmüş. ünlü viyolonselci Romberg ise no
talan yere atıp çiğnernişti. Dirıleyicüer ise gül
müş. alay eoniş. besteyi bir delinin saçmala
malan olarak kabul etmişlerdi. Ancak Beetho
ven bu eserinde ük defa homofon (bir ses par
tisinin melodiyi sunarken diğer partilerin eşlik
eonesi) ve polifon (çoksesli) yazış stilinin mü
kemmel bir sentezini sağlamıştıı: Her dört bö
lümü ayn ayn sonat biçiminde işlenen Dörtlü
alışılmış her türlü form kaygısından uzak dü
şünülmüş. besteci her istedigini serbestçe ger
çekleştinniştiı: Eserde tema yerine tema grup
lan oluşturulmuş. karşı ternalann yerini üçlü fi
kirler alrnıştıı:
ı. Bölümde (Allegro) 'canlı' tempoda ana te
mayı viyolonsel adeta bir oıkestra tınısıyla. kar
şı çıkan diğer çalgılara rağmen duyurmaya ça
lışır. Beethoven serimden (exposition) sonra
alışılmış olan tekran da yapmaz ve devam edeı:
Ana tema artık ortaya konulrnaz. kendi gücüy
le gelişmeye çalışır ve hayret verici bir şekil
de yayılıı:
2. Bölümde (Allegreno vivace e sempre
scherzando) 'kıvrak canlılıkta ve daima şakacı
biçimde'ki tempoda ritmik alt yapının vurgu
Iann degiştirilmesi dinleyicilertn garibille gitmiş.
Scherzo alışılmış bir dans çeşitlernesi halinden
uzaklaşrnıştıı:
3. Bölüm (Adagio) 'ağır' tempoda. içten ge
len bir huzursuzluğun yansıtıldiği bir matem
müziği havasındadıı: Ancak aydınlık Do Majör
tonunda birinci kemanın virtüoz kadarısı bö
lümün zirvesini oluşturuı:
Ara vermeden finale 'neşeli' tempodaki 4.
Bölüme (Theme russe. Allegro) geçiliı: Bu ara
da viyolonsel canlı bir Rus ezgisini sergileı:
Rondo ve sonat formlannın kanştiği finalde bu
ezgiden gelişen bölüm büyü[ bir eser haline
gelir Bitiştenbiraz önce birkaç ölçü Adagio tem
posunda ağırlaşır; pianissimo (ppp) şeklinde duyulmaz oluı: Presto tempoda kuvvetli akor
larla sona ereı: (Süre 41')
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ANADOLU ODA ORKESTRASI
ANATOLIAN CHAMBER
ORCHESTRA
Şef/Conductor
Solist/Soloist

Prof. Hikmet ŞiMşEK
Hüseyin SERMET. piyano/piano

u.c. ERKiN
(1906-1972)

Sinfonietta

Q RF.SPIGHI
(1879-1936)

Antik Dans ve Aryalar" Süiti No.3
''Andent Dances and Airs" Suite No.3

•Allegro-poco meno mosso
•Adagio
•Allegra
"

ı. Italiana (Andantino)

2. Aıia di Corte (Andante cantabile-Allegretto-Vivace

Lento con grande espressione-Allegro vivace
Vivacissimo-Andante cantabile)
3. Siciliana (Andantino)
4. Passacaglia (Maestoso)

W.A. MOZART
( 1 756-1791)

Piyano Konçertosu No.9. Mi bemol .Majör (K.271)
Piano Concerto No.9 in E fiat .Major
•Allegra
•Andantina
•Rondo. Presto
Solist/Soloist: Hüseyin SER.l1ET

ARNINTERMISSION
A.

DVORAK

(1841- 1904)

Serenad Mi .Majör Op.22
Serenade in E .Majoı: Op.22
•Moderato
•Tempo di Valse
•Scherzo. Vivace
•Larghetto
•finale. Allegra vivace

W.A. MOZART

Senfoni No.l7, Sol .Majör (1<.129)
Symphony No.l7 in G .Major
•Allegra
•Andante
•Allegra

Katkılanndan dolayı !BM Türk Ltd. Şti."rıe teşekkür ederiz.
We should !ike to thank !BM Türk Ltd. Şti. for their contributions.
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946 yılında Ankara Devlet Konservanıan·
na giren Hikmet Şimşek. E. Zuckmayer
ve Fertt Alnar ile çalıştıktan sonra 1953'de
Adnan Saygun'un sınıfından biiineilikle mezun
oldu ve ayru okula ögretmen olarak atandı. Ba

kanlık tarafından iki kez Avrupa'ya göndeıilen
Şimşek. birçok kursa kaoldı. tarurunış şefleıie
çalışma ve konserler �netme olanagını buldu
CumhurbaşkaııiJ8ı Senfoni Orkestrası şefli
gi ve konservatuardaki ögetmerıl®nin yanı
sıra Ankara Radyosu Oda Orkestrası ile Çok
sesli Korosu'nun televizyon müzik bölümünün
ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kuru
luşlannda büyük çaba gösteren sanatçı.
1984/85 sezonunda 30. sanat yılıru kutlamışoı:
Yurtiçinde �nefti8i binden fazla konseı; rad
yo ve TV yayınlan yanısıra Amerika'dan Japon
ya'ya kadar 88 kentte 200'den fazla konser yö
netrniş. radyo ve televizyon programianna ka
tılnuşoı:
Türk bestecileıinin eserlerine hemen hemen
her konserinde yer veren Prof. Hikmet Şim
şek'in Budapeşte Filarmoni Orkestrası ile dol
durdt®.ı "4 Türk Orkestra Eseıf: Macar Rad
yo Orkestrası ile yapmış oldt®.ı "Ork.estra
EşJi8inde Türk Halk Türküleıi" adlı plaklar
Fransız Plak Akademisi ödülleıini almışoı: Sa
natçının yeni plak çalışmalan arasırıda "In
Memoıiam� Macaıistan'da basılıruş olan "Yunus
Errıre Oratoryosu·: İzmir Devlet Senfoni Or
kestrası ile Haydn. Rey ve karma Türk eserie
Iini içeren Almanya'da basılan plaklar bulun
maktadır
Prof. Hikmet Şimşek halen Ankara'da çok
sesli bir devlet korosu ile Adana'da yeni bir or

kestra kurma çalışrnalanru sürdürmektediı:

ı

ANADOLU ODA ORKESTRASI
987 yılında bir grup idealist genç müzikçi
biraraya gelerek bir oda orkestrası kura

rak. toplultJ8un şefliğini üstlenmesi için

Prof. Hikmet Şimşek"e başvurdulaı: Şef yardım

cılığını yapmak üzere Sn. Korkmaz"ın toplulu
ğa kaolrnasıyla kısa sürede önemlı aşamalar el
de edildi ve Orkestra ilk konseıinl Ankara Or
ta DoğU Teknik Üniversitesi'nde verdi. radyo

ve televizyon programianna katıldı.
İlk yurtdışı tumesini 1988 yaz aylannda Kıb
ns·a yapan Anadolu Oda Orkestrası büyük ba
şan kazandı. Yeni kuruimasına karşırı geniş bir
repertuara sahip olan Topluluk konser prog
ramlannda Türk bestecileıinln eserlerine de
yer vermektedır
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HUSEYIN SERMET

Avrupa ülkelerinde verdiği resitalierin yanı
sıra Meksika ABD ve Japonya'ya turneler yap
mış. festivaliere katılnuş olan sanatçı Y. Pıirı. P.
Bendet G. Octos. L fostet f. Leimer ve A Do
rati gibi şefler yönetimindeki ORTF. Monte
Carlo Opera OrkestıasL Belçika Ulusal. Lozan
Oda. Züıih Tenhalle ve Detroit Senfoni arkest
ralan eşliğinde konserler verdi.

ERKIN. SJNfONIETTA
•

I

ı

955'de İstanbul'da doğan Hüseyin Ser
met. 1965'de Ankara Devlet Konserva
ruan'nda ferhunde Erkin. Ulvi Cemal Erkin ve Adnan Saygun ile başladığı eğitimini
1968'de girdiği Paris Konservaruan'nda Pierre
Sancan ve Thierry de Brunhoff (piyano).
Olivier Messiaen (kompozisyon). Marcia
Curcio ve Nadia Boularıger ile sürdürdü.
Sanatçının kazandığı ödüller: "Lili Boularıger"
Birincilik Ödülleri ( 1974 ve 1978 Piyano. 1975
Kompozisyon). 1975 Uluslararası Ravel Yanş
ması'nda üçüncülük. 1976 Uluslararası Paris Ya
nşması'nda üçüncülük. 1980 Uluslararası Palo
ma O'Shea Yanşması'nda biıincilik. aynı yıl
Uluslararası Jaen (Ispanya) Yanşması'nda birin
cilik. 1981 Ettore Pazzoli Yanşması'nda birin
cilik ve Valencia Jose İturbi Yanşması'nda
üçüncülük. 1983 Kraliçe Elizabeth Yanşması fi
nalisti ve Liege Kenti Sanatçılan Ödülü. aynı
yıl francesco Paolo Neglia Yanşması'nda birin
c_ilik ve 1985 Geza Anda Piyano Yanşması
Odülü.

stanbul'da doğan ve ilk müzik derslerine
annesiyle başlayan Ulvi Cemal Erkin.
Adolfuıi'den piyaııo dersleri aldı. Galatasa
ray Lisesi'ni bitirerek 19 yaşında Milli Eğitim
Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Paıis'e
gönderildi. Jean ve Noel Gallon'dan. Nadia
Boulanger'den kompozisyon dersleri aldı.
1930'da Türkiye'ye dönünce. Ankara Musiki
Muallim Mektebi'ne annani ve piyaııo öğret
meni olarak atandı. Devlet Konservaruan ku
rulunca da orada piyano öğretmeni olarak gö
rev aldı. Daha sonra müdürlüğünü de yaptığı
b� kurumda ölümüne kadar çalıştı.
Ilk beste çalışmalarına 1929'da başlayan Er
kin. iki senfoni. piyano ve keman konçertola
n orkestra için danslat oda müziği eserleri. pi
yano için sanat ve çeşitli parçalar yazmış. bir
çok halk türkümüzü çokseslendirmiştir.
Beşli gruptan (birinci keman. ikinci keman.
viyola. viyolonsel ve kontrabas) oluşan yaylı
çalgılar orkestrası için 195 l'de taslaklannı ha
zırladığı Sinfonietta'yı Erkin 1959'da İstanbul'da
bestelemege başlamıştıt Önce konservaruar
öğrenci orkestrasının karşılaştığı teknik güç
lükleıi. ses düzenini (entonasyon) çözebilecek.
ritim duygusunu geliştirebilecek biçimde
düşünülen bu eğitim amaçlı eser. tamamlan
dığı zaman zengin içerikli küçük bir senfoni
(Sinfonietta) olarak seçkinleşmiş. öğrenci dü
zeyini aşmıştıt Daha önce konservaruarda yo
rumlanaıı Sinfonietta. 1966'da Ankara Radyo
su'nda banda alınmış ve ilk kez 17 Şubat
19ô7de Got:thold Lessing yönetiminde Cum
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nca Ankara'da
seslendirilrrı,iştir.

Ulvi Cemal Erkin
ı. Bölümde (Allegro-poco meno mosso). ne
şeli tempoda ve klasik sonat düzeninde. bes
tecinin kendine özgü. kişilikli anlatınııyla türlü
çalgı güçlükleri degerlendirilir. Erkin'in birinci
ve ikinci bölümleri yazdıktan sonra tamamla
dığı bu dengeli bölüm özellikle senfonik do
kusuyla da ilginçleşir.
2. Bölümün (Adagio) ağır temposunda ge
leneksel Türk müziğinin iki makamı işlenir:
Emenasyon zorluklannın çekici tını özellikle
Iiyle yer aldığı bölümde Segah ve Saba ma
kamlan degerlendiıilir.

3. Bölümde ise (Allegrci) yine hızlı havada
Türk halk müziğinin aksak ve bileşik ıitimleıi.
-üçlü. beşli. yedili. sekizli. orılu ölçülerle- ele alı
nıt Erkin'in diger eserlerinde de öngördüğü gibi
halk müziği unsurlannın sanat müziğine usta
ca uygulandığı bölüm. viyolanın Taksim' biçi
mindeki yorumuyla ağırlaşır gibi olursa da
yine hareketli ıitmik yapıda sona erer.
(Süre 1 7')
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lkesi dışında efsanevi şef A. Toscanini'
nin yorumladığı Roma Çarnlan. Roma
Bayramlan. Roma Çeşmeleri gibi sen
fonik şürleriyle ün kazanan İtalyan besteel
Ottorino Respighi pekçok eski besteelnin
(Paisiello. Cimarosa. Monteverdi. Bach.
Rameau. Frescobaldi. Tartini Vivaldi vs.) eser
lerinin düzeniemelelini de gerçekleştirmişti!:
"Arıtiche danze ed aıie per Uutö (Lavta için
Antik Dans ve Aıyalar) başlığını taşıyan üç süiti
yine 17. yüzyıl İtalyan bestecilerinden düzen
lemiş. arada bestecisi bilinmeyen (Anonim)
parçalara da yer vermiştir. Respighi bu çalış
ınalannda Dr Oscar Chilesotti'nin 1890'da ya
yınladığı lavta için eskiden kullanılan şifrell mü
zik yazımı (fabulatur) sisteminden günümüz
nota sistemine uyguladığı yüze yakın parçayı
da inceleıniştiı:
Respighi S. Molinaro. V Galilei gibi besteci
lere de yer verdiği ı. Süiti 191 7'de üflemeçal
gılan da kapsayan orkesoa ve klavsen için yaz
mış; f. Caroso. G.B. Besardo. B. Gianoncelli'nin
dışında anonim parçalan da kullandığı 2. Süit'i
1923'de yine orkestra için düzenlemiştir.
l93l'de yalruz yaylıçalgılar için yazılan 3. Süit
ise bunların içinde en çok yoıuınlanarudıı: Bes
tecinin ölümünden sonra eşi Elsa Respighi
1937'de -konusunu Claudio Guastalla'nın
hazırladığı- bir bale müziği şeklinde Scala
Tiyatrosu'nda bu süitleıin sahrıelenrnesini sağ

larnışoı:

Respighi'nin partisyanun başında da belirt
tiği gibi "Ubero" (serbestçe). neoklasik çağa uy
gun danstan etkilenen ritmik ve armonik ya
pıda düzeiııediği 3.·Süit dört bölümden oluşur:
ı. Bölüm (Arıdantino) ağırca tempoda llıik
bir ezgi olarak pizzicato eşllkte başlar Besteci
si bilinmeyen ancak 17. yüzyıl sonuna ait olan
lavta şarkısı İtallana'nın bu zarif. hüzünlü teması
özellikle kemanlarla duyurulur
Silitin en uzun kısmı olan 2. Bölüm (Arıdante
cantabile) ağır ve şarkı söylercesine başlayan
Saray Aıyalan'nı (Aire di Corte) kapsar Bu
bölümde. Besançon'da doğan ve Romalı ünlü
Laurencinus'un öğrencisi olan ve aynca hukuk
doktoru ünvanını taşıyan. tıp. matematik. tarih
ve felsefe ile tJ8raşan Jean Baptiste Besard'ın
(Giovanni Bartista Besardo: 1567-1624) lavta
için 1617'de Augsburg'ta yayınlanan parçalan
değerlendiıillr Özellikle kalın sesli yaylılarla du
yurulan -yine pizzicato eşllkle başlayan- me
lankolik ve aynı zamanda bir saray ağırbaşlılı
ğında yansıtılan ezgiden (Arıdante cantabile)
sonra. canlı (Allegretto) havada. yine sarayda
izin verilen hızda gelişen danslar sergileniı: Çok
ağır ve büyük duygusallıkla (Lento con gran
de espressione) çalınan bölmeleri ve özellikle
hızlı pizzicato geçişleri de içeren 'Saray Müziği'
yine duygulu başlangıcı tekrarlayarak sona erer
3. Bölüm (Arıdantino) ağırca tempoda ve
bestecisi bilinmeyen -yine 17. yüzyıldan
kaynaklanan- Sicilya'da doğan bir dans olan
Siciliana'dur Çok ağırlaşarak sona eren bu kı
sa bölümde viyolonselleıin partisi de ilgi çe
ker
4- Bölüm (M.aestoso) görkemli tempoda. ke
manların kadans biçimi güçlü bir girişimiyle
başlayan ve eski bir dans olan Passacaglia'dır.
Eski çağlarda İtalya'da sokak çalgıcılan eşliğin
de yürünürken oynanan tek kişilik bir dans
olan Passacaglia'nın teması Kont Lodovico
Roncelli'nin (ya da Roncalli. veya Rancalli)
16Q2'de Bergama'da yazdığı bir parçasından
alırımışoı: Daha sonra dramatik ve ustaca dü(ı4

zenlenmiş yapıda. tüm çalgılara özenli görev
ler yükleyen. ritmik ve güçlü aksanlarla çeşit
Ierne biçiminde de gelişen bölüm eseri sona
ulaştınr (Süre 1 7')

MOZART:
PİYANO KONÇERTOSU N0.9
Bakınız
London Mozart Players konseri: 28.6.1989

DVORAK: SERENAD

K

lasik yapısı. hafifliği ve zarifliği ile
Arıtonin Dvorak'ın yaratıcılığına uyan
serenad tarzı genç besteelnin çok ilgi
sini çekmiş. Brahms'ın her iki serenadını iyice
incelemiş. hatta serenad kelimesini kökenine
kadar araştırmıştı. l l Gün içinde tamamladığı
bu ilk serenadını yazdığı 1875 yılı onun mutlu
yılland
n an biriydi: Evlenell bir-iki yıl olmuş. ge
leceğe umutla bakıyordu.
1878'de üflemeçalgılar için yazdığı ikinci se
renadından daha çok çalınan ve sevilen bu
eseri beş bölüıniüdür: ı. Bölüm (Moderato) so
nat formundadır ve alışılmamış yumuşaklıkta
bir özlemi duyurur. Dvorak'ın melodi yarat
maktaki ustalığı. serenadın klasik kalıbını diğer
romantik bestecilerden daha iyi çağının diline
uygulayışı birinci temada hemen belirginleşiı:
2. Bölüm (Valse) bu başanyı daha da iyi ser
giler: Değişen tonaliteielin yoğUnlUğu ve anla
mı dinleyicileri şaşırtıı: ancak rahatsız etmez.
3. Bölüm (Scherzo) başlangıçta canlı tempo
da olmasına karşın. yavaş yavaş biiinci bölü
mün melankolik havasına uyar
4. Bölümde (Larghetto) ise -tam karşıt
olarak- bir önceki bölümün teması algılanıı: An
cak Mozart'ın bazı ağır bölümlerini anımsatan
ince bir hüzün egemendir.
Son bölümde (Fınale) ise Larghetto'nun duy
gulu teması bir anı gibi geçer; sonra biiinci bö
lümün (Moderato) ilk teması ile sona eren Se
renad'ın. Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği" se
renadındaki gibi hem bir dörtlü. hem de orl<.est
ra tarafından yorumlanabilecek kadar sade fa
kat dahiyane bir yapısı vardıı:
Eser ilk kez 10 Aralık 1876'da Prag'da Adolf
Cech yönetimindeki Prag Filarmonl Orkestra
sı üyelerince seslendirilmiştir. (Süre 28')

MOZART: SENFONI NO. l /
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6 yaşındaki Mozart babası L.eopold ile.
kraliçe Marta Theresa'nın bir siparişini
yerine getirmek için ikinci kez gittiği İtalya'da senfoni alanında daha çok araştırma ola
nağı bulmuş ve dönüşünden sonra. !talyan sti
linin tam etkisinden kurtulamamış bile olsa
Haydn'ın senfoni anlayışını daha çok benim
semiştir Arıcak 1772 Mayısında Salzburg'ta
bestelediği ı 7. Senfoni'sinde aynı İtalyan stili
yine belirgindiı: Çünkü Mozart'ın hamisi kardi
nal Von Schrattenbach'ın yerine geçen Collo
redo İtalyan müziğinin hayranıydı. Bu neden
le Menuetto bölümünü kapsamayan ve iki
obua. iki komo ve yaylıçalgılar için yazılan sen
foni. İtalyan tarzı bir komik opera (Buffa) uver
türüne benzeyen canlı bir Allegra ile açılır. Tutti
ile başlayan ve giderek güçlenen bölümde te
ınalan üflemeçalgılar eşliğinde kemanlar hare
ketli figürlerle sunar
Johann Christian Bach'ın etkilerini yansıtan
ağır bölüm Adagio keınanlann sunduğu liıik te
ma ile başlar Melodi çizgisi yine kemanlarla bir
serenad havasında yansıtılır.
Mozart'ın kendine özgü saflığı ile Alman ıni
zacının tekniğini yansıtan canlı fina! Allegra'da
güçlü bir tutti ile başlayan ve füg benzeri fi
gürlerle gelişen bölüm. İtalyan melodik anla
yışıyla ustaca uyum sağlayarak bu kısa senfo
nik düzende sergileniı: (Süre 15')
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ZIRYAB TOPLULUGU
TALLER ZIRYAB
Yöneten!Conductor

Rodıigo DE

Anne PERRET. mezzo soprano
Josc Manuel ACEBES. flütler/flutes.

ZAYAS

kromom/crurnhom.
şalüme/shalm
Josc JIMENE.Z. kontrtenor/countertenor
Josc Manuel LOPEZ. tenor
Lucas PERfZ. baslbass. davuUar/timbaJes
Maıia del Mar AMAT. soprano
Maıia lsabel OSUNA viyola da gamba/bass viol
Raınon PENARANDA tenoı: trombon/trombone.
flütlerl{lutes. kromom/crurnhom
Rodıigo de ZAYAS. vihuelalarlvihuflas

J. de TRIANA (14357-14837)
"Deus in :Adjutorium''
(fann bize yardun etsin!That God rnay help us)
(Satiıik Rondo/Satiıical Rondeau)

2 "Benedicamus Doıiıino"
.

(fannyı kutsuyoruz/We are blessing The Lord)
(2 M.otet/M.otets)

"No Puedes Quexar Amor"

F.de la TORRE (14507-15057)
"Adoramos Te Seiior"
(Sana tapıyoruz Tanrun/We worship you. Lord)
(Çocuk korosu dansı/Dance for children choir)

"Adoramos Te Seiior Dios"
(Noel Şarkısı/Xrnas Sorıg)

"La Que Tengo No

Es

Prision"

(Beqirn için bir hapishane değil/
lt is nor a pıison for me)
(Villancico)

"Dime Triste Corazon"
(Söyle bana hüzünlü kalp/
Teli me sorrowful heart)
(Villancico)

"No Fie Nadie De Amor"
(Aşka güvenmeyin!Don't trust love)
(Villancico)

"O

Quan Dulce Serias. Muerte"
(Ah ölüm. ne kadar tatlı olacaksıni
O Death. how sweet will you be)
(Villancico)

"Panpano Verde"

(Bağın yeşil dalı/The Green antiers of the vine-yard)
(Popüler Villancico/Popular Villancico)

ARA/INTERM.ISSION

Juan VASQUEZ
"A. Hermosa"

(15107-15617)

(Aşk. şikayet edemezsin/Love. you can not complain)
(Villancico)

(Ah güzelim/O my Belli)
(Diyaloglu Şarkı/Sorıg in Dialogue)

"Dinos Madre

"Ay, Ay. Ay. Ay. Que Ravio y Muerol"

Del

Doncel"

(Söyle bize. delikanWın annesi/
Teli us. mother of the youngman)
·(Diyalog Rondo/Rondeau in Dialogue)

"Juizio Fuerte Sera Dado"
(Korkunç bir hüküm verilecek/
A Dreadful Judgement will be given)
(Ayın Şarkısı/Song for Procession)

"Querer Vieja Yo?"
(Ben ırii bir ihtiyar kadını seveceğim?1
.Me. love an oH woman?)
(Quodlibet)

(Kuduruyorum ve Ölüyorum/I am ragirıg and dying)
(Vilanelle)

"Con Que La Lavare?"
(Nasıl yıkayaca8Jm?/How will I wash it?)
(Villancico)

"Por Vida De

Mis

Ojos"

(Gözleıimin yaşarruyla/vith the life of my eyes)
(Villancico)

"Quien Me Otorgase Seiiorar·
(Madam. kim bana lütüfta bulunacak?/
M.adarne. who will be �stowing me?)
(Madıigal)

"Sicut Cervus"
(fıpkı Geyik gibilUke a Stag)
(Motet)

"Los Brazos Traygo Cansados"
(Kollartm yoruldu/M.y arms are tired)
(Balad/Baliade)

"Determinado Amor a Dar Contento"
(Aşk beni tatmin etmeye kararlıydıl
Love was determined to satisfy me)
(M.adıigal)

"Quien Amon:s Tiene Como Duermer·
(Seven biıi nasıl uyur?/How can someone in love sleep?)
(Villancico)

"De Los Alamos Vengo. Madre"
(Anne. kavaklardan gellyorurnl
M.othet I am coming from the poplars)
(Villancico)

Katkılanndan dolayı· Sayın !ZZET Bı4YS.4La teşekkür edenz.
\lk should /ike ro thank i'1ı: !ZZET .a&SAL for his contı1butlolls.
Bu konser l1adı1d Külıilrel /JışkJJer Genel 11ildDrlQ8ü 'nan Jşb/rllg/yle
gerçekleştirilmlştiı:
ThJs conceıt has been ıealized ın cooperar1011 v.rldı the Geneıal Dtrectooıte
of Cultuıal Relattons ın i'fadı1d.
(ı (ı
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aller Ziryab·: veya Ziryab Atelyesi
adını. Roma ImparatorltJ8u'nun çökü
şünden sonıa 820 yılianna dogru Av
rupadaki en büyük müzik ekolünü Cordoba'da
(Kurtuba) kuran ünlü Arap şairi ve müzikçisi
Abu Hasan-Ali bin Nafi'nin lakabından almış
w: Irak'ta dosarı 850 yıllaruıda' Cordoba'da ölen
Bin Nafi. �dat'ta Harun Reşid'in sarayında ün
kazanmış. sonra Kuzey Afrika üzerinden İspan
ya'ya gelmiş: Kurruha'da Endülüs'ü egemenli
ğinde tutan IIAbdülrahman'ın (822-852) yanın
da çalışmış ve müzik alanındaki etkileri uzun
süre gücünü yitirmemiştiı: Ses çalıştınna me
todu Bin Hayyan'ın (ölümü 1076) Kitab-ül
Mukfabis adlı eserinde de açıklanrruşoı: Ud'a
(sonıaki Lavta) beşinci teli eklemiş. tahta ıruz
rap yerine karta! pençesinin tımağını kullana
rak daha büyük bir ses hacmi ve berraklık el
de etmiştir: Kara Kuş anlamına gelen farsça
ZİRYAB adının da sanatçıya belki bu nedenle
verildiği sarulmaktadıı:
Taller Ziryap ToplultJ8u belli bir amaca yö
nelik olarak Sevil'de 198l'de kurulmuştur: Bu
amaç da 1992'de Sevil'de -şimdiden Türkiye de
dahil 93 ülkenin kaulacagıru bildirdiği- tarihin
en büyük uluslararası sergisinde (EXPO 92)
Amerika'nın keşfirıin kutlarıacağı törenlerde.bu
olayla çağdaş olan Sevil ekolünün zengin mü
zik mirasının yorumlanınasıdıı:
Taller Ziryab. günümüzde bu repertuan uy
gulayan dünyadaki tek vokal ve çalgı toplulu
gudur: çeşitli festivaliere kaulan. birçok ülke
de konserler veren topluluk bu altın çağda Se
vil'de yetişmiş bestecilerin evrensel değerle
rini yerıiden ortaya çıkannaktadır
Topluluk Giuüo Caccini'nin (Floransa 1600)
hiç yayınlarunamış ilk operası olan "Euridice"nin
1980'de Rennes'de (fransa) dünya prömiyeri
rıi gerçekleştirmiştiı: Bu olay fransız basının
da büyük yankılar uyandıımış ve topluluk ka
zandığı bu başandan sonra Asya Afrika ve Av
rupa radyo ve televizyonlannda birçok prog
rama katılmış: Sevil ekolünün büyük besteci
lerinin eserlerinden oluşan açıklamalı bir seri
albüm doldurmuştur. Bunlardan francisco
Guerrero'nun eserlerini içeren ilki 1985'de ya
yınlandı ve MIDEM çerçevesinde Cannes'da
konser olarak da gerçekleşti. Cristobal de
Morales'in eserlerine ayıılan ikincisi 1986'da
çıktı ve Sevil'de konser olarak da sunuldu. Juan
de Triana'nın bütün bestelerini bir araya getiren
üçüncüsü 198/de. Juan Vasquez'e ait olan
dördüncü albüm 1988 Aralık ayında yayınlan
dı. Daha sonra yayınlanacak albümler ise
francisco de la Torre. Alonso Lobo. Rodrigo
Ceballos ve Juan Navarro'nun yapıtlannı kap
sayacakoı:

"
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ndülüs'ün güzel kenti Sevil'in (Sevilla)
müzik açısından önemi. Ispanya'nın müs
lümaniann egemenliğinde olduğu ve
-Araplann verdiği adlarla- İşibilya (Sevilla) ve
Kurtuba (Cordoba) kentleri arasında büyük ya
nşmanın sürdüğü döneme kadar uzanır..
15. Yüzyıl başında Sevil kenti ruhani mecli
si. kimsenin inanamayacağı büyüklükte bir ka
tedral yaptınlmasına karar verir. Katedralin an
cak 16. yüzyıl başında. 1519'da tamamlanına
sına karşin Sevil. yine de İspanya'nın müzik
merkezi olur ve bu konumunu uzun süre de
vam ettirir: 1492'de Amerika'nın keşfinden son
ra Avrupa'nın Yeni Dünya'ya açılan üınanı olan
Sevil'de. bu nedenle de elde edilen büyük zen
ginlik ve refah dolayısıyla tüm sanat dallann
da da gelişmeye olanak sağlayan bir ortam
oluşmuştu.
Müzik alanında ise. 1475 ile 1600 yıllan ara
sında yeni dünyayı etkileyen pekçok besteci
yetişti. Bunlar içinde Juan de Triana. Pedro
Lagorto. Hurtado de Xeres. francisco de la
Torre. francisco de Penalosa Alonso de Alba.
Pedro de Escobaı; Juan Bermudo. Cristobal de
Morales. Pedro f. de Castilleja. Pedro ve
francisco Guerrero. Jerorıimo ve francisco de
Peraza. Alonso Mudarra. Miguel de fuenllana.
Juan Navarro. Juan Vasquez. Rodrigo de
Ceballos. Alonso Lobo. Correa de Arauxo bir
şekilde Sevil ile bağlantılıydı ve bu ekolün
önemü bestecileri arasında yer alırlar...

Bu program için Taller Ziryab ToplultJ8u'nun
seçtiği üç besteciden ilki. JUAN DE TRIANA
Sevil ekolünün babası. ya da en seçkin üyesi
olarak tanımlanmaktadır Yaşamı konusunda
fazla bilgi yoktur: ancak. Papa 4. Si.xtus'un fer
manı ile Sevil ruhani meclisinden maaş aldığı.
öldüğü yıllarda da Toledo Katedrali çocuk ko
rosu yöneticiliği yaptığı bilinmektedir: Kıistof
Kolomb'un gayri meşru oğlu Hemanda Colon
tarafından Sevil'de kurulan kitaplıkta bulunan
ve 20 parçadan oluşan "Cancionera de la
Colombina" adlı elyazması bilinen tek eseridir:
Programda seslendirilen altı parça da bu kitap
tan alınmıştır
İkinci besteci FRANCISCO DE LA 1DRRE
ise Sevil'de dağınamasına karşın 1 7 yıl boyun
ca Aragon Kralı V ferdinand'ın sarayında mü
zikçi olarak görev yapmış. Yaşamının sonun
da. kısa bir süre Sevil Katedrali çocuk korosu
yöneticisi olmuş. Eserlerinin bir çogu "De la
Colombina" kadar ünlü olan bir diğer kitapta
"El Cancionero musical de Palacid'da (Sarayın
Şarkı Bestecisi) yer alınaktadır Bu kitap 15.
yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl başında katoük kral
Iann sarayı için bestelenmiş. genelükle din dışı
parçalardan oluşınaktadıı:
De Triana ve De la Torre 15. yüzyıl sonu Se
vii müzik anlayışının özünü temsil ederler: Dra
matik yogtınltJ8u çogu kez halktan kaynakla
nan bir esinle birleştirirler. Aynı esin. çok da
ha değişik biçimde olmakla berabe� bütün za
ınanlann en büyük İspanyol bestecilerinden bi
ri olan JUAN VASQUEZin yapıtlarında da var
dır 1510 yılına dogru Extremadura'da Badajoz
kentinde doğan Vasquez. Sevil ekolü kuram
cılan ile bestecilerinin dogrudan etkisi altında
oldtJ8u oranda Sevilli olmuştur. Badajoz Kated
rab çocuk korosunda eğitim gören besteci dev
rin en aydın sanat hamileripdı;n biri olan
Antonla de Zuniga'nın koruyuculugu altında
155 l 'de Sevil'e yerleşmiş... Taller Ziryab
Toplulugunun programın sonunda sunacağı
Vasquez'in on parçası bestecinin tüm eserle
rini içeren ve 1551 ile 1561 yıllan arasında Se-

vii'de basılmış olan kitaplardan alınmıştır
Programda yer alan bütün eserler üç. dört
veya beş sesli polifonik (çoksesli) örneklerdir:
O devirde çalgı kullanımlan (üfleme. yaylı ve
vurma) partisyanlarda hiç bir zaman belirtil
mezdi: bunlar ancak kuramcılaı: tanık!& envan
terler ve kilise kayıtlan gibi bazı tarihi belge
lerle günümüze kadar ulaşan kurallarla belir
lenmiştir: Bu çalgılar sesiere eşlik ettikleri gibi.
ya yazılı melodiyi aynen izlerle� ya da aynı me
lodi üzerine doğaçlama yaparlar. veya onlann
yerini de alabilirlerdi. Doğaçlarna. bugün caz
da olan biçimdeki gibi hem şarkıcılaı: hem de
çalgıcılar tarafından yapılırdı.
Programda yer alan müzik biçimleri arasında
özellikle üç tanesi Sevil geleneğine özgüdür:
RONDEAU. VILLANCICO ve QUODLIBET...
En eski "RONDEAU"lar Sevil'de kral Bilge
�phonso'nun 13. yüzyılın ikinci yansında yaz
dığı sanılan "Cantigas de Santa Marta" (Aziz
Maria Şarkılan) arasında görülür. Üç bölümlü
karakteristik yapısı ancak 15. yüzyılda polifo
nik (çoksesli) yazının benimsenmesiyle deği
şime Uğramış. motifin birkaç kez tekrannda.
reprise'ler arasına arasöz biçiminde bir bölme
girmiş ve giderek hızlanmıştır
"Villano" (köy yaşamı-Rustik) kelimesinden
türeyen "VILLANCICO"nun kökeni İspanyol
Müslüman Raıja = Khaıjat = Zajal kelimesine
dayanmaktadıı: Arapça anlamı 'mutlu gürültü'
olan Zajal. ya da İspanyolcada Zejel şekünde
değişime uğrayan bu şarkı tütünün kökeni 12.
yüzyılda Bin Kuzman'ın (ölümü 1 160) eserle
rine kadar uzanır Ancak İspanya'da İbraniler
tarafından yapılan değişimlerle uygulanan bu
form 1500 yıllarında kesin Villancico biçimini
almıştır Villancico koral bölümü(= nakarat) ve
solo ses için kıta (İspanyolcada 'Estribillo' ve
'Copla') olarak ikiye aynlıı: Bu bölümler A-B
B-A şeınasına bağlı olarak tekrar edilir:
QUODLİBET müzik tarihinde ilk kez olarak
Juan de Triana'nın eserlerinde ortaya çıkmış
tır Değişik metin ve melodilerdeki ünlü birçok
şarkı. kolay tanınmalan için besteci tarafından
üzerinde pekaz oynanarak ve pekaz değiştiri
lerek bir araya getirilmiştir: Basit olduklan için
çekicilik kazanan bu parçalar üstün bir teknik
le işlenmiştir: İspanyolcada Ensalada (salata) adı
da verilen ve Larince "Sizi memnun eden" an
lama gelen Quodiibet. hoşa giden çeşitli ezgi
lerin -bir şaka gibi- biraraya getirilmesiyle ge
lişmiş ve daha sonra 15 ile 18. yüzyıllar ara
sında çok popüler olmuştur.

MADRİGAL 13. yüzyıl sonunda İtalya'da do
san bir şarkı türüdür. Gelişmiş altı sesli kontr
puan yapısıyla 16. yüzyılda parlak çagıru ya
şayan Madıigal. Mandriale ya da Madriale'den
türemişti. Müzikologlar bu sözcüğün
Mandra = Sürü anlamına gelen Latince aslından
türediğini. bu nedenle davar beklenirken söy
lenen çoban şarkısı oldtJ8unu öne sürer
VİLLANELLE hafif Napoli ınadrigallerine ve
rilen addıı: Basit ritmik yapıda 16. yüzyılda mo
da olmuştur. Çeşitli kıtalarda aynı müzik tek
rarlanır Kontrpuan yapısı da asıl Madıigal'den
daha basittiı:
Bu programda kullanılan çalgılar hem Orta
çağda. hem de Rönesans'ta yer alrnışoı: An
cak bu iki çağın birbirine zıt bir çalgılama anla
yışı vardır: Rönesans'ta tınılan birbirine uyan
çalgılar değerlendirilirken Ortaçağ'da bütünüy
le. karşıt tını rengine sahip çalgılar tercih edil
miş ve bu karşıtlık vurgulanmıştır Bu konser
de de o çağa uygun biçimde yorum için eski.
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taıihi çalgılar kullarulmıştır Ancak bunlar: o es

ki çalgılann. resimlerden ve çeşitli bilgilerden
yararlanılarak yapılan aslına uygun kopyalan
dır ve bu çalgılarm bazılan topluluğun ses sa
natçılan tarafından da çalınmaktadır..
Üflemeçalgılar arasında çeşitli boy ve türler
de fLÜTler (İspanyolcada Flauta) kullarulmak
tadır Küçük boylardan (Flauta de pico) büyük
Iere kadar türleri değerlendirilen bu çalgı. blok
flüt biçiminde düz tutularak çalınan cinstendır
Eski Yunanlılann üflemek anlamına gelen
'1\ı.ılos" adını verdikleri bu çalgı. Latincede
soluk-ıslık anlamına "flatus" şekline dönüşmüş.
Türklerde de uzun süre Slavcada kullanıldığı
"flavta" adıyla anılmıştır

ESKi TROMBON'a Fransızca Saquebute.
ispanyolca Sacabuche adlan veıiliı: Bu çalgı ı5.
yüzyılda çıkan sürgülü Trombon'un ilk şekli
dil: Sacar (dışan çekmek) ve Buche (iç taraf)
anlamına gelen kelimelerden türeyen çalgı
İspanya'da ilk kez Juan del Encina tarafından
'Tıiunfo de Amor" adlı eserde kullanılmıştır

[!:if.......

..

Topluluk bunlardan başka üflemeçalgılar da
kullanmaktadır: CORNEID(Corneta): Kelime
anlamı boru olan siyah, beyaz. eğıi. düz. bü
yük. küçük ve hepsinin de ayn adı olan eski
bir üflemeçalgıdır ı 7. Yüzyıla kadar kullanıla
gelmiştiı:

EGRİ KORNO-KRO.MORN: (Alm:Krumhom
İtl/Fr:Cromome. İrıg:Cromhorn) Eski İspanyal
eada "Orlo" adı veıilen ve üflenerek çalınan.
adını eğıi şeklinden alan bir boruduı: Bir hava
kapsülü içine yerleştiıilrniş bir çift kamışa üf
lenerek çalınır ı300 yılland
n a ilk örnekleri gö
rülmüş. ı600'larda Dulzian-Fagot olarak geliş
ıniştiı:ı5. Yüzyıl sonlarında bastan sapranoya
kadar çeşitli büyüklüklerde tam bir çalgı aile
sine bu ad veıilrniştiı:

VİHUELA: İsmini viyola'dan alarak Lavta gi
bi yuvarlak sııtlı gitann ilkel formunda gelişen.
perdeleri de olan ve daha çok soylulann kul
landığı. tahtadan yapılma telli bir çalgıdır ı6.
Yüzyılda İbeıik yanmadasının en önemli çal
gısı olmuş. özellikle Luys Milan ile ( ı535) en
parlak çağını yaşarnıştır Gelenekiere sadık yo
rumcular tarafından yüzyılımıza kadar -çok
ender olsa da- kullanılmış. bu arada yerini beş
ve altı telli gitara bırakmıştır

VİYOLA DA GAMBA: Dizler (bacak =
Garnba) arasına sıkıştınlarak çalındığı için bu
adı almış. genellikle Viyola diye adlandınlan. alo
barsak telli. tuşesinde perdelert olan. yayla ça
lınan. tahtadan yapılmış bir çalgı ailesidır ı6 ve
ı7. yüzyıl arasında en parlak çağını yaşaıruş.
sonra yelini bugünkü viyolonsele bırakmıştır

DAVULLAR: ispanyolca davula verilen Ata
bal adı Arapça Atbal (tek.ili:Tabil-davul) kelime
sinden türeıniştiı: Hatta İspanya'da büyük da
vullara Atabal Turques (fabil Türki =Türk Da
vulu) adı verilirdi Ayru sözcük doğuya da ulaş
mış. Hindistan'da Tabla şeklinde kullanı1rnıtı
ş r
Ispanya'da Atabal 62-65 cm çapındaydı ve tok
makla. ya da elle vurularak çalınmaktaydı.

PANDERO: Defe verilen ispanyolca addır
Fransızca Tambouı: İtalyanca Tarnbuıino. Al
manca Schellentromrnel (zilli davul). İngilizce
TimbreI adı verilen çalgı Afıika'ya Bandar adı
ile geçıniştiı: Bu çalgının daha küçüğü de
Panderata diye anılır

eı:ı :.1 ..X

Tüm kaınışlı çalgılara veıilen adıyla ŞALÜMO
(Aıapça:Şalurı. İrıg:Shalrn-Shawn. Fr:Oıalumeau
Oıalemie. Alrn:Schalrnei) Ortaçağ'da halk çal
gısı olarak ta kullarulan. ağızlığı bir boru veya
dilli biçimde yapılmış üflemeçalgıdır İsmi La
tince karruş. kalem an1aıruna gelen Calamus'tan
türeyen. ı 700'lerde yelini klarnet ve obuaya
bırakan zurna biçirnli bu çalgının adı. tulum
(Gayda) benzeri çalgılarm ağızlığını tanımlamak
ta da kullanılmıştır İspanyollarm kullandığı
Oıirirnia da tek ağızlıkla çalınan çift borulu bir
üflemeçalgıdır

� ZJ
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CROfALO: Eski Yunanca Crotalum'dan gel
me. tahta ya da madenden yapılan. 1 1. yüzyıl
da İspanya'da Crotalo adıyla kullanılan kastan
yetın eski ispanyolca adıdır Ancak ı2. yüzyıl
da Tıiangel (üçgen) adlı çalgıya da bu ad veril
ıniştiı:
CASCABEL: İspanya'da küçük çan1ara. ya da
çıngırağa veıilen isirndiı:

istanbul'un kültür merkezinde
seçkin bir köşe :
Patisserie Gezi

Zengin bir birikimin nasıl yepyeni bir çizgi yarattığını görmek
ister misiniz?
Trüffel Torte, Cheese Cake, Herren Torte . . . Ve ülkemizde yal
nızca Patisserie Gezi tarafından üretil,en, farklı lezzette daha
birçok özel ürün . . . Ve bu ürünlerin sunulduğu sıcacık, müzik
dolu bir atmosfer: Le Cafe . . .
Le Cafe: Güzel akşamüzeri sohbetlerini eşsiz tadlarla ödü llen
dirmek için . . .

inönü Cad. 5/ 1 Taksim. istanbul (Atatürk Kültür Merkezi yanı) Tel: 1 45 36 76

·
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STUTTGART

STIJITGART ODA ORKESTRASI
ST1JITGART
CHAMBER ORCHESTRA
Solist/Soloist

Alexander SCHWINCK
Christian ZACHARIAS. piyano/piano

D. ŞOSTAKOVİÇ/
SHOSTAKOVICH

Oda Senfonisi Do minör Op.UObis
Chamber Symphony in C minoı; Op.llObis

( 1906- 1975)

•Largo
•Allegra molto
•Allegretto
•Largo
•Largo

WA MOZART

Piyano Konçertosu No.27, Si bemol Majör (K595)
Piano Concerto No.27 in B flat Major

Şef/Conductor

(1756-1791)
....

•Allegra
•Larhetto
•Allegra

Solist/Soloist: Oıristian ZACHARIAS
ARNINTERMISSION

WA MOZART

Senfoni No.40, Sol minör (K550)
Symphony No.40 in G minor
• Molto Allegra
•Andante
•Menuetto. Allegretto
•Allegra assai

Katkılanndan dolayı ROCHE 1'1üstahzarlan San. A.Ş
Tic. AŞye teşekkür ederiz.
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OBA-GEIGY İlaç

We should !ike to thank ROCHE 1'1üstahzarlan San. A.Ş
ve Tic. A.Ş for their contributions.
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Kimya Ürünleri San. ve

OBA-GEIGY Ilaç ve Kimya Ürünleri San.
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ODA O RKESTRASI
945'de Karl Münchinger tarafından kuru
lan orkestra 40 _yıl süreyle b� üı11ü ş�fin
yonetımınde dunyanın en unlu muzik
merkezlerinde ve salonlannda konserler ver
di.Orkestra 1986 Eylülünden beri de Uluslar
arası Bach Akademisi'ne bağlı olarak çalışma
lannı sürdürmektedir
Sanat Yönetmeni Karl Münchinger'in 1981
de emekliye aynimasından sonra Topluluk
Mosche Atzmon. Uri Segal. Trevor Pinnock.
Helmuth Rilling. Cıistobal Halfftet Ferdinand
Leitner gibi konuk şeflerce yönetilili şefsiz ola
rak da Henryk Szeryng. Jean Pierre Rampal.
Janos Starket Yan Pascal Tortelier gibi birçok
ünlü solist ile birlikte çaldı.
Stuttgart Oda Orkestrası aynca Gaechinger
Korosu'na eşlik etmekte. Uluslararası Bach
Akademisi kurslannda çalmaktadır ve bu top
luluklann 1986'da Krakov'a 1981de Prag'a yap
tığı turnelere katılmıştır
Topluluğun bugüne kadar doldurduğu plak
ların birçoğu çeşitli ödüller kazanmıştır:
Matthaeus Passion'u Alman Plak Ödülü. Paris
ve Brüksel Plak Büyük Ödülleri. Hollanda
Edison Ödülü. İngiliz Plak Kıitikçileri Ödülü:
Brandenburg Konçertolan İngiliz Plak Kritikçi
leri Ödülü. Füg Sanatı Plak Büyük Ödülü: Ya
radıhş Oratoryosu Plak Büyük Ödülü. Hollan
da Edison Ödülü. High-Fidelity Yılın Plağı Ödü
lü ve İngiliz Plak Kıitikçileri Ödülü.

ŞOSTAKOVIC
ODA SENFONISI

R

us bested DimiOi Şostakoviç'in "Faşizm
ve Savaş Kurbanlan Arusına" başlıklı
Oda Senfonisi. 1960'da bestelenen
Op. l lO No.8 Do minör Yaylıçalgılar Dörtlü
sü'nün oda orkestrasına uygulanmış şeklidir
Hem form. hem de kapsam yönlerinden di
ğer kuartetlerinden daha karmaşık olan eseri
Şostakoviç Dresden'de "5 Gün ve Gece" adlı
filmin müziği üzerinde çalışırl«:rı. l l ve 12 Sen
fonileri arasında üç günde besteledi. O günler
de. geçmişin acısı ve öfkesi ruhunda tekrar
canlanmış ve kuarteti hüzünlü ancak boyun
eğmeyen bir ağıt olarak planlamıştı. Besteci
eserde aynca D. SCHOSTAKOWITOi isminin
DSCH haıfleıinin Almanca'daki müzikal karşı
lıklan olan D = Re. S = es=Mi bemol C = Do ve
H= Si notalanndan oluşan temayı çeşitli deği
şimlerle bütün bölümlerde işlemektedir Bu te
ma bestecinin önemli eserlerinde bir imza gi
bi kullanılmıştır
Orkestra düzenlemesini Rudolf Barşay'ın
yaptığı Oda Senfonisi aralıksız çalınan beş bö
lümden kuruluduı: ı. Bölüm Do minör tonda
ki Largo. D.S.CH. temasının hüzünlü ve ağır fu
gatosu ile başlar. Bu temadan sonra ı. Senfo
ni'nin giriş teması beliıiı: Daha sonraki hüzün
lü ezgi 5. Senfonl'yi anunsatır
2. Bölüm. Sol diyez minör tondaki Allegra
savaşı yıkımı insarılık dışı davranışlan çok be
lirgin ve nefes kesici bir biçimde duyuruı: Bi
rinci bölümdeki karşıt ternalaı; bölümün bir
denbire çıkan birinci motifine kaynak oluştu
ruı: Bir kasırga havasında süren bölüme. arada
bir D.S.C.H. teması girer: Sanki acılı iniltiler bir
yardım çağnsına dönüşmektedir Bu bölümde
de bestecinin Op.67 Piyanolu Üçlülerinden
alıntılar Avrupa'yı simgeler

Kısa bir durnklamayla 3. Bölüm Sol minör
tondaki Allegrety
to' a geçillı: Rondo biçimindeki
bölümde D.S.C.H. teması alaycı bir valsi oluş
turuı: İkind tema ise eneljik bir biçimde valsin
hareketlerinde seziliı: Üçüncü tema. valsle hiç
ilgisi olmayan ikind episoda geçer Rondo'nun
ilginç olan orta bölmesinde. 1959 yılında bes
telenmiş olan Viyolonsel Konçertosu'nun ana
temasını viyolonseL keınanlann eşJi8inde for
tisslrno olaıak. duyurur Daha sonra Rondo'nun
tüm temalan işitiliı:
Keman solasunun kesild® yer 4. Bölüme
geçiştir: Do diyez minör tondaki Large'da ön
ce öfkeli ve pretesto edici bir tema bellrtı: İkind
tema ise ''A8ır baskılar alunda kaldım" adlı bir
halk şarkısından kaynaklanıı: Üçüncü tema "Ka
terina İsmailova" operasınırı üçüncü perdesin
den alınan dokunaklı ve içe işleyen melodile
rinden düzenlenmiştiı: Viyolonsel yine erkest
raya egemendi!: Viyolonsel Konçertosu'nun
son teması eseıi 5. Bölüme ba8Jaı:
Do minör tondaki 5. Bölüm Large'da D.S.c.H.
teması en belirgin unsurdur Eser hüzünlü bir
havada. � biçimde sona erer (Süre 19')
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agdaşı bestecik:rln düzeyini aşan de8er
de, sayısı 2/ye ulaşan p!yano konçer
tosu yazan Mozart'ın ilk ve son konçer
tolai'ı arasındaki fark dikkati çeker Beethoven'in
ilk ve son senfonilen arasındaki gelişlrne ben
zetebilecegımiz bu fark. belki de Mozart'ın ni
çin yoksulluk içinde öldiWIDü açıklayabilir: Ge
çimini eserieliyle -halkın be8enisiyle- sagJayan
Mozart'ın özellikle sonuncu konçertosu dinle
yicilerin anlayış kapasitesini aşmış. popüler
konçertolarırıırı getird® mali kazancı saglama
mışn Aslında Mozart'ın tüm üstünlükielini en
der bütünlükte birleştiren 27. Konçerto'yu A
Einstein ·o. bu esenyle cennetin kapısında.
� c:ş!Sinde duruyor" diye tanımlıyor
1790 yılı sonunda Londra'dan bir konser di
zisi için teklif alan ancak ooıya g!demeyen Mo
zart. bu arada İngiltere yolculuguna çıkan
Haydnla -belki de onu bir daha göreıniyece
gini bile!® için- gözyaşlan Içinde vedalaşmışn.
Sagl® da mali dwuınuna paralel biçimde gl
derek bozuluyordu. Ölece81 yılın ilk günlerin
de 5 Ocak 179l'de taınamladıgı ve ilk kez 4
Mart günü Viyana'da kendi yorumladıgı sonun
cu piyano konçertosunda ise bu karamsarlık.
ölümü kabulleniş hiç de götülmez. Son eser
lerinin pek kolay anlaşılır olmaması nedeniyle
konseli çekid kılabiirnek Için klarnetçi Joseph
Beer'in de kanldıgı ortak bir konserde seslen
diıilen konçerto ile hoppa olarak tanımladıgı
Viyana dinley!dsinin karşısına Mozart son yıl
larda ilk kez çıkıyordu. (Konçertonun bir şan
sız� da. ll. Dünya Savaşı'na kadar Berlin'de
saklanan özgün elyazmasının kaybolması
oldu.)
Mozart bu konçertonun başına da. -yine
'Forteplano' (Hammerklavier = çekiç vuruşlu
p!yano) ile çalınmasına ve kaıiyeıini bu p!ya
nolarla yapmasına karşın- tüm konçertolann
daki gibi Cembale (klavsen) Için başlı8ını yaz
mak alış� vazgeçmemişti Mozart'ırı.
ölümünün yaklaştıgını -heıtıalde- hissett:!g1 gün
lerde yazılan gösteıişten yapmacık virtüozluk
tan uzak. aşın kontrastiardan kaçınan p!yanis
tin kendisini bir konçerto çalar gibi de8il de,
bir oda müzikçis! gibi hissettl81 ıçtenlikli ortam
da. sakin ve Içe dönük karakterde olan kon-

çerto. birbirine yakın anlamlar taşıyan üç bö
lümden oluşur:
Haıeketli (Allegro) tempodaki ı. Bölüm. in
ce düşünülmüş solist partisi. zengin düzenle
nen çalgı eşlikleıi. özgür senfonik yapısı. olgun
kontrpuanı ile ilgi çeker Yaylıçalgılann liıik yu
muşaklıkta duyurdtJ8u ilk melod!. üflemeçal
gıların güçlü cevabıyla karşılanıı: Üçlü sesten
oluşan bu tema daima savaşırndan kaçınır ta
vırda. romantik biçimde gelişiı: Birkaç ölçü
eneljik süren müzik. canlı pasajlar bu havayı
bozmadan yine şarkı söyler biçimdeki yan te
maya yol açar Ancak uzun orkestra g!ıişinden
sonra beliren piyano ise orkestranın cevabıy
la minör tonda ortaya çıkan hüzünlü bölmele
Ii de aşarak temayı geliştiıi! Gelişirnde önce
deSişik tonalitelerde üç kez tekrarlanan ana te
ma sonra ustaca düzenlenen kontrpuanla des
tekieniı: Birden giren tekrar bölmesinden sonra
solo çalgının temalan işleyen ilginç kadansını
izleyen kısa orkestra beraberliği ile bölüm so
na erer
.Mi bemol Majörtondaki 2. Bölüm (Larghetto)
piyanonun düşüneeli ve � anlanrruyla bir ro
mans havasırıda başlar Tema sakin oldtJ8u ka
dar yüce bir anlam da taşıı: Sade ancak etkili
piyano partisi dokunaklı ve A Einstein'ırı de
yimiyle "dinsel" yumuşaklıktadıı: (Uzmanlar Si
hirli flüt'ü anımsatan. belki de bu yeni stilin.
bestecinin erken ölümüyle gelişernediğini be
lirtlrler)
Yine piyano ile başlayan 3. Bölüm (Allegro)
canlı olmasına karşırı eğlenceli ve parlak bir
Rondo havası taşımaz. Çekingen bir neşede ge
lişen, anlam ve davranışta benzerlik gösteren
üç temadan birincisini Mozart daha sonra
"Komm. Ueber .Mai" (Gel. güzel Mayıs)adlı li
edinde hafifçe deSiştirerek kuilanmıştıı: Çok
özenle yazılan ve günümüzde de deSiştiıilme
den yorumlanan iki kadansı da kapsayan fina!.
-Mozart'ırı daha çok yaşamın acı yönlelini tat
masına karşın- gururlu. neşeli olmaya çalışan
ve sonunda sanann güzelliğine ulaşan bir mut
lulukla sona erer (Süre 32')

aşamı
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zaten pek de mutlu geçmeyen
Mozart için 1788 yılı yine kötü başlar:
Viyana'da Mayıs ayında Don Giovanni'
nin başan kazanamayan ilk yorumunu 29 Ha
ziranda kızının ölümü izler Parasızlıktan kent
dışında. Waehıinger sokağında oturan Mozart
mason arkadaşı Puchberg'e yardım isteyen o
acıklı mektuplan göndermektediı: Para kazan
mak için güncel dans müz®- menüetler Alman
danslan bestelemekte. bu arada üç senfonisi
üzerinde çalışmaktadır: 26 Haziranda bitird®
39. Senfoni'yi (1<.543) 25 Temmuzda tamam
ladıgı 40. Senfoni (K.550) ve 10 Agustostaki 41.
"Jupiter" Senfoni'si izler
1773'den o güne kadar yazdıgı 16 senfoni
içinde yalnız 40. Senfoni'si minör tonalitede
diı: Bunun için de -belki haklı olaıak.- müzik oto
Iitelelinin bir acının anlanrru olarak tanımladık
lan senfoni. d�er ünlü bestecilerin de begen
d® eserlerin arasırıda en başta yer almışnr:
Schubert "Onda meleklerin şarkı söyledikleii
ni duyabillriz" demiş. Mendelssohn çok takdir
ettl81ni beliıtıniş. Beethoven -bugün kaybolmuş
olan- bir piyano düzenlemesini gerçekleştir
miştiı: Müzik yazan Eıic Blom ise "mutsuz he
yecanlarla dolu olan" eseıi Mozart'ın "Patetik
Senfoni"si olarak adlandımıış. bu eserle klasik
ve romantik çaglann birbirine yaklaştJ8ıru vur
gulamışor

