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Renault Dünyasından Yasan a

RENAULT25

Türkiye'ye yaşanacak otomobiller su
nan Renault'dan şimdide "tutkuyla"
yaşanacak bir otomobil: Renault 25
Zaıif .. yumuşak hadar..soylu bir duruş.

Renault 25...

Güç... Sessiz, ama tutulmaz..karşı
konulmaz bir güç. Sanki, bir duygu..
"tutku" biçiınlenmiş ...

lüks... Sessiz... Hızlı.. ama çok

Renault 25...

.
Içi Manhattan tıpı gıydınlmış .. çok şık.

Seçerek yaşayan.. az bulunanı isteyen..
otomobile.. otomobil keyfine tut
kon olanlar için.

Ufku geniş... Olağanüstü konforlu..

yakıt tüketiyor.
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cak Otomobiller ... Renault 25
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Renault 25.•.

Güven ve özgürlük duygusunu ala
bildiğine yaşatıyor.

Üstelik Renault 25 başka hiçbir
ithal otomobilin sahip olmadığı
yaygın servis güvencesine.. bol

ve orijinal yedek parça garantisi
ne de sahip.

Siz de otonıobile.. otomobil keyfine
tutkunsanız bir Renault yetkili satıcısı
na gelin. Renault 25'leri deneyin.

Otomobüde

gücün..

lüksün.. tadına varın.

konforun..

RENAULT

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

18. ULUSLARARASI
İSTANBUL FESTiVALi
The 18th INTERNATIONAL
ISTANBUL FESTNAL

Avrupa Müzik Festivalleri Birliği üyesi olan Uluslararası İstanbul
Festivali. TC Dışişleri Bakanlığı. TC Kültür Bakanlığı ile Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu ' n un değerli işbirliği ve katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
T he International Istanbul Festival. a member of the European
Association of Music Festivals, is organized with the valued
cooperation and contributions of the Ministry of Foreign Affairs, the

Ministry of Culture and the Turkish Ractio-Television Corporation.
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AÇILIŞ KONSERİ/OPENJNG CONCERT

CUMHURBAŞKANLIGI SENFONİ ORKESTRASI
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCf-!E-sTRA
ölümünden sonra 119461 ise Ferit Alnar.
George Weldon. Hans Hörner. Otto Mat
zerath ve topluluğun gelişmesinde önem

Şcf/Conductor
Solist/Soloist

Gürer AYKAL
Cristina ORTIZ. piyano/piano

A. SAYGUN

Orkestra için Çeşidemeler, Op. 711
Variations for Orchestra, Op. 71

W.A. MOZART

Piyano Konçertosu No. 18, Si bemol Majör, KV456/
Piano Concerto No. 18, in B fiat Major, KV456

1!9071

11756-17911

li çalışmalanyla tanınan Prof. G.E. Lessing
bu görevi üstlenmişlerdir.
Orkestra günümüze kadar H.von Benda.
B.Bogo. M.Erdely. A.Fiedler. L. Fremaux.
G. Hurst. H. Scherchen gibi daha birçok
ünlü şeflerce yönetilmiş: A. Navarra. W
Kempff. C. Arrau. C. Ferras. P. Fournier

•Allegra vivace
•Andante un poco sostenuto
•Allegra vivace
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P. İ . ÇAYKOVSKİ/
TCHAIKOVSKY

Senfoni No. l , Sol minör Op. 13 "Kış Düşleri "/
Syınphony No. ı in G minor Op. 13, "Winter Dreams"

11840-18931

•Allegro tranquillo
•Adagio cantabile ma non tanto
•Scherw IAllegro scherzando giocosol
•Finale IAndante Lugubre-Allegro maestosol

Eczacıbaşı Katkılanndan dolayı ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş."ye teşekkür ederiz.

CUMHURBAŞKANLIGI
SENFONİ ORKESTRASI

nizetti, Türk askeri müziğini Avrupa üs
lubunda yeniden derteyerek saray orkes
trasını kurmuştur. Ondan sonra aralannda

rkiye'nin senfonik müzik alanında
ki en eski topluluğu olan Cumhur
başkanlığı Senfoni Orkestrası' nın
kuruluşu çoksesli müziğin ülkemizde ye
ni tanınmaya başladığı 1820'li yıllara da
yanır. 1826'da Manguel tarafından yöne
tilen ve çoğunluğunu Enderun (Saray) mü

"Paşa" ünvanıyle görev yapan İspanyol
Aranda da bulunan daha birçok Türk ve
yabancı şefler orkestrayı 1923'e kadar yö
netmiştir. Orkestra 1923'de, Cumhuriyet'in
ilanından sonra yeni başkent Arıkara'ya ta
şınmış ve "Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası" adını almıştır.

zikçilerinin oluşturduğu bir banda geliş
tirilmiş; 1831'de Sultan Il.Mahmut tarafın
dan Viyana'dan getirtilen, ünlü besteci Ga
etano Denizetti'nin kardeşi Giuseppe Do-

Ünlü besteci Paul Hindemith'in Anka
ra'da bulunduğu 1935-36 yıllarında Alman
müzikolog ve orkestra şefi Ernst Praetori
us orkestranın başına getirilmiş ve onun

Ti

i

gibi ünlü solistlere eşlik etmiştir. Batı Al
manya. İs viçre. Macaristan. İtalya. Avus
turya. Bulgaristan, Macaristan. Romanya.
İspanya. Lübnan, İran ve Kuzey Avrupa
ülkelerinde konserler vermiştir.
Cumhurbaşkanlı ı Senfoni Orkestrası
olağan konserleri dışında radyo ve televiz

[i

yon programlarında yer almış. üniversite
ve okul konserlerine de katılmıştır.
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CRISTINA ORfiZ

GÜ RER A YKAL
DEVLET SANATÇlSI

ı

SAYGUN
ÇEŞİTLEMELER
942'de doğan Aykal ilk müzik dersle
rini babasından aldı ve 1953'de Nec
det R. Atak'ın öğrencisi olarak Ankara

B

ahia'da (Brezilya) doğan Cristina Or
tız önce Rıo de Janıero Konserva
tuarı'nda, daha sonra da Magda Tag

dnan Saygun 1985'de bestelediği ve
ilk kez 25 Aralık 1987 günü Inönü'

�

anma konserinde Gürer Aykal

Devlet Konservatuarı keman bölümüne

liaferro'yla Paris'te eğitim gördü. 1969'da

yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfo

girdi. 1962'de Adnan Saygun'un kompo

Van Clibum yarışmasındaki birinciliğiyle,
bu yarışınada birincilik kazanan ilk kadın

ni Orkestrası'nca seslendirilen eseri için

zisyon sınıfına geçti ve keman bölümünü
bilirerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or

piyanist ünvanını elde etti. Yarışmadan

ler önce yaylıçalgılarda işitilen ve trompet

kestrası üyesi oldu. 1969'da kompozisyon

sonra Philadelphia'dak.i Curtis Enstitüsü'n
de Rudolf Serkin'le çalışmalarını sürdürdü.

bölümünü bitirip. orkestra şefliği için, dev
let bursuyla İngiltere'ye gönderilen Gürer

1972'de Londra'ya yerleşerek uluslararası

Aykal. Londra'da Guildhall Müzik Oku

kariyerine başlayan sanatçı Andre Previn,

lu'nda Andre- Previn, George Hurst gibi

Zubin Mehta, Kiril Kondraşin, Vladimir

şunları söylüyor: "Orkestra için çeşitleme
lerde genişleyerek İngiliz kornosunun ve
sonra da korooların duyurdukları bir me
Jodi çizgisinde son bulan bir temayla, bu
temanın çeşitlernelerinden meydana gel
miştir. Bu temanın özelliği hep başta du

Ashkenazy, Erich Leinsdorf ve Riccardo

yulmuş olan iki sesli motifin türlü deği

1971'de Siena'daki Chigiana Akademi

Chailly gibi ünlü şeflerin yönettiği Viya

şik hareketlerinden meydana gelmiş olma

şeflerle eğitim gördü.
si' nden, ertesi yıl da Guildhall Müzik

na Filarmoni, Concertgebouw (Amster

sıdır. Ancak bu eserde, bilinen "Tema ve

Okulu'yla Kraliyet Müzik Akademisi or

dam), Chicago Senfoni, İsrail Filarmoni,

Çeşitlemeler " (Tema con variazionil yapı

kestra şefliği bölümlerinden mezun oldu.

Cleveland (ABD) Orkestrası, Los Angeles

sını aramamak lazımdır. Bütün çeşitleme

1972-73 döneminde Roma'da Santa Ceci

Filarmoni ve sürekli olarak da Londra'da

lia Orkestrası'nı Franco Ferrara denetimin

ki çeşitli orkestralar eşliğinde çaldı; Krali
yet Filarmoni ve Philharmonia orkestrala

ler, tıpkı ilk ana temanın meydana gelişin
de olduğu gibi, .devamlı bir oluşum halin

de yöneterek öğrenimini tamamladı. Bu
arada Pontifico Institute di Musica Sacra'da
Dominico Bartolucci'yle Gregoıyen koro
müziği ve Rönesans çoksesliliği konusun
da da çalıştı.

rının Avrupa tumelerine solist olarak ka

de birbirine kenetlenmiş olup sürekli bir
gelişim havası içinde belli bir duyuşun ve

tıldı.

düşüncenin ifadesine yönelme ve canlı bir

Geçen konser mevsiminde Viyana Sen
foni'yle Helsinki Festivali' nde, Almanya'

Bugüne kadar hemen hemen bütün Av

da Batı Almanya Radyo Orkestrası ve Gö

rupa ülkeleri, Sovyetler Birliği ve Güney

teborg Senfoni 'yle çalan Ortiz ayrıca İtal

Amerika'da konserler yöneten Gürer Ay

ya, Norveç, Danimarka ve Hollanda da re

kal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra

sitaller, Avustralya tumesi sırasında da

sı'nın yanı sıra Lubbock Teksas Senfoni

Melbourne ve Sydney Senfoni Orkestra

Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü ve

ları eşliğinde, ABD'de Ulusal Senfoni Or

Oulu Senfoni Orkestrası konuk şefliğini de

kestrası, Edo de Waart yönetimindeki Min

yapmaktadır.

nesota Orkestrası, Erich Leinsdorf'un yö
nettiği New York Filarmoni ve Chicago
Senfoniyle konserler verdi.
1989 Ekiminde Londra'da Vladimir Ash
kenazy yönetiminde Kraliyet Filarmoni' y
le Strauss'un "Burlesque"inde ve Viyana'
da verdiği resitalle büyük başanya ulaşan
Cristina Ortiz, aynı yıl Kraliyet Filarmoni
ile Miguel Gomez-Martinez yönetill'\inde

Villa-Lobos'un beş Piyarıo Konçertosu'nu
plağa doldurdu. Sanatçı ayrıca EMI, Dec

ca, Parıtheon, Collins firmaları için de plak
kayıtları yapmıştır.

varlık halinde bütünleşme manzarasını
gösterirler'·.

MO ZART
PİYANO KONÇE RIOSU
NO .l8

!ümde bir ara duyulan karanlık minör
akodarın gölgesi genişlemiş, orkestranın
bir balad ya da halk şarkısı tınısında sun
duğu etkili ana tema dramatik bir gerilim
oluşturmuştur. !Bazı uzmanlar bu temayı,
Figaro'nun son perdesinin başında Barba
rina'nın bahçenin karanlığında iğne takı
yı ararken, işkence çeker havada söyledi
ği Cavatina'ya -Unglückselige Kleine
Nadel- benzetirler.) Bu gerilim vaıyasyon
lara da ulaşır: İlk vaıyasyonu piyano yal
nız çalar; zarif, lirik süslemelerle geliştirir.
Bunu izleyen diğer varyasyonlar ise çeşit
li çalgı düzeninde sunulur. 2.Vaıyasyonu
flüt ve obua başlatır, fagot sürdürür; tek
rarında ise yaylıçalgılar sunar ve piyano
başdöndürücü hızdaki 32'lik figürlerle iş
ler. 3.Vaıyasyon, atmosferi inanılmaz fan
tastik yönde arttırır: Obua ve fagotun uzun
aksanlı Re sesi üzerine kontrabas ve viyo
laların bir çığlık gibi vahşi yükselişiyle ka

S

alzburg Başpiskoposunun kendisine
izinsiz konser verme hakkı tanıma
masına kızan Mozart 1781'de Viyana'
ya taşınmış, bir yıl sonra da Constanza ile
evlenmişti. Piyanoya karşı duyduğu büyük
sevgiyi ıspatlamak ister gibi -daha ll ya
şında başladığı- konçertolar yazmayı sür
dürüyordu ve konser kariyerinin de doru
ğundaydı. 1784 yılı onun için bu konuda
başarılı geçti ve o yıl altı piyano konçer
tosu besteledi: No.l4 ·(KV4 99), No.15
IKV450) , No.l6 IKV451), No.17 IKV4531,
No.18 IKV456) ve No.19 IKV459). Öğren
cisi Barbara Ployer için yazılan 17.Konçer
to'dan sonra, 25 yaşındaki Viyanalı ama
genç kadın piyanist Maria T heresia Para
dis 11759-1824) için yazılan 18 numaralı Si
bemol Majör Konçerto, bazı iddialara gö
re bu piyanistin Paris konserleri için bes
telendiğinden Fransız zevkine uygun pi
toresk efektleri de kapsar. Mozart'ın bu
konçertosunun , 1785 Şubatında Viyana'
daki yorumunda olağanüstü başarı kazan
dığı, hatta alkışiara imparatorun da katıl
dığı anlatılır. Buna neden olarak da ilk ve
son bölümlerin komik Opera-Buffo biçi
mindeki etkisi gösterilir.
Özellikle canlı ve neşeli tempodaki

rışan orkestrayı, piyano melodik ve yumu
şak yakarışıyla sakinleştirmeğe çalışır. Flüt
ve obuanın Majör tondaki pastoral tınılı
girişiyle bir güneş ışığı belirir ve piyano
bu dostça havayı geliştirir. Solo çalgı ve or
kestra tarafından başlatılan son vaıyasyon
da ise tekrar karanlık minör tonaliteye dö
nülür; çok hafif sergilenen Coda sıkıcı,
beklentili bir hava oluşturur.
3.Bölüm canlı (vivace) Rondo ise, simet
rik yapıdaki melodilerinin neşelendirici
oyunuyla,uygun süslemeleriyle önce, Ga
lant çağın rondolarını anımsatır. Ancak il
ginç ritim değişiklikleri bu oyunu bozar:
Si bemol Majör tondaki bölümde, piyano
nun 2/4'lük ölçüde çalmasına karşın, yay
lıçalgıların 6/8'lik ölçüde, Si bemol minö
re kayması tümüyle bir sürpriz oluşturur.
Piyanonun bu atmosferde resitatil biçim
de sunduğu bölmeden sonra, sona doğru
tutku azalır, şakacı karakter tekrar belirgin
leşir. (Mozart fina! için bir kadans kullan
mış, ilk bölüm içinse hazırladığı kadans
tan ikincisini kendisi için yazmıştır. llSüre
30')
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ÇAYKOVSKİ
SENFONİ NO.l

•

!.Bölümde Wlegro vivace) bu biçimde dü
zenlenmiş, -sonu tamamlanmamış gibi
gözüken- pekçok kısa ve sevimli tema olu
şur. Bu zengin ortamdaki temalar daha
sonra tekrarda, ya da nakaratta çeşitli süs
lemelerle boy gösterir. Bölümü açan marş
ritmindeki temanın karakteri hiçbir zaman
abartılmaz, çünkü eserde ritmi güçlendi
ren vurmaçalgılara da yer verilmemiş, da
ha çekingen bir orkestra kadrosu öngörül
müştür. Ancak genel atmosfer hep neşeli,
şakacıdır. Daha sonra dans eder gibi gö
rülen yan temalar da hafif. oynak, kome
di havasında geçer: bir ara, orkestrada du
yurulan gizemli. karanlık minör akorlar da
bölüme pek gölge düşüremez.
2.Bölüm I Andante un poco sosterıutol
ağır tempoda. biraz tutumlu, dikkatli ha
vada, karanlık ·ve Mozart için her zaman
tutkulu. üzgün anlam kazanan- Sol minör
tonda- bir dizi vaıyasyon oluşturur. İlk bö-

in 5. Senfonisiyle kıyasladıklarında bunu
şiddetle reddetmişti. Onun en ince duy
gularla, en şiddetli patlamalara yer vere
rek yazdığı senfonileri, Asya'nın vahşiliği
ile batı kültürünü bir arada kullanması yü
zünden pekçok eleştiri almıştı.
Çaykovski'nin 1868'de bestelediği J.Sen
foni Bruckner ve Mahler'in biçimsel yapı
sını andırır ve Schumann gibi büyük ve
zengin bir fina! hazırlar. Rus müziğindeki
ilk senfonUerden IRimski-Korsakof 1865,
Borodin 18671 sonra yazılan ve ilk kez 15
Şubat 1868'de Nikolay Rubinstein yöne
timinde Moskova'da yorumlanan bu ese
re Çaykovski , "Kış Rüyaları" adını vermiş
ve kış örtüsündeki Rus doğasına olan sev
gisini canlandırmak istemişti. 1866'da
Moskova Konservatuarına öğretmen ola
rak atandığı yıllarda bu senfoni üzerinde
çalışınağa başlamış, Mayıs-Kasım arasın
da orkestrasyonu tamamlamış, eserini mü
dür Anton Rubinstein'a göstermiş, ancak
beğendirememişti. Çaykovski senfoninin
-Petersburg Konservatuarı öğrenciliği dö
neminden kalma Do diyez minör Piyano
Sonatından aldığı- Scherw bölümünü çal
dırmak için müdürün kardeşi piyanist ve
şef Nikolay Rubinstein' ı ikna etmiş, fakat
bu yorum da başarısız kalmıştı. 1867 Şu
batında Petersburg'taki bu günleri Rimski
Korsakof anılarında şöyle anlatıyor: '· . . .Ta
nıştığımız ilk akşam Balak.iref'in ricası üze
rine Sol minör Senfonin birinci bölümü
nü çaldı ve beğenimizi kazandı ... "
Tümünün ilk çalınışında büyük başarı
kazanan senfoni dört bölümden oluşur.
2/4'lük ölçüdeki !.Bölüm IAllegro tran
quillo). sakin bir neşede, flüt ve fagotun
halk ezgisi benzeri bir melodiyi, yaylıçal
gıların tremolo eşliğinde sunuşuyla baş
lar. Kar altında uçsuz bucaksız Rus boz
kırlarında bir yolcunun hülyaları sergilenir.
4/4'lük ölçüdeki 2.Bölüm IAdagio can
tabile ma non tanto) ağır ve şarkı söyler
biçimde sunulur. Ana temayı sürdinli yay
lıçalgılar duygu lu bir halk şarkısı gibi du
yururlar. Burada kullanılan tematik mal
zeme, besleeinin Aleksander Ostrovski'nin
"Fırtına" adlı dramı için 1864'de yazdığı
bir uvertürden alınmıştır. Bu bölüm özel
likle flüt ve obuanın sololarıyla seçkinle
şir ve kornaların kuartet biçiminde ilginç
kullanımı dikkat çeker.
3/8'1ik ölçüdeki 3.Bölüm (AJiegro scher
zando giocoso) neşeli ve oyuncu bir Scher
zo'dur. Mendelssohn'un Scherzo'larını
anımsatan biçimde çoşar. Bölümün Trio
kısmı ise sevimli bir valse dönüşür: Çay

Ç

aykovski yedi senfoni ve bir de
Manfred adlı senfonik şiir yazmış
olmasına karşın kendini yaratılış ba
kımından senfoniye yatkın hisset
miyordu: hatta 4.Senfonisini Beethoven'-

kovski'nin ilerde pekçok müzikseveri bü
yüleceği ünlü valslerinden belki de ilki ...
4/4'lük ölçüdeki 4.Bölüm (Andante
Lugubre-Allegro maestoso) karamsar ve en
gerilimli bölmedir. Ağır bir Rus halk şar
kısıyla IBahçeler çiçeklendil başlar. Bu baş
langıç sonraki canlı ve görkemli Wlegro
maestoso) bölme ile önemli bir karşıtlık
oluşturur. Füg biçiminde işlenmiş olan bu
bölme bazı eleştirmerılerce pek başarılı bu
lunmasa bile, Çaykovski bu linali "birçok
olgunluk eserinden bile daha iyi" bulur.
!Süre 45'1

Sigortalanamaz

Sigortalanmıştır.

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No. 9 Altunizade 81180 Istanbul Tel310 12 50 (50 Hat)

� Koç

Teleks: 29 739 ssgo tr Telefaks310 02 22 Telgraf: Şarksigar

• 17.6.1990 • Açıkhava Tiyatrosu • 21.30 • Open Air Theatre • 9.30 pm

MANOS HADJIDAKIS
/Lf\T CONCERT
Şef/Conductor
Solistler/Soloists

Manos HADJIDAKIS
Maria FARANDOURI
Elias LIOUNGOS
Nena VENETSANOU

Panayiotis DRAKOS, flüt/flute
Claude CHIEULET, obua/oboe
Nikolaos GINOS, kJarnet/clarinet
Evangelos SKOURAS. korno/horn
Socrates ANTHIS, trompet/trumpet
Panayiotis SI'EFOS, trombon/trombone
Stella KYPRAIOU, gitar/guitar
Anastassios KARAKATSANIS, piyano/piano
Marina RODOUSSAKI, arp/harp
Alexandros CHRISI'IDES, vurmaçalgılar/percussion
Dimitros VRASKOS, kemanlviolin
Georgios KINDINIS, viyola/viola
Stylianos TACHIATIS, viyolonsel/cello
Andreas RODOUSSAKIS, kontrabas/double bass

Kanlı Düğün!Blood Wedding

(F.G. Lorca'nın piyesi için bestelenen müzikten
Şarkılar, Op.3, 1984. Çeviri: Nikos Gatsos/
Songs from the music composed for
F.G. Lorca's drama . Op.3, 1984.Translation by Nikos Gatsos)

Nena VENETSANOU
Stylianos TACHIATIS
Manos HADJIDAKIS

1. Benim Tatlı Küçük Gelinim/My Golden Little
2. Ninni/Lullaby
3. Su Değirmeninin Kanatlı Kızı Geri Dön/

Ne Güzeldir Girit, Ne Güzel/
How Lovely is Crete, How Lovely
2. Ada Değildifl'hat Was No Isiand
3. Bağlardaki Kadınım/My Lady of the Vineyards
4. Vino-Yorgos'un Kansı!fhe Wife of Wino-Yorghos
5. Kutsal Hafta/Holy Week
6. Bu Akşam, Gece Ağır/
This Evening the Night is Heavy
7. Tanrı Nerede?/Where is God?
1.

Orkestra/Orchestra

Solist/sung by
Viyolonsel/cello
Piyano/piano

Bride

Return Winged Girl of the Water-Mill
4. Benim Küçük İp Yumağım/My Tiny Bali of Twine
5. O Şafağın Gururuydu/He was the Pride of the Dawn

Arzu Diye Bir Köy/
Viliage Named Desire

Mitoloji/Mythology
INikos Gatsos'un sözleri üzerine sekiz Şarkı. Op.21. 1965/
Eight Songs with lyrics of Nikos Gatsos. Op.21. 19651
Solist/sung by

1.

Elias LIOUNGOS

Her Pazar, İhtiyar Panayis/Oid Sunday Panayis

ISöz/lyrics by Agathi Demetroukal
2. Yeniden Doğan Peygamberrrhe Reborn Prophet
ISözllyrics by Manos Hadjidakisl
3. Karmakarışık Oldum/I Became Entangled
ISöz/lyrics by Minos Argyrakis)
4. Bataklıkta bir GençkızlA Damsel in the Swamp
ISözllyrics by Agathi Demetroukal
5. Geri Dönüş(fhe Return
I Söz/lyrics by Manos Hadjidakisl

Kaptan Mihalis/Kapetan Mihalis
INikos Kazancakis'in romanından yedi Balad. Mısralar,
kitaptaki özgün Yunanca biçimine uygun olarak bestelenmiştir.
Op.22. 1966./Seven Ballads from the novel by Nikos
Kazanızakis. The verses have been composed out of authentic
phrases from the book. in its original Greek version.
Op.22. 19661

Nena VENETSANOU

Tebaili Üç Genç Hanun/
Three Young Ladies from Thebes
2. Robinson Crusoe Mikonos'da/
Robinson Crusoe in Myconos
3. iriandalı ve Yahudifl'he Irishman and the Jew
4. Ağıt/Lamento
5. Duygusal bir Haydut/A Sensitive Bandit
6. Orestis
7. Tıpkı İsa gibi bir çocuktun/
You were a Child like Christ
1.

Mantıksıziar/The Irrationals
!Yozlaşma Şarkıları ve Düş. Sözler: Nikos Gatsos. Op.29, 19761
Songs of Decay and the Dream. Lyrics by Nikos Gatsos.
Op.29. 19761
SolistleriSoloists

Maria TARANDOURI
Elias LIOUNGOS

1.

Tehlikeli Giriş/Dangerous Entrance

2.

Persefone'nin Kabusu!Persephone's Nightmare

3.

ümer Vrioni'nin Atı/Omer Vrioni's Horse

4.

Aitolla'nın Dağlarında/On the Mountains of Aitolla

5.

Magda

6.

Tanrı 'nın Kuzusurrhe Lamb of God

7.

Falcının Kehanetleri/Oracles of the Sibyl

8.

Ozanların Dansı/Dance of the Poets

IOrkestra/Orchestral

lBeş Şarkılık Dizi, Op.30, 1977/Cycle of Five Songs, Op.30, 1977)

Solist/sung by

Maria FARANDOURI

Solist/sung by

IMana Farandouril

IE!ias Lioungosl
IOrkestra/Orchestral
IMaria Farandouril
IE!ias Lioungosl

IMaria Farandouril

IOrkestra/Orchestral
9. Şövalye ve Ölüm.!fhe
IE!ias Lioungosl
10. Cundu Luna Vini

Knight and Death

IMaria Farandouri-Elias Lioungosl

/(ıckılanndan dolayı ULUSLARARASI Endüstri ve Ticaret
Bankası A.Ş. :.ve teşekkür ederiz.
We should /ike co thank ULUSLARARASI Endüstri ve
Ticaret Bankası A.Ş. for their contributions.

harap olan ülkede yaptıgı uzun yolculuk
lar ona aradıgı milliyetçi duyguyu aşıladı
ama, aynı zamanda da bu duygunun ya
rarlılıgı konusunda kafasında şüpheler
uyandı . Gençlik yıllannı beraber geçirdi
ği bir grup entelektüel ve sanatçı ona bu

günkü eğitimini ve çağdaş sorunlarla baş
edebilme yeteneğini verdiler.
Yaşamını kazanmak için, Kazan'ın
''Amerika Amerika''; Silvio Narizzano' nun
"Blue" filmleri dahil, bir çok film müziği
yazdı; bu arada, her zaman sevdiği tiyat
ro için de besteler yaptı. Yazdıgı tiyatro
müzikleri, kendine ÖZgü bir müzikal stil
geliştirmesini sağladı; bunlar arasında
O'Neill 'in "Mouming Becomes Electra"
(Eiektra;ya Yas Yaraşır) (1946), Lorca'nın
"Kanlı Düğün" (1948), Aiskhylos'un
"Oresteia" (1950l, Euripides'in "Medea"
(1956), Anouilh'un "Euridice" (1957), Aris
tofanes'in "Kuşlar" (1959) ve Euripides'in
"Bakalar"ı yer alır.
Bilinçli bir biçimde "Şarkılann Dünya
sı"na adım atması 1965'te "Mythology"
(Mitolojil adlı bestesiyle oldu ve o zaman
dan beri de şarkı kavramını yapıtlannda
çok genişletti. Stilinin ve şarkı dünyasına

ciddi yaklaşımının karakteristik örnekleri
şunlardır: "Magnus Eroticus" ('1972),
"Way farer, t h e Drunken Gir! and
Alcibiades" (Yolcu, Sarhoş Kız ve Alcibia
desl (1973), "Ballads of the Absurd"
(Absürd Baladlanl, (1976), "Village Named
Desire" (Arzu diye bir Köy) U977l, "The

2

MANOS HADJIDAKIS
3 Ekim 1925'de kuzey Yunanistan'
ın Yenice (Xanthil kentinde doğan
Hadjidakis. l932'de ailesiyle birlikte

Atina'ya yerleşti. 1938'de bir uçak kazasın
da babasını kaybetti. Alman işgali altın
daki günlük yaşam zor!uğu nedeniyle üni
versitede ve müzik alanında düzensiz bir
eğitim gördü. !!.Dünya Savaşından sonra,

Era of Melissanthi" (Melissanthi Çagı
U980l, "T he Ballads of Athinas Street"
(Atinas Sokağı Baladları) (1983) ve "Dark
Mother" (Kara Anal U986l.
Bütün felaketler ve "ulusal kriz"lerin so
nucunda, yeni yasalann konmasının ve
ulusal kuruıniann yenilenmeı;inin tam za
manı olduğuna ciddi olarak inanarak,
1975'de Yunanistan'daki Cunta dönemin
de politikayla ilgilenme yanılgısına düştü
ve bu yanılgı onun için çok önemli olan
müzikle ilişkisini, zaman kaybı açısından
olumsuz yönde etkiledi. 1975-81 yıllan ara
sında Devlet Senfoni Orkestrası'nın genel

müdürlüğünü yaptı ve Yunan Radyosu'n
da "Üçüncü Program" tipi bir yayını ger
çekleştirdi ve oldukça ÖZgün bu program
Yunanistan'da çok etkili oldu. Bir yıl sü
reyle de "To Tetarto" (Dördüncü) adlı bir
kültür dergisini yönetti.
En sonunda da kendini tümüyle, 1985'de
kurmuş olduğu "Sirius" Derneği'nin ça
lışmalanna adadı. Bu demek, Hadjidakis'
in bestelerinin plaklarını yayınlamasının
yanı sıra Yunanistan'da çok önemli ve en
yeni olan stili içeren konserler ve gösteri
ler düzenliyordu. Halkla olan ilişkisinde
çok dikkatli olması gerektiğine inanan sa
natçı bugün, Yunanistan'ın seçilmiş böl
gelerinde, kendi müziğinin yorumlandıgı
konserleri yönetmektedir.
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MA RIA FA RANDOU RI

·na'da doğan Farandouri, 1963'den

eri sanatsal ve politik etkinlikleri
i takip ettiği Mikis Theodorakis'
in eserlerinin en iyi yorumcusu olarak
dünyada ün yapmıştır.

Yunan müziğinin tekrar canlandırılma
sı hareketinde önemli bir rol oynayan sa

ı

955'de Atina'da doğan sanatçı, Besan

çon Üniversitesi'nden aldığı Sanat Ta
rihi diplomasının yanısıra Paris'te

İrma Kolasi'den şarkı dersleri aldı. '·Mu

sical Youth" (Müzikal Genclik) ile çalıştı

ve bütün Yunanistan'da resitaller verdi.

1980'de Paul Eluards'ın şiirleri üzerine ken

ı

956'da Yannina'da

Lioungos.

(Yanya) .doğan

19 yaşındayken Manos

Hadjidakis'le tanıştı ve ilk kez, onun

"The lrrationals" adlı bestesinde şarkı söy
ledi. Kısa bir süre sonra da Savvopoulos'
un Aristofanes'in "Akalar" piyesi için yap
tığı müzikle, ve Manos Hadjidakis'in SÖZ

natçı. ülkesinde "Şarkı söyleme" stilinin

di bestelerini ve diğer genç Yunanlı bes

lerini yazdığı ve Notis Mavroudis'in bes

Kontralto sesinin geniş oktavı ve melodik
niteliğini dramatik cümleler konusundaki

ladı: bu plağın orkestrasyonunu da Tas
sos Karakatsanis yaptı.

cuğu) adlı eserinde sahneye çıktı.

leyici için ender rastlanan bir deneydir.

sal Tiyatrosu· nda sahnelenen Lorca'nın

en otantik yorumcusu olarak kabul edilir.

ince içgüdüsüyle birleştirerek sunuşu, din
Maria Farandouri Avrupa'nın en önemli

konser salonlarında sahneye çıkmakta, öv
gü dolu eleştiriler almaktadır.