Günümüzde ise ilk bölümü hafif müzige uy
gulanıp "Mozart 40" adıyla plagı yayınlanınca
pop meraklısı gençlerin de büyük begenisini
kazanmış. eser besteelden habersiz olan mil
yonlarca yeni dinleyleiye seslenebilmiştiı:
Mozart flüt. iki obua. iki fagot. iki komo ve
yaylıçalgılar için besteled® senfoniye daha
sonra (1788-91 arasında) iki klarnet ve iki·kor
no daha ekleıniştiı: (Konser salonlannda her
iki şekilde de yorumlanan senfoni bu program
da ilk versiyonunda çalınacaktır.) 1788'de
Viyana'da abonman konserieli için yazılan. o
günlerde bir türlü yorumlanamayan -1790'da
Frankfurt'ta seslend!rilcliği sanılan- senfoni eleş
tirmenlerce begenilrnemiş; çiğ anlamsız. karan
lık bulunmuş. alışılrnamış vurgulamalanyla şa
şutmıştı. Ça8ımızda ise bu sesieniş bir insanın
yakınışırıı acı bir çığlık olarak degıl de. soylu
bir şarkı şeklinde yansıtarak anlam kazanıyot
G. Westermann'ırı deyişiyle "gözyaşlan alunda
ki bu gülümseyiş" içimizde sıkışıp kalmış duy
gulan çözüyor
ı . Bölüm (Allegro molto) oldukça hızlı tem
poda. sinirli karakterdeki ana temanın ke
manlar tarafından duyumlmasıyla başlar Bir iç
çekişi yansıtan bu ıitmik ve üç notadan olu
şan figürün yarattığı tema güçlü orkestra vu
ruşlanyla sonuçlanıı: Birden viyola ve ebuanın
ön planda oldtJ8u acı dolu bir özlemle. kroma
tik bir inişle ikinci tema beliıi! Gelişim bölme
sinin acı dolu tema ile girmesine karşırı birinci
tema hemen -bir ölçü sonra- egemen olur ve
huzursuz oıtaıru sürdürür: ama umutsuzluk bi
le bu mutlak güzell®n ince sanat çizgisini hiç
bir zaman zedeleyemez. Bölüm acı yüklü bir
enelji ile sona erer.
.Mi bemol Majör tondaki 2. Bölümde (Andan
te) cığır tempoda. özlem dolu ana tema küçük
parçalar şeklinde -sanki bir kaleidoskoptan
bakıyormuşcasırıa- zaıifçe sunulur Buna -biri
sıçrayışlarla ilerleyen. d�eıi daha sevimli
karakterde- iki yan tema kanlır ve ustaca bir
biri içinde örülür. Ancak özlem dolu tema ne
şelenmek istemezmiş gibi kendinl gizli acısını
sürekli duyurur Gelişirnde güçlenen bu acı
tekrar bölmesinde ustaca düzenlenmiş
kontrpuanla seçkinleşiı:
3. Bölüm (Menuetto. Allegretto) hızlıca tem
poda. ancak geleneksel Menuet'in kalıplarını
aşan güçlü bir duygu yogunltJ8undadıı: Adeta
tehdit edici tavırla yükselen tema buruk ses
uyumsuzluklan ile desteklenir: Galant çağın za
ıif saray dansı yok olmuş. Mozart yaşamında
ilk kez böyle kan bir Menuet yazmışnr Aynca
senkoplu ıitmiyle, 3/4'lük Menuet ölçüsünü
birkaç kez zorlayarak sanki Beethoven'in
Scherzo'larırun öncülügünü yapan bölüm -ya
da tüm senfoni- ancak Sol Majör tondaki. kor
nciann seçkinleşt® zaıif ve pastoı·al Tıio ile
teselli bulur (Mozart'ırı çagdaşlan onun bu baş
kaldınşını sezıniş. besteciyi kültürsüzlükle ve
zevksizlikle suçlamışlardıı:)
4. Bölüm (Allegro assai) çok hızlı tempoda.
senfoninin tüm karanlık güçlerini tutkuyla bir
leştiren tavırcia başlar Bu. -aynı zamanda- hu
zursuz ana temanın ilk bölmesini Beethoven
5. Senfoni'sinin Scherzo'sunda kullanınışor
(Müzik yazan Otto Schurnann bu bölümü "san
ki tüm şeytanlar serbest kalmış" diye tanım
lar) Bu kanşık ortamda ikinci tema yine do
nuk ve hüzünlü bir aydırılıkla do� da. ha
vayı sakinleştiremez. Yine 'forte' olarak seslen
diıilen gelişirnde de duyulan şeytan! ve ener
jik gücün senfoniye sonuna kadar eSemenli8!
engellenemez. (Süre 2/)
71
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rene Slavin ve Vlado Perlemutter ile egi
tim gören Ouistian Zachaıias ı� Cenevre
ile ı 973 Van Oibrun yanşınalanndaki ba
şansı ve 1975 Ravel Yanşması'nda aldıgı bi
rincilik ödülüyle uluslaıarası kartyerine başla
dı. Celibidache. Wand Jochum. Sanderling.
Zendet Stein. .Marrirıet Leitnet Davis gibi ün
lü şefierin yönettigi Concertgebouw. Boston.
Geveland Londra Viyana NHK (Japonya) or
kestralan konserlerine kanldı; dünyanın çeşitli
müzik merkezlerinde resitalier de veren sanat
çı Salzburg ve Edinburg gibi festivaliere katıl
mış. bu arada ı977 Uluslaıarası 5. İstanbul fes
tivali'ndeki resitali de başan kazanmıştıı:
� en başanlı piyanlstlerinden biıi ola
rak kabul edilen Zaclıaıias. Alban Berg Dört
lüsü'nün solisti ve üyesi olarak. aynca Ulf
Hoelscher (keman) ve Heinıich Schiff (viyo
lonsel) ile üçlü olarak konserler de vermekte
dir

Geniş bir repertuara sahip olan sanatçı
Scarlatti. Mozart. Schubert. Schumann ve
Ravel'in eserlerine getirdigi yorumla büyük il
gi toplamıştıı: Bu bestecileli içeren plaklanrun
bir çOSU ödül kazanmış. Hans Vonk yönetimin
de Dresden Devlet Orkestrası ile doldurdugu
Beethoven'in tüm piyano konçertolan büyük
ilgi toplamıştıı:

JANACfX SUIT
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metana ve Dvorak'tan sonıcı Çek beste
cilerinin en önemlisi olan Leos lanacek
izlenimci unsurlarla işlecli8i armorıisl halk
müziğinden kaynaklanan melodilerinin özgür
lüğü ile seçkinleşiı: Jenufa Operası ile batıda
ün kazanan ve müzigin her türünde eserler ve
ren besteel 1877 yazında Dvorak ile yaya ola
rak bir Bohemya gezisine çıkmış ve Dvorak'ın
yaylıçalgılar için Moravya Düetleıi'ni ve Sere
md'ını Bmo'da dinleyicilere sunmuştu. Aynı yıl
bestelenen ve Opus numarası taşınıayan Sü
it. az da olsa Bohemya ezgilerinden ve Dvo
rak'tan etkilenmiştiı:
lanacek'in bu gençlik eseri Prag. Leipzig ve
Viyana gibi müzik çevrelerinin klasik etkileri
ni önce. bölüm adianna yansıtmıştı: Altı bölü
mü "Prelude-Allemande-Sarabande-Scherzo
Air-f'ınale" olarak adlandıran besteel daha son
ra bunlan hızı belirleyen tempo başlıklanyla de
giştiımiş ve eser ı926'da Bmo'da bu biçimde
yayınlanmıştır
lanacek'in 1916'daki Jenufa Operası'yla
Bohemya ve Moravya dışında da tanınma
sından çok önce Prag'da bestecili8i yanında
müzik eleştirileri de yazan ve edebiyana Kaf
ka ile Rilke uzmarılı8ı ile seçkinleşen Çek ya
zat şaiı: filozof Max Brod ( 1884-1968) müzikte
lanacek'in destekçisi olmuş. sonıcıdan onun bi
yografisirıi ve eserlerinin katalo8lJrıu da ı924'de
hazırlamıştıı: Brod. yaylıçalgılar orkestrası için
Süit'i "Başannın ilk perdesi" olarak tanırnlar ve
şöyle devam eder: "Üstün bir deha ürünü ol
mamakla birlikte eserde. lanacek'in etkisinde
kaldıgı devlin bestecilerinden Smetana ve
Dvorak'tan esinlenen bir yansınıa da pek yok
tut Kendi ayaklan üstünde güçlü duran Süit
-sanki Debussy ve d'Indy. omuzlannın arkasın
dan onu seyrediyorlamuşcasına- o çag için alı
şılınamış tınılan ve tıru ilişkilelini sergiler An
cak fransa'dakinden uzak ve bilinçsizce oluşan
bu gelişirnde izlenimci (empresyorıist) sonuç
lara ulaştıran temeller benzer olmalıydı: Alışıl
mış kromatizm son kerteye kadar aşılmış. to
nal müzik sınırlan zorlanınıştı. Tabii. genç
lanacek daha çerçeveyi kırmamıştı ama 'Ye
ni'nin kapısında durdu8lJrıu biliyordu ve bu ne
derıle Süit. gelenegin sonunda degil. yeni mü
ziğin başlangıcında yeralan bir eserdir':
lanacek'in kendi de. bir yıl sonıcı (1878'de)
bestelecli8i yaylıçalgılar için !dil adlı eseriyle bii:
likte bu süitinl daha sonıaki mektuplannda
şöyle açıklar: "İki kızkardeş gibi birbirine ben
zeyen bu eserler benim. dünyayı henüz sert
ve acımasız görmedi8im gençlik yıllarurun -ki
dünya her zaman acımasız kalacaktır-, ürnitle
ıimin. rüyalarunın yumuşak yaylıçalgılarda yan
.sımasıdıı: Bazan bunda ileri gitti8iml partisya
na pekçok duygu katt®mı düşünürüm: ancak
genç ve romantik bir iriSanın bu suçu affedile
biliı:.. fakat bu müzik artniyetsizce, benim içim
den öyle dogdugu için gerçektir ve benim
'Kendim'dir':
ı. Bölüm (Moderato) eneljik karakterde ve
unison yorumlanan bir başlangıç motiflyle gu
rurlu havada başlat Daha sonıaki bölmede. or
ta seslerin zengin kromatizmi ile en çok. o gün
lerde Bmo'da yorumlanan Wagner'in Loheng
rin operasını arumsatıı:
2. (.Adagio) ve 3. (Andante .con molto) Bö
lürnlerin ise ölçü. tempo ve karakter bakırnın
dan -daha önce adlandırdigı Barok stilin
danslan- Allemande ve Sarabande ile hiçbir il
gisi sezilmez.
Ancak 4. Bölümün (Presto-Andante-Presto)

sert aksanlı teması (Presto) ve ona karşıt oluş
turan sakin (Andante) Tıio bölmesi her ne ka
dar alışılmaınış biçimde olsa bile tam bir gele
neksel Scherzo tipindedir
5. Bölümün (Adagio) agır bir arya (Air) bi
çimde sunuluşunda. solo basyaylılarla pesler
deki keman ezgisinin kendinden geçen hülyalı
ve hüzürılü bir resitatif (konuşma) tarzındaki diyalogu etkin olur
6. Bölüm ise (Andante) orta hızda ve üç böl
meli bir firıaldiı: Ana tonalite Sol minörden teh
likeli biçimde uzaklaşan. Si minörde Yan!?ıyan
ve bu agırca temposuyla firıal havasına da yak
laşmayan bölüm. Smetana'nın "Brandenburg
lular Bohemya'da" operasını ve "Vatanırn" sen
forılk şiirleri dizisinden "Vişerad"·motiflni anırn
satıı: (Süre 18')
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ozart. başpiskoposlu8lJrı kendisine izin
almadan konser verme hakkı tanıina
masına kızarak Salzburg'taki işini bı
rakmış. 178l'den beli Viyana'da oturmaktadıı:
1 782'de de Constanze ile evlenmiş. "Saraydan
Kız Kaçırma" operasıyla da ünü iutrruştır; kon
çerta yazınada artık olgunlaşmış ve piyarıist
olarak kaliyelinin doru8lJrıdadıı: 1784 yılı 28 ya
şındaki Mozart için yine oldukça başanlı geçer:
Haydn'ın yönetimindeki Esterhazy Kontlugu
orkestrasıyla müzik.U akşamiara katılmış. oğlu
Karl Thomas dogiDuş ve besteci altı tane pi
yano konçertosu yazmıştı: No.l4 (K449).
Nal5 (K450). Nal6 (K451); ögrencisi Barbara
Ployer için No.l7 (K453). ama kadın piyanist
Maıia Theresa von Paradies için No.l8 (K456)
ve ı ı Aralık günü tamamladıgı ı 9 numaralı fa
Majör (K459) piyano konçertolan... Mozart ı 9.
Piyano Konçertosu'nu kendi için yazmış ve
herhalde çok sevdi8inden olacak 1790 yılında
frankfurt'ta II.Leopold'un taç giyme törerıle
rinde çalınışo. (Bazan bu nederıle eserin Na26
(K537) Taç Giyme Konçertosu ile aynı yılda
bestelendi8i sanılmakta ve 2. Taç Giyme Kon
çertosu olarak adlandınlınaktadıı:)
Müzikologlar Haycin'ın eserlerinde Askeri
Müzik ne ise. ı 9. Konçerto'da da aynı unsurun
Mozart ölçüsünde olmak üzere degerlendiril
di8ini belirtirler: ;5avaşın dehşeti. acılan degil de·
halkın begendi8i üslupta ordunun pırıltısL marş
ıitirrıleıi tırusal simgeler biçiminde kuiiarıılınış
tıı: Daha önce kemana G.B. Viotti'nin yazdıgı
30 keman konçertosunda. 'Concerto Heroique'
(Kahramarılık Konçertosu) türünde işlenen ve
ilgi gören askeri marş ıitmini Mozart taru
mış.onun bu eserlerinden birine yeni bir ;ı8ır
bölüm yazmıştı_ Aynı günlerde sarayda önemli
bir makam elde etmeyi de umuyot bundan
başka 'maymun iştahlı' Viyanalı dirıleyicilerin
ilgisini de çekmek istiyordu. Hatta bu neden
le de alışılmış oıkestra kadrosuna (flüt. iki obua.
iki fagot. iki komo ve yaylıçalgılar) aynca trem
petler ve timpaniyi de eklemiştl Bugün bu iki
parti kayıptıı: ancak hiç agır bölümü olmayan
-ki bu. Mozart'ın 27 piyano konçertosu içinde
tek örnektir- 19. Konçerto bu çalgılar olmadan
da canlı. güçlü -bazı eleştirmerılerin tarumladı
gı gibi- atietik yapısını sürdürür; belirli bir dd
dilikle. ama şen ve mutlu...
ı. Bölüm (Allegro) neşeli tempoda. 4/41ük
marş ıitminde, eneljik l:iaşlat Kesin ıitimli. rıok
tah vurgulamayla hem orkestra. hem de plya
no girişinde yansıyan askeri karakterli ana te
ma -daha önceki konçertolardakinin tersine73

tüm bölümün sembolüdüı; hatta kadansta bi
le o duyuluı: Piyano bu ana temayı alıt ama
genellikle oıXestrarıın eşlik pasajlannda üfleme
çalgılann gölgesinde kabı: Bu nedenle bölümün
başansı üflemeçalgılann ustalığı ile de yakın
dan ilgilidiı: O zamana kadar saklı kalan zarif
yan tema. sanki bir askeri bandanun geçişini
duyuruı: Gelişim ise degişen minör tonlarda bir
tıio izlenimi veril: OıXestta tekrar bölmesini öy
le büyük bir parlaklıkla gerçekleştirir ki. onu
izleyen solistin kadansı adeta çekingen bir ara
müziği (İntermezzo) olarak kabı: (Mozart bu ka
dansı bazen yazılı biçimde. bazen de içinden
geldiği gibi uygularmış.)
2. Bölüm (Allegretto) çabukça tempoda. pas
toral karakterde. aynı zamanda çekici. kapıisli
ve melankolik unsurlan kaynaşuran uyumda
dı!: .Müzik yazan Eric Blom ".Mozart. Fıgaro'nun
son perdesindeki Susanna'nın sakin bir yaz ak
şamının şiirsel havasında bahçede söylediği
duygulu aryasuu yazarken herhalde bu bölü
mü anunsadı" der Gerçekten askeri hava kay
bolmuş. ama .Mozart deıin duygusallıkta agır
(Adagio) bir müziğin kahramanlıktan sorua git
meyeceğini düşündıJ8ünden olacak üç bölmeli
bir Allegretto oluşturmuş: önce parlak zarif
likte. Do .Majör tonda çekici bölme: sorua Sol
minör tonda biraz kapıisli ve yabancı tavuiı aşk
aryacığı (Aıietta); en sonda ise staccato gam
larla yükselerek piyanQ fagot. obua ve flütün
değişerek sunduğu Suzanna'nın "Bahçe Arya
sı·:..
3. Bölüm (Allegro assai) çok neşeli tempo
da -A. Einstein'ın "Opera Buffa" olarak tarum
ladığı gibi- tümüyle enstrümantal bir komedi
biçimindedir: Orkestta ile solo çalgının büyük
çoşkuyla giriştiği virtüoz yanşma geniş kuru
luşlu bir rondo ile gerçekleşir: Bazı eleştinnen
leıin bu bölümün "konçertonun en güzel yeıi
olduğunu belirtmeleıine karşın .Mozart. konçer
tosunun deSelinin bilincinde olarak şunlan yaz
mış: "Uzmanlar konçertonun şu veya bu bö
lümü ile tatmin olabilirler; ancak uzman olma
yanlar da neden olduğunu bilmeden memnun
kalmalıdır·: Aceleci 2/4'lük ölçüde. üç notalı fi
gürlerden oluşan ve sanki birinci bölümün ana
temasını bütünleyen birinci temayı piyano su
nar Buna karşı orkestra -tuhaf kaçan bir agır
başWığı yansıtan kontrpuanla- ikind temayı du
yuruı: Diger geli kalan temalar da özgür biçim
de. bir tüy hafifliğinde zaıif. ya da abaıtmalı sıç
rayışiada gelir geçer eseıi parlak finale ulaştı
m: (Süre 28'}

KIRCHNER: ! D I L

M

ainz'da dogan, beş yaşında kemanla
müzige başlayan: sekiz yaşında da ilk
beste denemeieıini yapan Volker
David Kirchner aynı kentin Peter Comelius
Konservatuan'nda Günter Kehr ile keman.
Günter Raphael ile kompozisyon çalışmalan
yapmış. 1959'dan sorua Köln'de Devlet Yüksek
.Müzik Okulu'nda ögrenimini sürdürmüş ve
çagdaş caz ile de ilgilenıniştiı: Bemd Alois
Zirnınermann'ın bestecilik kurslanna da katılan
Kirchner 1959'da Ren Oda Orkestrası'nda so
lo viyolacı olarak görev almış. 1966'da Frank
furt Radyo Senfoni Orkestrası'na girmiştir:
1964-66 yıllan arasında G. Kehr ile Asya. Gü
ney ve Kuzey Amerika tumeieıine katılmış.
1965-66'da Tibor Varga ile çalışmıştır. 1970'de
yeni müzik yorumu için "Ensemble 70" top
luluğunun kuruculan arasında yeralmış: 1974'de
Rheinland-Pfalz ili teşvik ödülünü. 1977'de
de sanat ödülünü kazanmış: 1975'de .Münih
7.:1

"Abendzeitung" (Akşam Gazetesi) eleştinnen
leıince "Yılın Yıldızı" seçilmiş. 1985'de de Wergo
firmasının yayınladığı plağıyla Alman Plak FJeş
tirmenleıi ödülüne deger görülmüştür
Kirchner "Das Kalte Herz" (Soguk Kalp).
"Belshazar" gibi sahne eserleri. bir senfoni. bir
keman konçertosu. bir Passion. birçok ses ve
oda müziği besteleıniştiı: İdil'in yer aldığı
"Bildrıissen" (Portreler) adlı esen bestednin ta
nırnına göre "Geleneğin modelieli ile anlaşa
mamanın eriştiği son noktadıı: Bu anlaşmazlık
daha önceki eserlerle. Soguk Kalp ile başlaıruş.
ı. Senfoni ve Keman Konçertosu ile sürmüş
tür İki tahta komQ iki İngiliz komosu. iki ma
deni normal komQ iki trompet iki trombon ve
yaylıçalgılardan oluşan oıXestra ile seslendiıi
len Portreler ise. geniş yüzeyli olan bu iki ön
ceki esere karşın daha içterılikli. daha şiirsel ve
kısadır':
İlk kez 14 Eylül 1983'de Wiesbaden'da
Siegfıied Köhler yönetiminde seslendirilen
Portreler üç bölümden kuruludur: ı. İdil
(Schubert'in Anısına). 2. Scherzo (E.T.A.
Hoffmann'ın Anısına). 3. FJegie (Debussy'nin
Anısına). Kirchner İdil'i şöyle açıklıyor: "Port
releıin ilki olan İdil bir ton dizisinin kıistalleş
mesi. beş ölçü içinde saf Do minör akor biçi
mine ulaşmasıyla başlar Ancak sürekli sallan
tıcla. temel tonalite görevini yürütemeyecek bi
çimdediı: Bu Schubert için tipik bir gelişimdiı:
Aynca sürekli daralarak ilerleyen bu çizgi an
cak geniş alanlarda çözülür':
·

ranz
F

SCHUBERT: SENFONI NO.s

Schubert'in senfoni alanında çalış
ması 31 yıllık kısa yaşarnında 18 yıllık bir
süreyi kapsar İkisi kaybolmuş olan bu 14
eserin arasında ancak yedisi bitmiş on senfo
ni ve iki senfonik fragınanı -bazılan ön tasan
halinde bulunmasına karşın- bugün tamamlan
mış ve orkestrasyonu yapılmış şekilde müzik
severiere sunulmuştur. .. ı ı yaşında krallık or
kestrasının korosuna giren Schubert koro ça
lışmalanndan sorua ögrencileıin oluşturduğu
oıXesttada önce ikind sonra biıind keman çal
mış: Haydn. .Mozart. Beethoven'in erken çag
eserielinin seslendiıilmesine katılmıştır. Ken
dinden dokuz yaş büyük olan arkadaşı J. von
Spaun'un belirttiğine göre 1811-13 yıllan ara
sında okul orkestrası için beş uvertür yazmış.
1812'de bir senfonisini -basit bir çalışma kabul
ettiğinden- yırtıp atmıştır 18l l'den kalan bir
Fragment'ta (Re .Majör D.2b) Beethoven'in Re
.Majör 2. Senfoni'sini örnek alan Schubert'in
-annesi ölünce- ögretmen olan babası onun
1814'de Viyana'nın Lichtental mahallesinin
Saeulen sokagındaki kendi okuluna yardırncı
ögretmen olarak alınmasını sagiamış ve oradaki
iki yıl genç besteciye işkence gibi gelmesine
karşın 250 lied. 8 opera 5 senfoni yazabilınişti.
5. Senfoni de bu sıkıntılı okul yaşamı içinde
dört numaralı Trajik Senfoni ile aynı yılda.
1816'da bestelenmesine karşın hiç de kararn
sar degildir ve onun. 18. yüzyılın besteieıine
en yakın eseıidiı: Schubert'in biyografisini ya
zan H. Kreissle'nin 186l'deki kitabında belirt
tiğine göre. baba Schubert'in evinde toplanıp
konserler veren amatör fakat bilinci sınıf pro
fesyonellerin de katıldığı ilginç ve usta bir top
luluk tarafından önce kuartet biçiminde ses
lendiiilen 5. Senfoni. sorua Burg Theather'in
müzikçileıinden Otto Hatwig'in Gundelhofta
ki evinde de geniş kadrolu orkestra ile çalın
mış. Flüt. iki obua. iki fagot. iki komo ve yayh
çalgılar için yazılan -daha sonraki senfonller gibi

geniş kadroyu içermeyen ve bu nedenle trom
petsiz. timpanisiz diye de adlandırılan 5. Sen
fonı nin partisyonu bir ara kaybolmuş. çok son
ra Sir H. Grove ve Sullivan. Viyana Opera Or
kestrası yöneticisi Johann Herbeck'in ( 18311877) evinde daha önce bulunan 8. Bitmemiş
Senfoni gibi çalgı partilerini ortaya çıkararak.
ilk kez Londra'da ı Şubat 1873 günü Crystal
Palace'da August .Marın yönetiminde yorum
lanmasun saglamışlar Berlin Devlet Kitaplı
gı'nda bulunan elyazması partisyon da ilk kez
1885'de yayınlarımıştır
Schubert'in o günlerde tutu.ığıı anılannda
.Mozart'ı hayranlıkla andığı ve "Beethoven'den
sorua kim ne yaratabilir ki?" cümlesini yazdığı
bilirırnektedir: 5. Senfoni'de de bu sevgi açık
ça hissedilir Sade ve oda müziği havasında olan
senfonide Haydn'ın çalgılan degerlendirme üs
lubu. Mozart'ın zarif oıXestta anlayışı -özellikle
40 nurnaralı senfoninin etkisi- ve Beethoven'in
sonuncu piyano konçertosu ile ınizaç bakırnın
dan uyumu seziliı: Viyanalı sivıi dilli eleştirmen
üniversitede müzik tarihi ögretmeni ürılü Edu
ard Hanslick de (1825-1904) bu nedenle eseıi
"Başansız bir .Mozart taklidi" olarak tanırnlamış
tır Önemli İngiliz müzik adamı Sir Donald
Tovey (1875-1940) ise buna karşılık şunlan söy
ler: "Bu küçük senfoniyi akademik eleştiriler
le zedelemek kimseye nasip olamayacaktır':
Teknik yönden büyük güçlükler kapsamayan
bu iddiasız ve zarif senfoni. bu nedenle bugün
gayretli amatör orkestralann bile repeıtuann
da yeralan eserielin başında gelir. .Müzik yaza
n Hans Renner ''Alacalı bir buket taze. latif.
hülyalı melodilerden oluşan -bir rastlantı sonu
cu gibi- senfonik yapıya bürünen bu eser için
herhangi bir açıklamaya da gerek yoktur" di
yor..
ı. Bölüm (Allegro) agır ve sessizce açılan
bir perde gibi. dört ölçülük bir girişten
(lntroduction) sorua başlar Beş notadan oluş
turulan sihirli ana tema hemen yaylıçalgılarla
belirtilir. Kemanlann oktavlı biçimde duyurduk
lan ikinci tema ise Haydn'ı anırnsatıı: Kısa geli
şirnde ise yine sertlikten kaçınılır
Senfoninin en uzun yeıi 2. Bölüm (Andan
te con moto) .Mi bemol .Majör toncla. yumu
şaklıkla sunuluı: Ustaca geçişlerle. agırca tem
pocla. Schubert'e özgü melodik çizgide. ama
bir rondo (ABABA-Coda) formundadıı: Şarkı
söyler gibi olan tema (A). daha romantik ve
duygusallığı -keman. flüt ve obua ile daha
zenginleştirerek- dogaçtanmış gibi yansıtılan
ikinci tema (B) ile karşıtlık oluşturuı:
3. Bölüm (.Menuetto-Allegro molto) -.Mo
zart'ın ürılü 40. Senfoni'siyle aynı tonalitede- Sol
minörde bir .Menuet dansıdıı: (Spaun'un belirt
tiğine göre Schubert Mozart'ın bu senfonisini
çok sever sık sık çalarmış.) Bu kısa ve biraz
sert dans. Viyana'da dogan ve ölen tek Viya
nalı besteci Schubert'in en sevimli Laendler
dansının ömegini verdiği minör tondaki Tıio ile
yumuşat hafifleşiı:
4. Bölüm (Allegro vivace) ise. çok hızlı te m
poda yine asıl tonaliteye ve sonat fonnuna
dönerek yorumlanan ve birinci bölümün ha
vasını yansıtan finaldiı: Ustaca modülasyonlarla
gelişir: Haydn anlatırnında. Schubert canlılığın
da mutluluk saçar: bestecinin bu dengeli ve
parlak yapıdaki eserini gülümseyen bir çoşkuy
la sona götürür. (Süre 25')

Şimdi Türkiye Avrupa'ya çok daha yak1n.

Lufthansa Türkiye'yi t ü m Av
rupa'ya, Avrupa'yı da Türki
ye'ye çok daha yakı nlaştı rdı .
Artık istanbul'dan haftada 1 6

kez, Ankara' dan haftada 1 4
kez, izmir'den haftada beş
kez hatta Antalya'dan bile
düzenli olarak Federal Al-
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manya'ya uçuyoruz. Bizim
için Tü rkiye artık Avrupa' nın
ayrılmaz bir üyesidir.
Uçağımıza hoşgeldiniz !

Lufthansa

ARCHI DELLA SCALA
•

VIV ALDI'YE SA YGI KONSERİ

I

talya'run en tanınmış bu ünlü tiyatro orkesttasının 13 üyesL eleştirmenler tarafın.
dan yorumda ender olaıak ulaşılabilen gü
zelliğin sürekJili8ini elde edebilen topluluk ola
rak tarumlarunışlardir Çok az tanınan eserleri
de kapsayan son derece yüksek düzeydeki ar
tistik değerlerin arayışı içinde olan topluluk. ba·
rok ve 19. yüzyıl opera bestecilerinin eserleri·
nin yorumundaki üstün düzeyi ile festivalierin
aranılan topluluklan arasında en önde gelmek·
tedir
Böylece dünyanın en iyi ses ve çalgı solist·
lerini dinlemek olanağını bulan izleyicilet sa
dece yaylılardan oluşan bir topluluk ile değil
parçanın gerektirdiği her türlü düzeni en yet·
kin biçimde sunabilen bir topluluk ile karşı kar·
şıyadırlaı:
Her zamanki Avrupa turlanrun yarusua top
luluğun en son olaıak Çiıı'e yaptığı turne ve
bu konserlerle ilgili tüm dünyadan yükselen
yankılar sanki topluluğun kalitesi konusunda
karşı çıkılmaz bir onay olaıak durmaktadir
Archi della Scala önümüzdeki yıllarda ABD.
Güney Amerika Japonya Avustralya Kore ve
Güney Afrika'da konserler vermek üzere da·
vet edilmişti!:

PIERO fOSO

K

uruluşundan itibaren Padova ve Vene
dik oda orkestralanrun solist keman
cısı Plero Toso. İtalyan keman ekolünün
en ünlülerinden olan ve Vivaldi yorumu ile
tanınan Luigi ferro ile eğitim görmüştür.
1962-82 yıllan arasında "I Solisti Veneti" top
luluğu biiinci kemancısı ve solisti olan sanat
çı İtalya'nın en iyi topluluklanndan biıi olan "ll
Quartetto" yaylıçalgılar topluluğunun da kuru
cusudut
VivaldL Tartini ve Albinoni'nin eserlerini kap
sayan birçok plak dolduran ve halen Padova
Konservatuan'nda öğretmenlik yapan Piero
Toso. 1660 yılı Nicola Amati yapımı keman ile
çalmaktadir

G IUSEPPE LAffRANCH I N I

U

luslararası birçok yarışınada ödül kaza.
nan sanatçı hem resitaller vermekte.
hem de çeşitli oda orkestralanyla so

list olarak konseriere katılmakta. radyo ve te
levizyon için programlar yapmaktadir
La Scala Yaylıçalgılar Topluluğu'nun yanısı
ra La Scala filarmoni Orkestrası solo viyolon
selcisi olan Giuseppe Laffranchini aynı zaman.
da Milane'daki Verdi Konservatuan'nda viyo
lonsel bölümü başkanıdır

ERNESTü MERLINI

P

iacenza Konservatuan'nda eğitim gören
Merlini org. koro müziği ve klavsen bö
lümlerinden mezun oldu.
Sayısız festivaliere katılan. İtalya ve İtalya dı
şında solist olarak konserler veren sanatçı. La
Scala Yaylıçalgılar Topluluğu ile "I Solisti
Veneti"nin yanısıra Brescia ve Bergamo festi·
valieri oda orkestralarında klavsenist olarak gö
rev yapmakta plaklar deldurmakta ve Piacenza
Konservatuan'nda der.s vermektedir.

ı

675'de Venedik'te doğan. kızıl saçlan ne
eniyle "Kızıl Papaz" (Prete rosso) olaıak
tanınan ve Münih'te 174l'de yoksulluk
içinde ölen İtalyan Antonio (Lucio) VivaldL
çağdaşlan arasında en özgün ve etkili besteci
olarak Barok konçerto stilinin temelini kurmuş;
müzik üslubu. keman tekniği. orkestra arılayı
şıyla örnek olmuş. "Program Müziği" denilen
türün de öncülüğünü yapmıştır Avrupa'da ön
ce büyük Bach tarafından değeri anlaşılan Vi
valdi'nin form berraklığı ve renkli tınısı ile seç
kinleşen eserleri. ölümünden sonra Avrupa ki·
taplıklannda kalmış. unutulmuştur. Ancak
1926'lardan sonra Piemonte manastıonda ele
geçen 19 opeıa 300 konçertoyu kapsayan bü
yük koleksiyandan başka Torino Ulusal Kitap·
lığı'nda Venedik yılianna ait notalartn bulunması
büyük bir araştırmaya neden olmuş; sayısı
SOO'ü aşan Konçerto. 52 Sinfonia 90'a yakın So
nat 45'i aşkın Opeıa 7 Mes. 54'den fazla Psairn
ve Motet. 3 Oratoryo. 41 solo Kantat 8 Sere
nat gibi eserlerin aynlmasL nurnaralarırıııas için
çalışmalar yapılmıştır
1839'da yayınlanan A fuchs'un oldukça ek
sik olan Tematik Dizisi'ni saymazsak önce İtal·
yan Vivaldi Enstitüsü kurucusu Antonio farına
Ricordi yayınevi için hazırlanan Vivaldi'nin
eserlerinde kullandığı sistemde "f'' harfinden
sonra romen rakarrılanyla !'den XII'ye kadar
türlerine göre ayırmış. sonra her türü kendi
içinde numaralarnıştır 194/de İtalyan bested
G.f. Malipiere .Roma'da yayınladığı düzende
"M"; 1948'de Marc Plncheıie Paris'te basılan ka·
taloğunda "P"; Peter Ryom'un 1974 yılında
Leipzig'de hazırladığı sistemde "R" haıfi eser
numaralannın önünde yer almaktadir Bütün bu
sistemlerin kullanıldığı günümüzde VivaldL plak
endüstrisinin de yarclııruyla 19501erden beri bir
Rönesans çağı yaşamakta ona gösterilen ilgL
özellikle gençler arasında giderek büyümekte·
dir. La Scala Yaylıçalgılar Topluluğu da bu ne
denle ilk konserini O'na ayırmış ve "Vivaldi'ye
Saygı" olaıak adlandırmıştır

ı

LA MAJOR KONÇERTO
729-30 yıllarında Amsterdanı'da basıldığı

sanılan ve farına'run XI. grupta Sinfonia'

lar arasında dördüncü olaıak yer verdiği
bu eser "Concerto Ripieno" türünde. yani tüm
çalgı gruplannın soloya karşı beraberce (tutti)
katılabileceği biçimde yaylıçalgılar ve klavsen
eşliği (basso continue-sürekli bas) için beste
lenrniştir. O Çağlarda Concerto Grosso stili ar
nk oturmuştu. ama Vivaldi bu formun içeriği
ni geliştirdi; tutti'nin nakarat gibi tekran ha
linde (tutti ritornel) başka tona aktanmını
(transposition) öngördü; parlak pasajlarla ilginÇ
fikiıieıie süsledL Concerto Grosso stilinde. yani
hiçbir çalgırun ön plana geçmediği bu türdeki
La Majör Konçerto'da da tüm bu özellikler gö
rülüt
Canlı bir tutti ile başlayan ve kemanların
arpejleıiyle gelişen ı. Bölümde (Allegro mol
to) hiçbir çalgırun boş oturmadığı görülüt Ateşli
tutti tekrarlan bölüme renk katar
Af}r ve hüzünlü başlayan 2. Bölüm (Andante
molto) geniş yüzeyil armonisiyle ilk bölüme
karşıtlık oluşturut Kemanın duyurduğu duygu
lu ve içten melodi başta klavsen olmak üzere
diğer çalgılarca desteklenir. Af}r tempodaki bas
yaylıların hafif eşliği düşüneeli bir hava yaratır
Sarıki bu havayı silrnek isteyen hızlı ve ne
şeli bir şarkı gibi giren 3. Bölüm (allegro) bu
çok kısa süren arzusunda başanlıdir Sıkıcı ol
madarL çok ölçülü. ekonomik tutti1eıie gelişen
bölüm sıcakkanlı arılatırnla sona erer (Süre 8')

S I BEMOL MAJOR KONÇERTO

F

arına bir keman ile herhangi bir veya bir
kaç diğer solo çalgı için orkestra eşliğin
de yazılan konçertolan IV Bölümde top
lamıştır Bu 16 konçerto içinde çoğu Si bemol
Majör tondadıt ama bir keman ve bir viyolon
sel için yazılmış tek konçerto vardır Usta bir
keman virtüozu olan Vivaldi bu çalgıya daha
çok önem vermiş. ilk konçertolanru keman için
besteleıniştir. Keman ve viyolonsel için Si
bemol Majör Konçerto'yu 30 yıl yönettiği
Ospedale della Pieta'da (Yetim Kızlar Okulu)
yazdığı sanılmaktadir Genellikle Venedik soy
lularının evlilik dışı kızlannın gönderildiği bu ye
timhane Vivaldi sayesinde üstün kaliteli bir
müzik okulu haline gelmiş. besteci orkestra eş
liğinde birkaç çalgıya solo görevini verdiği kon
çertolarının çoğunu bu genç kızlardan oluştur·
duğu solistler ve orkestra ile ilk kez seslendir
ıniştiı: _
Yine !talyan konçerto stiline uygun olaıak
hızlı-ağır-hızlı tempolarda düzenlenen konçer
to canlı ı. Bölümde (Allegro moderato). keman
ve viyolonselin katıldıklan neşeli tutti1er bö
lümü ilginçleştirir.
Duygulu viyolonsele de kendini duyurma
olanağı veren 'ağır' tempodaki 2. Bölüm (An·
dante) hafif ve hüzünlü bir konttast yaratır
Yine 'çok hızlı' (Allegro molto) final 3. Bö
lüm ise neşeli olduğu kadar bu iki solo Çalgı
mn virtüoz pasajlannı içeıit

MEVSIMLER
Bakınız Moskova Virtüozlan Oda
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LA SCALA YAYLlÇALGlLAR TOPLULUGU
ENSEMBLE ARCHI DELLA SCALA
Sollstler/Soloists

Leyla GENCER. soprano
Piero TOSO keınan/violin
.

Arienzo

A. COREILI
(1653-1713)

PISANI. keınan/violin

(1695-1764)

Konçeıto Grosso. Re .Majör 0p.6 No.ı
Conceıto Grosso in D .Major 0p.6 No.ı
•Allegro-Allegro-Largo-Allegra
•Largo
•Allegro (Fuga)
•Allegro

A. VIVAIDI
(1678-1741)

P.A. LOCATELLI

•Allegro
•Andante
•Presto

P.A. LOCATELLI

Vedro con mio cilletto" (RV.717)
Giustino Operası'ndan Arya/
Arta from the Opera "Giustino"
"

VIVAIDI

"O qui coeli" (RV.63 ı)
Soprano. Yayhlar ve Klavsen için Motet
Motet for Soprano. Strings and Harpsichord

A.

VIVAIDI

Solisder/Soloists: Leyla GENCER
Emesto l1ERUNI
ARNINTERMISSION

Introduttione (Giriş).
Re .Majör Op.4 No.ı
lntroduttione (lntroduction) in
D .Majot Op.4 No.l
•Allegro
•Allegro
•Presto

Solist/Soloist: Leyla GENCER
A.

Introduttione (Giriş),
Sol .Majör Op.4 No.4
Introduttione (lntroduction) in
G .Majot Op.4 No.4

"Sposa son disprezzata"
Beyazıt Operası'ndan Arya/
Arta from the Opera "Bajazet"

Solist/Soloist: Leyla GENCER
A.

VIVAIDI

"Canta in prato" (RV.636)
Soprano. Yayhlar ve
Klavsen için .Motet
Motet for Soprano.
Strings and Harpsichord
Solisder/Soloists: Leyla GENCER
Emesto l1ERUNI

Katkılanndan dolayı PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tıc. AŞ�
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CORELLI: CONCERTO G ROSSO
l

stanbul'da dogan Leyla Gencer İstanbul
B. Konseıvanıan'nda öSfenime başlamış.
GA Lambareli Apolle Gıanforte gibi ünlü
hocalarla e�tim görmüştüı: İlk başansını An
kara Operası'nda Cavelleıia Rusticana'daki
Santuzza rolüyle kazarunış ve 1954'te İtalya'ya
giderek Napeli San Carlo Operası'nda aynı rol
de sahneye çıkmış. onun bu başansını gören
yönetici P.di Costanzo tarafından o sezon
Madame Butteıfly ve Yevgeni Onegin opera
lannda baş rolde görevlendiıilrrıiştiı: Bu arada
ünlü şef Tulio Serafin'in dikkatini çekmiş. daha
önce M. Callas gibi pekçok yıldızı yetiştiren bu
büyük ustanın yanında teJıni8ini geliştiımiştiı:
1955'te Palermo'da. La Traviata'daki Violetta ro
lü ile ünü artmış. 1956'da bunu izleyen Pelon
ya ve San francisco başanlan Milane La Scala
ile yaptığı sözleşme ile sonuçlanmışnı: 25 yıl
çalışacağı La Scala'da. 1957 Ocak ayında
Poulenc'in Karmelitlerin Diyalogu'nun ilk tem
silinde baş rolde oynaıruş. 1958'de de Anna
Bolena'daki üstün başansıyla 'Prima Donna'lı
ğa ulaşrruşoı: ıQôO'dan sonra Gencer'in yüksel
mesi hızla sürmüş. Don Carlos. Maça Kızı. Ta
lihin Kudreti. Aida. Macbeth. Norma. Simon
Boccanegra. I Vesprt Siciliani. Alceste. Maske
li Balo. vs. gibi operalardaki üstün başanlan bir
birini izlemiştiı: Aynca Piccola Scala ve Scala
Konser Salonlan'ndaki Chepin (1976). Uszt
Baıtok (1978) resitaliert büyük ilgi görmüştüı:
Dünyanın en ünlü eleştiımenlert onun eski
operalan yeniden gün ışığına çıkarma çabası
nı övgüyle karşılamışlaı: Denizetti'nin Rober
to Devereux. Lucrezia Borgia. Maıia Stuarda.
Belisarto. Catertna Cornaro. Les Maıtyres:
Pacinini'nin Safo: Cherubini'nin Medea:
Spontini'nin La Vestale: Ressini'nin Elisabetta
d'Inghilterra adlı eserleri Leyla Gencer ile ye
niden canlılık kazanrruşoı: Ancak bu başanlar
korsan plak endüstrisine yaramış. radyo yayın
lanndan yapılan yasa dışı kayıtlan kapsayan sa
yısı 70'i bulan opera pJa8ı piyasaya sütülmüş
tüı:
Gencer'in kendine has üslubu. sesini çok us
talıkla kullanış� üstün sahne hakimiyeti. özel
likle eski operalan çağdaş şekilde degeriendir
mesi onun büyük başansının başlıca nedenle
ri arasındadıı: 1985'de Paris'teki resitalinden
sonra bir Diva (İlahe) olarak tanımlanan Gen
cer'in repeıtuannda 70'i aşkın opera bulunmak
tadıı: 1986 Yılında f. Cella "Leyla Gencet Bir
Primadonna'nın Gerçek Rornanı" adlı bir de ki
tap yazrruşoı:
İtalya'da Donizetti rönesansının öncülerinin
başında gelen ve 1988 yılında Türkiye'de "Dev
let Sanatçısı" ünvanı verilen sanatçının ald®
36 ödül arasında 1967 İtalyan Commendato
re. 1973 Donizetti Deme�. 1975 İtalya Plak
Eleştirmenlert ve Floransa Uluslararası "Le
Muse': 1977 en iyi sahne yorumu için Ulus
lararası "La Madonina" ödülleri. 1986 Milane
Kenti Altın Madalyası sayılabiliı:
Birçok kez İstanbul festivali'ne katılan Ley
la Gencer Avrupa'nın önemli kentlerinde yap
tığı gibi İstanbul Devlet Operası'nda da Doni
zetti seminerleri düzenlemişti!:

oncerto Grosso stilinin İtalya'da en bü
yük ustası olan Arcangelo Coreili'nin
1712 yılından önce yazdıgı sanılan 12
Concerto Grosso bu türün klasik bir modeli
dil: Aynca. keman sanatlannın babası sayılan
ve keman teknigini geliştirerek. Veracini.
Geminiani. Viotti gibi müzikçilerin yetiş® bir
keman ekolünün kurucusu olan Coreili'nin bu
eserlerinin ne zaman basıldıgı da uzun süre tar
tışılmıştıı: Bu Concerto Grossolan 1850'lerde
tekrar yayıniayan f. Chrysandet ilk basım ola
rak "Roma 1712" tarihini beliıtmiş. buna neden
olarak da Coreili'nin Almanya'da Pfalz Kontu
Johann Wilhelm'e eserini 3 Aralık 1712'de it
haf etmesini göstermişti!: fakat bu ithafın Co
relli'nin elyazısı olmadıgını ileri süren müziko
log Alfred Einstein. Coreili'nin ölümünden son
ra öSfencisi ve baş mirascısı kemancı Matteo
fomart'nin eserleri en erken 1713 sonbahann
da Amsterdam'daki yayıncı Etienne Roger'e
göndermiş olabilece�i iddia eder Bu özgün
1714 baskısındaki başlık ise özetle şöyle: "Con
certo Grosso'lar -Solo 2 Keman. Viyolonsel ile
Kı:manlaı: Viyola ve Baslardan oluşan Orkest
ra için- Prens Giovanni Guglielmo'ya ithaf edil
miştir': (Burada Pfalz Kontu Johann Wilhelm
adı İtalyanca yazılrruşoı:) Zaten oldukça varlıklı
olan Coreili 8 Ocak 1713'de öldügü için bu itlıaf
dolayısıyla kazanacağı 630 Thaler ile Pfalz
Ladenburg Markisi ünvanına kavuşamayacak
tı. Bugün bu küçük dağ kasabasının (Laden
burg) yanından geçenler hem Corelli'yi. hem
de onun akiına hiç gelmemiş olan bu ünvanı
anımsayabilirler.
Trto Sonat' formunu geliştirip 2 keman. vi
yolonsel gibi solo çalgılara yer vererek konser
tant (Concertino) çalışı hazırlayan ve dört sesli
tutti grubu ile de Grosso'yu kurarak Concerto
Grosso'yu oluşturan Coreili'den besteci Geoıg
Muffat 170l'de kendi Concerto Grossolannın
önsözünde övgüyle bahseder. "Onun derin an
lamlı İtalyan süslemelertnin hafif fransız bale
tınısıyla uyumunu daha 1682'de dinlediğini.
konserin büyük bir güzellik ve düzeni yansıt
t®nı. birçok çalgıemın oiaganüstü bir dakiklik
le çaldı8ını. kendisinin de buna büyük bir zevk
ve şaşkınlıkla tanık oldugunu" beliıtiı: Böylece
daha o yıllarda Coreili'nin bu konçertolannı
besteled® anlaşılmaktadıı: Op.6'da bulunan ve
dört ile sekiz arasında bölümlere aynlan bu 12
eserin ilk sekizi 'Da Chiesa' (Kilise) Konçerto
su. son dördü de 'Da Camera' (Oda) Konçer
tosu stilindedir Ancak bunlar kilise müzigi ol
mayıp. o zamanlarda Roma'nın ünlü İspanya
Merdivenlert'nde veya Navona Alanı'nda veri
len konserlerde çalınan törensel ve sade ya
pıda eserlerdir Bu dizinin ilk konçertosu da tö
rensel bir havadadıı:
Re Majör tondaki ı . Bölüm (Largo-Allegro)
önce ağır (Large) tempoda piano-forte nüans
lan sürekli vurgulayan bir tutti ile temayı du
yurarak başlar 12. ölçüde hızlanan iki solo ke
man. solo viyolonselin canlı 16'lık notalardan
oluşan pasajlan eş�de temayı Allegro
tempoda yarısını: Ikinci ağır (Large) bölmede
iki keman bu kez. soıo viyolonselin yeni
ezgiyi duyurmasına destek olur. İkinci canlı
(Allegro) bölmede ise önce birinci. sonra
ikinci keman virtüoz gösteriler sergiler
Minör tondaki 2. Bölüm (Large) tümüyle ağır
tempoda ve gizemli bir havadadıı: Solo birinci
kemanın duyurdugu zarif ve hüzünlü ezgi. ikin
ci keman tarafından tekrarlanır ve orkestranın
hafif eş�yle sürer

C

3. Bölüm (Allegro) yine bütünüyle neşeli hız
da füg biçimindeki sanat gösterisiyle gelişi!:
Eser 4. Bölümdeki. Vivaldi'yi de etkileyecek
olan canlı arpejli. hızlı (Allegro) tempoda iki so
lo kemanın ustaJ®nı gösterdigi bir fina! lle son
bulur (Süre 15')

Arcarıgelo Corelli

VIVALDI:
G I USTINO DAN AKYA

G

enellikle konçertolanyla tanınan Vlval
di'nin az bilinen 45 operası vardır: an
cak bunlardan dördü yarım kalmış. yal
nız 16'sı günümüze ulaşrruşoı: Diger yandan Vi
valdi. Venedik ve Roma opera okullarırun gü
neydeki Napeli'ye karşı yarışmasında kuzeyti
lerin yanında yer alarak önemli rol oynaıruş.
güneyWerin ünlü Metastasio'nun librettolarını
bile berbat ettiklerini öne sürmüştü. Ancak
yüzyılırnızda kurulan İtalyan Vivaldi Enstitü
sü besteciniii birçok operasının araştırmasını
yapmış. aynca konusu ülkemizde geçen pek
çok antik operaya yeniden hayat veren sanat
çırnız Leyla Gencer ise. Vivaldi operalarının
müzik çevrelerinde yeniden geniş ilgi görme
sini de saglamışoı:
Konusu İstanbul'da geçen ve Bizans impa
ratoru Jüstinyen'i canlandıran Giustino opera
sı Nicolo Beregan'ın librettosu üzerine 1724 yılı
karnavalı nedeniyle bestelenmiş ve ilk kez Ro
ma'da Teatro Capranica'da oynarunışoı: Günü
müzde ise 1985'de Vicenza'da Teatro Olimpi
co'da yeniden sahneye konulan ve tümüyle ka1ınlar tarafından oynanan Giustino operası çok
begenilmiş. 1986'da Buenos Aires'teki opera
şerıli8inde popüler bir Verdi operası kadar bü
yük ilgi görmüş. 1987de Houston'da (ABD) bu
başan tekrarlanmışoı:
Vivaldi'nin zaman :wnarı operalannda yer
verd® zorunlu (obligato) solo çalgı kullanma
öze� (Arrnida'da keman: Olimpiade'de kor
no gibi) bu operacia da görülür Giustino'da
psalterton (veya salterton) adlı santur benzeıi
bir çalgıya önemli görev verilmişti!: Aynca Vi
valdi bu operanın Do Majör tondaki giriş mü
zigini iki kez (RV l l l: Concerto ve RV l l la:
Sinfonia) kullanrnış. ancak ikinci bölümleri de
�ştirrniştiı:
Aslında üç perde olan ancak iki perde ola
rak sahnelenen operanın konusu barbarların
kuşattı.ğı Bizans'ta geçer Ölen imparator Ze
non'un dul eşi Aıiaruıa. sevgilisi Anastasio'ya
taç giydirmek istemektedir Ancak Artanna bar
barlar tarafından kaçınlır ve köpek balıkianna
yem olmak üzere kayalara bağlanır (belki de
79

Kızkulesi'ne?). Daha önce Anastasio'nun kız
kardeşini de vahşi ayıdan koruyan kahraman
köylü Giustino. Arianna'yı kuıtanr: Giustino Art
anna'nın sevgisini istemeden şöhrete kavuşa
cak. bu arada -kardeşi oldUğunu öğrendiği- bar
bariann kumandanı ile banşarak Bizans tahtı
na çıkacaktıı: Operanın ünlü ağıtsal (Lamento)
aryası "Vedro con mio diletto" (Sevgilimle gör
düm). başansız kalan Anastasio'nun acılannı di
le getiıiı: (Süre 7)

VIVALDI: 2 MOTET
atolik kilisesinde bir dini şarkı türü
olan Motet genellikle çalgı eşliksiz
(A Capella) söylenmiş. 15. yüzyılda en
çok kullarulan vokal kllise müziği olmasına kar
şın ancak 16. yüzyılda parlak çağıru yaşamış.
17. ve 18. yüzyıllarda protestan kilise müziğin
de de yer almıştıı: Hareket anlamına gelen 'Mo
rus: 'Mot' kelimesinden türediği öne sürülen ve
uzun olmayan kıtalan yüzünden daha kısa bes
te yapınağa elverişli olan Motet. çokseslliiğin
ilk çağında şöyle kullanılmış: Pes ses metnin
ilk hecesini söylerken. daha sonraki orta ses
hareketli bir karşıtlık olarak. tiz ses de üç ses
li partinin en yükseği olarak değerlendirilmiş.
Daha sonra gelişen. her sese hareketlilik sağ
layan bu beste türüne zamanla org ve yaylı
çalgılar de alınmıştıı:
Vivaldi de bu türe ilgi göstermiş. 22 tane Mo
tet yazmıştıı: Ancak bazı ölüm töreniert nede
niyle sipartş alarak Motet besteleyen Bach'ın
aksine. Vivaldi'nin M.otetlert daha çok opera sti
lini örnek alır Aynca Vivaldi dini metnin ge
nel an1amıru müziğe uygulamakta başanlı ol
muş. hatta bazan metni de kendi yazmıştıı: So
lo kantatlannda olduğu gibi moretierde de so
lo soprano (veya alto) ile sürekli bas veya yay
lıçalgılar eşliği öngörmüştüı: Bu motetlertn ço
ğu da Venedik'in ünlü Gençkızlar Yetimhane
si'nde (Ospedale della Pieta) yazılmış ve ilk kez
orada seslendirtlmiştir
Vivaldi'nin "O qui coeli terrae que serenitas"
sözlertyle başlayan Mi bemol Majör tondaki
Motetisoprano için yaylıçalgılar ve klavsen eş
liğinde söylenmek üzere bestelenmiş; "Canta
in prato" (Çayırda şarkı) sözlertyle başlayan di
ğer Motet de yine soprano. yaylıçalgılar ve
klavsen için. Sol Majör tonda yazılmıştıı:

K

LOCATELLI.
2 I NTRODUTTIONE
•

I

talya'nın Bergamo kentinde doğan.
1729'dan beli yerleştiği Amsterdaın'da ölen
Locatelli çağının en ünlü keman virtüoz
lanndan biri olarak ün yapmış. hatta De
Blainville'in söylediği gibi 'Tüneğindekl kanar
yayı zevkten aşaği düşürecek kadar güzel
sonorttest ile ilgi çekmiştir.. Op.1 12 Concerto
Grosso. Op.2 12 Flüt Sonatı. Paganini'yi etkile
yen 12 Konçerto ve 24 Kaprts'i kapsayan Op3
Keman Sanatı (LArte del Violino) ve birçok ke
man sonatı (özellikle başan1ı Op.6) yanında Ti
yatro Girtş Müziği' olarak adlandırdığı "6 Intter
duttioni Teatrali" (Teatral Entrodüksiyonlar)
Op.4 dizisinin ilk bölümünü oluşturur Op.4'ün
ikind bölümü ise yine yaylıçalgılar için alu kon
çertoyu içeıit Tüm eseriert gibi bunlar da
Amsterdaın'da düzeltmen ve danışman olarak
görev yaptıği ünlü Le Cene (E. Roger - M.
Charles Le Cene) yayınevinde 1736'da basıl
mıştıı:
Bu programda dirıleyeceğirniz Sinfonia biçi
mindeki iki Giıiş Müziği'nden (lntroduttione)
ilki (No.4) Sol Majör tonda olup. hızlı-ağir-hızlı
bölümlere aynlmıştıı:
Ikinci Giıiş Müziği (No.1) ise Re Majör ton
da. ancak tümüyle çabuk tempolardan oluşan
hızlı-hızlı-çok hızlı bölümlerden kuruludut
Aynca Op.4 ikinci bölüm konçertolarda.
Vivaldi gibi programlı müzik başlıklan kullanan
Locatelli'nin 1736'da Prtnsengracht Tiyatro
su'nun yanındaki evde oturduğu. bu giıiş mü
ziklerini perde açılmadan önce Uvertür şeklin
de çalınan Sinfonia stilinde bestelediği ve ko
nuya uyum sağlayan tarzda olmasına özen
gösterdiği bilinmektedir

VIVALDI. Bl.YAZIT !'AN ARYA

O

smanlı İmparatorluğu'nun Avrupa se
ferlertyle etkilediği besredler arasında
Vivaldi de vardıı: O da Türklerle ilgili
olaylara yakınlık duymuş. bu konuda eserler
yazmıştıı: Eski bestecilerden Egidio Duni'den.
Haendel'den günümüz Çek bestecisi Jan
Cikker'e kadar birçok sanatçı gibi Vivaldi de
özellikle Sultan Beyazıt'ı konu alan bir opera
yazmıştıı:
A. Piovene'nin librettosu üzeline 1735
Verona karnavalı dolayısıyla hazırlanan Bajazet
operasını o çağın ünlü kastrat şarkıcısı Fartnelli
(Carlo Broschi "Fartnello" 1705-1782) için bes
telenmiştir Operada. Ankara savaşında Tirnur
lenk'e esir düşen Beyazıt ve ailesinin acılan ile
Beyazıt'ın kızının aşkı ele aiınıı: "Sposa son
disprezzata" (Horgörülen evli kadın) başlıklı
dramatik aryada da bu hüzün dile getiıilmek
tedit (Süre 7)
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We realize lt wlll take a few years

between men and women.

The Buslnessman's Alrllne ls there
for both women and men.
Obvlously, lt ls just as much for the
. convenlence of our female

before there are as many female as
male buslnessmen. But we hope lt
won't take as long before female
businessmen leam to appreclate one
of the blg advantages of The
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Resital l er/Recitals

• 17.6.1989. A a Irini. 18.30/Sç. Irene Oıurch. 6.30 m

MARIANNE PIKETIY.
BENED E1TO LUPO

keman/violin

. piyano/piano

J.S. BACH
(1685-1750)

Sonat No.3, Mi Majör (BWV 1016)
Sonata No.3 in E Major
•Adagio
•Allegra
•Adagio ma non çanço
•Allegra

B. BARTOK

Rapsodi/Rhapsody No.1,

(1881-1945)

•"Lassu·: Moderaço
•"friss·: Allegro moderaço

ARA/INTERMISSION
E-

CHAUSSON

Poem/Poeme. Op.25

(1855-1899)

J. BRAHMS

(1833-1897)

ı

.MARIANNE PIKETTY

Sonat No.3, Re minör Op.108
Sonata No.3 in D minoı; Op.108
•Allegra
•Adagio
•Un poco presw e can sentirneme
• Presw agiffiW

962'de Paris'te dagan sanatçı ilk keman
derslerini beş yaşında Maryvonne Le
Dizes'den aldı; altı yaşında "Royaume de
la Musique" (Müzigin Krallığı) yanşması birin
cisi oldu ve Pleyel Salonu'nda ilk resitatini verdi
Paris Ulusal Yüksek Konservatuvan"nda Pıerre
Daukan ve Jean Hubeau ile eğitim gördü:
1980'de aynı konservatuvarın keman ve oda
müziği dalındaki birincilik ödüllerini kazandı.
1981-83 yıllan arasında Myrtam Solovieff ile ça
lışmalanru sürdüren Plketty. 1983-86 yıllan ara
sında Aspen Müzik Okulu'nda Dorothy Delay
ve Masao Kawasaki. Brooklyn Müzik Koleji"n
de yine Kawasaki ve ltzhak Perlman. Juillard
Müzik Okulu'nda da Dorothy Delay ile keman
ve felix Galimir ile de oda müziği çalıştı.
New York'da düzenlenen ''Artists Interna
tional" yanşmasını kazanan Martarıne Plketty.
1986"da Radio-france ve Montpellier uluslara
rası festivalleri ile "Ile de Re" Müzik festiva
li'ne katıldı. 1987 Mart'ında ABD'ndeki ilk resi
ralini New York'daki Camegie Hall'da verdi.
1988 yılında ise Bordeaux'da yapılan Uluslara
rası Genç Solistler festivali'nde hem biıicilik.
hem de SACEM Ödülünü aldı.

BENEDETTO LUPO

Katkılanndan dolayı 0511ANU BANKASI AŞye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank 051'1ANU BANKASI A.Ş for their contributions.
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sviçreli bir müzik eleştirmeni genç iffilyan
piyanisti Benedetto Lupo için "Ondaki du
yarlık. incelik. son derece gelişmiş çalış tek
niği ve ileri düzeydeki stili bu genç piyaniste
büyük bir gelecek vadediyor" diyor Bu görü
şe uluslararası müzik çevrelerinden Magaloff.
Perticaroli. Zecchi. Demus. Gccolirıi Dutilleux
gibi uzmanlar da katılıyor
1963'de Bart'de dagan Lupo. çalışmalarına
Michele Marvulli ile başlanuş. Pıerluigi Camicia
ile sürdürmüş ve 198l'de Onur Madalyası ile
mezun olmuştur Eğitimini ffimamladıktan son
ra ABD. Japonya. Brezilya Belçika fransa Yu
nanisçan, İspanya ve kendi ülkesi İtalya'da tur
nelere çıkmış. resiral ve orkestralar eşliğinde
konserler vermiş: çeşitli radyo ve televizyon
programianna katılıruştır
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KAUi SONA I NO

B

s

ach mutlu geçen Köthen'deki yılland
n a
her biri keman için altışar eseri kapsa
yan iki Sonat-Paıtita dizisi besteledi So
lo keman için olan partita ve sonatlar resital
Ierde sık sık yer alırken. klavsen eş�de ya
zılmış olan alo sonat (PNJV 1014-1019) geri
planda kaldı. Bunlar da keman-klavsenin tını
sal yapısının dengeli oluşu nedeniyle genellikle
oda müziğinde evlerdeki özel konserlerde ça
lınmaktadıı: Ünlü müzikolog Alfred Einstein'ın
fikrine göre ancak dengeli bir müzik yorumuy
la güzelleşen bu sonatlarda. günümüzde klav
sen yerine piyano kullanılması eşde8erdeki ya
pının bütüniiigünü bozmaktadıı:
1720 yılland
n a bestelend® sanılan sonatlaı;
Bach'ın deSU de. başkalannın elyazısı kopyala
n ile günümüze ulaşınışoı: Bach bu eserlerini
İtalyan Barcık üslubunda. dört bölürnlü Sona
ta da Oıiesa (Kilise Sonao) formuna uygun
agır-çabuk-agır-çabuk şemasıyla bestelemiş ve
aynca sonatiann uygun yorumlan için de ver
d® talimatiara göre özel bir klavsen yapornıış
oı:
M,ır tempodaki ı. Bölümde (Adagio) özel
likle çağdaşlarını aşan bir anlayışla. çok geniş
yüzeyi kapiayarak akan keman melodisi. eşlik
çalgısı klavsenin (veya piyanonun) akorlarla eş
�de gelişir
2. Bölüm (Allegro) eliger sonatiann ço�n
da old� gibi. yine füg biçiminde. bir dans
carılıJ® ve neşesinde işlenmiştir Özellikle bu
bölümde eski Trio Sonao özelli8i görülür: Klav
senin sağ eli kemana uygun üst ses partisini
çalarken. sol el de kendi ayn bas partisini yü
rütür
3. Bölüm (Adagio ma non tanto) pek agır ol
mayan bir tempoda eski Chaconne dansının
dört ölçülük bas teması. 15 kez çeşitlemelerle
geliştirilir Do diyez minör tonalitenin de yar
dımıyla şürsel ve gizemli bir hava yaraolıı: Her
iki çalgı da büyük bir armonik uyum sergiler
4. Bölüm (Allegro) canlı tempoda ve yine
Trio Sonao biçimindedir; orta bölmesi konser
tan bir yorumla seçkinleşen ve füg formunda
işlenen sonat böylece bu üç partili çoksesli
(polifonik) stiliyle de ilginçleşir Parlak figürle
rin her iki çalgıda deSi-şimi sona dogru yine ar
tar ve eseri canlı sona ulaştınr (Süre 18')

kaynaklanan besteler için "Rapsodi" olarak kul
laruldı. Halk müziğine büyük ilgi duyan Bartok
da Macar müziğinde esas olan Çardaş dansun
ele alarak Rapsodi'lerinde işlemiştir
TüıX müzikolog Mahmut R. Gazimihal (19QO.
1961) Çardaş (Czardas) kelimesinin Türkçe
"çardağ"dan türecliginL kökeninin Dede Korkut
desranına kadar uzandığını belirtmekte -bu
dansın Michel Brenet'nin tanımladığı gibi Çek
çe meyhane anlamına gelen "Czarda" ve "Çar
çes"den gelmed®ni- çardak alunda ayrıanıldığı
için bu adı aldığını öne sürmektedir
Çardaş'ın iki bölümü agır ve melankolik
"Lassu ile ona kentrast oluşturan canlı ve ateş
li "friss" Bartok'un -o yıllardaki Macar dinleyi
cilerin müzik anlayışını altüst eden- yeni bir an
latımıyla ustaca dile getirilir Çardaş müziğinin
tipik aksanı ve vurgulaması ile başlayan. çeşit
li arınonileri tını ilişkilerinin hesaplanmasun
-yine de halk müziğine bağlı kalarak- deneyen
Bartok. alışılmamış ritmik çeşitlilikle. rubato
(keyfi tempo) ve parlando (konuşur gibi) bi
çimleri de kullanarak özgürce melodik anlayı
şını sergiler (Süre 10')
•

CHAUSSON: POEM

Z

engin bir ailenin oğlu olan Emest
Chausson önceleri müziği eğlence ola
rak kabul etmiş; hukuk öğrenirninden
sonra. 25 yaşında Paris Konservatuan'na gire
rek önce Massenet'den ders almış. sonra da
okulu bırakarak Cesar franck'ın özel öğrencisi
olmuştur
,
Bestelerinde franck'ın etkisi sezilen.
Chausson'un eserleri arasında en çok tanına
nı 1896'da yazılan Op.25 Poem olmuştur Bel
çikalı ünlü kemancı Eugene Ysaye'ye ithaf edi
len ve ilk kez Paris'de 4 Nisan 1897'de seslen
diıilen Poem. Alman eleştirmenlerce duygu
sallıkta çok aşınya kaçrnakla suçlanmış. ancak
bir konçerto ciddiliğindeki bu eser Latin üike
lerinde başan kazanrnıştıı:
Teknikten çok. şürsel yapı ve duygusal yo
�nluk gözetilen eserde birçok besteciniri et
kisi sezilir: Saint-Saens'ın tekniği ve güçlülügü,
franck'ın ruhsal derinliği. Wagner'in duygula
ra seslenme stili. ilk öğretmeni Massenet'nin
uzun cümleleri ve uçucu tınısı...
Mi bemol Majör tonda 3/41ük ölçüde sakin.
ağırbaşlı. gizemli bir açılıştan (Lento e rnisteri
oso) sonra rapsodi biçiminde. bazen yükselen.
BAR TOK: RAPSODI NO. 1
bazen yatışan melodik ve tutkulu yapısıyla
serleri sonradan Szöllösy tarafından "SZ" , Pcem birçok ünlü kemananın repertuarına gir
olarak numaralanan Macar besteci Bela ' mıştir Sona doğru yumuşak. rüyalı atmosfer
Bartok. keman ve piyano için yazdığı iki 1 3/8'lik ölçüde heyecanlı bir havaya bürünür
rapsodiyi de 1928'de bestelemiştir Ünlü ke
(Süre 15')
mancı Josef Szigeti ile gerçekleştird® Avru
pa'daki konser turnelerinden sonra yazılan iki
rapsodi de yapı bakırnından birbirine uyar ı.
Rapsodi'yi (SZ.86) daha sonra keman ve or
kestra için (S2.87) düzenleyen Bartok yine
1928'de eserin viyolonsel-piyano (S2.88) dü
zenlemesini de yapmıştıı: ı. Rapsodi'nin ithaf
edildiği kemana J. Szigeti kemanın tellerini ima
eden 'Tellerin Arasından" adlı anı kitabında Bu
dapeşte'deki konserlerinde Bartok'un eserleri
ne hiç ilgi gösterilmediğinden söz eder: ancak
büyük Avrupa kentlerinde. o günlerde çok tar
tışılan 2. Sonat ve ı. Rapsodi'nin konserlerin
odak noktasını oluşturd�nu söyler
Kökeni antik Yunan'da. Homeres destanla
nndaki bölümleri sıra gözetmeden !ir eş�
de okuyan ezanlara verilen ada kadar uzanan
"Rhapsod" kelimesi yıllar sonra fantezi biçimin
de. belirli planı olmayan ve halk müziğinden

E

BRAHMS. SONAT NO

B

s

rahms üç keman sonatını da sayfiyede
bestelerniş; ilkini güney Avusturya'da
Wörther See'de. ikincisini İsviçre'de
Bem'in güneyindeki Thun'da yazınışoı: 1886
yazında başladığı üçüncü sonaoru. Op.1 08 ikili
konçertosu ile uğraşOğından bırakmış. 1888'de
yine Thun gölü kıyısında tarnamlaınışoı: Aynı
yılın 22 Aralık günü Brahms'ın ünlü Macar ke
mancı Jenö Hubay ile Budapeşte'de ilk kez
seslendird® eseri besteeL birkaç hafta sonra
Joseph Joachim ile Viyanalı dinleyicilere çal
mışoı: Ancak Brahms sonatını bir kemancıya
değil de. orkestra şefi. piyanist Harıs von
Bülow'a ithaf etmiştir
Üçer bölümden oluşan ilk iki keman sonao
na göre daha karamsar bir hava taşıyan bu dört
bölürnlü eserini Brahms pek beğenmed® hal
de, değiştirip düzeltecek yerini buJamarruş ve
old� gibi bırakınışoı: Bugün pekçok eleştir
men romantik bir melankoliyi yarısıtan bu so
natı diğerlerine göre daha başanlı bulur
Re minör tonda. etkili ve canlı bir anlaomla
başlayan ı. Bölüm (Allegro alla breve). kema
nın sund� geniş melodili huzursuz havada
ki ana tema ile hemen ilgi çeker Piyanonun
senkoplu eşliğiyle gelişen temayı izleyen ve
önce piyanoda duyulan yan tema da duygulu
(espressivo) ve belirgin bir yumuşaklıkta olma
sına karşın yine de sakin deSildir Durmadan
tutkulu patlayışlarla ilerleyen bölüm Re Majör
tonda sona erer.
Re Majör tondaki 2. Bölüm (Adagio) ağır ve
sakin liavasıyla ilk bölüme tam bir kentrast
oluşturur. Önce kemanın içtenlikle sund�
akıcı. lied havasındaki ezgi bu sade ve kısa bÖ
lümde iki kez duyurulur Müzik yazan Peter
Latham "böylece arada bir parlayan" bu bölü
mü. Brahms'ın uzun sakallı dış görünümü al
onda çarpan. sıcak ve hüzünlü yüreğinin en
der belgelerinden biri olarak tanımlar
fa diyez minör tondaki. ve Scherzo biçimin
deki 3. Bölümü (Un poco presto e con senti
mento) ise Peter Latharn. "Gölgeli bir arka pla
na karşı. alaca karanlıkta parmak uçlannda ya
pılan bir dans"a benzetir Brahms'a özgü bir ln
termezzo gibi. kesik staccato'larla özgün ritim
de ve sinirli havada gelişen bölüm. ilk bölümü
de arumsatıı:
Vahşice başlayan 4. Bölüm (Presto agitato)
çok hızlı. bir fırtına gibi girer Heyecan ve geri
limle sunulan büyük ve gösterişli ana tema
-değişik formda bir Rondo'ya benzeyen- bölü
me kavgacı bir karakter .verir Daha sakin ha
vadaki. koral biçimdeki ikind tema bu tutku ve
gerilimi pekaz hafifletir Soniıt teknik güçlük
lerle dolu bir Coda ile sona erer. (Süre 22')
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• 24.6.1900. AtatüıX Kültür MeıXezi Konser Salonu. ll.OO/Ata -

CuJturaJ Cen� Coııceıt Hall 1 1.00 m

CİHAT AŞKIN. kern;mtviolin
MEHRU ENSARI. piyano/piano
G.B.

VITAU

Chaconne. Sol minör/In G minor

BACH

Partita No.3, Mi Majör/in E Major (BWV 1006)

(1663-1745)
J. S.

( 1685-1750)

L

van BEETHOVEN

( 1770-1827)

•Preludio
•Loure
•Gavotte en Rondeau
•Menuett I-II
•Boıırree
•Gigue

Sonat fa Majöı; Op.24 No.5 "İlkbahar"
Sonata in f Major Op.24 No.5 "Spring"
•Allegra
•Adagio molto espressivo
•Scherzo. Allegra molto
• Rondo. Allegra ma non troppo

ARA/INTERMISSION
E. YSAYE

(1858-1931)

Balad Op.27 No.3
(Solo Keman için Sonat. Re minör)
Baliade Op.27 No.3
(Sonata for solo Violln In D minor)
•Lento molto sostenuto in modo di recitativo
•Allego in tempo giusto e con bravura

Y. TURA

Balad/Ballade

(1934)
P.

de SARASATE

"Cannen" fantezisilfantasy Op.25

(1844-1908)

CİHAT AŞKIN

ı

968'de doğan Cihat Aşkın l l yaşında
Türk Müziği Devlet Konservatuan'nın
hızlı keman biriminde Ayhan Turan ile keman eğitimine başladı. 1984'deki ilk resitaliili
İstanbul. Ankara ve İzmir'de verdiği orkestra
eşliğindeki konseriert izledi.
1985 yılında Filarmoni Derneği ve İTÜ Rek
törlüğü'nün yılın en başanlı öğrencisi ödülleli
ni aldı: 1987'de de Yehudi Menuhill Uluslara
rası Yanşması'nda en başanlı Bartok yorumcu
su seçildi.
Cihat Aşkın konservatuardaki eğitimine ha
len devam etmektedir.
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.MEHRU ENSARİ

ı

V I I A LI

lli A C O N N I

675'den sonra Modena sarayında başke
mana olarak çalışan Tonınıaso Antonlo
Vitali genelllkle Corelll'nin ve kemana
olan babası Glovannl Battista Vltall'nln Gslubu
na uygun çalgı müzi8i özellikle Iki keman ve
sürekli bas (org veya klavsen) eşl®nde sonat
lar bestelemlştiı:
Kemanoların severek çaldıklan ünlü Sol ml
nör Chaconne (İtalyanca adıyla Oacona) ilk
kez. Mendelssohn'un arkadaşı ve onun Mi ml
nör keman konçertosunun ilk yorumcusu fer
dinand David (1810-1873) tarafından müzikse
veriere tanıtılmıştıı: David "Keman çalmanın
Yüksek Okulu" adlı esennin Il. Cildinde
Chaconne'u yayınlamış. ancak keman paıtisi
nı o günün viıtüozluk anlayışına göre uygula
yarak. son bölmeyi Ise d�tirerek düzenle
miş ve eşlik paıtisini de işleyerek daha kon
sertant biçimde ele almıştıı: Chaconne'un da
ha sonraki baskılarında David'in uygulaması
esas olarak kabul edilmiş. ancak ilk kez WJ.
von Wasielewski 192/de David'in özgün eser
den ayrıl� öne sürmüştüı: 1964'de de
Hermann .!<eller Ise. kemana Kreisler'in Barok
stilde yazdı8ı eserielini eski ustalara ait oldu8unu söyleyerek müzik taıihinin en büyük şa
kalanndan bilini yapmasına benzer bir durum
oldll8unu ileıi sürdü. Daha sonra 19tô'de.
Wolfgang Reich Ise esere esas alınan notanın
Dresden'de kemancı olarak çalışan Tomaso
Vitalino adlı bir İtalyan kemananın 1710-1730
yılianna ait elyazısı oldll8unu belirledi. Ancak
bu Vitalino'nun G. Battista Vitali'nln ogJu (ço
cukluk lakabıyla Vitalino) T. Vitali ml. yoksa
başka biıi ml oldtJ8u kesinlik kazanamadı. Ay
nca bestecinin üslubunun Vitali'ye uymad®
ve eseıin � cüıer bir besteelsinin -keman
viıtüozu Pisendel'in- olabilecegi öne süıüldü.
At,ır (Adagio) tempoda. soylu bir tutkuyla
başlayan eser daha çok keman teknlginin özel
likleıinl sergileyen arpejlerie kah duygulu. kah
çoşkulu süre[ Zengin armonisl dengeli renk
lertyle seçkirıleşiı: Chaconne fonnunda. kuram
sal çeşitlemelerle gelişmesine karşın. daima ye
nı fikirler dogaçtan gelirmiş gibi bitmez tüken
mez bir enerjiyle duyuruluı: 238 ölçü kadar sü
ren eser viıtüoz kemancılar için bir denek ta
şıdır. (Süre 12')

•

I

stanbul Belediye Konservatuan'nda Verda
Ün ve Meral Yapalı ile eğitim gördükten
sonra piyano çalışmalarını Salzburg
Mozarteum Müzik Akademisi'nde sürdürdü. İs
tanbul Eczacılık Fakültesi mezunu da olan
Mehru Ensaıi halen Türk Müziği Devlet Kon
servatuarı'nda korepetitör olarak görev
yapmaktadır.

Katkılanndan dolayı IB/1 Türl< Ltd. Şti.ne
teşekkür ederlz.
We should /ike to tlıank IB/1 Tilrl< Ltd. Şti. for
their contılbutions.

BACH: PARTITA N0.3

K

endisi de yaylıçalgılarda usta olan Bach.
1720 yıllannda Köthen'de maaşla bağlı
olduğu keman m e raklısı Pre n s
Leopold'un teşvikiyle solo keman için ü ç sa
nat ve üç partita (süit) besteledi. Üç numaralı
Partita'nın kemandan başka lavta (aynı tonda
ki Süit No.4) ve aynca klavsen için de düzen
Iemeleli arasında hangisinin oıijirıal olduğu tar
oşmalıdıı: Hatta eski dans silltieli biçiminde altı
dans bölümünü kapsayan Partita'nın giıişi
Prelüd'ün bir tür doğaçtan parça olarak lav
tacılann. danslar -yani asıl süit- başlamadan
önce telleıirıi akord etineleline olanak sağladığı
öne sürülür. 6/4'lük ölçüdeki Sarabande
benzeri ağır ve olgun. Gayda anlamına ge
len Loure'u izleyen zarif rondo biçimindeki
Gavotte büyük beğeni kazanmış. bis olarak ça
lınan çekici bir parça olmuştur. İki kibar
Menuet'ten ikincisi. Bach çağı anlayışına göre.
ilerde kontrast olarak kullanılan Ttio'nun öncü
lüğünü yapar. Eneljik Bourree ve canlı sıçra
yışlı Gigue süiti tamamlar. (Süre 20')

BEETHOVEN·
SON AT OP.24 NO .')

ı

801 yılında bestelenen ve Kont Morttı
von frtes'e adanan Op.24. 5. Sopat (İlk
bahar). Kreutzer Sanat ile birlikte Ludwig
van Beethoven'in en çok tanınan eserieli ara
sındadır. Yazılış yılland
n a bile beğenilen bu dört
bölümlü sonat. sonradan takılan İlkbahar adı
na uygun biçimde güneşli. açık bir hava taşır.
ı. Bölümde (Allegro) keman şarkı söyler gi
bi hülyalı. süslü bir temayla girer. P!yanonun
parlak Do Majör tondaki akorlanyla gelişen yan
tema kuvvetli -ancak anlaşmazlık yaratmadan
bir bahar meltemi gibi sürer
2. Bölümde (Adagio molto espressivo) bi
linci bölümdekine benzer tema her iki çalgı
da sırayla. liıik şekilde değerlendirilir: sanki ye
şillikler içinde rüya gibi bir doğa canlandırılır
· Çok kısa bir Scherzo olan 3. Bölüm (Allegro molto) kemanın staccato (kesik). şakacı bir
tavırda belirlediği tema üzeline kuruludur An
cak piyano iki kez. parlak ve sürprtzli La Ma
jör akorlarla renkli bir kontrast yaratır Kısa Tıio
(Allegro molto) bölmesi ise Scherzo'nun nt
mik havasını' biraz yumuşatır ve Rondo finale
'
hazırlar
4. Bölümdeki (Allegro ma non troppo) cıva
gibi hareketli. bir bahar ırmağı gibi akan. iliti
raslı gelişen keman-piyano diyalogu biraz ge
ıilim de hissettirir: dans eden bir tavırla sürer
Re minör tondaki yan tema da bu tavn değiş
tiremez. Ana tema çeşitlemelerle şakacı bir bi
çimde tekrar tekrar belirir Eser virtüoz bir
Coda ile sona erer (Süre 23')

YSA YL BALLAm.

L

ürtich'te doğan. ll yaşında ilk konserini
veren ve Paganini'den sonra en büyük
keman virtüozu sayılan Vieuxtemps'ın
öğrencisi olan. ancak o. 1873'de felç geçirince
Wieniawski'den ders alan Belçikalı kemancı
Eugen Ysaye. 1886'da Brüksel Konservaruan'na
profesör olmuş. aynca önemli müzik merkez
lelinde konserler vermiştir
Taklit edilemeyen olağanüstü bir vibratoya
sahip olan. parlak tınısıyla özellikle Bach ve
kendisine ithaf edilen franck'ın sonatının yo
rumunda büyük başan gösteren Ysaye. biri ta
mamlanmamış iki opera ve bir senfoniden baş
ka keman için sekiz konçerto ve altı sanat yaz-

mıştır. Op.27 olarak numaralanan ve Ysaye'nin
keman tekniğinin gelişmesini göstermesi yö
nünden çok ilginç olan bu sonatiann her biri
sırayla bir kernancıya. J. Szigeti. J. Thibaud. G.
Enescu. f Kreisler. M. Clickboom ve M.
Quiroga'ya ithaf edilmiştir.
Ysaye. Szigeti'nin Bach'ın solo sonatlannı
çalışını dinledikten sonra bu sonatlannı yaz
mağa karar vermiştir. Bunlardan Georges
Enescu'ya ithaf edilen Re minör tondaki üç nu
maralısı "Ballade" başlığını taşır ve sonatiann
en kısa alanıdır. Klasik yapıda ve tek bölüm ha
linde yorumlanan sonat ağır tempoda hüzün
lü ve mistik bir resitatif ile başlar (Lento molto
sostenuto in modo di recitativo). Marş biçimin
deki ana teması akorlarla ve arpejlerle işlenir.
Gittikçe hızlanan ve canlı kadanslarla Barak sti
le uygun şekilde gelişen eser parlak biçimde
sona erer (Allegro in tempo giusto e con bra
vura). (Süre 6')

TURA: BALLADE
•

I

stanbul'da doğan. önce Demirhan Altuğ
sonra da Cemal Reşit Rey ile çalışan Yal
çın Tura ilk beste denemelerine Galatasa
ray Lisesi'nde sahne müziği ile başlamış. ba
şanlı pekçok film müziği yazmıştır. Haldun Ta
ner'in "Keşanlı Ali Destanı" na 1964'de yazdığı
müzikle başansını sürdürmüş. 1969'da Ankara
Filarmoni Derı;ıeği'nin siparişi üzerine "Engin
lerden Yücelerden"i bestelemiştir 197l'de TRT
yanşmasında 13 ötiQI kazanmış. 1972'de gele
neksel unsurlara dayanan "Hüseyni Saz Sema
isi"ni. 1978'de teksesliliğin .o lanaklannı irdele
yen '"Irak Saz Semaisi"ni yazmıştır.
Eserielinde daha çok geleneksel kaynaklan
do
değerlendirm� kaygısını yansıçan. özüne
.
kunmadan çokseslendirmege'' çalıŞan Tura.
Ballade'ı kemancı Gönül Gökdoğan'ın 1971 ya
zındaki isteği üzerine 1971:72 könser mevsi
minde çalınmak üzere yazmağa karar verriıiş.
Ancak zaman azlığından on yil kadar önce.
1962'de bir film için obua. korno. arp. timpani
ve yaylıçalgılar için bestelediği müzik aklına gel
miş. Bu müziği. gene küçük bir orkestranın ça
labileceği bir Rapsodi olarak işlemeye koyul
muş.arna bitirememiş: keman ve piyano için
düzenlemeyi tasarlarnış. Seslendirtcilelin ça
lışmalan süresince de devarn eden ve ilk yo
ruma sadece üç gün kala biten bu tehlikeli ça
lışmayı Gönül Gökdoğan ve Ann Karamürsel
büyük bir cesaretle sonuçlandırmışlar: Balla
de'ın Maksim salonuncliı 21 Ocak 1972 akşa
mı ilk kes seslendirtlişinde gördügü ilgide ve
kazandığı başanda bu değerli sanatçilann bü
yük payı olmuş...
O günkü konserde tekrariatılan eserini bes
teci şöyle tanımlıyor: "Örgü. yapı ve kuruluş
yönünden incelendiğinde Baliade'ın bir tek
hücreden doğmuş oldugu görülÜr Bu hücre.
12 eşit aralıklı dizinin en küçük aralığı olan kü
çük ikiliyle. onu izleyen büyük ikili aralıklardan
oluşmaktadıı:
Eselin rttmik yapısı da benzer ilişkilert göz e ten hücrelerden oluşmu�tuı: 2-1-1-2 süre ora
nının doğurduğu Yürük Semai usulüyle
2 + 3'den oluşan Türk Aksağı ve . 3-2-2-3'den
oluşan Aksak Semai usulleri eselin ıitmik ku
ruluşunda büyük rol oynamaktadır.
İç yapı bakırnından böyle sıkı bir örgüye sa
hip bulunan ve bir anlarnda dizisel müzik an
layışına uygun düşen Ballade. dış görünüş ba
kımından çok özgür bir yapı görümünüyle or
taya çıkmakta. bir halk sanatçısının içinden ko
pup gelen özgür bir deyiş ve oyun havasını an
dırrnakta: halk müziğinden esinlenerek beste-

lenmiş bir Rapsodi. bir Baliade niteliğinde gö
rünmektedir. Bu adiann önce ilkini düşünmüş
ken sonradan ikinciyi seçişim eserde oyun.
dans yönünün ağır basması kadar 19. yüzyıl
romantizmine yakın bir havanın da bir derece
önemli bir rol oynamasının etkisiyle olmuştur.
İlk bakışta bir çelişme gibi görülebilecek bu
özellikler. aslında Baliade'ın etki gücünü yara
tan gelilimielin kaynağıdır. Gerçekten de Bal
Iade'ın en büyük özelliğini. dengeli karşıtlıklar
ve beklenmedik gelişmeler meydana getirmek
tedir. " (Süre 8')

SARASATE:
CARMEN F ANTEZ İ S İ

B

izet'nin 1875'de ilk kez sahnelend®
zaman başan kazanarnayan Carmen
operası. günümüzde en sevilen opera
lardan olmuş. türlü uygulamalan yapılmıştır.
Oscar Hammerstein !!'nin Carmen Jones
(1943) müzikali .Rodion Ştedıin'in vurma ve
yaylıçalgılar için Carmen Süiti. C. Saura'nın
Carmen filmi ve franz Waxman'ın Carmen
fantezisi'nden ( 1947) çok önce de Bizet'nin
operası birçok sanatçıyı ilgilendirmiştiı: Bunla
nn yarattığı eserlerin en ünlüsü İspanyol ke
mancı Pablo de Sarasare'nin 1883'de Paris'te
keman ve orkestra için yazdığı "Op.25 Carmen
Üzerine Konser fantezisi"diı:
Bir bando şefinin oğlu olarak Pamplona'da
doğan "Pablo Martin Meliton de Sarasate y
Navascuez" beş yaşında keman çalmaya baş
lamış. Kraliçe İsabella'nın yardımıyla 12 yaşın
da Parts'e öğrenime gönderilmiş. daha sonra
konser turnelertyle tüm dünyada efsanevi bir
ün kazanm'ıştır. Bruch. Saint-Saens. Lalo.
Joachim. Wieniawski. Dvorak gibi birçok ünlü
besteci onun için eserler yazmıştır Tınısının tat
Wığı ve saflığı. renkli vibratolan sürtrne sesi du
yulrnayan yayı. özellikle tiz seslerdeki mükem
mel entonasyonu dışında hiç gayret sarfetme
den çalıyarmuş duygusunu veren olağanüstü
tekniği ile ün kazanan Sarasate. keman için
folklortk kaynaklı birçok eser de yazmış ve
bunlan iki Stradivart (biri 1 724. diğeli 1713 ya
pımı "Boissier" adlı) kemanıyla yorumlayarak.
besteci olarak da ününü pekiştirmiştir
Aynca freischütz. Don Giovanni. Talihin
Kudreti. Martha gibi operalar üstüne de fante
ziler yazan bu büyük kemanemın bugün Çigan
Havalan (Zigeunerweisen) adlı eseri yanında.
ençok Carmen fantezisi konser salonlarında
yeralır. Ancak bir fanteziden çok. zarif ve vir
tüoz biçimde süslü bir potpuliyi andıran
Carmen fantezisi operanın en tanınmış bölüm
Ielini kapsar. Keman tekniğinin tüm özellikle
rinin hem ateşli. hem de duygusal yönlertyle
sergilendiği eser. piyano eşliği ile de seslendi
rtlmektediı: (Süre l l')

ın

Singapur Havayollan .. Dünyanın en modem fi
losuna sahip havayolu. Içten konukseverliğiyle di
ğer havayollannın bile takdirini kazanan Singapur
Havayollan'nda, tüm Boeing 747'lerin en büyüğü, Big
Top hizmetinizdel Havacılık teknolojisinde vanlan çarpıcı
bir aşama Big Top. Daha önce hiçbir uçak hem böylesine
büyük boyutlara, hem de böylesine güçlü bir motor sistemine
sahip olmamıştı. Ama siz yolcular için daha somut şeyler ifade

ediyor Big Top! Daha fazla yer, daha fazla konfor... Big Top'un
üst katı tamamen " Business Class" yolcuianna aynlmış ... Nor
mal 747'dekilerden nerdeyse iki kat daha büyük. Ve her sırada
yalnızca iki koltuk var. Pencere veya koridor tarafında. Alt kat
ta ise " First Class" kabini yer alıyor... Bütün koltuklan tamamen
yarabilen dünyanın en ferah " First Class"lanndan biri. "Econ 
omy Class· ile seyahat eden yolculann da rahatı unutulma
mış Big Top'ta... Özel olarak tasarlanmış koltuklann arasında

daha fazl a mesafe bırakılmış. Her şeyin daha fazlası var Big
Top'ta ... Daha çok sayıda tuvalet, daha geniş film seyretme
alanlan, daha çok mutfak... Ve tabii diğer havayailannın
bile dilden düşürmediği eşsiz kabin hizmetini
sunan nazik hostesler. Singapur Havayollan ile
uçun, dünyanın zirvesine
kurulun.
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L

van BEETHOVEN

( 1770-1827)

f. SCHUBERf
(1797·1828)

Sonat Sol minÖr Op.5 No.2
Sonata in G minor Op.5 No.2
•Adagio sostenuto ed espressivoAllegro molto piü tosto presto
•Rondo. Allegro

..Arpeggione.. Sonan. La minör (0.821)
..Arpeggione.. Sonata in A minor
•Allegro moderato
•Adagio-Allegretto

ARA/INTERMISSION

C.

FRANCK

(1822-1890)

Sonat. La Majör/Sonata in A Major
•Allegretto ben moderato
•Allegro
•Recitativo. fantasia
• Allegretto poco mosso
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M

oskova'da dogan Vladimir Skanavi
Moskova Konservatuan'nda Prof.
Milstein ile piyano eğitimi gördü. 1964
Yılında biiincilik ödülünü aldıgı G. Erıescu Ulus
lararası Yanşması için gittiği Bükreş'de ünlü ke
mancı Oleg Kagan ile tanıştı ve bu rastlantı
Kagan-Skanavi İkilisi'nin dosınasına rieden
oldu. Bu İkili Bach. Beethoven. Schubert.
Prokofief. franck. Debussy. Ravel. Bartok.
Şostakoviç. Şnitke'nin sonatlaruıın yer aldıgı bir
çok konser verdi. Vladimir Skanavi aynı za
manda uluslararası üne sahip olan viyolonsel
ci Natalia Gutman'a da e�lik etmektediı:
Sanatçı. Uluslararası 16. Istanbul festivali'ne
de katılmış olan kemancı Uana İssakadze ile
Ravel ve Şnitke'nin sonatlanru içeren bir de
plak doldurmuştuı:
Vladimir Skanavi aynca Macaristan. Alman
ya fınlandiya ABD. fransa Japonya İtalya ve
Avusturya'da resitalier de veımiştiı:

ALEXANDER RUDIN
• •

U

nlü Sovyet viyolonselisti Lev Evgrafov
ile beş yaşında viyolonsel eğitimi gör
meye başlayan Alexander Rudin. 12 ya
..
şında Concertino Prag" Uluslararası Yanşma
sı'nda ödül aldı. Üç yıl sonra da Leipzig 'Ulus
lararası Bach Yanşması'nda birinci oldu. Bunu.
Moskova'da düzenlenen 1971 Sovyet Cumhu
ıiyetjeıi Yanşması (biıincilik), 1978 'Uluslarara
sı Çaykovski Yanşması (üçüncülük) ve 1979
'Uluslararası Cassado Yanşması'nda (ikirıcilik)
kazandıgı çeşitli ödüller izledi. 6. 'Uluslararası
Çaykovski Yanşması jüıi üyesi olan Andre
Navarra'nın. dereceye girerneyen en genç ya
nşmaası için "olaganüstü yaratıcı yeteneği var"
dedi81 Rudin daha sonra 7. Çaykovski Yanşma
sı'nda ikinci oldu. Moskova Gnesin Müzik
Okulu'ndan Lev Evgrafov'un sınıfından mezun
olan sanatçı ayru zamanda Prof. Ponizovkin'in
plyano sınıfını da en yüksek ödülü alarak ta

mamladı.

Sovyetler Birli8i'nde ve Avrupa'nın çeşitli ül
kelelinde resltaliet orkestralar eşl®nde kon
serler veren sanatçı. 17. yüzyıl bestecilelinden
çagdaşlara kadar uzanan geniş bir repertuara
sahiptit Ancak. sanatçırun duygusal�®. geniş
düşünce dünyası ve olaganüstü aıtistik miza
a ve tekni8i. romantik bestecUelin yapıtlanru
yorumladıgında daha da iyi ortaya çı.kaı:
90

BU:THOVEN SONAT N0.2
endi de viyolonsel viıtüozu olan ve bu
çalgı için. bugün unutulmuş olan alo sa
nat yazan Luigi Bocchertni'den sonra.
viyolonsel için eser besteleyenleıin başında
beş sonat ve üç çeşitierne ile Ludwig van
Beethoven yeralıı: Bestecinin arkadaşı Kont
Waldstein'ın dedigi gibi Viyana'ya 22 yaşında
"Mozart'in ruhsal dünyasını Haycin'ın eliertnden
teslim almak için " gelen Beethoven kısa za
manda bu kent dışında da tanınmış. ı 790'da
Berlin'de Prusya sarayına konser için çagnlrnış
ve kendi de viyolonsel çalan kral II.Frtedıich
Wilhelm için iki viyolonsel sonatı bestelemiş
ti. Büyük Frtedıich'ın yegeni olan kral oda mü
zigi hayraruydı ve daha önce de Haydn. Mo
zart Boccheıini ve K. Stamitz'e eserler ısmar
lamışn Beethoven'in de. baş!ıgını "Obligato (zo
runlu) Viyolonsel için Sonat" olarak belirledi
Si bu eseriert kralın sarayında çagın ünly vi
yolonselcisL Fransız Plerre Duport ile ilk kez
yorumladıgı sanılmaktadır. Bestecinin bu yo
rumdan sonra bir kutu "Louis" altını hediye al
dıgı da anlaolıı:
Op.s olarak nurııaralanan bu sanatlar beste
cinin daha kaygısız. daha viıtüoz havadaki
gençlik eserlerindendir ve her ikisi de iki bö
lümden oluşur: Ağır bir girişten sonra sonat
formundaki asıl bölme ve canlı. gerilimli fuıal...
Ancak iki nurnaralı Sol minör sonann ı. Bö
lümündeki � a8Jr1ıkta ve duygulu (A:Iagio
sostenuto ed espressivo) bölme öyle uzun tu
tulmuştur kL başlı başına bir bölüm sayılabilir:
Keskin rttirnli vurgulamalar ve dolgun akarlar
la desteklenen tutkulu agır bölmede. ilk ölçü
lerde belirlenen ana tema egemendir ve tüm
geçişler ondan oluşur: her iki çalgıda benze
timlerle (imitasyon)· gelişiı: ı795'de yazdıgı Op.2
Fa minör piyano sonatının ve üçüncü Do mi
nör piyanolu üçlünün tutkusunu anımsatan ve
sona dogru duıaksamalarla gerilimi artonlan bu
bölmeyL çok canlı ve çevikleşerek hızlanan
(Allegro molto piu tosto presto) bölme izler
Çekingen bir başlangıçtan sonra dirılenmederı.
lursla süren bölmeye piyano. ttiyoleli vurgula
rrıalarla daha da aceleci bir hava katar İlk te
ma viyolonsel ve piyano arasında eşit deger
de bölüşülmüştür Yükselen iki cümle ile be
lirginleşen sı bemol Majör tondaki ikinci tema
ise ilkine karşıtlık oluşturmaz. Gelişim de he
yecanlı.. ana temanın rtmıik bölmeleri üzerin
de. ton degişirnlertyle (modülasyon) işleniı:
2. Bölüm hızlı (Allegro) tempoda bir Ren
do'dur Müzik kararılık Sol minörden parlak Sol
Majör tona dönüşmüş. ilk bölüme tam bir kont
ıast oluşturmuştur Zarif. sevimli. piyanoya da
viıtüoz görevler yükleyen Rondo. iki çalgının
özellikle güçlü ve zengin llgürlü diyaloglanyla
çok kez kesintlye ugraı: Akıcı ana tema ise ko
laylıkla belleklerde kalacak çeklciliktediı: Do
Majör toncia duyurulan bölmede, hızlı pasajlar
ve arpejlerle viyolorısele kendini gösterme ola
naıı da saglanmışor İki çalgının canlı ve zevkli
bir oyun gibi sürdürdükleri ftrıalle sona eren
esen Beethoven'in ı 7W ilkbahannda ünlü
kontrabasçı Domenico Dragonetti ile Viya
na'da da seslencllrdigi kayıtlar arasındadır. (Sü
re 2ı)

K

SCHUBERT:
ARPEGGIONE SONATI

V

iyolonsel repertuannın en çekici eser
Iertnden olan Sonat. aslında bu çalgı
için yazılmamıştıı: Viyanalı saz yapım
cısı Georg Stauffer l823'de "Viola da Garnba"
benzeri altı telli ve aıpejleıinin kolay çalınır ol
ması nedeniyle Aqıeggione adını verdi.ği bir
çalgı yapmış ve Schubert'ten bu çalgı için bir
eser bestelemesini istemişti.
Schubert'in '1\rpeggione veya Viyolonsel ve
Plyano için Sonat" başlıgıyla yazd® eser öz
gün haliyle İgrıaz Schuster tarafından yalnız bir
kez çalınmış; keman ve viyola için yapılan dü
zenlemeleri de unutulmuştur Daha sonra vi
yolonsele uygulanan sonat günümüzde daha
çok Fournier'nin düzenlemesiyle çalınmakta
dıı:

4/4'lük ölçüdeki ı. Bölümde (Allegro mode
rato) piyanonun girişinden hemen sonra viyo
lonsel ilk temayı duyurur ve aıpejlerle gelişti
rir Plyanonun iki forte akarundan sonra viyo
lonselin pizzicato eşliginde. önce piyano ikin
ci temayı belirler ve viyolonsel temayı sürdü
rür Böltim adeta fina! havasında iki akorla so
na erer
3/4'lük ölçüde ve Mi Majör tondaki 2. Bö
lümde (Adagio) viyolonsel "Aiabalık" ezgisine
benzeyen temayı duyurur ve resitatiften son
ra 2/4'lük ölçüdeki La Majör tondaki Allegret
to. ilk bölümün birinci temasıyla girer Re mi
nör tondaki hızlı aıpejlerle canhlık kazanan bö
lüm. daha sonra Viyana ezgilerini anımsatan
zarif şekilde sona erer (Süre 20')

FRANCK: SONAT

B

elÇika asıllı Fransız besteel Ce sar
Franck'ın oda müziği eseriertnin sayısı
az olmasına karşın geç romantik Avru
pa müzi.ğinde önemli bir yeri vardır. Bu önemli
eserlerini de yaşlılık yıllannda besteleyen
Franck'ın 64 yaşında yazd® La Majör Sonat.
değer bakımından Brahms'ın keman sanatlan
yanında yer alır. Bu sonat da. Brahms'ın La
Majör Sonatı ile aynı yılda. ı866'da bestelen
miş ve Belçikalı ünlü kemancı Eugene Ysaye'
ye ithaf edilmiştir Eserin ilk yorumunu yine
Ysaye büyük bir başanyla gerçekleştirmiş ve
hemen hemen her konsertnde çalarak beste
cisine. geç de olsa. ün kazandıımıştıı:
Romain Rolland'ın dedigi gibi "Bach'ın düşün
ce dünyasına çok çagdaş bir yumuşaklık
ekleyen" Franck. bir organist olarak müzikte
kontrpuan ve dogaçlamaya egemendi. Bu iki
unsur eseriertnde ön plana çıkar: La Majör Sa
nat'ta kurallar (kontpuan) ve dağaçiama
(empovizasyon) iki karşıt olarak belirginleşir.
Aslı keman ve piyano için bestelenmiş olan
La Majör Sonat daha sonra birçok çalgıya da
uygulanmıştır Bunlann arasında viyolonsel ve
flüt için olanlar başta gelir
ı. Bölüm (Allegro ben moderato) piyanonun
La Majör tondaki ağır girişiyle başlar; viyolon
selin duyurdugu romantik üsluptaki güzel ve
yumuşak ezgiden sonra piyano ikinci motifi su
nar Bütün bölüm sanki. Re minör tondaki ikind
bölüm Allegra'ya şiirsel bir prelüd olarak dü
zenlenmiş gibidir.
2. Bölüm .(Allegro) tutkulu ve sinirli bir ha
vada piyanonun girgin tavnyla başlar Hem ıit
mik. hem de melodik zenginlikteki canlı tema
viyolonsel ile duyurulut fakat az sonra ağır ve
liıik bir motifle geçici olarak kesilir: Ancak vi
yolonsel yine tutkulu bir biçimde hızlanır ve
bölümün dramatik yapısını vurgular
3. Bölüm (Recitativo-Fantasia) ttiller ile baş
lar Viyolonsel konuşur gibi. hülyalı bir havada
resitatifi dile getiriı: Bunu izleyen akıcı ve ay
dınlık Fantasia'nın sonunda birinci bölümün te
ması bu kez başka tonda duyulur Bu bölüm
de birinci bölümün teması ile ikincinin drama
tik yapısı dogaçlama biçiminde kayrıaşonlrnışor
4. Bölüm (Allegretto poco mosso) yine asıl
tonaliteye. La Majöre döner Ana tema bu kez
bir kanon biçiminde canlandınlır; ancak tutku
suz ve sakindiı: Üçüncü bölümden kaynakla
nan bir yan tema bunu izler Sonatın yapı mal
zemesi ana temadan ustaca geliştirtlmiştir Eser
parlak ve zarif şekilde sona erer (Süre 27')

91

• 27.6. 1989. Atatürk KültürMerkezi Büyük Salonu. 2 1 30/Atatürk Cultural Centre Big Hall. 930 pm

ALICIA DE LARRO CHA piyano/piano
F. SCHUBERT
( 1 797-1828)

2 İmpromptu/Impromptus Op.90 (D.899)
No.ı Do minör/in C minor
(Allegro molto moderato)

No.4 La bemol Majör/in A flat Major
(Allegretto)

f. SCHUBERT

Sonat. La Majör Op.l20 (D.664)
Sonata in A Major Op.l20
•AIIegro moderato
•Andante
•AIIegro

ARA/INTERMISSION

I. ALBENIZ
( 1860- 1909)

" İberia" Süiti'nden 3 Parça
3 Pieces from "Iberia" Suite
No.1 Evocation
No.4 Rondei'ia
No.6 Triana

E. GRANADOS
( 1867- 1916)

"Goyescas"dan 3 Parça
3 Pieces from "Goyescas"
• Los Requiebros
•Quejas o la Maja y El Ruisenor
•El Pelele

Katkılanndan dolayı SANDOZ Ürünleri Ltd. Şti.'ne teşekkür ederiz.
We should /ike to thank SANDOZ Ürünleri Ltd. Şti. for their contributions.

ALICIA DE LARROCHA

B

arselona'da doğan sanatçı ilk resiralini
beş yaşında Madrid'de verdi: 12 yaşın
da da Madıid Senfoni Orkestrası eşliğin
de Mozan'ın bir piyano konçenosunu çaldı.
Alicia De Larrocha 1965'den itibaren ABD
ve Kanada'nın en önemli müzik merkezlerine
üç büyük tume yaptı: resitalierinin yanısı
ra Chicago. New York. Boston. Cleveland.
Philadelphia gibi orkestralar eşliginde çaldı. Sa
natçı aynca Avrupa. Uzak Doğu. Avustralya.
Güney Amerika ve Afrika'da resiraller ve kon
serler verdi. 1979'da Andre Previn yönetimin
deki Pittsburg Senfoni Orkestrası ile yaptigı
ABD tumesi sırasında altın yılını kutlayan Alicia
De Larrocha. aynı yıl Michigan Üniversitesi Mü
zik Şeref Doktoru ünvanını aldı.
Sanatçının aldığı ödüller arasında Paderewski
Madalyası (Londra 1961). plak kayıtlanndan do
layı 1960 ve 1974 Charles Cross (Paris) Plak
Büyük Ödülü: 1968 ve 1978 Edison Ödülü
(Amsterdam). en mükemmel solo yorumu do
layısıyla 1974 Grammy Ödülü. enesi yıl ise or
kestra ile en iyi klasik yorumu nedeniyle de
yeniden Grammy'yi aldı. 1978'de "Musical
America" dergisi tarafından Yılın Sanatçısı se
çildi ve 1979'da da "Goyescas" kaydıyla Alman
Eleştirmenleri Plak Büyük Ödülünü. 1980'de
franz Liszt Plak Büyük Ödülünü (Budapeşte)
ve 1982 yılında Altın Şeref Madalyası'nı.
1985'de de Michigan Üniversitesi Müzik Şeref
Doktoru ve kültüre yaptığı katkilardan dolayı
da İspanya'da "Premio Nadonal de Musica· ün
vanlannı aldı.

SCHUBERT:
IMPROMPTU NO. ı VE 4

L

atince "in promptu" (içe doğan) kelime
sinden bir müzik deyimi haline gelen ve
tek bölümlü kisa bir fantezi biçiminde
oluşan bu liıik parçalann. İmpromptu'lerin en
büyük ustalanndan biri de franz Schuben'tir.
Schuben kısa yaşamında müzigin her dalında
eserler vermiş. Chopin ve Schumarın gibi pi
yanoya en önde yer vermemesine karşın bu
lmpromptu'lere- yeni bir içerik. nitelik kazan
dırmıştır. Onun. ölümünden bir yıl önce
-Beethoven'in öldüğü yıl- 182/de yazdığı Op.90
(D.899) ve Op.post 142 (0.935) İmpromptu'le
rinde de bu özellikler görülür.
Schuben'in Op.90 dön İmpromptu'yu o yı
lın yaz ve güz aylannda besteledigi -ve belki
de Schott yayınevinin isteği üzerine- yine dön
küçük p{yano parçasını Aralık ayında. İmp
romptu adıyla belirleyerek Op.post 142'yi oluş
turduğu sanılmaktadır. (Robert Schumarın ise
bu son dört İmpromptu'nün gerçekte bir so
nat olabileceğini belirtir.)
Do minör İmpromptu Op.90 dizisinin ilk ese
ri ve en güzelidir: 4/4'lük ölçüde marş karak
terinde. değiştiiiierek duyurulan tek bir ezgi
den oluşur Karakteri enerjik Staccato'larla vur
gulanan ezgi bazen de lirik bir anlam kazanır.
Monoton şekilde tekrarlanan -ve Erlkönig Li
edini anımsatan- triyoleli eşlik de parçaya gi
zemli. kadeıı:i bir tım verir Tüm kontrastiardan
kaçınılan ve Coda'da Schubert'e özgü minör
Majör değişimlerle renklenen parça İmpromp
tu türünün şaheserlerindendir. (Süre 9')
Op.90 İmpromptu'lerin dördüncüsü ve so
nuncusu ise La bemol Majör tonda ve çabuk
ça (Allegretto) tempodadır 3/4'lük ölçüsü ve
iki ternalı kuruluşu ile ikinci İmpromptu'ye çok
'!2

benzer Sağ elle yorumlarıarı parlak arpejlet sol
elde güçlü vurgulama ile duyurulan dolgun ez
gi ve liıik anlatunlı Tıio bölmesi ile tüm piya
no repeıtuannın en ilgi çekici güzellikteki par
çalanndan biri olmuştur (Süre 7')

SCHUBERT: SONAT OP. l20

S

chubert"in sayısı 22"yi bulan piyano so
natlan -bitmemiş olanlan da saymak
üzere- üç bölüme aynlır: 1815-19 �ı 14
eset 1819-26 arası beş sanat ve ölüm yılı olan
1828"de bestelenen üç sanat... Ölümünden bir
kaç ay önce yazdığı ve opus numarası taşuna
yan La Majör Sanat (0.959) ile aynı tonalitede
olan bu türdeki ikinci eseri. 0p.l20 Piyano Sa
natı onun ilk döneminde. 1819 Haziranında
yazdığı andördüncü sonatıdıı: (Bu 14 sonatın
'
dokuzu da tamamlanmarnıştıı:)
Avusturyalı müzik taıihçisi Otto Eıich De
utsch"un (1883-1967) numaralamasıyla 0.664
sayısını alan sonatın daha önce. 1825"de yazıl
dığı da öne sürülmektediı: Besteciniri ölümün
den sonra 1829"da Josef Czemy tarafından ya
yınlanan bu eserde. Schubert kendi liıik yapı
sını. saflığını. mutluhJ8tınu ilk kez tümüyle
tekrar bulmuş gibidir: Yaz aylarında sürekli
gittiği Steyr ilinde tanıdığı. 18 yaşının gençliği
yanında pek virtüoz olmayan güzel piyanist
Josephine von Koller için yazılan ve bu neden
le de piyano partisinin zor olmamasıyla tanı
nan Sanat. neşeli ve güneşli bir hava gibi sı
cak karakterdeki yapısıyla. karanlık bulutlardan
dramatik geıillmlerden uzak kalır
Orta hızdan biraz daha canlı tempoda çalın
ması öngötülen ı. Bölüm (Allegro moderato)
özellikle güzel ana temasıyla ün kazanmıştır:
Kaygısız neşede. bir klarnet tarafından seslen
diriliyormuş gibi duyulan romantik karakterli
ezgi. piyanoda sol elin kınk akorlu bas eşliğin
de başlar: lied biçimindeki tekrarlarla sergile
niı: Yükselen tıiyolelere bağlanarak beliren yan
tema ise. Beethoven"in 7. Senfonisi"nin Allegra
bölümünün ıitınik düzenine benzeyen yapıda
ve armonik yosuniuktad.ıı: Gelişirnde ana te
ma kararılık bas seslerde. benzetimle yarısıo
lır Buradaki önemli güçlük -herhalde güzel
fraeulein"ı biraz yormak isteyen Schubert"in
oktavlı pasajlanyla ortaya çıkar ve parlak bir
etki yaratır Daha sonra sakinleşen ana ve yan
temaların birleşmesiyle oluşan bölmeyi. tek
rar (repıise) izler O da. şaşutıcı sürpizlerden
uzak. ana temayı iki kez hafifçe duyurduktan
sonra baslarda kaybolarak. çeklngen Coda"ya
ulaşır.
2. Bölüm (Andante) agır tempoda ve eserin
başka tonalitede (Re Majördel olan tek yeri
dir Schubert"in en sade anlatımlarından biri
olan ve sakin söylenen bir Uede benzeyen bö
lüm. başta törensel ama zarif aksarılı. hafifçe
(pianissirno) duyurulan tema ile başlar Bu te
ma üç kez beliıir: İklnctde Sol Majörde. Tirol
ritminde ve zengin eşllkte; üçüncüde ise yine
ana tonaliteye dönerek haslardaki benzetirnU
eşllkte yarısu: Bölüm. Schubert"e özgü mutlu
efektlerle. Majör ve ıninör tonlar arasındaki ge
çişleıiıı yarattı8ı özel armonik etkiyle sona erer
3. Bölüm (Allegro) canlı ve yine asıl tonali
te olan La Majör"dediı: Neşeli daha çok tek
nik gerektiren parlaklıkta Mozat"ın Rondo1an
ıu anunsatan havadaki belirgin rttrnlyle seçkin
leşiı: Sanat formunda yazılrruşor Gelişirnde ar
monik renklllikle ve plyanonun etkin biçimde
tema başlangıçlanıu yarısıtmasıyla süren ftnal
de. arpejlerle süslenen bir ara bölme de
(lntermezzo) aşılarak sona ulaşılu: (Süre 22')

ALBENIZ: 3 PARÇA

A

lbeniz"in hepsi de İspanya'ya özgü ad
larla yayınlanan piyano eserlerinin en
başında 1908'de tamamlanan ve dört
kitaptan oluşan İbeıia Süiti gelir ı. Kitap:
Evocacion. El Puerto. El Corpus en Sevilla
( 1906); 2. Kitap: Rondena. Almeıia. Tıiana
( 1906): 3. Kitap: El Albaicin. El Polo. Lavapies
(1907); 4. Kitap: Malaga. Jerez. Eritana (1909)
adlı parçalan kapsar Barselona· ya yerleşen an
cak 1903"de babasının ölümünden sonra ya
şamını frarısa"da Nice'de sürdüren Albeniz. son
yıllannı İbeıia üzerinde çalışarak geçirmişti!: 12
parçadan oluşan· Iberta'nın ilk yorumu ise dört
bölüm hallnde kadın piyanist Blanche Selva ta
rafından fransa"da. 1906-09 yıllan arasında ger
çekleştirilmiştir ı. Kitabı 9 Mayıs 1906"da Pa
ıis"de Pleyel Salonu"nda. 2. Kitabı ı ı Eylül
1901de St. Jean de Luz"de. 3. Kitabı Paris'de
Madame Polignac'ın evindeki konserde. 4. Ki
tabı ise 9 Şubat 1909'da Societe Nationale'de
seslendirilen eserin bazı bölümleri daha son
ra Enıique femandez-Arboz tarafından arkest
raya uygulanmıştır.
Süitin ilk parçası Evocacion (Çağn) başlığını
taşır. Eski dans formu olan fandanguillo'nun
3/4"lük ritmiyle değerlendirilen Evocacion'da
önce liıik ve cekici tema agır tempoda. tatlı
lıkla (tr es doux) duyurulur (Evocacion'un or
kestra düzerılemesinde bu tema bas yaylıçal
gılada yansıtılmıştıı:) Ezginin bağlı biçimde
(Legato'lu) duyurulmasıyla güzelleşen bu te
ma. yardımcı karakterdeki ikinci tema ile dö
nüşümlü belirir ve parça empresyonist etkide
zarif bir akorla sona erer.
iberta'nın dördüncü parçası Rondena yine
eski bir Flarnenco dans türüdür Endülüs'ün
Ronda kentinden kaynaklanan ve değişik rit
mi ile ilginç. ancak İspanyol olmayan Avrupa
lılann yorum güçlüğü ile karşılaşoklan bu dans
ta ritim sürekli olarak 6/8 ile 3/4'lük arasında
değişir Aynca melodi çizgisinin. onu çevrele
yen dokudan ön plana alınması da bazen zor
dur Liıik orta bölme ise buna kontrast oluştu
rur

Silitin altına parçası Tıiana ise etkili ve renkli
bir dansor Yedinci parça "El Albaicin"in de
Granada'nın çingene mahallesini canlandırdığı
gibi Tıiana da Sevil (Sevilla) kentinde. Flarnen
co'ya yön veren bu ırkın yaşadığı Tıiana ma
hallesini anlatan kıvılcınılı. parlak. ıitınik özelli
ği üstün bir parçad.ıı: Özellikle bu ritim arılayı
şının gerçekleştirilmesi her iki ele de güç gö
revler yükler

GRANADOS

G

.5

PARCA

ranados'un dünya çapındaki başansı
19l l'de bestele� Goyescas adlı piya
no süitiyle başlar Ilk kez Berselona'da
9 Mart 191 ı' de seslendirilen eset Paris'de
Pleyel Salonu'nda 4 Nisan 1914'de Granados'un
yorumuyla olağanüstü bir başan kazanmış ve
bestecl. Albeniz gibi ölümünden sonra değil.
hemen Legion d'Honneur nişanıyla ödüllen
dirilınişti.
Goyescas üzerine bir opera bestelemesi is
tenilince. İsviçre'de çalışarak operayı tamamla
mış. ancak I. Dünya Savaşı nedeniyle eserini
alarak New York'a gitmiş ve Metropolitan Ope
rası'ndaki 26 Ocak 1916 günkü temsille tüm
dünyada ün kazarırnıştı. Granados Amerika'dan
bir ari(adaşuıa gönderdiği mektupta "Birçok ye
ni fikirle dolu oldugunu. bestecill8e. çalışmaya

daha yeni başlayacağını" yazıyordu. Ancak dü
şündükleri gerçekleşemedi: ABD Başkanı
Wilson'un isteği üzerine Beyaz Saray'da ver
diği_resital yüzünden İspanya vapurunu kaçır
dı; Ingiltere'de Livepool'dan aktarma yaptığı
Sussex gemisi Manş Denizi"nde bir Alman de
nizaltısı tarafından 24 Mart 1916 günü saat
15.00'de batınldı. Önce bir cankurtaran sanda
lına alman Granados kansını boğUlmak üzere
olduğunu görünce suya atladı. Onunla birlikte
kaybolduğu zaman 49 yaşındaydı...
Massenet"nin "İspanya'nın Gıieg'i" diye ta
ıumladığı. Saint-Saens'ın "Avrupa müziğinin iler
deki en büyük temsilcisi" olarak gördüğü
Granados. temalanıu halk müziğinden almadan
o karakteri şiirsel havada. armonik zengirılik ve
özgürlükle yansıtabiliyot Katalanyalı olduğu
için. Endülüslülerin aksine ıitme değil. duygu
ve melodiye önem veriyordu. Kendi de iyi bir
yazar ve ressam olan besteci. ürılü ressam
francisco Goya'ya ( 1746-1828) hayrandı; hat
ta onun bazı tablolarını özel koleksiyonunda
saklıyordu. Granados'u en iyi tanıyanlardan
Boladeres İbem onun en güzel tanımını yap
mış: "O da Goya gibi idealistti. Yine Goya gibi
gördüğü. ele aldığı konuyu en iyi nasıl yansı
tacağını biliyat özü elde edebiliyordu':
Granados Goya'nın müzikal değişime en uy
gun altı resmini seçmiş ve bir süit biçiminde
bestelemiştiı: Burılardan her biri onun için
önemli kişilere adanrıuştır: ı/Los Requiebros
(Zarif kompUmanlar):Avusturyalı ürılü piyanist
ve Liszt'in öğrencisi Emil Sauer'e; 2/Coloquio
en La Reja (Aşk Düeti): ürılü fransız piyanist
Edouard Risler'e; 3/El fandango de Candil
(Mum ışığında fandango): Paris'de öğrenciliği
sırasında odasını paylaştığı ürılü İspanyol pi
yanist Ricardo Vines'e; 4/Quejas o la Maja y
el Rı.ıisenor (Yakınışlar ya da Gençkız ve Bül
bül): Yaşama birlikte veda ettiği eşi Arnpara
Gal'e; 5/El Amor y la Mueıta (Aşk ve Ölüm):
Paderevski:nin öğrencisi. sonradan ABD'ye
yerleşen Ingiliz piyanist Harold Bauer'e;
6/Serenata des Espectro (Hayale Serenad): pi
yanist Alfred Cortot'ya.
"Los Requiebros'da Granados ürılü İspanyol
halk dansı lota'nın ıitınik canlanduılışını kan
şık bir dokuyla. sanki bir aşığın Uıizmiyle. baş
tan çıkancı okşayışlanyla yarısıtrnakta" diyor
müzik yazan RO. Darrell... Gerçekten de sev
gimizi kazanan melodik fikirler piyanoda bir el
den diğerine. güç figürlerin eşliğinde ulaşır. Par
ça sık sık Liszt'in düzerılemelerini anunsatan.
zorlu çift ses tekniğini sergiler Çok kez çeşit
lemelerle işlenen temanın basit olmasma kar
şırı parça virtüoz ve kültürlü bir yorum gerek
tirit (Süre 8')
Goyescas'nın dördüncü parçası "Quejas o la
Maja y el Rı.ıisenor" (Yakınışlar ya da Gençkız
ve Bülbül) Granados'un büyük bir aşkla bağlı
olduğu. geride kalan pekçok mektuptan da an
laşılan eşi Arnpara Gal'a ithaf edilmiş; silitin en
güzel en duygulu parçasıd.ıı: Romantik bir rap
sodiye benzeyen parçada. gençkızın melanko
liyle yükselen acı yakınışlanna. bülbülün ka
dans biçiminde arabesklerle şakıyarak. dem
çekmesiyle cevap verişi yarısıolır (Süre 6')
Korkuluk anlaıruna gelen "El Pelele� başlan
gıçta Goyescas Süiti içinde yer almamış.
Granados bu parçayı -soıuadan yazdıgı ürılü
Intermezzo gibi- perde başlangıcı Için or
kestraya uygulamak amacıyla yazıtUŞtır
(Süre 4')
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KENNETH GILBERT.

klavsen/harpsichord

G.F. HAENDEL

Silit No.7. Sol ıninör/Suite No.7 in G ıninor

(1685-1759)

•Ouveıture (Largo-Presto-Largo)
•Andante
•Allegro
•Sarabande
•Gigue
• Passacaille

J.S. BACH
(1685-1750)

İtalyan Konçertosu. Fa Majör (BWV 971)
Concerto in F Major

Italian

•(Allegro)
•Andante
•Presto

ARNINTERMISSION
J.Ph.