Sanatçının seslendirdiği Mikis Theodo
rakis'in önemli bestelerinden bazıları şun

lardır: Pablo Neruda'nın sözleri üzerine

bestelediği "Canto General". " State of

Siege'· (Kuşatma).

· ·Mauthausen'· : Lorca'

nin sözleri üzerine yazdığı ve Farandouri'
nin ünlü İngiliz gitarcı John Williams'la
işbirliği yaptığı "Romancero Gitano". Sa

natçı. diğer yandan ünlü Yunanlı besteci
Manos Hadjidakis'in birçok eserinin ya
nısıra "The Irrationals". "The Era of
Melissanthi" ve "Dark Mother" adlı bes

tecilerin eserlerini içeren ilk plağını yayın

Nena Venetsanou, 1981'de Yunan Ulu

telediği " Child of Earth" (Dünyanın Ço
Yayınladığı plaklar arasında Manos

Hadjidakis'le beraber doldurduğu "Por

nographia", "Ballads of Athinas Street";

"Kanlı Düğün"ünde Manos Hadjidakis'

Korfu Festivali'nce düzenlenen 1981 ve

kelerde resitaller verdi .

Roman Agora"

le birlikte çalıştı; Yunanistan'da ve dış ül

1982 Yunan Şarkıları Yarışması"; "The
( Roma Çarşısı), "The

Open Air Market" (Açık Pazar) ve Sirius
Klübünde canlı olarak kaydedilen "On
Sirius There Are Children" (Sirius'un Üze

rinde Çocuklar Var) sayılabilir. Elias
Lioungos, plağa doldurduğu Hadjidakis'
in müziğinden başka, sürekli olarak bes
leeinin konserlerine solist olarak da ka

tılmaktadır. Ayrıca kendi bestelerinden
oluşan biri Fleury Dandonaki ve Zoe

A n t i o h o u ' y l a b i r l i k t e "N o c t u r n a l
Tribulation" (Akşam Sıkıntısı), diğeri de
Elli Paspala'yla birli�e SÖZleri Agathi De

telerini de seslendirmiştir.

metrouka'ya ait "Bicycle Stor y " (Bisiklet

tuarında "Songs of Protests" !Protesto Şar
..
kıları). Maria Farandouri sings Brecht "

durmuştur.

Maria Farandouri'nin uluslararası reper

(Maria Farandouri Brecht Söylüyor) gibi

eserlerin yanısıra Zülfü Livanelli'nin bes

teleri de bulunmaktadır. Sanatçı en son za

manda besteci Vangelis'le işbirliği yap

maktadır.
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ELIAS LIOUNGOS

NENA VENE TSANOU

Hikayesi) olmak üzere iki plak daha dol

The airline of the five continents

Mİ KHAİL RUDY

CEM MANSUR

tirnindeki Londra Senfoni Orkestrası'yla
Prokofiefin 5.Piyano Konçertosu'nu yo
rumlaması büyük yankılar uyandırdı ve bu
başan üzerine sanatçı. orkestranın 1989 yı
lında BBC'de yayınlanacak olan konser
lerinin solisti olarak angaıe edildi. Sanat
çı, 1989/90 mevsiminde Simonov'un yö
netimindeki Filarmonia. Libor Pesek ve Li
verpool Kraliyet Filarmoni konserlerine
katılmıştrr. 1990/91'de de Kraliyet Filarmoni
Orkestrası eşliğinde çalacaktır.

S IR TIPPE TI
DİVERTİMENID

ı

957'de İstanbul'da doğan Cem Man
sur, müzik eğitimini Londra Şehir

ı

989 Şubatında Fransız Televizyonu, üç
saatlik Sovyetler Birliği programında

Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nu

Mikhail Rudy'nin Yuri Temirkanov
yönetimindeki Leningrad Filarmoni Or

1980'de bitirdi; aynı okuldaki şeflik kurs

kestrası eşliğindeki provası ve konserini de

Universitesi'nde tamamladıktan sonra

Iarına katıldı ve ihtisas yaptı. Öğrenciliği

yayınladı. Bu, sanatçının 1977'de batıya

sırasında kurduğu oda müziği topluluğuyla

yerleşmesinden önce ülkesinde halk önün

çağdaş müzik ve opera eserleri yönetti.

de verdiği ilk konserdi. Rudy, aynı yıl iki
orkestra konseri için Leningrad'a ve Mos

198l'de Londra'daki Sadler's Wells T iyat
rosu'nda "Figaro'nun Düğünü" operası ile
Londra Festivali'nde tiyatro müzikleri yö
neten Mansur aynı yıl Ricordi Şeflik Ödü

kova'daki Richter Festivali'nde bir resital
vermek üzere yeniden ülkesine davet edil
di. Sanatçı 1990 sonunda Sovyetler Birli

lü'nü aldı; 1982'de de Los Angeles Filar

ği'nde Mariss Jansons yönetimindeki Le

moni Enstitüsü'nde Leonard Bemstein ile

ningrad Filarmoni'yle konserler verecektir.

çalıştı.
1980'de yurda dönen Cem Mansur çe

1953 yılında Taşkent'te doğan Mikhail
Rudy Moskova Konservatuarı'nda Jakov

şitli konserler yönetti ve 1981'de İstanbul

Flier'le eğitim gördü.

Devlet Opera ve Balesi Orkestrası şefliği

Long yanşmasını kazanan sanatçı, 1977'de

1975 Marguerite

ne atandı; 1983'de Istanbul Oda Orkest

Paris'e yerleşti ve aynı yıl Chagall'in 90.

rası'nı kurdu.

Doğum Günü konserinde Mstislav Ros

Önemli yankılar uyandıran ilk profesyo
nel konserini 1985 yılında Londra'da Bar

tropovich ve lsaac Stern'le birlikte Beetho
ven'in Üçlü Konçerto'sunu çaldı.

bican Salonunda İngiliz Oda Orkestrası ile

1986 Salzburg 20.Paskalya Festivali'ne

veren sanatçı daha sonra Londra ve ülke

Herbert von Karajan tarafından davet edi

dışında Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın

len Mikhail Rudy, Salzburg Yaz Festivali,

konserleriyle Elgar'ın bitmemiş operası

Berlin, Tanglewood, Schleswig-Holstein,

olan "The Spanish Lady" adlı yapıtının

Lockenhaus, Le Roque d'Antheron, Men

Londra'daki ilk temsilini yönetti.

ton ve Viyana festivallerine de katıldı. 1989-

1986 yazından beri Akdeniz Gençler Or

90'da Londra'da Kraliçe Elizabeth ve Wig

kestrası ile de çalışan Cem Mansur, 1989

more konser salonlarında, Wiesbaden'de

Ekim ayında Oxford Şehir Orkestrası bi

Brahms Derneği ile Münih'te resitaller ver

rinci şefliğine atanmıştır.

di.
Oda müziğiyle de yakından ilgilenen
Rudy Amadeus Dörtlüsü. Viyana Filarmo
nisi Üflemeçalgılar Topluluğu ve Guame
ri Dörtlüsü'yle çaldı. Doldurduğu plaklar
Charles Cros (Fransa), Liszt Ödülü (Ma
caristan), Gramophone ve Stereo dergile
ri ödüllerini aldı.
Berlin Filarmoni, ürehestre de Paris,

U

ndra'da doğan İngiliz besteci Sir

Michael (Kempl T ippett. müziğe geç
aşiamasına karşın ritim anlayışı,

kompleks armonisi, 20.yüzyıl neoklasik
stilinin kendine özgü yorumuyla çağımız
Ingiltere'sinin en ilginç kişiliklerinden bi
ri olmuştur.

1923'de Royal Academy of

Music'e giren, kompozisyon, piyano ve
-M. Sargent ile A . Boult'un öğrencisi
olarak- şeflik öğrenimi gören T ippett ön
ce geçimini Fr.ansızca hocalığıyla sağlamış,
30 yaşında ilk beste denemelerini yapmış,
40'ından sonra tanınınağa başlamıştır. Bir
ara koro yöneticiliği yapan, !!.Dünya Sa
vaşı sırasında savaşla ilgili çalışmalara da
katılmayan T ippett, bu pasifist davranışı
nedeniyle hapse de mahkum oldu. Ancak
bu arada çalıştığı Morley kolejini Londra'
da önemli bir müzik merkezi haline getir
di. Daha sonra BBC'ye giren, müzik prog
ramları hazırlayan, orkestra yöneten bes
teci, uzun yıllar Bath Festivali yöneticiliği
de yaptı. 1966'da "Sir" ünvanını alan T ip
pett 10 opera ve sahne müziği, pekçok
koral eser, orkestra ve piyano konçertola
rı, senfoniler, oda müziği ve çoğunlukla pi
yano sonatları yazmıştır. Onun "On Sel
linger's Round" üzerine Divertimento'su
oda orkestrası için 1953-54 yıllarında bes
telenmiştir.

Concertgebouw (Amsterdam) , Rotterdam
Filarmoni, Boston Senfoni, Cleveland Or
kestrası, Londra Filarmoni, La Scala (Mi
lano), Santa Cecilia Ulusal Akademi, NHK
Tokyo, Fransa Ulusal Orkestrası, Montre
al ve Toronto Senfoni gibi ünlü orkestra
lar eşliğinde çalan Mikhail Rudy'nin. 1988
Eylülünde Michael T ilson-Thomas yöne-
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BEEfHOVEN
PİYANO KONÇERIDSU

da ''Sanınm. Haşmetmaab benim yalnızca

S TRAV1NSKİ
PULCINELLA

soğu k ve hesaplı eserl er yazdığıma
inanmaz'· der. Gerç ekten de Beethoven· in
beş piyano ko nç ertosu arası nd a en ince
ve tutkusuz olan bu 4 . Konç erto'dur.
Konçertonu n en uzun bölümü olan. sa
nat formu ndaki l. Bölüm ! All egro mode
ratol piyanonun tek qaşına zarif ve hül
yalı ana temayı sunması yla başlar. Bu te
ma hemen romantik bir ortam oluşturur.
Yaylıçalgılar çok hafif !pianissimol biçim
de temayı tekrarlar ve orkestra bu temayı
bir örgü gibi geliştirir: çok daha sonra da
Re Majör to nd aki ritmik yeni temayı bir
koral havasında su nar. Önc e yaylıçalgılarda
su nu lan bu tema, piyanonu n sinirli kontr
pu anı eşliğind e fagot tarafından duyuru
lu r. Bu arad a da Mi minör to nda bir yan
tema kemarılarda yansır. Piyanoyla orkestra
arasındaki bu yoğu n diyalog hep sürer: Te

B

eethoven'in beş p iyano konç ertosu
arası nd a en sevileni olan 4. Konç er

to, onun yaşamında ancak bir kez
seslendirilebilmiştir. Beethoven 1804 'd e
yazmağa başladığı eseri 1806'da tamam
lamış ve önce 1807 Martında Prens Lob
kowitz'in evindeki özel d avette ç almış, 22
Aralık 1808'de de 4.Senfoni'yle birlikte
' ' T heater an der Wien''d e halk huzurun
d aki konserde yine kendi yorumlamıştır.
1808'de yayınlanan konç erto 20 yıl unu
tulmuş, ancak Beethoven öld ükten sonra
tekrar ç alınabilmiştir. . .
5. Konçerto gibi, Avusturya Arşidükü Ru 
dolf'a ithaf edilen eser bestecinin 3. , 4 . ,
5 . v e 6.Senfoni'leri.

Fidelio Operası,

Appassionata ve Wa. ldstein sonatları, Ke
man Konçertosu , Uçlü Konçerto, Rasu 
movsky Kuartetleri gibi önemli eserlerle ay
nı yıllarda yazılmıştır. 1804 - 1807 arasındaki
bu bereketli d önemde yazılan bu konçer
to, Wilhelm Lenz'in deyimiyle "Onu n üç
d öneminin kaynaştığı bir stilde'' yazılmış
tır. Beethoven'in bir senfoni u stası ve pi
yano sonatını zirveye çıkarmış bir müzik
çi olarak iktidarının sınırına ulaşmasına ör
nek gösterilen konç erto, onu n bu yönleri
ni lirik ve pastaral ç izgide yansıtır.
Konserde dinlecilerin d e beğendikleri
eser klasik biçimde (Çabuk-Ağır-Çabuk! üç
bölümlü olmasına karşın, klasik konçer
to tarihinde - Mozart'ın KV271 konçerto
sundan sonra- solo ç algının temayı ilk kez
kendi başına duyu rmasına d a ömektır.
Beethoven, Arşidük Rudolf'a ithaf yazısın-

manın yaylıçalgılarda, ya da ü flemeçalgı
larda duyulmasından sonra piyano parlak
figürlerle bunu işler. Temayı p iyano duyu
ronca da diğer gruplar -saygıyla- arka plan
d a kalır ve solo çalgının şarkısını renkli bi
çimde sararlar. Güzel ve lirik yan temalar
d a bu du ygulu ortamı daha hülyalı ve
enerjik yöne ç eker. mu bölüm için Beet
hoven, genellikle sonuncusu kullanılan iki
kadans yazmıştır. )
2. Bölümde ( Andante con moto), arkes
tranın pes, buruk, sertçe ve unison (tek ses
Iii anlatırnma karşın pi yanonu n zarif. içli,
doku nalı ezgisi, kudretle yakınışı birleşti
rir gibidir. Şiirsel u nsurların egemen oldu
ğu bu bölümün bir program mü ziği ha
vası oldu ğunu , sevgilisi Eu ridice'yi yeral
tınd aki karanlık güçlere ( Tanrılaral kaplı
ran Orfeus'u piyanonu n, tanrıları da or
kestranın simgelediğini ileri sürenlerin ba
şında F. Liszt gelir. Gerçekten de orkestra
nı n sert " hayır" cevabı duyu lduktan son
ra, piyano yumuşak ve ilginç trillerle çok
hafif !pppl sesle iç ç ekermiş gibi. Orfeu s'
u n acı içindeki motifini -yalvarışını- ser
giler.
3. Bölüm çok c anlı (Vivace) tempoda bir
Rondo'dur. Burada su nulan iki tema bir
biriyle yakın ilişkili olarak -bir önc eki bö
lümün aksine- mutluluk ve güven içinde,
ancak zaman zaman çoşku yla yükselen li
rik bir anlatım içinded ir. Gerçek anlamda
bir Rondo için, bir üçüncü temanın be
lirmemesinin eksikliği pek hissedilmez. İlk
tema orkestra tarafından ad eta sabırstzlıkla
sergilenir. Re Majör tonda ve p astaral ha
vadaki ikinci temayı ise p iyano du yu rur.
Gelişim çoğurılukla ikinci tema üzerine ku
ruludur; ancak Coda'da birinci temanın za
fer dolu yükselişi duyulu r. Güçlü senkop
larla vurgulanan, sevimli karşıtlıklarla ge
lişen bu Rondo'da biraz d a çigan etkisi se
zilir. Diğer konç ertolannda genellikle Beet

yöneticisi Sergei Diaghilev iç in

Ateş Ku şu. Petru şka ve Bahar Ayi
ni gibi üç önemli eser yazan İgor Stravinski
19 19 yıllarında. yine onun arzusu üzerine
Pergolesi· nin p arç alarını d eğerlendirerek
bir bale süiti besteledi. Bu parçalardan
esinlenen Stravinski bu eski müziğin form
larını ve özü nü virtüoz bir şekilde işleye
rek kend i "Yeni Kl asik" çağının başlan
gıcını mü jdeleyen canlı, neşeli bir eser ya
rattı.
Napali'de Pergolesi'nin elyazmalarını
bulan ve aslı nd a Respighi'nin Rossini
u yarlamaları biçiminde -o çağd a mo da
olan tipte- birşey isteyen Diaghilev'e kar
şın. Stravinski bir u ygulamayla yetinme
di: kaynağını İtalyan halk komedisinden
alan Pulcinella tipi için. yalnızca o çağın
stilini kullandı. Pulcinella, Arlekino biçi
mindeki asıl ligürün ikili görüntü sü yle sü
ren bir masaldır. Diaghilev Roma'd a bu
masal kitabını bulmuş ve Stravinski ile bir
likte incel emişti. Sonra da belirli bölüm
ler seç ilmiş ve Stravinski bu nları İsviçre'
de - Morges'd e- piyano, simbalon, arınon
yum ve bazı u fak vurmaçalgılar bulunan
bir çatı odasında bestelemişti. Fransa'da
ki kambur ve kırmızı burunlu Polichinel
l e' den farklı olan Napolili Pulcinella kay
nağını " Commedia dell'Arte"d en alan, be
yaz gömlek ve p antalonlu, yüzü yarım
maskeli kişi dir. Masalda, gerçekte Pimpi
nella'yı seven Pulcinella'nı n kadı nlar ara
sında gördüğü ilgiyi kıskanan kişiler onu
öld ürrneğe karar verirler. Bu nu haber alan
arkadaşı -aslında sihirbaz- onu n yerine ge
çer ve vurulan darbelerle ölü tak! id i yapar.
Sonu nda ölmüş sanılan Pulcinella' nın dört
küçü k Pulcinella biçiminde d irilmesi bü 
yük şaşkı nlık uyandım ve bale gürültülü,
neşeli biçimde mutlu sona u laşır.
Pulcinella Balesi ilk kez Paris'te Emest

hoven'in kendi kadanslarının kullanılma
sına karşın, bu konçeno ıçın Moscheles,
Clara Schumann, Rubinstein, Reinecke,

ları ve Leonid Massin' in koreagrafisiyle 15

Bülow, Saint-Saens, Bu soni ve d'Albert gibi

nelendi; d aha sonra da Stravinski -adeti ol

p ekçok piyanist-besteci kadans yazmışlar
d ı r. Çoğu kez bu nlardan sonu ncu su yay
gınlık kazanmıştır. (Süre 34' )
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aha önce Paris'teki Ru s Balesi'nin

Ansermet yönetiminde, Picasso' nu n dekor
Mayıs 19 20'd e ol ağanüstü başarıyla sah
duğu üzere- eserin ç eşitli düzenlemeleri
ni yaptı. Böylece ilk önce insan sesi ve kü
çük orkestra için 19 19'da yazılan Pulcinel-

la, 1922'de yalnız orkestraya, 1932'de "Suite
Italienne" adıyla viyolonsele uygulandı.

1946'daki düzenlemesinde ise orkestra iki

flüt, iki obua, iki fagot, iki korno, trompet,

ra. çoğu dışardan. Paris'ten gelen sipariş

ler üzerine ı 788 yılına kadar yazdığı 42

senfoni Iki bunlar 82-87 arasında nurna

ralanan senfonilerini de kapsari: ı 79ı 'de

trombon, iki solo keman, viyola, solo viyo

Prens Esterhazy'nin ölümüyle dağılan sa

ci keman, dört viyola, üç viyolonsel, kon 
trabastan çıluşturulmuştur.

lerinde hazırladığı 12 senfon i . . .

lonsel, solo kontrabas, dört birinci ve ikin

Bu konserde dinleyeceğimiz -bale mü

ziğinden uygulanan- Pulcinella Süiti ilk kez
Pierre Monteux yönetiminde Boston Sen

foni Orkestrası tarafından 22 Aralık

ray orkestrasından sonra Londra'ya gidiş
1789 Fransız devrimi nedeniyle Paris'te

artık Haydn senfonilerinin çalınmasına

olanak kalmamış. onun La Reine !Krali
çel adıyla anılan 85 numaralı senfonisini
ithat ettiği Kraliçe Marie Antoinette' in ya

masıda solo obuanın arasında iki kez teh
dit edici bir ikaz çağrısı gibi dunırulur. Be
lirgin bir genel susuştan sonra giren hızlı
IAllegrol bölmede \'a\'lıçalgılar ana tema

yı sergiler ve orkestra tuttisi tcmavı marş
biçiminde gel iştirir. İkinci tema ise geliş·
mede bir önem kazanamaz. Buna karşı
ana tema ve üçüncüvle dördüncü ölçünün
motifleri gelişmede egemen olur. Bölümün
genel atmosferi. eleşt irmen lere göre
Haydn'ın yaşı gereği bir sonbahar havası
gibi. bazı hüzünlü vurgu lamalada gölge

şamı giyotinle son bulmuştu. 60 yaşına

lenen bir neşededir.

nin de ölümü üzerine artık başka ülkeleri

Majör tonda ve 2/4 'lük ölçüdedir. Doku

Senfoni'siyle Oxford Iİngilterel yolunu tut

değişkenlikle yer aldığı karşıtlık genellik

mana uzanan yoluyla tipik bir Napoli so

veti üzerine iki kez gittiği Londra'da 1791-

örnek oluşturur. Dramatik uzayışlar. susuş

poda eski bir aşk şarkısı duyulur ISere

senfoni " Londra Senfonileri" adını taşır.

modülasyonlu

1922'de seslendirilmiştir. Berrak armonisi,

usta kontrpuan işçiliği, Barok müziğin çe

yaklaşan Haydn hamisi Kont Esterhazy'

da Barok özellikler taşır. Allegro modera

denerneğe karar vermiş, beraberinde 92.

kici metodileri yanında bölüm başlıkları

to tempoda başlayan Sinfonia lya da Uver

türl Vezüv manzaralı, balkonlu evleri, li

.kağını canlandırır. Ağırca U..arghetto) tem

natal . Bunu canlı bir oyu n IScherzino) iz
ler: Gençkızlar ve delikanlılar birbirlerine

kur yaparlar. Küçük kemanıyla Pulcinella

girer, canlı bir dans ezgisini çalar ve dans

eder Wlegrol . Bu arada kızlardan ikisi, ön

muştu. Onun emprezaryo Solomon'un da

92 ve ı 794-95 yılları arasında yazdığı ı2

2 . Bölüm ağır IAndantel tempoda. Sol

naklı bir sadeli kle tutkulu bir hayranlığın

le Haydn'ın son senfonilerindeki anlayışa
lar gerilimi arttırır; ustaca düzenlenmiş

pasajlar üflemeçalgılarla

Berlin Müzik Gazetesi 'nin ı8 Mayıs ı 793

yaylıların sanki rekabetini sergiler. Tüm

birinin mektubuna göre: " Hanover Square'
de. J . P. Salomon' un yönettiği konser sa
lonu Londra' nın en iyisiydi . 12-16 keman,

bunlardan da bir sonuca ulaşılmaz.

tarihli sayısında yayınlanan Londra muha

bunlar varyasyonlada gerçekleşir: ancak
3 . Bölüm neşeli IAllegrol . hızlı bir Me

nuet'tir. Haydn'ın senfonilerinde en usta

dört viyola, beş viyolonsel, dört kontrabas,

örneklerini verdiği Menuet burada, ağır

lardan oluşan 40 kişilik orkestra, Paris ya
da Berlin'dekinden daha geniş, daha iyi de

cı Si bemol Majör tondaki Trio bölmesi ise

ve fagotlara da önemli görevler düşer.

ve onu öldürdüklerini sanırlar Wlegro

ro biçimindeki sahnede çalıyordu. Keman
cı Salomon iyi bir liderdi. Haydn da ken

varyasyonlu Gavotte'te ise delikanlılar, kız

başlayan, üç Haydn senfonisini ve Madam

spirituosol tempoda bir finaldir. Neşeli ana

l ığında dans ederler. Sonda ise mutlu Me

dan aldığı söylenir. Gaydayı anımsatan bir

nuetto dansı ve Fina! yer alır. . . Eserin se

söylediği iki aryayı kapsayan, bazan Viotti
ya da Salomon'un bir keman konçertosu

Temadan önce, her kez beliren iki ölçü

liğini yansıtır. Stravinski bu eseriyle dev

yordu . . ."
Bu konserlerle Haydn'ın 26.000 Gulden.

müzik yolunda feda etmiştir. !Süre 25'1

düşünülür.se bu yılların başarılı ve bere

Bu şakacı temaya karşı çıkan, içten bir şar
kı biçimindeki ikinci tema ise Haydn fi

ce Prudenza, sonra da Rosetta ona aşık

olur. Rosetta Pulcinella karşısında dans
eder, ondan bir öpücük alarak birlikte dan
sa sürükler IAndantino). Sonra Pimpinel

la' nın da onlara katılmasını kıskanan de

likanlılar Pulcinella'ya kılıçlanyla saldırnlar
assai-Tarantella) . Toccata'dan sonraki iki

Iann hoşuna gidebilmek için Pulcinella kı

kiz bölümünden yalnızca sonuncusu
-Finale- Stravinski'nin ritmik karakter özel
rim yaratan basteci tanımını geleneksel

HAYDN
SENFONİ N0.104

flüt, obua, fagot, komo, trompet ve davut

kore edilmiş kubbeli salonda, bir antitiyat

di senfonilerini yönetiyor. Akşam sekizde
Mara ile İtalyan kastrat tenor Bruni'nin

seslendirdiği konser gece 11.30'da sona eri

müzikseverlerin de 12 senfoni kazandığı

ketli geçtiği de kabul edilebilir. Doğal ola

rak bu senfonilerin hepsi de aynı değerde
değildir; başarılı olanlara Haydn' ın ver
mediği Sürpriz, Mucize, Askeri, Saat, Da

vut Vuruşlu ve Londra gibi isimler takıl

bölüme güçlü bir kontrast yaratır. Şaşırtı

sevimli, zarif melodisiyle Menuet'in buruk

luğunu giderir. Burada obua, birinci keman

Senfoninin en başanlı bölümü olarak ka
bul edilen 4. Bölüm canlı ve oynak Wlegro
temayı Haydn'ın bir Hırvat halk şarkısın

bas partisi üzerine ustaca geliştirilen tema
keyifli bir köy dansı atmosferini oluşturur.

lük uzun durak lpoint d'orguel sanki te

manın tamamlayıcı bir unsuru olmuştur.

nallerine aykırı düşmekle birlikte sanki de
rin bir nefes alıştır ve sonra yine neşeli,

şakacı fina! senfoniyi sona ulaştırır. !Süre
30' 1

mıştır. Haydn' ın yaşamında yazdığı son

senfoni, 104 numarayı ve " Salomon" ya
da " Londra" adını taşır. Aslında senfoni

nin başlangıcına Haydn İngilizce olarak

" İngiltere'de bestelediğim 12.Senfoni" söz

lerini yazmıştır. Senfoninin 4 Mayıs
1 795'de King's Theatre'daki ilk yorumun

dan sonraki " Moming Chronicle" gaze

tesinde şu sözler yer almış: "Bu harika in

san bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğ

ratmadı . Onun yaratıcı ve tutkulu yaratı
lışının buluşlan, o akşamki konserdeki gibi

çok ender olarak böyle kesin ve dinleyici
leri büyüleyen biçimde yorumlanmıştır"

Haydn ise notlarına şunları yazıyordu:

S

enfoninin Babası adıyla anılan Joseph

Haydn'ın senfoni alanındaki verimi

üç bölüme aynlır: Ilk senfonisinden

1 773'e kadar Esterhazy kontluğu saray or

kestrası için yazılan, bugün konser sah

nelerinde az dintenilen geleneğe bağlı 50
senfoni; ülke dışında da tanındıktan son-

"Tüm kumpanya kesinlikle mutlu ve ben
de tabii; o akşam 4 .000 Gulden kazandım.

Böyle birşey ancak İngiltere'de olur"

104 numaralı Re Majör Londra Senfoni

si'nin ! . Bölümü IAdagio-Allegrol önce ağır
tempoda IAdagiol . güçlü yükselip gizem

li biten kısa bir girişle başlar: Bruckner'i

anımsatan bir motif, yaylıçalgıların yakın-
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Şimdi bütün gürültüyü, stresi ve rekabeti geride bırakın . . .

0

MERCEDEs-BENZ

OTOMARSAN

MERCEOE$-BENZ AG Mamulleri Türttiye Üreticisi
ve Genel Mümessili

�LA ERDURAN
DEVLET SANATÇlSI

ELGAR
GİRİŞ VE ALLEGRO

AURORA
NAlDLA-GINASTERA

ylıçalgılar Serenadı. Enigma Çeşit
emeleri ve Falstaff gibi besteleriyle
tanınan Ingiliz besteci Edward Elgar.
en yakın arkadaşı usta avcı A . E . Jaeger'in
ona "Yaylıçalgılar için İngiliz stilinde gü
zel bir eser, modem bir füg gibi birşey
yazmasını"

öneren mektubuna uyarak

1905 yılında "Yaylıçalgılar Kuarteti ve Yay
lıçalgılar Orkestrası için Giriş ve Allegro' ·
adlı eserini yazdı. O yıllarda formunun do
rugunda bulunan Elgar'ın bu eseri. ger
çekten de onun teknik ustalıgını, hayal gü
cünü ve anlatım olgunlugunu bir yaylıçal
gılar orkestrası kapsamında yansıtan en
canlı örnektir. Özellikle yaylıçalgılar kuar
teti ile yaylıçalgılar orkestrasının, Barok ça
gın Konçerto Grosso stilindeki gibi karşı
lıklı oluşu ve bunun sonat ve füg formla
rıyla işlenişinin ilginçlik kazandırdıgı eser
ilk kez Elgar yönetiminde Londra'da ses
an egitimine Cari Berger'le baş
yan Ayla Ereluran ilk resitatini 10
ında verdi. 1946'da

Paris Konser

vatuan'na girerek Seneditti'yle çalıştı ve

O

rkestra konserleri ve resitalleriyle

uluslararası üne sahıp olan Auro

ra Natola-Ginastera, Emest Anser

met, Karl Boehm, Aldo Ceccato, Andrew

konservatuan 1950'de bitirdi. 1951-55 yıl

Davis, Josef Krips, Lorin Maazel, Zubin

lan arasında New York'da Calamanian ve

Mehta, Riccardo Muti, Mstislav Rostropo
vich gibi ünlü şefierin yönettigi konserle

Zino Francescatti'yle ihtisas yaptı; Thomas
Sherman yönetimindeki orkestra eşligin
de çaldı, resilaller verdi.

re solist olarak katıldı. Klasik ve çagdaş

1955'de yurda dönen, İstanbul ve Anka
ra'da orkestra eşliginde konserler ve resi

repertuara sahip olan sanatçı Avrupa, Gü

taller veren sanatçı 1956'da Polanya'ya çok

birçok festivale katıldı.

başantı bir turne yaptı; 1957'de de Mos
kova'ya giderek David Oystrah'la çalıştı.
Uluslararası 3.Wieniawski Yanşması'nda
ödül alan Ayla Ereluran Avrupa'nın birçok
kentinde, Kanada ve Orta Dogu 'da kon
serler verdi. 1962'de Londra'da Wigmore
Hall'daki başantı konserini, 1965'de Roz
denstvenski yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ve Emest Ansermet'nin yönet
tigi Suisse �omande eşligindeki başarılı
konserleri izledi. Ayla Ereluran bu dönem

de "Henriette Cohen" ödülünü aldı,
1970'de de Hollanda Festivali'ne katıldı ve
Beethoven Ödülü'nü kazandı. 1985'de Car
los Paita yönetimindeki Londra FUarmo
ni ile plak dolduran ve Devlet Sanatçısı

bestecilerin eserlerini içeren çok geniş bir
ney ve Kuzey Amerika'da resilaller verdi,

lendirilmiştir.
Önce agır ve törensel akorlarla ilk temayı
yansıtarak başlayan Giriş'te Untroduction)
ikinci sözü solo keman alır, yükselen duy
gusal ezgisini duyurur (Elgar burada par
tisyanun üstüne "İç çekişii bir tebessüm
le" yazısını koymuştur) . Sonra viyolaların
bir Kelt metodisi biçimindeki hüzünlü ve
lirik solosu yansır. Giriş bu üç ana fikir
çevresinde gelişir. Elgar'ın yıllarca oturdu
gu Malvem Hills çevresindeki halktan duy
dugu söylenen Kelt ezgisi, daha çok bes
leeinin o yöreye ait izienimlerini taşır.
Eserin, bir halk havası biçiminde Giriş'e
baglı olarak başlayan Allegra bölümü ise,
Elgar'a özgü biçimde, yaylıçalgılara usta
lık gerektiren dokuda, degişken bir sonat
formundadır. Besteci, arkadaşı Jaeger'in
" modern bir füg" önerisini degerlendir
miş, Giriş'teki viyola ezgisinin daha sakin
ve olgun versiyonu ile ikinci unsur olarak
keman ezgisini alarak serimde geliştirme
den degerlendirmiş; gelişimin yerine ayrı
bir unsur üzerine kurdugu ritmik ve güç
lü, -bestecinin kendi tanımıyla- "Dev" tü
gü işlemiştir. Eser, Kelt ezgisinin geniş ola
rak kullanıldıgı Coda ile sona erer. (Süre
15')

olan Ayla Ereluran uzun bir süre Cenevre
Konservatuan'nda ders vermiştir.