R.AMEAU

(1683-1 764)

n

SCARLATII

(1685-1757)

Silit,

Mi

ıninör/Suite in E ıninor

•Allemande
•Cciurante
•Gigues en Rondeaux 1-11
• Le Rappel des Oiseaux
•Rigaudons 1-11 et Double
•Musette en Rondeau
•Tambourtn
• La Villageoise

5 Sonat/Sonatas
•Si bemol Majör/in B flat Major (K.550) (Allegretto)
•Fa minör/in F ıninor (K.l84) (Allegro)
•Re I1ajör/in D Major (K.490) (Cantabile)
•Re Majör/in D Major (K.491) (Allegro)
•Re Majör/in D Major (K.492) (Presto)

Katkılanndan dolayı Saym FETHi TANALAYa teşekkür ederiz.
We should !ike to thank l1r. FETHI TANALAY for his contributions.
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KENNETH GILBERT

M

ontreal'da (Kanada) doğan sanatçı
uzun yıllar fransa'da yaşadı: Ruggero
Gerlin. Nadia Boulanger ve Gustav
Leonhardt ile eğitim gördü. 1963'de Avrupa
Ödülü'nü. 1969'da Kanada Sanat Ödülü'nü.
197l'de Gülbenkian Vakfı Ödülü'nu aldı:
1978'de Kanada'da Yılın Müzikçisi seçildi.
Sanatçı Coupelin'in tüm klavsen eserleıirıi.
D'Arıglebeıt. Duphly. forqueray gibi fransız
bestecileıin. Bach'ın alu fransız Süiti'ni ve
Haendel'in sekiz büyük süitini de kapsayan
klavsen eserlerini çeşitli plak. firmalan için dol
durdu. 1977de Arehiv plak. serisi için 18.yüzyıl
yapısı üç klavsen kullanarak Rameau'nun tüm
klavsen müziklerini. froberger'in alu süitini,
Trevor Pinnock ile beraber Antonio Soler'in iki
klavye için (klavsen ve foıtepiano) alu konçer
tosunun plak. kaydını yapu. Sanatçı aynca
Trevor Pinnock ve English Conceıt ile birlikte
Bach'ın iki. üç ve dört klavsen için konçer
tolanru: yine Bach'ın 48 Prelüd ve füg'ünü.
Goldberg Çeşitlernelerini pJa8a doldurdu Ken
neth Gilbert Edinburg. Harrogate (iki konser
de 48 Prelüd ve füg'ü yorumladı). llege. Pa
ris. Cheltenharn. Bath. Bordeaux. Bresci<ı ve
York festivallerine katıldı: radyo kayıtlan yapu
ve birçok ülkede resitaller verdi: Academy St.
Martin-in-the-fields. Venedik Solistleri ve
English Concert ile çaldı.
Domenico Scarlatti'nin tüm sonatlaruu ye
niden derleyerek yayıniayan sanatçı klavsen
le ilgili makaleler yazmakta. korıferanslaı: ders
ler ve ihtisas kurslan vermekte. uluslararası jü
rilere katılrnaktadıı:

HAENDEL SUIT

J

.S. Bach'ın yaşıtı Alman besteetler arasın
da yalnızca sorıradan Ingiltere'ye yerleşen
Georg fıiedıich Haendel klavyeli çalgılar
için çağını aşan besteler yaıabilmiştiı: Daha çok
opera. orotorya orkestra ve org eserleri ya
zan Haendel zamanın piyanosu olan klavsen
için pekçok süit besteleıniştir. Bu süitleıin ço
gu da bested daha hayatta iken diziler biçi
minde yayınlanrnıştıı: Londra'da yayma Smith
tarafından 1720'de bestecinin izniyle basılan ve
sekiz süitten oluşan ilk diziye Haendel ilginç
bir önsöz yazrnışor: "Ortada benim adımla pek
çok hem dognJ olmayan. hem de taklid klav
sen parçalan görüldügü için bunların aslını ya
yınlamak zorunda kaldım. Daha kullanışlı biçi
me sokmak için de bunlara yeni parçalar ek
ledirn. Eger bu eserler iyi kabul görürse. beni
bu kadar cömertçe destekleyen ulusa naçiz
yetenegimle hizmet etmeyi ve devarn etmeyi
bir görev bilirim..� Ancak bu diziletin ikincisi
Londra'da Walsch. üçüncüsü Amsterdarn'da
Witvogel yayınevleri tarafından -yine bes
teaden habersiz- 1733'de basıldı. Daha son
ra 173S'de bizzat Haendel'in gözetiminde
Walsch'ta "Org veya Klavsen için 6 füg veya
Voluntary1er" başl®yla çıkıyo� 19. yüzyıl !Ja
şında Anton Diabelli altı fughetta'lık diziyi "Un
lü Haendel" adıyla yayınlıyo� 1928'de özel bir
koleksiyanda elyazrnası halinde bulunan 76
parça ve 1942'de "12 fantezi ve 4 Klavsen
Parçası" basılıyordu.
Tüm bu diziler içinde ancak birinci ve dör
düncü kuşkusuz olarak otantiktiı: Haendel'in en
önemli klavsen eserleri de 1720'de basılan ilk
dizide yeralan sekiz süittir. Bu silltierde çeşitli
Avrupa ülkelerinden danslar (Almanya'dan
Allemande. fransa'dan Coıırante. İspanya'dan
Sarabande. İngiltere'den Gigue. İtalya'dan Pas
sacaglia. vs.) kullarunası nedeniyle Haendel bi
yografisi de yazan Romain Rolland bu eserler
için şurılan söyler: "İlk yayınland® gün ne ise.
bugün de öyle kalacaktır: Avrupalı Klasik
Eser!..�
Haendel'in Londra'da Royal Academy of
Music'te (Kraliyet Müzik Akademisi) İtalyan
operalanru sahneye koydugu. hatta iyi şarkıa
lar bulmak için Avrupa'da sanatçı araci® yıllar
da fransızca "Suites de pieces pour le ciave
cin compos ees par G.f. Haendel" başl®yla
basılan 7. Süit altı bölümden oluşın Silitin en
uzun bölümü olan fransız stillndeki Uvertür
(Ouverture) özellikle güçlü kadanslan kapsa
yan bas partisi ile bir oıkestra etkisi yaraoı: A8ır
(!..argo) tempoda başlayan ve yine aynı agu-
lıkta sona eren uvertürün orta bölmesi ise çok
canlı (Presto) tempoda düzerılenıniştir. 2. Bö
lüm iki sesli. pastaral havadaki orta hızda (An
dante) bir Allemande'ı anımsatıı: 3. Bölüm yi
ne iki sesli ve canlı (Allegro) tempoda Scher
zo karakterinde gelişen hızlı fransız dansı
Courante'a benze[ 4. Bölüm sade yapılı ve agır
tempolu dans Sarabande'dır Silitin en kısa bö
lümünü Haendel'in 1705'de yazd® Almlra
operasının bir aryasından ald® hızlı ve sıçra
yan tempodaki Gigue oluşturın En son bölüm
Passacaglia ise Haendel'in en ürılü klavsen par
çalanndan biıidiı: Kurallara uymayan biçimde
silitin en sonuna yerleştir.ilen bu dansın hem
melodik. hem ıitmik karakterdeki dört ölçülük
bas ternasL çeşitierne ustası Haendel tarafın
dan pırıltılı arpejlerle. bir dizi ilginç çeşitleme
lerle etkili biçimde degerlendiıillı: (Süre 19)

BACH: !TALYAN KONÇERTOSU

B

a,ch'ın 1 73S'de yayınlanan "Clavier
Ubung"un (Klavye Etüdleri) Il. Kitabı'n
da fa Majör İtalyan Konçertosu da yer
alıyor ve şu başi® taşıyordu: "İtalyan zevkine
göre Konçerto... Müzikseverlerin ruhlanru ta
zelemek için bestelenıniştir': Ese� adı gibi or
kestra için konçerto olmayıp. klavyeli solo çalgı
için yazılmışti[ Bach. orkestra eşliğindeki solo
çalgılı konçerto üslubunu göz önüne alarak so
lo bölümünü hafif (piano). tutti bölümünü de
kuvvetli (forte) olarak uygulamış. böylece eser
de belli bir karşıtlık yaratmışti[ .
İlk bölüm oıijinalde başlıksız bırakılrnışor: an
cak. genellikle Allegra tempoda çalınlt ı. ve
3. Bölümler fa Majör tondadır 2. Bölüm Re mi
nör tondaki Andante'nin süslü ve ağır girişi İtal
yan konçertolan stilinde. sol elin çaldığı sürekli
bas partisiyle gelişir. (Süre 12')

RAMEAU: SÜIT

F

ransız klavsen müziği Coupelin'den son
ra en veıirrıli çağını Dijon'da doğan.
Oermont' da organist olarak çalışan ve
ancak so yaşında Paris'e gelerek XV.Louis'nin
saray besteel olan Jean Philippe Rameau ile
yaşamıştu:
Operalanyla da ün kazanan Rameau sahne
eserleri yanında 6S klavsen parçası yazrnıştıı:
Bunlann çoguna özel isir.rıler takan. geleneğe
uygtın olarak aynı tonalitedekileıi aynı süit
içinde toplayan besteeL klavsen parçalarının
1724'de Paris'te yayınlanan "Pieces du clavectn
avec un methode sur la mecanique des doigts"
(Parmaklan çalışurma metodu ile Klavsen için
Parçalar) adlı Il. Kitabı'nda yalnızca Mi ve Re
tonundaki parçalara yer vermiştir. Bu kitabın
ilk bölümünü Mi minör süit oluşturın Daha
sonraki parçalar ise Re Majör ve Re minör ola
rak sıralanrnıştıı: Rameau bu klavsen parçala
rında daha olgun bir sanatçı olarak belirgirıle
şir; geleneksel dans parçalanyla. neşeli ya da
ciddi karakterde parçalan kontrastlı biçimde
sergileyerek renkli bir ortarn yaratıı:
Sekiz parçadan oluşan silitin ilk üç parçası
eski süit arılayışına uygun danslardır: Ilk parça
zarif biçimde. Mi minör toncia agır ve zarif bir
Alman dansı olan Allernande'dır Onu. yine aynı
tonda daha canlı fransız dansı Coıırante izle[
3. Bölüm Rondo (Rondeau) biçiminde hare
ketli ve hızlı ıitirnli İngiliz dansı olan iki Gigue'
tir: ilki Mi mini;'>� ikincisi Mi Majör tondadır 4.
Bölümden sonra süit kırsal bir hava ve anlam
kazanır: Dördüncü parça Mi minör tondaki "Le
Rappel des Oiseaux" (Kuşların Toplanması)
renkli akorlarla sanki görsel bir tablo gibidir; eğ
lenceli. doğadan yansıyan avıltılarla ürkmüş
kuş sürülerinin müzikal arılatımı iki zarif böl
mede sunulın Onu izleyen neşeli ve dinç köy
dansı Rigaudon da iki ayn tonalitede'. önce Mi
minör sorıra Mi Majör tonda orkestral bir an
layışla düzerılenıniştiı: 2 Rigaudon'a Majör ton
da bir Double da eklenmiştir. Altıncı parça za
rif tınıJı. bas partisiyle seçkirıleşen Mi Majör ton
da Rondo biçimindeki (en Rondeau) Muset
te'tiı: Yedinct sıradaki Mi minör tondaki Tarn
bourin ise Rameau'nun ürılü parçalarındandır
ve sorıradan pekçok çalgı için de düzerlierne
si yapılmıştır; ilkel ve güçlü ezgisL etkileyid ıit
mik canlılı8ıyla ilgi çeken bu ı=ri Rameau son
radan -Rigaudon'lar ve Musette ile birlikte1739'da Les fetes d'Hebe (Bahar Tarınçasının
Bayramlan) adlı opera-balesinde orkestrasyo
nunu yaparak değerlendirıniştir. Silitin son par
çası La Villageoise (Köylü Kız) ise bir köy gü-

zelinL utangaçlığını vurgulayarak yansıtıt Mi mi
nör tondaki Rondo biçimindeki bu dansın son
bölmesinin ise -oktavlarla sunulan ağırdan alan
bas eşliğinde- heyecanlı 16'lık notalarla çoşa
rak. kızın bir köy delikanlısı ile yapbğı dansı ser
gilediğini uzmanlar belirtir.

SCARLATTI: 5 SONAT

ı

71S'de 30 yaşında iken Papalık Orkestra
sı'na yönetici olarak atanan Domenico
Scalatti. o devirde en onurlu görev sayılan bu işi bırakmış. klavsen virtüozu olarak kon
serler vermeyi yeğleıniştiı: 25 yıl süreyle Mad
ıid Sarayı'nda yaşayan bestect burada çogu da
kaybolmuş veya basılmaıruş. sayısı 600'ü ge
çen klavsen sanatlan ve parçalan besteleıniş
tir. Sanatlar tek bölümlü. bir veya iki ternaiL en
gin bir fanteziyle yazılan lied benzerL bazen ne
şeli. bazen hüzürılü doğal melodilerle süslü Ba
rak çağ ağırl®nın pek görülmediği üç-beş da
kikalık zarif eserlerdiı: Bu parçalarda kullandı
ğı staccato. tril. oktav ve arpejlerle yeni bir klav
ye tekniğinin gelişmesine yol açan ve piyano
etüdlerinin yaratıcısı sayılan bestecinin eser
leri hem çağında hem de öldükten sorıra ilgi
görmüş ve değelini yitirmemiştir.
İlk kez 1739'da Madıid'de basılan sonatm
1839'da Viyana'da Cari Czemy tarafından ya
yınlanmış. 1907-1939 yıllan arasında da Mila
noda Alessandro Longo tarafından 545 sanat
olarak düzerılenıniştiı: Longo'nun (L) olarak nu
maraladığı eserlerin sayısı klavsenist Ralph
Kirkpatıick'in 1953'de sınıflandırmasıyla (K) nu
marasıyla sss·e yükselmiş. Pestelli ise onun
karşıtı bir diziyi (P) numarasıyla hazırlarnıştıı:
Bu konuda Kerıneth Gilbert de önemli çalış
malar yaprnıştıı: Bu sonatlardan ilk numaralan
taşıyanlar Barak üsluba yakınlık gösteıit Da
ha sonrakilerde ise çalış tekniği ön plana alın
rnıştıı:
Si bemol Majör tandakL 4/4'lük ölçüdeki ilk
sanat (K SSO 1 L 542 /P S54) zarif bir yapıda
çabukça (Allegretto) tempodadır Daha canlı
(Allegro) tempoda olan 2. Sanat (K 184 1 L
189 1 P 102) 3/8'lik ölçüde ve fa minör ton
dadır 3.. 4. ve S. Sonatların hepsi de Re Majör
tondadır 3. Sanat (K490 IL 206 1 P 476) 4/41ük
tempoda şarkı söyler gibi (Cantabile) duygu
lu bir arılatımdadır 4. Sanat (K 491 1 L 164 1
P 484) ise daha canlı (Allegro) tempoda ve
3/4'lük ölçüde gelişir. s. Sanat (K 492 1 L 14
1 P 443) ise 6/8'lik ölçüsüyle İspanyol unsur
lan da sergileyen canlı kadanslarla çok hızlı
tempoda (Presto). taşkın havada bir danstıı:
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NIHAN YAPALl
D. SCARLATII
(1685-ı757)

L

van

BEETHOVEN

( ı77B-ı827)

piyano/piano

3 Sonat/Sonatas

•Do minör/in C minor (L.352)
•Re minör/in D minor (L.366)
•Re Majör/in D Major (L.4ı5)

Sonat No.21 "Waldstein': Do .Majör Op.53
Sonata No.21 "Waldstein" in C .Major Op.53
•Allegra con brio
•Introduzione. Adagio molto-attaca
•Rondo. Allegretto moderato-Prestissimo

ARA/INTERMISSION

f. CHOPIN
( ı8ıO-ı849)

3 Etüd!Etudes
•Do .Major/in C .Majo� Op.lO No.ı
(Allegro)

•Do diyez minor/in C sharp mino�
0p.25 No.7 ( Le n to)
•Do minor/in C mino� Op.25 No.l2
(Allegro molto e con fuoco)

RAHMANİNOF/
RACHMANINOV

Scherw No.2, Si bemol minö� Op.31
Scherw No.2 in B tlat minor Op.31
Elegie. Mi bemol minör Op.3 No.l
Elegy in E tlat minor Op.3 No.ı

RAHMANİNOF/
RACHMANINOV

2 Prelüd/Preludes
•Fa diyez minör/in F sharp mino� Op.23 No.ı

f.

CHOPIN

S.

( 1 873- ı 943)

S.

(Moderato)

(Largo)

•Sol minör/in G mino� Op.23 No.5
(Alla

marcia)

Katkılanndan dolayı IB.M Türk Ltd. Şti.iıe teşekkür ederiz.
We should !ike to tlıank IB.M Türk Ltd. Şti. for their contributions.

SCARLATTI: 3 SONAT

S

carlatti'nin 6<XJ'ü geçen sayıdaki sonatı
klavsen için yazılmış olmasına karşın
çağdaşlarının aksine- piyano ile yorum
lanmalan bu eserlerin degeıini azaltmaz. Bu
arada K. Czemy. E. Sauec T. Tausig ve H. von
Bülow gibi ünlü piyanistler bu sonatiann türlü
düzenlemelerini yapmış. bazen ana yapıyı bo
zabilen. armonik. tonalite ve parti degişiklikle
ri de uygulamışlardıı: Fakat günümüzde Lan
dowska gibi usta klavsencilerin. Horowitz gibi
ünlü piyanistleıin başlattıklan aslına sadık yo
rumlarla D. Scarlatti tekrar hak ettiği yere ulaş
mış: aşınya kaçmayan dinamizm. aksan. cüm
le işaretlerine uyan seslendiıilişlerle Barak an
layışın bu en güzel örnekleri yeniden canlan
dınlmıştır.
Scarlatti'nin sanatlan çeşitli sistemlerle nu
maralanmış (Alessandro Longo = L. Ralph
Kirkpatıick = K. Pestelli = P). bazen de liıik.
Cantabile veya dans stilinde. ya da teknik prob
lemlelin çözümünü öngören tarzda olarak sı
nıflandınlmıştıı:
Scarlatti İtalyan klavye müziğini füg biçimi
nin sıkı kalıplanndan kurtararak bir bakıma mo
dem piyano stilinin temellerini de bu teknik
çözümlerle kurmuştuı: Bu türdeki eserlerini so
natlaı: egzersizler (Essercizi). ya da klavsen par
çalan (Pi eces pour le Clavecin) olarak adlan
dıran Scarlatti. aynı zamanda bu çalgının tek
nik çözümünü arayan ilk virtüozu da olmuş
tur: Ellelin geniş sıçrayışlarla ayrılması. ya da
çapraz biçimde çalarak etki yaratmasını da dü
şünerek klavyenin daha özgür olmasını sağla
mıştır.
Bu programda sunulan ve daha çok Barak
unsurlan yansıtan hızlı (Allegro) tempodaki Do
minör tondaki canlı (L 352 1 K ı ı 1 P 67) ve
zarif tavırlı. daha az hızlı (Allegro non troppo)
tempodaki Re minör tondaki (L 366 1 K ı 1
P 57) sonatlardan sonra gelen Re Majör ton
daki. hızlı (Allegro) tempodaki sonat (L 4ı5)
ise ısrarlı akorlac ses tekrarlan ve her türlü ku
rala karşı gelen şakacı süslemelerle seçkinle
şiı:

BEI:THOVEN SON AT NO 2 ı

P

NIHAN YAPALI

ı

970 yılında dogarJ Nihan Yapalı ilk piya

no çalışmalanna beş yaşınd� Rana
Erksan ile başladı. Daha sonra Istanbul
Belediye Konseıvatuan'nda Prof. Ova Sünder
ve Prof. Emel Çelebioğlu'nun öSrencisi oldu ve
bu arada Alman üsesi'ndeki egitimini sürdür
dü.
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ı 988 yılında konservaruan pekiyi derecey
le bitiren Nihan Yapalı Almanya'nın freiburg
kentinde Prof. Vitali Margulis ile çalışmalanru
sürdürmektedir:
!BM tarafından düzenlenen ı 988 Ulusal Mü
zik Yanşması'nda birinci olan Yapalı aynı za
manda Prof. Necil Kazım Akses Özel Odülü'
nü de kazanmıştıı:

iyano Beethoven'in yaşamında ve bes
telerinde en önemli yeri tutac Daha
gençliğlnde Mozart'ı etkileyen dogaçla
rna çalışı Viyanalı dinleyidyi büyüleyen güç
lü ve anlamlı tuşesL bir yay gibi uzayan
Legatolan ve belki bazen sert seslendirişinin
şaşııtıcıJ®yla seçkinleşen Beethoven'in piya
no sanatlan genellikle üç bölüme ayrılır: Erken
dönemde doga!. canlı bir çoşku vardıc oda mü
zi8i havası egemendir: Orta dönemde parlak
konsertant etki ön plana geçe� piyanistin da
ha etkili olabilmesl hatta virtüoz bir yorum ser
gilernesi gerekiı: Bu dönemde Waldstein So
natı'nın büyük konçeıtolann çağl da gelmiştiı:
Son dönem ise sağlrlığl nedeniyle dış dünya
dan uzaklaşmasL piyanoyu kendi hülyalaruıa
ve deneylerine ayınşının dönemidir:
Beethoven yaşamında bir dönüm noktası
olan Eroica Senfonisi'rıi yazdığl yıl olan ı804'cle
Op.53 Piyano Sonatı'nı tamamlamış ve onu
Bonn'dan tanıdığl arkadaşı Kont ferdinand von
Waldstein'a (1762-ı823) ithaf etmişti. Eserini
para için herhangi bir soyluya adamak yerine.
çok sevdiğl ve saydığl, ayru zamanda bested
de olan Waldstein'a ithafı bir yenllikti Aynca
fransız piyano yapımcısı Erarcl'ın ı803'de yol
ladığl. o devlin beş oktavlık piyanolarını aşan

ses genişligiyle-Sol anahtarlı portenin beşinci
ilave çizgisinin üstünde yer alan tiz Do sesine
ulaşabilen-ve daha üstün bir titreşim sağlayan
büyük gövdeli piyano Beethoven'e yeni ola
naklar sağlarruştı; belki Waldstein Sonatı·nın tı
nısal zenginligi bununla da açıklanabilir Beet·
hoven'in. bu eseriyle büyük form ustalığına
eıiş tiğini. özgürce ve soylu biçimde yükselen
bir anıt yarattığını belirten müzik dünyası bu
konuda ayru düşünceyi paylaşmıştır
Sonat iki büyük bölümden ve aradaki kısa
geçişten oluşur. Daha ı. Bölümün (Allegro con
bıio) başında akorlarla duyurulan 14 ölçülük
giriş ile eserin yeni bir dili oldUğU belli olur: Bu
akorlar giriş değil. ana temadıı: Güçlü ve canlı
ana tema klasik foımlara hiç aldınnadan. alışıl
rnamış çeşitli tonalitelerde değişime Uğrar:
fransa'da bölüm başlangıcının bir kreşendo ile
yükselmesinin aydınlık bir gün ışığına benze
tilmesi nedeniyle esere ı..:Aurore (Gündoğumu)
adı veıilmiştiı: Staccatolu oktavların dört ölçü
lük geçişinden sonra oluşan ve bu canlı hare
kete kural dışı bir tonalitede karşı çıkan Koral
benzeri aydınlık yan tema yeni bir hava yara
tır Mi .Majör tonu ile bu yan tema bölüme hem
parlak bir renklilik. hem de geniş bir aımonik
olanak sağlar
28 ölçü uzurılı..ığUndaki kısa ve çok ağır tem
podaki 2. Bölüm (Adagio molto) ise
lntroduzione (Giriş) başlığını taşır: Aslında
Beethoven. öğrencisi Ries'in anlattığına göre
eseri üç bölüm olarak planlamış ve ikinci bö
lüm için uzun bir Andante yazmış. ancak bir
arkadaşının eserin çok uzun oldUğUnu söyle
mesi üzerine önce aşın öfkelenmiş: sonra da
ona hak vererek bu bölümü çıkarmış ve ''Arı
dante favori" adıyla aynca yayınlamış...
Beethoven bu kısa bölümü. lntroduzione'yi fi.
nale ( Rondo'ya) geçiş olarak kullanmıştır: Ön
ce yan tema anımsatılmış. sonra tutkulu ve ad
di bir ezgi duyurulmuş ve gerilimli ilk bölmeyi
tekrarlayan bir atak (Attaca) ile neşeli ve par
lak Rondo'ya geçilmiştir:
Son bölüm Allegretto moderato tempoda
bir Rondo'dur: önce sade ve geniş bir ezgi gi
bL mutlu biçimde yayılıı: Bu melodinin beste
cinin doğdUğU kent olan Bonn'dan anımsadığı
bir Ren halk şarkısı oldUğU ve yine ayru kent
ten gelen Kont Waldstein'ı düşünerek buna yer
verdiği söylerıiı: Çok kez tekrarlanmasına kar
şın büyüsünü yitirmeyen ezgi yan temalarla
karşılarur ve doruk noktasını oluşturan çok hızlı
(prestissimo) Coda'da virtüozca duyurtılur Bu
rada oktavlarla seslendirilen bölme yeni bir ok·
tav çalış ekolü gerektirnıiş. nilleıin yarattığı bü
yülü cru. soruaki Beethoven sonadannda sık
sık duyulan bir unsur olmuştur (Süre 26')

CHO P I N 5 l.I UD

C

hopiri romantik piyano tekrJWr1 de
önemli olan 24 Etüd'ünden 0p.10'u
1829-32. Op.2s olanlan da 1832-36 yıl
lan arasında yazdı. İlk 12 Etüd'ü franz Uszt'e.
Op.2s 12 Etüd'ü de Uszt'in dostu Kontes
D'Agoult'a ithaf ettL
Czerny ve Cıamer'in piyano etüdlerini mo
dası geçmiş bulan Oıopin'in. Paganinfnin de
etkisinde kısmen parlak. kısmen şiirsel arılatırn
la yazdığı etüdler tutucu çevreler tarafından
uygunsuz. isyana olarak nitelendirildi. Ancak
Schurnann ve Uszt gibi ürılü besteeller bu
etüdlerde piyanonun nasıl ustaca değerlendi
rildiğini anlıyot devrtm yaratan duatesini (par
mak Işaretleri). "Etüd" şeklindeki başlık altın-

da gizlenen romantik piyano stilinin getirdiği
yeniliği farkediyorlar destekliyorlardı.
Çağımızın ünlü piyarıisti Cortot ise bu konu
da şunlan söylemiş: "Etüdlere. virtüozitesi ol
mayan piyarıist nasıl ulaşamıyorsa. müzikalitesi
olmayan virtüoz da aynı şekilde başansız kal
maya mahkumdur·:
Op.ıo No.1 Do .Majör Etüd ellelin gelişmesi
ve güçlenmesi için değerli bir arpej çalışması
dır Kınk akorlardan oluşan pa$ajlar dalgın tını
lı bas oktavlar eşliğinde sanki bir Koral şarkı
havasında duyurulur Hızlı (Allegro) tempo el
leıin şaşmaz bir çabuk!UğUnu gerektirir Küçük
olmasına karşın elastiki ellere sahip olan Cho
pin. dolgun bir sononte için öğrencilerine bu
etüdü önce çok yavaş ve yüksekte tutulan par
maklarla çalışmalannı öğütlermiş. (Süre 2')
Op.25 No.7 Do diyez minör tondaki. 3/4'lük
ölçüdeki ağır (Lento) tempodaki Etüd bu dizi
nin en uzun süreli ve en hüzüniü olanıdıı: Bu
etüdteki Slav müziğine özgü hüzün (Lehçe
adıyla "Zal") Chopiri'in biyografilerinde çok sö
zü edilen bir tanımlarnadıı: Liszt ve Wagner'e
öncülük edebilecek kadar zengin modülasyon
lu. kromatik aımoni dizileriyle soğukkanlı bi
çimde işlenmiş olan bu hüzün. Oıopin'in son
günlerine kadar çok sık çaldığı bu etüdle de
ğerlendirilmiştir (Süre 5')
Op.25 No.12 Do minör tonda. 4/4'lük ölçü
deki Etüd çok hızlı ve ateşli (Allegro molto e
con fuoco) biçimde gelişir Bu etüdteki arpej
dalgalan esere "Okyanus Etüdü" adının veril
mesine neden olmuştur Bir öyküye göre. Var
şova'nın işgalinden sonraki ürnitsizliği. bu arpej
leıin eşliğinde duyulan soylu temayla yansıtan
etüdün tını zengirıliği. özellikle büyük konser
salonlanndaki bir kahramanlık ezgisini yansı
tan koral şarkı gibi etkili olur (Süre 3')

" aka"
S

CHOPIN: SCHERZO N0.2

anlamına gelen "Scherzo"ismine
karşın Chopin'in 1831-42 yıllan arasında
bu türde yazdığı dört eserin da alışılmış
Scnerzo tipiyle pek ilgisi yoktur Bu Scherzo'
lar eğlenceli unsurlar yerine. onun kısa yaşa
mının dramatik iç dünyasını sergiler Hepsi de
3/41ük ölçüde. çok hızlı (Presto) tempoda olan
daha çok Baliade ya da Rapsodi'yi anımsatan
Scherzolardan ikincisi 183/de yazılmış ve öğ
rencisi Kontes Adele de fürstenstein'e ithaf
edilrniştit
O yıl �opin. kararnsarlığının artması ne
deniyle arkadaşlannın ısranyla Londra'ya bir
yolculuk yapmış. soylulann saraylannda kon
serler veımlş. Paı1s'e bitkin dönmüştü. Onu bu
karamsarlıktan btriız olsun kurtaran. bir yıl ön
ce taruştJ8ı kadın yazar George Sand oldu.
Otopin'in doğaÇtan kaynaklanıımış gibi etki ya
pan Scherzo'lannın -aslında çok güç beğenlr
olan. eserlerini sürekli düzelten bestecinin bu
davranışının aksine- ilk taslaklar oldUğUnu G.
Sand beliıtlyor Chopin'in bu birbirine hiç uy
mayan. yazar Ludwlg Kusche'nin deyimiyle
"Volkan patlarnalarına benzeyen ve sırasıyla
Vezüv. Etna. Stromboll ve Krakatau" olarak ad
landırılan bu eseriere neden Scherzo adının ve
rildiği de bilinmemektedir..
2. Scherzo'nun başına Oıopin "Soru ve
cevap" başlığını eklemiş. En beğenilerılerin ba
şında gelen melodik ve tutkulu 2 Scherzo ger
çekten de etkileyici arılatımıyla daha ana te
manın duyuruluşunda bu ortamı yaratır Bu ha
vayı geniş. melodik akıcılıktakl yan tema da
güçlendirit Bir öğrencisinin arılattığına göre
Chopin. temanın sanki mezardan gelen bir ses

gibi çok hafif ve soru soran tavırda duyurul
masını ister ve hiçbir yorumla tatmin olmaz
mış. Çok güçlü (fortissimo) ve fanfar biçimi bır
yanıtla karşılanan ve canlanan eser. yükselen
parlak pasajla ve sevimli yan tema ile hiç de
ölümü ve mezan anımsatmaz: minör tonalite
ye karşın tutku arılatırrunı bayağılaşnımadan za.
ıif tını efektleıiyle. sonat biçimi dengeli geli
şimiyle ve parlak. ateşli bitişiyle bu Scherzo
Chopin'in piyanistik yapıya en uygun. en ba
şanlı eserleri arasında yeralır. (Süre 10')

RAH.MANİNOF: ELEGIE

S

ergei Vasiliyeviç Rahmaninof 12 yaşın
da Moskova Konservatuan'na girerek.
orada Liszt geleneğini sürdüren ve ak
rabası da olan Aleksander Si!oti ile öğrenim
görmüş. 1893'de Rusya'dan aynlarak konser
ler vermiş ve 20. yüzyılın ilk yansında en bü
yük piyano virtüozlanndan biri olarak ün ka
zanmıştır:
Bazı eleştirmerılerce "Salon Romantiği" ola
rak adlandırılan Rahmaninof. en sevdiği olarak
tarumladığı Çaykovski'nin etkisinde kalmış. an
cak kendine özgü biçimde geliştirdiği piyano
stili ile ilgi çekrnişti. Onun Op3 başlığıyla
1892'de hepsi de minör tonlarda bestelediği.
Anton Arensky'ye (1861·1906) ithaf ettiği ve
"fantezi Parçalar" olarak tanıı:rıladığı beş piya
no parçasından (No.1 Elegie. No.2 Prelude.
No3 Melodi. No.4 Poliçhinelle. No5 Serenad)
ikindsinin -Do diyez minör Prelüd'ün- ünü ken
dinden önce dünyanın her köşesine ulaşmış.
diğer parçalann gölgede kalmasına neden ol
muştur
Op.3 parçalann ilki -eski Yunancada yakinan
ve hüzürılü havada. genellikle bir gencin za.
mansız ölümünden sonra söylenen bir şür tarzı
olmakla birlikte müziğe de aynı adla giren
"Elegie" başlığını taşır: Mi minör tonda. 4/4'lük
ölçüde. orta (Moderato) hızdaki parça belirgin
bir Slav melankolisinin. batı tekniğiyle uyurnu
nu sağlayarak o gürılelin yorgun. fakat zarif Pe
tersburg salonlarını anımsatıt

RAH.MANINOF: 2 PRELUD

R

ahmaninof da Chopin gibi 24 Prelüd
yazmış. ancak yayımcısına bir servet
kazandıran ürılü Op.3 Prelüd'ün yüzün
den burılar pek ilgi görmernişti. Yirtni yıllık bir
süre içinde yazılan Op.23 ve Op.32 Prelüdler
stil ve arılatırn bakımından birbirlerinden olduk
ça farklıdır: Büyük ya da küçük. zarif veya il
kel bazen şakacı bazen trajik. bir bölümü ba
sit. bir bölümü zorluklarla doluduı: Ancak or
tak yarılan büyük yorumcuların piyanoyu ko
nuşturduklan halikulade dille yazılmış olmala
ndıı:

Rahmaninof Op.23 10 Prelüd'ü -iki yıl önce
bestelediği beşindsi dışında- 1903 yılının Ocak
ayında yazmış ve Siloti'ye ithaf ettiği bu eser
leri ayru yılın Şubat ayında bir konserde ilk kez
çalmıştıı: Eleştirmerıler prelüdlerin iyi olmakla
birlikte. burılann Op.3 Prelüd'ün Avrupa'daki
ününe ulaşamayacağını vurgulamışlardı.
Gıopin prelüdlerine göre iki-üç kez daha uzun
olan. ancak büyüleyid bir tını zeııgirıliğini yan
sıtan bu müzikal minyatürler arasında özellik
le � (Largo) tempodakL 4/41ük ölçüdeki
duygulu ı. Prelüd ile virtüozlan bile korkutan
bir parmak açıklı8ını gerektiren Sol minör ton
daki yine 4/4'lük Olçüdekl. marş biçimi (Alla
marcla) tempodaki 5. Prelüd güzelliğiyle seç
klrıleşlr. (Süre 8')
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BUXTEHUDE

(1637-1707)

J. PACHELBEL

Prelüd Füg ve Chaconne. Do Majör (BuxWV.137)
Prelude. Fugue and Chaconne in C Major
Chaconne. Fa minör/in F minor

(1653-1706)
J.S.

BACH

J.S.

BACH

J.S.

BACH

(1685-1750)

Prelüd ve Füg. La minö� (BWV 543 )
Prelude and Fugue in A minor
KoraVChoral (BWV 654)
"Schmücke dich. o liebe Seele"
Fantezi ve Füg. Sol minör (BWV 542)
Fantasia and Fugue in G minor

ARAIINTERMISSION

C. FR.ANCK

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

(1822-1890)

O. MESSIAEN
( 1908)
F. USZI'

( 18ll-1886)

Org Kitabından "Kuş Şarkılan"
"Chants d'Oiseaux" from the Organ

Book

B.A.C.H. Üzerine Prelüd ve Füg
Prelude and Fugue on B.A.C.H.

Katkılanndan dolayı HiLTON İNTERNATİONAL İSTANBUI:a teşekkür ederiz.
We should like to thank HILTON INTERN/fiTONAL ISTANBUL for their contributions.

936'da Cenevre'de dogan Rogg. müzik
eğitimini Cenevre Konservatuan'nda yap
tı. 1956'da Pierre Segond'un org sınıfın·
dan ve 1957'de de Nikita .Magaloffun piyano
sınıfından bilincilik ödülleliye mezun oldu. Pa·
ıis'te Andre Marclıal ile de çalışan sarıatÇL 1959
Münih ve 1963 Gand uluslararası yanşmalann·
da bilinci oldu. Henüz 25 yaşında iken Cenev
re'deki Victoıia Salonunda ıo resitalde Bach'ırı
bütün org yapıtlaruıı yoruınlaması büyük yarıkı
uyandırdı ve uluslararası kaliyelinin başlangı
cı oldu.
Kuşağının en iyi yorumculanndan biıi ola
rak Avrupa'nın belli başlı merkezleıinde. ABD.
Kanada. Avustralya. SSCB. Japonya ve Güney
Afıika'da konserler veren sanatçı halen Cenev
re Konservatuan'nda ve Camblidge, Oxford.
Harvard üniversiteleıindeki ihtisas kurslannda
ders vermektediı:
Lionel Rogg'un doldurduğu plakiar arasında
Bach'ırı "Füg Sanatı" (org ttanskıipsiyonu) 1970
Plak Büyük Ödülü'nü. Buxtehude'nin tüm org
besteieıini kapsayan plak da 1980 Alman Plak
Büyük Ödülü'nü aldı.
Parlak bir yorumcu ve doğaçlamacı olan
Rogg'un aynı zamanda ses. koro. org. piyano
ve oda müziği besteleli vardıı:

BUXTEHUDE.
..

•

•

K

uzey Avrupa'nın en büyük org ustası
sayılan DieUich Buxtehude engin fan
tezisi ile de saygı görmüş. J.S. Bach bi
le onu ziyarete Lübeck'e gitmişti. Besteci ge
niş kapsamlı ve çok bölürniü eserieli ile. kul
landığı ekolu kısırniaı: bibiıini izleyen akorlar ve
başanyla işlediği çokseslilik (polifoni) ile yeni
bir org üslubu yaratmıştır
Prelüd Füg ve Oıaconne (Ciacorıa) adlı eseıi
onun 28 parçadan oluşan Prelüd ve Fügler di
zisinin ilki ve günümüzde en çok çalınanlann·
dandıı: Prelüd bölümü belirgin biçimde üçe ay
nlır: Giriş kadanslarını ve akorlarırıı. füg benzeıi
gelişen kısa bir bölüm izleı: Sonra da belirgin 
leşen yogun Prelüd duyulur:
Fügbölümü ise canlı üç kadans ile Oıaconne'a
ulaşıı: Al}.r bir dans havasındaki Oıaconne'da
hep ayru kalan bas partisi (ostinato) ilk bölü
mün temalanndan oluşmaktadıı:

üney

PACHELBU CHALONNL

G

Almanya'nın Nümberg kentinde
dogan ve orada ölen Johann Pachelbel.
Kuzey Almanyalı D. Buxtehude ile bir
likte 17. yüzyılın önemli org ustalarından sayı
hı: Bach ailesi ile yakın dost olan besteci org
için yazdığı eserler ile
kazanmış. Bach'a yol
göstermiştiı:
Özellikle Koral düzeniemeleli yapan ve
Bach'ın mükemmelli8e ulaştırdıgı formian de
neyen Pachelbel güney Almanya org stilini
protestan kuzey i' �ubunda degerlendirmiş.
açık. sade ve anlaşılır bir beste tarzıru uygula
mıştır: Ancak bu arada güneyin zaıif. sik örülü
flgürleliyle seçkinleşen stilini de buna yakın bir
ineelikle kullarunaktan kaçınmamıştıı: Oglu
Wilhelm Hieronymus'un da ça8ın en usta
orgarıisti olarak yetişmesine özen gösteren
Pachelbel -hafif müzige de uygulanan ünlü
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Kanon'u yanında- pekçok fantasia. füg. Prelüd
Toccata. Oıaconne(Ciacona) ve dini koro eser
leri yazmıştır.
Onun bilinen üç Oıaconne'u arasırıda en çok
çalınanı da fa minör tondakidiı: Bu Oıaconne'
da dört notadan oluşan sade bir ostinato te
ma üzeline figüratif sayısız çeşitlerneler -hem
çalaru. hem de dinleyeni mutlu eden biçimde
gelişiı:

Çalgılann

BACH PRI:LUD VE FUG

kraliçesi sayılan org için Johann
Sebastian Bach'ırı yazdığı eserler tüm
çağiann org repertuannırı odak noktası
olrriuş; çoksesli anlatım. bas partilerinin kullarıı
mı geleceğe yol göstermiş; Albert Schweitzer'
in tanımladığı gibi cesur ve hızlı figürlerin kili
sedeki toplanolan dalgalandıran. şaşutan güç
lü iniş-çıkışlan akıcı bir dinarnizmin güç parti
lerini çağdaşlannı ürküten bir dehayla seslen
dirişi Bach'a büyük saygı ve hayranlık uyandır
mıştıı: Org virtüozluğu yanında her organiste
bir denek taşı olan pekçok Prelüd. füg. Koral.
Toccata besteleyen Bach aslında tüm çalışma
lan bağlı olduğu patrenlan için kiliselerde ses
lencliıilen görevler olarak yeline getirrniştiı:
La minör tondaki. 4/41ük ölçüdeki Prelüd ve
6/B'lik ölçüdeki füg (WV 543) özellikle. bu
her iki bölmenin de tek bir motiften oluştu
rulduğu üstün bir eserdiı: Bu nedenle esere
"Grosse" (Büyük) adı da yakıştınlmıştıı: 53 öl
çü süren sakin akışlı Prelüd'ün ı 7W yılında
Weimar'da bestdendiği sanılmaktadır.
Çözülmüş akorlarla. diatonik dizilerle başla
yan ve büyük bir beı:raklıkla gelişen ıs ı ölçü
lük füg ise. ı7ı7-23 yıllan arasırıda bir kiavye
parçası olarak Köthen'de tasarlanmış. ı723'de
Leipzig'de bugünkü biçimine ulaşmıştır. ÇoğU
kez iki ya da üç sesli olarak durmadan ilerle
yen füg sona doğru çokseslilikten uzakiaşa
rak Prelüd'e benzer. Bu heyecan verici eseri
franz Liszt piyanoya da uygularruştıı: (Süre ı o')

ı

BACH KORAL
8 Leipzig Korali" adı altında yer alan org
eserlerini Bach ı 747-49 yıllan arasırıda
toplamıştıı: Bunlann arasırıda bulunan
"Schrnücke dich. o liebe Seele" (Süslen. ey
sevgili Ruh) başlığıru taşıyan Koıal. orgu ilk kez
dinleyenleri olduğu kadaı; meraklılannı da tat
min eden özelliktediı: Metni Johann fıank'a
bestesi Johann Kıiiger'e ait olan bu eski ko
münyon ilahisL Bach'ırı "Koloratura" biçimde
virtüoz uygulamasıyla üç sesli. adeta dans
eden bir eşlikte. soprano tizliğindeki melodi ile
akıa olarak duyurulur (Süre 7)
"

ı
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720 yılland
n a Köthen'de yazıldığı samlan
ve Prelüd başlığıru da taşunasına karşırı
daha çok fantezi olarak arnlan eseri
Bach'ırı ilk kansınırı ölümünden sonra gittiği
Hamburg'da Katharinen Kilisesi'nde ünlü or
ganist Johann .Adam Reinken'e çaldığı beliıtil
mektediı:
Eserin başındaki 4/41ük ölçüdeki aşırı tutku
lu. geniş bir fantezi Bach'ırı org besteciliğinde
ki gücüne güzel bir ömektiı: Resitatif biçimin
deki şürsel birinci tema ve ikind temanın din
lendiıici havası Passion1ardaki huzuru arıımsatıı:
Ünlü Bach uzmanı françois florant'ırı "Hıristi
yan dünyasınırı en güzel dramatik şürleıinden

biri" olarak tanımladığı eser. bestecinin en mo
dem sayfalannı da kapsar: Birçok tonaliteler
de gezen helezoni modülasyonlar iki sesliden
beş sesliye kadar gelişiı: Bach'ırı soğUkkanlılıkla
uyguladığı armonik özellikleri ile bu eser onun
en ilginç besteleıindendiı: Yine 4141ük ölçüdeki
füg ise dört sesli gelişiı: (Süre ı3')

ı

FRANCK: KORAL N0.3

9. yüzyılın en büyük organisti sayılan
Cesar franck. Paris'te birçok kilisede org
çalrnış. 1872'de konservatuara org öğret
meni olarak atanmış. meslek ve aile yaşamırı
da mutsuz olmuş. en önemli eserlerini de yaş
lılığından bestelemiştiı:
Üç Koral'ini de ı890'da öldüğü yıl yazmıştır.
Aslında kendi bulduğU. bestenin ana temasını
oluşturan bölmeye adını verdiği Korallerin
Gregoryen veya Alman kilise ezgileriyle ilgisi
yoktur.
Bu Koral'lerin üçüncüsü çok sade ve kolay
anlaşılır biçimde düzenlenmiştir. Önce tizler
de duyulan huzursuz ilk bölmeyL ağır (Adagio)
tempoda trompet solosu benzeri kısım izler.
Sonra temanın canlı şekilde yükselen benze
timi (irnitation) sunulur Son bölme ise yine Ko
ral'in başlangıcındaki motife ustaca bağlanır.
(Süre ı4')

d'Orgue (Org Kitabı) adlı eserinde de seıiel sis
temi olağanüstü bir virtüozluk ve zaıiflikle uy
gulamıştır. İlk kez ı952'de Stuttgart Radyosu'
nun Villa Berg adlı stüdyosunda dinleyid önün
de bestecinin yorumladığı. tümü 45 dakika ka
dar süren eserin yedi bölümü vardır: ı/ Üç
Hindu ritminin yer aldığı Repıises par Interver
sion (Sıra değişikliği ile Tekrarlar). 2/ Yine eski
ve yeni Hindu ıitirnleıini değerlendirdiği dinsel
ayin Pi'ece en Tıio (Tıio biçiminde Parça). 3/
Dini oruç zamanı için Les M.ains de I:Abime
(Uçurumun Elleri). 4/ Paskalya için Ch�ts
d'Oiseaux (Kuş şarkılan). 5/ Kutsal Uçlü
(frinite) Bayrarni için Plece en Tıio 6/Pentakot
Yortusu için Les Yeux dans les Roues (Teker
leklerdeki Gözler). 71 Yine Hindu ritimlerinin
işlendiği Soixante-quatre Durees (64 Süre).
Paskalya için "Kuş Şarkılan" adıyla yazılan bu
bölümde Messiaen kullandığı kuş seslerini ne
relerde dinlediğini yeri ve zamanı ile belirtmiş
tir: ı9sı yılında Pelin de fulinny'de. St.
Germain-en-Laye ormanlannda Oıarante'daki
Gardepee fundalığında. Parçanın içinde öğle
den sonraki karatavuk. saka. ardıç kuşu ötüş
leıi; akşam olunca bülbül şakıması duyurulur

.M.ESSI AEN: KUŞ ŞARKlLARI

A

stronom baba ve şair arırıenin oğlu ola
rak Avignon'da doğan Olivier M.essiaen
ı ı yaşında girdiği Paris Konservatua
n'nda Paul Dukas ve Mareel Cupre ile eğitim
görmüş ve eserlerinin en önemli özelliğini oluş
turan ritim üzeline araştırmalara başlamıştır:
Eski Yunan. Hint ıitimleıi. yıldızlar. folklor ve
-en ilginci- kuşlara duyduğU ilgi onun hem ola
ğandışı öncü (Avant-gard) oluşunu. hem de
Katolikliğe aşırı bağlılığıru engellemedi. ı 930'da
öğrenimini birçok birincilik ödülüyle tarnam
layan Messiaen ı93l'de Paris'deki St. Trinite
Kilisesi'ne baş organist olmuş ve 40 yıl bu gö
revi sürdürmüştür.
ı936'da A Jolivet. D. Lesur ve Y. Baudıier
ile "La Jeune france" (Genç fransa) grubunu
kurdu. ll. Dünya Savaşı'nda esir olarak kaldığı
Alman kampında bile beste yapmaktan geli
kalmadı; beşbin kişi önünde ı94l'de "Quator
pour la fin du Temps" (Zamanın Bitişi için
Dörtlü) adlı eserini yorurnladı. Özgürlüğünden
59nra kendini -yine Trinitc:! orgu yanında- beste
ciliğe veren Messiaen. ilerde eşi olan piyanist
Yvonne Loıiod'un yardımıyla eserlerini tanıt
maya başladı. Bu arada Paris'de -özellikle onun
için açılan ritim bölümündeki görevi dışında da
Avrupa ve Amerika'da ders veriyor. Budapeş
te. Darmstadt. Tanglewood'da Beethoven ku
artetleıi ve Debussy'nin Pelleas ve Melisand'ı
yanında Yunan metıik sistemini. Hindu ritim
lerini, kuş seslerini konu alarak aynı tutkuyla
anlatıyordu.
ÇocukluğUndan beri kuşlara ilgi duyan. za
rnanırıırı çoğunu doğada dolaşarak. teyp kul
lanmadan bu sesleri notaya geçiren ve birçok
ornitolog (kuş ilmi) derneklerinin üyesi olan
Messiaen bu alanda Reveil des Oiseaux ı 953
(Kuşlann Uyanışı). Oiseaux Ex.otique ı956 (Eg
zotik Kuşlar). Catalogue d'Oiseaux ı956-58
(Kuşlar Katalogu) gibi pekçok eser yazmıştır.
M.essiaen'ın portresi de orgsuz tamamla
namaz: Eserlerinde tek bir sistemi uygularna
yı reddeden besteci ı 95 l'de yazdığı üvre

0/ivier /1essiaen

ağının

LISZT: PRELUD VE FUG

C

en büyük piyano virtüozlanndan
olan üszt. Bach'ın büyüklüğünü tam an
lamıyla kavrayan bestecilerin başında
geli! Bach derneği kurmuş ve onun anısına ls-;
minin harllerinin (B = Si bemol A = La. C = DO:
H = Si) notalan üzeline ı88S'de bu eseri yaz
mıştır.
füg formu üszt'in pek kullanmadığı bir form
olmasına karşın. müzikal yapısı kolay anlaşılır
biçimde. zarif bir virtüozite ile bestelediği bu
' eser. onun piyano eserleri gibi teknik güçlük
lerle doludur Temanın bütünüyle egemen ol
duğu değişken Prelüd'den sonra. daha çok farı
teziye benzeyen füg başlar. Dört sesli bir s_e
ıirn (exposition) temanın tanınmasını güçleŞ
tiıir. Pasajlar. tıiller ve kadanslarla yurnuşayan
eser. bu ilahi havada sona ulaşır.
üszt'in bu eserinin iki şekli vardır: Biri org
için. diğeri ise piyano için yazılmıştıı: (Süre 13)
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DANIEL KUPER

gitar/guitar

H. AYALA

Amerika SerisilAmerican Series

( 1914)

•Preludio
•Choro (Brezilya/Brazil)
•Takiraıi (Bolivya/Bolivia)
•Tonada (Şili/Chile)
•Vals/Waltz (Peru)
•Guarania (Paraguay)
•Gato y 11alarnbo (Aıjantin/Argentina)

D. KÜPER

Amanecer (Prelüd/Prelude)

( 1952)

A.

PIAZZOll.A

2 Tangoffangos

(1921)

•Adios Nonine
•Verane Porteiio

J. SAGRERAS
(1933?)

El

Colibri

ARNINTER11ISSION

F. MORENO TORROBA

2 Parça/Pieces

(1891-1982)

•Melodia
•Fandanguillo

J. RODRIGO
(1901)

En

I. ALBENIZ

2 Parça/Pieces

(1860-1909)

• 11allorca (Barcarol). Op.232
•Sevilla. Op.47 No3

F. TARREGA

2 Parça/Pieces

( 1852-1909)

•Capıicho Arabe
•Gran Jota Aragonesa

Los Tıigales

Sayın iZZET BAYSI!La teşekkür ederiz.
We should /ike to thank Mr. !ZZET BAYSI!L for his contributions.

Katkılanndan dolayı

DANIEL KÜPER

1 02

O

n telli gitar çalan ve stili Segovia'nın
tekniğine dayanan Daruel Küper 1952'
de Aıjantin'de doğdu ve gitara 1 1 ya
şında Marta Avalos ile başladı. daha sonra
Emilio Colombo ile eğitimini sürdürdü. Fracassi
Konservatuvan'nı bitiren sanatçı müzikolog
Abel Lopez lturbe ile de çalıştı. Halen Manuel
de Falla Konservatuvan. Y.P.f. Klübü Müzik ve
Gitar Bölümü. Arnertkan Kültür Evi ile New
York'daki Manhattan Gitar Enstitüsü'nde ders
veren sanatçı Aıjantin'in birçok kentinde.
İspanya Fransa Belçika. Hollanda. İtalya. ABD
ve Kanada'da konserler verdi radyo ve tele
vizyon kayıtlan yaptı; plak ve kasetler doldur
du.
Sanatçının on telli gitar çalması kendisine da
ha geniş bir armonik kesit olanağı sağlamakta
ve lavta için yazılıruş olan özgün eseriert trans
klipsiyon yapmadan çalabilmektediı:

AY ALA: SERI E AMERICANA

B

uenos Aires'in kuzeyindeki Entre Rios·
da doğan Aıjantinli gitaıist ve besteci
Hector Ayala. diğer iki çağdaşı ve mes
lektaşı Atahualpa Yupanqui (Hector Roberto
Chavero. 1908) ve Abel Fleury (1903-1958) ile
Aıjantin gitar müziğinin ilk önemli kişilerinden
diı: İlk kez güney Arnenka falklorunu gitara uy
gulayan Yupanqui'den sonra H. Ayala · nın en
çok tanınan. çok kez plağa alınan gitar eseıi
güney Arnenka ezgilertnden oluşan Serte
Arnertcana (Amertkan Dizisi) adlı süitidiı:
Süitin giıiş bölümü olan 3/4'lük ölçüde. M.i
minör tonda ve çabukça ve liıik arpejlerle ge
lişen Prelüd'ü (Preludio) izleyen Choro. Brezil
ya'da önce dört-beş çalgıdan oluşan hafif mü
zik veya folklor çalan toplulukianna veıilen ad
olarak çıkmış. sonra da bu topluluklann çaldı
ğı melankolik. duygulu ama parlak ve kapıisli
-genellikle Majör minör bölmelerden oluşan
enstıiimantal müziğe bu isim vertlmiştiı: Ar
jantinli Ayala'nın bu orta (Andante) hızdaki
Ghoro'su da duygusallığı ile seçkinleşiı:
Güney Arnenka'nın tam ortasında yer alan
Bolivya'nın Takiraıi (faquiraıi) dansı. And dağ
Iannın eski halkı İnka'lann Huayno adı ver
dikleıi dansın başka bir biçirnidiı: Neşeli ka
rakterde ve ayaklar vurularak (İspanyol dansı
Zapateado gibi) oynanan ve pentatonik ses ya
pısında olan bu dans Pifano (küçük çapraz tlüt)
ve Tamboıil (altı açık küçük davul) eşliğinde
yorumlanıı:
Tonada ise güney ve orta Arnenka'da lirik ka
rakterdeki aşk şarkılanna romansiara veıilen
isimdiı: (S de Yradier'in ünlü parçası La Paloma
da bir Tonada'dıı:) Şili'de ise ençok Tonada tü
ıünde şarkı söyleniı: Bu 3/4'lük ölçüdeki. La
Majör tondaki çabukça (Allegretto) Tonada da
aynı özellikleıi yansıtır.
Güney Arnenka İspanyollann uzun süren
egemenliğinde kalmasına karşırı bu kıtanın mo
da danslannda Parts ve Londra'nın etkisi daha
belirgin olmuş; mazurka polka. vals gibi dans
lar -Avrupa ve Güney Arnenka melezieline ve
Iilen ertolla adıyla- Valse ertolla olarak And
dağlanna. Peru'ya kadar uzanmıştıı: Bu La mi
nör tondaki hızlı ve canlı (Allegro vivace)
tempodaki Peru valsi de pentatonik İnka
unsur lan kazanmıştır.
Paraguay'da ve güney Brezilya'da yaşayan kı
zıldertli ırka Guarani adı veıiliı: Buradaki müzi
ğin 2/4'lük Bohemya polka ıitmiyle ve 3/4'lük
Mazurka ile etkilenmesinden de Gaucho'lann
belli başlı danslanndan biıi olan 3/4'lük ya da
3/8'lik ölçülü Paraguay Polkası (Guarania)
doğmuştur. Ancak Ayala'nın oldukça ağır
(l..arghetto) tempodaki Guarania'sı Re Majör
tonda liıik ve duygulu bir şarkı olmuştur.
Süitin en sonunda yer alan Gato ve
11alarnbo ise Aıjantin'in ünlü Iki dansıdır: 3/4
ve 6/8'lik ıitimlerle uygulanır. Sömürge devli
nin İspanyol dansı Fandango'dan 19. yüzyılda
doğan Pampa dansının bir tüıü olan Gato'da
Aıjantin erkeği kadına kur yaparak ve bilme
ce de sorarak karşılıklı dans eder Geçmişi
1 789'a kadar uzanan l1alambo � La Plata böl
gesinde şarkısız dans ediliı: Yalnızca erkekle
lin bazen tüm bir gece süren ve her dansçı
nın 66 çeşitlerneyi sergiledikleıi bir yanşma bi
çimine de soktuklan ve yere topuklannı vura
rak dans ettlkleıi 11alarnbo ağır akor vuruşla
nyla başlar: ıitmik ve armonik çeşitlerneler bu
na göre gelişiı: Bu danslar güney Arnenka ül
keleıinin özgürlük savaşlanndan sonra kahra
manlığı yansıtan halk danslan şeklinde de gO-

ıülmüştüı: Ayala'nın Re Majör tondaki ve hızlı
(Allegro vivace) tempodaki Gato'su 6/81ik Ma
lambo'ya geçerken akorlarla belirginleşir: ayn
ca davul vuruşlanru canlandıran bas efektleıi
ve tambora (çalgının gögsüne vurularak elde
edilen) seslerle desteklenir.

ğır
A

KUPER AMANECER

tempoda romantik bir serenad üs
lubunda yazılıruş olan bu çok kısa
Prelüd (Preludio) melodik güzelliği ile
ilgi çeker Küper'in konserielinde yer verdiği
ve şafak anlamına gelen Amanecer 1982'de
Pia8a alınıruştıı: (Süre 2'30")

PIAZZOLLA.

T

2

TANGO

ango adlı dansa senforlik ve dddi bir ka
rakter kazandıran Aıjantinli besteci
Astor Plazzolla geçen yıl İstanbul Festi
vali'nde yer almış. hayranlıkla izlenmişti. Onun
topluğunda on yıl süreyle yer alan gitaıist
Cacho Tirao dolayısıyla da bu çalgıya ilgi duy
muş. hatta Roberto Aı.ıssel ve Assad İkilisi için
parçalar da yazmıştıı: C. Tirao ise Plazzola'nın
Lo Que Vendra ve Adios Nonino adlı parçala
nnı gitara uygulamış ve solo gitar biçiminde
pla8a da doldurmuştuı: Nonina Plazzola'nın ba
basına taktığı isimdi. Onun ölümü üzeline
"Elveda Nonino"yu orta hızda (Moderato) ve
4/41ük ölçüde bir Requiem olarak 1960'da yaz
dı ve ilk kez Ocak 196ı'de pia8a aldı. (Süre 4')
Buenos Aires'e verilen "Portenos" (Liman)
lakabıyla. Buenos Aires'in Güzü. Bahan. Yazı
ve Kışı adını taşıyan dört Tango (Verano
Porteno-Prirnevera Porteno-Otona Porteno ve
İnviemo Porteno) ise 1970'lerde yazılıruş ve
o yıl plağa alınmıştır. (Süre 3')

SAGRERAS. EL COLIBRI

T

ümüyle Aıjantinli bestecilere aynlan re
sitalin ilk yansının sonunda "El Colibıi"
adlı çok kısa ve çok hızlı bir eser yer alı
yor: Güney Ameıika'da ankuşuna verilen isim
deki bu parça. Aıjantinli gitaıist ve öğretmen
Jullo Sagreras'ın bu çalgı için bestelediği pek
çok parçadan biıidir
Başlığırıdaki "lmitacion al vuelo del Plcaflor"
(Ankuşunun uçuşunun benzetimi) ibaresiyle
aslında notalann tekranyla oluşnırulan kısa bir
etüd olan parçada. görünmeyen hızdaki kanat
çııpmalanyla havada durabilen bu minik kuşun
çabukluğu yansıtılmaktadır. Zarif olduğu kadar
parlak bir gösteıi ömegi olan El Colibıi kon
serielin -ancak bir dakika süren- vazgeçilmez
bir "bis" parçasıdır.

TORROBA

Z

2

PARCA

arzuela adlı İspanyol operetleıiyle ün
kazanan Madıid'li besteci Fedeıico
Moreno Torroba. önce ürılü bir organist
olan babasından müzik dersleıi almış. sonra da
Madıid Konservan.ıan'nda Conrado del Campo
ile çalışmıştır. İlk büyük başansını Luisa
Femando adlı Zarzuela'sıyla kazanmış. Latin
Ameıika ülkeleıinde sevilen bir orkestra şefi
olarak sayısı onbirıleıi bulan konser ve temsil
yönetmiştir. Ancak Torroba'nın Avrupa müzik
merkezielinde tanınması. ürılü gitaıist Andres
Segovia ile tanışmasından ve onun için pek
çok gitar bestesi yazmasından sonra gerçek
leşmiştir.
Son yıllarda gitar konçertolan da besteleyen
Toıroba'nın 1931 yılındq "Piezas caracteıisticas"
(Karakteıistik Parçalar) başliğiyla Andres

Segovia için yazdığı altı parçanın üçüncüsü
Melodia (Melodi) adını taşır. Ağır (Lento) tem
poda. tremolo biçimde yorumlanan hüzürılü
ezgi Majör tonda güçlü akorlarla başlayan dans
biçimi bir bölmeyi de kapsar ve yine tremolo
ile sona erer. (Süre 3')
Fandanguillo ise 1926'da yazılan ve yine
Segovia'ya ithaf edilen üç bölümlü "Suite
Castellana"nin (Kastilya Süiti) ilk parçasıdır. Gi
tar edebiyatının en tanınmış eserielinin başın
da gelen ve Flamenco'da da yorumlanan Fan
dango dansını temel alan bu canlı ve etkili dans.
yine Majör tondaki parlak orta bölmede Fan
dango'nun tipik ezgisini de yansıtır. (Süre 3')

RODRIGO: EN LOS TRIGALES

T

ürkiye'ye de birkaç kez gelmiş olan
İspanyol bested Joaquin Rodıigo 22 Ka
sım 190ı'de Valensiya'nın kuzeyindeki
Saqunt kasabasında doğmuş. dört yaşında dif
teıiden dolayı gözlerini kaybetmiş. sekiz yaşın
da piyano dersleıine başlamış. 16 yaşında Va
lensiya Konservatuan'nda Eduardo l..opez
Chavarıi'nin öğrencisi olmuş. 1922'de ilk bes
teieıini yazmış. 1923'de Juglares adlı orkestra
esen büyük başan kazanmış. 1927'de Paıis'e
müzik öğrenimine göndeıilıniş ve Paul Dukas
ile kompozisyon dersleıine başlamıştı. Paıis'e
bazı gitar bestelerini de götürmüş. 1926'da ya
zılan Zarabanda Lejana'nın orkestra düzerıle
mesini yaparak Çağdaş Müzik Haftası'nda ça
lınmasını sağlamıştıı: Bu arada 1921'den beli Pa
ıis'te yaşayan ve daha sonra Zarabanda'yı ya
yınlayan İspanyol gitaıist Eınillo Pujol ile ve
ilerdeki eşi İstanbullu piyanist Victoıia Kamhi
ile tanışması ona yeni ufuklar açmış. 1928'de
de Manuel de Falla'nın 50. yıl konselinde yer
alarak müzik çevreielinde ünü artmıştı. Ancak
Sarabanda Lejcına ile birliKte ilk gitar bestesı ol
duğunu 1983'deki bir röportajda belirttiği En
Los Tıigales (Buğday Tarlalannda) adlı Kastil
ya Sahnesi (Scene Castillane) de Paıis'ten ön
ceki yıliann ürünüdür. Eneljik bir dans biçimin
de canlı ve Rodıigo'ya özgü neşeli (Allegro)
tempoda başlayan parça duygulu (espressivo)
ve gizemli bir bölmeyi de kapsar. Daha sonra
ezgi çok ağır tempoda ve bas seslerde tekrar
lanır: bu arada armorıik seslerden de yararla
nılan parça buğday tarlalanndaki bu hızlı dan
sı tekrar sergiledikten sonra çok hafif biçimde
sona erer. (Süre 3')

ALBENIZ:

M

2

P ARCA

aceralı konser yaşamından sonra
Madıid'e yerleşerek ıspanyol halk mü
ziği ile de ilgilenen ısaac Albeniz. öğ
retmeni Felipe Pedrell'in de etkisiyle pekçok
piyano esen yazmıştır. Burılardan kayık şarkı
sı anlamına gelen "Barkarol" adlı. -yine piyano
için bestelenen üç parça arasındaki en ürılüsü
Op.202 Mallorca Londra'da 189ı'de yayınlan
mış. daha sonra da sırasıyla Tarrega. Uobet
Segovia gibi birçok gitaıist tarafından gitara uy
gulanmıştır.
Albeniz'in. ülkesi İspanya'nın çeşitli yörele
Iinin adlannı. müziğin stilini belirleyen tanım
lama ile birlikte eserieline isim olarak verme
alışkarıliği Mayorka (Mallorca) adasının kayık
şarkılanru anımsatan biçimdeki bu parçasında
da görülür: 3/8'lik ölçüdeki Andantino tempo
daki llıik giıişten sonra Mallorca Majör bölme
de canlanır. sonra yine ağır ve melankolik bi
çimde sona ereı: (Süre 5')
Endülüs'ün ürılü kenti Sevil'in adını taşıyan
Sevilla Albeniz'in Op.47 ı. İspanyol Süiti'nin

(Suite Espanola) üçüncü parçasıdır. Albeniz sü
itin ilk üç parçasını 1886'da yazmış ve kendi
yorumlamış. ancqk çağdaşı Francisco Tarrega'
dan gitarla yorumunu dinleyince çok beğene
rek "eğer gitar için yazsaydım daha başanlı
olurdu" demiştir. ( 1 /Granada. 2/Cataluna.
3/Sevilla. 4/Cadiz. 5/Asturias. 6/Aragon.
7/Castilla. 8/Cuba şeklinde sekiz parçadctn olu
şan Süit'te. 1891'den sonra yazılan diğer beş
parça çeşitli opus numaralan taşımasına kar
şın 1918'de -bestecinin ölümünden çok sonra
silite eklenmiş ve eser bu şekilde yayınlanmış
tl.) İspanyol dansı Seguidilla (Sevillanas) for
munda olan Sevilla 3/4'lük tempoda başlayan
dans. başka tonlarda da halk dansı Sevillanas'ın
Copla'lan gibi- süreı: Sonra minör tondaki orta
bölmede llıik bir serenad havasına bürünür ve
parlak dansı tekrarlayarak gitann tüm olanak
lannı sergileyen virtüoz biçimde sona erer.
(Süre 4')
-

T ARREGA: 2 PARÇA

V

alensiya'nın Castellon kenti yakınlann
da Villareal'de doğan ıspanyol gitaıist
ve besteci Francisco y Eixea Tarrega
günümüz klasik gitar okulunun kurucusu sayılır.
1862'de Juhan Arcas ile gitar çalışmaya başla
mış. 1869'da Antonio Torres yapır.nı -o zamanın
zayıf sesli gitarianna benzemeyen- güçlü sesli
gitara sahip olmasının da yardımıyla 20. yüz
yılda gitann tekrar doğuşuna önayak olmuş
tuı: 1874'de Madıid Konservatuan'nda teori ar
moni ve piyano derslerini izleyen. 1877'den
sonra geçimini gitar resitalieli ve derslertyle
sağlayan. 1880'deki Paıis ve Londra konserle
Iiyle "Gitann Sarasate'si" olarak adlandınlan
Tarrega 1885'de Barselona'ya yerleşmiş. Barok
ve klasik çağ bestecilelinin piyano ve orkest
ra eserielinden başka Wagner operalannın bi
le gitar uygulamalannı hazırlayarak bu çalgı için
bir repertuar oluşturmuştur: Beethoven'in
piyano sonatlan. Chopin'in zaıif valsleıi ve
prelüdleri. Mendelssohn. Gottschalk ve
Thalberg'in romantik besteleıinden başka ya
kın arkadaşlan olan Albeniz ve Granados'un da
eserielinin gitar düzerılemeleıi yartıncia özgün
besteler de yaz�tıı:
İki gitar için 21. solo gitar için 120 düzerıle
me ve 78 özgün eser yaratan Tarrega'nın Re
cuerdos de la Alhambra (Elhamra Anılan) ad
lı tremolo etüdünden sonra en tanınan solo
eseıi Thomas Breton'a ithaf edilmiş olan
Capıicho Arabe (Arap Kapıisi) adlı parçadır.
İspanya'yı soo yıl egemerıliği alnnda tutan
Araplann Endülüs'teki kültürel etkilerini yan
sıtan ve gitar teknigine olağanüstü doğallıkla
uyan Capıicho Arabe. do ğulu değil de,
ban stilinde
ve
İspanyol gözlemine
uygun bir Arap kapıisidir Armorıik sesli
akorlar ve canlı kadanslarla başlayan giıişten
sonra ağır ve minör tonun karamsarlığında ge
lişen Kapıis daha sonra Majör bölmede biraz
parlak bir tavır alırsa da yine melankolik hava
da yavaşca söner. (Süre 5')
Gran Jota Arangonesa (Büyük Aragon Jo
ta'sı) ise İspanyollann kuzeydeki Aragon böl
gesinden kaynaklanan ürılü halk dansı Jota'nın
teması üzeıine. gitarın tüm olanaklannı sergi
leyen pekçok virtüoz çeşitlerneden oluşur Ağır
giıişten sonra tema sunulur ve bazen ağlı: ba
zen canlı biçimde arpejli, kadanslı. pizzicato. ar
moı1ik. tremolo seslerle tema çeşitlenir.
(Süre 8')
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D 111ITRIS SGOUROS.
F. BUSONI
( 1866- 1924)

piyano/piano

Konser Valsi ve Galop. 0p.33a
(4. Bale Sahnesi)

Conceıt Waltz and Galop. 0p.33a
(4th Ballet Scene)

F. CHOPIN
(1810-1849)

M.A. BALAKİREFI
BALAKlREV
( 1 837-1910)

Balad No.4. Fa minör Op.52
Baliade No.4 in F minor Op.52
"Islamey"
Piyano için Oriyental Fantazi
Oriental Fantasy for Piano

ARA/INTIRMISSION

F.

uszr
(181 1-1886)

Sonat. Si minör/Sonata in B minor
•Lento assai-Allegra energico-Grandioso-Recitativo
Recitativo-Andante sostenuto-Quasi Adagio
Allegro energico-Piü mosso-Stretta quasi Presto
Presto-Prestissimo-Andante sostenutoAllegro moclerato-Lento assai

Katkılanndan dolayı SANDOZ Ürünleri Ltd. Şti.ne teşekkür ederiz.
We should like to thank SANDOZ Ürünleri A.Ş for their contributions.
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DIMITRIS SGOUROS
969'da Atina'da dagan Sgouros 12 yaşın
da Atina Konservatuan'rıı Prof. Herogior
gou Sigara'nın sınıfından biiineilikle ve Altın Madalya kazanarak bitirdi. 1980 yılında ulus
lararası kariyeline başlayan sanatçı ABD'deki
ilk konserini 1982'de New York'da Rostropo
viç'in yönetimindeki Ulusal Orkestra eşliğinde
Camegie Hall'da verdi. Eğitimine daha sonra
Maryland Üniversitesi'nde Prof. S. Gordon.
Londra Kraliyet Akademisi'nde G. Janson ve
T Baxter ile devam etti.
New York. Chicago. Berlin. Paris. Münih.
Amsterdam. Roma. Varşova. Tokyo gibi daha
bir çok kentte resitaller ve orkestralar eşliğin
de konserler veren Dimitıis Sgouros Avrupa.
ABD ve Avustralya'daki birçok radyo ve tele
vizyon kanalı için bandlar doldurdu. program
lara katıldı. Aynca Japonya Togo Haguen. Dal
las üniversiteleri ile Selanik Konservatuan'nda
seminer ve dersler verdi.
Sanatçının aldığı ödüller arasında Leonarda
Da Vinci. Atina Akademisi ödülleri ile
Rubinstein Altın Madalyası sayılabilir. EMI plak
şirketi için Schumann. Brahms ve lıszt'in eser
lerini içeren iki sola plaktan başka Berlin Filar
moni ile Rahmaninofun üçüncü konçertosu
nu. Londra Filarmoni ile Çaykovski'nin biiinci
piyano konçertosu ile Konser Fantezisi'ni dol
durdu ve bu plaklar büyük başan kazandı.

BUSONI: KONSER V ALS!

F

loransa yakınındaki Empoli'de dogan
Fenucio Benvenuto Busoni piyano ög
renimine Alman asıllı oları arınesiyle baş
ladı. Sekiz yaşında ilk konserini veriyat on ya
şında Viyana'da kendi piyano bestelerini ses
lendiıiyordu. Daha sonra ailesi Avusturya'ya
yerleşti ve Busoni Avrupa'nın tüm kentlerin
de konserler verdi. besteledigi dini koro eser
lerini yönetti: İskandinav ülkeleri ve Rusya'da
da piyano ögretmenl® yaptı. Bir ara Ameri
ka'da Bostan'da görev aldıysa da 1894'de Ber
lin'e yerleşti. Piyano virtüozu olarak dünya ça
pında kazandığı ünü yanında az bilinen eser
leri seslendirmesiyle de tanındı. Berlin'de öl
dügü zaman geride dört opera. piyano, keman.
klarnet flüt için orkestra eşliğinde konçerto
lat konser parçası ya da divertirnentolat çe
şitli orkestra eserleri ve pekçok piyano parça
sı bırakrnıştı.
Çağırun en büyük piyanistlerinden biri ola
rak kabul edilen Busoni. Bach gibi Barok. lıszt
gibi romantik bestecilerden yola çıkarak yeni
bir müzik yaratmak istemiş. "Seriel" müzi8in
hatta elektronik müz� gelecegini öngörme
sine karşın 19. yüzyıldan kopamamış ve bunu
da on ciltlik piyano etüdleriyle gösteımişti.
Onun piyano eserlerinde -Brahms. Uszt.
Beethoven'i anımsatan- klasik-romantik kanşı
rnı bir stil gözlenebilir. Bach'ın eserlerinin
piyano için pekçok düzenlemesini yaparı.
Oıopin'in bir prelüdü üzerine çeşitlerneler ya
zan ve onlar gibi 24 Prelüd (Op.37) besteleyen
Busoni. Mozart'ın 19. Plyano Konçertosu'nun
firıallnl de iki piyano Için düzenlemiş. Bizet'nin
Carnıen'ini bir fantezi lle duyurmuştu.
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Piyanistin bir masalı dogaçtan (emprovize)
anlatınnış gibi hülyalı bir tavırla sundugu rap
sodik ve süslü motifi. tüm eseri simgeleyen hü
zünlü ana tema -Mezzo voce (yanın sesle)- iz
ler: 29. ölçüde gizemli bir armoniyle kesilen te
ma sonra dolgun akorlarla tuckulu biçimde ge
lişiı: Hızlı bir kadanstan sonra ikinci bir lirik mo
tif duyulur: Zengin flgürlü özgün dogaçlarnalar
dan sonra bölmeler biçiminde beliren ana te
ma giderek güçleniı: Bu arada giriş motifi se
vimli bir hayal gibi tekrar görünür ve zanf bir
kadansla siliniı: fınale dogru, fırtına gibi "Stretto"
(çabuklaşan) ve ''Agitato" (heyecanli) bölme
ler arasındaki beş sakin akor dinlenrneye ola
nak saglar; çünkü ''Agitato" piyanistin olagarıüs
tü bir ustalıgına sahne olacak. çılgın pasajlarla.
oktavlarla -yine ana temanın parçalamu da
duyurarak- eser trajik sona ulaşacaktıı: (Süre
10')
Onun günümüzde giderek daha çok ilgi gör
ınege başlayan piyano eserleri arasında
1908'de yazdıgı yedi Elegie ve daha önce
1892'de Amerika'da besteledigi Konser Valsi
yeralır. Busoni 189l'de Beston'daki New
England Konseıvatuan'na ögretmen olarak git
miş. üç yıl oturdugu bu kentin ünlü senfoni or
kesttasının konserlerine solist olarak katılmış
ve "Bir Konser Valsi formunda Dördüncü Ba
le Sahnesi" adını verdigi eserini bu arada yo
rumlarnıştı. Busoni'nin dans müzigine yakın il
gisi 3/41ük tempoda yazılmış bu eserde açık
ca görülüı: -1 913'de Bolonya'da Müzik lisesi'ne
(Liceo Musicale) müdür oldugu yıl da bu ese
re bir Galop bölümü ekledi ve böylece Liszt'in
son devir empresyonist etkilerinin de hisse
dildigi Konser Valsi'ne daha parlak bir fina!
oluşturdu. Hafif. oynak dans ritminin zarifli8in
deki büyüleyid eser olagarıüstü virtüoz bir yo
rumu gerektiriı:

LISZT: S I MINOR SONAT
••
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frederic Chopin

BALAKIREF: ISLAMEY
CHOPIN BALLADL N0.4

E

S.ki İtalya ve fransa'da dansa eşlik olmak
uzere yazılan şarkı müzigine. dans edi
len anlamına Baliata denilrniş. yine İn
giltere'de dans tüıündeki şarkılara Ballad adı ve
rilmişti. Aslında şairlerin efsane biçiminde yaz
dıklan şiirler olan bu tüt ilk kez frederic Oıopin
tarafından entrümantal olarak kullarulrnıtş ıı:
Schumann'ın anlattıgına göre Oıopin. arkada
şı Polonyalı romantik şair Adam Miekiewicz'
den esinlerımiş ve yazdıgı ı. Baliade uzun süre
onun en sevd® eseri olmuşruı: 2. Baliade'ını
da Schumanria ithaf eden Oıopin. 4. Ballade'ıru
ise en şiirseli olarak tanırnlaı: Qıopin'in bu
eseri ilk kez yazar George Sand ve ressam
Delacroix'ya çaldı8ı. Baliade'ta .Mickiewicz'in bir
kentin ve halkının büyülü bir göl taiafuıdarı yu
tulmasıru anlattıgı Switez adlı şürini carılandır
dıgı öne sürülürse de. eserde -digerleri gibi- bir
program bellıtilmemiştlı:
Polonya'da yaşayan bir fıansız göçmeninin
oglu olan ama fransa'da bir Polenyalı göçmen
gibi yaşayan Oıopin'in daha çocuk yaşta rna
sallaı: efsaneler anlattıgı ve bunlara piyano ile
dogaçlarna biçimde eşlik ett® anlaolıı: 1842'de
Paıis't� bestelenen ve Baron RothschUd'e lt
haf edilen. di8er üçü gibi fazla romantik olma
yıp daha çok fantezinin do8açtan çalışın öz
gü= � olanak saglayan bu so
nuncu Ballade. tüm bu özelliklerine karşın yi
ne şaşılacak bir bütünlük gösteıiı:

sında en ünlüsü. virtüoz üslupta 1869'da yaz
d® Isiarney adlı fantezidiı:
Kafkasya'ya yapt® gezilerde yöresel halk
müzigine büyük ilgi duyan Balakiref bu esin
le. 2 1 Agustos-25 Eylül 1 869 arasında
"Oriental" (Dogu stilinde) olarak tarıımladıgı İs
lamey fantezisi'ni bestelemiş ve mükemmel
bir piyanist olmasına karşın hiçbir zaman tat
min olarnadıgı kendi yorumuyla halka sunmuş
tu. O yıllarda Peter.sburg Müzik Demegi'nce
düzenlenen konser dizilerinin iki yıl süreyle yö
neticiligini de üstlenen besteci. bu eserinde
Kafkasya'daki müslüman yaşarnının birbiriyle
canlı kentrastlar oluşturan üç canli tablosunu
olagaDüstü virtüoz bir anlayışla duyurur: hem
de bestecinin kendisini de korkutan. piyano
nun tüm olanaklannı zorlayan. Liszt tekrı®nl
yeni buluşlarla geliştiren ve o çaga kadar bi
linmeyen bir ses malzemesini sergileyen renkli
ve usta bir yorumla ... Sekiz ölçü boyunca ve
önce unison (teksesli) olarak sunulan tema.
çok usta çeşitlemelerle gelişiı: O çaglarda bu
çalgının bir başka virtüozu Hans von Billaw'un
en güç piyano parçası olarak tarumladıgı İsia
rney güçlü ve parlak yükselişlerle. sakin orta
bölmeden sonra yine ateşli bir çoşkuyla sona
ulaşır: Oryental dansın bir yüceleştirilmesL öv
güsü sayılan bu başanli eseri İtalyan bested
Alfredo Casella orkestraya da uygulamıştıı: (Sü
re 9')

R

us Beşleri"nin kurucusu olarak tanınan
Mili Alekseyeviç Balakiref annesiyle
müzige başladı. sonra Moskova Kon
seıvatuan'nda Aleksarıder Dubuk1a eğitim gör
dü. Bir ara Kazan Univer.sitesi'nde matematik
ögrenimine başladı: sonra da Glinka'nın teşvi
kiyle ilk kez Peter.sburg'da verdigi bir konser
de kendi eserlerini seslendirdi. Rus müzigine.
folkloruna büyük ilgi duyarak pekçok halk şar
kısı derledi. ''Yeni Rus Müzik Okulu" adını ver
d® ve dört müzikçiyle kurdugu topluluk -şaka
ile kanşık- "Güçlü Kümecik" olarak adlandınl
mıştı: Peter.sburg Muhafız Bölügü'nün genç su
bayı Mussorgki. genç kimyacı Borodin. deniz
subayı Rimski-Kor.sakof ve askeri mühendis
Kui'den oluşan bu amatör topluluk önce alay
Iara neden olduysa da Balakirefin despot di
siplini ile Rus ulusal ekolünün önderl®nl ya
pan "Rus Beşleri" olarak ün kazandı.
Ögrenci yetiştirmekte despotça davranan
Balakiref bested olarak oldukça agırkanli kal
dı. ı. Senfoni'sini 32 yılda tarnamlayabildi:
186l'de başladıgı 2. Piyano Konçertosu'na
1909'a kadar el sürmedi: 2. Senfoni'sini yetmi
şinde besteleyebildi Konserler düzenledigi
1869-71 yıllan arasında patronu Kontes Pav
lovna ile arası açılmış. işsiz ve parasız kalmış:
187l'deki sinir rahatsızlıgına da neden olan bu
durum onun müzikten sogumasına. dine yö
nelmesine. kurdugu müzik okulunu bırakıp de
ıniryollannda küçük bir memur olarak çalışma
sına yol açmıştı. Müzige tekrar 1883'de dönen
Balakirefin yazdıgı Sonat Scherzo. Mazurka.
Durnka Noktürn. Vals gibi piyano parçalan aıa"

nlü besteel ve piyanonun büyük ustası
franz Liszt bu çalgı için ancak bir tek
sonat yazmıştı:r ve bu sonatın. onun
eserleri arasında oldugu kadat piyano edebi
yatında da önemli bir yeri vardıı: 1852-53 yıl
lan arasında Weimar'da yazılan Si minör So
nat. romantik piyano sonatı formunun prob
lemlerinin klasik sonat biçiminden uzaklaşıla
rak ulaşılan dahice bir çözümüdüı:
Lişzt'in piyano virtüozu olarak sürdürdügü
başanlı kariyerini bırakmasından bir iki yıl sonra
yazılan ve ilk kez Liszt'in ögrencisi ve damadı
Hans von Bülow tarafından Berlin'de 27 Ocak
1857'de yorumlanan eset ternatik bir ana çe
kirdekten çıkan ve gelişen büyük tek bir bö
lüm halindediı:
Wagrıer'in "Her türlü kavrarnın dışındaki gü
zellikte ve büyüklükte. sevimli. derin anlamlı
ve tannsal soylulukta" olarak tarumladıgı So
nat ara vermeden çalınır ve bütün ana terna
lar başlangıçta peşpeşe sergileniı: Baslarda su
nulan ve kaderi belirliyen kısa giriş Lento
assai'yi. hemen canlı bir şekilde iki bölürnlü ana
temanın duyuruldugu Allegro energico izlet
Eneljik oktavlarla vurgulanan bölmeden son
ra gelen parlak ve çoşkulu Grandioso dddi
akorlar eşliginde gelişiı: At;.r orta bölme. An
dante sostenuto'da az duyulur güzellikte bir
meiodiScherzo üslubunda igneleyid ve ustaca
yazılmış bir fugato ile işleniı: Ateşli. akıa ok
tavlarla süren Stretta durulut bir ilahi gibi inan
cın zaferini belirten bölmeye ulaşır: Eser yine
başladıgı gibi sürer ve Lento assaı ile son bu
lut (Süre 29')
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JEAN PIERRE RAMPAL.
JOHN STEELE-RITTER

flüt/flute

piyano/piano

J. HAYDN

Sonat. Do Majör/Sonata in C Major (Hob XVa)

(1732·1809)

•Allegro moderato
•Andantina grazioso
•Vivace

C. CZERNY

Düo Konçertant/Duo Concertante 0p.I29

(1791-1857)

•AIIegro
•Scherzo (AIIegro molto)
•Andantina grazioso
•Rondo (AIIegretto)

çağdaş besteeller Rampal için eserler beste
lemişler ve bunların dünya prömiyerleri yine
Rampal tarafından yapılmıştır:
Doldurduğu plaklarla Academie Oıarles
Cross. fransız Plak. Edison. Dünya Plak ve
Montreux Şeref ödüllerini kazanan sanatçı
198l'den bu yana sadece CBS firması için plak
doldurmaktadıı:
Officier de la l..egion d"Honneut Officier des
Arts et Lettres. Commandeur de l'Ordre
National du Merite nişanlan: 1978 Leonie
Sonning Ödülü ve 1987 yılında aldığı Paris Ken
ti Vermeil Büyük Madalyası sahibi olan Jean
P!erre Rampal adına her yıl Paris'de uluslara
rası flüt yanşması düzenlenmektedit

JOHN STEELE-RITTER

ARAIINTERMISIS ON

f. CHOPIN

"La Gaite': Palonaise Brillant. Op.3

(1810-1849)

• lntroduction: Lento
•Alla Polacca: Allegro con spiıito

C. DEBUSSY

"Bilitis Şarkılan" (6 Antik Yazıt)
"Chansons de Bilitis" (6 Epigraphes Antiques)

(1862-1918)

ı. Pour invoquer Pan. dieu du vent d'ete
(Yaz rüzgan tannsı Pan'ı anmak için)

2. Pour un tombeau sans nom
(İsirnsiz bir mezar için)
3. Pour que la nuit soit propice
(Gecenin bereketli olması için)
4. Pour la danseuses aux crotales
(Kastanyetli dansöz için)
5. Pour l'E.gyptienne (Mısırlı kadın için)
6. Pour remercier la pluie au matin
(Sabahta yağınura teşekkür için)

Flüt ve Piyano için Sonat
Sonata for Flute and Piano

J. fELD
(1925)

•Allegro giocoso
•Grave
•Allegro vivace

ORGANİK I<İl'fYA San. ve ne. A.Ş� teşekkür ederiz.
to thank ORGANIK Kimya San. ve ne. A.Ş for their contribudons.

Katkılanndan dolayı

We should !ike

JEAN PIERRE RA.MP AL
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abası Marsilya Konservatuan'nda flüt
öSfetmeni olan Jean P!erre Rampal bu
kentte 7 Ocak 1922'de doğdu. Marsilya

Konservatuan'nda babasının öSfencisi oldu. da
ha sonra Paris Müzik Yüksek Konservatuan'n
da eğitimini sürdürdü ve birincilik ödülü ile
mezun oldu. Profesyonel müzik kaıiyerine
1945'de solo ftütist olarak Vichy Opera Orkest
rası'nda başladı: 1955'de Paris Opera Orkest
rası'na geçti
Yeteneği. müzik zekası ve Barok müzik zevki
kısa zamanda büyük başarı kazanmasım ve ara
nılan bir sanatçı olmasım sağladı. Avrupa'nın çe
şitli ülkelerinde. ABD ve Uzak Doğu'da resi
taller ve orkestralar eşliğinde konserler verdi
1951 yılında fransız Üftemeçalgılar Beşiisi'ni ve
1952'de Paris Barok Topluluğu'nu kurdu. Ünlü
klavsenist Robert Veyron-Lacroix ile verdiği
konserler ve doldurduğu plaklar müzik dün
yasında büyük yankılar yaptı.
Jean P!erre Rampal l969'da Paris Konserva
tuan'na profesör olarak atandı: aynca Nice
Uluslararası Akademisi'nde yaz kurslarıru yö
netti. Rampal eğitmenllği ve solist kaıiyerinin
yanısıra orkestra şefllği de yapmaktadıı:
flütü orkestra çalgısı olmaktan kurtararak so
list bir saz haline getiren Rampal Barok çağdan
günümüz bestecilerine kadar uzanan geniş re
pertuara sahiptic Bencia Blavet, Devienne.
Galuppi, Gianella. Mercandante. Nlelsen.
Reinecke gibi bestecilerin unutulmuş eserle
rini yeniden günışığına çıkarmıştır: Jolivet.
Martinon. Riviet Tisne, Poulenc. Oıaynes gibi

L

ousiana doğumlu piyanist ve klavsenist
John Steele-Ritter. Philadelphia'daki
Curtis Müzik Enstitüsü'nde Mieczyslaw
Horszowski'nin öSfencisi
oldu. Illinois:
'deki
Northwestem Üniversitesi. Güney
Ralifornia Üniversitesi ve Ralph Kirkpatrick"in
öSfencisi olduğu Yale Üniversitesi'nde öSfenirn
gördü. Güney Ralifornia Üniversitesi Yaylıçal
gılar Dörtlüsü ile katıldığı Coleman Oda Müzi
ği Yanşması'nda birinciliği kazandı. Aynca
Marlboro Oda Müziği festivali'ne de katıldı.
1974 yılından beri ABD ve Kanada'da düzenli
olarak J.P. Rampal ile beraber çalışmalannı yü
rüten Rittet piyanist ve klavsenist olarak Los
Angeles rilarmorıi. piyanist olarak da I-1orida
filarmoni Orkestrası'nın konserlerine katıldı. .
Halen Clarerrtont'taki Pomona Koleji'nde piya
no ve elektronik müzik dersleri veren Ritter'in
en son çalışmalan arasında J.P. Rampal ile be
raber daldurduklan Schubert. Moscheles.
Webet Dvorak ve Martinu'nun sonatlannı içe
ren plaklar sayılabilit

HAYDN SONA !

J

oseph Haydn ünlü kuartetleri yanında
pekçok türde oda müziği de yazmıştır:
Solo çalgı için yazdıklan arasında blokflüt
ve keman için 1'1enuetlet keman ve piyano için
Sonatlar da önemli sayıdadıı:
Haydn 1761'de Eisenstad'ta Kont Esterlıazy'
nin hizmetine girmiş. 1766'da Esterlıaz'daki sa
ray orkestrasına yönetid olarak atanrnışo. Böy
lece daha geniş olanaklara kavuşan Haydn'ın
bir yıl sonra yazdıklan qrasında Do Majör Sa
nat da yeralıı: Ancak 15 nurnaralı P!yano Sa
natı olarak kayıtlara geçen eset daha sonra

Peters olarak basıtarafından
piyanouneşlünliklüi Keman
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The airline of the five continents

Bugünden, gelecegin nemlendlrlcllerl :

Performance H20
Kişiye özgü nemlendirme sistemi.

C

ildin nemlendirilmesi�le ilgili en önemli bılimsel buluş: Zaman zaman

çevre koşullarına göre değişse de, vücudumuzdaki su miktarı daha
doğumdan itibaren. tümüyle kişiye özgü bir oranda belirlenir. Dolayısıyla,
cildin nemiendirilmesi de, herkes için ayrı bir özellik gösterir.
Işte bu nedenle Helena Rubinstein, her cildin farklı nem oranını göz önüne
alan en etkin sistemi geliştirdi: Cilt nemlendirme indeksleri ..
• C11111m Index 4: Kuru cilller için. Normal cilller için de,
nem oranını koruyarak canlı ve esnek bir görünüm sağlayan
ideal nemlendiricidir.

• Creem Index 7: Çok kuru cilller için. Yüksek etkisiyle ci lt
çekmelerini önler. cilde tazelik ve terahlik verir.

• Total Hydretetion Gel: Aşırı nem kaybı durumunda yoğun
bakım içın. Örneğin kışın.dağda . yolculukta. yaz sıcaklarında
ya da ultra vıole ışınlarıyla bronzlaşma sonrasında . .

Büyülü dokusunu, yüksek ve ani nemlendirici etkisini
hemen farkedeceksiniz.
Performance H20 ... Şımdiye kadar geliştirilen en güçlü,
en etkili cilt nemlendirme sistemi ..
Siz de cildinize en uygun 'kendinize özgü' nemlendiriciyi
seçin'

Her e ve
her sabah
bir Sabah...

�1!� :ro :1

"Herkes Okumalı"

Vokal M üzi k/Vocal

Music

• 1.7.1989. Aya lıirıi. 18.30/St. Irene Church. 6.30 pm

SHIRLEY VERRETf.
CHRISTIAN NALD I

soprano
piyano/piano

R. SCHU.MANN ( 1810-1856)
frauenliebe und Leben. Op.42

(Kadın Aşkı ve Yaşanu/Woman's I..ove and Life)
5. Helft miı; ihr Schwestem

ı. Seit ich ihn gesehen
2. Eı: der Herrlichste von alien

3. !ch kann's nicht fassen
4. Du Ring an meinem finger

6. Süsser freund. du blıckest
7. An meinem Herzen
8. Nun hast du rnir ersten Schmerz getan

J. NIN (1879-1949)
"Cantos Populares Espaiioles"
'İspanyol Halk Şarkılan'ndan 4 Şarkı/4 Songs from 'Spanish folk Songs'

D. DlAMONO ( 1915)
"David Mourns for Absalom"
(Davud Abşalom için Yakanyor)
s_ BARBER ( 1910-1981)
"Münzevi Şarkılan" Op.29'dan "Haça Geriliş"
Crucifution from "Hermit Songı;" Op.29
D. GUION (1892-1981)
"I Talked with God I.ast Night"
IDün Gece T;ınn ile Konuştum)

•Coraz6n en pıisic5n
•Aria de Acis y Galatea
•Alma. sintamos
•Pafıo murciano

G. VERDI ( 1813-1901!
"Ritorna Vincitor"
Aida Operası'ndan/from

ARA/INTERMISSION

G. VERDI
"Salce. Salce" ve/and "Ave Maria"
Otello Operası'ndan/from Otello
G. VERDI
"Pace. Pace Mio Dio"
Talibin Kudreti Operası'ndani
from La forza del Destino

Aida

Katkılanndan dolayı BANKERS TRUST C0!1PANY'e
teşekkür eaerız.
We should like to tlıank BANKERS TRUST C0!1PANY
for their conttibutions.
Bu resital 111G Aıtists'in işbirJiSiyle gerçekleştitilmiştir.
Tiıis recital has been realized in cooperation with
111G Aıtists.

SH IRLEY VLRRETT

D

ramatık sopıano ve mezzo-sopıano
repeıtuannı olağanüstü bir başanyla
yüıiiten Ameıika doğumlu Shirley
Verren'in uluslaraıası opera. konseı; resital ve
plak dünyasında önemli bir yeıi vardıı:
Metropolitan La Scala. Covent Garden. Bol
şey. Parts. San Fıandsco ve Chicago operala
rında sahnelenen birçok eserde başreDert yo
rumlayan sanatçı Metropolitan Operası'nda
Nomıa. Adalgisa. Tosca. Carmen. Eboli. Lady
Macbeth. Amnerts. Azucena roDertnde. aynca
yeni sahneye konulan La Favoıita. I..:Assedio
Di Cortnto. Mavi Sakalın Şatosu ve Karmelit
lertn Diyalogu operalarında sahneye çıkrnıştıı:
Berlioz'un Treyalılar operasının Uk gecesinde
hem Cassandra. hem de Dido reDelini canlan
dırarak opera tarthindeki yelini güçlendirmiş
til:

Shirley Verren Paris Operası'nda Ressini'nin

Musa. Cherubini'nin Medea Verdi'nin Macbeth

ve Gluck'un İphigenia Taurts'te ve Alceste ope
ralanndaki başanlı yorumuyla Avrupa'daki ünü
nü pekiştirdi Sanatçının rol aldığı Macbeth m
mi ise Parts'te kapalı gişe oynamıştıı:
Sellka rolüyle. Placido Demingo ve
Justino Diaz ile birlikte Meyerbeer'in Afrtkalı
operasıyla San Fıandsco Operası'nın 1988-89
sezonunun açılışıru yapan sanatçı Ocak ayı için
de ise Avery Fısher HaD'da "Pavarotti Plus" adlı
televizyonda da yayınlanan konsere katıldı. Ay
nca aynı mevsimde Camegie Hall'da St Lu
ke Oda Orkestrası ve John Ellot Gardiner Ue
birlikte Berlioz'un "Kleopatra'nın Ölümü" adlı
yapıoru yorumlayacak. Venedik'te Ludano Pa
varotti'nin yönettigi Denizetti'nin La Favoıita.
Bostan Operası'nda da Aida ile sahneye çıka
caktıı:
Shirley Verren birçok ödülün ve ünvanın da
sahibidii: Bunların arasında Martan Anderson
Ödülü. Albert Einstein Tıp Koleji Kadınlar
bölümünün Başan Ödülü: Ford John Jay
Whimey. Martha Baird RockefeDer ve Sullivan
vakıflan ödüUeri; Northeastem Üniversitesi
ve Holy Cross CaDege fahıi doktorluklan
sayılabiliı: Sanatçı aynca 1970'de Fransa'da
Chevalier des Arts et des Lettres ve 1984'de
de Commandeur des Arts et des Lettres ma
dalyalannı almışor

CHRISTIAN IVALDI

E

ğitim gördüğü Parts Konservatuan'ndan
beş biıincilik ödülüyle mezun olan İvaidi
Fransa ve Avrupa'nın bütün büyük kent
lertnde. Çin. İran. ABD. Kanada. Sovyetler Bir
liği ve Japonya'da konserler verdi; Aix-en
Provence. Avignon, Berlin. Montreux. Venedik.
Newport. Dubrovnik, Moskova Varşova mü
zik festivallertne katıldı; Amy, BenzL Boulez.
Casadessus. Dervaux. Solti. Tabachnik gibi ünlü
şefielin yönettigi orkestralar eşliğinde konser
ler verdi.
Aıanılan bir eşlikçi olarak Accardo. Amoyal
Pasquieı; Suk. Sitkovetsky, Bashmet Rostropo
viç. Gertngas ve Zirnrnermann gibi yaylıçalgı
lar virtüozlanyla çaldı; Argeıich, GccolinL
Helffneı: Joy. Katchen gibi piyanistlerle ikili ola
rak konserler verdi.
Vokal müziğe de ilgi duyan, Bacquieı; Berbie.
Crespin. Cuenod. GobbL Hendıicks. Verrett.
Jacobs. Vişrıievskaya ve daha birçok ünlü ses
sanatçısına eşlik eden Chıistian İvaidi doldur
dı..®J 70 plakla üç kez Academie Charles Cros.
üç kez Alon Diapazon ve Fransa Plak Büyük
Ödülü'nü aldı.

SCHUMANN·
KADlN ASKI VE Y ASAMI

Ç

aykovski'nin doğdı..®J 1840 yılı ünlü
Alman bestecisi Robert Alexander
Schumarın'ın yaşamında önemli bir za
man kesitidir: Uszt ile tanışmış. bu ünlü piya
nist verdigi resitalde onun eserielini çalmış;
sevgilisi Oaıa ile evlenmeğe uğraşan. ancak bir
türlü müstakbel kayınpedeıinin iznini alama
yan -hatta onun tarafından sarhoşlukla
suçlanan- Schumarın yine o yıl Jena Üniversi
tesi'nden Şeref Doktoru ünvanıru alınca 12 Ey
lülde evlenebilmiş. yaşamı boyunca yazdığı 248
Ued'den 138'ini yine o yıl bestelemiştiı: Op.42
"Kadın Aşkı ve Yaşamı" adlı diziyi oluştutan se
kiz Ued de bunlar arasında yer alıt..
Schumann Ued alanında daha çok Heine.
Eichendorf. M.öıike. Lenau gibi çağdaşlannın di·
zelelini müziklerneyi yeğlemiş ve piyano için
yazan bir besteel oldı..®J için bu çalgıya bü·
yük önem vermiştiı: Kendine özgü piyano ya
zısıru belirginleştiren "'Benlik" unsuru bu lied
lerde insan sesiyle diyaloga gireı;eşitlik içinde
konuşur .hatta zaman zaman onu aşat Her iki
partinin de kendi içinde Schumarın'a özgü dra-

matlk anlaşmazlıklan vardıı: Ayrıca Ued'in söz
lertnden önce piyanonun uzun glıişi (Vorspi
el) ve sözün bitiminde yine uzun bitiş m�
(Nachspiel) onun bu stlle getlrdlgı yenilikler
dendii: Çok duygulu melodller1n yaronda çoş
kun bir anianın da kullanabilen ve balad mis
tik ve kahramanlık karakteriertnde dog<ıüstü
olaylaı; basit halk şarlolaıı gibi her türlü konu
yu işieyebilen Schumann son sözü genelllkle
piyanoya bırakıruş; anianının en güçlü ohnası
gereken yerde yine sözcüklerle d� piyano
lle m� doruga ulaştırmıştıı:
"Gölgesini kaybeden Peter Schlemihl"in ya
zan -1789 Fransa devrimlnde yurtdışına süıii
len soylu bir alleden olan ve yaşamını Berlin
botanik bahçesine adayan -Adalbert von Ola
ınisse'nun (1781-1838) abaıtmalı duygulu şür
leıi üzertne yazdı8ı Uedlerle Schumann "Ka
dın Aşkı ve Yaşarnı"nı ölümsüzleştirmiştiı:
Şürlerde Uk günkü mutlpluktan acı sona kadar
bir kadının erke8ine karşı duydı..®J aşk ve hay
ranlık dile getirUmektedii: Evlenmeden birkaç
ay önce Oaıa ile geçirı:l® sevgi dolu aniann
!Ill yoksa bu şürlerdeki çocuksu basit formun
ya da ıitmin mi bestedyi etkiled® bilinmiyor:
Omeğin yedind Ued'de oldı..®J gibi "Mutluluk
aşktı. aşk ta mutlu olmak; Bunu söylerim geli
de almam" gibi biraz safça elizelere karşın
Schumann'ın müz® özgürce gelişmiş. şürlertn
çok üzertnde bir değer kazanmıştıı: YüZ yıl bo
yunca Schumann'ın en sevilen Uedlertnden
olan. kadın �ından erkeklere duyulan sevgi.
hayranlığı canlandıran ve bugün belki de met
ni nedeniyle az söylenen bu dizinin Uk Ued'in
de "Seit ich ihn gesehen" (Onu gördügürnden
beli). genç kadın aşktan gözleıini bile köreiten
erkeğe karşı duydı..®J büyük aşkı aniatıı:
2 Ued "Eı; der Heırlichste von alien" (0 her
şeyden üstün) sözleriyle başlayan, eıkeğin
gözünü bile öven ve alo kıtadan oluşan bu
uzun şarkı "kadının kalbi kınlsa da önemi yok"
cümlesi ile biter
"Ich kann's nicht fassen" (İnanamıyorum)
sözlertyle başlayan 3. Ued'de kadın devam
eder: "Bir rüya görür gibiyirn; herkesin içinde
nasıl olur da beni seçerl"
4. Ued"te "Du rtng an meinem Fınger" (Par
mağımdaki yüzük). alon yüzüğü dudaklanna.
kalbinin üsrüne basoran kadın mutludut
5. Ued "Helft mir ihr Schwestem"de (Kızkar
deşler yardım edin) genç kadın süslenmesine.
hazırlanmasına -doğal olarak uzun süren bu
şürde- yardım edilmesini istet Kızkardeşler çi
çekler seıpecek. güneş ise ışınlannı ondan esir
gemeyecektiı:
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6. Ued "Süsser Freund du blickest" (fatlı
dost bana bakıyorsun) sözlertyle başlaı: Kadın
mutluluktan nemli ind tanelen gibi gözyaşlan
döktügünü duyurarak. anne olac� hissetti
ıir: onun nabız sesleıini duydtJ8unu söyler
7. Ued'de "An meinem Herzen. an meiner
Brust" (Kalbimde. göğsümde) ise anne olan ka
dın. çocı®ınun ona verd® mutlul1J8u anlatır
ve "ana mutlul1J8unu tatmayan erkeklere
acıdı8ıru" söyler
8. Ued'de "Nun hast du mir den ersten
Schmerz" (Şimdi bana ilk acıyı tattırdın) rüm
eser boyunca süren mutluluk birdenbire .<Jaha
çok dramatik bir sahneye benzer şekilde- so
na erer: Kadın "kendisine acunayan. ölüm uy
kusuna dalan erkegin dünyayı bomboş bırak
tıgını: seven ve yaşayan kadının da artık yaşa
maya� perdenin kapandı8ıru" söyler Bu
anda piyano ilk liedin -ilk günün- mutlu ezgisi
ni duyurur ve eseıi sona erdiıiı:

NIN. 4 SARKI

H

avana'da d®ın ve ölen Kübalı piyanist
ve bested Joaquin y Castellanos Nin
küçük yaşta Ispanya'ya götürülmüş.
müzik öğrenimini önce Barselona'da. sonra da
1902'de git@ Paris Schola Camorum'da Mosz
kowski'nin ögrencisi olarak sürdiirmüş; 1905'de
aynı okula piyano öğretmeni olarak ataruruş.
1908'de Berlin'e yerleşmiş. 1910'da Havana'ya
dönerek bir konser derneği kurmuş ve bir mü
zik dergisi yayınlamıştır Asıl ününe Avrupa'da
verd® piyano resitaliert ile ulaşan ve birçok
ödül ve madalya kazanan Nin. özellikle Bach
ve Barok İspanyol bestecileıi eseriertnin en bü
yük yorumculanndan biri olarak seçkirıleşmiş
tiı: Daha çok İspanyol müziğine deger veren
-ve Berlin'de 1908'de dogan oglu Joaquin Nin
Culmell'i de piyanist olarak yetiştiren- Nin.
İbeıik yanmadasırun folkloıik karnkteıini deger
Iendiren pekçok piyano esert ve şarlo yazınıştıı:
1923'de yazdıgı 20 İspanyol Halk Şarkısı (20
Cantes populares Espanoles) bunlann en
önemlileıindendir..
Bu eserden seçilen dört şarkı şunlar:
"Corazon en prtslon" (Hapseden Kalp). mito
lojide deniz tannçası olan Galateia ile çoban
Akis'in aşklanru konu alan "Arta de .Acis y
Galatea" (Akis ve Galateia'nın Aryası). "Alma.
sintamos" ve İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki
Murda bölgesinden "Pano Murciana" (Mursi
ya Kumaşı).

DIAMOND SARKI

R

ochester'de (New York) dogan, önce
Oeveland .Müzik Enstitüsü'nde keman.
Rochester'de Eastman .Müzik Okulu'n
da Bemard Rogers ile kompozisyon öğrenimi
gören ve kazandıgı bursla Fransa'da Nadia
Boulanger lle çalışma o� bulan David
Diamond 1936'da Paris'te yazdıgı "Tom" Balesi
ve Keman Konçertosu ile ilgi çekmiş; Andre
Gide'e ithaf e� "Psalm"ı lle de Juilliard
Ödülü'nü kazanmıştıı: Aynca Ravel Roussel
Strawinsky gibi ürılü çagdaş bestecilerle tanış
ması ona yeni ufuklar açmış; eseriert H.
Scherchen. S. Koussevitzky, D. .Mitropoulos gibi
ünlü şeflerce çaldınlmıştır
195l'de Roma Üniversitesi'ne Fulbrtght pro
fesörü olarak atanan 1953'de uzun süre yaşa
dıgı floı:ansa'ya yerleşen Diamond daha son
ra Salzburg'da ve Harvard Üniversltesi'nde.
Manhattan Müzik Okulu'nda da ders vermiş;
sahne ve fthn rnüzikleıi yanında baleleı: ori(est
ra eserleri. sekiz senfoni ve ses Için .<Jaha çok
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elejik biçimde olmak üzere- Shakespeare. Po
und Olson. Joyce ve Byron gibi ürılü yazar ve
şairlertn eserleıini müzikleştirmiştiı:
Saydam yapıda kendine özgü bir liıizm ile.
romantik bir aksanla. diyatonik modaiden kro
matik stile kadar aımonileıi deneyen ve 20.
yüzyılın Klasikçisi olarak tanımlanan besteel
çeşitli koro eseriert yanında yüzü aşkın şarkı
da bestelemiştiı: Bunlann arasında ''David mo
ums for Absalom" (Davud Abşalom'un yasını
tutuyor) adlı eseıi de bir agırtır

BARBER: SARKI

E

seriert ülkesi dışında en çok seslendiii
len Ameıikalı bested Samuel BarbeL alo
yaşında piyano eğitimine başlamış. ço
cuk yaşında bir opera bestelemiş. 12 yaşında
dogd1J8u kent olan West Chester (Pennsylva
nia) kilisesinde organist olaak görev almış.
1924'de ünlü Cuıtis Enstitüsü'nde lsabella
Venerova lle piyano. Emilio de Gogorza lle şan.
Osaıio Scalero ile kompozisyon çalışmış ve
teyzesi ünlü şarkıcı Louise Homer tarafından
desteklenmiştiı: Okulda ve dışında pekçok bes
tecilik ödülü kazanan Barbet 1935'de gönde
rildiği Avrupa'da birkaç yıl kalmış. hatta Viya
na'da kendi eseriertnden oluşan Ued resitaliert
de vermiştiı: 1936'da eseriert Roma'da Molina
ıi tarafından yönetilen Barber'in Tescanini ile
tanışması ve onun 'i\dagio" adlı orkestra ese
ıini repertuanna alması bested için bir dönüm
noktası olmuş; yöresel ya da ulusal karakter
'ıaşımayan liıik ve şiirsel yapıdaki müziği böy
lece Ameıika dışında da begenilmiştiı:
Aynca iyi bir şan öğrenimi de gördügü ve
insan sesini iyi tanıdıgı için. senfonik eserler
yanında pekçok şarkı da yazınıştır Türlü ku
rumlaı: ya da E. Steber gibi ünlü ses sanatçıla
n tarafından ısmarlanan. K flagstad A Kipnis.
H. Traubel M. Anderson gibi tanınmış şarkıcı
lar tarafından seslendirilen bu şarkılar arasın
da yer alan Op.29 "Hermit Songs" (Münzevi
Şarkılan) 1952-53 yıllarında bestelenmiş ve ilk
kez 30 Ekim 1953'de Washington'da yorum
lanınıştır Kongre Kitaplığı Coolldge Vakfı ta
rafından ısmarlanan Hermit Songs sekizind ve
onüçüncü yüzyıllar arasına ait münzevi keşiş
yaşarnını yansıtan on kadar eski İrlanda
metnine dayanır Bunlardan beşincisi olan
"Crucifixion" (Çarmıha Geıiliş) İngilizceye
Mumford Jones tarafından çevrilmiştiı:
Çogunlukla Arnertkan halk müziğinl lşleyen.
piyano müziği yanında dini karekterli ş.ırkılar
da yazan Ameıikalı David Guion'dan sonra
programda büyük opera bestecisi İtalyan Gi
useppe Verdi' nin üç ünlü operasından arya
lar yer alıyor:

ısır

VLRDI A l i M DAN AKYA
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H!divi İsmail Paşa'nın Süveyş Ka

nalı'nın açılış töreni Için Kahlre'de yap

tırılan opera binasındaki ilk temsil için
bir eser ısrnar1annıış. Verdi'nin eski bir Mısır i}.J
küsünden esirılenen Antonio Ghizlanzoni'nin
llbrettosu üzeline yazdıgı Alda ilk kez 24 Ara
lık 187l'de aynanmış ve büyük başan kazan
ınıştır
Konu F'ıravunlar çaginda Teb ve Menfls kent
lerinde geçer
flravunu Habeşistan lle sa
vaş hallndedir
genç kumandan Rada
mes. genç ve güzel esir Aida'ya aşıktıı: ancak
Habeş kralının kızı oldı®ınu bllmemektedıı:
Habeş kralı Amanasro Teb kentine saldınnca
Radames komutasl!ldaki
ordusu karşı
koymaya hazırlanıı: Uzüntü Içinde olan Alda gl-

MısırMısırlı

Mısır

bi. firavunun kızı Amneıis de Radames'e aşık
ve ona. zaferle dönmesi çagnsında bulunur.
Daha sonra yalnız kalan Aida. babasını rm yok
sa sevgilisini mi düşünecegine kararsız şu söz
Ieli acıyla tekrarlar: Ritorna vinddoı1 (Zaferle
dön). ı. Perdenin birind sahnesinde yer alan
bu tutkulu anlatımlı. Wagner etkisini sezdiren.
ancak sona dogru akıcı. duygulu bölmede tek
rar İtalyan stiline dönen aryada Aida kendisi
ni kurtarmak Için savaşan babasının sevgilisi ta
rafından yenilmesini isterken. ismini de sakla
mak zorunda oldı®ınu üzüntüyle dile getirir
tır

VERDI: on:LLO DAN AKYALAR

S

aheseıi Aida'dan sonra uzun süre başka
eser yazmayan Verdi. tanınmış bested
Arıigo Beito'nun arzusu üzeıine. onun
Shakespeare'nin aynı adlı oyunu (Othello) üze
line yazdıgı Otello Ubrettosunu bestelemiş ve
opera 5 Şubat 1887 günü Milane'da büyük ba
şan kazanınca Verdi yeniden dogiDuştur
Esertn konusu 15. yüzyıl sonlannda Kıbns'ta
geçer Venedik devletinin valisi magıibi Otello
güzel Desdemona ile evlldir Otello'ya kızan
yaveıi İago. kıskandıgı subay Cassic'dan da in
tikam almak için Desdemona'nın düşürdügü
mendille bir komplo hazırlar ve bunda başan
kazanır. kıskanç Otello artık çılgın gibidiı: 4. Per
denin başında Desdemona yatak odasında ke
derlldir Gelinliğini yatak üzeline serdirtiı: Ço
cuklugUTiu. eviertnde annesinin beslernesi Bar
bara'yı düşünür Sevdiği adam tarafından ter
kedilen zavallı Barbara'nın söylediği şarkıyı
anımsamaktadır: "Aglayarak şarkı söyler"
(P!angea Cantando)... '1\h, sögüt agacı (O sal
ce. salce) Vadide kimsesiz aglayarak şarkı söy
leyen bu sögüt agacı onun mezar taşıdır�
Yine aynı sahnenin devamında hizmetçisi
çıkıncaDesdemona diz çökerek Meryem Arıii
ya dua eder. önceki aryasıyla aynı satlıktaki sa
kin ve dokunaklı şarkısı Ave Marta'yı söy
ler(Ave Marta plena de grazia). Öleceğini his
setmiş gibidir Hazreti Meryem'den bu gün de
-ölüm saatinde old1J8u gibi- yüce bagışını di
ler ve yata• Biraz sorira kocası Otello içeıi gi
recek. suçsuz Desdemona'yı bogarak öldüre
cektiı:

VLRDI I ALUliN
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iuseppe Verdi'nin dört perdelik trajik
operası Tallhin Kudreti ilk kez ıo Ka
sım 1862'de Rusya'da Petersburg'da
seslendiıilmiştir. İspanyol yazan Angelo
Saavedra'nın sürgünde bulund1J8u Fransa'da
Vlctor Hugo'nun etkisinde yazdıgı trajediden
esirılenerek Francesco Pıave'nin oluşturd1J8u
llbretto üzeline Rusya'dan gelen slpaıiş üzeli
ne bestelenmiştiı: Sonda tüm kahramanların öl
mesi seyirciler tarafından alayla karşılanınışsa
. da. llbrettonun ve müziğin düzeltilerek İtalya'
daki yedi yıl sonraki temsilinde Rusya'dakinin
aksine başan kazanmıştır
Bir markinin kızı olan �onora sevdlgl me
lez Alvaro lle kaçarken bir kaza sonucu marki
ölür İki sevgili birbiiini kaybeder Markinin os
lu Don Carlos. intikam almak Için Alvaro'yu ta
kip eder Leonora ise bir manasnra sıgıruı: Dör
düncü perdenin Ikinci sahnesinde Leonaa ölü
mün sessizliğini özleyerek dua etmekı:edlr: i'a
ce. pace mio Dio" (fannm bana sükun ver ar

nk).