ı

BRAHMS
İKİLİ KONÇERID
887 yılında İsviçre'de Thun Gölü kı
yısında geçirdigi bir yaz tatilinde iken
Clara Schumann'a yazdığı bir mek

tupta Brahms şöyle der: " Sana yaptıgım
tuhaf bir şeyi anlatabilirim : Keman ve vi
yolonsel için bir konçerto yazmak gibi eg
lenceli bir düşünceyi gerçekleştirdim. Bi
raz başarılı olduysa, bizi de eglendirebi
lir. Aslında bu işi, kemanı benden daha
iyi tanıyan birine bırakmalıydım, ama Jo
achim ne yazık ki artık bestelemiyor. In
sanın yapısını ve tımsını tümüyle tanıya
madıgı çalgılar için yazmasıyla, çok iyi ta
nıdıgım, neyi nasıl ve niçin yaptıgımı bil
digim piyano için yazınam arasında fark
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var". Ancak C. Schumann 25 Ağustos ta
rihli mektubunda Braluns'a şöyle cevap ve
rir: "Ben böyle senfoniler, keman ve viyo
lonsel sonatları yazmış birinin bu çalgıla
n en ince karakterlerine kadar tanıdığını,
onlardan umulmayan tınılar yarattığını dü
şünüyorum."
Konçerto türundeki son eseri olan İkili
Konçerto (Doppelkonzert-Double Concer
tol ile -daha önünde 10 yıllık ömrü kal
mış olan- 54 yaşındaki Brahms ayrıca ke
mancı Joachim ile arasındaki soğukluğu
da gidermek istiyordu. ] oachim'in boşan
ma davasında -hiç evlenınediği halde
onun kansının tarafını tutan Brahms, ça
ğın bu büyük kemancısına notalan yolla
mış ve fikrini sormuştu. Partilere şöyle üs
tünkörü bir baktığını belirten, eseri canlı
ve sevindiriCi bulduğunu belirten Joachim
keman için en çok dört-beş önemsiz ye
rin düzeltilebileceğini yazmıştı. Joachim'e
beğendirmek için onun en sevdiği eserler
den biri olan, Viotti' nin La minör Keman
Konçertosu ' nun birinci bölümündeki te
maya dayanarak başlatılan eser, aslında
5. Senfoni olarak hazırlanan malzeme kul
lanılarak düzenlenmişti. Böylece Konçer
to Grosso stilinin çağdaş -geç romantizm
stilinde- senfonik uygulaması olarak seç
kinleşen İkili Konçerto konser sahnelerin
de önceleri, Brahms'ın diğer konçertolan
kadar tutunamadı. Buna neden olarak, bir
tek eser için iki virtüozun bulunabilmesi
nin güçlüğü de gösterilir.
Köln'de, 18 Ekim 1887'de gerçekleşen ve
kemancı Joseph Joachim'in ve onun ku
artetinde çalan arkadaşı viyolonselist Ro
bert Hausmann'ın katıldığı ilk yorumda or
kestrayı Brahms yönetti. Çekingen bir al
kışla karşılanan, ve daha önce Baden
Baden'deki evinde yapılan piyanolu pro
valan gözleyen C. Schumann' ın da "pek
kalbe dokunmadığını, ancak ilginç enstrü
mantasyonu beğendiğini" belirttiği eser,
günümüzde temelde yoğunlaştırılmış bir
oda müziği stilinde, iki solo çalgının ön
plana geçrneğe çalışmayarak diğer unsu
ru (orkestrayıl örtmeQiği bir Trio (Üçlü) ola
rak tanımlanır. Gerçekten de besteci tiz ve
güçlü keman tınısını, önce viyolonselle
dengelemiş, sonra da saydam bir orkestras
yonla viyolonselin boğul masını ustaca
engellemiştiı: Orkestra çalgılan arka planda
l<alarak, solistlere çoğunlukla pizzicato eş
lik eder; bu arada -özellikle birinci ve
üçüncü bölümlerde- tahta üfleme çalgıla
ra önemli görevler düşer.
La minör tonda, 4/4'lük ölçüde başla
yan l . Bölüm Allegro diğer iki bölümden
daha geniş düzenlenmiştir. Dört ölçü sü
ren orkestra girişi ana temayı hazırlar. So
lo viyolonsel orkestranın son üç not.astnı

kaparak kendi uzun resitatifini sunar. Bu
nu tahta üflemeçalgılann sakin ve kibar bi
çimde Majör tonda yansıttıkları yan tema
izledikten sonra solo keman girer ve diğer
solo çalgı viyoloi1selle -eşliksiz- bir diya
log duyulur. Daha sonra orkestra ilki tut
kulu ve cüretkar, ikincisi sıcak ve lirik olan
birbirinin karşıtı iki temayı işler. İki solo
çalgının tematik gelişiine katılımı tını zen-

24

ginliği ve teknik parlaklığı da yaratır. Co
da'da ise lirik ikinci tema yaylıların pizzi
cato eşliğinde flütte duyurulur ve solistie
rin kavgacı figürlerle süsledikleri pasajlar
la bölüm sona erer.
2.Bölüm, Clara Schumann'ın duygulu ve
kal be işleyen olarak tanımladığı Andante,
Brahms'ın en soylu ve hüzünlü ağır bö
lümlerinden biri olarak kabul edilir. İçten
ve zarif bir kabullenişle bestecinin son Lied
lerini ve sonatiarını anımsatan bölüm Re
Majör tonda ve 3/4'lük ölçüdedir. Korno
Iann sinyali ve bunu cevaplandıran tahta
üflemeçalgılann sunduğu soylu çağrı so
list ve orkestraya renkli, pastoral bir ro
mans sunma olanağını sağlar. İki solist bu
ezgiyi oktavlı aralıklarla duyururlar. Birden
Fa Majör tona geçen orta bölmede tahta
üflemeler seçkinleşir. Bu arada bölüm so
listlerin ilginç triyolelerle süsledikleri mo
dülasyonlarla gelişir. Ancak Brahms bura
da solist virtüozluğundan kaçınmış, genel
likle bölüm ün melodik yapısını kollamış
tır. Baştaki korno çağrısının tekranndan
sonra ilk bölme tekrarlanır ve bölüm, iki
temayı sakin bir biçimde değerlendiren
Coda ile biter.
3 . Bölüm (Vivace non troppo-peco me
no allegra-Tempo Il , 2/4'lük ölçüde serbest
biçimde örülmüş virtüoz karakterde canlı
bir Rondo'dur. Burada Macar çigan unsur
lannın etkisi de sezilir. Her iki önemli te
mayı da önce sunma görevi viyolonsele ve
rilmiştir. özellikle Macar aksanlı, eğlenceli,
biraz da arsız gibi yansıyan tema her iki
solo çalgı arasında elden ele geçer. Solisl
Ierin çift seslerle duyurduklan ikinci tema
ise daha soyludur. Orta bölmede ise iki
karşıt fikir belirir: Noktalı ritimle enerjik
ezgi ve yumuşak, senkoplu melodi. Sona
doğru ana tema sürekli değişen yapısıyla,
uzun ve kesintisiz Uegatol . ya da kesik ak
sanlı (staccato) duyurularak gizemli bir ha
va yaratılır. Solistlere virtüozluklarını gösterişe kaçmadan- sunma olanağı sağ
layan finalle eser çekici ve parlak havada
sona erer. (Süre 35')

A!

MENDELSSOHN
SENFONİ N0.3

man besteci Felix Mendelssohn

Bartholdy'nin gençliğinde yaylıçal
ılar için yazdığı 12 senfoni dışın
da büyük orkestra için bestelediği beş sen
fon i arasında, en uzun sürede yaratılanı
Op.56 İskoç Senfonisi'dir. Senfoni "üç"
numarayı taşımasına karşın Mendelssohn'

un en son bestelediği senfoni olmuştur.
1829 baharında arkadaşı Klirgemann ile
İngiltere'ye giden besteci yolculuğunu. gü
zelliğine hayran olduğu İskoçya'ya kadar
sürdürmüş, Marie Stuart'ın kraliçe taçını
giydiği kraliyet şatosunu gezdikten sonra
ailesine "Sanırım, İskoç Senfoni'min baş
langıcını bugün buldum' · diye yazmıştır.
Ancak senfoninin bestelenmesi 13 yıl sür
dü.
Mendelssohn 1830-31 kışını geçirdiği
İtalya'da İskoç Senfonisi üzerinde çalışma
sına karşın. bu ülkenin atmos{eri onu gü-

neşli İtalyan Sentenisi' ne yöneltmişti.Sen
fonik şaheserini, 3.Senfoni'yi ancak 1842
Martında tamamlayan besteci, ilk seslen
dirilişi de 3 Mart 1842'de yönetimindeki
Leipzig Gewandhaus orkestrasıyla gerçek
leştirdi. Üç ay sonra da Londra'da Philhar
monic Society'daki konserle Senfoni, ilk
kez İngiltere'de yorumlanıyor, kazanılan
büyük başandan cesaret alan besteci ese
rini Kraliçe Victoria'ya ithaf ediyordu.
Genellikle İskoç tarihinin dramatik olay
lannın yankılandığı ve tüm bölümlerin
bağlı olarak sunulduğu senfon inin
! . Bölümünün (Andante con moto-Allegro
un poco agitato-Andante) ağır, melanko
lik girişi (Andante con moto) sanki Holy
rood şatosu kilisesinin yıkıntılarının hü
zünlü tarihini, Marie Stuart'ın 19 yıl hap
sedilişini simgeler gibidir. Uzun tutulan
balad biçimindeki bu ciddi giriş, birinci
bölümün temalannın çekirdeğini de kap
sar. Tüm bu temalar öyle sıkı örülmüştür
ki, hangisinin nerede bittiği belli olmaz bi
le. . . Hızlanan bölmenin Wlegro poco agi
tatol ana teması da hüzünlü havadadır.
Canlı bir yan tema da çok kısa duyulur;
daha sonraki ikinci tema ise zarif bir akış
la, ancak yakınan bir biçimde sergilenir.
Gelişirnde ise tekrar karışık, sinirli yapı
da motifler belirir; tevekkül dolu bir hava
oluşursa da, girişteki ciddi ana tema tek
rar duyulur (Andante come prima) .
Hemen ilk bölüme bağlanan canlı
2 . Bölüm (Vivace non troppo) kısa bir
Scherzo biçimindedir. Mendelssohn bu
bölümde yerel İskoç dans temalarını kul
lanmış gibidir: Önce neşeli bir gaydacı du
yulur. İkinci tema ise güÇlü ritmik yapıda
dır. Senfoniye İskoç ismini bu bölüm ka
zandırır.
3.Bölüm ağır (Adagio) tempoda sakin bir
temayla, Mendelssohn stili bir "Sözsüz
Şarkı" gibi başlar. İkinci tema ise drama
tik enstrümantal yapısıyla sanki bir cena
ze marşını, Marie Stuart'ın ölüm duasını
anımsatır; hem de şiddetli dinamik vur
gularnalardan kaçınmaz.
4.Bölüm ise Wlegro vivacissirno-Ailegro
maestoso assail canlı tempoda iki bölme
den oluşur. İlk bölüm (Allegro vivacissi
mol orijinalde "Allegro guerrico" (savaşçı
Allegrol olarak belirtilmiştir ve gerçekten
de çok ritmik iki temanın kontraslıyla İs
koç yayialannın kahramanlık duygularını
uyandırır, İşkoç klanlannı bir araya toplar
gibidir. Önce ebuanın duyurduğu ikinci
tema ise senfoniyi barıştıncı ve törensel ha
vadaki Coda ile (Allegro maestoso assail ,
parlak La Majör tonalitenin ve 6/8'lik öl
çünün oluşturduğu özgün ve taze bir iz
lenirnle -İskoç dağlannın temiz havasını içe
çekermiş gibi- sona erdirir. (Süre 35')

Cross bir çizgidir, geçmişten
bugüne ulaşan... Ve
geleceğin kalemidir Cross,
dünü yarına bağlayan
çizgisiyle tanınır. Cross
simgedir, başarıyla anlam
kazanan ... Kişiliğin sözü ya
da bir kimlik, yaşamı
tanımlayan ... Ve Cross
özeldir: değerler simgesi bir
kalem, hep tek olan ...
Zamanın ötesindedir Cross,
ve zaman Cross'la değer
kazanır.

CR Os s·

S I N CE 1 8 4 6
Ömür Boyu Garantili Cross kalemlerinin Türkiye distribütörü Scrikss A.Ş.'dir.

PROKOFİEF
SENFONİ N0.5

buna çok sevindigini, çünkü bu senfoni
sini en önemli eserlerinden biri olarak ka
bul ettigini söylediğini" anlatır.

MUSSORGSKY
BİR SERGİDEN TABLOLA R

Prokofief'in 14 yıl gibi uzun bir aradan
sonra tekrar senfoni alanına dönerek bes
teledigi 5. Senfoni, Amerikalı besteci Roy
Harris'in sözleriyle " Büyük, adaleli, tut
kulu ve konuşkan", Fransız biyografi ya
zarı Claude Samvel 'in değişiyle "Sovyet
halkının büyük kitlesine adanan ve kla
sik arınonisi nedeniyle onlar taralından ka
bul edilerek Rus müziği geleneğindeki ye
rini sağlamlaştıran' ' bir eser olmuş, en
önemli unsur olarak melodi kullanılmış
tır. Eserde, çağdaşı Sovyet bestecilerin sen
fonilerindeki gibi herhangi kesin bir prog
ram yoktur; besteci müziğini " İnsan ru
hunun yüceliğine, ÖZgürlüğüne adadığını"
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belirtir. Rus müzik eleştirmeni İsrael V.

917 Rus Devrimi'nden sonra bir süre
Paris ve Amerika'da yaşayan, 1936'da
tekrar Moskova'ya dönen Rus best�

ci Sergei Prokofief ilk senfoni denemeleri
ne 1902'de başlamış, sonra 1908'de Opus
numarası olmayan bir senfoni yazmış,
ününü 1917'deki l .Senfoni (Klasik Senfo
nil ile saglamış ve altı senfoni daha yaz
mıştır. Onun 1944 yılının yazında bir ay
içinde besteledigi 5. Senfoni beş-on yıl
içinde Avrupa'da çagdaş konser repertua
nndaki yerini aldı. Bugün Prokofief'in, Kla
sik Senfoni'yle birlikte en çok çalınan eseri
olan Senfoni ilk kez 13 Ocak 1945 günü
Moskova Konservatuan'nın Büyük Salo
nunda yoru mlanmıştır.

O gece saat

21.30'da konserden önce, sahneye çıkan ki
şi dinleyicilere şunlan söylemiş: "Ülkemiz
adına kahraman askerlerimiz birinci Uk

Nestiyef'in 1946'daki Prokofief adlı kitabın
da, Opus 100 numarasından dolayı, bes
teci için bir tür jübile anlamına geldigini
belirttiği bu dört bölümlü eserde, ayrıca
ek klametler, piyano, askeri trampete gibi
çalgılar da yer alır.
! . Bölüm, ağır tAndante) tempoda. Si be
mo! Majör tondadır. 3/4, 4/4 ve 2/4 'lük öl
çülerde degişen bölüm sakin bir havada,
hiç de savaşla ilgisi olmayan biçimde baş
lar. Ancak moral vermek ister gibi güçlü
ve törensel sona erer.
2 . Bölüm hızlıca ve aksanlı (AJ!egro mar
cato) yapıda Re minör tonda, 4/4'lük öl
çüde düzenlenmiştir. Prokofief'in gençlik
eserlerine özgü ritmik yapıda, Klasik Sen
foni'yi anımsatan hızlı bir marşla başla
yan bir Scherzo'dur. Pizzicato'larla, sürdinli
kemanların ani kadanslarıyla, çeşitli vur
maçalgı efektleriyle bu ilginç marş güçlen
dirilir. Arada dinlendirici başlayan, sonra

ranya cephesinde Almaniann savunma
hatlannı yarmıştıt Bunu kutlamak amacıy

viyolonsellerin de etkinliğiyle canlanan

la 224 topla 20 pare top atışı yapılacak
tır''. O gün Almaniann direnmesi kınlmış,

bidir. Yine ağırlaşarak Scherzo'ya dönülür.
Ancak giderek hızlanan Scherzo, artan di
sosanslar, şimşek gibi kadanslarla ilerler,

Kızıl Ordu Vistül ırmagını aşarak savaşın
akışını degiştirmişti . . . Orkestranın şef kür
süsünde duran Sergei Prokofief, Moskova
sokaklanndan salonun içine kadar giren
top seslerinin bitiminden sonra eserini )'Q

netmiş ve büyük alkış almıştı. Gerçekten
de senfoni ve hele final, o günün atmos
ferine çok uymuştu .
Prokofief senfoniyi Moskova cıvannda,
müzikçilere aynlan " Besteciler Evi"nde
yazmıştır. O günlerde ondan başka Şos
takoviç, Haçaturyan, Miaskovski, Kaba

Trio bölmesi bir Latin ritmini yansıtır gi

güçlü akorla biter.
Fa Majör tondaki, 3/4'lük ve 9/8'lik öl
çülerde gelişen ağır (Adagio) 3. Bölüm za
rif bir balad havasında başlar; sonra tut
kuyla yükselir. Üflemeçalgılara zarif solo
olanagı da saglayan, bestecinin Romeo ve
Jülyet bale müziğini anımsatan bu uzun
bölüm, güçlü bir doruk noktasından son
ra, daha ÖZgürce -sanki acıyla olgunlaşmış
gibi- çok sakin sona erer.
4 . Bölüm hızlı ve oynak (AJ!egro gioco

levski gibi Rus bestecileri de orada kalmak
ta ve çalışmaktaydılar. Ormanlarla çevrili

so) tempoda. asıl tonaliteye dönüşle Si be

bu köyde, senfoninin taslaklannı ilk kez

daha agır tempoda Tilleulenspiegel'i anırn

duyanlar arasında olan D.

Kabalevski

" Prokofief' in eserini piyanoyla kendileri
ne -adeta bir orkestra tınısında- dinlettigi

ni, herkesin çok begendigini, bestecinin

mo! Majör'de ve 2/2'lik ölçüdedir. Girişi,
satır. Bu agır girişteki tema, önce yaylıçal
gıların staccato eşliğinde canlanır. Şeyta
ni hızdaki kadanslar bölüme parlak bir
kamaval atmosferi getirir; arada nefes alan
daha agır ve lirik yapıdaki dinienişleri de
kapsayarak gelişir. Bas üflemeçalgıların
güçlü seslenişleri, ısırıcı bir ostinato figü
rü ritmi belirler. Sona doğru çeşitli vurma
çalgıların doludizgin sürülen atların nal
seslerini duyuracakmış gibi katıldıklan çıl
gın tempo eseri parlak sona ulaştırır, güç
lü akor zaferi simgeler. (Süre 39')

M

üzik uğruna Muhafız Alayı'nda
ki subaylıktan ayrılan, yaşamını

sürdürmek için devlet hizmetin
de küçük bir memuriyete katlanan, sonra
da sanat aşkıyla görev duygusunun çeliş
kisiyle ruhsal buhrana giren Modest Pet
roviç Mussorgski , içkiye başlamış ve 42
yaşında Petersburg Askeri Hastanesi' nde
setalet içinde ölmüştür.
Bir ara Balakiref'den ders alan, fakat
onun müzik d isiplinine uyamayan Mus
sorgski 'nin ünlü besteleri arasında " Boris
Godunof" operasından başka "Çıplak
Dağda Gece" ve "Bir Sergiden Tablolar"
adlı eserleri en başta gelir. "Bir Sergiden
Tablolar" aslında 1874'de piyano için ya
zılmış, sonradan -ünlü şef Sergei Kousse
vitzky'nin isteği üzerine- Maurice Ravel ta
rafından 1922'de orkestraya uygulanmış
tır. Eseri önce Rimski-Korsakof, sonra da
Henry Wood, Leopold Stokowski , Walter
Goehr gibi müzikçiler de orkestra için dü
zenledilerse de Ravel' in yaygınlığına ula
şamadılar.
Daha önce birçok piyano parçası yazan
M ussorgsky. 1873'de ölen mimar ve res
sam Victor Aleksandroviç Hartmann' ın
anısına ertesi yıl düzenlenen sergide yer
alan 10 tablo üzerine bu eseri bestelemiş
ve sergiyi gerçekleştiren arkadaşı, sanat
eleştirmeni Stasov'a ithaf etmiştir. Sergiyi
gezerken çok etkilenen, duygusal yaratılışlı
besteci düşüncelerini " Hartmann ölürken,
kedi, köpek gibi değersiz mahluklar ya
şamlarını sürdürüyor" diye belirtmiş ve ya
kın arkadaşının eserlerini kendi müziğiy
le yaşatmaya karar vermişti. Böylece do
gan eser, bu 10 tablonun adlarını taşıyan
bölümlerden oluşur.
Serginin başlangıcında ve tablolann ara
larında yer alan beş " Promenade" ise re
simden resime geçişleri simgeler; bu mü
zik için de Mussorgsky şunları söylemiş:
' ' Promenade'da benim fizyonomim can
lansın istedim!"

Promenade'ta 5/4 ve

6/4'lük ölçülerle sürekli degişen ritimde
marş benzeri pentatonik ana tema, fazla
hızlanmadan, belirgin ve "Ne! modo
russico" (Rus stilinde) başlığını taşır. Din
leyicilerin kolayca aklında kalan bu motif
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böylece resimlerin daha kolay seçilmesi

Dördü ncü kez duyulan sakin ( tranquil

ni sağlar. Ravel de orkestrasyonda buna
yardım için parlak trompete solo görevi

lol tempolu Promenade'tan sonraki 5.Tablo

vermiştir.

Vi vo, Leggiorel yapıdaki "Yumurtadan çık

canlı ve hafif biçimdeki şakacı (Scherzino.

! . Tablo Gnomu s'u (Cüce) canlandırır.

mamış civcivlerin d ansı"d ır. Bu tabioyu

Onu n çarpık bacaklan üzerinde aksak, ay

H artınann ü nlü koreograf Petipa'nın Trilby

nı zamanda çok canlı ( sempre vivol ve ko

adlı balesi için taslak olarak h azırlamıştı.

mik yü rü yüşünü görü r gibi olu ruz.

H afif, zarif havad aki bu bölümde Ravel

Promenade'tan sonraki 2. Tablo, " E ski

tahta üflemeçalgılara kendilerini gösterme

Şato'· orta hızda, şarkı söyler biçimde ve

olanağını da sağlamıştır.

ü zü ntülü ( And antino molto cantabile e
con d olorel havada bir ortaçağ tru badu

le adlı, biri zengin, şişman, oturaklı tavır

runu ( gezgin ozan) yüksek du varların al

da konuşan; diğeri - tam karşıtlıkta- faki r,

6.Tablo, Samuel Goldenberg ve Schmu y

tında gösterir. Trubadurun 6/S'lik ölçüde

zayıf, titreyen ve diğerine yalvararak eği

ki uzun,

melankolik şarkısını Ravel -

len tavırdaki iki Polonya yahudisini can

orkestrasyonu nda- saksafon ve fagot ara
sında paylaştırır; buna tahta ü flemeler de

landırır. Ravel buradaki orkestrasyond a

katılır.

tir.

süıdinli iki trompeti u staca değerlendirmiş

Tekr.ar bir Promenade' tan sonraki 3.Tablo

Promenade'tan sonra 7.Tablo ' ' Limoges'

" Tuileries Sarayı"dır. Neşeli ve kaprisli { Al

d a Pazar Yeri" ni gösterir. Pazarcı kadınla

legretto non troppo, capricciosol tempo

rın canlı, kaprisli (Allegretto vivo, capric

da, sarayın ü nlü bahçelerinde oynayan,

cioso) çekişmeleri sürekli bir d evinim(Per

d ad ılarıyla tartışan çocuklar canlandırılır.

petu m mobilel gibi yansır; en sonda
hepsinin bir ağızdan gürültü lü bagınşları

Orta hıza yakın ve ağırbaşlı (Sempre mo
derato, pesantel yorull)lanan " Bydlo"
4.Tablo'dur. Polonya yapisı bu ağır öküz

duyulur.

arabası, gürültülü bir kağnı gibi, -gü çlü

8. Tablo ağır (Largol tempoda canland ı
rılan yeraltı mezarları " Katakomblar"dır.

Basso Ostinato (Direngen basl eşlikte- kağ
nıyı süren köylünü n söyledi ği halk şarkı

Hartmann, elinde lambayla bir Paris ka

sıyla sergilenir. Melodi tubada duyulur;
sonra doğru sü rdinli kornod a yansır.

meye

Karanlık ve ciddi havadaki müzikle ressam
takombunda canlandırılır. Müzik iki böl
(Roma mezarları "Sepulchrum

romanum" ve " Cu m mortiu s i n Lingua
mortu a" ) ayrılmıştır. Üzüntülü akorlarla,
bakır ü flemeçalgılard a u zayan müziğin,
"Ölü lerle, ölülerin dilinde" ( Cum merti
u s i n Lingu a mortual bölmesi için Mus
sorgski, "H artmann' ın yaratıcı ruhu beni,
i çini h afi fçe ayd ınlattığı ku rukafalara
yöneltiyor" der. Bu mistik bölmede Si mi
nör tondaki Promenade üzerine uygulanan
müzik, ses tekrarları ( tremolol biçiminde
figürlerle güçlendirilir.
Tahta ü flemelerin yumuşak bir pasajıy
la geçilen 9.Tablo " Baba Yaga'nın Ku lü 
besi" aslında Rus halk efsanelerinin bü
yücüsü olan Baba Yaga'nın, bir saatin için
den görünen resmini tasvir eder. Mus
sorgsky bü yücüyü hızlı tempoda, alışılmış
biçimde uçan bir cad ı olarak canlandırır.
Baba Yaga tavuk ayakları altındaki ku lü
besinde yaşamakta, ancak kor halindeki
havan ve havan eli yard ımıyla u çmaktadır.
Yaylıçalgıların ilginç bir pasaı ıyla u laşı
lan sonuncu lO .Tablo, su rlarla çevrili Kief
kentinin ü nlü , bü yük kapısını gösterir. Bo
h atir Kapısı ad ıyla anılan bu muazzam
kütle Rus stilinde yapılmıştır. Güçlü ulu
sal marşlardan sonra koraller, çan sesleri
arasında doğal ve görkemli bir manzara çi
zilir. Promenade temasıyla karışan bu te
malar eseri törensel sona u laştınr. (Süre 3l'l
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LUIGI BIANCHI

970 Cari Flesch Uluslararası Yanşma
sı'nda viyola için birincilik ödülünü
kazandıktan sonra konser sahnelerinde bir vi yola virtüozu olarak üne kavuşan
Luigi Alberto Bianchi yedi yıl kadar ön
ce, Milana'da ünlü Amati viyolasının ça
lınması üzerine viyolonist olarak yeni bir

kariyere başladı. Sanatçı şimdi ise, iki yıl
önce satın aldıgı ve Viotti ile Thibaud'ya
ait olan "Colossus Stravardi, 1716" yapı
mı bir kemanla çalmaktadır.
Bianchi Londra'daki ilk konserini
1986'da, Royal Festival Hall'da Beethoven'
in Keman Konçertosu 'nu çalarak verdik

ten sonra T imes'in eleştirmeni Paul Grit
tith şöyle yazmıştı: "Yorumunun objektif
zerafeti, dogal yetenegi James Loughran
yönetimindeki Londra Filarmoni'nin faz
la yüksek eşligine ragmen dikkat çekti".
M ayıs 1989 'da Londra'da Yuri Temirka
nav'un yönettigi Kraliyet Filarmoni' yle ver

digi ve Mendelssohn'un Keman Konçer
tosunu yorumladıgı son konserini ise Peter
Crump, "Parlak, kendinden emin, taze ve
heyecan verici" olarak nitelemiştir.
1989 Eylülünde Sir Yehudi Menuhin yö
netimindeki Kraliyet Filarmoni eşliginde
Gstaad Festivali'nde Mozart'ın Keman

Konçertosu'nu, aynı yılın Kasım ayında da
Erich Leinsdorf ve Philade1phia Orkestra
sı' yla Philadelphia'da dört, Washington'da
Kennedy Center'da bir konser veren sanat
çı, 1990 yılında Roma'da Bolşoy Oper.ası
şefi Mark Ermler ve Santa Cecilia Orkes
trası. Washington'da da Yuri Temirkanov
ve Ulusal Senfoni Orkestrası eşliginde ça
lacaktır. Luigi Bianchi Ocak 1991 'de Lon
dra'da Royal Festival Hall'da Vladimir Ash
kenazy yönetimindeki Kraliyet Filarmo
ni' yle Çaykovski'nin Keman Konçertosu'
nu yorumlayacaktır.
Ayrıca İtalyan besteci Alessandro Rolla'
nın eserleri üzerine bir kitap yazan ve
!!.Dünya Savaşı'ndan beri kayıp olarak ka
bul edilen Mendelssohn'un Op.64 Keman
Konçertosu 'nun özgün· elyazmasını Kra

kov'da IPolonyal kısa süre önce bulan Lui
gi Bianchi, Mozart'ın Sinfonia Konçer
tant'ını Menuhin ve İngiliz Oda Orkes
trası'yla birlikte EMI plak şirketi için dol

durmuş; en son olarak da üç CD halinde
yayınlanmak üzere gitarist Maurizio Pre
da'yla birlikte Cenava'da Paganini'nin hiç
yayınlanmamış keman-gitar sonatlarının
kaydını yapmıştır.
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ÇAYKOYSKi
KEMAN KONÇERIDSU

•

yotr llyiç Çaykovski'nin 1878 yılı baha

nnda İsviçre'de Cenevre gölü kıyısında
ki Ciarens'de -hiç görmediği hamisi olan
Nataşa von Meck'in davetiisi oldugu mutlu
günlerde yazdığı Keman Konçertosu 'nun ka
deri de üç yıl önceki piyano konçertosununki
gibi oldu . . . Besteci, 4"tonina Milyubkova ile
sadece üç ay süren evliliğinden Ekim 1877'de
kaçmış, Moskova'da bozulan ruhsal dengesi
ni yeniden sağlamıştı. Bu arada genç Rus ke
mancısı Josef Kotek' in sürekli isteği üzerine bir
keman konçertosu üzerinde çalışınağa başla
mış, ünlü Joseph Joachim'in öğrencisi olan bu
virtüozun da teknik yardımıyla süregelen ça
lışmalannı 19 Mart tarihli mektubunda Nataşa
von Meck'e şöyle anlatmıştı: ". . . Birinci bölüm
bitti, yann ikinciye başlıyorum. Havamdayım
ve bu rahatlıkla zamanın nasıl geçtiğini farket
meden kolayca çalışabiliyorum . . ." Çaykovski
bu arada yazdığı ikinci bölümü beğenmemiş
ve yeni bir ağır bölüm yazmış, eskisini ise
Op.42 "Souvenir d'un lieu cher" !Sevilen bir
yerin anısınai diye adlandırdığı üç bölümlü
eserin başına "Meditation" ismiyle almıştı.
25 gün içinde tamamlanan eserin ilk yoru
mu için üç yıl gerekti: 1875'teki, " Keman ve
Orkestra için Melankolik Serenat" ta oldugu
gibi bu konçertoyu da Leopold Auer'e ithal
eden Çaykovski'yi bu ünlü virtüoz ve keman
öğretmeni şu sözlerle reddediyordu: " Dostum.
eseri keman için tekrar düzenledikten sonra ge
tirin: onu bu haliyle kimse çalamaz". Konçer
to ancak üç yıl sonra Viyana'da çalınabildi.
Helmesberger'in öğrencisi Adolf Brodsky'nin
4 Aralık 1881 günü Hans Richter yönetimin
deki orkestra eşliğinde Filarmoni konserlerin
de seslendirdiği esere tepki büyük oldu. Kon
serin provasında, yalnızca partisyondaki yazım
hatalan düzeltilebilmiş, konçerto doğru dürüst
çalışılmamıştı bile. Bu nedenle orkestra tüm
partisini ancak duyulabilir gibi, pianissimo yo
rumlamış, solist alkışlanmış, eser yuhalanmış
tı. Acı dilli eleştirmen E. Hanslick'in yazısın
da şu satırlar da vardı: "Çaykovski pek sık rast
lanan bir yetenek değil: fakat tanıdığımız eser
lerine göre zevksizliği ve zorlama deha göste
risiyle. orijinallikle kabalığın. mutlu esinle son
suz ukalalığın garip bir bileşimiydi. Bu keman
konçertosu da öyle! Aynca keman da çalınma
dan yolundu, moranneaya kadar pataklandı.
Tüyler ürperten bu güçlükleri falsosuz çalabi
lecek kahraman var mıdır bilinmez ama, ke
mancı Brodsky -bizden az olmamak üzere- bu
işkenceye katlandı . . . Slav hüzünlü Adagio bi
zi biraz sevindirir gibi geliştiyse de, yabani ve
adi çehrelerin görüldüğü, kaba külurlerin du
yuldugu Final'de, hatta bu yabanilelin kafayı
çektikleri ispirtonun kokusunun bumumuza
geldiğini hissettik. Ressam F. Vischer'in dedi
ği gibi. koktugu görülen resimler savı gibi. böy
lece ilk kez koktugu işitilen müzik parçalan
nın da varolabileceğini acıyla düşünebilece
ğiz . . .". Wagner ve Bruckner'i de sert yazılany
la hırpalayan Hanslick böylece müzik tarihi
nin, belki de en çirkin eleştirisinin sahibi ol
muştu . . . Brodsky'nin cesurca çal ınayı sürdür
düğü konçerto önce Londra'da. sonra da di
ğer Avrupa kentlerinde başan kazandı. hatta
sonunda Leopold Auer de eseri beğenerek re
pertuanna aldı ve başlıca savunuculan arası
na katıldı .