Amerikan konforunu
hemen yaşayın.
Ilk izienim belirleyicidir. Yolculuk haş
langıcıyla hOtlinlenir. Kusursuz hir haş
langıcı lWA yaşatır.

1WA' de sunulan Amerikan konfor ve ko

nukseverliğini hir kez tadanlar, hir haşka
havayolunu denemek istemezler.
Şimdi lWA size daha da çok imkan sunu
yor... lWA Amerika'ya hergün uçuyor.
Anık dilediğiniz sahah uçağa hinip, öğle
den sonra New York'ta olahileceksiniz.

Üstelik beklemeden .. alanlarda vakit kay
betmeden.
ABD içinde ise ı OO'den fazla uçuş seçe
neği sunuyor lWA... sizi Amerika'da iste
diğiniz yere götürmek için ... terminal
değiştirmeden... SO yıldızlı Amerikan
konforuyla...

TWA-

For the he.rt of America.

=======: nrA
Rouı: lstanbui-Frankfurt-Nf!W York, aynca Washington D.C. '"' St.Louis"e Frankfurt'dan direkt sen.;sler. Amerika 'nın IOO'den fazla şehrine beklemesiz baglanh
Rnervıuyorılannız Için: Türk(ve Genel Satış Acentamız llllhur istanbul.· ( 1) 134 53 27- I.H 53 69- 134 53 32 izmir: ( 5 1 ) 21 85 86-21 87 13
Ankara: (4) 1 18 20 15·1 18 57 48 ya da kendi seyahat acentanızı arayınız.

• 9.7. 1989. Atatürk KültürMerkezi Konser Salonu. ı ı.oo/Atatürk Cultural Centre Concen Hall ı ı.ooam

VOX EUROPAE VAKFl ULUSLARARASI KOROSU
INTERNA1,IONAL
CH OIR Of THE VOX EUROPAE FOUNDATION
Koro Şefleıi/
Choir Masters

Fritz TER WEY
Gökçen KORAY

J. BRAHMS

Zigeuner liedeı; Op.l03
(Çigan Şarkıları/Gipsy Songs)

( 1833- 1 897)

··ı .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

l l.
C. ORFF
( 1 895- 1 982)

"Carmina Burana"dan Bölümler
Excerpts from "Carmina Burana"

ı.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
19.
20.
22.
25.
ARA/INTERMISSION

1 16

He. Zigeuner
Hoch getüımte Rimaflut
Wisst ihr. wenn mein Kindchen
Lieber Gott. du weisst
Brauner Bursche
Röslein dreie
Kommt dir manchmal in den Sinn
Horch. der Wind klagt
Weit und breit
Mond verhüllt sein Arıgesicht
Rote Abendwolken ziehn

O Fonuna
Fonune plango vulnera.
Ecce gratum
Tanz (piyano/piano)
Floret silva nobllis
Chramer. gip die varwe mir
Swaz hie gat umbe/
Chume. chum geselle min
Were diu werlt alle min
In taberna quando sumus
Si 1 puer cum puellula
Veni. veni. venias
Tempus est iocundum
O Fonuna

C. MONTEVERDI
( 1567- 1643)

C. AKIN

3 MadrigaVMadrigals
•Se per havervie oime donato
• lo mio son giovinetta
• Lasciatemi morire
"Çarşıya Vardım" (A Turkish Folk Song)

( 1 932)

M. SUN

"Bebek" (A Turkish Song)

( 1 932)

A. SAYGUN
( 1907)

R. GENEE
( 1823- 1 895)

•"Üsküdar" Türküsü Üzerine Çeşitlerneleri
Variations on "Üsküdar" Song
•Eğin Türküsü (A Turkish Folk Song)
•"Yavuz Geliyor" (A Turkish Folk Song)
lnsalata ltaliana. Op.68
(İtalyan Salatasılltalian Salade)

Katkilanndan dolay1 ÇAVUŞoGLU Ögretim ve E;gitim Kurumlan A.Ş'ye
teşekkür ederiz.
We should like to thank ÇAVUşCXiLU Ögı"etim ve E,ğitim Kurumlan A.Ş
for their contributions.

fRITZ TER WEY

GOKÇEN KORAY

BRAHMS. CIGAN SARKILARI
••

O

K

öln'de müzik ögretmenligi. Prof.
Hermann Schroeder ile koro ve or
kestra şetliği egitimi gören Frttz Ter
Wey. daha soıua Amsterdam'da Fellx de Nobel
ile. Eric Ericson ile de Stockholm'da çalışma
lanru sürdürdü.
Vox Europae Korosu'ndan başka Kuzey Ren
Westfalya İli GençUk Korosu ile Aachen Genç
Uk Korosunu yönetti; Europa Cantat Festiva
li'nde. Fransa Yugoslovya Yunanistan. Finlan
diya Macaıistan. Belçika ve Hollanda'da şeflık
yapo. kurslar yönetti.

üzik

VOX EUROPAE KOROSU
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aracılığıyla gençler arasında dost
luk ba8lan kunılması amacıyla 1983
yılında Fıitz Ter Wey (Bao Almanya)
ve Leo van der Heide (Hollanda) tarafından
kunılan Koro. çeşitli Avrupa ilikeieıine (Nor
veç. İsveç. Finlandiya Danimarka Federal Al
manya Hollanda Belçika Fransa Ispanya ıs
viçre. Uechtensteirı. ltalya Yunanistan. Pelon
ya Macartstan. Yugoslavya Türkiye ve Avus
turya) mensup genç ve yetenekli müzikçiler
den oluşmaktadıı:
Koro üylert her yıl başka bir ülkede on gün
süreyle bir araya gelerek provalanru yapmak
ta ve konserler vermektediı: Topluluk bugüne
kadar Hollanda Belçika. Finlandiya Federal Al
manya ve Macartstan'da konserler vermiştiı:
Gelecek yıllarda toplanolar Fransa Türkiye ve
İspanya'da yapılacakoı:

ı

972 yılında Sofya Müzik Yüksek Akade
misi'nin müzik teortsL bestecilik. koro ve
orkestra şetliği bölümielinden mezun
olan Gökçen Koray, aynı yıl Sofya Maclıigal Ko
rosu şefligine atanarak. Bulgaıistan ve dışında
(Fransa Avusturya) konserler yönetti. 1976'da
Sofya Devlet Operası'nda koro şetliği ihtisas�
çocuk ve gençUk korolan şetliği yapn. 1970'de
Goıitia (İtalya). 1972'de de Cork (lrlanda). ve
1974 Bulgaıistan Ulusal Koro Yanşmalan'nda
birincilikler ve Alon Madalya kazanan Gökçen
Koray. 1976'da Sovyetler Birliği'nde konser tur
nesine çıktı.
1977 yılından beli İstanbul Devlet Opera ve
Balesi koro şefi. 1983 yılından itibaren de TRT
GençUk Korosu'nu çalışormakta ve yönetmek
te olan Gökçen Koray. İstanbul Devlet Kon
servatuan'nda ö8fetim üyesidiı:

nce Detmold'da müzik direktörü olarak çalışmaya başlayan Johannes
Bıahms. daha soıua Hamburg'ta kadın
lar korosunun yöneticiliğini yapmış. 1863'de de
Viyana'ya yerleşince kısa süre Sirıg Akademie
nin yöneticisi olmuş. ancak 1864'ten soıua
yaşarrum bağımsız olarak kazarımağa başlamış
nı: Senfonik eseriert ve oda müziği yanında in
san sesi için pekçok eser besteleyen Bıahıns'ın
330 şarkısı arasında 200'e yakın piyano ve so
lo ses için Ued. koro parçalan. vokal kuartet
için şarkılar _da var: Bunların içinde Op.ı 03
Zigeuner Ueder (Çigan Şarkılan) aslında vokal
kuartet ve piyano için 1887 yazında lsviçre'de
Thun gölü kıyısınç!a yazılmış. Bir iddiaya göre
de Rönesans çağı Ingiliz ya da Ho�da mad
ıigalleıi stilinde düşünülmüş. Aynı yıl Ikili Kon
çerta'yu da besteleyen Braluns. arkadaşı Viya
nalı tüccar Hugo Coıuat'ın macarcadan çevir
diği halk şarkılan metiniert üzeline yazdığı şar
kılan -yine ünlü Macar Danslan gibi- Macar ez
gileıini kullanmadan kendi müziğiyle gerçek
leştirmiş. Özellikle tenor partisinin oldukça
özenli yazılınası da. romantik karakterdeki li
edlertn yaygınlaşmasında çok çaba gösteren
Çağın ünlü opera şarkıcısı Gustav Walter'ingözetilmesine bağianıyor
ı. Ued "He. Zigeuner greife in die Saiten eirı!"
(Hey. çigan. teliere dokun); vefasız kızın tür
küsünü çal. Teliert aglat. yakmsınlar hüzünle;
ta ki sıcak gözyaşlanm bu yanaklan ıslatsın.
2 Ued "Hochgetürmte Rimaflut; Wie bist du
so tıübe" (Dalgalan azgın Rima ırmağı. ne ka
dar da bulanıksın). Kıyıdan senin için yakını
yorum sevgilim. Dalgalar kaçıyer çağılelıyor kı
yıya bana geliyor Bırak. Rima kıyısında son
suza kadar arkandan aglayayım.
3. Ued "Wisst ihı; wenn mein Kirldehen am
allerschönsten ist?" (Bilir misiniz. yavrum ne
zaman en güzeldir?) . Tatlı ağızcığı şaka yapın
ca ve gülünce ve öpünce. Bilir misiniz sevdi
ceSim en çok ne zaman hoşuma gider? Bana
s1111Sıkı sanldığı zaman. Sevgilim. sen benim
sin. seni yürekten öpeı:irn; sevgili Tann. seni
yalnız benim için yarato.
4. Ued "Ueber Gott. du weisst. wie oft
bereut ich hab" (Sevgili Tanrun. ne kadar sık
pişman olduğumu bilirsin). sevgillme vaktiyle
bir öpücük verdil9m için. Onu öpmem kalb
ten gelen bir emirdi. Yaşadığım sürece bu ilk
öpüşü düşünecel9rn. Sevgili Tanrun. sakin ge
celerde aşk ve aayla onu nasıl düşündüğümü
biliyorsun Aşk tatlı. ama pişmarılık aCL Zavallı
kalbirn ona hep sadık kalacak.
5. Ued "Brauner Bursche führt zum Tarıze"
(Esmer delikanlı dansa kaldınyor) mavi gözlü
güzelirıi; mahmuzlanru küstahça şakııtaoyor
çardaş melodisi başlıyor Tatlı güvercinini öpü
yoı: seviyoı: döndüıüyor: çevresinde neşeyle
sıçnyor Tefuı içine att® üç parlak gümüş
Gulden çınlıyor
6. Ued "Röslein dreie in der Reihe blühn so
rot" (Üç küçük gül yanyana öyle kırmızı açı
yor ki). Delikanlılann kızlara gitmesi yasak ol
maz ki. Sevgili Tannın <:Ser bu yasaklansaydı.
koca güzel dünya arok olmazdı. Bekar kalmak
günahtıLOvalann (Alföld'ün) en güzel kenti
Kecskemet'tiı: Orada pekçok güzel ve sevirnU
kız vardıı: Arkadaşlaı: siz de oradan bir gelin
seçin. Elini tutup evinizi kurun. Zevk kadehle
ıini boşalon.
7. Ued "Kommt dir manchmal in den Sirın"
(Arada hiç aklına geliyor mu) tatlı sevgilim. ba
na verdiğin kutsal yemin? Beni hayal kınklı8ı-
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na uğratrna. beni terketme. Biliyorsun seni ne
kadar sevdiğimi. Seni sevdiğim kadar beni se
versen. Tarın'nın takdisi seninle olacaktır.
8. Lied "Horch. der Wind klagt " (Dinle. ıüz
gar yakınıyor) hüzünle tatlı sevgilim. aynlma
mız gerekiyor: iyi geceleı: Ah senin kollannda
dinlenmeyi ne kadar da isterdim. ama aynlık
saati yaklaşıyor. Tarın seni korusun... Gece ka
ranlık. hiçbir yıldızcık ışık vermiyor sevgilim.
Tarınya inan ve ağlama... Tannnın izniyle bir
gün sana dönersem.sonsuza kadar aşk mutlu
h..ığunda birlikteyiz.
9. üed "Weit und Breit schaut rnich niemand
an" (Çevrede kimse bana bakmıyor) benden
nefret etmelerine sebeb ne? Yalnız sevgilim be
ni herzaman sevsin: beni öpsün ve kucaklasın
sonsuza kadaı: Karanlık gecede hiçbir yıldız
yok; hiçbir çiçek kokmuyoı: Gözlerin. bana
dostça panldıyoı:yalruz benim için çiçekleniyoı:
10. üed "Mond verhüllt sein Angesicht" (Ay
çehresini saklıyor) Tatlı sevgilım sana danlma
dım; dargınlıkla seni üzmek isteseydim bile. yi
ne de seni severdim.
l l. üed "Rote Abendwolken ziehn" (Kızıl ak
şam bulutlan geçiyor) ufuktan; özlemle sana
doğru. Sevgilim. kalbirn senin için yarııyoı: Gök
yüzü kıvılcımla parlıyor ve ben gece gündüz
yalnızca tatlı sevgilirni düşlüyorum.
ORff· CARMINA BURANA
ünih'te yaşayan besteci Caıf Oıff
1937'de yazdığı Carmina Burana adlı
sahne kantatı ile ilk kez ismini duyur
muş ve daha sonraki koro eserleri ile bu ünü
nü pekiştirmiştiı:
önce sahnede oynarulmak üzere tasarlanan
ve ilk kez 1937 Haziran'ında frankfun Opera
sı'nda seslendirilen esere temd olarak alınan
metin. 12. ve 13. yüzyıllarda yazılan ve söyle
nen şürlerden derlenmiştiL Bu koleksiyon Bav
yera Alpleri'nde Benediktin papazlanna ait bir
manastırda bulunmuş ve 1 847'de
"Benediktbeurer" adıyla Johann Andreas
Schmeller tarafından yayınlanıruştıı: Bu şiirler
kanşık şekilde. eski almanca latince ve eski
fransızca dillerinde öğrend şarkılarını. eski gez
gind şarkılann dizelerini kapsaı: Konulan da de
ğişik. daha dünyevidir: Ölüm korkusu. kilisenin
yozlaşması ile alay ediş. günahlaı: mistik ve
maddi dünyalaı: zevk. eglence. meyhane ve iç
ki. kadın. kumaı: çapkınlıklaı; bahaı: yeşil kırlar
ve orta çağı elinde tutan Talih... Wagner'den
sonra "l'1üzikli Tiyatro" kavramına tam anlanuy
la yönelen ilk besteci olan Oıffun Carmina ile
kazandığı başan çok eleştiıilmiş. hatta çok ba
sit yazıldığı için bir beste bile sayılamıyacağı
öne süıülmüştüı: Ancak Caımina Burana'da sa
delik ile çarpıcı ritimlerin ustalıkla kaynaştınl
ması hem eglendiren. hem de düşündüren
Orffun ince zekasını tiyatrodaki engin dene
yimini ve bilgisini gösteıiı:
Orkestra. koro. soprano. tenor ve bariton so
lo için ve vurmaçalgıların çogaitılmasıyla da
ha da çarpıa olan eseı: 25 bölümden oluşmak
tadır. Bu konserde yer alan 13 bölüm piyano
eşli8inde seslendiriliyoı:

M

MONTEVERDI
•

I

.5

MADRIGAI.

talya'nın saz yapımıyla ünlü Cremona kentinde dagan ses ve viol öğrenimi gören ve
dini koro eserlerinde insani duygulann be
lirtilmesine önem veren bir bested olarak seç
kirıleşen Claudio Monteverdi ilk eserini 15 ya
şında yazmıştır. 1583'de Madıigalleri. 1584'de
döıt sesü Canzonettalan yayınlanrruş. kısa sü
rede İtalya'da ün kazarımıştıı: Mantua Dükü'
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nün hizmetine giren ve 1595'de evlenen Mon
teverdi. aynı yıl Türklere karşı savaşa katılan
Dük ile Macaıistan'a gitmiş. daha sonra Avru
pa'nın önemli müzik merkezlerini dolaşmış.
1643'de Venedik'te ölmüştür.
17 Madrigal kitabı hazırlayan Monteverdi'nin
1587'de yayınlanan ilk kitabında yeralan "Se
per havervi oime donata il Core" (Kalbimi
armağan etmem gerekse bile) adlı aşk şarkısı
beş seslidir ve Madrigal öncülerinden Luca
Maremio'nun ( 1553-99) stilinde yazılmıştır. "lo
mi son giovinetta'" (Ben genceciktim) ise dör
düncü madrigal kitabında yer almış parlak ya
pıda bir parçadıı: Parçanın metni Boccaccio'
nun bir şüıidir. Ünlü antik arya "Lasciate mi
moıire" (Bırak öleyim) ise ilk kez 1608'de bes
telenen "I..:ariarı"na operasında Ariarına'nın ya
kanşı olarak yer almış. sonra da 1614'de beş
sesü koro için düzerılenerek altıncı madrigal ki
tabında yayınlanmıştır.
AKIN: ÇAR5IY A VARDlM

S

ebinkarahisar'da doğan Cenan Akın mü
zik eğitimine İ.B. Konservatuan'nda baş
ladı. Bu kun..ımun vurmaçalgılar bölümü
nü bitirdikten sonra İstanbul Devlet Konser
varuan'nın armoni ve kompozisyon dallandn an
da mezun oldu. Bu arada İstanbul Üniversite
si Korosu. Şehir ve Devlet Operalan korolan
nı yönetti. TRT çoksesü korosunun ve TRT İs
tanbul Çoa..ık Korosu'nun kun..ılmasında görev
alan ve bu koroyu uzun süre yöneten Akın
çocuk şarkılan alanında da üstün başan gös
terdi. pekçok ödül kazandı. Piyano ve arkest
ra için eserler yanında. daha çok eğitim müzi
ğine önem veren Cenan Akın çoksesü müzi
ğin yaygınlaşması için çocuk ve gençlik koro
lan için SO'yi aşkın şarkı bestelerniştiı:
Bir halk türküsünün koro düzerılemesi olan
"Çarşıya Vardım"ın sözleri şöyle: "Çarşıya var
dım elikten aldım/Çarşıya vardım kaysıdan al
dım/Yarin haberini Everek'ten aldım/Yarin ha
berini dayısından aldım/O yar uzun boylu. ben
kısa kaldım/Nideyim. nerelere gideyim. o yar
benden kaçıyoı: ben nasıl edeyim·:
.

SUN: BEBEK

A

nkara'da doğan Muammer Sun ilk mü
zik öğrenimine Askeri Mızıka Okulu'n
da başladı, sonra 1960'da Ankara Dev
let Konservatuan'nı Saygun'un öğrencisi ola
rak bitirdi ve aynı okula koro ve solfej öğret
meni olarak atandı. Piyano parçaları oda mü
ziği. orkestra eserleri. sahne müziği yarıında so
lo ve koro için eserler de besteleyen Sun. Türk
müzik eğitimi konusunda pekçok çalışma yap
mış. kitaplar da yazmıştır.
Bebek. Sultan Gelin adlı oyunun 1964 yılın
da Ankara'daki temsili için hazırlanmıştır. Söz
leri şöyle: "Bebek beni del eyledi/Yakn yakn
kül eyledi/Her kapıya kul eyledi-nenni/Bebe
ğin beşiği çarndan/Su sızıyor yufka dam
dan/Kurtulur mu gelin garndan-nerırıL
SAYGUN USKUDAK/l.G !N
TU KKUSU/YAVUZ G LI.IYUK
••

U

rılü bestecimiz Adnan 5aygun yazdığı
konçerto. se.nfoni oda müziği yanıı'lda
Türk halk müziği ile de yakından Ilgi
lenmiş: falklor derlerniş. hatta Macar bested
Bartok ile de Atıadolu'yu dolaşmıştıı: Onun ko-

ro için yazdığı büyük eserlerinden başka çok
seslendirdiği birçok türkü de vardır.
Saygun'un kendi kurduğu ve yönettiği 'Ses
ve Tel' korosu için bestelediği ve Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü'nde görev yapan çok degerü
müzikçi E. Zuckmayer'e ithaf ettiği Op.22 'Bir
Tutarn Kekik' şarkı albümünün 10. ve sonun
OJ parçası olan Üsküdar Çeşitlemeleıi. 1942'de
yazılmıştır. "Üsküdar'a giderken aldı da bir
yağmur" diye başlayan ürılü İstanbul türküsü
üzerine dört sesü olarak yazılan on çeşitierne
önce asıl türkünün sunuluşuyla başlar ve son
çeşitlerneden sonra ezginin ağır ve törensel
(Maestoso) tempodaki tekranyla sona ereı:
Saygun'un 1933 Mayısında Ankara'da yazdı
ği Op.7 Çoban Armağanı albümünde 5. olarak
Kevenk Yolu adıyla yer alan- ikinci türkü- Eğin
Türküsü'nün sözleri şu şekilde: Kevenk yolu
bu mudur/Testi dolu su mudur/Hey anom
hey/Keveng'in yollannda/ Çimeyelin göllerin
de/Hey anom hey/İlik düğme olaydım/O ya
rin kollannda/Hey anom hey...
Son türkü. Karadeniz'den kaynaklanan ve
ünlü Yavuz zırhlısı üzerine yaratılan ilginç 7/16
ritimü ''Yavuz geüyor" ise. bazen keümesiz ola
rak ta söylenmektedir. Yine Saygun'un Op.7
'Çoban Amıağanı' adlı albümünde yer alan
türkünün sözleri şöyleYavuz geüyor Yavuz da
denizi yara yara/Kız ben seni alacağım başına
vura vural Yavuz'un direkleri de altındandır al
tından/Ben de nasıl kalkacağım ha bu derdin
altından/Al aşağı vur dizLbabam görmesin bi
zi/Babam göıürse bizi de.sayacağım beşyüzü.
GENEL I NSALATA IT ALIANA

D

anzig'de (bugünkü Gdansk) kent tiyat
rosunun yöneticisinin oglu olarak do
ğan Alman yönetici. übretto yazan ve
besteci fraru: friedıich Richard Genee Ber
lin'de müzik öğrenimini tamamlamış. 1847-67
arasında Reval Riga Köln. Düsseldoıf. Danzig.
Mainz. Schwerin ve Prag'da orkestra şetliği yap
mış: 1868'de Viyana'da Theater an der Wien'in
yöneticisi olmuştuı: Daha çok -F. Zell (Camilla
Walzel) ile beraber-ünlü operet bestecileri için
çalışmış. J. Strauss'un Yarasa Cagliostro Vi
yana'da. Venedik'te Bir Gece; Suppe'nin
Boccacio. fatinitza: Millöcker'in Kontes
Dubarry. fakir Talebe. Gasparone gibi ope
retlerinin übrettolannı hazırlamış: Offenbach.
Lecocq. Sulüvan'ın bazı eserlerini Almancaya
uygulamıştır. 1878'de Viyana yakınındaki
Pressbaum'daki viiiasma çekilen Genee'nin bes
telediği W'ye yakın operet özellikle Viyana'da
yorumlanmış ve bunlardan Seekadet (Deniz
subayı adayı) (1876) ve Nanon (1877) büyük
başan kazarımıştıı: Aynca birçok şarkı yazan
Genee'nin en ilginç ve eğienceü eserlerinden
biri de aslında yalnız erkek sesleri için eski bir
İtalyan opera sahnesi stilinde piano. dolce.
forte. sostenuto. recitativo vs. gibi birlikte bir
anlam oluşturmayan müzik terimleri üzerine
yazdığı Op.68 "ltallenischer Salat" (lnsalata
ltaliana-İtalyan Salatası) adlı parodisidir. Eserin
dört sesü -erkek ve kadın seslerini kapsayan
uygulaması da vardır.
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hşap artık
· · ıümsüz.

Atalanmız, ahşabı e m p r e n y e etmeyi bilselerdi, bugün muhteşem güzellikte,
ahşap bir İstanbul'da yaşıyor olacaktık Neyse ki, bugüne kalmış bazı güzellikleri

sonsuza kadar koroyabilecek yöntemleri biliyoruz artık.
Örneğin şu ahşap yapı. Restore edilirken kullanılan
bütün ahşap (çatı elemanlan, dış doğramalar, cephe
kaplaması) baştan sona e m p r e n y e edildi. Artık
bu yapıya rutubet, mantar, böcek gibi ezeli
düşmanların zarar vermesi imkansız. Çünkü Vac-vac
yöntemiyle bünyesine Vacsol zerkedildi. Bu
koruyucu maddeyle doyurulan dağramalar artık
"çalışmayacak", su sızdırmayacak, boyası daha uzun
ömürlü olacak!
Veya ahşaptan inşa edilen şu park köprüsü.
E m p r e n y e yöntemi sayesinde, şehircilerin de
unuttuklan alışaba dönüşün güzel bir örneği. Bu
köprüde kullanılan alışabm da, çürümesi, böcek, tennit
ve deniz kurtlan tarafından tahrip edilmesi imkansız.
Çünkü, bir başka e m p r e n y e maddesi, Tanalitb-C ile
doyuruldu. Artık neredeyse ölümsüz!
Hemel, kullandığınız veya ürettiğiniz her cins ahşap
için size en gelişmiş e m p r e n y e malzemelerini ve yöntemlerini sunmaya hazır.
Çünkü Hemel, emprenye teknolojisinin dünyada en büyük ismi Hickson'un
ortaklığı ile Hickson'un mamullerini üretir.
Dünya, e m p r e n y e yöntemi sayesinde ahşabı yeniden keşfetti. Siz de nasıl
keşfedebilirsiniz, anlatalım, gösterelim.

Va c - v a c t e s i s i b u l u n a n k u r u l u ş l a r :
Orem Denizli, Yücel Kereste Muğla, Mepaş Ankara, Yılmaz Doğranuı Istanbul
Ta n a l i t h t e s i s i b u l u n a n k u r u l u ş l a r:

Orem Denizli, Esa Kütahya, Telekom

Tokat, Semitaş Uşak

H EMEL

EMPRENYE SANAYI VE TICARET A.Ş.
Bulvarı 1 33/ 1 Balmumcu, Beşiktaş 80700
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Istanbul
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G ü ç l ü ş i m d i d a h a g ü ç l ü .. . S e ri ş i m d i d a h a s e r i !
Sılındır hacmr
1 700 cc. Beygır gu
cu 1 03 SAE Yenı1ıp
ve güçlü mo1oruyla
Flash 1 700 Renaull
1eknoloısının us1un
lugünu kanıllıyor

s

Flash 1 700. guçlu
o1omobıl.
*

ile kendisini aşıyor.

Öylesine terah, öylesine rahat ki Renault 1 1 TXE
Flash 1 700 ... Geniş iç mekanında vücudu saran,
kavrayan PETAL koltuklar var. .. kontorunuz içini

Türkiye'de otomobil kavramını

Güç ve estetiği birleştiren Renault

Renault şimdi

Renault 1 1 TXE Flash 1 700

yenileyE:ın. yarının yaşamından
ipuçları veren Renault 1 1 'in yeni tipi

Flash, daha da güçlü, daha da kontorlu.

Renault 1 1 TXE Flash , 1 700 cc. hacimli yeni tip motoru
ve 1 03 SAE Beygir Gücüyle üstün bir performans sergil iyor.

Renault 1 1 TXE Flash 1 700 ' ü n önden çekişi,
yol tutuşu üstün ... Azami hızı saatte 1 85 kmye ulaşıyor.

Modern Renault teknolojisinin yarattığı güçlü ve atak

Renault 1 1 TXE Flash 1 700 rüzgarı yarıyor,
yolu mükemmel kavrıyor ve adeta akıyor...

1 1 TXE Flash
1 700 sizi bugünden yarına ulaştırıyor ... Renault 1 1
TXE Flash 1 700 ile gücün ve hızın tadına varın,

RENAUii.T
Fl!���t!";;

güzelliğin ve kontorun keyfini yaşayın ...
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* *

Azamı hızı saane
1 85 km Ve yalnızca
1 2 sn. ıçerısınde.
o·dan 1 00 km / s
hıza erışebılıyor
Flash 1 700
o1omobıl ı
*

lıızlı

* *

Perlormansına oranla çok az yakı1 1ukelı
yor 90 km 1 s sabıl
hızda
gıderken.
1 00 km de 5.8 lt ben
zın yakıyor
Flash 1 700 ekono
mık olomobılı
*

* *

Ferah iç mekanda
koniorlu
kolluklar
var. .. Vücudu kavra
yan pe1al kol1uklar.
Flash 1 700... rahal
ve modern o1omobi1ı
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Caz ve Fol �azz and Folk

• 17. 18.6.1989, Açıkhava Tiyatrosu. 2130/0pen Air Theatre. 930 pm

SERRANıTO ALTILISI/SEXTET
Victor MONGE "SERRANITO". gitar/guitar
Oscar Luis HERRERO. gitar/guitar
Miguel RIVERA. gitar/guitar
Fernando GALVEZ. şarkıcı/singer
Angela GRANDE. dansçı/dancer
Javier BARON. dansçı/dancer

ı

942'de Madıid'de doğan. sekiz yaşında
gitar çalmaya başlayan ve kendi kendini
yetiştiren Victor Monge "Serranito"
197l'de Cordoba'da Ulusal Gitar Yanşmasında
birind oldu. La Union Yanşrnası ve İspanya Te
levizyonu tarafından göndeıildiği Bratislava Mü
zik Şenliği'nde 32 ülke sanatçısı arasında Altın
Madalya kazandı. 1982'de bestesi olan gitar
konçertosunun dünya prörniyeıini Madıid Sen
foni Orkestrası eşliğinde yaptı.

M

adıid'de doğan sanatçı bütün flamen
co dansçılan gibi çok küçük yaşta
dans etmeğe başladı. Profesyonel
dansçılığa Madrid'deki efsanevi Zambra toplu
luğu ile başladı ve bu toplulukta birçok ürilü
isimlerle çalışma olanağını buldu. Daha sonra
Antonio ve Rafael De Cordova bale topluluk
lanyla Avrupa ve Amerika tumelerine çıktı. te·
levizyon programianna katıldı.

JAVIER BARON

Katkılanndan dolayı TATKO-OtomobiL Lastik ve t1akine Tic. A.Ş'ye teşekkür ederiz.
We should like to tlıank TATKO-OtomobiL Lastik ve t1akine Tic. A.Ş for their contributions.

S ERRANITO

ANGELA GRANDE

İstanbul'a birçok kez gelmiş olan Serranito.
Londra. New York. Bıiiksel. Köln. Moskova ve
Paris'te sürekli resitaller vermiş; Japonya, Hin
distan. Avustralya. Afrika ve Orta Doğu ülke
lerinde tumeye çıkmış. İspanya'nın Ortak Pa
zar'a girişi nedeniyle İspanya Dışişleri Bakan
lığı tarafından Strasburg'da konser vermekle
görevlendirilmiştir

D

ansa 7 yaşında ünlü eğitmen Antonio
Zarandillo ile Sevil'de başladı ve ilk
ödülünü de yine aynı kentte yapilan
bir dans yanşmasında aldı. 1973'de Madıid'e gi
derek klasik bale. klasik İspanyol dansı ile Jose
Granero. Rafael Cordova faico. Manoleto. Ciro.
farruco gibi ürilü dansçılarla da flamenco eği
timi gördü. 1975'de Roma'da Luisillo Toplulu
ğu ile çalıştı ve bu toplulukla 1976'da Avustral
ya. Yeni Zelanda ve Kıta Çini'ni de kapsayan
bir dünya tumesine çıktı. 1977'de Cordoba'da
yapılan Flamenco Sanatı Ulusal Yanşmasında
birinci oldu; 1980-82 yıllannda Antonio Ruiz
yönetimindeki Ulusal Bale ToplulUğunda 198485'de de Maıia De Avila ile çalıştı. Solist ola
rak da sahneye çıkan Javier Baron çeşitli tele
vizyon programianna da katılmı.şuı:

FERNANDO GALVEZ

C

adiz'in Jerez de la frontera kasabasın
da 1940'da doğan Galvez. çok genç yaş
larda flamenco dünyasını araşormaya
başladı ve flamenco sanatında iz bırakmış
"Borıico': "El Troncho': 'Terremoto" gibi ürilü
lerle çalışarak zor bir sanat olan Cante flamen
co'yu (flamenco Şarkı) öğrendi 1964'de Mad
rid'e giderek ıs yıl süreyle Manolo Coracol ile
çalıştı. Çeşitli flamenco festivallerine ve tele
vizyon programianna katılan sanatÇL birçok Av
rupa ülkesine tumeler yaptı; 1974 Jerez ve
1983 Saeta yanşrnalarında birinci oldu.

ı

OSCAR LUIS HERRERO
958'de Tomelloso'da doğan Herrero ilk
gitar derslerini babasından aldı ve 17
yaşında ilk resitatini verdi Jerez de la
frentera'da yapılan "flamenco . Gitar" ve
Murcia'da yapilan Minas festivallerinde birind
oldu. Serranito ile birlikte Londra (Queen
Elizabeth Hall) ve Madıid'de (featro Real) sah
neye çıkan Herrero. Uzak Doğu ve Avrupa'nın
çeşitli kentlerinde resitaller verdi

MIGUEL RIVERA

M

adıid'de doğan RiV�:T<� gitara çok genç
yaşta başladı ve 17 yaşında ünlü dans

çı Carmen Mora'ya eşlik etti: 22 ya
şında da Madıid Üniversitesi'nde ilk resitatini
verdi Ürilü isirrilere eşlik eden ve önemli grup
larla çalışan sanatçı 1981 yılında l..aberinto-l..a
Expeıience Flamenca toplulugu ile Avustral
ya tumesine çıktL flamenco'nun dışındaki baş
ka müzik türlertyle de ilgilenen Rivera caz gi·
taıisti David Smith ile birlikte Avustralya'da
Horizon-Flamenco-Jazz adlı çok başaniı bir
konser verdi. Avustralya'da oldugu sırada
Serranito ile tamşan Rivera onurila birlikte
Avustralya Ameıika ve Avrupa'da konseriere
katıldı. l988 yılında başaniı bir Japonya tume·
si yapan Miguel Rivera, bu tume sırasırıda fla.
menco'nun ürılü isimlerine de eşlik etti.

Grappelli ve Baez
"Stephane!. .
Neler yapıyorsun,
bir kemanla imkansız bu!"

"Dün burada ağ/adım,
makyajımı yeniden yapmak
zorunda kaldım "

Caz kemanını yaratan
Stephane Grappelli
1 7. İstanbul Festivali'nde.

Efsane şarkıcı
Joan Baez bir kez daha
İstanbul Festivali'nde.

Yell•di Men•lün

2 2 Haziran 1 989 2 1 .30
AKM Büyük Salon

Ali Simaen ile kon•'� C•mll•riyet 1 '1. '1.88

20, 2 1 Haziran 1 989 2 1 .30
Açıkhava Tiyatrosu

Savaştan sonra Grappelli ve Django
Reinhardt Londıa'da )'eniden bir araya geldi
ler ve birçok plak doldw"Ciulaı: İlk plaklan da
fransız Ulusal Marşı "La Marseillaise"di. 1953'de
Django Reinhardt beyin kanaması sonucu öl
dü: Grappelll demik topluluklarla Avrupa tur
nesine çıkn. plaklar doldw"Ciu. Bir süre sonra
daha az konser verrnek ve kendine daha çok
zaman ayumak iste)'en Grappelll Paıis'e )'er
leşti Bir grup kurarak beş yıl boyunca Paris Hil
ton'da çaldı ve sonra )'eniden konser tuneleıi
ne başladı. 1973'de Diz Disley Cambıidge fes
tivali'nin düzenleme komitesine. Grappelll'yl
davet etmeleıinl ve o yılın şeref kontJ8u ola
ıak konser vermesini teklif etti Grappelll'nin
Django'nun ölümünden sonra -son 20 yıldır
gitar eşliginde ender konser verdi8inl Diz
Disley bilmesine karşın Cambrtdge konsertn
de iki gitar ve bas eşliginde çalması için sanat
çıyı Ikna etti 1975'de müzige yaptJ8ı katkıla
nndan dolayı Stephane Grappdi')'e fıansız Hü
kümeti tarafından l..egion d'Honneur nişanı ve
ıildi.
Konser ve plak çalışrnalannı sürdüren sanatçı
bu çalışmalannda Duke Ellington. Oscar
Peterson. Jean-Luc Ponty. Gary Burton. Bill
Coleman. Paul Simon. Slam Stewart. Baden
PoweiL Serney Kessel George Sheaıing. Earl
'fatha' Hlnes. Rowan Kardeşler ve Yehudi
Menuhin gibi �ik müzikçilerle bir araya gel
di Birçok plak meıaklısırun Stephane Grappelli'
nin diger beyaz müzikçUerden daha fazla pla81 oldtJ8unu One sürmesine karşın Grappelll
ABD'deki Uk pJasıru 1978 Mart'ında doldw"Ciu:
Ettore Sttatta'nın prodüktörlü8ünü yaptıgı.
Claus Ogerrnann'ın �daş malzemeden dü
zenk:di8i. iki �ik ıitim grubunun ve 42 yay
lıçalgının )'er aldısı "Uptown Dance" adlı plak
bu dönemde piyasaya çıkn. Aynı yıl 70. yaşını
kutlayan sanatçı federtco de Laurentiis'in yap
tı8ı "King of Gypsies" (Çingeneler Kralı) adlı
filmin yapımına kanldı. 26 Ocak'taki dogum gü
nünde fıansız televizyonu sanatçı ile üç saat
lik bir canh yayın yapO: Bu programa piyanist
Jacques Loussieı: şarkıcı Gilbert Becaud ünlü
klasik kemancı Salvatore Accardo. Danirııarkalı
cazcı Svend Asmussen. fıansız Rock'çu Didier
Lockwood. OKIT Senfoni Qıi{esttası ve Diz
Disley Üçlüsü kanldı. Sanatçının 70. Do!um Yılı
için Londıa'da Albert Hall'da veıilen son kon
sere Grappelll ile birlikte George Sheaıing.
Julian Brearn ve diger dostlan kanldı.
Sanatçı 1980'de çıkan "fasclnating Rhythm�
"Jalousie� 'Tea for Two"dan sonra Yehudi
Menuhin ile "Stıictly for The Birds" adlı dör
düncü albümünü yayınladı. Aynı yıl gitariarda
I..arry Cor)'eU ve Philip Catheıine. basta Niels
Hennlrıg Pedersen ile "Young Django" pJasıru
doldw"Ciu ve aynı kadro ile birçok festivale
kanldı. 1980'de Downbeat Dergisi'nin müzik
yazarlan ve okuyuculan anketini kazanan
Grappelll "Happy Reunıon" piasında MartiaJ So
lal ile ,)'enlden birlikte çaldı. 198l'de genç mes
lektaşı Jean-Luc Ponty ile "Giants" plasında bir
araya gelen sanatçı gitaıist Marc fosset ile
Looking at You" (1984) adlı albümü yayınladı.
81 yaşında olan GrappdlL emekli olmayı dü
şünüp düşünmedigini soıanlara şöyle cevap
vertyor: "Müzik benim tüm yaşamundıı: Bana
verdi8i büyük zevkin yanı sıra degişik yaşlar
daki dirıleylcilere verebildl8im bu mutlı.ılugu se
viyorum. Çalınak bana aynı zamanda yolculuk
etme olanagını verlyor: bu da önemli bir olay.
Gençk:rle konuşmayı. günümüzde neler oldu
gunu ve ilerde neler olabilece8lnl onlardan ög
renmek hoşuma gidiyoı: Sanının )'ere yıkılın
caya kadar çalacagınf

MARTIN TAYLOR

S

on yıl içinde dünyanın en iyi gftartstleıi
arasında kabul edilen ve uluslararası üne
sahip olan az sayıdaki İngiliz cazcısı ara
sında yer alan Martin Tayloı: 1979'da 'Taylor
Made" adlı albümünden sonra Stephane
Grappelli. Toots Thielmans. Buddy de franco.
John Dankworth ve Nelson Riddle gibi usta
cazcılarla birçok plak yaptı. 1981'de San fran
cisco'da doldw"CitJ8u solo albümü "Skyeboat"
için Downbeat Dergisi'nde övgü dolu eleştiıi
ler çıktı. 1985'de Buddy de franco ile yaptJ8ı
"Groovin" adlı plası yılın caz albümü seçildi.
New York'da Camegie Hall Hollywood Bowl
ve daha birçok ünlü ve önemli salonda kon
serler vermiş olan Tayloı: Los Angeles'de
"Johnny Carson" ve Londra'da "Michael
Parkinson" televizyon programianna kanldı.
1985'de Londıa Senfoni Orkestrası'nın Barbi
can salonlannda verdi8i "Yaz Pop Konserleıi"ne
solist olaıak kanlan sanatç� 1986'da "Royal
Vartety Show"da ünlü caz kemancısı Stephane
Grappelll'ye eşlik etti ABD. Kanada. hemen he
men tüm Avrupa ülkeleıi. Hindistan. Karayip
Adalan Güney Pasifik. Güney Ameıika ve
Avustralya'da konserler veren Martin Taylor
1987 yılında en iyi gitarcı olaıak İngiliz Caz
Ödülü'nü aldı.

JACK SEWING

"

H

oDanda'da dogan ve halen Nice'de ya
şayan Sewing. son 20 yıldır -toplultJ8un
en eski üyelerinden biri olarak
Stephane Grappelll ile çalmakta ve plaklar dol
durmaktadıı:
Ünlü bas ustalan stilindeki çalışı ve yaylıçal
gılar topluluklannda çok gerekli olan mükem-

mel zamanlamasıyla "Hot Oub" geleneglnl sür
düren ve ünlü Ray Brown'a benzetilen Jack
Sewing'in solo ve eşiikiert her zaman gerekti
gl gibl çok melodik. başka bir deyimle dinlen
mesi ve izlenmesi çok kolaydıı:
Çok yönlü bir insan olan sanatçının konser
vermediği veya turneye çıkmadısı zamanlar
da çalgı tamiii yapmak en büyük hobileıi ara
sındadıı: Toplulukta "Bay Çokyönlü" olaıak ta
nımlanan sanatçı. Grappelll ve diğer başka caz
topluluklan üe festivallerde çalmasının yanısı
ra Lionel Harnpton ve orkestrası ile Avrupa'da
on konserlik bir de tume yapmış ve olumlu
eleştiıiler alınıştıı:
Stephane Grappelll ile doldw"CitJ8u "Stephane
Grappelli Plays lerome Kem" adlı plakta ne ka
dar parlak bir eşlikçi ve Avrupa'da yetişmiş en
büyük caz basçılanndan biıi olduğunu Jack
Sewing bir kez daha ispatlaınıştıı:

MARC fOSSET

E

fsanevi Django Reinhardt'ın etkisinde
kalan birçok fransız gitaıist bu dahi çin
genenin stil ve formlanndan nasıl uzak
Iaşacak.larını çogu kez bilemernişlerdiı: Her tür
müzikten etkilenen Marc fosset ise yetenegi
ve esin zenginliği sayesinde hem özgün. hem
de çekici bir yolda ilerlemeyi başarnuştıı:
Paıis'te dogan ve l l yaşında kendi kendine
gitar çalmayı ögrenen fosset Güzel Sanatlar
Akademisi'nde ögrenim gördügü sıralarda çin
gene asıUı gitaıistlerle arkadaş olmuş; bunlann
arasında bulunan Boulou ferre onun Django
Reinhardt'ı ve Ameıikalı ünlü gitaıistleıi keş
fetmesine yardımcı olmuştuı:
Paris'te birçok caz k.lübünde bir süre çalışan
sanatçı daha sonra Stephane Grappelli Bill
Coleman. Memphis Slim gibi ünlülerle çalma
ya başladı: 1973'de bir yıl kadar da "Magma"
Pop grubuyla çalıştı. Askerliğirıi bitirdikten son
ra 'Trois Maillets" k.lübünde çalmaya başlayan
fosset bu arada basçı Patıice Caratini ile bir
ikili kurdu. Bu işbirliği stilinin ve yeteneglnln
gelişmesine neden oldu ve onu başanya ulaş
tırdı. 1976 yılından beli aralannda Grappelll'nin
de bulundtJ8u birçok ünlü isimle çalışma ola
nagını bulan sanatçı bu arada Patıice Caratini'
nin kw"CitJ8u "F.ndeke" orkestrasının vazgeçil
mez bir ü)'esi oldu. Marc fosset kısa zaman
da Swing'e ve olaganüstü bir teknige dayanan
özgün bir stil yaratmayı başarnuş; ses. ıitirn.
Çevre)'e karşı duyarlılıgı. çalışındaki netlik ve
eşlikteki olaganüstü )'etenegı onun fransa'ının
en önde gelen caz gitaıistleıinden biıi olması
nı saglamıştıı: 1984'de fransa'nın en iyi caz gi
taıisti ünvanını almıştıı:
29
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PROf. SAlM AKC I L

İSTANBUL KLASiK CAZ DÖRTLÜSÜ
ISTANBUL CLASSICAL JAZZ
QUARTET
Saim

AKÇIL keman. viyolalviolin. viola

Erol ERDINÇ. piyano/piano
Yaz BAIIAOGİL bas/bass
Selim SELÇUK davuVdrums

Autumn Leaves

J. KOSMA
(1905-1969)

Duke EUJNGTON

Satin Doll

(1899-1974)

2 R.agtinıe/Ragtimes

Scott JOPLIN

(1885-1945)

•Solace
•Ragtime Dance
Yesterdays
(Piyano Solo/Solo piano)

MOREY-CHURCHIU
Tania MARIA

Sameday My Prince Will Come
Samba Carioca

(1868-1917)

Jerome

KERN

ARAIINTERMISIS ON

Keman ve Caz Piyano için Süit
Suite for Violin and Jazz Piano

C. BOU.ING
(1930)

•Romance
•Capıice
•Gavotte
•Tango (viyola ile/with viola)
•Slavonic Dance
•Ragtime
•Valse lente
•Hora

Katkılanndan dolayı

We should

!ike

M

üzik eğitimine _İ.B. Konseıvaruan'nda
Ekrem Zeki Uh ile başlayan Saim
Akçıl konseıvaruan bitirdikten sorını
Roma Santa Cecilia Konseıvatuan ihtisas kurs
lannda Prof. V. Emanuela. daha sorını da Prof.
İ. Ozim ile Köln Müzik Yüksek Okulu'nda çalı
şarak buradan mezun oldu. Avrupa'nın çeşitli
kentlerinde düzenlenen kurslarda Rostal.
Gertlet Varga gibi tanınmış sanatçılarla çalışan
Akçıl !talya Almanya ve Hollanda'da senfoni
ve oda orkestralannda başkemancı olarak gö
rev yapn. Yurtiçinde verdiği orkestralar eşliğin
deki konserler ve resitalierin yanısıra Alman·
ya Hollanda İtalya İsviçre. Belçika Yunanis
tan. Fransa ABD ve İngiltere'de dirıleyicileıin
karşısına çıkan Saim Akçıl aynca Hollanda'da
bir plak doldurdu. çeşitli ülke radyo ve tele
vizyonlannda programlara katıldı.
Prof. Saim Akçıl halen M.SÜ. Devlet Konser
varuan ögretim üyesidiı:
EROL ERDINÇ

PROFIW HOWİNG A.Şye teşekkür ederiz.
PROFIW HOWING A.Ş for their contrlbutions

to t1ıank

A

kses.

Us� Saygun ile kompozis
yon. Ugurata ve Çetiz ile de piyano
eğitimi gören ve 1973 yılında Aııkar.ı
Devlet Konseıvaruan'ndan mezun olan Erdinç_
1969-75 yıllan arasında Arıkara Devlet Opera
ve Balesi'nde piyanist Arıkara Devlet Konser
varuan'nda solfej ve arrnoni Ogı"etmeni olarak
çalışn. televizyoncia çocuklar için eğitid prog
rarnlar yaptı.
1975'de orkestra şefllği Ogrenimi için gittiği
Paris'te Ulusal Konseıvanıar'da Jean Martinon
ile bir yıl süreyle çalışoktan sorını Ecol�
Normale de Musique'den Pıerre Deıvaux"nurı'
sınıfından 1978'de mezun oldu. Aynca Nadla
Boulanger ve Plerre Petit ile kompozisyon.
P. Pontier ile eşlikçilik. P. Boulez ve K Kon
dıaşin ile de orkestra şefllği çalışmış olan Erol
1 30

Erdinç. fransa Poıtekiz. Kuzey ve Güney
Amerika'da konserler yönetmiştiı:
1980 yılında yurda dönen. Ankara Devlet
Opera ve Balesi'nde orkestra şefi olarak gö
rev alan sanatçı 1986 ve 1988'da Kanada Mü
zik Yanşması'nda jüri üyeliği yapmıştır.

YAZ BALTACIGİL

kı satıcısı olarak çalışmış. 1904lerde Showlar
için ek şarkılar yazmağa başlamış. !Dünya Sa
vaşı sırasında 30 revüde 100'den çok parçası
yer almıştır. Önceleri Gershwin'iı:J etkisinde ka
lan Kern en büyük başarısına Oscar Harn
merstein !!:nin sözlerini yazdığı Show Boat üe
ulaşmış. bu halk operası benzeri eserdeki or
man riveı; Can't help lovin' dat man gibi şarkı
lar ona büyük ün kazandıımıştıı: Amerika'nın
en tanınmış sahne müziği yazan olan Kem 104
sahne eseri ve füm müziği için 1000'i aşkın
parça bestelemiştiı: 1939'dan sonra yalnız
Hollywood filrrıleri için müzik yazan Kem'in,
Lady be Gocxftan (1941). The Last Time I Saw
Paris adlı şarkısıyla 1933'te yazdığı Robeıta
müzikalinden Smoke Gets In Your Eyes ve
Yesterdays adlı parçalan bestecinin en tanın
mış eserlerindendiı:

miştir: Bu şarkılar arasında en tanınmışlan Les
feuilles moıtes (Autumn Leaves). Barbaıa Les
Enfant qui s'airnent ·ve Inventaire'diı: Kosrna.
aydın çevrenin büyük bir ilgi ve beğeniyle kar
şıladığı bu şarkılardan başka. bazı sahne mü
zikleri. Le Rendez-Vous (1945) adlı bale müzi
ği. "Les Hussards" (1969) adlı bir satirik opera
yazmış ve Desnos. Queneau. Aragon ve Sartre
gibi ürılü yazariann bazı şürlerini büyük bir us
talık ve hocası Eisler'e has kolaylıkla bestele
rniştiı:

DUKE ELLINGTON

B

ı

949 yılında İstanbul'da dogan Yaz Bal
tacıgil müzik ögrenimini Paris'te Ecole
Nomıale de Musique'de G. Logerot. J.
Cazavran ve J. Oark üe yaptı. Profesyonel ka
riyerine Tirnur Selçuk Orkestrası'nda başlayan
sanatçı. 1976 yılından beri İstanbul Devlet Sen
foni Orkestrası üyesidir.

SELIM. SELÇUK

eyaz Saray'da kahya olan bir babanın
oglu olarak Washington'da dogan ve
ragtirne piyanistlerinden etkilenerek 17
yaşında profesyonel müzik yaşamına atılan
Amerikalı zenci caz bestecisi. orkestra şefi ve
piyanist Duke (Edward Kennedy) Ellington'u
herhalde tüm müzikseverler tanır. Gloucester
Dükü George. bir Londra konserinde. 19271er
den sonra şık giyimi üe Dük (Duke) olarak ad
landırılan ve yaşarnında yokluk görmeyen
Ellington'a "Bir Dük'ten diğerine" diye fotoğ
rafını imzalamış. ancak Gloucester Dükü'nün
İrıgiltere Kralı ıv. George olarak tahta çıkma
sından daha da önce Eliington caz dünyasının
taçsız kralı olmuş ve bu müziğin en önemli
bestecisi sayılmıştır. Kesin sayısı büirımeyen
ancak 60<XJ'i aştığı tahmin edilen besteleri
arasında Billy Strayhom ve Johny Mercer üe
birlikte yazdığı Satin Doll (Saten Bebek) adlı
parçası da Solitude. Sophisticated Lady. Mood
lndigo. In a mello tone gibi en ünlü kısa par·
çalanndan biıidiı:

SCOTT JOPLIN

A

ı

956'da İstanbul'da dogan Selim Selçuk.
çalışmalanna Timur Selçuk Orkestra
sı'nda başladı. Güzel Sanatlar Akademisi
üe İstanbul Devlet Türk Müziği Konserva
tuan'na da devarn etmiş olari Selçuk. 1979'da
New York'a giderek Brooklyn Konservatuan'n
da eğitim gördü. 1982'de İstanbul'a dönen Se
lim Selçuk. 1985-86 yıllannda Bilsak Caz festi
vali'nde çaldı.

JOSEPH KOSM.A

B

udapeşte'de dogan ve konservaruar
daki müzik öSTenirninden sonra Kent
Operasına şef yardımcısı olarak atanan
Joseph Kosrna 1929'da bir bursla Berliı1e. flsler
üe ögrenime gitmiş. daha sonra 1933'de Paris'e
yerleşmiş ve güç yıllar geçirmişti!: Ancak
1945'te ürılü füm yönetmeni Mareel Carne üe
tanışrnası one yeni ufuklar açmış. füm müzik
leri bestelemeye başlamış. ük kez "Les Enfants
du Paradise"in (1945) büyük başansı üzerine
bunu pekçok füm izlemiştir. Carne'nin filmleri
nin senaryolannı arkadaşı ürılü şair Jacques
Preveıt'e yazduması nedeniyle onunla tarıış
mış ve şiirleri üzerine pek çok şarkı bestele-

rkansas'ta dogan zenci piyanist ve bes
teci Scott Joplin'de 19. Yüzyıl sonun
da Ragtime Kralı olarak tanınmış. ük
bestelerini 1893'te Chicago'da Otis Saundersle
tarıışınasından sonra yazmış. ük ragtirne'lan
(Maple.Leaf Rag) 1899'da basılmış. daha son
ra geniş kapsamlı eserler de (Koreografik
ragtirne darisı. ragtirne operası ''A Guest of
Honor") hazırlamış. önce 1900'da Saint Louis'
de. sonra 1907'de New York'ta yerleşmiştıı:
Paçavra. eski püskü. şamata anlamianna
gelen Rag kelimesi. zaman anlarnındaki
time kelimesi üe birleştirilerek önce. kesik za
manlı (senkoplu) ve Afrika kökerıli esir zenci
lelin müziğinin çılgın tempolu. ritmik unsuru
nu tanımlamakta kullanılmış. 19. yüzyıl sonun
da bu türdeki ük eserler böyle adlandınlmıştıı:
Ancak daha sonra asıl renkli unsuı; armonik ve
orkestral yapı ağır basınca. "Caz" ikinci güçlü
terim olarak Ragtime'ı yutmuş ve bu kelime
giderek kaybolmuştur.
Günümüzde pekçok fümde müzik olarak
kullanılan ragler 1970lerde tekrar moda olmuş.
yeniden doğuşunu yaşamıştır. İlk önemli çaz
piyanisti sayılan Joplin Maple Leaf Rag (1899).
The Easy Winners (1901). The Enteıtainer
(1902) gibi ünlü olan Solace adlı Rag'i 1909'da.
The Ragtime Dance'i ise 1906'da piyano için
bestelemiş ve bu eserin sonradan keman pi
yano düzerılemeleri de yapılmıştır.

JEROM.E DAVID KERN

N

ew York'ta dogan ve ölen Amerikalı
besteci lerome David Kem. armoni.
teori ve piyano ögrenimini New York
College of Music'te yapmış. 1903'te piyano için
ilk besteleri yayınlanmıştır. Heidelberg'te de
besteciliğini geliştiren Kem. Broadway Tiyat
rolannda korepetitöt müzik dükkarılannda şar-

Klasik Caz Dörtlüsünün üç üyesinin çalaca
ğı Morey - Churchill'in Sameday my prince will
come (Günün bilinde benim prensirn gelecek)
adlı parçadan ve Tania Maıia'nın Latin Ameri
ka ritmindeki ürılü dansı Samba Caıioca'dan
sonra konserin ikinci yarısun C Baliing'in Süiti
oluşturuyor

CLAUDE BOLLING

C

·

annes'da dogan ve piyanodaki olağanüs
tü yeteneği üe ilgi çeken Claude Bolling
12 yaşında armoni ve kontrpuan ö8J'e
nirnine başladı. Paris'te de sürdürdüğü eğitimini .
tamamlayarak 1945'ten sonra Amerikan Klüp
lerinde piyano çaldı: 194/de Paris'teki Caz fes
tivali'nde başan kazandı. 1949'da düzenli ola
rak Oub St. Germain'de bir Bi8 Band şefi ola
rak çalışmaya başladı ve Lionel Harnpton Roy
Eldıidge. Rex Stewaıt. Sidney Bechet gibi ün
lü müzisyerılere de eşlik etti. stüdyo kayıtla
nnda yer aldı. İlk plak kaydını kendi Di.xieland
grubuyla 18 yaşında yapan Bolling. 1956'da bir
Big Band kurdu . Aranjöı; şef ve piyanist ola
rak doldurduğu plaklarla altı kez Grand
Pıix du Disque ödülü kazanan Bolling.
caz piyanisti ününün yanında fransa'nın en iyi
füm müziği bestecisi de oldu: Le Jour et
I:heure (1963). Borsalina (1970). La Solitaire.
ya da Le Magnifique ( 1975) gibi filrrılerle ba
şansuu sürdürdü. Caz ve klasik müziği karşı kar
şıya gepren 'Third Strearn" projesi gibi ilginç
deneyler yanında pek çok eser de yazan ve
bunian dünyanın en iyi solistleriyle plağa dol
duran Baliing'in tanınmış bestelerinin ve pla
ğa birlikte aldıklan sanatçılann bazılan şunlar:
flüt ve caz piyano için (1975) - Jean Pierre
Rampal'la; keman ve caz piyano için ·süit
( 1979) - Pinchas Zuckermanla; Gitar ve Caz Pi
yano için konçeıto (1980) - Alexander La
Goya'yla; Trompet ve Caz piyano için 'Toot"
Süit ( 1981) - Maurice Andre'yle: flüt. gitar ve
piyano için Picnic Süit (1980) - RampaL La
Goya. ürılü besçı Guy Pedersen ve davulcu
Daruel Humairle: ve Suite lnspiration'da (1982)
Rampal ve Zuckerman'la çalan ve tüm bu ka
yıtlarda, kontrahas ve vurmalıçalgılar da kulla
nan Baliing'in keman ve caz piyano için 45 da
kika kadar süren süiti sekiz bölümden oluşu
yor: Gavotte. Tango gibi hem eski stilde. hem
de Slav (Slavonic) dansı. Hora gibi halk üslu
bunda dansiara yer verilen süitte. Romance
(Romans) ve Valse Lente (Ağır Vals) gibi duy
gulu. Caprice (Kapris) gibi oynak. cazın kay
nağı Ragtirne gibi hareketli bölürrıler de var.
Besteci. Tango'nun daha etkili olabilmesi için
de. bu dansta kemana göre daha boğuk tınılı
viyolayı tercih etmiş.
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GEORGE DUKE/STANLEY CLARKE
George DUKE. klavyeli çalgılar/keyboards
Stanley CLARKE. bas/bass
Rayford GRIFFIN. davulldrums
Katkılanndan dolayı

We should like
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to

VİZON Deı:gisi"ne teşekkür ederiz.·
VIZON Dergisi for their contributions.

thank

STANLEY CLARKE

GEORGE DUKE

gerçekleştirdi. Daha sonra Quincy Jones ve
kemancı Michael White ile çalıştı. Dee Dee
Bıidgewater ve Flora Puıim"in albürnleıinin de
prodüksiyonlarında yer aldı. bunlar sayesinde
büyük üne kavuştu. Stanley Oarke ile bera
ber iki albüm çıkardı. turneler yapo. Latin mü
ziği ile çok ilgilendi 1980"de Milton Nascimento.
Flora Puıim. Airto Moreira. Simone gibi ünlü
Brezilyalı müzisyenlelin de bulundUğU A
Brasilian Love Affair adlı albümü çıkardı.
En çok etkilendiği müzisyenler arasında
Ravel. Stravinsky. Stockhausen. Herbie
Hancock. Ahmad Jamal. M.Ues Davis. Frank
Zappa. Les Mccarın bulunmaktadıc
Albürnlelinde yer aldığı müzikçiler arasında
M.Ues Davis. Flora Puıim. Earth Wind and rıre.
Sadao Watanabe. Sarah Vaughan. Al Jarreau.
David Sanbom. Jean-Luc Ponty. Sonny Rollins
gibi sanatçılar sayılabilir.