Keman Konçertosu'nun ! . Bölümü Allegro mo

kazandı.Ancak bu bü1ük başarıda en önemli

derato başlığını taşır. Re Majör tonda ve 4/4'lük
ritimdeki bölümün ilk 22 ölçüsUndeki orkes

unsur. Rus geleneğin-deki grotesk efel-.1lerin.
alaycılığın �·erine. plastik \'C bir ressamın an
latımı gibi kullanılan müzikte. bestecinin de

tra girişinde giderek artan bir güçle ana tema
sezdirilir. Beş ölçülük zarif bir kadansla giren
keman çok hafif eşlikte ana temayı duyurur.
Sonra çift seslerle ve bir oktav tizden temayı
tekrarlar ve geçiş temasını duyurur. Akıcı pa
sajlarla. parlak figürlerle doruğa eriştikten son
ra giren La Majör tondaki lirik ikinci tema ser
gilenir. Parlak sunuştan sonra orkestra tüm gü
cüyle ana temaya döner ve ternalann son öl
çülerini Polonez ritminde !alla polaccal işler.
Bu iki temayı izleyen ve Çaykovski'nin kendi
ne ait olan bu çok güç kadansla gelişim sona

vimivle "Yeni Sadelik"e önem verilmesivdi.
. Sh�kespeare' in ünlü eseri üzerine kurul�n ve
birbiri için ölümü göze alan iki aşığın -Romeo
ve J ü lyet ' in- İtalya' nın Ve rona kentinde
16.yüzyılda geçen öyküsünü dile getiren bale
üç perde ve 13 tablodan oluşur. Baleden seç
meler birinci ve ikinci süitlerden alınan bölüm
lerle oluşur ve genellikle 10 bölüm olarak uy
gulanır.
! . Bölüm ritmik bir işleyişle biribirine düş
man iki aileyi. Montegü ve Kapulet'leri canlı

değerlendirmesinden -ve ikinci temayı bu kez
Re Majör'de sunmasından- sonra canlı ve par

ve temkinli IAIIegro pesantel tempoda vurgu
lar. Törensel biçimde duyurulan ve baslann be
lirlediği bu ritmik bölüm. balede iki düşman
ailenin uşaklannın kavgasını sergiler.

lak IAIIegro giustol tempodaki Coda'ya ulaşı
lır. Heyecanlı bir Rus halk dansını anımsatan
son ölçülerdeki yeni ezgiyle birinci bölüm bir
fina! havasında sona erer.
Sol minör tonda. 3/4'lük ölçüdeki ağırca

baloda canlı IVivacel tempodaki zarif dansı.
iki ailenin karşıtlığını daha da belirginleştirir.
Kemanda duyulan Rondo biçiminde melodik
gençlik teması, ikinci temanın hüzünlü ceva

erer. Flütün ezgisiyle tekrar ana temaya dönü
lür. Tekrar serimde kemanın temalan özgürce

IAndantel tempodaki 2. Bölüm Canzonetta
!küçük şarkı) başlığını taşır. Sakin -Hanslick'in
tanımıyla hüzünlü ve Slav yapısındaki- ezgi,
Idametin önderliğinde üflemeçalgılar tarafın
dan seslendirilen girişten sonra. sürdinli ke
manla duyurulur. Flütün varyasyonla süsledi
ği melodi, kemanın Mi bemol Majör tonda
karşıt bir temayla cevabına yol açar. Bu lirik
ve güzel tema, üflemeçalgıların ilginç staccato
eşliklerinde de duyurulur ve orkestra girişinin
tekranndan sonra orkestranın güçlü atağı iz
ler ve ara verilmeden üçüncü bölüme geçilir.
Rondo formundaki Re Majör tonda ve 2/4'
lük ölçüdeki çok canlı Wlegro vivacissimol Fi
na!' in ilk temasını orkestra başlatır. Solo ke
man virtüoz kadanslarla bunu geliştirir. Ana
tema daha sonra duyulur. Olağanüstü hızda
kadanslarla süslenen tema arada orkestra ge
çitleriyle soluklanır. Çigan stilinde, hızlı-ağır,
virtüoz-lirik bölmelerle gelişen bölüm ağır yer
lerde üflemeçalgılara da zarif biçimde kendini
duyurma olanağı sağlar. Glissando' lar !kayma
lar), armonik sesler. üflemeçalgılann yankılı
tekrarlan bu folklorik temayı süsler. Sonda çok
hızlı ve ateşli bir Kazak dansı havasında eser
parlak sona ulaşır. !Süre 34')
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PROKOFİEF
ROMEO VE JÜLYET
918'den sonra Avrupa'ya giden ve uzun

yıllar Paris'te yaşayan Rus besteci Sergei
Prokofief 1933'de tekrar Rusya'ya döndük
ten sonra 1934'de -kariyerinde bir dönüm nok
tası olacak olan- beşinci balesi " Romeo ve
Jülyet" üzerinde büyük bir istekle çalışınağa
başlamıştı. Rusya'da o günlerin en gözde bes
leeisi olan Prokofief. kendini uzun yıllar uğ
raştıracak olan eserini 8 Eylül l935'de tamam
ladı. Aynı yılın Ekim ayında Moskova Bolşoy
Tiyatrosu' nda konser biçiminde çalındıktan
sonra Prokofief 1936'da eseri iki ayn bale süiti
1Öp.64a ve Op.64bl olarak düzenledi. Ancak
bale süitleri ilk olarak Rusya dışında, Çekos
lovakya'da Bmo kentinde 30 Aralık 1938 gü

2 . Bölüm Genç Jülyet ' i tanımlar. Genç kızın

bıyla karşılanır.
3 . Bölüm Gavotte'u . baloda yapılan canlı
lVivol dansı izleyen 4.Bölümde. maskelerle ya
pılan dansta, Jülyet'in yüzünden düşen mas
kenin altında gördüğü güzell iğe kapılan
Rameo'nun d�ları orkestral bir Capriccio
biçiminde canlandınlır.
5 . Bölüm Romeo ve Jülyet'in " Balkon Sah
nesi"dir. Ağır ILarghettol tempoda. li rik güzel
l ikle bir müzik iki gencin birbirine olan aşkla
rını itiraf edişlerini yansıtır.
Baloda yapılan Divertissement biçiminde
ateşli bir dansın üflemeçalgıların ön planda
seslendirdiği 6.Bölümden sonra ?.Bölüm Ra
hip Larenzo' nun -viyola ve fagotlarla ağır ve
duygulu IAndante espressivol tempoda canlan
dırılan -Romeo'yu teskin ve öğüd verme sah
nesidir.
8 . Bö l ü m ,

Rameo' n u n Montegü' lerden

Tybalt'i öldürmesini aceleci IPrecipitatol tem
poda, gerilimle sergileyen ve bir cenaze kor
tejiyle sona eren bölümde. kemanların keskin
darbeleri üflemeçalgıların saldırgan ataklarıy
la desteklenir: sonra güçlü bir orkestra tınısıyla,
ölümü simgeleyen trajik ve törensel bitişe ge
çilir.
IO.Bölüm Romeo ve Jülyet'in ayrılıştan ön
ceki sahnesidir. Önce ağır (Lento l , sonra can
lanarak lpoco piu animatol gelişen bu sahne
de yaylılann tremolo eşliğinde flüt günün do
ğuşunu, aşıkların ayrılması gerektiğini duyu
rur. Yaklaşan ölüm adeta hissedilmektedir. Tu
bada işitilen çağn ayrılığı belirler.
IO.Bölüm, Romeo'yu Jülyet'in mezannın ba
şında canlandınr. Romeo sevgilisinin gerçek
ten öldüğünü sanmaktadır. Ağır ve matem ha
vasındaki IAdagio funebrel müzik, Rameo'nun
zehiri içip ümitsiz durumda ölmesini. hafifçe
sönerek canlandım Sevgilisini yanında ölmüş
görünce Jülyet'in aynı yolu seçmesi hüzünlü,
elejik bir ezgiyle yansır. Obua ve flüt, orkestra
sessizliğe ulaşırken son sololannı yapar ve eseri
sona erdirirler. !Süre 45')

nü Q. Amoldi yönetiminde seslendirildi.
l l . Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra
Rusya'da Leningrad'ın ünlü Kirov Tiyatrosu'n

Bugün her solist kemanemın repertuannda

da ll Haziran 1940'da. Libretto'yu da hazırla
yan Leonid Lavrovski'nin koreagrafisiyle ve
ünlü balerina Calina Ulanova'nın Jülyet ro

yer alan belli başlı konçertolar arasında bulu
nan ve üç bölümden oluşan Op.35 Re Majör

Williams'ın da desteğiyle -Bale büyük başan

lünde katılımıyla. kostümleri hazırlayan Peter
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LENINGRAD FILARMONI ORKESTRASI
LENINGRAD PHILHARM01VIC ORCHEST�4
Şef/Conductor

LENİNGRAD
FİLARMONİ ORKESTRASI

Yuri TEMIRKANOV
Senfoni No.S, Mi minör Op.64
Symphony No.S in E minor Op.64

P.İ.

ÇAYKOVSKİ/
TCHAIKOVSKY

•Andante-Allegro con anima

(1840-18931

•Andante cantabile. con aleuna licenza
•Valse. Allegro moderato

m

m

•

P.İ. ÇAYKOVSKİ/
TCHAIKOVSKY

D

m

D

m

m

m

D

a

a

D

m

m

Fındıkkıran Balesi'nden II.Perde Müziği
Nutcracker Ballet , Act II

yetler Birliği' ndeki en eski senfonik top

luluktur. Kraliyet Müzik Korosu'nun temel
leri üzerine kurulan orkestra 20. yüzyılın

başlarına kadar sadece soylu çevreler için
faaliyet gösterdi. Sovyet Devrimi sırasın

•Tatlı Dağındaki Sihirli Şato/The Magic Castle
on the Mountain of Sweets

da ise orkestra devlet orkestrası haline ge

tirildi ve bu yeni statüsüyle ilk konserini

•Clara ve P rens/Clara and P rince Charming

8 Kasım 1917'de verdi; bir yıl sonra da.

•Divertissement . Karakter Dansları/Charaeter Dances

Sovyetler Birliği'ndeki önemli ilk müzik

Çikolata (İspanyol Dansıi/Chocolate (Spanish Daneel

Kahve (Arap Dansıi/Coffee (Arabian Daneel

kuruluşu olan Petrograd Filarmoni'ye bağ

Trepak (Rus Dansıi/Russian Dance

Leningrad Filarmoni ilk yıllarını Emi!
Cooper, Nikolai Malko. Glazunov. Kusse
vitski, Fitelberg. Çerepin gibi devrin bü
yük şeflerinin yönetiminde ülkedeki çeşitli

landı .

Çay (Çin Dansıl/Tea (Chinese Daneel

Kamış Flütlerin Dansı/Dance of the Toy Flutes
Polichinelle. Palyaço/The Clown

•Çiçeklerin Valsi/Waltz of the F lowers

kuruluşlarda konserler vererek geçirdi . Da

•Pas de Deux

ha sonraki yıllarda orkestranın sanat yö

Intrada

netmenliğine atanan Ossovski ve Solertins
ki'nin çalışmalarıyla repertuar genişledi;

I . Vaıyasyon/Variation (Tarantellal

II. Vaıyasyon/Variaton. Şeker Perisinin Dansıl
Coda

Beethoven, Mahler ve Bruckner gibi bes

Dance of the Sugar Plum Faiıy

teciler dahil olmak üzere ilginç senfonik

prograrnlar müziksevedere sunulmaya baş

•Bitiş Valsi ve Büyük Fina! (Apotheosei/Closing Waltz and
Grand Finale

o

sons'un da birinci konuk şefi ol

duğu Leningrad Filarmoni Orkestrası Sov

• Fina! e. Andante maestoso

m

M

üzik Yönetmenliğini Yuri Temir

kanov ' un yaptığı ve Mariss Jan

landı. 1930'larda orkestrayı Aleksandr Ga
uk ve Avusturyalı şef Fritz Stiedıy yönet

ti; Mravinski 1938 yılında şefliğe atandı ve

Katkılanndan dolayı RENAULT-MAİS'e teşekkür ederiz.
We should /ike to thank RENAULT-MAIS for their contributions.

bu görevini 50 yıl süreyle de sürdürdü. Or
kestra, savaştan sonra Avrupa, Asya ve

Amerika'da 25 ülkede Stokovski. Munch.

Cluytens, Markevitch, Krips. Kodaly ve

Britten yönetiminde konserler verdi.

Mravinski ile Şostakoviç arasında büyük

dostluktan dolayı Şostakoviç' in eserlerinin
orkestranın repertuarında önemli bir yeri

oldu ve bunların bir çoğunun ilk yorum
ları gerçekleştirildi; Mravinski bu bestele
ri yorumlayan en iyi şef olarak tanındı .
1975'de bestecinin ölümünden sonra or

,1 .

kestra resmen onun ismiyle de anılmaya

i ...

başlandı .

Leningrad Filarmoni Rusya dışında tur

•

neye çıkan, bu tumeler sırasında plaklar

\.

dolduran ve üne kavuşan ilk Sovyet orkes

,;·

trasıdır. 1989'da Mravinski' nin ölümünden
sonra orkestranın şefliğine ve sanat yönet

• •. ıı ılı\1•

menliğine Yuri Temirkanov. birinci konuk

şefliğine de Mariss Jansons atandı.

,,
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ÇAYKOYSKi
SENFONİ N0.5

•

•

nın pırıltılı cevabıyla duygulu bir diyaloga

vertissementl bir dizi karak-ı.eristik dans

dönüşür. Viyolonsellere. sonra da keman

sergilenir: İlk dans İspanyol stilinde Çiko

lara geçen tema heyecan verici şekilde tüm

lata Dansı'dır. Bunu Arap tarzında 3/8'1ik

Senfoni'sinden sonra l l yıl senfo

orkestraya ulaşır ve tutkuyla yükselir. Çay

ölçüdeki Kahve Dansı izler. Süitte Arap

ni yazmayan Çaykovski. 1888'in
yaz aylarında bestelediği S . Sen

kovski bu bölmeyi · · ikimiz de uçsuz bu
caksız şüphe denizinde sığınacak bir li

tempodaki. ancak egzotik. monoton ha

foni'siyle yeniden bu alana döndü . O yı

man bulamadan sürüklenmekteyiz" söz

vadaki bölümde Çaykovski sadece sürdinli

lın başında ilk kez Avrupa'da orkestra yö

yaylıçalgılara ve üflemeçalgılara ver vermiş:

neticisi olarak uzun bir tumeye çıkmış. bir

leriyle tanımlar. Kader teması tehdit edici
bir havada tekrar duyulur. Bölüm yine -

çok büyük kentin yanısıra

önem verilen çalgı- klarnetin ezgisiyle so

•

Leipzig'de

Brahms, Grieg ve Delius'u, Prag'da Dvo

na erer.

rak'ı, Paris'te Gounod, Massenet ve Pade

3 . Bölümde IAIIegro moderatol alışılmış

n:wski 'yi görmüş; Rusya'ya döndükten

Scherzo' nun yerini vats alır. Daima deği

sonra, Nisan ayında Frolovskoye'deki say

şerek. çeşitli çalgı gruplarıyla sunulan bu

fiye evine çekilerek beste yapınağa koyul

şiirsel ve zarif havadaki vats bölümünde,

muştu. Dört haftada taslakları, üç hafta

kader teması ancak sona doğru . şernal ar

da da enstıümantasyonu tamamlanan eser.

biçim inde klarnet ve fagotlarda duyulur.

ilk kez 1 7 Kasım günü Petersburg'da bes

4 . Bölüm de Winale: Andante maes

teci yönetiminde seslendirildi.

toso-AI Iegro vivacel ilk bölüme benzer.

Dansı olarak yer alan bu neşeli !AIIegrol

arada doğu etkisi veren defteri de kullan
mış. mistik ve büyülü bir ortam yaratmış
tır. Sonunda dans haliiçe söner. hiçliğe ula
şır.
3. Dans. " Çay" adını taşıyan. 4/4 'lük öl
çüdeki. daha ağırca L-\l legro moderatol
tempodaki Çin Dansı. hoplayan Çiniileri
canlandıran. yalnızca 32 ölçü süren ve fa
gotla kontrabasın sürekli tekrarlanan piz
zicatosu eşliğinde. tiz sesli flütün duyur
ctuğu inişli-çıkışlı ezgiyle yansıtılır.
Karakter danslarının dördü ncüsü Rus

Çaykovski 'nin, Hamburg'daki kalışında

Uzun ve ağır giriş Untroductionl bölme

kendisine bir baba gibi çok ilgi gösteren.

siyle başlar. Ancak kader teması. bu kez

dansı olan Trepak'tır. 2/4'lük ölçüdeki bu

parlak Majör tonda açıklanır. Şenlik ha

çok canlı !Tempo di Trepak. molto viva
cel geleneksel Kazak darısı orkestranın tüm

fakat "çalgılama tekniğini çok fazla rahat
sız edici, hatta gürültülü davut seslerini an
tipatik bulduğunu" belirten ve " Rusya'yı
terkedip. gelişmiş bir kültür ülkesi olan N
manya'ya yerleşmesini" öneren Filarmo

vasındaki üflemeçalgılar ve çan sesleri bu
nu güçlendirir. Daha sonra hızlanarak IN

gücüyle. Rus vurgulamasıyla sergilenir. Bu

legro vivacel. yan ternalarta karışarak, güç
lü kontrastiarta bezenerek gelişir. Sonda.

ölçüde. orta hızda IAndantinol. sahnede

nu izleyen " Kamış Flütlerin Dansı" 2/4'lük
beş Mirliton' u canlandıran bir danstır. La

ni Derneği'nin 80 yaşındaki başkanı T.

kader teması görkemli biçimde duyurulur.

Ave-Lallement'a bu senfonisini ithal edişi

Eser büyük heyecan içinde -sanki kaderi

tin ülkelerinde rastlanan. düdüğe benze

de anlamlıdır.
Senfoniyi beğenen dinleyicilere karşın

yenilgiye uğratacakmış gibi- çoşkuyla so
na erer. (Süre 47'l

yen, kamıştan veya kartondan yapılmış

eleştirmenler esere cephe almışlar; Çay
kovski, hiç görmediği hamisi Nataşa von
Meck'e yazdığı mektupta S . Senfoni'si ko

ÇAYKOYSKi
FINDIIOORAN BALESi
II. PERDE MÜZİGİ

•

•

hisseden ve tüm bunları -bu arada eşcin

Ç

sel oluşunu da- kadere bağlayan Çaykovs

kıran ve Fareler Kralı" adlı öyküsünden

nusunda kendisinin de ümitsizliğe düştü
ğünü, "yaratıcı gücünü yitirdiği" korku
suna kapıldığını belirtmişti. Sağlıklı bir ya
pıya sahip olmasına karşın, zamanının ço
ğunu ağlamakla geçiren, yazdıklarını be
ğenmeyen , kendini mutsuz, kötü talihli

ki, son senfonilerinde bu görüşü -kaderi
ana tema biçiminde kullanmış ve not def
terine de bunları kaydetmiştir.
S . Senfoni'de ilk bölümün IAndante
AIIegro con animal ağır IAndantel girişi,
karanlık ve pes sesli klametle başlar. Cho
pin'in Op.26 No.2 Mi bemol minör Polo
nez'inin ağır bölmesini anımsatan melan
kolik tema diğer bölümlerde de ortaya çı
kacaktır. Sonat formundaki canlı bölme
nin Wlegro con animal ana teması ise üf
lemeçalgılarla gelişerek yaylıçalgılara ge
çer; çalgı gruplarının tutkulu tavırlarıyla
doruğa ulaşır. Yaylıçalgıtarla duyurulan sa
kinleştirici bir yan tema da kenara itilir.
Vahşi bir patlama anından sonra keman
lar ve tahta üflemeçalgılar duygulu ve an
lamlı ikinci temayı sunar. Bunların geliş
mesinden sonra kaderin ritmik tehdidi be
lirir. Bazen sakinleşen, bazen çoşan böl
melerden sonra yaylılar, fagot ve sonunda
da timpani gizemli bir sessizliğe ulaşır.
Orta tempoda, biraz özgürce, sürü klen
meden ve bir şarkı söyler gibi yorumlan
ması (Andante cantabile, con aleuna licen
zal öngörülen 2. Bölümde, Çaykovski' nin
en etkili ezgilerinden biri romans biçimin
de yansıtılır. Solo komonun duyurduğu,

aykovski 1891 yılı başlarında. Peters
burg Çarlık Operası' nın bir sipari

şi üzerine Fındıkkıran Balesi'ni yaz
mıştır. E.T.A. Hoffmann'ın " Fındık

oyuncak çalgı olan Mirliton'ları. bu dansta
zarif bir ezgiyle, üç flüt yansıtır: sonra on
lara trompet de katılır.
Karakter danslarının sonuncusu olan
Palyaço'dan sonra tüm balenin en sevilen
bölümlerinden olan Çiçeklerin Valsi gelir:
Zarif ve ince biçimde başlayan. tahta üf
lemeçalgılar. arp. kornolar ve yaylıçalgıla
rın canla başla yer alarak geliştirdikleri
Vats, gerçekten de adına uyan güzellikte
dir. Dört ilginç temanın sergilenmesinden
sonra parlak bir dorukla sona eren bu val

esinlenen A. Dumas'ın Fındıkkıran' ını ko

sin baledeki yorumunda da, tüm oyuncak- ·

nu alan Marius Petipa'nın librettosu üze

lar, Ciara ve Prens ile birlikte sahnededirler.

rine iki perdelik lüç sahnelikl hazırlanan
bale ilk kez 17 Aralık 1892'de Lev ivanof 
un koreagrafisiyle -bestecinin kısa opera
sı Yolante ile birlikte- sahnelenmiş. ancak
pek başarı kazanamamıştı. Daha önce 19
Mart 1892'de Çaykovski'nin düzenlediği

Daha sonra büyük " İkili Dans" ! Pas de
Deux) yer alır. Burada Şeker Perisi ve Prens
danseder. Orta hızdaki törensel IAndante
maestosol girişi Iİntrada-Entre"e l izleyen
l .Varyasyon, prens tarafından sergilenen
bir İtalyan dansı, Tarantella'dır. 2.Varyasyon

bir süit biçiminde, Op. 71a olarak seslen

ise. sahnede parmak ucunda len pointel

dirilen bölümler yanında, günümüzde ese
rin perde müzikleri de ayrı ayrı çalınmak

yapılan Şeker Perisinin Dansı'dır. Yaylıçal

tadır.
Esere konu olan ve 19.yüzyıl ortaların
da geçen öyküde, Noel ' i kutlamakta olan
ailenin kızı Clara'ya hediye olarak bir fın
dık lya da ceviz) kırma aleti getirilmiştir. Ge
ce herkes yattıktan sonra, saat gece yarısı
12'yi vurunca Fındıkkıran canlanır. bir alay
oyuncak askerin başına geçerek farelere
karşı savaş açar: Clara da ona yardımcı
olur. Fareleri yendikten sonra Fındıkkıran

gıların pizzicato'suyla başlayan 2/4'lük öl
çüdeki bu dansta tümüyle Celesta adlı çal
gının sesi egemendir. Çaykovski, Paris'te
bulunduğu sırada, ara sokakların birinde
dinlediği, minik bir piyanoya benzeyen ye
ni icad edilmiş bu çalgının gümüş gibi se
sine hayran Jr.almış ve onu ilk kez arkest
rada kullanan besteci olmuştur.
Genellikle 2 . Perdeden ayrı düşünülen
son bölümde, Fındıkkıran Balesi'nin Bi
tiş Valsi ve Büyük Final (eski Yunancada

Clara ile masal dünyasında bir gezintiye

tanrılaştırma anlamına gelen Apotheose)

çıkar.

başlıklı sahnesinde bir arı kovanı çevresin

l l . Perdede. Clara ve Fındıkkıran çıktıkları

de küçük arılar dans etmekte, kraliçeleri
ne saygı göstermektedirler. (İlk temsilde

gezide, Tatlılar ülkesinde, Tatlı Dağı ' nda
ki şatoya u laşırlar. Burada yakışıklı bir

sağlayamaması nedeniyle fazla başanya

Aynı zamanda üçüncü ve son tablo olan

sahnede yer alan 59 çocuğun pek uyum
ulaşamayan balenin bazı uygulamaların

sonra da viyolonsellere geçen -ilk dinieniş

prense dönüşen Fındıkkıran, şeker peri
lerini toplar ve Cl ara' nın kahramanlığı bir

da Apotheose sahnesi, Divertisselnent ara

te bile belleklerde kalabilen- bu ezgi, obua-

eğlenceyle ödüllendirilir. Bu eğlencede IDi-

sına Çocuk Dansı olarak ta alınmaktadır.)
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BRIT IEN
GENÇ ADAMIN
ORKESTRA REHBERİ

JOHN McLAUGHLIN

çalgılar gelir ITherne Dl, çeşitli vurmaçal

gılar da temayı tekrarlar ITherne E); tek
rar tüm orkestra temayı çalar ITherne F)
ve sıra onüç vaıyasyona gelir.

l.Vaıyasyonu çok hızlı IPresto) tempo

da çok tiz sesli Pikoloflüt ve flüt gerçek

leştirir IVar.Al . 2 Vaıyasyonu ağır ILento)

hızda zarif tınılı obualar çalar Nar.Bl , sonra
biraz canlanan orta IModerato) tempoda

klarnetler kendi aceleci özelliklerini yan
sıtan 3Vaıyasyonu sergiler IVar.Cl. 4Var

yasyon daha hızlıca, neşeli bir marş (AJ

legro alla marciaJ temposundadır. Bunu ka

lın sesli fagotlar eğlenceli biçimde legato

ya da staccato olarak duyurur (Var.Dl .
5Vaıyasyonla sıra yaylıçalgılara gelir: Önce

kemanlar parlak bir polonez IBrillante, alla
polaccal stilinde sonoritelerinin güzelliği

ı

942'de Yorkshire'da ( İngiltere) doğan

McLaughlin, Georgie Fame'in "Blues
Flames" topluluğu üyesi olduğu sıra

larda dikkat çekrneğe başladı; daha sonra

Graham Bond topluluğuna katıldı, 1 968'de
de ilk grubunu kurdu

ve ödül alan

" Exploration" albümünü çıkardı . 1 969'da

Amerika'ya giden McLaughlin. Wayne
Shorter ve Miles Davis gibi birçok tanın

mış isimle çalıştı. plaklar doldurdu ve ünlü

Mahavishnu Topluluğu'nu kurdu . Bu

orkestrayla çalışmalarını sürdürürken

C arlos Sanıana'yla " Love Devotion
Surrender" ve Michael Tilson-Thomas yö

netimindeki Londra Senfoni Orkestrası' y
la da "Apocalypse" adlı plaklarını yayın
ladı.

Daha sonra. doğu ve batı müzik gele

neğinin bir sentezi olan ve dünyada bü

yük yankılar uyandıran Shakti grubunu
kuran ve yoğun plak çalışmalarını sürdü

ren John McLaughlin. Chick Corea ve
David Sanbom'la "Johnny McLaughlin
Elecıric Guitar ", piyanist Katia Labeque'

le "Music Spoken Here", Paco de Lucia

ve Al DiMeola'yla birlikte "Passion. Grace
and Fire"

ve " F riday Night in San

Francisco" albümlerini yayınladı; Dexter

Gordon ve Herbie Hancock'la Bertrand Ta

vernier'nin ünlü "Round Midnight" fil

minde oynadı .
John McLaughlin'in en son başarıların

dan biri de. Los Angeles Filarmoni tara

fından sipariş edilen ve 1 98 5'de Los An

geles'de kendinin solist olarak katıldığı

konserde ilk kez seslendirilen "Gitar ve

Orkesıra için Akdeniz Konçertosu" oldu .

Konçerto daha sonra Fransa !Paris. Lyon) ,

! talya IBari l , Alınanya'da !Frankfurt) yeni

den vorumladı ve 1989 sonbaharında da
Michael Tilson-Thomas yönetimindeki
Londra Senfoni

Orkestrası

CBS"de plağa dolduruldu .

tarafından

ni melodik çizgileriyle, ustalıklarını da
akorlarla, çift seslerle yükselerek-alçalarak
sergilerler (Var.El . 6Varyasyon boğuk, ge

•
L

ngiliz besteci Benjamin Britten'in bu

nizden sesli viyolalara ayrılmıştır: V i yola
lar bu, pek o kadar da hızlı olmayan (Me

ilm için yazılmıştır. Daha önce Britten

ta perdede duyurur ( Var.Fl . Dokunaklı ve

eseri didaktik bir amaçla, belgesel bir

no mossol tempoda kibar sonontelerini or

aile dostlarının çocuklarına orkestra çal

içten tınılarıyla viyolonseller 7.Vaıyasyonu

şünmüş, Crow Film Şirketi tarafından "Or

lıçalgıların en büyüğü olan kontrahas ise

önerilince işe koyulmuştu . . .

niando Lento, ma poco a poco accelleran

gılarını tek tek tanıtan bir eser yazmayı dü
kestra Çalgıları" filminin müziğini yapması

Kendisinden ll yaş büyük olan Walton'
un. - yaşı ne olursa olsun- yaşlıbaşlı bir

bir şarkı biçiminde dile getirir Nar.G). Yay

ağır başlayıp azar azar hızlanan ICommi

do) tempoda, insanı şaşırtan bir canlılığa
ulaşarak Britten'in istediği ustalığı 8 Var

besteci olarak anılmasına karşın Britten.

yasyonda sergiler IVar. Hl . 9Varyasyonda

hevesli, macera meraklısı, ne öncü ne de

Türlü panltılı kaymalar lglissandol

için yazdığı eseriere de borçludur. Onun
" Genç Adamın Orkestra Rehberi" başlı

lışıyla arp kendini gösterir Nar. D. Aynı hız
da ll.: lstesso tempo) sunulan lOVaryas

başanya ulaşan bu film müziği, başlı ba

bi çalan ikili korno düosu bizi metal üfle

büyük İngiliz Barok besteci Henıy Purcell'

sur trompetlerin canlı (Vivace) tempoda,

2 . Kuartet'inde saygıyla değerlendiren Brit

ler IVar. Kl . 12Varyasyon ise neşeli ve gös
terişli IAilegro pomposol havadadır ve tö

hep "Genç" olarak tanınmasını, taptaze,

tutucu olmayan kişiliği · yanında gençler

ğıyla kısa zamanda konser salonlannda da
şına bir orkestra eseri oldu. Daha önce de
in

1 1 659- 1 695) müziğini Sone' lerinde,

ise sıra çalgıların kraliçesi arpa gelmiştir.
ve

akar

larının etkisiyle, haşmetli IMaestoso) ça

yonda -yaylıların ilginç eşliğinde- ekolu gi
meçalgılara götürür (Var.Jl. Bunu fazla ce

parlak biçimde sunduğu U Yaryasyon iz

ten'in. onun 1 69S'de yazdığı "Abdelazar,
ya da Arabın Dönüşü" adlı sahne müzi

rensel trombonlar da kendi önemlerini

füg bestelemesi nedeniyle eser, "Purcell'

ağır sikletteki tubalar da katılır (Var.U .
13 .son Varyasyon yine vurmaÇalgılara ay

ğinin ana teması üzerine 13 vaıyasyon ve

in bir Teması Üzerine Varyasyonlar ve
Füg " ismiyle de anılır.

İlk kez 29 Kasım 1 946'da Londra'da

mutlaka vurgulamak ister gibidir; onlara

rılmıştır: Orta IModerato) hızdaki bu böl

me bazı sürprizler de getirir; bu çalgılar

Empire Theatre'da gösterilen filmin müzi

için ustaca yaratılmış bir kadansa timpa

da Sir Makolm Sargent yönetimindeki
Liverpool Filarmoni Orkestrası'nca seslen

lar, üçgen, trampet, zil, ksilofon gibi tüm

yazdığı bir açıklama müzik aralarında yer

lar bir araya gelir, orkestra tekrar oluşur ve

ticileri tarafından da okunur.

Britten gençlerin ve çocuklann, hatta bu

· · Orkestrayı parçalara ayırmıştık; şimdi de
tekrar birleştirelim"l .

ca izleyebilmeleri için eserin temasının ön

layan ve Britten'in kendi teması olan Füg'

rı tarafından tanılılmasını öngörür. Böyle

nı izleyerek- finale katılır. Tahta üflemeçal

sını önce tüm orkestra ağır tempoda ça

sı zafer havasında sürerken sona doğru,

ği, konser salonlarında da önce L iverpool ·

ni önayak olur. Sonra küçük-büyük davul

dirildi . Özgün şeklinde. Eric Crozier' in

diğer vurmaçalgılar değişik biçimlerde bu
geçite katılır IVar.Ml . Sonunda, tüm grup

alır. hatta bu metin bazan orkestra yöne

füg başlar l filmde ise şu sözler söylenir;

çalgıları tanımayan büyüklerin de kolay

ce orkestra. sonra da tek tek çalgı grupla

ce Purcell'in sekiz ölçülük haşmetli tema

Çok neşeli (Allegro molto) tempoda baş

de orkestra çalgıları -daha önceki sıraları
gılar ve yaylıçalgıların sunduğu füg tema

metal üflemeçalgıların tekrar duyurduğu

lar IA!legro maestoso e largementel'heme
A l , sonra sırasıyla dört çalgı grubunca tek

P urcell temasıyla birleşir lcon slancio), ve

mayı duyurur ITherne Bl , bunu metal üf

mato) eser tamamlanır. (Süre 17')

rarlanır: İlk olarak tahta üflemeçalgılar te

parlak Re Majör tonda, canlı şekilde lAni

lemeçalgılar izler IT herne C l . Sonra yaylı-
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McLAUGHLIN
AKDENİZ KONÇERIDSU

ohn McLrughlin' in ilk konçeıtosu olan
bu eseı; Los Angeles Filarmoni Orkes
trası'nın siparişi üzerine 1984-8.5 yılla
rında yazılmış ve aynı orkestra tarafın
dan 198.5 Kasımında bestecinin solist ola
rak katıldıgı Los Angeles Müzik Merkezi'n
deki konserde ilk kez seslendirilmiştir.
l.�lüm olan Allegro'da gitann lirik ve
virtüoz nitelikleri kullanılmıştır. Bütün eser
boyunca oldugu gibi bu bölümde de do
ğaçlama önerrıli bir rol oynar ve soliste çe
şitli armonik ve melodik renkleri geliştir
me olana&ını verir.
2.Bölüm Lento orkestranın renkleri üze
rine bir çalışmadır. Flügel-horn, viyolon
sel, arp ile timpani, caz davulu ve marim
ha gibi birçok vurmaçalgıya solo görevi ve
rilmiştir.
3.Bölüm Vivace ritmik ve canlı bir yo
gurıluga sahiptir; çeşitli vurmaçalgılara yi
ne öncelik tanınmıştır. MÜZigin eneıjisi bö
lümün orta kısmındaki folklor karakterin
deki kısa bir geçişle karşıtlık oluşturur. Bu
bölümün başlangıcındaki parlak açılış ye
niden belirir ve solist ile orkestra eseri ateş
li sona ulaştınrlaı:
Fransa'nın Akdeniz kıyısında Monaco'
da yaşayan John McLaughlin konçertosu
hakkında şöyle diyor: "Hemen hemen son
dört-beş yıldır birçok kimse, benim gibi
bir caz müzikçisinin neden senfonik or
kestra ve gitar içip bir konçerto yazdı&ını
soruyor. İnsanların neden bazı şeyleri yap
tıkları, benimki dahil, herzaman bir giz
olarak kalacaktır. Bunurıla beraber sanırım,
geçmişe bakarak bazı soruları cevaplaya
bilirim.
M üzikle ilk tanışınam Beethoven, Schu
bert, Brahms gibi klasik bestecilerin saye
sinde oldu. Birgün ailemle birlikte Beet
hoven'in 9.Senfoni'sini dirılerken eserin so
nundaki insan seslerinin güzelliğini nasıl
duyup hissettiğimi çok iyi anımsıyorum.
o-zamarılar beş veya altı yaşlarındaydım
ve bunun 'benim üzerimde silinmez bir et
kisi oldu. Kısa bir süre sonra da piyano
dersleri alınağa başladım; ancak bir diğer
önemli deneyim ll yaşında gitar çalınağa
başladı&ımda oldu; kısa sürede Mississi
pi Blues'ları, Flamenco ve caz müziğini
keşfettirn. Belki de bu deney değişik kül
türlerin müziğinin güzeUiğine kulaklarımı
açtı ve birçok yıl sonra da bu olağanüstü
gerçeği görebildim. Daha sonraki yıllarda
senfonik müzikle olan ilgimi sürdürdüm
ve 1972'de, M ichael Tilson-Thomas ve
Londra Senfoni Orkestrası tarafından
1973'de önemli birçok teknik probleme
karşın gerçekleştirilen, kısa bir süre sonra
da CBS plaklarında yayınlanan ' 'Apo
calypse" adlı eserimi yazmağa başladım.
Bu eserim birçok kimseye maceraperest
lik gibi görünse de, birkaç çalgının bir ara
ya geldiği aile toplantılarında hala çalmak
tayız. Bu olay benim için her zaman mutlu
bir anı olarak kalmıştır.
Bir senfoni orkestrası için eser bestele
me olasılı&ıyla yeniden karşı karşıya gel36

mem için yıllar geçmesi gerekiyordu 1981
yılında, plyanist Katia ve Marie11e Labecque
kardeşlerin de katıldıkları Hollywood
l:Sowl konserınden sonra Los Angeles Fi
larmoni Orkestrası şefi Ernest Fleischman
ile yemek yiyorduk ve Fleischman Rodri
go'nun ürılü "Aranjuez" konçertosunu or
kestra eşliğinde çalıp çalmıyaca&ımı sor
du. Ben de şaka olarak, "Eğer orkestra için
yeni bir eserim bu konserde seslendirilir
se, Rodrigo'yu da çalmaktan gurur duya
ca&ım" dedim. Onun hemen kabul etme
sine çok şaşırdım. Fleischmann'ın sürek
li desteği sayesinde eserim böylece doğ
muş oldu ve bundan dolayı da kendisine
her zaman minnet duyaca&ım.
İşte "Akdeniz" böylece, "Apocalypse"
in tam aksine solo gitar ve orkestra için
bestelenmiş oldu. Adını, sürekli olarak
evimden seyrettiğim bu olağanüstü deniz
den, sonra da birinci ve ikinci bölümler
de açıkca belirgin olan, 20.yüzyıl Fransız
ve İspanyol kültürlerine duyduğum ilgi ve
sevgiden almıştır. Üçüncü bölümde ise Ye
ni Dünya'nın benim üzerindeki etkisi açık
ca görülmektedir. Eserimi dirıleyerılerin ba
zıları beni geniş bir potpuri yaratmakla
suçlasalar bile bundan memnun olaca&ım;
bu müzik bir tek kişiye bile zevk verirse
tüm çalışmalarım boşa gitmemiş olacak
tır".

1

DVORAK
SENFONİ N0.9

892 yılında şöhretinin zirvesinde olan
Çek besteci Antonin Dvorak, Ame
rika'dan gelen ve para bakımından
çok parlak bir öneriyi geri çeviremeyerek
New York'lu müziksever Mrs. Jeannette
Thurber'in "National Conservatory" ad
lı özel konservatuarının yöneticiliğini ka
bul etti.
Yeni Dünya'da Dvorak'ın ilgisini çeken
pekçok şey yanında, onu rahatsız eden de
Amerikalıların kendi öz müziklerini değer
Iendirmemeleri, Avrupa'ya özenmeleriydi.
Dvorak öğrencilerine zenci ve kızılderili
müziğini incelemelerini öneriyordu. Üç yı
la yakın süre Amerika'da kalan ve
9.Senfoni'sini orada besteleyen Dvorak, bu
eserinde Amerikan halk ezgilerini ku11an
madı&ını, ancak onların karakteristik yön
lerini inceleyerek müzikal şeki11er oluştur
dugtınu; özellikle kendi özgün temalarını
çağdaş ritim, armoni, kontrpuan tekniği
nin bütün olanaklarıyla geliştirip, orkest
ral renklerle işleyerek senfonisini yarattı
ğını söyler.
15 Aralık 1893'de Anton Seidl yönetirnin
deki New York Filarmoni Orkestrası tara
fından ilk kez seslendirilen esere besteci
"Yeni Dünyadan izienimler ve Selamlar"
başlı&ını vermişti. "Dvorak eserinde bel
ki zenci Spiritual'Ierini veya kızılderili ez
gilerini ku1lanmamıştı ama, o kadar usta
ca ve otantik çalışmıştı ki Amerikalılar bile
k e n d i m e l o d i l e r i n i d uyd uklarına
inanıyorlardı" der müzik yazarı David
Ewen. Bu nederıle de NBC şirketinin yap
tı&! bir dinleyici anketinde bu eser, Ame
rika'da en sevilen senfoni olarak seçildi.

2/4'lük ölçüde ve Mi minör tondaki
! .Bölümde (Adagio-Allegro moltol klasik
sonat formu (Ana tema-yan tema-ikici te
ma ve gelişimi-tekrar ve Codal Beethoven
veya Brahms'ın yaptı&! gibi, aynen uygu
lanır. 23 ölçü süren a&ır (Adagiol giriş ana
temaya hazırlıktır. Ustaca gelişen düşün
eeli bir motif viyolonselde hafif sesle baş
layıp flüte geçer. Tüm orkestra birden çok
güçlü (fortissimol şekilde girer Wlegro
moltoL Önce kornolarda parlak biçimde,
sonra da klarnet ve fagotlarda çırılayan ana
tema sergilenir. Daha sonra flüt ve obua
larla yansıtılan yan tema Spiritual'Ierin ti
pik yapı özellikleriyle "Swing long, sweet
chariot"a benzeyen, özlem dolu bir dans
havasıdır. İkinci tema ise flütün duyurdu
ğu ve Sol Majör tona kayan bir kızılderili
ezgisidir.
4/4'lük ölçüdeki 2.Bölüm (Largol Re be
mo! Majör tonda başlar. Bu bölümde,
Amerikalı şair Henry W Longfe11ow'un bir
kızılderili efsanesini canlandıran " Hiawat
ha'nın Şarkısı" adlı şiirinden esinlenilmiş
tir. (Kızılderili reisi Hiawatha, kötü ruhla
rı kovmak için her yıl genç bir kadını çağ
layana atarak kurban eder. Minnehaha Gülen Su- kocasına engel olmak için ken
dini sulara atar ve parçalanır. O günden
itibaren de Minneapolis'teki bu çağlayan
onun adını taşımaktadır) . Bu hüzünlü olay,
girişteki üflemeçalgılar koralinden sonra
Ingiliz komosunun pentatonik ve acıklı ez
gisiyle canlandırılır. Dvorak bu bölüme
" Efsane" başlığını vermiştir. (Bu ezginin
düzenlemesi daha sonra " Preri Şarkısı"
adıyla hafif müzik parçası olarak ün ka
zanmıştır. )
3/4'lük ölçüde ve M i minör tondaki
3.Bölüm (Molto vivace) üçgen (triangeD ve
sert akorlarla başlayan ilkel vahşilikte bir
Scherzo'dur. Dvorak bölümün ana tema
sını,yazmayı tasarladığı Hiawatha Opera
sı'ndaki kızılderili darısı olarak düşünmüş
tü. Bu çılgın dansı, vals şeklindeki iki Trio
vatana selam yollar gibi izler: Önce tahta
üflemelerle duyurulan melankolik Mi Ma
jör tondaki bölme, sonra da canlı bir Bo
hemya dansı. Bu Trio bölümünü Longfel
low şöyle tanımlar: "Sanki bir Bohemya
köy Iokantasına, Schubert'Ie birlikte konuk
olduk".
4/4'lük ölçüdeki 4.Bölüm (A!Jegro con
fuocol yine Mi minör tondadır. Kısa gir:
şi, trompet ve kornoların tutkulu biçimde
duyurduğu "Yeni Dünya" teması izler. Bu
fanfarlı ve ilkel marş temasını klarnet bir
Bohemya ezgisiyle cevaplar. Buna flüt ve
kemanların neşeli polkası da katılır. Dvo
rak burada birinci bölümün bazı temala
rını kullanmıştır: Bu temalar eski ve yeni
dünyanın simgeleri olarak sergilenir. Bes
teci böylece her iki dünyayla da ilişki için
de kalmayı düşünür gibidir. (Süre 45')
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ISKOÇ ULUSAL ORKESTRASI

SCOTTISH NATIONAL ORCHES7.RA
•İSKOÇ ULUSAL ORKESTRASI
I
Şef/Con du ctor

Bryden THOMSON
Jean-Yves THIBAUDET. piyano/piano
Portsmouth Bumu Uvertürül
Portsmouth Point Overture
Dans Rapsodisi/Dance Rhapsody No.2

Solist/Soloist

W. WAL10N
1 1902· 19831

F.

DELIUS

(1862- 19341

skoç Ulusal Orkestrası'nın geçmişi he

men hemen yüz yıl önceye,İskoç Or·
kestrası'nın kuruluş tarihi olan 189l'e

kadar uzanır. Orkestra 1950'de "Ulusal"

ünvanını almış ve Karl Rankl, Hans Swa

rowsky, Sir Alexander Gibson (ki

Piyano Konçertosu, Sol Majör/
Piano Concerto in G Major

M . RAVEL
( 1875-19371

me Jarvi'nin yönetiminde uluslararası üne

•Allegramente-Andante-Tempo I

ulaşmıştır. Topluluğun Müzik Direktörlü

•Adagio assai
•Presto

D

m

D

J. BRAHMS
( 1833-1897)

•

D

�

o

m

m

m

D

m

m

D

m

Senfoni No.4, Mi minör Op.98
Symphony No.4 in E minor Op.98
•Allegro non troppo
•Andante moderato
•Allegro giocoso-Poco meno presto
•Allegro energico e passionato-Piu Allegro
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ref Başkanıdırl, Walter Susskind ile Nee

İskoç Ulusal Orkestrası 'nın konserleri British Council'in işbirliğiyle
gerçekleşcirilmişcir.ffhe con cercs of che Scoccish National ürehescra have been
realised in cooperacion wich che British Council.

BRITISH AIRWAYS Topluluğun nakliyesi İngiliz Havayollan tarafından sağlanmıştır.

7 The ürehescra has· been flown in by couıtesy of che British Airways.

ğünü 1988 Mayısından itibaren Bıyden
Thomson üstlenmiştir.

1978 yılında Kraliçenin himayesine alı

nan İskoç Ulusal Orkestrası İskoçya'da yıl

da verdigi 130 konserin yanısıra sürekli ola
rak Henry Woods Promenads ve Edin
burgh gibi birçok önemli festivale katıl

maktadır. Orkestra ayrıca Avrupa ülkele
rinin bir çoğunda konserler vermiş, Kuzey

Amerika'ya iki, 1987'de de Japonya'ya yedi
konserlik bir tume yapmıştır.

İskoç Ulusal Orkestrası son yıllarda ödül

alan birçok plak dolmuştur: 1985'de Pro
kofief'in 6.Senfonisi

için Gramophone

Ödülü 'nu almış, bestecinin 7. Senfonisi
için 1986'da aynı ödüle aday gösterilmiş

tir. Ortalama olarak ayda bir plak doldu

ran Orkestra R . Strauss'un senfonik şiirle
ri ile Şostakoviç ve Dvorak'ın senfonileri

nin plak kayıtlarını tamamlayacaktır.
Az çalınan yapıtları geniş dinleyici kit

lelerine tanıtınası ve yenilikçi programla

rıyla da ün yapan Orkestra, üç yılda bir
yapılan çağdaş müzik festivali Musica No
va' ya katılmaktadır. Sir Alexander Gibson

yönetimindeki Orkestra' nın ayrıca İskoç

Operası'nın kurulmasında ve ilk 25 yıllık

gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.
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DELIUS
DANS RAFSOOİSİ

ldham'da şarkıcı ve müzik ö&fet
meni bir ailenin ikinci çocugu ola
rak dogan Ingiliz besteci William
Turner Walton, çagdaş İngiliz müziginde
Vaughan Williams ve Benjamin Britten ile
birlikte üç büyük besteciden biridir. Ön
ce babasının yönettigi koroda söyleyen, ke
man ve piyano dersleri alan Walton,
1912'de Oxford Koro Okulu'na girmiş ve
12 yaşında beste yapmaga başlamıştır. Ge
nellikle koro müzigi, solo şarkılar ve org
parçaları yazan genç besteci, 1920'de Ox
ford'tan ayrıldıktan sonra 10 yıl kadar
Chelsea'de Osbert ve Sacheverell Sitveli'
in yanında yaşamış, bestelemek ve kültü
rünü geliştirmek için büyük olanaga sa
hip olmuştur. Walton Facade, Portsmouth
Point, Sinfonia Concertante ve viyola kon
çertolarını bu dönemde yazmıştır.
1922'de besteledigi Facade'dan sonra
1923-24 yıllarında cazla ilgilenerek Savoy
Orkestrası için Foxtrot'lar, çeşitli danslar,
"2 Piyano, Caz Band ve Orkestra" için bü
yük bir konçerto yazan Walton'un bu no
taları bulunamamıştır. Portsmouth Point'
teki senkoplu müzikte de bu önceki çalış
maların etkisi, Paris' in, Stravinski ve Ho
negger'in izleri hissedilir. Ancak kesin bir
Scherzando havası özellikle Walton'a öz
güdür.
Bestecinin, 1925'de Rowlandson'un yap
tıgı Portsmouth limanını gösteren bir bas
kıdan esinlenerek yazdıgı uvertür " Ports
mouth Burnu" adını taşır. Güney İngil
tere'de, Manş denizi kıyısında bulunan bu
kıyı kentinin tipik rıhtımlannı canlandıran
resmin müzigi, degişken ritimlerle, diso
nanslarla, şakacı bir anlayışla, ancak her
zaman yaşayan İngiliz halk müzigi atmos
ferinde, yük yükleyen gemicileri, izinli de
n izeileri ve eglencelerini yansıtır.

lman bir ailenin oglu olarak Brad
ord'da dogan İngiliz besteci Frede
ick Delius çok çeşitli ve birbirine
zıt kaynaklardan esinlenmiştir. 20 yaşın
dan sonra gittigi Amerika'da Florida'nın
tropikal ortamında yaşamış, zenci müzi
gini incelemiş, Almanya'da Leipzig'deki
ögrenciligi sırasında Wagner ve Çaykovs
ki'nin etkisinde kalmış, sonra da tanıştıgı
ıskandinav bestecilerle ilişkisini sürdür
müş, sonunda Fransa'ya yerleşmiş ve
19.yüzyılın sonunda yaşayan ünlü sanat
çılada ilgilenmiştir. Rapsodiler, keman ve
viyolonsel konçertoları, Orkestra için
Danslar, Baharda Guguk Kuşunu İlk Din
leyiş, Son Kırlangıçlar gibi izlenimci eserler
yanında İrmelin, Fennimo ve Gerda, Ko
anga gibi operalar, Paris, Florida süitleri,
oda ve sahne müzikleri yazmıştır. . .
Delius'un 1916'da besteledigi Dans Rap
sodisi No.2 diger eserleri kadar tanınma
makla birlikte onun müzik yapısı anlayı
şını belirgin biçimde gösteren örneklerden
biridir.

TEAN-YVES THIBAUDET

U

n dogtımlu olan Jean-Yves Thi
audet beş yaşında piyano egitimi
e başlamış ve yedi yaşında ilk kon
serini vermiştir. Paris Konservatuan'nda
Lucette Descaves ve Aldo Ciccolini ile ça
lışan sanatçı 15 yaşında Konservatuar Bi
rincilik Ödülü'nü kazanmıştır.
Jean-Yves Thibaudet 18 yaşında 1981
Genç Konser Sanatçıları Uluslararası Ya
rışması'nı kazanmasından sonra uluslara
rası konser sahnelerinin önemli simalann
dan biri oldu ve Avustralya, Hong Kong,
Japonya, SSCB, Polonya, Hollanda, İtalya,
Fransa, Almanya, Ingiltere, Kanada ile
ABD'de dinleyicilerin karşısına çıktı. New
York, Chicago, Washington, Los Angeles,
San Francisco, Londra, Paris, Milano ve
Amsterdam'da verdigi resitalierin yanısıra
Charles Dutoit, Michel Tilson Thomas,
Rafael Fruehbeck de Buıgos, Neville Mar
riner, Semyon Bychkov, J iri Belohlavek,
Jerzy Semkov, Mariss Jansons ve Jerzy
Maksymiuk, Riccardo Chailly gibi şefie
rin yönetimindeki Montreal, St. Louis, In
dianapolis, Paris Orkestrası, Paris Ulusal
Orkestrası, Rotterdam Filarmoni, Concert
gebouw orkestralannın konserlerine solist
olarak katıldı.
Beş kez Spoleto Festivali ile İtalya, Avust
ralya, Casals ve Schleswig-Holstein festi
vallerine de katılan sanatçı, Lincoln Cen
ter Oda Müzigi Dernegi konserlerinde yer
almaktadır.
1980 yılında Tokyo Uluslararası Piyano
Yanşması'nda en büyük ödülü almış olan
Thibaudet, NHK Senfoni, Tokyo ve Na
goya Filarmoni orkestralanyla tüm Japon
ya'yı kapsayan bir turne yapmış ve Denon
Plaklan için Ravel, Liszt ve Chopin'in ya
pıtlannı plaga doldurmuştur. Sanatçının
1987'de Chopin'in tüm prelüdleriyle üç
noktürnünü içeren bir plagı çıkmış; ayrı
ca ABD ve Avrupa'da sıksık ikili olarak
konserler verdigi kemancı Joshua Beli ile
1988'de Debussy, Franck ve Faure'nın
keman-piyano sonatlannı Decca için pla
ga doldurmuştur.

O

RAVEL
PİYANO KONÇERIDSU,
SOL MAJOR
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P

·yano edebiyatma Rahmaninof ve
Prokofief gibi degerli eserler kazan
dıran, ancak onlar gibi piyano virtü
ozu olmayan Fransız besteci Maurice Ra39

BRAHMS
SENFONİ N0.4

ve! piyanodan başka çalgı için konçerto
yazmamıştır. 1930 bahannda başlayıp 1931
güzüne kadar. ayrı karakter ve renklerde

poda, ön plandaki kornaların duyurdu

iki piyano konçertosu birden bestelemek

ğu

ise ancak Ravel'e özgü bir düşünce ürü

baladla başlar. Birinci bölümden motifler

nüdür.

sanki ortaçağdan kalmış karanlık bir

kısaca anımsanır. Orta bölmede viyolon

Yalnız sol el için yazılan koyu renkli , pi

sellerin ana tema ile ilişkili duygu!u teması,

yanonun daha çok kalın ses bölgelerini

kemanların gizemli motiflerle ördükleri fi

kullanan Re M ajör Konçerto'ya karşı par

gürlerle işlenir.

lak, neşeli, renkli ve bestecinin deyimiyle

3 . Bölüm IAllegro giocosol , yine E.von

" M ozart ve Saint-Saens benzeri" stilde ya

Herzogenberg'in anlatımıyla "Tatlı ve za

zılan Sol Majör Konçerto, Ravel' i n "derin

rif şölenden sonra gelen ve sert, güçlü mi

l i k ve dramatik u nsurlar yansıtmaya

zacına alışmak için bir soluk gerektiren ,

özenmeyen' · müziğine güzel bir örnektir.

ancak kısa sürede oynaklığına. hızına in

Canlı tempodaki birinci ve üçüncü bölüm

sanın yürekten kapıldığı Scherzo' ·. gerçek

lerinde caz müziğinin etkisini açıkça söy

ten de Brahms'ın bir benzerini daha yaz

leyen Ravel, orta bölümde de Mozart'tan

madığı türdedir. Vahşice. şeytani bir şaka

esinlenmiştir.
İ lk kez 14 Ocak 1932'de Paris'te Salle Ple

cılıkla gelişen tema yine birinci bölümden

yel'de -Viyana'da seslendirilen Sol El için

olarak kullandığı pikolo flüt, kontrfagot, üç

Konçerto'dan dokuz gün sonra- ünlü ka
d ı n piyanist M arguerite Long ' u n , besteci
yönetimindeki Lamoureux Orkestrası eş
l iğinde yorumladığı konçertoda empresyo
nizmin favori çalgısı piyano doğal olarak
önemli roldedir; fakat orkestra da büyük
bir ustalıkla işlenmiş; eser adeta büyük bir
renk paleti haline gelmiştir.
2/2'lik ölçüde ve Sol Majör tonda baş
layan l . Bölümün IAllegramente-Andante)
caz etkisindeki ana temasını pikoloflüt,
renkli ve canlı şekilde sunar; piyano arka
plandadır. Temayı trompet tekrarlar ve çok
güçlü (fortissimol bir tutti ile son cümle
de Si bemol tona geçilir. Daha d uygulu ve
sakin olan ikinci tema önce korooyla du
yurulur; piyano hemen egemen biçimde
öne geçer. temayı geliştirir. Bu arada tahta
ü flemeçalgılarda işitilen ritmik birinci te
mayı piyano bastırır. Temponun tekrar
canlanması. temanın arp ve korooda du
yurulmak istenmesi ortamı adeta bir pa
nayır havasına dönüştürür. Bölümün par
lak bitişinden önceki kadans melodik ikin
ci tema üzerine kuruludur.
3/4 ' 1ük ölçüde. Mi Majör tondaki 2 . Bö
lüm IAdagio assail konçertonun en uzun
bölümüdür. Masum ve lirik havasıyla kla
sik bir Noktürn'ü andırır. Ravel burada,
Mozart ' ı n K581 Klarnetli Beşli'sinin Lar
ghetto'sundan esinlenmiştir.