Cengiz IŞILAY

A

kustik ve elektro basın büyük ustası
Stanley Clarke 30 Mart 19!i l 'de
Philadelphia"da do8du. Müzi8e küçük
yaşta keman ve viyolonselle başladı; ancak el
leri keman için çok büyük. bacaklan da viyo
lonsel için çok uzun oldusundan klasik kont
rabas dersleri almaya başladı. Okul sıralannda
çeşitli ritrn. blues ve rock gruplannda çaldı. Da
ha sonra Philadelphia Müzik Akademisfnin
kontrahas bölümünü bitirdi.
1970'de ilk önemli çalışmasını alu ay süre ile
Horace Silver grubunda yaptı ve daha sonra
Art Blakey . Dexter Gordon. Thad Jones/ Mel
Lewis. GU Evans. Stan Getz. Joe Henderson
ile Plıaroah Sanders gibi çok usta cazcılann ya
nında çaldı. 197l"de Oıick Corea ile çalışmaya
başladı ve 1972"de Corea·nın Return to Forever
adlı grubuna katıldı. Bu grupta Al di Meola ve
Lenny White ile birlikte çalıştı; daha geniş kit
!eler tarafından tanınması da bu grupla oldu.
Return to Forever ile sekiz albümde yer aldı.
Akustik bastan elektro basa geçisinde Oıick
Corea·nın büyük rolü oldu.
1973 yılında Clarke. ilk albümü olan Oıildren
of Forever"i yaptı. 1974"te Stanley Oarke adlı
ikinci solo albümünü piyasaya süren sanatçı.
bu albümde ilk kez Slap/Funk bas tekrıi8ini kul
landı. Daha sonra kendi adına birçok albüm da
ha çıkaran sanatçı. bu albümlerde ilk kez pic
colo bas ve tenor bas kullandı. Bu albümler
arasında en önemlileri School Days. Joumey
to Love. I Wanna Play for You. Let Me Know
You. Rocks. Pebbles and Sand Time Exposure.
Find Out. Modem Man. Highway. If This Bass
Could Only Talk sayılabilir. Son albümü olan
If This Bass Could Only Talk"ta ilk kez flyde
akustik bas kullanan Oarke. hemen hemen
tüm albümlerinde Caz/Funk/Rock öğeleıini us
taca biraraya getirmiştir. George Duke ile be
raber 1981 ve 1983"te iki albüm çıkaran sanat
çı. yine Duke ile beraber dön yıl boyunca tur
ne yaptı. Stanley Oarke"ın en çok etkilendi8i
müzikçiler Oıarles Mingus. Ron Cartet Miles
Davis. Jimi Hendıix. James Brown. Bach.
Wagner ve Stravinsky oldu.
Birlikte çalıştı8ı birçok sanatçı arasında
Dexter Gordon. Flora Puıim. Deodato. Mccoy
Tynet Aretha Franklin. Tony Williams. Paul Si
mon. Santaııa Jeff Beck. Paul Mc Cartney"i sa
yabiliıiz.
14 yıldır aynı zamanda menejerli8ini de ya
pan Carolyn Clarke ile evli olan Stanley
Oarke"ın 9 yaşında bir de oğlu var.
·

G

ünümüz Jazz/Fusion türünün en
önemli bestecisi. piyanist. düzenleyici
ve prodüktörleıinden biıi olan George
Duke 12 Ocak 1946"da Califomia"da do8du. Çok
küçük yaşta piyano ile ilgilendi Annesi onu alu
yaşında iken Duke Ellington·un konseline gö
türürı-::e caza karşı ilgisi arttı. Klasik müzik eği
timi gördüğü San Francisco Konservatuan"ru
196/de bitirdi. Piyanodan başka viyolonsel ve
trombon dersleri aldı. Okul sıralannda Les
McCarın"den etkilenerek Güney Amerika mü
zi8i yapan bir topluluk kurdu. San Francisco
Senfoni Orkestrası'nda klasik basçı olan kuze
ni Oıarles Burrell onun caz müzi8iJ1e yönel
mesine neden oldu.
1965-1967 yıllan arasında çeşitli gece klüp
lelinde çalıştı. 1967-70 arasında da kendi üçlü
sü ve The Third Wave adlı bir vokal grubu ile
çalışmalar yapo. birlikte çeşitli turneler düzen
ledilee Bu arada. 1968 yılında Dizzy Gillespie.
Bobby Hutcherson. Harold Land ile. 1969 yı
lında da Jean Luc Ponty ile çalışmalar yapo ve
sekiz ay süre ile de Don Ellis"in grubunda yer
aldı.
O tarihe kadar farklı yapılardaki müzikçiler
le çalışması Duke"un Caz/Fusion anlayışında
çok önemli rol oynadı. 1970 yılında Frank
Zappa ile başlattığı çalışmalarla oluşan beste
ler müzik anlayışına yeni boyutlar getirdi. özel
likle synthesizer kullarun1ındaki değişiklikte
Frank Zappa ile olan beraberli8inin büyük ro
lü oldu.
1971 yılında Josef Zawinul"un aynimasından
sorıra Carınonball Adderley grubuna geçti; plak
ve tumeler yaptı ve bu grupla iki yıl beraber
çalıştı. Daha sonra 1973-75 yıllan arasında ye
niden Frank Zappa ile beraber çalıştı. 1975 yı
lında bir süre Billy Cobham ile turnelere katıl
dı ve birlikte albümler hazırladı.
Blood. Sweat and Tears grubunun eski da
vulcusu Bobby Colomby"nin çağıısı üzeline A
Taste of Honey adlı grubun. daha çok Caz/
Fusion <ığırlıklı olan albümünün prodüksiyonu
nu yaptı. Bu albüm Çieorge Duke için bir dö
nüm noktası sayılabilir: çok başanlı oldu. Pla
tin Plak ödülü aldı.
George Duke çalıştığı kişilerle caz stilini ge
liştirirken. aynı zamanda Pop. Rock. Latin ve
Avant-garde müzik dünyasında da eşde8er bir
başan ile kendi tarzını kabul ettirdi. Fusion·a
olan ilgisinden dolayı birçok sanatçının deği
şik karakterdeki albümlerinin prodüksiyonlanru
·
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SARAH VAUGHAN

SARAH VAUGHAN
ve

ÜÇLÜSÜ/and HER TRIO

vokal
/vocalano
pibas/bass
yano/pi
davul/drums

VAUGHAN.
George GAFFNEY.
Andy SIMPKINS.
Harold JONES.
Saralı

Katkılanndan dolayı YAPI ve KREDİ BANKASI AŞye teşekkür ederiz.
We should like to thank YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş for their contributions.
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Türl<iye'de ilk defa kredili kredi kartı:
Yapı Kredi VISA.
Bütün batı ülkeleri gibi ,

Yapı Kredi VISA ile , Yapı Kredi'deki

Türkiye de nihayet "kredi"si de olan,

vadesiz hesaplarınızı kullanabilir,

gerçek bir kredi kartı var :

TELEBANKA'Iardan günde 24 saat,

Yapı Kredi VISA.

yılda 365 gün hizmet alırsınız.

Yapı Kredi VISA, sadece ödeme aracı

Yapı Kredi VISA ile tüm bu ayrıcalıklara

değildir. Harcamalarınızı bir imzayla

ve dünyanın en çok kabul gören kredi

yaparsınız , isterseniz ödemenizin önemli

kartına sahip olursunuz.

bir bölümünü ileri tarihlere bırakabilir,
Yapı Kredi'den kredi kullanırsınız.•

Siz de Yapı Kredi'ye gelin .
Türkiye'nin ilk gerçek kredi kartını,

Hesabınızda yeterli para bulunmasa bile ,

Yapı Kredi VISA'yı alın .

nakit ihtiyac;ınızı Yapı Kredi VISA ile

Bu avantajlardan v e Aktif Bankacılık

karşılarsınız. Kredi limitiniz dahilinde,

Çağı'nın daha birçok kolaylığından ,

her an nakit para çekebilirsiniz : •

olanağından yararianın .

Bugün ''yeni bir hayat"a adım ann.

YAPI'\rKREDi

"h i z m e t t e s ı n ı r yo k t u r"

•

Yurtiçi harcamalarınızda ekstreyi izleyen on gün içinde kredi kartı harc�malarınızın en az % 25"ini ödemek kaydıyla.
borcunuzu ileri tarih lere erteleyebil i rsi niz.

" S!!h Yapı Kredi şubesi. 24 saat hizmet veren TELEBAN K A "Iar. dünyanın dört bir yanında V I S A sistemine dahil
20 .IMMJ bankanın şubeleri ve V ISA sistemine bağlı 30.1M KJ"i aşkın A TM"den (otomatik vezne) nakit çekebilirsiniz.
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AHMAD JAMAL
ve

TOPLULUGU/and

HIS ENSEMBLE

Ahmad JAMAL piyano/piano
James CO.MMACK bas/bass
Billy KILSON. davul/drums
Katkılanndan dolayı INTER. Ul10USINE SERVICE'e teşekkür ederiz.

� should like to tlıank INI'ER Ul10USINE SERVICE for their contributions

AHMAD JAMAL
endini sürekli olarak yenileyen caz mü
zikçileıinin başında gelen ünlü piyanist
Ahrnad Jamal (dogdugu zamanki adıy
la Frttz Jones) 2 Temmuz 1930 yılında
Plttsburgh'da dogdu. Mary Lou Williams. Billy
Strayhom Earl Hines. Eıroll Gamet Dodo

K

1

Maımarosa gibi büyük caz ustalannın da dog
dUSU şehirdir Pıttsburgh.
Uç yaşında piyano çalmaya başlayan Ahmad
Jamal. önce Mary Caldwell Dawson daha son
ra da James Miller'dan klasik müzik derslert
aldı. ı ı yaşında bir yanşrnada yorumladıgı
üszt'in bir esertyle birincilik aldı ve aynı yıl-

1

larda ilk resitalini verdi; 14 yaşında da ilk pro
fesyonel çalışmalanna başladı. Başlangıçta çe
şitli caz ve pop gruplarında çalışmalar yapan
Jamal. George Hudson orkestrası ile tumele
. ıko.
re ç
üzeilikle Eıroll Gameı: M.ilt Byckner ve Bud
Powell'dan etkllenen sanatçının kendine özgü
stili dikkat çekmege başladı. önce Four Strtng
adlı grubunu kuran Jamal 195l'de. ünlü üçlü
sünün ilk şekli olan Three Stıing grubunu oluş
turdu Aynı yıl müslüınanlıgı kabul ederek Frttz
Jones olan adını Ahrnad Jamal olarak degiş
tirdi ve topluluguna da Ahmad larnal adını ver
di Plyanoda Ahrnad Jamal. basta İsrael Crosby.
davulda da Vemel Foumier'in yer aldıgı bu üçlü
19501i yıllarda adından en çok bahsedilen caz
gruplarından biri oldu. Caz taıihinin en önemli
basçılanndan biri olan İsrael Crosby'nin bu top
luluktaki rolünün çok önemli oldugu söylene
biliı: 1961 yılına kadar bu üçlüyle büyük ba
şan kazanan Ahrnad Jamal yıllar geçtikçe mü
ziginl deıinleştiıip genişletti Öyle ki M.iles
Davis'in bu dönemlerde. müzikçileline Ahmad
Jamal'i dirılemeleıini ve onun bu gücünden ya
rarlanmalanru Ogütledlgl billrunektedlı: 1955 yı
lında prodüktör Leonard 01ess. larnal'in eski
eserleıini Oıamber Musle of the New Jazz adlı
albümde yeniden topladı. Bir süre sonra da
Ahrnad larnal At The Pı:rshing albümü çıko.
Bu albüm o güne kadar kınlamayan bir reko
ru kırarak ı08 hafta llstelerde kaldı.
1959 yılında Kuzey Afıika'ya bir tume ya
pan Ahrnad larnal daha sonra 01icago'ya dön
dü ve Alhambra adlı bir klüp aço ve burada
da üçlüsü ile çalışmalanru sürdürdü. 1962 yı
lında basçı Israel Crosby'nln ölümü. ünlü mo
sunun sonu oldu. Aynı yıl New York'a gitti ve
yaklaşık üç yıl süreyle sahne ve klüp çalışma
larına ara verdi Bir ara Oeveland Pops grubun
da çaldıktan sonra larnil Nasser ve Frank
Gant'tan oluşan yeni üçlüsünü kurdu.
Ahrnad Jamal müziginde gelişmeler yapar
ken dinleyid ve hayranlannın sayısım giderek
arttı. Sony Stltt Için yaptıgı bir prodükslyon SI·
rasında Herble Hanecek'un ısran lle ilk kez
elektıik piyano kullanmaya başlayan Ahrnad
Jamal. daha sonra fusion elektronik caz türle
line büyük Ilgi gösterdi
Caz taıihinde Ahrnad larnal'den bahsedilin
ce akla ilk gelen parçalar şüphesiz ilk tıiosu ile
yorumlayıp Olümsüzleştlrdıgı Poinclana ve But
Not For Me'dlı: Bu parçaların yeniden yotum
landıgı ve 1985 yılında piyasaya çıkan Digital
Works albümü. Ahlnad larnal'in 19701i yıllar
dan sonraki sessizliginin ardından bir bomba
gibi patladı. Hemen ardından çıkardıgı Rossi
ter Road albümü lle 19501i yıllardan sonraki
en Onemli başarısım elde etti Bu başarısım
1987 yılında çıkardıgı Crystal albümü lle sür
dürdü.
Ahrnad larnal'in 1985'ten başlayan bu yeni
den doguşunda Onemli rol oyrıay<in Iki kişi var
dır: Bunlardan biri Laura A Hess Hay dlgert
ise Tunç Eı1m'dlı: Ahrnad Jamal. özellikle son
albümünün ka�da katkılanndan dolayı
Atlantic Şirketi'nin bu Onemli ismi Tunç Eı1m'e
teşekkür etmektedlı:
Yıllar boyunca kendini geliştıren ve yenile
yen büyük plyanist Ahrnad larnal'in bir çok
albümü arasından en önemiiiert olarak şunlar
sayılabilir: At Top. Awakenlng. Freefllght.
Genetle Walk. Inteıvals. One. Jarnal Plays
Jamal. Jarnalca At The Pı:rshlng. Tranquility,
Bı1ght. Blue and Beautlful Cry Young. Nlght
Song. Heat Wave. Extenslons. In Concert
(Gaıy Burton ile). Digital \\kırks. Rosslter Road.

Crystal
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Gmctte'in llKyUraş makinesini piy.ısaya çıkardJAı

1lraş teknolojisinde dünya lideri Gillette, İswıbul

günlerde, İswıbul'da, Yıldız Smyı Tiyatrosu'nda

Festivali'ni se� sanatsevedere nice festivaller

Sanh Bem1wdt sahneye çıkıyordu.

diler.

Bugün, Gillette Comoor'lu yıllarda, İswıbul Festi
vali'nde · � Hava"da, AKM'de, Aya İrini'de Sanh
�uglwı'ı,

1iacy Chapman'ı,

Broadway Gospel

Müzikali dinliyoruz, görüyoruz.

GillettEi
-""'�""'

uluslararası kalite''

• 12. 13.7.1989,

n Air Theatre. 930 m

SPYRO GYRA
Jay BECKSTEIN. saksofon/saxophone
David SAMUELS. vibrafon/vibıaphone
Richie MORALES. davul/drums
Jay AZZOUNA. gitar/guitar
Thomas SCHUMAN. klavyeli çalgılar/keyboards
Oscar CARTAYA. bas/bass
Katkılanndan

dolayı DIŞBANK'a teşekkür ederiz.
tJıank DIŞBANK for their contributions.

We should /ike to

S PYRO G YRA

ı

970'li yıllardan günümüze kadar başan sını aynı şekilde sürdüren Amerikalı
Caz/fusion grubu Spyro Gyıa'nın kuru
culan saksofoncu Jay Beckenstein ve piya
nist/besteci/düzerıleyici Jeremy Wall'dut Bu
ikili. okul yılland
n a başlayan çalışmalarını ge·
liştirerek. 1975 yılında Buffalo'da Spyro Gyıa
adı ile çeşitli gece klüplerinde çalmaya başla
dılat Özellikle Jack Daniel adlı gece klübünde
ilk başarılarını elde ettilee Grubun kuruluş
yılland
n a kadrosunda Jay Beckenstein ve
Jeremy Wall'ın dışında basta Jim Kurzdorfet
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gitarda Rick Stıauss. davulda da Tom Walsh
(daha sonra America grubunda vurmaçalgılar
çalmaya başladı) yer alıyordu. Başlangıçta da
ha çok dönemin popüler 'Rythm and Blues'
ve 'Jazz/fusion' grup ve müzikçilelinin parça
Ianru çalan. Stevie Wondet Herbie Hancock.
Weather Report'un parçalanna da yer veren
Spyıa Gyıa daha sonra kendi besteieıini de re
pertuanna almaya başladı. Kısa süre sonra. iler
ki yıllarda grubun gelişiminde büyük rol oy
nayacak olan Richard Calandıa ve bu arada da
vulda Eli Konikolf. ikinci piyanist olarak da Tom
Schuman kadroya katıldı.

Yine Buffalo'da. Trafalmadere Cafe'deki ba·

şarılanndan sonra Jay Beckenstein ve Richard

Calandıa bir plak şirketi kurarak albüm çıkar·
maya karar verdiler ve 1978 yılında da Cross
Eyed Bear adlı şirketi kurdulaı: Gruba katılan
gitarist Oıet Catallo ve vurrnaçalgılardaki Ge·
rardo Velez ile Spyro Gyıa daha da güçlendi.
Grup ilk albümünü 1978 yılında kurduldan
şirketten ve kendi adı ile çıkardı. Bu albümde
yer alan Shaker Seng'un listelerdeki başansı·
nın dışında albümden bekledikleri saoş gerçek·
leşmedi. Bu albümde vurmaçalgılarda Rubens
Bassini. gitariarda Greg .Mil.ler ve Rapillo. vib·
rafon ve marimbada Dave Sarnuels de grubun
esas kadrosuna ek olarak yer aldı.
Caz. Rock. funk. Blues ve Salsa türlerinin
özellikielini çok iyi kaynaşnıan Spyıa Gyıa'nın
kuruculan olan Jay Beckenstein ve Jeremy
Wall ile gruba daha sonra katılan ve prodüksi
yonlan üstlenen Richard Calandıa ilk albüm·
lerinin iyi satmaması üzerine plak şirketielini
de MCA grubuna devrettilee Bu plak şirketi
nin katkısı ile de 1979 yılında grubun tanırıma
sında asıl rolü oynayan Morning Dance albü·
münü çıkardılar: bu albürrıle altın plak aldılar
ve çok kısa bir sürede büyük başan kazandılaı:
Bu plakta. grupta yer alan asıl kadroya davulda
Steve Jordan. basta Will Lee. gitarda John
Tropea tenor saksofonda Michael Brecket
klavyeliçalgılarda Suzanne Ciani. trompette
Randy Breeker gibi müzikçiler de katıldı.
Spyro Gyıa 1986 yılına kadar hemen hemen
tüm albürrılerinde esas kadrosunu sürekli ola
rak birçok ürılü stüdyo müzikçisi ile güçlendir
di. Bunlar arasında gitarda Hiram Bullock. Steve
Khan. klavyeliçalgılarda Richard Tee. Jorge
Dalto. Rob Mounsey. üflemeçalgılarda Bob
Malach. Barry Rogers. Tom Malone. Lew
Delgatto. Alan Rubin. Jerry Hey. Gary Grant.
Bill Reichenbach. Dave Bargeron gibi müzik
çiler sayılabiliı: Spyıa Gyıa 1986 yılından son
ra (ki grubun en önemli elemarılarından biıi
olan Richard Calandıa bu tarihte öldü) albüm
lerinde asıl kadroyu oluşturan sanatçılann dı
şında müzikçi kullarunaktan vazgeçti
Spyro Gyıa aynı zamanda kuruldugu tarih
ten günümüze kadar belki de kendi türünde
en çok tume ve konseriere katılan grup oldu.
Son l l yılda katıldıklan konsee tume ve gös
teri sayısı 1500'ü geçti. Özellikle 19801i yılla
rın başında haftanın her günü sürekli olarak de
gişik klüplerde çaldılat
Grup. Morning Dance albümünden sonra
her yıl bir albüm Çıkardı. Bu arada kadrosun
da da devamlı yenilerune oldu Teknolojik ge
lişmelerden de yararlanarak kendi çizgiielini
bozmadan başanlarını sürdürdülee
Grupta yer alan müzlsyenlerden Jay
Beckenstein. Tom Schuman. Dave Sarnuels
hemen hemen başlangıçtan bugüne kadar de
gişmeyen kişiler oldu Burıiarın dışında Jeremy
Wall her nekadar prodüksiyonlarda yer alıp
gruba beste verdiyse de, 1984 yılından sonra
klavyellçalgılarda yer almadı.
Grubun ülkemize gelen di8er elemarıların
dan davulcu Richle Morales Spyro Gyıa'nın
son dört albümünde. basda yer alan Oscar
Canaya Ise 1988 yılı albümü olan Rites of
Surruner'da yer aldı.
Spyıa Gyıa'nın bugüne kadar çıkarclı8ı al
bürrıler: Spyro Gyıa (1978). Morning Dance
(1979). Catching The Sun (1980), Camaval
(1980), freetime (198l), lncognlto (1962). 0ty
Kids (1983), N;cess All Areas (1984), Alter
natlng Currents (1985), Breakout (1986),
Stoıies Without Words ( 1987) ve Rltes Of
Surruner (1988) .
Cengiz IŞILAY

MERCEDES
KALiTESiNiN
VURDUMUZDAKi
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MERCEDES-BENZ

OTOMARSAN
DAIMLER- BENZ AG Mamulleri Türkiye Üreticisi
ve Genel Mümessili

_
O�era ve M üzi kal
O pera and M usical

.Müz�sL 21.30flb ka ı Palace Mu�um. 9.30 m
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İSTANBUL DEVLET
OPERA VE BALESi
ISTANBUL STATE
OPERA AND BALLET
W.A MOZAKI'

"SARAYDAN

KIZ KAÇlRMA"
"ABDUCfiON FROM THE SERAGUO"

Libretto
Türkç� Çevirt!furkish Translation
Ork�stta Şefi/Conductor
Sahneye Koyan/Direct�d by
Ork�stta/Orch�stta
Koro/Cherus
Koro Şefi/Cherus Master
Dekor/Setting
Glysi/Costurn�
Konseıtmayst�rl�/Leaders
Repetitör/Repetiteur
Belmonte

Ch.F. BRETZNER G. STEPHANIE
Nazım F.NGİNAR
Alexander SCHWINCK
Aydm GÜN
İstanbul Devlet Operası/Istanbul State Opera
TKI" Gençlik Korosu/TKf Youth Oıonıs
Gökçen KORAY
lıl:.ar BAŞKUr
fi8en KOYUNCUoGLU
Ergun TF.KİNSON F.mest PATKOLO
Nurten Tezmen KOLÇAK
Frederic URKEY
-

-

(Konuk Sanat�ı/Guest Aıtist)

Osman/Osmin
Konstantze

Attila MANIZADE
Sarah ARNESON

Blondehen

Femanda COSTA

Pedıillo

Alfons EBERZ

Selim

ömer SABAR
Asım G. KOZOL

(Konuk Sanatçı/Gu�st Aıtist)
(Konuk Sanatçı/Gu�st Aıtist)
(Konuk Sanatçı/Gu�st Aıtist)

' Rejl AsstJAsst. Produc�r
Kondüvit/Stag� Supervlsor

lşık/I.Jghting

FRLDt:RICK URRI:Y

Erdoğan PİŞKİN
Ertekin KULAN

luslararası alanda tanınmış bir tenor
olan fred�ıick Urrey. ABD ve Avru
pa'nın ç�şitli kentleıind� opera. ko�r
ve oratoryolarda söyledi. Dresd�n Viyana
Innsbruck ve f.isenstadt gibi büyük f�stivalle
re konuk sanatçı olarak katılan Uırey. Danimar
ka. Almanya ve Avusturya'nın ç�şitli büyük or
k�stralan eş�d� d� birçok ko�r verdi.
ABD'de Marlboro f�stivali. Musica Sacra (New
York). Washington Bach Consort. Pepsico Yaz
f�stivali. Beston Ha�nd�l ve Haydn Toplulu
gu, Baltimere Senfoni. St. Luk� Oda Orkestta
SL New York Dessoff Korom Washington Ora
toryo D�m�gi il� Washington Koral Sanatlar
D�m�gi Urrey'in katıldıgı f�stivall�r ve birlikte
kon�rler verdi8i topluluklar arasırıda sayılabi
liı:
1989 yılında Carnegie Hall'de Saint Luke Or
k�strası ile Beethoven'ırı 9. Sentenisi'nin �s
l�n�n Urrey'in repertuan 12. yüzyıl gezgin
ozan şarkılarından 20. yüzyıl müzi8in� kadar
g�niş bir alanı kapsaı:

Ar ri LA MANIZADL

I

TÜ

Mimarlık fakült�si'ni bitiren ve İ.B
Ko�rvanıan'nda �tim gören Attila Ma
nizade. Almanya'da A .Mayeı; daha sonra da
A Granforte. G. Momo ve O. Gallo il� şan ça
lışrnalanru sürdürdü.
Bas solist olarak 1973'den �ıi Avrupa'nın
�Ili başlı k�ntl�ıind� resitall�r veren ve ope
. ralarda sahneye çıkarı Manizade. öze� Türk
Ieli konu alan ��rl�rd� OsmirL Attila Selim.
Mustafa ve IV.Murat gibi roUeıi başanyla yo
rumladı.
Aynca New York'da (Carnegi� Hall) ve Av
rupa'nın çeşitli kentl�ıinde Türk �st�cil�ıini
tanıtan resitall�r d� veren sanatÇL reji çalışma
lan da yapmaktadıı: Hal�n İstanbul �l�t
Operası solist! olan Attila Manizad�. İÜ �
l�t Ko�rvanıan'nda ögretim üyesidiı:

Kaı:kılanndan dolayı DAll1LER. BENZ AG. ve 010!1ARStıN AŞye teşekkür ederiz.
\lk should /ike to thank DA111LER BENZ AG. and 010!1ARStıN A.Ş for their contrlbutions.

Alexander Schwinck

144

G6kçen Korcıy

SARAH ARN!.SON

R

ed Ooud Nebraska'da (ABD) dosarı
Ameson Rackham bursu ile Michigan
Üniversitesi'nde Chase Baromeo.
Fulbıight bursu ile de Paıis'de Pierre Bergnac.
New York'da Eva Likova Viyana'da Günther
Lehman-ve Münilı'te de Eıika Köth ile egitim
gördü.
Detroit'de (ABD) Gıinnel Opera Ödülü'nü
alan Sarah Ameson Viyana Devlet Operası ile
M.ünilı Gaertne11>latz Tiyatrosu'nun kadrosun
da bulunınasuıın yanı sıra Münih Ulusal Tiyat
rosu. Frankfurt. Stuttgart. Düsseldorf. Köln.
Dresden ve Detroit (ABD) operalannda konuk
sanatçı olarak sahneye çıkmaktadıı:
Opera repertuaruıın yanı sıra geniş bir lied
ve konser repertuanna da sahip olan sanatçı
Albrecht Davies. Foss. Franci Graf. Stein
Gielen Knout gibi orkestra şeflertyle de çalış
ınışuı:

1-TRNANDA COS I'A

V

ercelli'de (İtalya) dogan Fernanda
Costa ünlü şan hocası Tristano
lliersberg ile çalıştı ve opera kaliyeii
ne Donizetti'nin Don Pasquale'siyle başladı.
İtalya içinde ve dışında birçok konser verdi.

f'emanda Costa

Toıino. Paıma. Modena. Buxstone Festivali.
Lucerne Savona operaiannda rol akl® eser
ler arasında Lucia di Larrunermoot Hoffrrıan'ın
M.asa11an (Olimpia). Saraydan Kız Kaçırma
Giyom Tel (Jenny) sayılabiliı:
Sanatçı önümüzdeki yıllarda Scala'da Dt Fa
ust. Palermo operasında Fra Diavolo. Lucca'da
La Bohem Toıino'da Lodun Şeytanlan'nda sah
neye çıkacak ve Apolloni'nin I.:Ebreo operası
nı plaga dolduracaktu:
ALFONS EBERZ

T

Alfons Eberz şan egitimine oldukça geç baş
karşın mesleginde hızla yükselmiş.
yetenegini kısa zamanda kabul ettimıiştiı: Sa
nat yaşamına Buffo partileli söyleyerek başla·
yan sanatçL hem liıik hem de !talyan operala
nnın genç tenor partilelini söylemiş. güzel se
sl çok yönlü tekniği ile başan kazanrnıştu:
Sanatçı Auber'in "Fra Diavolo': Puccini'nin
''Turandot" ve "Gianni Schiccr: Mozart'in
"Figaro'nun Düğünü': Strauss'un "Salome·:
Verdi'nin "Falstaff: Mozart'ın "Saraydan Kız
Kaçırma" operalannda; Offenbach'ın "Gerolstein
DüşesC Kalman'in "Kontes M.aıitza" operetle
ıinde ve "My Fair l.ady" müzikalinde rol aldı.
lamasına

enor Alfons Eberz 1950'de Westeıwald'
da doğdu. Bonn Üniversitesi'nde mate
matik ve ekonomi öğrenimine başladı;
1977'de girdiği Köln Müzik Yüksek Okulu'nda
Prof. Dietger Jacob'un şan sınıfından 1983'de
mezun oldu. Bu arada Köln. Neuss ve Essen
operaiannda konuk sanatçı olarak küçük rol
lere çıktı. 1981 yazında Edinburg Festivali'nde
Köln Opernstudio ile Musgrave'in 'The Voice
of Aıiadne"sinde (Aıiadne'nin Sesi) oynadı Şan
egitimini bitirdigi yıl Würzburg Şehir Operası'y
la kontrat imzaladı; 1985/86 sezonunda Gelsen
kirchen'deki Müzik Tiyatrosu'nda görev aldı.
1986/87 sezonundan bu yana Düsseldorf Ope
rası kadrosundadıı:

ihat Kızıltan M.atmazel Rosenthal ve
Ottavio Gallo ile şan çalışan ümer
Sabat bursla gittigi Salzburg Müzik
Akademisi'nde egitimini sürdürdü. Birçok ope
raeta önemli rollere çıkan sanatçı. halen İstan
bul Devlet Operası solistidiı:

Alfons Eberz

Omer Sabar

üMER SABAR

N
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NO OT H ER
AI RLINE HAS
SO MANY
FLIGHTS

�.

TO STRETCH
YOUR
WORKING
DAY.
Letting an airline's schedules dictate when
you start your day is no way to get the best
from a business trip.
With Club Europe you have the flexibility
to travel at times that suit you. From Turkey
we have more direct flights to London than
anybody else;

earliest departures

from

Istanbul and Ankara and latest returns from
London.
•

•

•

•

•
•

•

•

•

C L U B
E U R O P E

B RITISH AI RWAYS
The worlds favourite airline.

7

Bale ve Dans

Ballet and Dance

• 24, 26.6. 1989. Atatürk Kültür Merkezi Bü ·· k Salonu. 21 .30/Atatürk Cultural Centre B

ÇİN HALK CUMflURİYETİ
ULUSAL BALESI
NKfiONAL BALLET' OF 'fHE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
İPEK YOLU MASALlifALE OF THE SILK ROAD
Yazan!Wıitten by
Çeviıiffranslation
Koreografi/Oıoreography
Müzik/Music
Dekor/Sening
fotoğraflar/Photos
Yorumcular/lnterpretation by

Zhao ZHIXUN
TIANUANG
Uu SHAOXIONG - Zhang QIANG
Zhu JIANG - Xu QI - Yan JIANGZHONG
Han ZHONGEAI - Hu YAN - Jiao KAl
U MINGQIANG - Yan QIAN
Uu CHANGZHONG - U SHAOYUN U llLU - Chen ZHITAO
Gansu Şarkı ve Dans Topluluğu
Gansu Song and Dance Ensemble

Xu

Bu gösteriler Çin Halk Cumhuriyeti Büyük Elçiligi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
These peıforrnances have been realized in cooperacion wich che Embassy of che Peoples Republic
of Oıina in Ankara.

İPEK YOLUNUN OYKUSU

P

erde açıldığında zengin Tang Hanedam
(618-905) döneminin. Asya ile Avrupa
arasında en işlek ticaret yolunu oluştu
ran İpek Yolu'nu görürüz.
Çölde güneş bütün kızgınlığı ile parlamakta.
panayııcı doğru bir kervan yol almaktadır De
veleıin üstündeki ziller ve flütlerden akan me
lodiler mavi gökyüzünde yankılanmaktadır
Kervanın başuu Persli tüccar Enus çekmekte
dir.
Birden bir fınına çıkaı: Enus yardım ister ama
sesini duyuramaz. kumiann arasında yokoluı:
fııtına sorırasında o sırada oradan geçmekte
olan bir ressam ve kızı Enus'u kumiann ara
sında bulur ve kurtanrlaı: Hayata tekrar dönen
Enus. teşekkür eder ve kervanı bulmak üzere
yola koyuluı: Enus aynidıktan sorıra haydutlar
baba ve kıza saldıru: Yingniang'ı esir alıp kaçı
nrlaı:
BÖLÜM I
Beş yıl sonra. Dunghuang'ta bir pazar yeri
görüntüsü. Enus şimdi Pers kervanuun başı ol
muştur. Kessam ise heryerde kızuu aramakta
dır Ayn bir köşede bir dans topluluğu gözü
müze çarpaı: Kessam dansçılardan birinin ken
di kızı olduğunu farkeder Baba ve kız biraraya
gelirler Ama tiyatro yöneticisi kızın kendisine
ait olduğunu iddia eder Enus devreye girer,çok
yüksek bir para ödeyerek kızın özgürlüğünü
satın alır Üçü tekrar biraraya gelirler
BÖLÜM II
Mogao'da bir mağara. Kessam bir resmi bi
tirmek üzeredir. bu arada kızının devlet dans
çısı ilan edildiSini öğrenir Enus kızı hemen
Iran'a götürür
BÖLÜM III
Üç yıl sorıra İran'da bir yer Kessarnın kızı
Yingniang üç yıldır Persllierle birarada yaşa
maktadır Uzaklardaki babasuu düşünmektedır
Enus kıza Çin'de bir uluslararası bir fuar oldu
gunu söyler ve oraya gitmek rizere beraberce
yola çıkarlar
BÖLÜM N
İkind bölümdeki saluıe düzeni. Üç yıldir ce
za çekmekte olan ressam Zhang'ın bu yüzden
saçlan beyazlaşmıştır Kızıru düşünüıken birden
onu yanıbaşındayını.ş gibi hayal eder Baba kız
tekrar biraraya gelirler Bu arada Vali lJ'la8araYı
gezerken resmin kimin tarafından yapıld®ru
öğrenmek ister ve adamianna ressamın ödül
lendiıilmesi için emir veıiı: Böylece ressam
Zhang özgürlüğüne kavuşur.
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BÖLÜM V
Birkaç ay soıua Yangnuan'ın dışında bir ye[
Zhang haydutlann Enus'u öldQnne planianna
şahit olU[ Enus'u uyamıaya çalışır ama başa
ramaz. Enus esir düşeı: Zhang onu kurtarma
ya çalışır ama vuruluı: Yıne de ateş yakarak as
kerlere haber vermeyi başaııı: Haydutlar ka
çar Zhang dostu Enus'un kollannda canverlı:
BÖLÜM VI
önceki bölümden kısa bir zaman soıua
Dunghuaııg'ta bir fuar yeıi. idareciler �rsle
ıin gösterisini seyretmektedirle[ Dansçılar
birden maskelerini çıkaruiaı: Bunlar Enus va
Yingrıiang'tır Herşeyi Vali'ye anlatırlar ve ger
çek ortaya anlaşılıı: Vali'nin emıi üzerine hay
dutlar yakalanır ve kafalan uçuru!U[ Sorunlar
sona ermiştiı:
SONUÇ
Vali konuklannı sıcak bir şekilde ıJ8urlamak
tadıı: Enus ta Yıngniang'a hoşçakal der ve uzak
laşıı: Yıngniang İpek Yolu'nda uzaklaşan kervanı
uzaktan izle[
I AI I

T

CJI

I ll l

�II

K

K. U A D

he cuıtain is dıawn aside and the
audk:nce is brought to the prosperous
Tang Dynasty (618-905) era and to the
Silk Road an artery of trafik between Europe
and Asia.
The sun is shining bıightly in the desert A
stream of traders are travelliııg along the an
dent faiı: BeUs on camels and melody from
flutes are echoing under the blue sky. Enus.
a �rsian merchant is leading the caravan.
A sudden wind rises. Enus trapped in the
sandstorm and cries for help but he is covered
by the flow of yellow dust. After the storm.
-..ve see the masterpainter and his daughte[
II<Nelling. and seeing Enus lying on the ground
they rescue him Enus. back to life again.
thanks them. and tries to catch up with the
caravan. After his departure. painter and his
daughter come across a gang of bandits Ban
dits take the gir! away as a slave.
Acr ı
5 years Iate[ A market at Dunhuang. A
market scene. Enus is now the head of the
�rsian caravan. The painter is look.ing for his
daughte[ On one side we see a troupe per
forming a dance. The painter realizes that one

of the daneing girls is his daughte[ The father
and the daughter dance together and ex
perience a dreamlike reunion. The head of the
troupe clairns that the gir! belongs to him.
Enus steps forward. pays a lot of money and
buys the girl's freedom. Tiıree of them get
togethe[
Acr II
In a cave at the Mogao Grottoes. As the
painter is about to fuıish a painting. he receives
a Jetter saying that his daughter is officially
enlisted to be a singing and daneing gir!. Enus
takes the painter's daughter to Persia.
ACf III
Tiıree years Iate[ A place in Persia. The
painter·s daughte[ Yingniang. has been living
with the Persians for three years. She thinks
of her father in distant lands. Enus teUs her that
there wiU be an international trade fair in Oıina
so he and Yingrıiang set off to reach there.
ACf IV
The same sening as in scene 2. Painter
Zhang. after three years of penal servitude has
aged now. While thinking of his daughte[ he
visualizes his daughter by his side. The two
reunite. Meanwhile as the Govemor pays a
short visit to the cave. he wants to find out

about the painter of the painting and orders
his men to reward him. So Zhang is set free.
ACf V
Several months Iate[ outside Yangguan.
Zhang overhears the plans of the bandits to
kiJI Enus. He tries to wam Enus but fails to do
so. Enus is defeated by bandits. Zhang at
tempts to rescue him but is shot by an arrow.
He builds up a fire to wam the road guards.
Bandits flee away. Zhang gives a last srnile to
his close friend Enus before he dies.
Acr VI
Not long after the previous scene. At
Dunghuang. We are in the trade fair: The
magistrate is watching a performance by the
Persians. Suddenly they remove their false
beards. The performers are Enus and Ying
niang. They explain everything to the Gover
nor and the reality is explored. Following the
Govemor's orders. the bandits are behead
ed. The problems are settled.
EPILOGUE
The Govemor gives the guests a warm
farewelL Then Enus goes away while Ying
niang looks at the caravan travelliııg along the
everlasting Silk Road.
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CRISTINA HOYOS
FLAMENCO DANS TOPLULUGU/
FLAMENCO DANCE COMPANY
"SUENOS FLAMENCO"

(FLAMENCO DÜŞLERİIFLAMENCO DRf.AMS)

Yönetim/Direction
Koreografi/Oıoreogıaphy
Müzik/Music
lşık/l...ighting
Giysi/Costume
Ayakkabılar/Shoes

Crlstina HOYOS Juan A. JIMENEZ
Cristina HOYOS Manola .MARIN
Georges BIZET Halk Müziği/Faik Music
Paco OONIZ
Justo SAI.AO
GA.ll.ARDO
-

-

-

I. Bölüm/ Part I

CAKMEN'DEN BÖLÜMLERIEXCERPTS

Müzik/M.usic
Koreografi!Oıoreogıaphy
2.

Georges BIZET
Cristina HOYOS

from

CARMEN

Bölüm/Part II

CRISTINA HOYOS

S

evil'de doğan Hoyos 12 yaşında "Galas
Juveniles" göstertsinde dans etmese
başladı. 16 yaşında flamenco'da uzman
laştı ve kısa süre sonra da New York Dünya
Fuan'ndaki İspanya Pavyonu'nunda yapı:ıgı ba·
şanlı gösteıiden sonra flamenco dünyasında
adını duyurmaya başladı.
Daha sonra degişik topluluklarla çalışan sa·
natçı 1909'da Antonio Gades ile tanıştı ve top·
luluga katılarak Gades'in partneıi oldu. 1974'de
Gades "Kanlı Dügün"ü sahneye koydugunda
Hoyos baş rol olan nişanlı kızı yorumladı.
1975'de Gades toplulugu daSılınca solo
flamenco dans ettigi bir gösteıi sahneye ko
yan Hoyos. bu göstertyle Avrupa'daki birçok
festivale katıldı ve Japonya'ya tume yaptı.
1978'de "Ballet Nacional de Espana" (İspanya
Ulusal Balesi) kurulunca da solist dansçı ola
rak bu topluluga katıldı. 1980'de Antonio Gades
ile yeni bir topluluk kurdu ve filme alınan "Kanlı
Dügün"de baş rolü canlandırdı. Topluluk
198ı'de ''A Gades ve Crtstina Hoyos Balesi"
adını aldı ve büyük başan kazanan tumeler ger·
çekleştiıildi.

FLAMENCO DÜŞLERİIFLAMENCO DREAMS

Müzik/Music
Koreografi!Oıoreogıaphy

Halk Müziği/Faik Music

Cristina HOYOS Manola MARIN
-

Katkılanndan dolayı TüRKİYE GARANTi BANKASI A.Şye teşekkür edeıiz.
Uk:

should like to thank TüRKiYE: GARANTi BANKASI A.Ş for their contributions.

Sanatçının 1984'de rol aldıgı Carlos Saura'nın
"Carmen" filmi daha sonra sahneye aktanldı ve
Cıistina Hoyos o güne kadar en iyi Carmen
olarak sanat kartyelindeki en övgü dolu eleş
tirilen aldı. 1985-88 yıllan arasında Gadesi
Hoyos Bale topluluguyla tumeieıini sürdürür
ken Saura'nın "Büyücü Aşkı" filminde rol aldı.
Çeşitli film projeleıini gerçekleştirme8e ve ken
di toplulugunu kurmaya karar veren sanatçı.
1988'de Gades'den aynldı. Sanatçı yeni kW"Ciu
SU toplulugu ile sadece flamenco'dan oluşan
bir progıamla ilk kez Montpellier Uluslararası
Dans Festivali'ne katılmıştır:
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Sanatçıların, sanatseverlerle
her zaman buluşması dileğiyle. . .

� GARANTİ
U.. BANKASI

•

GENEVIEVE SALBAING

18. 19.7.1989,

MONTREAL CAZ BALESi
LES BALLETS JAZZ D E MONTREAL
Sanat Yöneonenil
Aıtistic Director
İdari Yöneonen/
Administrative Director
Teknik Yöneonen/
Technical Director
Işık Tasanmı/Lighting Designer
Prova Sorumlusu/
Rehearsal Mistress
Yarcl. Prova Sorumlusu/
Asst. Rehearsal Master
Dansçılar/Dancers

Sclcha BEUNSKY
lise BERNIER
Chantal DAUPHINAIS
Natalie EICKHOff
Peter GAUDREAUII
Carole HOROWITZ
Kiriakos KOSMIDIS
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Genevieve SALBAING
Caroline SALBAING
Daniel RANGER
Nicolas CERNOVITCH
Odette LALONDE
Sacha BEUNSKY
Yvan MICHAUD
Denise PANESSA
Jeffrey ROCKLAND
Charles ST-ONGE
Bobby THOMPSON
lsabelle VANDENBERGHE

K

asabianka Konservatuan'ndan bilincilik
ödülüyle mezun olan ve aynı kentteki
belediye tiyatrosu pıimabaleıinası ola·
rak dans eden Salbaing daha sonra Paris'te
Egorova. Rousane ve Victor Gsovsky ile eği
tim gördü. Üç yıl süreyle Washington'da
"Concert Ballet"de solist olarak çalıştıktan
sonra Montreal'e yerleşti ve Chiıiaeff Balesi'
ne katıldı; bu arada Montreal Ulusal Tiyatrosu
için "façade·: McGill Oda Orkestrası için
''Askerin Öyküsü': Büyük Kanada Balesi için
"Symphonietta" koreografileıi yanında CBC
yapımcısı Jean-Yves Bigras için de iki kore
ografi hazırladı. Yıllarca Quebec'in sanat yaşa
mında aktif rol oynayan Salbaing Montreal Sen
foni Orkestrası. Quebec Müzik Yanşmalan.
Poudıiere Tiyatrosu. McGill Oda Orkestrası ile
Ulusal Tiyatro Okulu kurullannda görev yaptı.
Genevieve Salbaing 1987 yılında Kanada Ni
şanı'nı aldı.

UBERTANGO

ADIEUX

(VFDALAR/GOODBYES)
Pat .METHENY
Müzik/Music
Koreografi/Oıoreography Richard LEVI

"Vedalaı:

Montreal Caz ToplultJ8u tarafından Pat Metheny'e 1988'de özellikle
sipaıiş edilen müzik üzeline Richard
Levi'nin yap� büyüleyid bir koreografidiı: Ye
di bölüme aynlan yapıt gergin, çok yönlü. de
rinli8i olan. çok hızlı ge�n yay gibi kurulmuş
bir gösteıidir�
"Adieux or Goodbyes is a fascinating
choreography by Richard Levi to music
especially commissioned by the Ballet Jazz
Company in 1988 by Pat Metheny. The work
divided into seven sections is a tight. twisting.
intemalized perforınance. capable of moving
very fast. but always wlth a tension wound
up like a spıing�

Müzik/Music
Koreografi/Oıoreography
Giysi/Costume
Işık/üghtirıg

L

ibertango Astor P!azzolla'nırı etkileyici
müzigi üzeline yapılmıştu: Koreograf
Mauricio Walnrot özgün yeteğini bu ya 
pıtla göstermektediı: Tangolar çoşkulu. akroba
tik. tutkulu ve olağanüstü güzellikte bir kore ografiyle sahnelenmekte ve dansçılarırısanat
ye teneklerini kısıtlamadan üstün tekniklerini
sergilemektediı:

TALONS

"Libertango is created on the hauntirıg
music of Astor Piazzolla Mauıido Walnrot. the
choreographet shows an oıiginal talent. His
frenetic. acrobatic and passionate tangos are
marvellously constructed and show off the
dancers' formidable technical capacities
wlthout limiting their artistic talem..:·

ARAIINTERMISSION

BIG BAND
Müzik/Music
Koreography/Oıoreography
Giysi/Costume
Sahne Düzeni/Settirıg
Işık/üghtirıg

Y

LA FEMME AUX
HAUfS

Astor PIAZZOll.A
Maurido WAINROf
Carlos GAI.LARDO
Daniel RANGER

Stan KENTON
Brian MACDONAID
Sylvie .MELANCON
Piei'I."e MA.JOR
Nicolas CERNOVITCH

apıtın koreografı Bıian Macdonald şöy
le diyor: "Yıldız Savaşlan'ndan uçak ka
çıımalardan. Sylvester Stallone. Ricky
Nelson ve Kennedy'lerden önce. hatta Rock
ve Elvis ve uzunçalarlardan penisilirıden bile
önce büyük caz orkestralan vardı... Big Band1eı:
Bunlann en ünlilleıi ve parlaklarından biri de
Los Angeles'daki caz tarihinin en iyi bazı mü
zikçilerirıirı ve aranjörlerirıirı yer aldığı Stan
Kenton ve Orkestrasıydı. Olağanüstü ıitmi. ba
kır üflemelelin tuttisl geniş bir renk yelpaze
siyle Kenton kırklı ve elli yıllara damgasını vur
muştu.
Bir zamanlar Montreal'de Arthur Murray'ırı
stüdyosunda ders veriyordum ve klasik bale
ile çagdaş dans eğitimi görüyordum. O devir
de Bartok ve Stan Kenton plaklartm yaşamı
rnın en deSerli şeyleıiydi. Bu dans deSerli anı
ların bir sonucudut

"Before Star Wars and hijackirıg. before
Sylvester Stallone, Ricky Nelson and the Ken
nedys. even before Rock and Elvis and LP's.
and almost before penicillln there were big
bands... BIG BANDS.
One of the biggest and brightest was Stan
Kenton and his orchesoa Los Angeles bas
ed. with some of the finest players and ar
rarıgers in the history of Jazz. With great rhyt
rnic dıive. high brass tutti. and a terıific rarıge
of colours. Kenton was a class act from the
East coast who sparırıed the forties and fifties.
There was a time when I was instructing at
the Arthur Murray's studio in Montreal study
ing classical ballet and modem dance. when
my Bartok and Stan Kenton records were the
most irnportant thirıgs in my llfe. These little
dances are loving memoıies - Bıian Mac
donald the Oıoreographer"

(YÜKSEK 10PUKLU KADlN/
WOMAN wrrn HIGH HEELS)
Müzik/Music Tom WAITS
Koreografi/
Oıoreogiaphy Howard RICHARD
Işıklüghtirıg Daniel RANGER

Y

'

üksek Topuklu Kadın iki kişilik tutkulu
bir dansnı: Sahne f9nuna yansıtılan
jaluzl bir odayı simgeler Vücudunu sı
kıca sarmış mavi elbisesl yüksek topuklu pa
buçlan. çıplak omuzlanna dökülmüş saçlany
la kadın odada kayareasma dolaşıı: Erkek. ar
kası izleyidye dönük vaziyette durur: sigara
sından çekip verdi81 duman havada kıvnlaıak
yükselirken bir Tom Walts şarkısı çalan sak
sofonun müz®yle kıvnlan kadının bedenini iz
Jet O seyrederken bizler de onun gözleri olu
ruz�

"La femme aux Talons Hauts is a suloy pas
de deUX- Venetıan bllnds projected hugely on
to the back waiL place the scene in a room
as the woman sllthers around the stage like
a temptress. dressed in a tight blue dress and
high heels. her tussled hair falllng down onto
bare shoulder blades. The man has his back
to us: a coil of smoke curls upward as he takes
a dıag on his dgarette. watchirıg her moving
her llthe body to the saxophone squonklng
from a Tom Walts soııg. He watches. and we
are his eyes�
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• 20.7.1989,

m

MONTREAL CAZ BALESi
LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL
Sanat Yönetmeni/
Aıtistic Director

EBONY CONCERTO

Müzik/Music

Genevieve SALBAING
lgor STRAVINSK'i
(Woody Herman için bestelenmiştir/
Composed for Woody Herman)

Koreografi/Oıoreography
John CRANKO
"Ebony Concerto adlı bu dans. komik olduk'This ballet is built upon three clowns who
are as lovable as they are funny':
lan kadar sevimli üç palyaço üzerine kuruludur':
ARA/INTERMISSION

ATEŞ KUŞUIFIREBIRD

Müzik/Music
Elektronik Uyarlarnal
Electronic Version
Koreografi/Oıoreography

lgor STRAVINSK'i

Isao TOMITA
Ferenc BARBAY

''Ateşkuşu. bir insanın bir diğer insanın azmi
ve inançlan üzerindeki aşamalı zaferini sahne
lemektedii'

'The Firebird is the gradual victory of one
man over the will and conviction of another·:

JANIS FOR JOPUN
(JOPLIN İÇİN JANIS)
Müzik/Music
Koreografi/Oıoreography

Janis JOPUN
Robert NORTH

"Bu yapıt Blues şarkıcısı Janis Joplin'in anı
sına yapılmıştıı: Kasılmalar Jarıis Joplin'in can
çekişmesini izleyiciye mükemmel bir biçimde
iletmekte ve anılarda onun kalın ve durnarılı
sesinin yankısını canlandırmaktadır':

"Jarıis for Joplin is a commemoration of the
life of the blues singer Her jerky contortions
commurıicate Ms. Joplin's agony perfectly. with
an equivalence of line that echoes the singer's
smoky voice·:

ARAIINTERMISSION

BIG

BAND

Müzik/Music
Koreografi/Oıoreography
Giysi/Costume
Sahne Düzeni/Setting
lşık/Ughting

1 "71'1

Stan KENTON
Brian MACOONAID
Sylvie MELANCON
Pierre MAJOR
Nicolas CERNOVITCH

ı

MONTREAL CAZ BALESI
978 yılından beri "Montreal Caz Bale
si"nin Sanat Yönetmeni olan Genevieve
Salbaing topluluğun kuruluşunu şöyle anlatıyor:
"1972'de Eva von Gencsy. Eddy Toussaint
ve ben uzun süre düşündükten sonra
'Montreal Çağdaş Caz Balesi'ni kurmağa karar
verdik. Dansa olan ortak sevgimiz. yeni bir yö
ne atılma ve kendi kanatlanmızla uçabilme ar
zumuz. yeni bir topluluk kurrrıanın bütün güç
lüklerini aşabilme olağını bize verdi. Geleceğin
sürprizlerinden habersiz -belki böylesi daha
iyiydi- topluluk yavaş yavaş gelişti ve bugün
'Montreal Caz Balesi' olarak bilinen topluluk
doğmuş oldu.
Kısa zaman sonra. ortak zevklerimize karşın
üçümüzün de degişik hedefleri olduğunu fark
ettik: Caz balesi uzmanı olan Eva. dans yelpa
zesi içinde yeni bir dans tekniği geliştirmek
emelindeydi: Eddy cazın kendini kısıtladığını
ileri sürüyor ve deneyimli dansçılar için kore
ografiler yapmak istiyordu: bana gelince. dans
topluluğumu caz müziğine adamak istiyordum
ve dolayısıyla da klasik. çağdaş ve caz terim
leriyle çalışan değişik eğilimli koreograflara baş
vurarak topluluğun repeıtuannı genişletmek is
tiyordum. O günden beri de Oscar Peterson.
Duke Ellington. Pat Metheny. Lee Gagnon.
Vincent Dionne. Stan Kenton gibi cazın büyük
ustalannın tutkulu ritimleriyle. yapıtlannda caz
unsurlannı kullanan Stravinsky veya Ravel gi
bi bestecilerin müzikleriyle. Louis Falco. Daryl
Gray. Brian Macdonald. Lynne Taylor-Corbett.
!ro Tembeck. Vicente Nebrada. Mauricio
Wainrott gibi önemli ve yetenekli koreograf
lann yaranlanyla dansçılanmı dans ettiriyorum. ..
Bugün aynı büyük haz ile 'Yaşasın dans. yaşa
sın caz!' diyebildiğim için çok mutluyum·:
Topluluk kurulduğu günden beri beş kıtada
45'den fazla ülkeye tume yaptı ve Venedik. Los
Angeles. Hong Kong. Peıth gibi uluslararası
dans festivallerine katıldı.

.

SANKi ONU BANA GÜNEŞ YOLLAMIŞTI. . .
YUM UŞAK, TAZE, SlCAK VE
DERiNLEMESiNE BRONZLAŞMIŞ.
TENi GENÇLiGiNi VE GÜZELLiGiNi
FIS/LDIYORDU.
HER SANiYE, HER AN, YENiDEN. . .
TENiNiZ iÇiN, SUDAN ETKiLENMEYEN
UVA+UVB KORUMALI

Bir senfoninin sigortalanamayacağını biliyoruz.
(Ama besteciyi, orkestra şe/ini, orkestra üyelerini ve hatta dinleyicilerini sigortalayabiliriz!)

• SARK SIGORTA
"1923'ten beri"

Geleneksel Sanatlar

Traditional Arts

• 18.6.1989. Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu. 18.30/Atatürk Cultuıal Centre Conceıt Hall 6.30

NECDET V AROL

İTÜ TÜRK MUSİKİSİ

DEVLET KONSERVATUARI
GENÇLİK VE ÇOCUK KOROSU
YOUTH AND CHILDREN CHORUS
Of THE ISTANBUL TECHNICAL
UNIVERSI1Y TURKISH MUSIC
STATE CONSERVATOIRE
Yöneten/Conductor

Necdet VAROL

I. Bölüm/Part I

İ.T.Ü. Türk Müziği Gençlik Korosul
Istanbul Technical University Turkish Music Youth Chorus"
•Klasik ve Neo-klasik Örnek Eserler
(Oassical and Neo-classical Works)
ll. Bölüm/Part II

İ.T.Ü. Türk Müziği Gençlik Orkestrası/
Istanbul Technical University Turkish Music Youth Orchestra"
• Klasik ve Modern Saz Eserlerinden Örnekler
(Classical and Contemporary lnstrumental Works)

ARA/INTERMISSION
III. Bölüm/Part III

İ.T.Ü. Türk Müziği Çocuk Korosu/
Istanbul Technical University Turkish Music Children Chorus
•Çeşitli konularda çocuklar için (Türk Müziği ses ve aralık sistemine göre yapılmış)
özgün Çocuk Şarkılan'ndan örnekler. . .
•Koral ve Solo Uygulamalar. . .
(Children's- Songs i n Turkish Music. Choral and Solo versions)
IV Bölüm/Part IV

İ.T.Ü. Türk Müziği Gençlik Korosul
Istanbul Technical University Turkish Music Youth Chorus
•Günümüz bestecilerinden ve günümüz eserlerinden Seçmeler
(A selections of works from contemporary Turkish composers)
•Şarkılaı: FanteziJet Haması TürküJet Sonluklar. . .
Sorıgs. Fantasies. Heroic Songs)
•Çeşitli ve değişik uygulamalar
(Vaıious and different applications)

Katkılanndan dolayı TEKFEN HOWİNG A.Şye teşekkür ederiz.
We should !ike to thank TEKFEN HOWING A.Ş: for their contributions.
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927'de doğan Necdet Varol İ.B. Konser
varuan'nda ve Türk müziğinin ünlü isim
lertyle eğitim gördü. Profesyonel sanat
yaşamına 1950'de Ankara Radyosu kanun sa
natçısı ve koro şefi olarak başladı. 1956-59 ara
sında İzmir Radyosu Müdürü. Basın-Yayın ve
Turizm İl Ternsicisi. Turizm Bölge Müdürü:
1959-61 arası İstanbul Radyosu Program Mü
dürü. koro şefi. denetim kurulu üyeliği yaptı.
1961-68 yılland
n a J3a8dat Güzel Sanatlar Ens
titüsü'nde kanun ve müzik teorisi dersleri verdi:
aynı dönemde Batı Berlin Özerk Üniversitesi.
Berlin Mukayeseli Müzik Bilimi Uluslararası
Enstitüsü'nde. Berlin Prusya Kültür Vakfı Dev
let Müzesi Etno-Müzikoloji bölümüne bağlı ku
ruluşlarda ders. uygulamalı seri konferanslar ve
seminerler verdi. 1968'de TRT Merkez Dene
tim Kurulu üyeliği. 1972'de Müzik Söz Yazarla
n. Besteciler ve Editörler Derneği Genel Baş
kanlığı, 1973'de Kültür ve Sanat Şurası Türk
Musikisi Komisyonu üyeliği. 1976'de Türk Mu
sikisi Devlet Konservaruan kurucull®J. yöne
tim kurulu ve ögretim üyeliği görevlerinde
bulunan Necdet Varol 1982'de çocuk ve genç
lik korolan kurdu ve yönetti.
Halen trü Türk Musikisi Devlet Konserva
tuan'ndaki görevini sürdüren Varol yabancı
radyolarda kanun resitaliert verdi. TRT sanat
çılanndan oluşturdt®ı büyük bir saz toplulu
gu ve koro ile Sovyetler Birliği ve Kıbns'ta ba
şanlı konserler yönetti; bilimsel kongre ve sem
pozyurnlara tebliğiertyle katıldı: klasik form
larda SOO'den fazla beste yaptı. Türk musikisi
çocuk ve gençlik şarkılan yazdı. Türk musikisi
nazaıiyatı. solfejl. usulleri. metodlan çalgılan ko
nusunda çeşitli kitaplar yayınladı.