Piyanonun

uzun monoloğuna. sonra orkestranın çal
gıları ayrı ayrı renkler halinde katılır. Yük
selen müzik. İ ngiliz kornosuyla başlangıç
temasına döner. Piyahonun arka planda
kalarak. fakat akıcı biçimdeki eşliğiyle bö
l ü m başladığı gibi sakin sona erer.
2/4'1ük ölçüde başlayan 3 . Bölüm I Pres
tol bir Rondo kuruluşundadır. Dört kesik
lstaccatol akor hemen tempoyu belirler. Bu
kısa ve canlı finalde piyano parlak pasaj
lada kendini gösterirken, klarnet ve piko
loflüt ayrı tonalitelerde diyaloglarını sür
dürürler. Orkestranın dört staccato akoruy
la piyanoya yeni bir tema sunma fırsatı ve
rilir ve daha sonra orkestra bu temalan ge
liştirir. Akarların tekrarında bu kez bakır
üflemeçalgıların lanfar benzeri motifi be
lirir. Canlı renkler ve güçlü motiflerle sü
ren fina! yine dört akorla, parlak biçimde
sona erer. !Süre 22 ' 1

40

ma anıtsal biçimde güçlü olarak duyurulur.
2 . Bölüm (Andante moderatol ağır tem

kaynaklanır. Brahms' ın bu bölümde ek

B

rahms 4. Senfoni'sini. Avusturya' nın
Steiermark bölgesindeki MürL.Zusch
lag kasabasında tatil yaptığı 1884 ve

1885 yaz aylarında besteledi. Ancak baş
langıçta. dostları bile esere tepki gösterdi .
Piyano düzenlemesini din leyen acı dilli
eleştirmen Eduard Hanslick ilk bölüm W
legrol hakkında şöyle diyord u : "Tüm bö
l ü m boyunca. zeki fakat çekilmez iki kişi
tarafından dövüldüğüm hissine kapıldım' ·.
Buna karşılık Brahms'ın eserlerini incele
yerek düşüncelerini mektuplarla belirten
. öğrencisi ve yakın dostu. amatör piyanist
Elizabeth von Herzogenberg 1 1848-921 da
ha gerçekçi hüküm verebil iyordu: "Tema
lar ve kontrpuan yönünden çok ince dü
şünülerek o kadar derine iniimiş ki. an
cak üstün vasıflı dinleyicileri n anlayabile
cekleri ayrıntılar geniş kitlelerin kapasite
sini aşmış ve böylece ulaşılmak istenen ga
yen i n duygusal etkisi gözden kaçmış. . : ·
Brahms d a -belki yakın çevresinin eleşti
rilerini düşünerek- eserin ilk yorumu için
Viyana yerine. küçük bir kasabayı seçmişti.
Hans von Bülow'un gözetiminde çalışan
usta bir saray orkestrasına sahip olan Mei
n i n gen'de 25 Ekim 1885 günü senfonisi
ni ilk kez kendi yönetmiş ve büyük başa
rı kazanmış, hatta Beethoven'den beri en
görkemli Scherzo kabul edilen üçüncü bö
lüm tekrarlanmıştı. Bunun üzerine bu or
kestrayla hemen turneye çıkmış. Alman
ya ve Hollanda'da konserler verilmişti.
! . Bölüm pek hızlı olmayan IAllegro non
troppol biçimde. kemanların bir girişe ge
reksinmeden 20 ölçü boyunca sundukla
rı geniş ve duygu!u bir balad benzeri ana
temayla başlar. Tahta üflemeçalgılar tema
n ı n bölmelerini. soru-cevap şeklinde yan
kılanırın ış gibi. kanon benzeri ve enerıik
olarak duyururlar. Koroolar arınoniyi pe
kiştirir; bas yaylılar ritmik yönü vurgular.
Bilinçle verilen görevleri her çalgı canla
başla yürütür; tema her kez değişik eşlik
le sunulur. Romantik olmasına rağmen
kahramanlığı. şövalye ruhunu yansıtan
ikinci temadan önce yan temalar da ser
gilenir. Karşıtlığı güçlendiren duygulu vi
yolonsel motifi özellikle ilgi çeker. Kısa se
rimden lexpositionl sonraki tekrarda. te-

timpani. triangl (üçge n ) . tiz sesli Do klar
net sıçrayarak ilerleyen. her türlü nüansı
deneyen. tutkulu anlardan duygusallığa. fı
sıldayışlara bile uzanarak gelişen bölüm
de hiçbir zaman azalmayan gerilimi yan
sıtmakta yardımcı olur. Biraz daha az hız
lı I Poco meno prestol tempodaki bölme
de ise birinci bölümün kahramanlık mo
tifini korno ve fagotlar sunar.
Çeşitierne sanatının bir zirvesi olarak ka
bul edilen 4 . Bölüm IAllegro energico e
passionatol enerı ik ve tutkulu bir hızda
korno ve trombonların sunduğu tema ile
başlar. Brahms. Bach' ın sekiz ölçülük kü
çük bir Passacaglia temasını birbirine bağlı
30 çeşitierne ile gel iştirerek kah baslarda.
kah melodi olarak. kah orta seslerde du
yurarak güç bir görevi yerine getirir. Ayrı
ca çeşitiemeleri de bir sanat formunda dü
zenlemiştir: İ lk ll çeşitierne sonatın ene0ik
ana bölümünü: onu izleyen dört çeşitle·
me lirik bölmeyi : 16. çeşitlernede tekrar
duyulan orıinal tema. heyecanlı gelişim
ldeveloppementl bölmesine uzanışı; 23. 24
ve 25. çeşitlerneler ise ilk üçe dönerek
" tekrar" (reprisel bölmesini belirler. Co
da'ya dönüşen 30. çeşitierne ile sert orkes
tra akarları eseri sona erdirir. ISüre 42'1
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MEDICI DORTLUSU/QUARTET
MEDICI DÖRfLÜSÜ

Paul ROBERfSON. keman/violin
David MATfHEWS. keman/violin
Ivo-Jan van der WERFF, v iyola/viola
Anthony LEWIS. viyolonsel/cello

M

Dörtlü, Si bemo1 Majör, KV458, ' 'Av' '/
Quartet in B fiat Major, KV458, "The Hunt"

W.A. MOZART
( 1 756-17911

•All egro vivace assai

•Menuetto. Moderato
•Ad agio
•Allegro assai

C.

Dörtlü, Sol minör Op. lO!Quartet in G minor, Op.lÖ

DEBUSSY

•An i me et tres decide

! 1 862-19181

•Scher7.D. Assez vif et b ie n rythme
•Andant ino. doucem e nt expressif

•Trcs modere-Tres an ime

•

m
1 1 770-18271

D

D

L.van BEETHOVEN

DI

D

m

D

Dörtlü, Do diyez minör, Op. 131/
Quartet in C sharp minor, Op. 131

•Adagio. ma non troppo e molto espressivo
•Allegro molto vivacc
•Allegro modcrato

•Andantc. ma non troppo

c

m ol to cantabile

Prcsto-Adagio quasi un poco and ante -Allegro

Katkılanndan dolan

ORGA NİK KiMYA Sanaı•i ve Tic. A.Ş.je teşekkür ederiz.
ORGANİK KIMYA Sanayi ve Tic. A.Ş. for their

H e should /ike to clıank
contributions.

Topluluğun nakliyesi İngiliz Havayollan tarafmdan saglanmıştır:
7 The Ensemble has been flown in by courtesy of the British Aiıwa�.
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edici DörtlüsO bugün İngiltere' nin
önde gelen yaylıçalgılar dörtloso
olarak uluslararası bir One 'sahip
tir; bütün dünyada konserler vermiş, rad
yo programianna ve uluslararası yayınla
nan "Zaman İçinde Müzik" gibi 1V dizi
lerine de katılmıştır.
Bir çogu ödül alan 30'dan fazla, plaga sa
hip olan topluluk Janacek ve Elgar'ın dört
lülerini plaga doldurmuş; bütün Beethoven
dizisinin plak kaydına başlamış, bu seriden ilk altı kuartet yayınlanmıştır. Medici
Dörtlüsü konserlerinde ve plak kayıtların
da Janet Baker, John Bingham, Clifford
Curzon, Christina Ortiz ve John Williams
gibi ünlülere de eşlik etmiştir.
Medici Dörtlüsü ünlü tiyatro toplulu�
" Royal Shakespeare Company" ile birlikte
Beethoven, Elgar, Janacek ve Delius'ün ya
şam öykülerini canlandıran programlan
İngiltere'de birçok festivalde müziksever
lere sunmuşlardır. Bu programlarda Derek
Jacobi, Barbara Leigh-Hunt, Richardo
Pasco, Dorothy Tutin, Michael Jayston,
Brian Cox ve Timoty West gibi ünlü sa
natçılar rol almıştır.
Medici Dörtlüsü 1990 yılında Uluslar
arası 18.İstanbul Festivali ile Prag İlkba
har Festivali'nde verecekleri konserlerden
başka İngiltere, İtalya, İsviçre ve Alman
ya'da tumeye çıkacaktır.
Medici Dörtlüsü üyeleri Kingston Poly
technic'de ders vermektedir ve Lancester
Üniversitesi şeref üyesidir.

1952'de dogan Paul ROBERTSON lke
man) sekiz yaşında ünlü kemancı Manuk
Parikian ile keman egitimine başladı ve 15
yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik
Akademisi'ne girdi. Akademideki egitimi
sırasında Medici Dörtlüsü'nün kurucula
rından biri oldu . Dörtlünün Royal Shakes
peare Company ile olan başarılı işbirli
gini başlatan sanatçının, müzigin nöro
fizyolojisine ilgi duyarak bu konuda tanın
mış bir nöro-psikologla yaptıgı program
BBC Dünya Yayını' nda yer aldı ve bu
programla Amerika'da "En İyi Program"
ödülünü kazandı.
David MATTHEWS (keman) 1949'da
Leicester'de dogdu. Loughborough Sanat

•
I

MOZART
KUART ET

lk kuartetlerinden 10 yıl kadar sonra

1 784-85 yıllan arasında Joseph Haydn'a

ithat etmesi nedeniyle "Haydn Kuartetleri"
adını taşıyan altı eser yazmıştır. Genç bes
teci, kuartet ustası Haydn'ın 1 781'de yaz
dıgı ve Scherzo'lar olarak tanınan "Rus
Kuartetleri " dolayısıyla yine oda müzigi
nin bu türünü ele almış ve bu alandaki en
çekici eserlerini vermiştir.
Genellikle neşeli atmosferiyle birlikte
müzik çalmanın üstün zevkinin olaganüs
tü biçimde gerçekleştirildigi bu eserlerden
dördüncüsü,

Martin' in ögrencisi oldu. Ayrıca Sydney

göre, tatlı olması gereken yerlerde daha tat

witz'le de keman çalıştı.
1957'de dogan İvo-Jan Van Der WERFE
(viyolal ilkokulda keman çalmaya başla
dı, daha sonra viyolayı seçti. 1976'da Kra
liyet Müzik Koleji'ne girerek Margaret
Major'un ögrencisi oldu ve viyola ile oda
müzigi dallarında ödüller kazanarak kon
serler vermege başladı.

1980'de Peter

Schidlof ile çalışırken burs kazanarak
Almanya'ya gitti ve Bruno Giuranna ile
egitimini sürdürdü. 1983'de Medici Dört

Si

bemol

Majör Kuartet

IKV458l "Av" başlıgını da taşır. Haydn'a
lı, hüzünlü olması gereken yerlerde de da
ha hüzünlü, daha zengin arınonili ve da
ha çok yönlü olan Mozart'ın müziginin
özellikleri bu eserlerde de belirgindir.
Altı kuartetine Haydn için yazdıgı ithafta
Mozart " Bu eserlerin uzun ve yorucu bir
çalışma sonucu oluştugunu" belirtir. An
cak hiç de yorulmuş izlenimini yaratma
yan Mozart, Haydn'a göre çok daha kısa
sürede bu olgunluga erişmiş, inceledigi
Rus Ku artetleri · nden yola çıksa bile kay
gısızca, bölüm ortasında bazan Bach'a öz

lüsü'ne katıldı .

gü çoksesliligi. formu ya da stili bozma
dan degerlendirebilmiştir.

1949'da Leeds'de dagan Anthony LEWİS
(viyolonsell , ortaokul sıralarında Leicester
shire Okulları Senfon i Orkestrası 'nda birin

mış ve girişte, tüm çalgıların birlikte du

ci viyolonselist iken Sir Michael Tippett
dahil birçok ünlü müzisyenle çalıştı. 196973 yılları arasında Kraliyet Müzik Akade
misi'nde Derek Simpson'un ögrencisi ol
dugu sırada Medici Dörtlüsü'nün üyesi oF
du. Aynı akademide iki yıl süreyle ders ve
ren Lewis, Dörtlünün yogun çalışmaları
dolayısıyla bu görevden ayrıldı.

DÖRTLÜ

Mozart tekrar bu konuya dönmüş ve

Koleji'nde müzige başladı; daha sonra Kra
liyet Müzik Akademisi'ne girerek David
Griller'le oda müzigi, Emmanuel Hur

DEBUSSY

Av Kuarteti 9 Kasım 1 784'de tamamlan
yurdukları neşeli bir av borusu sinyali ne
deniyle esere bu ad verilmiştir. 6/8'1ik öl
çüdeki ! . Bölüm Allegro vivace assai, ne
şeli ve oldukça canlı tempoda bu temayla
başlar. Bu tema tüm bölüme egemendir.
Tema, gelişirnde bazı yan temaları çagrış
tırırsa da bunlar ikinci bir tema olma özel
ligine kavuşamaz.
2 . Bölüm Moderato. orta hızda bir Me
nuet' tir. Mozart geleneksel bölüm sırala
masında da bir degişiklik yapmış, genel
likle üçüncü bölümde yer alan bu rahat,
zarif dansı daha öne almıştır. Sade biçim
de düzenlenmiş Menuet'i izleyen Trio böl
mesi ise çok ritmik. daha canlı, adeta Vi
yana salonlarını anımsatan uçuculuktadır.
Ses kontrastiarı da daha yumuşak uygu
lanır.
3.Bölüm. Mi bemol Majör tonda, 4/4'lük
ölçüdeki Adagio eserin en önemli yeri ol
dugunu vurgularcasına kesin ve duygulu
akorlarla başlar. Özenle süslenmiş ezginin
birinci kemanla beliren çizgisi arada, çok
ciddi eşlik eden diger yaylılar üzerinde
yükselir. müzigin sakin ve dinlendirici akı
şını saglar.

rlaine, Baudelaire gibi şairlerle, Ce
zanne, Manet, Monet gibi ressam
ada yakınlıgı olan Fransız empre
siyonist lizienimcil besteci Claude Achille
Debussy'nin besteledigi ilk önemli oda
müzıgı eseri, 1893'de yazdıgı ve ünlü Eu
gene Ysaye' nin birinci keman çaldıgı ku
artete ithat ettigi Sol minör Dörtlü 'dür. Ay
nı zamanda, onun ilk olgunluk eseri de
sayılan kuarteti Debussy, Paris'te Wagner'
in Valküre operasının ilk temsilini gördük
ten sonra yazmıştı; o arada " Pelleas ve
Melisande" üzerinde de çalışıyordu.
Roma Ödülünü kazanmış, bu kentten
dönüşünde de genç ulusal bestecileri des
teklemek amacıyla kurulmuş olan " Socie
te Nationale" !Ulusal Demekl adlı klü
be üye olmuştur. Debussy bu demekte dü
zenlenen akşam konserlerinde Wagner,
Rimski-Korsakov gibi bestecilerin eserle
rinin piyano düzenlemelerini çalıyor, pa
ra kazanıyordu. Dernek onun eserlerinin
ilk yorumlarına da yardım etti. Bu arada
ressam H. Lerolle ve onun akrabası bes
teci Ernest Chausson da Debussy'ye ma
li yardımda bulunuyordu. Debussy'nin
müzik çevresinde üç kişiden başka dostu
da yoktu; aile ziyaretlerine gittigi, uzun
uzun konuştugu Chausson'a saygı duyu
yor. P. Dukas ve Ysaye ile dostlugunu sür
dürüyordu. Dernek onun eserlerinin So
ciete Nationale'de yorumuna yardımcı ol
du ve 1893'de, Debussy'nin önce Nisan
ayında "La Demoiselle Elue" kantatı, son
ra da 29 Aralık 1983'de kuarteti seslendi
rildi. Böylece ilk kez halk huzurunda bes
telerini dinietme olanagını bulan De
bussy' nin kuartetini önce,

dostluguna

önem verdigi Chausson pek ciddiye alma
mıştı. Bu durum Debussy'yi üzdü; 21 ya
şındaki genç besteci Chausson'a şöyle söz
verdi: " Sizin için, gerçekten yalnız sizin

4 . Bölüm 2/4'lük ölçüdeki Allegro assai,

için yeni bir kuartet yazacagım ve formun

oldukça neşeli, Haydn'ı anımsatan bir fi

daha soylu, agırbaşlı olmasına çalışaca

naldir. Üç belirgin teması ve teorik yapı
sıyla bu besteciyi andıran, ancak özünde

gım". IDebussy ikinci bir kuartet yazma
ğa başlamış,ancak ilk iki bölümü tamam

Mozart olan fina! akıcı, açık ve kolay an

layabilmiştir. )

laşılır stiliyle. hiçbir şeye aldırmaz gibi gö

Debussy' nin tüm besteleri arasında

rünen mizaçta zarif sürer ve güçlü akor

Opus numarası taşıyan tek eseri olan

larla sona erer. IS üre 23 · l

Op. lO Kuartet hakkında çıkan eleştiriler de
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besteciyi mutlu etmedi: " Guide Musicale"
de Guy Ropartz " Çok ilginç bir eser ol
masına karşın, genç Rusya'nın büyük et
kisi seziliyor" diye yazıyor; Belçikalı mü
zikçi Maurice Kufferath "Uzun tutulmuş
akodarın Cava müziği Gamelang'ı anım
sattığı"nı belirtiyordu. Debussy'nin ger
çekten de ikinci bir kuartet yazmağa ka
rar verdiği için Kuartet No.l olarak bas
tırdığı eseri, oda müziğinde dönüm nok
talarından biridir. Daha önce Glazunof ve
Borodin gibi genç Rus bestecilerinin oda
müziği eserlerinde orkestra stilini yansıt
maianna karşın, Debussy daha da ileri git
miş, ilk kez tımsal rengi kuartetin yapısın
da egemen unsur olarak kullanmıştır. De
ğişken tını yüzeyleri, uçucu çizgileri, za
rif imaları, pastel renkleri, titreyen armo
nisiyle ilk bakışta bir tanteziy i amınsatır
sa da eser. geleneksel dört bölümlü olu
şu, bölümlerin karakteri, temaların karşıt
lığının klasik örneklere göre ele alınışı ve·
C. Fr anck'ın "cyclic" (dönemsel) formuyla
varyasyon formunun kaynaştırılmasıyla
başka bir anlam kazanır.
! . Bölüm ( Anime et tres decide) canlı ve
çok kararlı biçimde başlığıyla savaşçı bir
havaya bürünmüştür. Girişteki güçlü mo
dal tema Firigya gamındadır ve diğer bö
lümlerde da başka biçimlerde -Franck'ın
stilini amınsatır biçimde- duy urulacaktır.
Serimde (Exposition) iki geçici episod be
lirirse de ana tema prizmadan yansır gibi
bir armonik yapıyla yine sürer. Ancak se
rimin en sonunda ikinci motif. biraz ge
cikerek (un peu retenue) , tatlı ve aniatımlı
(doux et expressif) sunulur. Gelişirnde (de
veloppement) ise bir dizi küçük varyasyon
genellikle bu ikinci motiften doğacak, bir
mozaik gibi birleşerek geleneksel gelişimin
yerine geçecektir. Bölümün fina! kısmın
da ise daha başka varyasyonlar, desenler
ve armonik değişimler oluşacak, ana te
manın ilk yansı üzerine kurulu kısa bir Co
detta lKodacık) ile bölüm sona erecektir.
2.Bölüm çok canlı ve iyi ritimli ( Assez
vif et bien rythme) başlığını taşıyan kısa
bir Scherw'dur. Üç bölümlü bir Lied for
mundaki bu Scherw, belki de yay lıçalgı
lar için yazılan oda müziği repertuarının
en parlak ve canlı örneğidir. Özellikle Ca
va müziği Gamelang'ın egzotik etkisi du
y ulan bölüm bugün -yüzyıl sonra- bile ha
la dinleyicilere çarpıcı biçimde modern
gelmektedir. Birinci bölümün doğurucu te
ması. ritim ve makam değişikliğiyle viyo
lanın koyu renkli sesinde öteki çalgıların
zarif pizzicato eşliğinde duyurulur. Trio
bölmesinde ise aynı temanın büy ütülmüş
şekliyle. sinirli 16'lık notaların oluşturdu
ğu eşlikte önce birinci kemanla bir siren
gibi. virtüozlukla sergilenir. Bölüm bir di
zi melodik başkalaşımlarla. beklenmeyen
hızlı ritim değişiklikleriyle gizemli bir at
mosferde sona erer.
Dörtlünün ağır ve tatlı aniatımlı IAndan
tino. doucement expressifl 3.Bölümü de
Lied formundadır. Debussv mozaik biçi
mi varyasvonlarını burada da özgürce kul
lanmış. \'ivola \·e \'i\'olonselin solo pasaj
lanndaki benzetimde limitationı kontrpuan
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tekniğini denemiştir. Diğer bölümlere kon
trast oluşturan bu bölümün ağır. sanki trans
halindeki atmosferinin, orta bölmede do
ruğa ulaşmasının genellikle eserin en gü
zel yeri olduğu kabul edilir. Bu doruk nok
tası bestecinin sonradan tamamiayacağı
" Pelleas ve Melisande"ı da anımsatır.
4.Bölüm daha orta kararda ve çok canlı
mes modere. tres anime) başlığıyla önceki
bölümlerin bir sentezi olduğunu duyurur.
Ana motif bölüm-pörçük, kısa parçalar ha
linde belirir. Debussy hakkında önemli
araştırmalar yapan ve kitaplar yazan Le
on Vallas, 9.Senfoni'nin finaline benzetti
ği bu bölümde, Debussy 'nin belki de, So
ciete Nationale'deki dinleyicilerinin Bach,
Beethoven ve romantik Alman bestecile
rinin, yeni Fransız müziğinin Rönesansı
nın kaynağı olduğu hakkındaki o zaman
ki yanlış kanılarını ortaya çıkarmak iste
diğini vurgular. Bu bölümde, ana temanın
Scherw'da kullanıldığı şekliyle alınarak bir
füg biçiminde işlenişi, gerçekten de De
bussy'de ender bir olaydır. Bu arada bes
teci hatta, eski skolastik tarz olan tersine
çalınayı da (inversion), ani parlayışlarla eğ
lenceli biçimde dener. Sonunda özgürlükle
kurallar arasındaki savaş kazanılır, Franck'
ın "cyclic" formuna dönülür: Anımsanan
pasajlar hala, özgün temanın yeni dönü
şümleridir. Böy lece Debussy "cyclic" for
mu, onun müziğini " Müziğin sinir siste
mine ayrımı" olarak tanımlayan ve bu for
mun mucidi olan Cesar Franck' tan daha
geniş ve olgun biçimde kullanmıştır. (Sü
re 27')

Ç

BEETHOVEN
DÖRTLÜ

eşitli hastalıklada engellenen Beet
hoven "En Büyük" olarak nitelen
dirdiği ve Baron Joseph von Stut
terheim'a ithat ettiği bu dörtlüsünü
1 82 6'da. hayatının son yıllarında aylarca
uğraşarak tamamladı. Eser birbirine geçen
ve kesintisiz çalınan yedi bölümden mey
dana gelmiştir. Bölümlerin sınırlanması bi
linçli şekilde engellenmiştir.
! .Bölümdeki uzun hüzünlü Adagio ser
best bir füg şeklindedir. Wagner bu bölü
mü o zamana kadar yazılan en hüzünlü
notalar olarak tanımlamış ve hiçbir arzu
nun yerine getirHemediği bir günün doğu
şuna benzetmiştir. Füg uzun tutulan bir
Do diyezle sona erer. Adeta farkedilmeden
Re Majör tondaki hareketli 2.Bölüme ge
çilir. Sonat formundaki bu bölüm kısaca
parlayan bir güneş ışığı gibi kay bolur. 13
ölçü süren enerjik yapıdaki -bir dakika bile
sürmeyen- çok kısa 3.Bölüm yerini şiir do
lu 4.Bölüm Andante' ye bırakır. Bu bölüm
deki yedi büyük varyasyon, bestecinin bu
konudaki ustalığını yansıtır. Romain Ro
land'ın " ölümsüz bir aşk şiiri" olarak ta
nımladığı Andante. kemanın sade ve ba
rışçı ezgisiyle sona ererken viyolonselin
fortissimo girişiyle S.Bölüm olan Presto' ya
geçilir. Sonat formunda. üçüncü ana bö
lümün yerini alan bu aydınlık ve kuvvetli
bölüm Scherw-Trio tarzında dönüşümlü

olarak sürer. 6.Bölüm 28 ölçülük kısa bir
Adagio'dur. Son bölümde ritmik aksanlı
ana tema fortissimo şeklinde unison ola
rak oktavlarla duyurulur. Sona doğru mü
zik gücünü yitirir, çaresiz bir Poco .Ada
gio'ya dönüşürse de, viyolonselde beliren
kreşendo ikinci kemana ulaşır; eser Do di
yez Majör tonda parlak bir şekilde sona
erer. (Süre 40' )
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Federico AGOSTINI. keman/violin
Antonio PEREZ, keman/violin
Anıaldo APOSIOLI, keman/violin
Oaudio BUCCARELLA, keman/violin
Pasquale PELLEGRINO, keman/violin
Watter GALLOZZI, keman/violin
Luciano VICARI, viyola/viola
Massimo PARIS, viyola/viola
Francesco STRANO. viyolonsel/cello
Aldo d 'AMICO, viyolonsel/cello
Lucio BUCCARELLA, kontrabas/double bass
Maria Teresa GARATTI , klavsen/harpsichord

geçmişin oda müziği formlarının zevkini
dinleyicilere yeniden verrnekti. Kendileri
ne sadece I Musici IMüzisyenlerl adını ve
ren topluluk kısa zamanda dinleyicilerin
ve müzik dünyasının hayranlığını kazandı.
lik konserini, kurulduğu yılın Mart ayın
da Santa Cecilia'da veren topluluğu. ünlü
orkestra şefi Arturo Tescanini İtalya tur
nesi sırasında Roma'da

nında bulunan gazetecilere "Bravo, bravis

Konçerto No.6, Si hernot Majör/
Concerto No.6 in B fiat Major

simo! Hayır, müzik ölmez" diye heyecan
la bağırmış.

•Andante

I Musici otuz yılı aşan başarılı sanat ka

•Presto acappella

riyeri boyunca Barok müziğe yeniden ilgi

•Adagio affetuoso

duyulmasını sağlamış; güzellik ve meslek

•Allegro moderato

L. LEO
( 1694-1 7441

idealleri ile stilierindeki özel büyüleyicili

Viyolonsel Konçertosu, Re Majör/
Cello Concerto in D major

ğe sadık kalmıştır.

• Andantine grazioso

list rolünü üstlendiği Topluluğun üyeleri

Şefsiz çalan ve her sanatçının her an so

•Con bravoura

o l a n Federico AGOST İ N İ :

•Larghetto con poco moto

T. GIORDANI
( 1 730- 18061

Floreno Guidantus-Bologna 1736, Amoldo

Solist!So/oist: Francesco Strano. viyolonsel/ce/lo

APOS1DLI:

Klavsen Konçertosu, Do Majör/
Harpsichord Concerto in C Major

1 730, Claudio BUCCARELLA: Frances
LEGRİNO: Car!o Tononi-Bologna 1727,
Walter GALLOZZİ : Mathias Klotz-Tirol

•Larghetto
•Allegro spiritoso

1 742 yapımı kemanlarla; Luciano VİCA

Solist/So/oist: Maria Teresa Garatti. klavsenlharpsichord
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Venedik/Venice
A. MARCELLO

Konçerto No.3, Si minör "La Cetra"/
Concerto No.3 in B minor "La Cetra"
•Adagio
•Presto

1 1671-17501

Sonat Sol minör, Op.2 No.6/
Sonata in G minor, Op.2 No.6
•Adagio
•Allegro
•Crave
•Al legro

A. VIVALDI
1 1675-17411

2 Keman ve Viyolonsel için Konçerto,
Re minör Op.3 No. ll "L'Estro Armonico"/
Concerto for 2 Violins and Cello in
D minor Op.3 No. ll "L'Estro Armonico"
•Allegro-Adagio-Allegro
•Largo e spiccato
•Allegro

So/istler!So/oists: Federico Agostini, kemanlvio/in
Pasquale Pellegrino, kemanlviolin
Francesco Strano, viyolonse//ce/lo

�
'q7
46

m

Ri:

Aloysio Marconcini-Ferrara 1 776, Mas

simo PARiS: Pietro Guarnieri-Mantova
1697 yapımı viyolalarla; Francesco STRA
NO: Giov. Batt.Guadagnini-Milano 1 755,

•Andante larghetto

ALBINONI

Gennaro Gegliano-Napoli

co Goffriller-Udine 1 739, Pasquale PEL

•Allegro

•

Sanctus

Seraphin-Venedik 1745, Antonio PEREZ:

•Fuga - Allegro di molto

T.

!İtalya Radyo

rasında dinlemiş ve çok duygulanarak ya

! 1 710-17361

( 1684-1 7501

RAi

Iani stüdyosunda yaptıkları bir prova sı

G.B. PERGOLESI

11

lantı sonucu Roma'da bir araya gel-

ve yavaş yavaş geleneği kaybolmakta olan

Napoli/Naples

m

rınde yaşayan 12 müzisyen. bir rast

diler. Tek arzuları bir arada müzik çalmak

' ' NAPOLİ VE VENEDİK'TE BİR AKŞAM/
AN EVENING IN NAPLES AND VENICE ' '

11

I MUSIC I
952 yılında. İtalya· nın çeşitli kentle

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

Aldo d 'AMİCO Gu iseppe Guarneri
Cremona 1726 yapımı viyolonsellerle; Lu
cio BUCCARELLA: Antonio Mariani
Pesaro 1678 yapımı kontrabas ile ve Ma
ria Teresa GARATTİ ise İstanbul konser
leri sırasında Pascal Taskin-1769 modeli
üzerine Robert Goble&Son lıd.Oxford ya
pımı klavsen ile çalacaktır.
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PERGOLESI
KONÇERID N0.6
yaşında veremden ölen

ve

Mozart' ın

erken olgunluguna sahip olan İtalyan

Giovanni Battista Pergolesi, belki de
yaşamı hakkında en çok efsane yaratılan
bestecilerin başında gelir. Ancak beş yıl

Konser programında yer alan Si bemol

Majör Konçerto' nun da diğer beş konçer

toyla birlikte, Carlo B. Ricciotti !1681-1756!
tarafından 1 740'da Hollanda'da anonim

olarak yayınlandığı ve Kont Wilhelm van
Bentinck'e ithat edildiği biliniyor. Uzun yıl

lar Pergolesi, Haendel, Vivald i. Fesch gi

bi bestecilere de atfedilen bu konçertolar

LEO
VİYOLONSEL KONÇER1DSU
nserin Napoli ekolüne ait bestelere

yrılan ilk yarısında yer alan Leo

ardo (0rtensio Salvatore del Leo

bu kentin ilk ustalarından sayılmaktadır.

Özellikle opera ve kilise müziği alanlannda

kadar bestecililde u�ilen Pergolesi'nin

konusunda, Hallandalı müzikolog Albert

bildigi biliniyor. O tarihten ölümüne ka

nuçlarında ise hiç tanınmamış bir Hallan
dalı soylunun adını veriyor: Onun Was

re SO' yi aşkın opera. pekçok serenad . kut

ması partisyan ve ilgili yazılara göre, bu

dini eserler dışında birçok uvertür, sinfo

si, 1733'de lA Serva Padrona (Hanım olan

Wassenaer'a ait oldugunu ileri sürüyor. Ta

telemiştir. En tanınan eserleri arasında da

etkileyen- ilk Opera Buffo (Komik Opera)

mı olan kontun birçok nedenle eserlerinin

yanında iki tane de viyolonsel konçerto

ilk eserini 173l 'de Napali'de seslendirile

dar olan süre içinde pekçok beste siparişi
alan ve Napoli ekolünün geç Barok döne

minde uvertür, aıya ve birçok müzik for
muna kesin şemalar kazandıran Pergole

Hizmetçi) ad l ı eseriyle -Mozar t ' ı da

ömegini vermiş ve bu eseriyle de ölüm

süzleşmişti. Bu yılki İstanbul Festivali· nde
"Stabat Mater" adlı -ölümünden önce son

Dunning 1980'de yayınladığı araştırma so

senaer Şatosu kitaplığında buldugu elyaz

altı konçertonun Kont Unico Wilhelm van

nınmış bir diplomat, asker ve devlet ada

kendi ismiyle basılmasını istemediğini be
lirtiyor. O çağın İtalyan Konçerto Grosso'

ları stilinde, hepsi de "Ağır-Çabuk-Ağır

önemli eserler yazmış olan Leo. araların
da " Türk imparatoru Beyazıt" da olmak
üzere 30'u ciddi. 20'si komik olmak üze

lama ve sahne müzikleri, oda kantatlan ve
nia, konçerto, trio gıbi çalgı müziği de bes

dört keman ve yaylıçalgılar için konçerto

su yer alır.