I T U TURK MUZlGI
KONSf:RVA I UAR!
Gf:NCLIK VE (,_OCUK KOROSU

B

u iki topluluk Necdet Varorun 1982'de
konservaruar bünyesinde başlattığı ha
zırlık çalışmalan ve çeşitli uygulamalar
sonucunda 1985 yılında küme sazıyla (bir an
.
lamda orkestrası ile) birlikte tam kadro olarak
yine Necdet Varol tarafından kuruldu. Genç
lik Korosu'nun yaş ortalamsı 18-20'diı: Koro 80
kişi ve küme saz ise 24 kişi olmak üzere top
lam 104 üyeden meydana gelmiştiı: Kısa za
manda geniş bir repertuara sahip olan Genç
lik Korove Orkestrası 16. yüzyıldan günümü
ze kadro (klasik. neo-klasik. omantik ve mo
dem) bütün sözlü ve saz eserlerini üstün bir
başan ve becertyle yorumlamaktadır. Çocuk
Korosu'nda ise yaş ortalaması 13-14 olup 100
.
kişiliktiı: Koro. son yıllarda oluşturulan ve Türk
müziği ses sistemine göre bestelenmiş. çocuk
larla ilgili konulan işleyen özgün bir "Çocuk
Şarkılan.. repertuanna sahiptil:
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RlZA RIT

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUARI
TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETi
TURKISH CLASSICAL
MUSIC ENSEMBLE OF
THE ISTANBUL UNIVERSITY
STATE CONSERVATOIRE
Yöneten/Conductor
Solistler/Soloists

Rıza

RiT

Vedat GENÇTüRK ud
Gürsel KOÇAK
ipek .AKI'UNÇ

I. Bölüm/Part I

Neyzen EMİN EFENDi

Devr-i Kebir usulünde Hayati Peşrev

(?- 1745)

ZEKAİ

DEDE

Devr-i Kebir usulünde Hayati Beste

( 1825-1897)

"Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasın..

DEDE EfENDi

Hafif usulünde Hayati Beste

( 1778-1846)

.
..Bir gonca femin yaresi vardır yüreğimde.

Tab'ı MUSTAFA EFENDi

Aksak Semai usulünde Hayati Ağır Seın&

( 1 705-1770)

"Çıkmaz derün-i dilden efendim muhabbetin..

DEDE EfENDi

Ağır Aksak usulünde Hayati Şarkı

Neyzen RlZA EFENDi

Ağır Aksak usulünde Hayati Şarkı

ABDÜLAZİZ EfENDi

Yürük Sernai usulünde Hayati Yürük Semai

(?-1925)

(1736- 1783)

..Nice bir aşkınla feryad edeyim..

..Ey yar-ı cefa p�e rıiziir etme beni..

..Söyle güzel rüh-i musavver misin?

ARNINTERMISSION
Ud Solo
Solist/Soloist

Deliaizade İSMAİL

"Güne-i garnda rüz-u şeb dil bi-huzılr ..

(1797- 1869)
MELEKZET
(1857-1937)

Vedat GENÇI'ÜRK
Gürsel KOÇAK
Ağır Aksak usulünde Ferahnak Şarkı

EFENDi

Sengin Semai usulünde Ferahnak Şarkı
'Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken..

Artald CANDAN

Sernai usulünde Ferahnak Şarkı

(1885-1948)

"Ruhumda

bahar açdı

onun bülbülü sendin..

DEDE EFENDi

ipek .AKI'UNÇ
Ağır Düyek usulünde Şehnaz Şarkı

Tanburi CEMİL BEY

Sengin Seın& usulünde Şehnaz Şarkı

(1871- 1916)

"feryad- ki feryadıma irndad edecek yok"

NEVRES PAŞA
(1826- 1872)

"Vardım ki

Solist/Soloist

"Sana ey canımın can-ı efendim"

Şehnaz Divan
yurdundan"

Katkılanndan dolayı TERCÜ/1AN Gazetecilik ve l'fatbaacıhk A.Şye teşekkür ederiz.
We shoıild !ike to thank TERCÜ/1AN Gazetecilik ve l'fatbaacıhk AŞ for their contributions.

178

ı

925 yılında İstanbul'da dogan Rıza Rit.
1947-48 döneminde İÜ Eczacılık. fakül
tesini bitirdi. Use ve üniversite eğitimi sırasında Türk müziğinin birçok ünlü ismi ile ça
lışn. 1945-52 yıllan arasında Ankaıa Radyosu'n
da solo programlar yapn. 1953'de İstanbul Rad
yosu ile İB Konservaruan Türk Musikisi İcra
Heyeti'ne ses sanatçısı olaıak girdi 1978-84 arn
sında iki dönem TKf Yönetim Kurulu'nda Türk
Müziği temsilcisi olarak görev yapan Rıza Rit
.
yurtdışında çeşitli konseriere solist olarak ka
uldı. İÜ Devlet Konservaruan Türk M.usikisi İcra
Heyeti'nin İstanbul'da yurtiçinde ve lnuslaıa
rası İstanbul festivalierindeki konserlerini ay
.
nca toplulugun Almanya Yugoslavya Suud.i
Arabistan ve Mısır'da verdiği konserleri
yönetmiştiı:
Rıza Rit halen İÜ Devlet Konservatuan'ndaki
eğitmenliğini ve Türk Musikisi İcra Heyeti'nin
şefliği görevini sürdürmektedir:

VEDA r GENCTURK

ı

·

949 yılında Arnasya'da dünyaya geldi. İlk
musiki çalışmalaruıa Arnasya Musiki Ce
miyeti'nde başladı. 1909 yılında yüksek
öğrenim için İstanbul'a geldi. Bu arada İstan
bul Üniversitesi Korosu'nda çalışmalara katıl
dı. İstanbul Belediye Konservaruan'na öğren
d olarak girdi. 1979 yılında icra heyeti sınavını
kazanarak kadrolu sanatçı olarak görev aldı.
1982 yılında UNESCO tarafından hazırlanan.
I..:ART du UD TURC 'Türk Ud Sanan" isimli
Türk müziğine ait makamlan içeren uzunçala
n vardıı: Halen İÜ Devlet Konservaruan öğre
tim elerrıarııdıı:

G URSEL KOÇAK

ı

900 yılında Antakya'da doğdu. Müzik eği
timine 1977 yılında İstanbul Belediye
Konservaruan Türk Musikisi bölümünde
başladı. Konservatuarda İsmail Hakkı Öz
kan'dan 111 nazaıiyan. Süheyla Altmışdört'ten
TM solfej. Dürdane Altan'dan THM. Muazzam
Sepetçioğlu'ndan edebiyat konulannda ders
ler aldı. 1983 yılında konservaruan başanyla bi
tirerek kurum içerisinde yer alan İcra Heye
ti'ne kadrolu sanatçı olarak girdi Halen İÜ Dev
let Konservaruan Türk Musikisi İcra Heyeti'nde
musiki çalışmalanna devam etmektedir.

IPEK ARTUNÇ

•

I

zmir'de doğdu. İlk ve ortaokul tahsilinden
sonra. Nişantaşı Kız Enstitüsü'nü bitirdi.
Daha sonra İstanbul Belediye Konservatu
an'na devam etti ve oradan mezun oldu. Mü
nir Nureddin Selçuk'tan uzun yıllar özel ders
ler aldı ve korosunda bulundu. 1972 yılında İcra
Heyeti'ne (Bugünkü adıyla İÜ Devlet Konser
varuan Türk Müziği İcra Heyeti) girdi. Halen
bu heyette görev yapmaktadıı:
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RUHI AYANGIL

•

I

stanbul'da dosarı ve ıo y�ında kanun çalmaya başlayan Ayangil. !U Hukuk Fakülte
si'ni bitirdi Hüsnü Arul ile kanun. Necdet
Varol ile nazariyat ve Cemal Reşit Rey ile de
bir süre p!yano ve aımoni çalışo. ı 972-Bı yıl
lan arasında BÜ Türl< Müzi8i Kulübü Korosu'nu
yönetti ve aynı üniversitede karşılaştırnıalı
Türk Müzi@ teortsi derslert verdi.
Yurtdışında Hollanda. Sovyetler Birilgi ve Po
lonya'da konserler yöneten sanatçı. Hasan Fertt
Alnar'ın kanun konçertosunu. bestecinin ölü
münden sorıra İstanbul Devlet Senfoni Orkest
rası eşliğinde seslendirdi. Bir kanun metodu ha
zırlayan ve beste ç�rnalan da yapmakta olan
Ruhi Ayangil halen !U Devlet Konservaruan
Türk Müzi@ Topluluğu'nda kanun sanatçısıdır
ve İ1Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuan'n
da öğretim görevlisidiı: ı988 yılında 400 yıl ön
ceye ait antik ilahilelin ilk seslendirtlişini içe
ren ve "Uyan Ey Gözlertm" adını taşıyan ilk ka
setiyle Türkiye Yazarlar Birli�i'nin ı 988 ''Yılın
Sanatçısı" ödülüne layık görülen Ayangil. ı 988
yılında yardımcı doçent olmuştur

AYLA BUYUKA T AMAN

ı

.B. Konservatuan'nda egitim gören sanatçı.
ı957'de İstarıbul Radyosu'na girdi. Radyo
daki görevinin yanısıra solo konserler ver
di. ı967'de Devlet Klasik Türk Müz® Koro
su'na kaoldı.

YALÇIN TURA

K

üçük yaşta müzikle ilg11enmeye başla
yan Tura. ı934'te İstanbul'da dogdu.
Seyfeddin Asal Demiıtıan � ve Ce
mal Reşit Rey'den ders aldı. Galatasaray Lise
si'ni bitirdikten sorıra İ.Ü Edebiyat Fakültesi'n
de felsefe. pedagoji ve arkeoloji öğrenimi
gördü.
Çeşitli ödüller kazanan Tura uzun yıllardan
beli Türk Musikisinin ses sistemi üzelinde aıaş
ormalar yapmaktadıı: Özellikle ı970'den bu ya
na besteledi@ eseriertnde bu araşormalardan
geniş ölçüde yararlanmakta ve yeni bir mikro
tonal sistem geliştirmeye çalışmaktadır, Son yıl
larda asırlık verdi@ müzikoloji ça!ışmalch1ın so
nuçlannı bildirilerle yayınlayan. Tura'nın özel
likle Kanterniro�'nun "Kltabü Dmi1-Musiki ala
vechi'l-Hurufat" adlı esertni bugünkü dile ve
notaya çevirmesi büyük bir önem taşımakta
dıı:
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ÖZER ALTIN

A

nkara

Devlet Klasik Türk Müziği Koro
su şefi Özer Alnn ilk müzik dersleıini
dayısından almış. Cevdet Çağla. fahri
Kopuz. Suphi Ziya Özbekkan gibi ünlü eğit
menlerden musiki nazaıiyatı ögrenmiş: D[
Suphi Ezgi. Hüseyin Sadettin Arel'in ilmi kitap
lanndan müzik bilgisini ilerletmişt:iı: Hukuk fa
kültesi'nde de bu çalışınalanru sürdürmüş. ke
man öSfenimini Naci Tektel ve Hakkı Derman
ile yapmıştır. 1949'da Ankara Radyosu'na ses
sanatçısı olarak katılmış. bugüne kadar birçok
Türk müziği sanatçısı yetiştirmiştiı:
Yurtiçinde ve dışında konserler veren ve çe
şitli kültür faaliyetlerine katılan Özer Altın Af
ganistan. Bangladeş. Pakistan. İran. Irak. Suudi
Arabistan. Mısır. Tunus. Cezayiı: fransa. İngil
tere. Batı Almanya Avustralya ve Kıbns'a dev
let görevlisi olarak gitmiştiı:

GULGUN DERÇIN

SAFIYE SOYMAN

ı

ı

947 yılında İstanbul'da doğdu. İlk. orta ve
lise tahsilini Ankara'da yaptı. Müzik çalış
malanna okul yıllannda başladı. Çeşitli
amatör korolarda ses sanatçısı olarak görev
yaptı. Müzisyen bir aileden gelen sanatçının an
nesi. Ankara Radyosu keman sanatçısı Neza
hat Soysev. ağabeyi TRT Müzik Prodüktörü İl
gün Soysev'diı: İik müzik bilgisini annesinden
alan sanatçı. TRTnin açmış olduğu ön dinle
me sınavlanru kazandı. TV ve radyolarda solo
programlar yaptı. Halen Ankara Devlet Klasik
Türk Müziği Korosu ses sanatçısı görevini sür
dürmektediı:

954 yılında Ankara'da doğan sanatçL ilk
ve orta öSfenimini burada tamamladı.
1980 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığında göreve başlayıp 5 yıl süreyle çalışo. 1983
yılından itibaren de özel dersler alarak musiki
ögrenmeye başladı. 1986 yılında ise Ankara
Devlet Klasik Türk MÜziği Korosunun açmış
olduğu sınavı kazandı. Safiye Soyman halen bu
koroda çalışınalanru sürdürmektediı:

HARiKA KÖKLÜ

ı

903 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğ
du. Ilk. orta ve Use tahsilini yargıç olan
babasının görevi nedeniyle yurdun çeşitli
illelinde tamamladı.
Çok küçük yaşlarda öSfetmenleıi ve yakın
çevresi tarafından müziğe olan yeteneği tes
bit edilen sanatçı bu çevreler tarafından teş
vik edildi. Çeşitli amatör korolarda çalıştı. Mü
zik bilgisini ve yeteneğini zamanla geliştirdi Bu
arada bir bankada 5 yıl süreyle görev yaptı.
Halen Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Ko
rosunda çalışmalanru sürdürmektediı:
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KÜLTÜR BAKANUGI
İZMİR DEVLET KLASiK TÜRK MÜZİGİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE
IZ1'1IR STATE TURKISH CLASSICAL MUSIC CHORUS
Dr. Teoman ÖNAI.DI
BeJain PESENPATEN

YOneten/Conductor
Solist/Sololst

L BOIOm/Paıt l

nL BOlüm/Part m

ABDOL ALt EFENDI (7-1!1907)
usulünde Evd Kir
•lmraz heva-yl ba-gest"

Dr. Selahaddin

Hafif

Abdülkidlr

MF.RAGI (13607-1435)

Devr-i Revan usulWıc:le Kir-ı
"Ah ki kaned Kavmi Beyakiri

Muhtefem

OOyek usulünde Rast Nak't Beste
"Amed Nesim-l Subh-dem tersem ki.. �

Kürdi'll

içıJ

(1923)

Hiclzkar Şarkı

"Bir sabah balcacaksın ki bir tanem. ben )'Okum"

Güfte: Hüceste AKSAVRIN

Yesari Asan ARSO'l

(1900)

Hicazkir Şarkı
"Ornrümce o saf aşiuru kalbirnde yaşatsam"
Güfte: Yesaı1 Asım AR!!:C'l
Kürdi'll

Solist/Sololst
Sesalı Taksim

BeJain PESENPATEN
Seyfi URAŞ. keman

Münir Nurettin SELÇUK (1899- 1981)

Melihat

(1918)

Raks)
Güfte: Yahya Kemal BE'iATI.I

PARS

Sqih Şarkı
"'line hlcran lle gOn bitti. gOneş bato gOnül"
GOfte: Nedim G0NrEL
Gültekin

ÇEJd

( 1926)

Seph Şarkı
"Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş"
�e: Hayri MUMCU
Emin

ONGAN (190b-1965)

Sqih Şarkı
"Baban okşuyor eller1m"
Dr. Alaeddin

YAVAŞÇA

(1926)

Mahür Şarkı
"GGımeyym kimseye gOz süzdü3Qnü mahvolur"um
Güfte: Rahmi DUMAN

IL BOlüm/Part n
Saz Eserlerillntsrumental works
Mutlu

TOıtUN (1942)

Zeybek (Uşşak)
Aydın ORAN

Fırat KIZIIIUG

H. Sadetdıı AREL

(1935)

Hüscyııl Şarkı (Çoksesll)
"Uyan yarim uyan sOndü yıldızlar"
Güfte: Neclp Fazı! KISAK0REK
Erol SAYAN (1935)
Rast Şarkı
"I<ordon boyu seyı1ne d
üştü .
Güfte: Erol SA'iAN
So/Jst/Solalst: liehmet 1R1z

Dr.

Teoman

ÖNAI.DI ( 1936)

Rast Şarkı
"Bır gemi kalkar sessizce uzak dlyarlardan"
Güfte: Dt Teoman ONAIDI
Sadettin KAYNAK

(1895-1961)

Hüscyııl Şarkı
"'faruk ömer"
Ney Taksimi

Necdet VAROL
1 1937)

İldleme (Hüseynl)

Halil

BAZİKİ

(1927)

Hüscyııi·Karc:ıpr Şarkı

"Vatan"

·

(1880-1955)

Zlllede Raks Eden Kız

11!4

Kürdi'll Hicazkir Şarkı
"Zil şal ve gül" (Endülüs'te

M. Cahit ATASO'l (1927)

Rast Barbuos Maqı
"Deniz uftwnda bu top sesiert nerden gellyorT
Güfte: Yahya Kemal BE'iATI.I

DR TI�OMAN ONALDl

korurınıası g� inanan Dı: Teoman önal
dı. çagdaş TOrk mQz® ıaasında mutlaka yo
rum getlı1lmesı görüşündedir ve beste çalış
malarında çoksesWf3e yOnelerek. Ornek nite
likte özgün eserler vermekted!ı:

I/MIK

BELGIN PESENPATEN

D I V I l I K I A� I K

ı U I\ K !'i U 1 ı lı ı K < ı !\O 'ı U

D

1

936'da Trabzon'da do8an Dı: Onaıcıı. Ilk ve
rılmlnl aynı Ilde tamamladıktan
oıta
Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
sonra
Demıotolojl ve Venerolojl ihtlsası yapo. MOzl
ge çok küçük yaşlarda teyzesinden ud dersle
Ii alarak başladı ve daha sonralan TOrk mOzl
ginin tarumış egltmen ve sanatçılanndan yarar
landi 1964'de Istanbul Tıp Korosu'nu kurarak
şefl!glni Ostlend! ve TıbbtyeUier Marşı'nı bes
teled!; TOrk .Mı.ıslklsl Devlet Konseıvatuan'nda
başkanlık. koro şetl!g! ve hocalık yapo. 1965'de
�ı Çoksesli Beste Yanşması'nda dört sesli Se
gah şarkısı lle bırtncll!k OdOiünü kazandı.
ı967-72 yıllan arasında İstanbul Radyosu'nda
koro şetl!g! ve ud sanat� yapan Dı: Teoman
Onaıdı. askerilgi suasında Isparta Muslkl Der
negı·nı kurdu ve ı ı yıl süreyle başkanlıgını yü
rüttü. 1983 yılında İzmlr'e yerleşti; koro şefi
ve ud sanatçısı olarak görev yapan önaıdı.
1985'de kurulan İzmir Klasik TOrk MOz® Ko
rosu şetl!gine atandt
Kırkın üstünde çeşitlı fomıda besteleli olan
Dı: Onaldı'nın eserleri arasında "Saadet
Keıvanı" adh üç perdeilk opeıasL "Kelebekler
Diyarında ve "Kugunun Dansı" adh pastoral
eserieli ve marşlar sayılabll!ı: Geleneksel kla
sik TOrk mQz® eserielinin otantik özelliginin

ortf

c

Teoman önaıdı'nın yönetımınde ça
lışmalanru sürdüren İzmir Devlet Kla
sik TOrk MUz® Korosu. klasik TOrk
mQz®nin gellştlıilmest.sanat degeri olan eser
lelin en üst seviyede yorumlanrnasL yurtiçin
de ve dışında klasik TOrk müz!8inln tanıolma
SL plak ve bandlar yapmak Ozere 1985 yılında
kurulmuşruı:
İzmir Devlet Klasik TOrk MUz® Korosu baş
ta İzmir ve Ege Bölgesı olmak Ozere Ankara.
Çanakkale. Malatya. Ordu. Trabzon. Rıze. Ispar
ta. Elazıg'da konserler vemılştıı:
73 sanatçının yer aldıgı koro. geleneksel
klasik eserielin yanısıra sanat degeıi olan
neoklasik. çagdaş ve çoksesli TOrk mUz® eser
lelinden oluşan zengin bir repertuara sahlptıı:

ı

966aa <lııl:surı'un Görele Ilçesinde clo8an
Belgin Pesenpaten Oneelen tB. Konser
varuan'nda !Smail Hakkı Özkan ve Sa
heyla Altmışdört lle çalışo. 1982 Yıhnda trü
TOrk Muslkls! Devlet Konseıvatuan şan bOJa
müne giren sanatçı Tülln Yakarçelik ve Nec
det Varol lle repeıtuat Fatih Sa1gar lle nazaıi
yat ve Güher Güney lle de şan egltlmi gördQ.
1985'de konseıvatuann yüksek bOIOmüne ge.
çerek TaUn Komıan (repeıtuar). Yavuz Özüs..
tün (nazaıiyat) ve Naime Batanay (tanbur) lle
çalışo.
1987'de Külrür ve Tuıizm Bakanlıgı'nın açtı
t;ı İzmir Devlet Klasik TOrk MOz® Korosu sı
navını kazanaıak bu topluluga katıldL

1 85

• 2.7.1989. A

INCİ ÇA YIRLI

ak Kasn'21..30/A

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLAR KOROSU
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
GRADUATES' CHORUS
Yöneten ve Solist/
Conductor and Soloist
I. Bölüm/Part I
ZAHARYA

(7-1740?)

EFENDi

Tab'i MUSTAFA EFENDi

İnd ÇAYIRU

Hü.seyni. Aksak Semai

'TAl'atın devri karnerde mihr'i alem tAb eder"

Hü.seyni. usulünde Yürük Semai

(1705-1770)

"Ben gibi sana Aşık'ı üMde bulunmaz"

Ahmet ÇAGAN

Uşşak Şarkı

(1920-1966)

Münir Nurettin SELÇUK
(1899-1981)

"Her akşam muhakkak tesadüfümüz"

Uşşak Şarkı

•

"Söyle Sevgili"

Muhayyer Şarkı

"Ok gibi hüblar beni yaydan yabana attılar"

DEDE EFENDi
( 1778-1846)

Il. Bölüm/Part II

Tab'i MUSTAFA EFENDi
Şc:yhülislam M:USTAFA
IZZET

EFENDI

(1801-1876)

Zeki Arif

ATAERGiN

Suphi Ziya ÖZBEKKAN
Kassamzade

E.FENÔi

Münir Nurettin SELÇUK
İsmail Hakkı
(1893-1965)

İnd ÇAYIRU solo programı
Rast Beste

"Seyreyle o billür beden. taze firerıgi"

Maye Şarkı

"Şeb midir bu. ya sevAd-i Ah-ı pinhanım mıdır"

Maye Şarkı

Müsterar Şarkı

"Dönsek ml bu aşkın şafağından"

(1887-1966)

(1705-1770)

"Sevdicesını aşıkım a8]anr"

"Yarin bu kadar cevıi gelir miydi hayale"

(1890-1964)

MEHMET

Muhayyer Şarkı

NEBii..OGLU

I

stanbul'da doğan sanatçı Çamlıca Kız Lisesi'nden sonra. dayısı fahri Kopuz'un teşvi
kiyle 1953'de İstanbul Belediye Konserva
ruan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. Ay
nı yılın sonunda İstanbul Radyosuna girerek
solo ve koro programlara kaolrrıaya başladl Yi
ne aynı yıl üstad Münir Nureddin Selçuk'un kcr
rosuna girdi. İstanbul Belediye Konservaruan
İcra Heyeti'nde uzun yıllar çalışan İnci Çayırlı.
İstanbul Radyosu'nda koro yöneticisi olarak
müzik hayatına devam etmiş ve kültür elçisi
olarak SSCB. Romanya Yugoslavya, Kıbns ve
İsviçre'de çeşitli konserler vermişti!: İTÜ Dev
let Türk Musikisi Konservatuan'nda ö�tim
görevlisi olarak görev alan sanatçı halen İstan
bul Radyosunda Koro Şefii8i ve solistlik yap
makta ve İTÜ Korosunu çalışnrmaktadıt

Nişaburek Yürük Semai
"Gel ey sAhA"

Nişaburek Şarkı
"Bir söz dedi

G'.nan

ki"

Nişaburek Şarkı

"Lazım de8i] artık bana can. sevgilinindir"

MUHLİS SABAHATTİN BEY Nişaburek fantezi
( 1889-1947)

"Güzel kuşum"

Şarkı

Refik fERSAN

Rast

( 1893-1964)

"Bir pembe incisin sen"

Katkılanndaİı dolayı ECA Pl'r!sd<Jkünı
Sanayi A.Şye teşekkür eder1z.
W: should like to tJıank ECA Pl'r!sd6küm
Sanayi A.Ş for their contt1butions.
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RAHMI ORUÇ GUVENÇ

İSTANBUL ÜNivERSiTESi
TÜRK MÜZİGİNİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA GRUBU
ISTANBUL UNIVERSITY
TURKISH MUSIC RESEARCH ANI
PERfORMING GROUP
Yönetenler/Conductors

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

ı

948'de dagan Rahmi Oruç Güvenç İÜ
Edebiyat Fakültı:si Felsefe bölümünü
bitirdikten sonra lU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalında klinik doktoıa çalışma
sına başlamış ve !986'da 'Türklerde ve dün
yada akıl hastalıklannın müzikle tedavisinin ta
rihçesi ve günümüzdeki durumu" konulu te
ziyle doktorasını vermiştir.
Güvenç'in kurduğU ve Türk müz®nin tari
hine ve tedavi değerine yönelik çalışmalar ya
pan 40 kişilik topluluk. Prof. Dt Ayhan Son
gar'ın öneıisiyle lU Rektörlüğü tarafından be
nimsenerek lU Türk M.üziğini Araşoıma ve Uy
gulama Grubu adını almıştıı: 1982'den bu ya
na çalışmalan hızlanan topluluk 200'den fazla
konser vermiş. birçok radyo ve televizyon
programına katılmıştıı:
Gerek doktora çalışması ve gerekse bu grup
çalışmalan yönünden !986'da Üniversitelera
rası Kurul Oruç Güvenç'e Yard. Doç Dt ünva
nını vermiş ve İÜ Devlet Konservaruan Etno
M.üzikoloj i Ana Sanat Dalına öğretim elemanı
olarak Z'OK tarafından tayin edilmiştir.

l ll !!

Arap Türk Bankası

Doğu ile Batı arasmda uzanan köprü
Ç ağdaş ve etkin hizmet anlayışı
uzman ve bilgili kadrosu,

dış kaynak yaratmada üstün
gücü ve uluslararası prestij i ile
Arap Türk Bankası Finans
Dünyasıyla aranızda uzanan
köprüdür.

• Ticaret finansmanı
Proje finansmanı
• Para Piyasası işlemleri
• ithalat-ihracat finansmanı
• Konsorsiyum kredileri
• Teminat Mektupları
• Sermaye Piyasası işlemleri

Arap Türk Bankası

dünyaya ve
geleceğe açık. banka

ARAP TURK BANKASI
GENEL MUDURlUK Vali Konagı Cad No 10 80200 Nı$ant<t$1 IStanbul Turkıye PK 380. 80223 Ş�ll.
tsranbut Tuı1(1ye Telefon nı 40 90 ııo narı Genel Tetex 268l0 ATBK TR
KambiyO H638 ATBA TR-:27840 ATUB TR Fall No 146 67 �
ISTANBUL MERKEZ ŞUBESI

V alı Konagı Cad No 1 0 80200 Nı$anta$1. 1Stanbul, Turklye PK 681 . 80225
Ş�lı Istanbul Turkıye Telefon Ht 33 81 110 hatı Teıex 26829 ARTB TR-27820 TUAR TR·
27930 ARTU TR

ANKARA ŞUBESI.

Cınnan caa No 37 06542 Çanl(aya Ankara. Turkıye P K 38. 06S52 Çankaya. Ankara
Turkıye Teleton 138 21 15·16 Tetex 43297 ATS TlhH619 ARPT TR Fa11 No 1 3 9 37 81

IZMIR ŞUBESI:

c.azıosmanpa$a suıvan No 1011 35210 Atsancak ızmır. Turkıye P K 52. 35212 Atsancak,
ızmır Turkıye Te�fon 19 9B 93·94 Teıe,., 52728 AT Bl TR Fax NO 25 73 44

ADANA ŞUBESI: Zıyap,i$a Bulvan NO 14 'A 01130 Acıana. Turkıye PK 11 01321 Adana Turklye
Telefon 30 901 ·30 967 TeleK 62921 ATBN TR FaK No 31 148

ARAB TURKISH BANK

• 4.7.1989. Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu. 21..30/Atatürk Cultuıal Centre Conceıt Hall9..30 m

DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA

Dr. ALAEDDİN YAVAŞÇA
Katkılanndan dolayı TEKFEN HOLDİNG A.Şye teşekkür ederiz.
We should !ike to thank TEKFEN HOLDİNG A.Ş for their contributions.
I. Bölüm/Pan I

Neyzen EMİN DEDE

Süznak Peşrevi

(?-1745)

lEKAİ DEDE

Lenkfahte Süznak Bestesi

(1824-1897)

"Serde heva-yı kakül. dilde hayal-i canan"

MEHMET AGA

Süznak .Ağır Semai
"Kapılır her gören ol şılh-i cihan aşübi"

Zeki Arif ATAERGiN

Süznak Şarkı

(1896-1964)

"Hicıinle senin revnak-ı çeşmim soluverdi"

5adeddin KAYNAK

Süznak Şarkısı

(1895-1961)

"5aki yeni sevdim.

Ahmet RASİM BEY
(1864-1932)

bana sen eski şarab sun"

Süznak Şarkı

Pek revadır sevdiğim ettikleıin"

Il. Bölüm/Pan II
Saz Eserleıi/lnstrumental Works
III. Bölüm/Part III

Sadeddin KAYNAK

Nihavend Şarkı

5adeddin KAYNAK

Nihavend Şarkı
'1\şkın susuz bağında sular gibi çağlarun"
Nihavend Şarkı

Cevdet ÇAGLA

'Tez geçse de bir sevgide bin hatıra vardır"

(1900- 1988)

"Baharda bu yıl bir meıaı vaı; hüzün gibi"

Selahattin PlNAR

Nihavend Şarkı

(1902-1960)

"Hala yaşıyor kalbirnin en gizli yertnde"

Dı:

Alaeddin YAVAŞÇA

(1926)

Nihavend Şarkı
"Ne bildin kıymetim. ne bilelim kıymetin"

Rakını ELKUTLU

Kürdilihicazkar Şarkı

(1827-1948)

"Demedim hiç ona kimsin ve nesin. söyle adın"

Cevdet ÇAGLA

Kürdilihicazkar Şarkı

Dı:

Aıaeddin YAVAŞÇA

Dı:

Aıaeddin YAVAŞÇA

"Seni coşkun sulann koynuna mehtab alamaz"

Kürdilihicazkar Şarkı

"Gözleıimden akan yaş olsan inanmıyorum"

Dr. Aıaeddin YAVAŞÇA

Süznak Şarkı
"Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman"

Segah Şarkı

"Hatıralar 'Bu tatsız akşam saatinde
görünmez kanatlannızla cama vurmayın' Hatıralar"
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926'da dogan Dr:. Alaeddin Yavaş�a.
1945'den itibaren Uruversite Korosu. lB
Konservaruan ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaruan çalışmalanna katıldı.
Zeki Arif Ataergin Sadeddin Kaynak. Hüse
yin Sadeddin AreL Münir Nurettin Selçuk. Re
fik Fersan. Nuri Halil Poyraz. Mesud Cernil. Dr
Selahaddin Tanur Süleyman Erguner ve Ek
rem Karadeniz ile çalışan Yavaşça 1950'den
başlamak üzere Türkiye radyolannda solistlik
ve topluluk şefi®, denetim ve danışma kurul
lan üyeJi8i. repeı:tuar ve üslup hocalı8ı görev
Iertnde bulundu. Aynca Kültür Bakanlığı Türk
Sanat Musikisi Komisyonu'nda Milli Egitim Ba
kanlı8ı Türk Musikisi Araştırma ve Degerlen
dirme Kurulu'nda Devlet Planlama Türk Mu
sikisi Kurulu'nda çalıştı. 1976'da Türk Musikisi
Devlet Konservaruan kurucu ve yönetim ku
rulunda görev alan DrAlaeddin Yavaşça halen
aynı konservatuarın Danışma Birimi'ndeki gö
revini ve repeı:tuar hocalı8ını sürdürmektedir

G rafik sanatçısı aldı "mouse " u e l i n e ; yazd ı ,
çizd i , boyad ı , işadam ı n a verd i . i şada n;u hareketl i
g rafi klerle süsledi y ı l l ı k satış rakamları n ı .

"Mouse " bestec i n i n e l i n e geçti .
d iyez, bemol o radayd ı . Doktora
hastalar, hastal ıklar d ü zen l e

jy;;: ;;·,Ü'''�!�'
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B as, bater i , saksalo n , keman ,
veri l i nce Am iga' n ı n akı l l ı uzantıs ı ,
geldiler ekrana. Yazar "mouse " a

b i r i k i do k u n d u , kl avyeye geçt i . Siz ister
çizgi fil mciden , ister modacıdan devra l ı n
Am iga'yı v e üst ü n yetenekleri n i .
" M ade i n Amiga " lara ye n i le ri n i katı n .

Amiga, Commodore-Amlga lnc.'ln tescilli markasıdır.

• 7. 8.7.1�. Atatürl< Kültür Merlı.ezi Konser Salonu. 18.30/Atatürl< Cultural Centre Conceıt Hall 6.30 m

AHM.ET OZHAN

İSTANBUL TÜRK KLASiK VE
TASAVVUF MUSİKİSİ TOPLULUGU
ISTANBUL TURKISH CLASSICAL
AND MYSTICAL MUSIC ENSEMBLE
Ahmet ÖZHAN

Solist/Soloist
Sazlar/Insouments

Voka!Nocals

Nüıat DOGU. kemençe
Cüneyt KOSAL kanun
Doğan ERGiN. ney
Abdi COŞKUN. tanbur
Vahit ANADüL kudüm
fahrettin ÇİMENLİ. yaylı tanbur
Ümit GÜRELMAN. ney
Osman ERKAHVECİ. ney
Ömer ŞATIROGLU. ud
Uğur IŞIK. viyolonsel
Tuğrul İNANÇER. bendir
Tuğrul AKSOY. haWe

Mithat ARISOY
Bahri GÜNGÖRDÜ
Bülend ÇEViKSEVER
Cihad HIRŞIN
Erhan ENGiN
Hüseyin SERT
Hüseyin TUNCEL
İsmet OLGAÇ
Mert ATAMAN
Serdar BİŞİREN

I. Bölüm/Part I

ZEKAİ

DEDE'yi

Anma

Konseri

(1825-1897)

(Commemoration of Zekai Dede)

Şehnaz Büselik Beste

"feryad kim feryadıını güş etmez ol simin-beden"

Şehnaz Büselik

"Gönül adab-ı bezm-i işreti fağfür'dan görmüş"

Beste

Şehnaz Büselik Ajp Seınai
Büselik Şarkı

Hisar

Büselik Yürük Seınai

950 yılında Urfa'da do� Ahmet Özhan
Üsküdar Musiki Cemiyeti ile İB Konser
varuan'nda eğitimini sürdürürlı.en bir yandan da sahne ve plak çalışmalan yapmışnı: Ha
len İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği solis
ti olan sanatçı TRT yapımı Hacı Arif Bey ve
Aliş adlı dizilerde başrolü oynamış. Asya Ül
keleri Şarkı Yanşması'nda Türkiye'yi temsil et
miştir: Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği dalında
en iyi solistler arasında yeralan sanatçı Güldes
te adıyla yurtiçinde ve dışında konserler ver
mektedir:

"Nazetse n'ola ci.hane ol gül Bir geneaya sad-hezar bülbül''

Şehnaz Büselik Yürük Seınai
Hisar

ı

"Kuloldum bir cefakare Ohan bağında gül-fem'dir"

"Vuslata nail de etse ger felek"
"Gönlüm heves-i zülf-i siyehkare düşürdüm"

Il. Bölüm/Part II

Türk Tasavvuf Musikisinden Çeşitli Örnekler
(Samples from the Turkish Mystical Music)

Katkılanndan dolayı TERCÜ./'1AN GiJ+etecilik
ve 11atbaacılık A.Şye teşekkür ederiz.
We should !ike to thank TERCÜ./'1AN Gazetecilik
ve 11atbaacılık AŞ for their conrributions.
·
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• 8, 9.7.1989, Gülhane Parkı.

17.00/Gülhane Park. 5.00

m

AŞIKIAR ŞÖLENi

TURKISH MINSTRELS
Jüıi üyeleıi/Jury Members
Feyzi HAUO

Alunet KABAKLI
Gültekin SAMANa
Aşıklar/Minstrels
Şeref TAŞUOVA
.Murat ÇOBANoGilJ
Mürsel SiNAN
Günay YilDIZ
İsmail CENGiz
Nuri ŞAHİNoGilJ
Alunet POYRAZOGW
Yaşar REYHANi

Malesut KOCA
Haa KARAKILÇIK

Mehmet YILMAZ
Fikret ÜNAL
İsa oGUZ ve Kızı (and his Daughter)
M. Dertli POLAT
Nuri ÇIRAGI
Musa MERDANoGilJ
Sefil SELİMİ
Osman FEYMANi
Hazım DEMİRCİ

Katkılanndan dolayı BP Petrolleri AŞ� teşekkür ederiz.
\lk

should like to thank BP Petrolleri A.Ş for their conmbutions.

Bu konserler Konya Kültür ve Turizm Vakti ile Demeyi'nin işbirligiyle gerçekleşt:ii1lmiştii:
These concerts have been realized in coopetation with the Konya Culture and Tourism
·

and Assodation

1 44

Foundation

Yincent Van Gogh

Al fred J. Studer

Anita

Gronendahl

Edirne Yağ

Sanay i

• 17.7.1 �.Atatürk KültürMerkezi Konser Salonu. 18.30/Atatürk Cultuıal Centre Conceıt Hall. 6.30 m

SEREF CAKAR

EMİN ONGAN
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETI
...

..

USKUDAR
TURKISH MUSIC ASSOCIATION
Şeref ÇAKAR
Inci ÇAYIRU
Tanbfui Büyük OSMAN BEY Devr-i Kebir usulünde Hicazkar Peşrev
Yöneten/Conductor
Solist/Soloist
(1816-1885)

ZEKAİ DEDE EFENDi

Lenk Fahte usulünde Hicazkar Nakış Beste

{1825-1897)

"Hicr-i lebinde yarın bir dil ki oldu n.ilioş""

Bolahenk NURi BEY

Aksak Semai usulünde Hicazkar Ağır Sem&

{1834-1910)

""Benim servi hiramanım""

SADllllAH

AGA

Şarkı Devr-i

SADllllAH

AGA

Ağır Aksak usulünde Hicazkar Şarkı

(?-1801)

NİKOGOS AGA
{ 1836-1885)
Haa

ARİF BEY

Revcini

usulünde Hicazkar Şarkı

""Hı.ı:arn et gülşene güş eyle ar"ardan müdarayı""
""Gel seninle yann ey serv-i revan . . :·

Orta Aksak usulünde Hicazkar Şarkı
""Bana hemdem eyleyen ey gam seni""

Aksak usulünde Hicazkar Şarkı

(1831-1885)

""Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır"

Emin ONGAN

Müsemmen usulünde Hicazkar Şarkı

( 1906-1985)

Haa

ARİF BEY

ZEKAİ DEDE EFENDi

""Gonca açmaz gül olmaz bahan yok görılümün""

Curcuna usulünde Hicazkar Şarkı
"'Güldü açıldı yine gül yüzlü yar""

Yürük Sem& usulünde Hicazkar Yürük Sem&
""Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerirnden""

II. Bölüm/Part II

Karağar Köçekçeler
III . Bölüm/Part III
Solist/Soloist

Münir Nurettin SELÇUK

İnci ÇAYIRU
Rast Yürük Semai

(1899-1981)

"Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle""

Cevdet ÇAGLA

Nikriz Şarkı

{1900- 1988)

""Karanlık ruhumu aydırılatacaksın

sandırn""

Emin ONGAN

Mahur Şarkı

( 1906-1985)

""Aşkırıla harap gönlümü gel gör neye döndüm""

Şekip Ayhan ÖZIŞIK

Nihavend Şarkı

{1932·1981)

'Tek resmin senden

Yavuz ÖZÜSTÜN

Nihavend Şarkı

TOKER

Nihavend Şarkı

Arif Sami

{1926)

kalan""

""Bir deniz ki gözlerin""
""Bir kara gözlüye tutulup. yanmışarn""

Katkılanndan dolayı ÇAR111Kll HOWING A.Şye teşekkür ederiz.
We should like to thank ÇAR111Kll HOWİNG AŞ for their

contıibutions

1 96

B

ursa'da

doğan Şeref Çakar müzik çalış
malanna. ürılü tiyatro sanatçısı Halide

da

Pişkin'in kendisini İB Konservaruan ho
calanndan Şefik Gürmeıiç'e göndermesi ile
başlamıştır. Daha sonra
feıiha Tuncelı ve
1958"den itibaren de büyük hoca Emin Ongan
ile bu çalışmalannı sürdürmüştür.
Şeref Çakar Türk sanat müzi8i nazariyan usul
ve repeıtuar dersleri vermiş. Türk Musikisi Na
zaıiyatı ve Türk M.usikisinde Usul adlı iki kitap
yazmıştır. Emin Ongan"ın vefatından sonra Üs
küdar M.usiki Cemiyeti"nin genel başkaru ol
muş. hocalık ve koro şefligi görevlerini üstlen
miştir.

INCI ÇA YIRLI

EMIN ONGAN
USK U DAR MUSIKI CEMIYET!

ı

•

I

stanbul'da dogan sanatçı Çamlıca Kız Lisesi'nden sonra. .dayısı fahri Kopuz'un teşvi
kiyle 1953'de Istanbul Belediye Konseıva
tuan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi. Ay
nı yılın sonunda İstanbul Radyosuna girerek
solo ve koro programlara kaolmaya başladı. Yi
ne aynı yıl üstad .Münir Nureddin Selçuk'un ko
rosuna girdi. İstanbul Belediye Konseıvatuan
İcra Heyeti'nde uzun yıllar çalışan İnd Çayırlı.
İstanbul Radyosu'nda koro yönetiasi olarak
müzik hayatına devam etmiş ve kültür elçisi
olarak SSCB. Romanya Yugoslavya Kıbns ve
İsviçre'de çeşitli konserler venniştiı: İTÜ Dev
let Türk Musikisi Konseıvatuan'nda öğretim
görevlisi olarak görev alan sanatçı halen İstan
bul Radyosunda Koro Şef:l® ve solistlik yap
makta ve İTÜ Korosunu çalıştıımaktadıı:

918'de Anadolu Mus� Cemlyeti adıyla
çalışmalara başlayan Usküdar Musiki Ce
mlyeti bir yıl soıııa Darülfeyz-i Musiki Cemlyeti. Cumurtyet'in ilanı ile Üsküdar Musiki
Cemlyeti. 1987de de Emin Oııgan Üsküdar
Musiki Cemiyeti adını alrnıştıı:
Günümüzde. Emin Oııgan Üsküdar Musiki
Cemlyeti'nden yetişmiş ve Türk Müzi8i dün
yasında ün yapmış sanatçılar arasında devlet
konseıvatuarlanmda İTÜ Türk Musikisi Dev
let Konseıvatuan'ında ve TRrde yönetici. öğ
retim görevlisi ve sanatçı olarak ün kazanmış
pekçok isim vardıı:
İstanbul'un tarihi köşelerinden biıi olan Üs
küdar'da 70 yıl önce başlıyan bu sanat hare
keti. gerçek müzik aşıklannın üstün çabalany
la günümüze kadar ulaşmıştıı: Cemiyetin bu
günkü durumuna gelmesinde en büyük rolü.
değerli hoca Emin Oııgan oynamış ve bu der
neği Türk sanat müzi8j için gereki bilgileıi. ede
biyat, nazaıiyat, solfej. usul. repertuar ve ens
trüman dersleıi verilen bir müzik okulu haline
getirmiştil:
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KÜLTÜR BAKANLIGI DEVLET
HALK DANSLARI TOPLULUGU
MINISTRY OF CULTURE STATE
FOLK DANCES ENSEMBLE
Genel YönetrnennDrrector
Koreogıafi/Oıoreogıaphy
Dans Uzmanlani
Daneing Acivisers

.Mustafa 11JRAN

Güloya ARUOBA

Işık/Lighting

Şinasi PALA
Sadettin SÖN.MF.ZOGW
Hale EREN
Mine ERBEK
Ahmet TURGUf

•ÇtiTETEI.Ii
•BİNGÖL
�DİNAR
•TRABZON
•AŞIK-.MAŞUK
•ANADOLU'DAN ESİNTİLER

(Anatolian Wind)

Giysi/Costume

ARAIINTERMISIS ON

•ARTVİN
•SİLİFKE
•KINA GECESi

(fraditional Henna Night)

Katkılanndan dolayı HALK SİGORTA T.A.Şye teşekkür edetiz.
We should like

to thank HALK SİGORTA TAŞ for their contıibutions.
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eleneksel TOrk kültür ve sanatım tarnt
mak amacıyla 1W5 yıhnda kurulan top
luluk gerek TOrk halk danslannı ve mü
z� gerekse giysilerini özüne baglı kalarak
çagdaş teknik ve olanaklardan da yararlana
rak. yeni bir sahne düzeni ve anlayışı içinde
biçimlendirerek sergilemektedlı:
TOrk halk dansianna öZgü bütün çlzgller1.
renklert ve incelikiert büyük bir özenle sunan
toplult.®ın repertuannda ülkenin d�lk yö
relertne alt danslardan seçkin örnekler bulun

maktadıı:

Kuruluşundan bu yana ülke içinde birçok
temsil veren topluluk. yurtdışında da 40 degi
şik ülkede toplam 550 dolayında göstert yap
rruş. yabana televizyonlardaki programlan bü
yük yankılar uyandırmıştıı:

DİNAR
Bao Anadolu'da kadınlar aıasındaki nişan. dü

Sün ve di8er eglencelerde oynanan yörı: dans

lannda ıitm araa olarak tahta kaşıklar kullanı

lır Yöre giysileli rı:nk ve aksesuar zerıginligi ola
rak Anadolu kadının ince zevkini yansıoı:

Wooden spoons are used as rythrnic per
cusslon instruınents in the dances performed
by the v.ıomen of westem Anatolia at enga
gement parties. wedding and other entertain
ments. The wealth of colour and omament in
the local costurnes reveal the exquisite taste
of the Anatelian v.ıomen.

TRABZON
Karadeniz'in bu şiıin kentinde danslar kadın
lar ve erkekler tarafından ayn gruplar halinde
oynanıı: Erkek danslanndaki hareketli ve sert
figürler kadın danslannda daha yumuşakoı:
Türkülü. yani sözlü danslarda ezgiler güzellik
ve işleme tekfli8i taşırlaı:
In this charming Black Sea tOIIJIJ the dances
are performed by sepaıate groups of men and
women In the men's dances the movement
are vigorous and virile. whUe in the women's
dances they are much softer and gentleı:The
folk-songs accompanying some of these
dances are characteıized by great beauty of
melody and decoration.

AŞlK
ÇİFTETELLİ
Hareket özgürlügü ve figür zenginli8i nede
niyle Anadolu'nun tüm yörı:lertnde herkes ta
rafından kolayca oynarunaktadıı: Tek kişi Ue ol
dugu gibl birçok kişinin katılmasıyla kadınlı ve
erkekli olarak .:la sergileniı:

Solo dans olan Aşık-Maşuk daha çok Akde
niz bölgesinde görülen güldürü nitelikli köy se
yirlik oyunlaruıdan esinlenerek sahneye konul
muşuı:

AR1VİN
Dos.> sertli8inin dansiara da belirgin şekilde
yansıd® bu Do� Karadeniz keptinde ıitm
canlı. harı:ketler coşkuludut
The harshness of the natural environment
of this Eastem Anatelian town is reflected in
the vigour of the rythm and the impetuosity
of the movements.

siLiFKE
Güney Anadolu'nun Akdeniz'e açılan kesim
Iertnde oynanan danslarda Anadolu insanının
günlük yaşamı çeşitli saflıalanyla anlaolır Ritm
aracı olarak eUertnde tahta kaşıklar bulunan
dansçılann harı:ketleıi canlı ve neşelidiı:
In the dances performed in the rı:gions of
Southem Anatolia opening on to the Mediter
ranean we find imltations of vaıious aspects
of the daUy life of Anatelian men and women
The movements are lively and vivacious. and
are accompanied by wooden spoons
employed as rythrnic percussion instruınents.

KINA GECESi
Ülkenin değişik yörelertnden derlenen seç
kin Türk halk danslan figürleıi ve müziklertn
den oluşan Kına Gecesi adlı. tek perdelik folk

loıik eserde geleneksel kına gecesi düşüncesi
belli bir kompozisyon anlayışıyla sergilenmek
tediı:
This is a folklore arrangement in one act
based on figures chosen from dances from
various part5 of the countıy representing the
..traditional henna night':

Tiıis is a solo dance performed mainly in the
Mediterranean region. The stage version is in
spired by comic vUlage dances.

!ts freedem of mavement and great varie
ty of figurı:s make it easily danced by
everyone in Anatolia. lt can be danced by a
sing)e person or by mixed group of men and
v.ıomen.

BİNGÖL
Dansiann bazılan türkülü olan bu Do� Ana
dolu yörı:sinde harı:ketlet temsili ve taklitlidiı:
Yörı:nin en karakteıistik dansı olan Kartal'da.
avını yemekte olan kartalın di8er kartallann sal
dmsına karşı koyması sergileniı:

Tiıis dance. from the Eastem Anatelian tOIIJIJ
of Bingöl is essentially imltative in movement
and is often accompanied by a folk-sorıg. One
of the most characteıistic of the Bingöl dances
is the EAGLE. which rı:prı:sents an eagle
devouring its prı:y and dıiving off the attack
of the other eagles.
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Serg i/Exh ibition

• 15.6/20.7.1989, Il Ozel Idare M.üdürlüSü Galerisi, Sultanahmet

ULUSLARARASI
SİMAVi KARİKATÜR
YARlŞMALARlNDA
ÖDÜL ALAN YAPlTlAR
SERGiSi
EXHIBITION OF WORKS
AWARDED IN THE
INTERN ATION A L
Sİt'lAVİ C A RICATURE
COMPETITIONS
• 15.6/20.7.1989. Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi. Taksim

ULUSLARARASI
NASREDDiN HOCA
KARİKATÜR
"'f.�ŞMALARINDA
ODUL ALAN YAPITIAR
SERGiSi
EXHIBITION OF WORKS
AWARDED IN THE
INTERNATIONA L
NASREDDIN HODJA
CARICATURE
COMPETITIONS
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• 15.6/20.7.1989, Kaıikatürcüler Demegi Galeıisi. Sultanahmet

GÜNÜMÜZÜN
TÜRK KARİKATÜRÜ
SERGiSi
EXHIBITION OF
CONTEMPORARY
TURKISH CARICATURES
Bu sergiler Karikatürcüler Demegi tarcıfindan düzenlenmiştir.
These exhibitions are organized by the Caricat:unsts · Association.

Baskıya hazırlayan/Editing

Cevza AKIÜZE

Program açıklamalani
Programme notes

İrkin AKTÜZE

Grafik. Film. Röprodüksiyonl
Graphic. Design. rılm. Reproduction

TANfi111

GRAFİK

Dizgi/Set up

YAZIEVİ

Baskı ve Olt/Printing

!1AS !1atbaacılık A.Ş

NOT: Program açıklamalannda belirtılen süreler
parçalann ortalama süre/eridir.
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ULUSLARARASI
İSTANBUL
FESTivALi
15.6.

-

20.7. 1989

18..30

İstKI.Caz DOrtlüsü

18..30
18..30

18..30
18..30
9 Temmuz
Pazar

D.Kiıpet gltar

1 1.00

10 Temmuz
Pazaıtesi

18..30

18.30

Serranıto Alolısı

18.30

Zamfir ve ToplullJ8u

Saraydan Kız Kaçııma

Jpan Baez

Joan Baez

Moskova Virtüozlan

1830

Moskova Virtüozlan

18.30

..

.Mama. I Want to Sing

Brandis DOıtlüsü

Ziıyab ToplullJ8u

18.30

Sarah Vaughan
AJamal ve Topl

Spyro Gyra

21.30

İÇİNDEKİLERICONTENTS
ORKFSTRA KONSERLERİI
ORCHESTRAL CONCEKfS

_
_

Viyana Müzik Dostlan Deme8i Korosu
İstanbul Devlet Serıfcini Orkestrası/
Oıo'ii.ıs of the Society of the Frtends of MilsicIstanbul State Symphony Orches>u<i________ 8, 12
"Capltole. de Toulouse"
l6. 18
Ulusal Orkestrası/National Orchestra
Moskova Radyo-TV Büyük Senfoni Orkestrası/
The Grand Symphony Orchestra of
the Moscow Radio-TV
�.2. 24. 26
üverpool Kraliyet F'ılarmoni Orkestrası/
The Royal üverpool Philhaımonic Orchestra,
28, 32. 34
_______

_______

___

ODA MÜZİGİICHAMBER MUSIC

Anadolu Yaylıçalgılar Üçlüsü!The Anatolian String Trto
4Q
Avrupa Topluluğu Oda Orkestrası/
European Community Oıamber Orchestra
42. 44
Moskova Vırtüozlan!The Virtuosos of Moscow
46, 50.52
Londra .Mozart Toplulı.®Jfl.ondon .Mozart Players
54. 58
Brandis Dörtlüsü/Quarte
60
Anadolu Oda Orkestrası/Anatolian Oıamber Orchestra
62
66
Ziryab Toplulı.®J/Taller Ziryab
70. 72
Stuttgart Oda Orkestrası/Chamber Orchestra
La ScaJa Yaylıçalgılar Toplulı.®J/
Ensemble Archi della Scala
76. 78
__

__

__

__�__

RESITAU.ERJRECITALS
.Marianne Plketty/Benedetto Lupo,
Ghat Aşkın/Mehru Ensari
Alexander Rudin/Vladimir Skanavi
Alicia de Larrocha
Kenneth GiJbe
Nihan Yapalı_
üonel Ro
Daniel Küper
Dimitrts Sgouros
Jean Pierre Rampal/John Steele-Ritter

_____ ____

84
86
90

92
94
98
100
102
104
106

VOKAL MÜZİKIVOCAL MUSIC
Shirley Verrett/Chıistian Ivaliıı_
· ____
Vox Europae Vakfı Korosu!Vox Europae Oıoir

____

Stephane Gıappelli
İstanbul Klasik Caz Dörtlüsül
Istanbul Oassical Jazz Quarte:L.____
George Duke/Stanley Oarke:______
Saıah Vaughan
Ahmad J
Spyro Gyra
Oıarles U

_.__ l24
125
126
128

____
�

ve

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservaruan Gençlik ve
Çocuk Korosulist Technical University Turkish Music
Conservatoire Youth and Children Oıorus
174
Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Miiz® Korosu/
Ministry of Culture State Turkish Oassical Music Chorus _l7t
İÜ Devlet Konservaruan Türk Musikisi İcra Heyeti/
Turkish Oassical Music Ensemble of the Istanbul
University State Conservatoire
17c
Ayangil Türk Miiz® Orkestıa ve Korosu/
Ayangil Turkish Music Orchestra and Chorus
ıac
Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Miiz® Korosu/
Ministry of Culture Ankara State Turkish Music Chorus_ıa�
Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müz® Korosu/
Ministry of Culture Izrnir State Turkish Music Chorus
ı84
İstanbul Devlet Türk Miiz® Topluluğu Solistleril
Soloists of the Istanbul State Turkish Music Ensemble
ıat
İTÜ Mezunlar Korosu/
Istanbul Technical University Gıaduates' Chorus
IBi
İÜ Türk Miiz®ru Araştımıa ve Uygulama Grubu/
Istanbul University Turkish Music &search and
Performing Group
1&:
Dı: Alaeddin Yavaşça
19(
Sema Törenleri/The Whirling Dervishes
19�
İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu/
Istanbul Turkish Oassical and Mystical Music Ensemble_l9�
Aşıklar Şöleni/Turkish Minstrels
ı <t.;
Emin 0rıgan Üsküdar Musiki Cemiyetil
Üsküdar Turkish Music Associatio
19t
Kültür Bakanlığı Devlet Halk Danslan Toplulı.®J/
Ministry of Culture State Folk Dances Ensemble
191:
Kars-Kafkas Halk Danslan Topluluğu/
Kars-Caucassian Folk Dances Ensemble
2<X
__

_�

SERGİIEXHIBmON
204

_
_
_
_

_____

Joan Baez

1 12
l 16

GELENEKSEL SANATLARI
TRADmONAL ARTS

Karikatürcüler Derneği Sergileri/
Exhibitions of the Caıicatuıists' AssociationL-

CAZ ve FOLK/JAZZ and FOLK
Senanito Alnlısı/SexteL.____
Gheorghe Zamfir

OPERA

BALE ve DANSIBAILET and DANCE
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Balesil
National Ballet of the People's Republic of Oıirıa�
1.5-j
Cıistina Hoyos
IS<:
Moskova Klasik Balesi/Moscow Oassical Balle
16C
Londra Şehir Balesi/London Oty Ballet
16<1
Montreal Caz Balesi/Les Ballets Jazz de Montreal._l68. 17C

130
l32
134
136
138
140

MÜZİKAUOPERA and MUSICAL

"Saraydan Kız Kaçııma/Abduction from
"Maına. I Want to Sirıg"

the

Seraglio"

__

l44
148
Fiyao!Pnce: 5.000 n
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