1 737-38 yıllarında yazılan ve günümüz
de M ilano'da 1934'de yayınlanan Re Ma

Çabuk" olarak dört bölümlü yazılmış eser

jör Viyolonsel Konçertosu da Napoli S.Pi

yılan ünü birçok sahtekarlıklara yol açmış,

konçertoda da bu düzene uyulmuş.

elyazmasına göre Napoli Dükü Madda

dalanarak onun ismi altında pekçok eser

lüm, sakin ve ağırbaşlı havada dört kema

yazdıgı- eseri seslendiritecek olan Pergo
lesi'nin ölümünden sonra Avrupa'ya ya

bazı yayıncılar onun bu başansından fay

yayınlamışlardır. Ancak günümüzde baş

lerin içindeki Si bemol Majör tondaki tek
Ağır (Andantel bir girişle başlayan ! . Bö

nın diğer basyaylılar eşliğinde sundugu

rin onun olmadığı da belirlenmiştir.

ciddi ana temayla sürer. Hafif biçimde, sö
ner gibi sona erer.

merol başarısızlığı üzerine kendini çalgı

istenilen biçimde "A Capella" başlığıyla

layan bilimsel araştırmalarla pekçok ese
1 732'de oynanan bir operasının m Red

müziğine adayan Pergolesi, Kont Stiglia
no'nun orkestra yöneticisi olmuş; yaylıçal

gılar orkestrası , keman, flüt için konçer
tolar, görevi gereği 30 cıvarında Trio Sonat
yazmıştır.

2.Bölüm Presto, iki misli hızda çalınması

belirlenmiştir. Canlı şekilde, basyaylıların
ritmik eşliğinde gelişen kısa bölüm zarif
ve anlamlıdır.
Keman girişiyle başlayan 3. Bölüm Ada

gio affetuoso anlamlı ve duygulu keman

etro a Majella Konservatuarı' nda bulunan
loni-Carafa'ya ithaf edilmiş.
Zarif ve ağırca (Andantino graziosol tem

poda başlayan eser. viyolonsele parlak

bir yorum olanağı veren 2.Bölüm (con bra

voural ile devam eder. Bu bölüm özellikle
solo ve tutti bölümlerin yarışmasıyla ilgi

çeker. Duygulu ağır bölüm olan Uırghet

to con poco moto'dan sonraki son bölüm,

füg biçimindeki Allegro di molto ise, Na
poli ekolünün armonik ve ritmik incelik
lerini sergiler. (Süre 12')

partileriyle ilgi çeker.

Hızlı ve ritmik tempoda hafif (pianol ses

te giren son bölüm Allegro moderato ise

eserin en çekici ve metodik sayfalannı kap
sar. (Süre 12')
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GlORDANI
KLAVSEN KONÇERIDSU

••
U

lü antik aıya "Caro mi ben"in
bestecisi Tomaso Giordani, yine
Napolili ünlü bir müzikçi aileden
gelmedir. Baba Carmine, oğulları Tomaso
ve Giuseppe ile diğer Giordani'ler 1 753'
den sonra Ingiltere'ye yerleşmişler; ailenin
altı üyesi de çeşitli zamanlarda, özellikle
opera alanında önemli rol oynamışlardır.
Tomaso Giordani 1 762'de Londra'da
Haymarket Tiyatrosu' nda söylemiş, 1 799 '
da Dublin'de İtalyan operasından örnek
ler vermiş ve İrlanda'ya yerleşmiş, 50'yi aş
kın opera, İtalyanca ve İngilizce şarkıları
yanında özellikle klavyeli çalgılar için pek
çok oda müziği eseri de yazmıştır. Bilinen
konçertoları arasında Op.19 Flüt Konçer
tosu ile Op. l4, 23 ve 33 olarak ta üç Klav
sen (piyano) Konçertosu yer alır. Bunlar
dan tek yayınlananı Do Majör Op.23 Kon
çerto, geleneksel Çabuk-Ağır-Çabuk tem
polu konçerto stilinde yazılmıştır ve İtal
yan opera ezgilerine benzer temalarıyla
seçkinleşir.

MARCELLO
KONÇERID
nedikli bestecilere ayrılan konserin
kinci yarısında yer alan Alessandro
Marcello küçük kardeşi Benedetto'
dan daha az tanınmıştır. Babası Venedik
senatörü olan Alessandro müziği iş ola
rak değil. zevk olarak kabullenmiş, keman
ve şan uğraşısı yanında resim yapmış, şi
ir yazmış, matematik ve felsefeyle ilgilen
miştir. Hep Venedik'te oturmuş, evinde
haftalık konserler düzenlemiş. eserlerini
çaldırmış: Gasparini. Tartini, Lotti gıbi ün
lü müzikçileri ağırlamıştır. Arcadia Akade
misi'nce kabul edilen Eterio Stinfalico tak
ma adını kullanmış, çok verimli bir bes
teci olmamış. hastırdığı eserleri de genel
likle evindeki konserlerde yorumlananlar
oluşturmuştur.
Bunlardan özellikle Re minör Obua Kon
çertosu Bach'ın da ilgisini çekmiş ve klav
sene düzenlemiştir tBWV974l. Önce Vi
valdi'nin. ya da Benedetto Marcello'nun
olduğu sanılan ve 1 71Tde Amsterdam'da
basılan 12 konçerto arasında yer alan bu
eserden başka 1 740'da Augsburg'ta yine
E.Stinfalico adı altında yayınlanan altı kon
çerto da önemlidir. Daha önce bir başka
Venedikli bestecinin. Vivaldi ' nin de kül
landığı "La Cetra" ILirl başlığıyla basılan
bu eserler. geniş arpejlerin kullanımı. canlı
efekılerin hem solo. hem de tutti bölme
lerde yer alışıyla ilk bakışta insanı şaşır
tabilir. Ancak Vivaldi ve benzerlerinden.
Rokoko lya da Galantl unsurların biraz da
ha çok değerlendirilmesiyle ayrıldığı ileri
sürülen bu konçertolarda flüt ve obua gi
bi üflemeçalgıların da kullanımı ilgi çeker.
Ancak eleştirmenler La Cetra dizisinin Ve
nedik Barok çağının son klasik örnekleri
olduğu savında birleşirler. La Cetra'nın Si
minör tonundaki 3. Konçertosu yaylıçalgı
lar ve sürekli bas lklavsenl için gelenek48

sel biçimde üç bölümlü bestelenmiştir. Fa
kat ilk iki bölüm ağır, son bölüm çok hız
lı tempodadır.

ALBINONI
SONATA

B

abası zengin bir kağıt tüccarı olan
Venedikli besteci Tomaso IGiovannil
Albinoni keman ve şan derslerinden
sonra müziği özel bir uğraş olarak almış,
kilisede bir müzik görevi aramamıştır. Bes
teci olarak da ilk dinsel müziği pek başa
rılı olmadığından 50'yi aşkın opera, 40 so
lo kantat, sayıları bir ile altı arasında de
ğişen çalgılar için 79 sonata, 59 konçerto,
8 sinfonia yazdı. Bu eserler yabancı bes
tecileri de etkiledi: Bach onun Op. l sonat
Ianndan bazılarını füglerinde tBWV946,
950, 951, 951a) kullandı. Op.2'den iki kon
çertoyu J.G. Walther org için düzenledi.
Özellikle yaylıçalgılar için yazdığı konçer
tolar 50 yıl sonra Quantz'ı da etkileyecekti.
Eserlerinde kurallara uyduğu için, eleş
tirmenlerce biraz katı ve kuru, ancak ar
monik inceliklerle parlaklık kazanan bes
teci olarak tanımlanan Albinoni'nin me
lodi yeteneğini kimse yadsıyamaz. Her çal
gıyı özerıli ve ayrı ayrı değerlendirişi ne
deniyle de İtalya dışında da aranılan bir
besteci olarak soyluların özel eser sipariş
lerini kabul etmiş, pekçok eserini Avrupa
hükümdarlanna ithaf etmiştir. !!.Dünya Sa
vaşı sırasında yıkılan Dresden Kitaplığı'n
da bulunan ünlü Adagio'su ile günümüz
de geniş kitlelerce tanınan Albinoni'nin ilk
eserleri Venedik'te, sonrakiler de Amster
dam'da basılmıştır. 1700 yılında Venedik'te
basılan Op.2 eserleri altı sinfonia ve kon
çertoyu (Concerto a Cinque· ! . keman, 2.ke
man. viyola. viyolonsel ve sürekli bas gi
bi beş çalgı grubundan oluşan Beşli için
Konçertol kapsar. Albinoni'nin 1700 yılın
dan önce. kısa süre Mantua Dükü Ferdi
nando Carlo di Gonzaga' nın yanında gö
revli olduğunun sanılması belki de "Sin
fonie e Concerti" adını verdiği bu Op.2
eserlerini ona ithat edişinden kaynaklan
maktadır. Bunlardan sinfonialar gibi dört
bölümlü olan ve Sonata başlığını taşıyan,
ağır IAdagiol , çabuk IA!legrol , ağır ve ge
niş IGravel . çabuk IAllegro) şeklinde ge
leneksel sıralamayla gerçekleşen 6 nurna
ralısı 1956'da Sonata başlığıyla tekrar ya
yınlanmıştır.

VIVALDI
KONÇERID
ızıl Papaz m Prete Rosso) olarak anı
an Antonio Vivaldi'nin !talya dışın
a tanınmasını sağlayan en büyük
unsur. Op.3 Estro Armonico !Uyumlu
Esini adlı 12 konçertoluk dizinin gördü
ğü büyük ilgi olmuştur. Bu diziyi. Vival
di'nin babasıyla birlikte çalıştığı Venedik'
teki San Marco kılisesinde yazdığı sanıl
maktadır. Toscana Prensi lll. Ferdinando'ya
ithat edilen ve 1 712'de basılan dizinin l l
numaralısı Bach'ın da ilgisini çekmiş ve bu
büyük Alman besteci aynı tonaliteyi ko-

ruyarak eseri orga uygulamıştır (Qrg Kon
çertosu No.5, BWV596l .
Konçertonun e n uzun kısmı olan
! .Bölüm üç bölmeye ayrılır: İlk Allegro he
men iki solo kemanla başlamasına rağ
men, viyolonsel klavsen eşliğinde bu kı
sa bölmeyi sona erdirir. Orkestranın sun
duğu geçiş, ağır bölme V\dagiol ancak bir
kaç ölçü sürer. Onu aralıksız izleyen canlı
bölme (AJ!egrol birinci bölümün ana kıs
mıdır: Akıcı şekilde, girişteki temayı geliş
tirir; sonra ağırlaşarak görkemle sona erer.
2 . Bölüm (Largo e spiccato) özenli bir
berraklıkla pikeli (spiccato) olarak sunu
lan girişten sonra çok hafif bir orkestra eş
liğinde birinci kemanın içli ve uzun solo
sunu kapsar.
3. Bölümde (Ailegrol , iki solo keman ve
orkestranın canlı başlangıcından sonra vir
tüoz figürlerle yol gösteren viyolonsel de
ön plana çıkar. Daha sonra viyolonsel iki
kemanın orkestrayla olan diyaloguna da
katkıda bulunur. Parlak ve canlı gelişen bö
lüm, güçlü bir finalle sona ulaşır. (Süre 10')

FESTİVAL GECELERİNİN BÜYÜSÜNÜ BİR İKİ
SAAT DAHA UZATMAK iSTEMEZ MİSİNİZ ? ..

Zevkle izlediğiniz bir gösteri veya konserin coşkusunu Divan'ın
seçkin atmosferinde bir süre daha yaşamak istemez misiniz?
Bir kadeh içki... Belki sıcak bir çorba ve hafif yiyecekler...
Divan Soupe, Kehribar ve Pub, İstanbul Festivali boyunca
geceleri 2.00'ye kadar hizmetinizde olacak...
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I MUSICI
HAENDEL
KONÇER1D GROSSO

Federico AGOSfiNI, keman/violin
Antonio PEREZ. keman/violin
Arnaldo APOS'IOLI. keman/violin
Claudio BUCCARELLA. keman/violin
Pasquale PELLEGRINO. keman/violin
Walter GALLOZZI. keman/violin
Luciano VICARI. viyola/viola
Massimo PARIS. viyola!viola
Francesco SfRANO. viyolonsel/cello
Aldo d'AMICO. viyolonsellcello
Lucio BUCCARELLA. kontrabas/double bass
Maria Teresa GARATTI . klavsen/harpsichord

G

Konçerto Grosso, Fa Majör Op.6 No.9/
Concerto Grosso in F Major, Op.6 No. 9

G.F. HAENDEL
( 1685-1759)

•Largo
•AIIegro
•Larghetto
•AIIegro
•Menuet
•Giga

J.S. BACH

Klavsen Konçertosu, Sol minör, BWV1058
Harpsichord Concerto in G minor, BWV1058

1 1685-1750)

•AIIegro
•Andan te
•AIIegro assai
Solist/Soloist: Maria Teresa Garatti. klavsen/harpsichord

Divertim ento, Si bemol Majör, KV13 71
Divertimento in B fl.at Major, KV137

W.A. MOZART
1 1 756-1791)

m

m

•Andante
•AIIegro di molto
•AIIegro assai

m

A. VIVALDI
11675-1741)

•
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M�imler/Four Seasons, Op.8
1. Ilkbahar, Mi Majör/Spring in E Major
•AIIegro
•Largo e pianissimo sempre
•Danza pastorale-AIIegro

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

org Friedrich Haendel Op.6 ola
ak belirlediği 12 Konçeno Gros
so'sunu 1 739'da bir av içinde vaz
·
mış ve " Büyük Konçenolar" başlığıyl a ya
yınlamıştır. Hatta London Daily Post ga
zetesinde ilan vererek bu eserlerin özellik
lerini anlatmış ve önceden alacaklara 2
Guinea olarak "ucuz" fiyat saptamıştır.
Bu Konçerto Grosso' lar da. Bach'ın
Brandenburg Konçenoları' nda olduğu gi
bi. Coreili ve Vivaldi gibi bestecilerin "İtal
yan Konçeno· · stili örnek alınarak süit dü
zeniyle kaynaştınlmıştır. Bu nedenle Haen
del'in Konçerto Grosso' larında genellik
le Polonez, Musette. Hornpipe, Menuet.
Siciliana ve Gigue gibi Avrupa ülkelerin
den dansların yer alması onun geniş uf
kunu gösterir. Bu konçertoların dokuzun
cusunda da eski Fransız dansı Menuel ile
İngiliz dansı Gigue yer alır. Bu 12 eser ara
sında altı bölümlü ve Fa Majör tona! itede
iki konçerto vardır; bu dokuz numaralı
Konçerto Grosso da süit biçiminde düzen
lenmiştir.
! . Bölüm Largo 3/4'lük ölçüde temeli
oluşturan ağır ve kısa bir giriştir. Onu çok
kesin ritimli, canlı hareketli ve 4/4'lük öl
çüdeki 2 . Bölüm Allegro izler.
3.Bölüm Larghetto, ağırca tempoda. Re
minör tonda 6/8'1ik ölçüde kendine özgü
ritimlidir.
4.Bölüm Allegro 4/4'lük ölçüde yine
canlıdır ve bir füg biçiminde işlenir.
Ağır-Çabuk olarak gelişen. aynı zaman
da da güçlü-hafif olarak sergilenen Kon
çerto Grosso iki dansla son bulur. 3/8'1ik
ölçüde zarif bir Menuet 5.Bölümü, hızlı
(AIIegro) tempoda, 12/8'1ik ölçüde bir
Gigue de 6.Bölümü oluşturur. (Süre 15' )

BACH
KLAVSEN KONÇER1DSU

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

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

Solist/Soloist: Federico Agostini. kemanlviolin
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Katkılarından dolavı OSMANLI BANKASI A.Ş.ye teşekkür ederiz.
We should /ike to than k OSMANLI BANKASI A.Ş. for their contributions.
I Musici'nin konserleri İta�van Kültür Merkezi'nin riscaııbu/i işbirligwle
gerçekleştirilmiştir.fThe concerts of I Musici have beeıı realized in cooperation wiclı
the !ca/ian Cu/tura/ Cencre in !sean bul.

I

ohann Sebastian Bach, hem başka bes
tecilerin eserlerini değişik çalgilara uy
gulam ış, hem de kendi eserleri konu
nda aynı şekilde davranmıştır. Onun sa
yısı 14'ü bulan klavsen konçertolannın ço
ğu da keman ve obua konçertolarından bu
çalgi için düzenlenmiştir. Bach'ın Köthen'
de Kapellmeister lorkestra yöneticisil ola
rak bulunduğu 1717-23 yıllan arasında yaz
dığı La minör Keman Konçertosu' ndan
IBWV1041) düzenlediği Sol minör Klavsen
Konçertosu da bu biçimde gerçekleşmiş
tir. Onun birden yediye kadar numarala
nan solo klavsen konçertoları da IBWV
1052- 1058) Bach' ın elyazmalarından anla
şıldığına göre 1735-1744 yıllan ar.asında ha
zırlanmıştır. Onun Leipzig'te Müzik Aka
demisi ICollegium) Direktörü olduğu za
man klavsen çalan öğrencilerini ve iki oğ
lunu düşünerek bu yola gittiği sanılmak
tadır.

Daha tanınmış olan Mi Majör Keman
Konçertosu'na göre ilk dinleyen için da
ha güç anlaşılır yapıdaki La minör Keman
Konçertosu belki bu nedenle Bach'ın "en
kişisel" eserlerinden biridir ve yüzeysel
parlaklıktan çok düşünce derinliğini yan
sıtır. Bir ton aşağı düşörülerek solo klav
sen ve orkestraya uygulanan bu konçer
tonun başlık belirtilmeyen ancak hızlı w
legro) olarak yorumlanan ilk bölümü Ron
do formundadır. Sık sık tekrar edilen ana
tema ile solo çalgının duyurdoğu tema ya
rışma halindedir.
Andante başhğını taşıyan 2.Bölüm ağır
tempoda solo klavsenin egemerıliğinde sü
rer. Karanlık karakterde, adeta tehdit eder
havada baslarda çok kez duyurulan figür,
zengin süslemelerle gelişen duygulu me
lodiyle yumuşar.
3.Bölüm Allegro assai, 3/8'lik ölçüde ol
dukça canlı Gigue benzeri bir dans hava
sı biçimindedir. Yaylıçalgıların gam ben
zeri biçimde sunduğu ana tema, süit an
layışının dans bölümlerini anımsatır. So
lo çalgı da -ilk bölümde olduğu gibi- yeni
temayı sunar. Üçlü ses tınılarının gittikçe
artan ritimde sunuluşu klavsene güç gö
revler yükler. (Süre 18')

MOZART
DİVERfİMENID

ı

772 yılında 16 yaşında olan Mozart,
İtalya gezisinden Salzburg'a döndük
ten sonra !talyan Sinfonia'larına ben
zer şekilde üç bölümden kurulu ve yaylı
çalgılar kuarteti olarak üç eser besteledi.
Milano'da Kont Firmian'ın salonunda ça
lınmak için yazıldığı sanılan bu eserler
sonradan Divertimento adıyla yayınlandı.
Köchel dizisine göre 136, 137 ve 138 ola
rak numaralanan bu üç Divertimento'dan
137 numaralısı 2.Salzburg Senfonisi ola
rak da adlandırılır. Diğerlerinden en önem
li farkı agır bölümünün, iki hızlı bölüm
arasında değil de, başta yer almasıdır. Böy
lece eserin birinci bölümü zarif ve lirik bir
Andante ile başlar. Orkestranın şarkı söy
leyen ezgisi kemanların canlı figürleriyle
zaman zaman kesilir. Bu bölümü izleyen
iki çok canlı bölüm ateşli, neşeli veya şa
kacı etkiler bırakarak Mozart'ın belirgin
özelliklerini yansıtır. Üçüncü bölümün za
rif ve danseden ezgilerinde, yazılacak olan
Figaro partisyonunu duyar gibi oluruz.
(Süre 10')

V:

VNALDI
MEVSiMLER

·valdi'nin bestelediği yüzlerce kon
"Mevsimler" başlıklı
solo keman ve yayılıçalgılar için
konçertolann özel bir yeri olmasına bir ne
den de eserin dört mevsimi tasvir etmesi
ne karşın, tümüyle bir bahar havası yan
sıtmasıdır. Vivaldi eserine açıklayıcı ola
rak Bahar, Yaz, Güz ve Kış başlıklı dört de
sone eklemiştir. Böylece müzik tarihinde
ilk kez programlı eser yaratan o oldu. Bes
leeinin yazdıgı sanılan bu soneler eserin
çerto arasında

1 725'de Amst�rdam'da Le Ct::ne Yayınevi
tarafından basılan ilk nüshasında yer al
mıştır. Op.8 olarak numaralanan ve " Il Ci
mento dell'Armonia e dell'Inventione' ' lAr
moni ve Buluşun Denemesil başlığını ta
şıyan 12 konçertonun ilk dördü olan Mev
simler'in her konçertosu da bu sonelerle
ilişkilidir. Hatta bunu kesinleştirrnek ama
cıyla Vivaldi her soneyi harflerle işaretle
miş ve bunu da partisyon üzerine işlemiş
tir. Vivaldi tonalite konusunda da dikkatli
davranmış, her mevsimi kendine uygun to
nalitelerle değerlendirmiştir.
l.Konçerto'da BAHAR'ın canlılıgını, par
laklığını daha iyi belirtmek için Vivaldi,
kemanın en parlak ve aydınlık tonalitesi
ni, Mi Majör'ü kullanmıştır. Bahar'ın ilk
bölümü Allegro'da beş tutti (beraber ça
lış) ve dört solo pasaj vardır. Tuttiler eğ
lenceli köy ezgilerini belirler. Sololar ise
kuşların cıvıltısını, gök gürültüsünü (ok
tavlarlal , şimşekleri (tremololarlal ve yine
çeşitli kuşları canlandırır. Sone şu sözler
le başlar: · ·Baharın gelişini kuşlar neşey
le karşılıyor, sevimli şarkılarıyla kutluyor.
Kaynakların hafif şırıltısı duyuluyor. Zefir
rüzgarı hafifçe esmekte. Sonra hava kara
bir mantoyla örtülür; şimşek ve gökgürül
tüsü baharı duyurmak ister. Ortalık ses
sizleşince kuşlar yeniden sihirli şarkıları
na başlar". Baharın 2.Bölümü L.argo'da
ikinci keman pasıoral bir sahne resimler:
"Çiçeklerle bezenmiş hankulade bir çayır
da, yaprakların tatlı hışırtısında keçi ço
banı yanında sadık köpeğiyle sakin yat
maktadır". Bu ağır bölümde, partisyanda
çok güçlü çalınması istenilen köpek hav
lamalarını viyola canlandırır. Son bölüm
Allegro sevimli bir kır dansıdır. "Gayda
nın şenlikli sesiyle peri kızları ve çoban
dans ederek, parlak ilkbaharı şanına uy
gun karşılamaktadır". Ancak tonalite bir
an parlaklıgını yitirir. Mi minöre dönerse
de sonuçta yine aynı şenlikli havaya ka
vuşulur.
2.Konçerto'da YAZ mevsiminde kullanı
lan Sol minör tonalite, bu mevsimin bo. ğucu sıcaklıgını belirtmek için seçilmiştir.
Sıcagı anlatan ağır girişle başlayan ilk bö
lüm Allegro non molto'da dört tutti ve üç
solo pasaj vardır. İlk solo guguk kuşunu,
onu izleyen tuttiler kumru ve sakanın ötüş
lerini carılandınr. Son tutti ise havanın ani
den değişerek kötüleşmesini yansıtır. So
nenin sözleri şöyle: "Yakıcı yaz sıcagında
çoban ve sürü kavrulur; çarnlar tutuşur gi
bidir. Guguk kuşunun çağrısını kumru ve
saka cevaplar. Hafifçe esen meltemle poy
raz yarışır birden. Küçük çoban şiddetle
nen rüzgardan korkarak ağlar; sürünün ge
leceği tehlikededir". 2.Bölüm Adagio'da ise
solo keman, çobanın yaklaşan fırtınadan
ötürü endişesini melankolik şekilde anla
tır. Yaz'ın son bölümü Presto'da fırtına pat
lamıştır. " Korkulan doğru çıkmıştır: Gök
gürlemekte, şimşekler çakmakta, yağan do
lu ürünü, gururlu buğday başaklarını kır
maktadır''.
3.Konçerto SONBAHAR Fa Majör ton
dadır. İlk bölüm Allegro, ürünü kurtaran
köylülerin sevincini anlatır; içkiden sarhoş

olaniann yürüyüşünü solo keman akroba
tik hareketlerle çizer: " Köyde herkes dans
ve şarkılarla. mutlulukla bereketli ürünü
kutlamakta ve Baküs'ün içkisini bol bol
tatmakta. uykuyla bu sevinç sona ermek
tedir". 2.Bölüm Adagio molto'da " Şarkı
lar ve danslar bitmiştir. Hava sakin ve gü
zeldir. Ve mevsim onları en tatlı uykuya ça
ğırır". 3.Bölüm Allegro'da sakin hava, bir
kaç klavsen arpejiyle değişir: "Gün agırır
ken avcılar boruları, tüfek ve köpekleriyle
ava çıkar. kaçan hayvanı sürerler. Tüfekle
rin ve köpeklerin çılgın sesleriyle ürken si
nirli hayvan yaralanır ve güçlülükle kaç
ınayı dener; fakat ölür".
Ciddi şekilde Fa minör tondaki 4.Kon
çerto KIŞ, belki de eserin en sistemli can
landırılanıdır. l . Bölüm Allegro non mol
to soğuğu anlatan bir tutti ile başlar:
" Dondurucu soğukta gümüş gibi parlayan
karda, buz gibi poyraz estiğinde herkes
ayaklarını yere vurur, acı donda dişler ta
kırdar". 2.Bölüm L.argo, evde ocak başın
daki rahatı tasvir etmek için daha sıcak bir
tonda, Mi bemol Majör'dedir. Tüm eserin
en başarılı olduğu kabul edilen bu bölü
münde keman, yağmuru canlandıran di
ğer çalgıların 16'lık notalarla pizzicatosu
eşliğinde nefis bir ezgiyi duyurur: "Gün
ler sakin ve mutlu ocak başında geçer. Dı
şarda yağmur herkesi ıslatırken, buzlar
üzerinde kayıp düşmernek için birçokları
dikkatli yürürken". Eserin finali Allegro'da
herkes yine dışarda, soğuktadır: "Buzla
rın üzerinde yürüyenler, kayanlar sonun
da düşer. Buzlar kırılıncaya kadar tekrar de
nerler. Kapalı kapılar ardında lodos, poy
raz ve diğer bütün rüzgarlar yarışır. İşte bu
Kış'tır; ama yine de neşelidir". (Süre 44')
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MONTE-CARLO PRO ARTE BEŞLİSİ
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MONTE-CARLO PRO ARTE
BEŞLİSİ

Fernande LAURENT-BIANCHERI, piyano/piano
Bojidar BRATOEV, keman/violin
Daniel LAGARDE. keman/violin
Jean-Pierre PIGERRE, viyola/viola
Shigeki SAKURABA, viyolonsel/cello
D.

ŞOSfAKOVİÇ/
SHOSfAKOVICH

Beşli, Sol minör Op.57/
Quintet in G minor, Op.57

(1906-1975)

•Prelude (lento)
•Fugue (Adagio)
•Scherzo (AJlegrettol
• lntermezw (lento-Appassionatol
•Finale (Allegrettol

m

m

m
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C. FRANCK

Beşli, Fa minör/Quintet in F minor

( 1822-1890)

•Molto moderato quasi lento-Allegro
•Lento. con molto sentimento
•Allegro non troppo, ma con fuoco

= -=

------=--= ==

== -===- ====
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0 yıl önce kurulan Monte-Cario Pro
Arte Piyanolu Beşiisi Paris ve Fransa'
nın birçok kentinde. Belçika, İsviçre.
Hollanda, İspanya. İtalya. Almanya. Tür
kiye tAnkara-İstanbull ve ABD'de konser
ler verdi; Avrupa'nın birçok radyo ve TV
istasyonunda kayıtlar yaptı, programlara
katıldı.
Amerika Birleşik Devletleri' nin 200. Ku
ruluş şenliklerine davet edilen, Avrupa'daki
birçok müzik testıvali'nin yanısıra Shef
field'de düzenlenen Uluslararası Oda Mü
ziği Festivali' ne katılan Topluluk, 1976'da
Cenevre'de ilk plağını doldurdu (Schu
IT}ann Op.44 Beşlil . Bugün birçok plağı
nın yanısıra Borodin ile Martinu'nun beş
lilerini içeren renkli video-kasetleri olan
Pro-Arte Beşiisi' nin üyeleri Monte-Cario
Filarmoni Orkestrası üyesidir.

Milano'da dogan Femande LAURENT
BİANCHERİ (piyanol önce Monte
Cario'daki ill.Rainier Müzik Akademisi'ni.
daha sonra da Paris Ulusal Konservatua
n ' nı bitirdi. Paris Kenti Yarışmasında bi
rinci olan sanatçı Monte-Cario Filarmoni
Orkestrasıyla konserler verdi. Pro-Arte Beş
Iisi'nin kurucusu olan Laurent-Biancheri
lll . Rainier Müzik Akademisi'nde ders ver
mektedir.
Sofya'da dogan Bojidar BRAlDEV ( ke
man) Sofya Konservaıuan'nda Emil Kami
larov ve Dina Schneidermann ile egitim
gördü. 1968'de Leonid Kogan ile çalıştı ve
Leningrad Müzik Yüksek Konservatuarı·
na girerek M ichael Vaimann'ın ögrencisi
oldu. 1967-70 yılları arasında Bulgar Oda
Orkestrası ile Almanya. Ingiltere. Belçika.
Hollanda, İtalya ve İsviçre'de konserler ver
di. 1 970-83 arasında Üsküp Radyo-TV Oda
Orkestrası birinci viyolonisti. 1986'da Tou
louse Ulusal Oda Orkestrası sanat yönet
meni ve birinci viyolonisti olan Braıoev'
in bu orkestrayla doldurdugu plaklar. Plak
Akademisi " Laser d'Or 88" dahil birçok
ödül aldı. Bojidar Bratoev halen Monte
Cario Filarmoni Orkestrası üyesidir.
Paris'de dogan ve Line Taliuel 'in öğren
cisi olan Daniel LAGARDE (keman) 1965
Versailles Konservatuarı birincilik ödülü
nü. 1966'da Pierre Nerini'n sınıfında Şe
ref Ödülünü, Jean Aubin'in sınıfından oda
müziği birincilik ödülünü. Henri Mazioux·
un öğrencisi olarak ta Nice Ulusal Kon
servatuarı birincilik ödülünü kazandı. 10
yıl süreyle Nice Filarmoni Orkestrası so
listliği. beş yıl da Yaylıçalgılar Dörtlüsü'
nün üyeligini yapan Lagarde halen kon
servatuarda keman ögretmenidir.
Reims'de dogan Jean-Pierre PİGERRE
(viyoJa) Nice Ulusal Konservatuarı 1959
keman ve oda müziği, 1964 ve 1966 virtü
ozluk ödüllerini aldı. Monte-Cario Filar
moni Orkestrası'nda solo viyolaolarak gö
rev yapan sanatçı aynı zamanda IJI. Rainier
M üzik Akademisi' nde ders vermekte
dir. Solist olarak konserler de veren Pigerre,
1985 Dünya Orkestrası'nda Monte-Cario
Filarmoni Orkestrası'nı temsil etmiştir.
Tokyo'da doğan ve Tokyo Yüksek Kon
servatuarı 'nda Hideo Saito ve Reine Fla 
ch ot ile egitim gören Shigeki SAKURABA
(viyolonseD . Seiji Ozawa yönetimindeki Ja
ponya Yeni Filarmoni Orkestrası'nda 198082 yıllan ar.asında birinci viyolqnselist ola
rak görev yaptı . Cenevre Müzik Yüksek
Konservatuarı' nda ihtisas yapan ve Guy
Fallot'un virtüozluk kurslarına katılan sa
natçı, Cenevre Kenti Özel Büyük Ödülü'
nü kazandı . Suisse Romande Orkestrası'y
la birlikte Japonya, Paris, Cenevre ve Lyon'
da konserler verdi. Sakuraba 1984 yılından
beri Monte-Cario Filarmoni Orkestrası
üyesidir.

•

ŞOSTAKOVİÇ

FRANCK
BEŞLİ

BEŞ Lİ

B

Ş

ostakoviç bu Beşlisini, Sovyet yöne
ticilerinin nezdinde ona yeniden iti
bar kazandıran 5.Senfoni'sinden üç
yıl sonra, 1940'da yazdı. Eserin be
genilmesine büyük ölçüde esin ıazeliği ile
neo-romant i k ve çagdaş elemanların
uyumlu bir dengede kullanılması neden
olmuştur. Beşli üç büyük " blok"a bölü
nebilir: Ara verilmeden çalınan Prelüd ve
Füg, Scherzo, İntermezzo ve onu hemen
izleyen Fina!.
Piyano ile başlayan ! . Bölüm Prelüd, ku
rallara kesin uyan güçlü ve buruk anlatımla
sürer. Sanki çağdaş bir sunuşla Bach ve
Haendel'in büyük eserleri anımsatılır. Da
ha sonra geniş yapılı. soylu ve lirik bir
Füg'e dönüşen 2 . Bölüm ciddi ve duygu
saldır. Bu duygusallıkıa uzun ve özlem do
lu Rus halk şarkılarının durulugu ve me
lankolisi de hissedilir.
Canlı Wlegretto) tempodaki 3.Bölüm ise
ritmik gücü, ımısal zenginliği ve sanki içi
ne sığmayan bir mizaçla bambaşka bir at
mosfer yar.atarı Scherzo'dur. Kesin akorlarla
çalan yaylıçalgılarla lizierde dolaşan piya
nonun kontrastı da ilgi çeker. Iyimser ha
vadaki bu bölüm kaynagını büyük ölçü
de Rus folklorundan alır.
Ağır ve duygu! u İntermezzo insanı din
lendiren güzellikle ve lirik yapıdadır. Bu
duygull,l, yogunluk ani bir atakla (attaca)
hızlı (Allegro) tempodaki Final'e bağlanır.
Neşeli karakterde, Rus sirk gösterilerinde
palyaçoların girişini haber veren gelenek
sel rtakarattan (ritomeD esinlenen bir marş
motifiyle canlı ve alımlı bir tema önce kar
şıtlık oluşturursa da sonra birbirlerini ta
mamlar. Coda ise Schubert'i anımsatan çe
kicilikte ve aydınlıkıadır.

elçika dogumlu. Fransız besıeci Ce
Franck az savıda oda müziği eseri
yazmış olması � a karşın. bunların
geç-romantik çağın Avrupa müziğine bü
yük katkısı olmuştur. Onemli eserlerinı geç
yaşlarda yazan Franck Piyanolu Beşlı sını
1878-1879 yıllarında 57 yaşında tamamla
mıştır. İlk kez 17 Ocak 1880'de Societe Na·
tionale de Musique'de \Ulusal Müzik Der
neği i . Saint-Saens'in piyano partisini çal
dığı. Marsick. Remy. van Waefelghem ve
Lovs'dan oluşan kuartetin katıldığı yorum
ol d ukça sıcak karşılandı: böylece konser
lerde çok kez çalınma olanağını buldu.
Hatta 1889 yılında bir müzik dergisi "din
leyicilerin adeta büyülendiğini. her bölü
mün sonunda tümüyle sessiz kaldıkları
n ı . herhangi bir alkış ya da sözlü gösteri
den kaçınıldığını. çoğunun gözyaşlan için
de olduğunu " belirtiyordu.
Tüm temaların gerçek esinden kaynak
lanması, zengin kromatik armonisi. bun
ların çok kişisel biçimde değerlendirilme
si . her partinin canlı çizgisi, tımların uyu
mu ve bölümlerin kuruluşuyla usta işi olan
eserin ! . Bölümü (Molıo moderato quasi
Lento) duygulu yaylıçalgılann etkili ve uya
rıcı bir girişiyle başlar. Ağıra benzeyen orta
kararlı tempodaki giriş bölmesinde piya
no bu uyarıyı sakin biçimde cevaplar. Bu
kontrası biraz sakinleşir.se de aynı etkili an
latım hemen geçilen Allegro bölmesinde
gelişir. Önce iki grup -klavye ve yaylıçal
gılar- olarak çalan topluluk tını bütünlü
ğünde birleşir. üzeilikle kemanın tutkuy
la sunduğu lirik ezgi besteciye özgü nite
likler taşır ve bir sabit fikir ( idefiks) ola
rak eserin tümünde yer alır. Bölüm umu
lanın tersine çok hafif piyano akorlarıyla
sona erer.
Yine hafif piyano eşliğinde yaylıçalgılarla
başlayan 2 . Bölüm (Lento-con molto sen
timento) 12/8'lik ölçüde, La minör tonali
tede, olağanüstü bir romantizmi yansıtan
havadadır. Majör tondaki ( Re bemol Ma
jör) orta bölmede tekrar katı gerçege dö
nülür. Genellikle kısa yay çekişlenyle nt
mini koruyan bölümde viyolonselin bas
tınılan da çokça duyulur.
3 . Bölüm (AJlegro non troppo, ma con
fuoco) , pek hızlı değil , ancak ateşli çalın
ması öngörülen final çok saydam, fakat
büyük hacimli bir dokuda, etkileyici bir
çekiciliktedir. Sıçrayan gerilimli notalarla
başlayan, gerilime piyanonun bas akorlarla
eşlik ettiği final akıcı bir anlatımla gelışır:
Kemanın tizlere, viyolonselin baslara yük
selişi bu enerjik dokuyu pekiştirir. Tüm
çalgıların ateşli çoşkusuyla doruğa ulaşan
final. adeta senfonik bir y�pıya bürünür
ve güçlü biçimde sona erer. (Süre 32' )
sar
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ZAGREB SOLISTLERI
THE ZAGRt13 SOLOIS1S
A. CORELLl

Sarabande - Gigue - Badinerie

Tonko NINIC. kcman/violin
Vladimir FIRSf. kcman/\·iolin
Ivan KUZMIC. keman/violin
Augustin DETIC. keman/violin
Ivan MARTINEC. keman/violin
Vladimir SVERAK. keman/violin
Joze HALUZA. keman/\·iolin
Ivan MIMOHODEK. vivola/viola
Marin DUJMIC. viyola/\'iola
Emest ZORNJAK. viyolonscl/cello
Zlatko RUCNER. viyolonsel/ccllo
Mario IVELJA, kontrabas/double bass
Visnja MAZURAN, k.lavsen/harpsichord

11653-17131
F.

COUPERIN

Konsertant Parçalar/Pieces en Concert

11668-17331

I Düzenl . /Arr. : P Bazelairel
•Prelude IGravementl
•Sicilienne ITendrementl
• La Tromba IGaiementl
•Plainte IDouloureusementl
•Air de Diable IVivementl
SolisUSoloist: Zlatko Rucner; viyolonsellcello

G.F. HAENDEL

Konçerto Grosso, Re Majör Op.6 No.5/
Concerto Grosso in D Major, Op.6 No.5

11685-17591

•Larghetto e staccato
•Allegro
•Presto
•Largo
•Allegro
•Menuet lUn poco Larghettol

m

m

m
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W.A. MOZARf
1 1 756-17911
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D
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Divertimento, Re Majör KV136/
Divertimento in D Major, KV136
•Allegro
•Andante
•Presto

W.A. MOZART

Adagio ve Fuga, Do minör KV546/
Adagio and Fuga in C minor, KV546

W.A. MOZART

" Küçük Bir Gece Müziği", Sol Majör KV525/
"Ein kleine Nachtmusik" in G Major, KV525
•Allegro
• Romanza. Andante
•Menuett. Allegretto
•Rondo. Allegro
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CORELLl
ÜÇ PARÇA

•
E

da ölen ü ni ü leri n anısına yazılan Tom beau

Füg'ün 1KV40-Ia1 üç yaylıçalgı için düzen

stilinin de örne� idir !yüzyılım ızda ise
Ravel "Tombeau de Couperin"le aynı yo

lenmesi ve Do minör "Adagio ve Füg"dür
tKV5461. Dört yaylıçalgı liki keman. viyola

uçucu aksanlarla. pizzicatolar eşliğinde

ün Füg bölmesini Mozart. daha önce iki

la başvu rmuşturl . Orta bölme ise zarif ve

ve basl ile yorumlanan "Adagio ve Füg"

vansıtılan. ölmüş olanın sevimli anısının

piyano için bestelediğini bizzat belirtmiş

ten sonra 28 yaşında Roma'ya yerleşmiş.

çük başyapıtın. ciddi ve tutkulu havası. or

ilk eserleri 1681'de Roma'da basılmıştır. 48

.5. Bölüm !Vivementl canlı tempoda. "Air
de Diable" isminin de anırusattığı gibi

Trio Sonatı, 12 keman sonatı ve 12 Kon

6>iiçlü ve parlak. belki bir Barok çağ şey

sa eserin bitmemiş bir kuartet bölümünü

çerto Grosso yazan Coreili'nin bu prog
ramda yer alan ve küçük bir süit biçimin

uygun bir fina! oluşturur. (Süre 12'1

yazısı notalarında bas partilerin viyolon

ya'da Barok çağ Konçerto Grosso ve

rio Sonatı stillerinin ilk temsilcilerin

en Arcangelo Coreili gençliğini keman

virtüozu olarak çeşitli kentlerde geçirdik

canlandırılmasıdır.

tan havasıdır ve bu konsertant parçalara

de çalınan üç parçası da onun Op.5 Ke

HAENDEL
KONÇERIO GROSSO

man Sonatları · ndan alınmıştır.

Coreili Op.5 olarak keman -ya da

blokflüt- ve sürekli bas için yaZdığı 12 so

natta kemana güç görevler yüklemiştir. Sü
rekli bas olarak klavsen ve viyolonsel dü

şünüldüğü için eserler bir Trio Sonata (Üç
lü Sonati havasına bürünmüş; günümüz

de ise modem piyano bu iki çalgı yerine
kullanılınağa başlanmıştır. Aslında ilk al
tı eser sonat, son altı eser ise süit biçimin

de düzenlenmiştir. Süitler ağır ve melan

H

aendel Op.6 12 Konçerto Grosso'

sunu 1 739'da bir ay içinde yazmış

ve " Büyük Konçertolar" başlığıy

la yayınlamıştır. Haendel 'in birleşik Avru

pa anlayışını, konçerto dehasını yansıtan
bu eserlerden beş numaralısı Fransız sti
linde ağır bir uvertürle başlar. 2.Bölüm

kolik danslarla, canlı ve stilize danslardan

kontrpuan bakımından zengin bir Alleg
ro'dur. Haendel'in buradaki kontrpuan iş

ça da, bu süit biçimindeki eserlerden Et

ranlar şeklinde değil, yüzeysel olarak ge

oluşur. Zagreb Solistleri'nin çaldığı üç par

tore Pinelli (1843-19151 tarafından orkestraya
uygu lanmıştır. Ağır Sarabande dansı

No. 7 Re minör; canlı Gigue dansı No.9
La Majör; eğlenceli Badinerie de No. ll Mi
Majör Sonat'tan alınmış, çekici ve nefes
kesici güzellikte bir küçük başyapıt oluş
turulmuştur.

COUPERIN
KONSERTANT PARÇALAR

R

ziğı yazan, "Ordre" adını verdiği anlamlı

Hoffmeister yayınevince basılan eserin Füg
bölmesini Beethoven kend isi için bir par

tisyon olarak ta düzenlemiştir.

Basların girişiyle 3/4'lük ölçüdeki. ağır

bölme Adagio, tiz yaylıların kontrast ya
ratan sert uyanlarıyla karşılanır. Ancak da

ha sonra bu sert akorlar hüzünlü ve soy

lu bir ezgiye dönüşür. Arada bas akorlar
bölmeye törensel bir hava verir. Bu güçlü

(fortel , hafif (piyanol kontrastlı akorlarla
4/4'lük ölçüdeki Allegro tempodaki Füg

dirilen bölümlerden sonra linaldeki Me

enerjik şekilde başlar; sonra ona katılan

nuet esere bir süit havası verir. (Süre 18' )

tiz yaylılar fügü geliştirirler. Adagio'dak.i te

MOZART
DİVERTİMEN'ID

sert havadan kurtulamamıştır. Eser güçlü

ı

772 yılında babasıyla İtalya'ya giden

ve önce Milano'da kent orkestrasıyla
konserler veren ve kendi eserlerini yö

neten Mozart'ın KV136, 137, 138 numa

da bu İtalya gezisinden döndükten sonra

sesli yazıldıkları için, ilk kuartetleri gibi

ma canlanmış, akıcılık kazanmış ancak

bir finalle sona erer. (Süre 9 ' )

MOZART
KÜÇÜK BİR GECE MÜZİGİ

W

lfgang Amadeus Mozar t ' ı n

787'de yaylıçalgılar için yazdığı

e " Küçük bir Gece Müziği" adı
nı verdiği serenad, onun en çok çalınan

eserlerinin başında gelir. Bestecinin az sa

unutulan bu eserler "Salzbuıg Senfonileri"

yıdaki mutlu günlerinde yaratılan bu eser,

rinin en güzel örneklerinden olan 136 KÖ
chel sayılı Divertimento, İtalyan "Bel
Canto" tarzındaki güzel melodileriyle seç

Ritim, biçim ve anlatım açıklığı yanında
eşsiz melodi zenginliği. klasik formda ro

adıyla da anılır. O çağın eğlence müzikle

başlıklı süitler besteleyen Couperin' in bu

kinleşir.

bas için yazılmış, ancak daha sonra Paul

kısa, ikincisi uzun iki temanın birbirleriyle

eseri aslında Viola da Gamba ve sürekli

ün yaylıçalgılar orkestrası için yazıldığını

ispatlamaktadır. İlk kez 1 788'de Viyana'da

bölmesi ise, bas yaylılann güçlü akorlanyla

yazdığı sanılıyor. Bir kuartet biçiminde dört

ye hizmet eden, pekçok klavsen mü

sel ve kontrabas için ayrı ayrı olması Füg'

lişir. Çabuk-Ağır-Çabuk olarak değerlen

Strauss. Stravinski,Orff gibi 20. yüzyıl
bestecilerini etkileyen François Couperin
" Le Grand " (Büyükl ünvanıyla da anılır.
meni olarak uzun yıllar sarayda, XN. Louis'

anımsatınasına karşın, Mozart'ın özgün el

bölünen ezgi hafif biçimde sona erer.

ralı üç Divertimento'yu ya Milano'da, ya

Organist ve krallık ailesinin müzik öğret·

kestra uygulamasıyla daha güçlenir. Bu kı

leyişi, Bach'ınk.i gibi çok ince örülmüş flig

ansız Barok stilinin en güzel ör

neklerini veren, Debussy, Ravel, R.

tir. 26 Haziran 1 788'de tamamlanan bu kü

! . Bölüm, Re Majör tondaki Allegro, ilki

büyük bir ustalığı ve olgunluğu yansıtır.

mantik küçük bir senfoniyi andıran sere
nadın aniaşılmasını ve sevilmesini çok ko
laylaştırmıştır.

! . Bölüm Allegro'da kemanların tanfar bi

Bazelaire tarafından viyolonsel ve küçük

orantıları yönünden daha çok Michael

çiminde belirttikleri güçlü birinci temay

iti biçiminde düzenlenmiştir.

sertant rol oynadığı ve parlak, gösterişli pa

karakteri yansıtır. Bu temaların ustaca iş

poda (Gravement) bir prelüdle başlar. Vi
ola da Gamba'nın yerini alan viyolonse

minör tonla kesintiye uğrar.

yaylıçalgılar topluluğu için bir konser sü

1. Bölüm ustaca dengelenın iş, ağır tem

lin ve orkestranın soylu tınısı yansır.

Haydn' ı andınr. Özellikle iki kemanın kon

la, daha zarif ve cilveli ikinci tema zıt iki

sajlarla belirginleşen bu bölümde temalar

lenişiyle sonat formundaki bu bölüm Vi
yana çağının en mükemmel örneklerinin

2.Bölüm Andante hülyalı atmosferi, şarkı

söylerken yaşayan güzel ve duygu! u cüm

başında gösterilir.

2. Bölümde Andante tempodaki Romans,

2.Bölüm (Tenderement) yumuşak ve da

leleriyle, kemanların oktavlarla duyurduk

zarif ve çekingen melodisiyle üç bölümlü

cilienne'dir (Sicilianal . Melodik ve biçim

3.Bölüm, du raklama yapmadan süren

canlı ve kısa fina! ise akodarının şakacılı

3 . Bölüm sağlam tempolu Menuetto'da
yine birinci bölümdeki gibi, Menuetto ve

çeker. (Süre 12')

tema zarif dans melodileriyle süslenerek

ha hızlı tempoda eski bir !talyan dansı Si
sel yapısıyla ilgi çeker.

3.Bölüm İtalyan kaynaklı canlı ve neşe
li (Gaiement) bir danstır. Eski operalarda
trompetle sunulan havaları simgeleyen La

Tromba, önceki bölümle eğlenceli bir
kontrast oluşturan bir tanfar tekniğini ser

giler.

4.Bölüm, hüzünle (Douloureusementl

sunulan Plainte (yakınma) ise Fransız Ba
rok çağının bu özlem dolu ezgisini iç çe

ker tavırla yansıtır. Bu parça aynı zaman-

ları ezgisiyle seçkinleşir.

ğı ve beklenmeyen fugato partileriyle ilgi

Pı

MOZART
ADAGİO VE FÜG
kçok oda müziği eseri yazan Wolf

bir Lied şeklinde, lirik olarak gelişir.

ona bağlı Trio'nun karşıtlığını belirleyen iki
sergilenir.

Son bölüm Rondo' nun tasasız neşesi,

sanki eser boyunca süregelen iki karşıt te

manın birleşmesini ve barışmasını kutlar

gibi saf bir mutlulukla çoşar. (Süre 15')

gang Amadeus Mozart' ın büyük
Bach ile ilgilenmesi sonucu oluşan

eserler. 1782'de bestelenen altı tane üç sesli
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ZAGREB SOLİSTLERİ
THE Z.i ıc;ı<t.�B SC)J.�C)J;::, 1S
Tonko NINIC.

ı

keman/violin

Vladimir FIRST. kcman/violin

Ivan KUZMIC. keman/violin
Augustin DETIC. kcman/violin
Ivan MARTINEC. keman/violin

ZAGREB SOLİSTLERİ
953 yılında. Zagreb Radyo ve Televiz

yonu ' nun yardımıyla. ünlü viyolon

selist ve şef Antonio Janigro tarafın

dan kUrulan Zagreb Solistleri. oda müziğinin en önde gelen topluluklarından biri

Vladimir SVERAK. keman/violin

Joze HALUZA. keman/violin
Ivan MIMOHODEK. viyola/viola
Marin DUJMIC. v iyola/viola
Ernest WRNJAK. viyolonsel/cello
Zlatko RUCNER. viyolonsellcello
Mario IVELJA, kontrabas/double bass
Visnja MAZURAN. klavsen/harpsichord

olmak için sürdürdükleri wrlu çalışma ile
kısa zamanda amaçlarına ulaşmıştır.

Büyük disiplin ve virtüozluk. ince bir stil

duygusu, birarada çalma arzu ve heyeca

nı. 1968 yılından beri viyolonist Tonko Ni

niç liderliğinde şefsiz olarak konserler ve

ren, hepsi Zagreb Müzik Akademisi me
zunu bu 13 müzisyenin ortak ve temel ni

telikleridir.

1 1888-19651

Yaylıçalgılar için Passacaglia/
Passacaglia for Strings

L. JANACEK

Yaylıçalgılar için Süit/ Suite for Strings

K. ODAK

1973 ve 1983 Uluslararası İstanbul Fes

ti vallerine de katılmış olan Zagreb Solist
leri günümüze kadar bütün dünyayı do

•Moderato

! 1 854-19281

laşarak ikibinden fazla konser vermiş, Salz

•Adagio

burg, Edinburgh, Prag, Osaka, Brüksel,

•Andante con moto
•Presto-Andan te-Presto

Montreal. Bareelona gibi önemli birçok

•Andan te

ras, Fournier, Galway, RampaL Ciccolini
ve daha birçok ünlü sanatçıya eşlik etmiş,

festivale katılmış; Szeryng. Oystrah, Fer

•Adagio

•

m

D

P. İ . ÇAYKOVSKİ
TCHAIKOVSKY
'

1 1840-18931

ll

ll

m

D

Gl

D

a

Floransa Arusı/Souvenir de Florence, Op. 70
•Allegra con spirito

lik Ödülünü, Pablo Casals Madalyasını,

I

çağdaş m üzik yorumlarından dolayı Eli

•Ailegretto moderato

sabeth Sprague Coolidge Madalyasını,

•Allegra vi vace-piü vi vace

ğA'i'Q) Katkılanndan dolayı TATKO-Otomobil. Lastik
\!!.:.;.:.;..t" edenz.

We should !ike to

V ladimir Nazor Ödülünü, Yugoslav mü

ve Makine Ticareti

than k TATKO-Otomobil. Lastik

their contributions.

Barok, klasik, romantik ve çağdaş bes

tecilerin yapıtlarını repertuarında bulun

duran Topluluk Mar del Plata'da Birinci

•Adagio cantabile e con moto
Modcrata-Tempo

elliden fazla plak doldurmuştur.

ve

TA.Ş.ye teşekkür

Makine Ticareti TA. Ş. for

ziğine katkılarından dolayı Josip Slavens

kj

Ödülünü ve iki kez de Zagreb Kenti

Odülünü almıştır. 1979 yılında da Zagreb
Solistlerine Başkan Tito tarafından Ulusal
Liyakat Mada!yası verilmiştir.
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ODAK
PASSACAGLİA

sizce. benim içimden öyle doğduğu için

gerçekt ir ve benim ' Kendim'dir".

goslav besteci Krsto Odak önce te
oloji ve felsefe öğrenimi yapmış, bu

arada müzik eğitimini önce Münih'te

1912-13 yıllarında Hartınann ile sürdür

müş, sonra da Prag Konservatuarı'nda
1919-22 arasında Novak ile devam etmiş.

diplama konserinde Op. l Keman Sonatı'y

la birinci ödülü kazanmıştır. 20 Yıl Zagreb

Konservatuarı'nda profesör olarak görev

yapan Odak Dorica Dansları (1934 1 . Dün
yanın Sonu ve Majka Maıgarita (19551 ope

ralan yanında, orkestr.a için uvertürler. dön

senfoni, iki Passacaglia ve oda müziği ala

nında dön kuartet, keman ve flüt sonatla

rı: dini eser olarak ta Psalm'lar, kantatlar,

Slav Mes'leri, motetler, film ve sahne mü

zikleri yazmıştır.

Onun bu konserde yoru mlanan Passa

caglia'sı 1938 yılında yaylıçalgılar için yaz
dığı birincisidir Barak formda yazılan eser,

solo kemana özel bir ilgisi olan Odak'ın

çeşitli varyasyonlarını, ilginç bir kontrpu
an dokusundaki orkestra eşliğinde duyu
rur.

! . Bölüm Moderato enerj ik karakterde ve

JANACEK
SÜİT

•

canlıl tempodaki ! . Bölüm. güçlü akorlu

mede. ona seslerin zengin kromatizmiyle

deki temayla gırer. Bu tema arka plana ge

gururlu havada başlar. Daha sonraki böl

en çok -o günlerde Brno'da yorumlanan
Wagner'in Lohengrin operasını anımsatır.

2.Adagio ve 3.Andante con moto Bö

lümlerinin ise ölçü. tempo ve karakter ba

kımından -daha önce adlandırdığı Barak

danslar- Allemande ve Sarabande ile hiç
bir il işkisi sezilemez.
Ancak 4 . Bö l ü m

P re s to -A n d a n t e 

Presto' nun se n aksanlı teması Wrestol ve

ona karşıt oluşturan sakin IAndantel Trio
bölmesi her ne kadar alışılmamış biçim

de olsa bile tam bir geleneksel Scherzo ti
pindedir.

5 . Bölümün IAdagiol ağır bir arya IAirl

bölmeli bir finaldir. Ana tonalite Sol mi

ÇAYKOVSKİ
FLORANSA ANISI

leriyle "a punto d'arco" !yayın ucunu kul
akarların oluşturduğu bu kısacık geçişi .

nında hiç bir müzik değeri taşımadan, yal

lüm IAllegro vivace-piu vivace) giderek
canlanan etkili bir hava yaratır. Halk şar

kısı biçimindeki canlı ve pentatonik yapı

daki tema hemen başlangıçta sergilenir.

İ kinci tema ise lirik yapıdadır ve arka plan

tet ve bir altıl ıdan oluşur. Onun 1890'da

da kalmayı yeğler gibidir. Ancak Çaykovs

yolonsel ve kontrabas için- yazdığı Op. 70

deki fina!. durmak tükenmek bilmeyen bir

şır. İtalya yolcul uğundan esinlenerek 25

temaya, tekrar duyulma olanağını bile en

ladığı eserini Petersbmg Oda Müziği Der

(Süre 39'1

ki' nin mektubunda belirttiği füg biçimin

" Perpetum mobile" gibi hızla gelişir; ana

sonda verir. Eser güçlü akorlarla sona erer.

neği ' ne ithat etmiş ve ilk kez 7 Aralık
1892'de yorum lanmıştır. Ancak bestecinin

kendisinin de ciddi bir eser olarak görme

diği -ve onun son oda müziği olan- altılı

rinde çalışırken aklına gelmişti. Hafif ve

sı'nı bestelerken " fikir konusunda değil de,

formun yeni oluşu nedeniyle çok zorlan

deşi Modest 'e gönderdiği mektupta belir

nın teknik problemler doğurduğunu" kar

likte bu süitini, daha sonraki mektupların

ten Çaykovski , · · inanılmaz derecede güç,

birlerine benzeyen bu eserler benim, dün

t i . Fakat altılıyı tamamladıktan sonra da

hele sondaki Fügl" diye sözlerini bitirmiş
M adam von Meck'e "eseri büyük zevk ve

gençlik yıllanının -ki dünya her zaman acı

hevesle, hiç gayret harcamadan besteledi

yaylıçalgılarda yumuşak biçimde yansıma

de. 1890 Aralığında çalınan altılının. bes

çu affed ilebilir. Fakat bu müzik anniyet-

başlıklı ona bölmede ise canlı yay çekiş

2/4 ' lük ölçüde, Re minör tondaki 4 . Bö

•

diği yaylıçalgılar için İdil adlı eseriyle bir

ancak genç ve romantik bir insanın bu su

Kemanın kuçük kadanslarla eşlik ettiği ezgi

!Tempo Il sona erer.

dığını, altı ayrı çalgı için tek tek yazma

yana pekçok duygu kattığımı düşünürüm:

ci kemanın pizzicato eşlikteki tatlı solosu

olarak n iteler. Bölüm. girişin tekrarıyla

lanmıştır.

sıdır. Bazan bunda ileri gittiği m i , partis

ler gibi ve hareketli başlayan eserde önce

sürdinli yaylıların, akorlarla vurguladıkları

nız tını efektleriyle oluşturulan tek örnek"

da" operasını ve "Vatanım" senfonik şiir

güzel ezgili olması gereken Floransa Anı

masız kalacaktır-, ümitlerimin, rüyalanmın

Modemto-Tempo Il ağır tempoda şarkı söy

leri dizisinden "Vişerad" motifini anım

ralamıştı. Ancak daha sonra bunları hızı

yayı henüz sert ve acımasız görmediğim

Re Majör tondaki

müzikolog Colin Mason "Oda müziği ala

fina! havasına da yaklaşınayan bölüm,

yı yazma fikri , Maça Kızı adlı operası üze

da şöyle açıklar: " İki kızkardeş gibi bir

3/4 ' lü k ölçüdeki.

2 . Bölüm IAdagio cantabile e con moto

Smetana'nın "Brandenburglular Bohemya'

lümünü 1-Prelüd, 2-Allemande, 3-Sara

Janacek bir yıl sonra, 1878'de bestele

kilde sona erer.

lanarakl etkili bir efekt yaratılır. Triyole blok

Haziranda başlayıp, 12 Temmuzda tamam

belirleyen tempo başlıklarıyla değiştirmiş

lçok hızlı! gibi müzik terimleriyle bezenen

bu uzun bölüm yine enerj i k ve parlak şe

nörde yansıyan ve bu ağırca temposuyla

Altılı " Souvenir de Florence" başlığını ta

ve eser 1926'da Brno'da bu şekilde yayın

hızlı) , vivace assai lçok can l ı l . prestissimo

güzel tınılı bir diyaloga dönüşür. Moderato

Frolovskoye'de -iki keman , iki viyola, vi

bande, 4-Scherzo, 5-Air, 6-Finale olarak sı

şir. Çok hafiften lpianissimol çok güçlü

ye lfortissimol ulaşan . piu mosso ldaha

6 . Bölüm Andante ise orta hızda ve üç

mal tarzındaki diyalogu etkin olur.

o için altı parça, bir üçlü, üç kuar

bölüm adları olarak almış, süitin altı

lece çalgıdan çalgıya dolaşan yeni yan te

malar da oluşur ve pizzicato eşlikte geli

ve viyolonselin sıcak. tutkulu cevabı izler.

oda müziği eserleri keman ve piya-

1877 yılında bestelediği bu

ların yansıttığı yeni temaya yol açar. Böy

çen hülyalı ve hüzünlü bir resitatil !konuş

s besteci Pyotr İliç Çaykovski'nin

anacek

çerek İtalyan serenadı havasındaki keman

girişi duyulur. Kısa bir suskunluğu birin

•

gençlik eserinde önce klasik formları

aksanlarla sunulan bir halk dansı biçimin

biçiminde sunuluşunda. solo bas yaylılarla

peslerdeki keman ezgisinin kendinden ge

satır. !Süre 18' 1

l

lümle başlar. Al legra con spirito i kenili ve

unison yorumlanan bir başlangıç matiiiyle

nörden tehlikeli biçimde uzaklaşan, Si mi

•

Altılı. kur.allara uymayan biçimde. -sanat

va da rondo formuna benzemeyen- bir bö

ğini" yazıyordu . Daha önce özel konser
tecinin Amerika yolculuğu ve diğer uğra
şıları nedeniyle halk huzurundaki resmi

yorumu geçikmiş. bu arada eser üstünde

çeşitli düzeltmeler de yapılmıştı.
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CONCERTO AVENNA

TiCONCERID AVENNA

Zyta PIECHOWSKA-ANDRZEJEWSKA. keman/violin
Marzena BAJKOWSKA. keman/violin
Tomasz GUZ. keman/violin
Jacek MICHALOWICZ. keman/violin
Joanna RAJKOWSKA. keman/violin
Piotr SZCZERBAN. keman/violin
Alicja BA10R. viyolafviola
Alfred DAHLEN, viyola/viola
Ewa Gizinska-MYSINSKA. viyolonsel/cello
Amirej MYSINSKI. kontrabas/double bass
Danuta KOJRO. klavsen/harpsichord
Solist/Soloist

Krzysztof WRONISZEWSKI. obua/oboe

G.F. HAENDEL

Konçerto Grosso, Fa Majör Op.6 No.2/
Concerto Grosso in F Major, Op.6 No.2

11685-17591

plulukta halen kontrabas da çalan
e sanat dırektörlüğü görevını yürü·
en Andrzej Mysinski tarafından ku
rulan bu Barok orkestra. Barok müzik ala
nında uzmanlaşmıştır: yine Barok gelene
ğine uygun olarak şefsiz çalan Polonya·
daki tek topluluktur. Orkestra çağdaş saz
ları kullanarak. sadece eski orijinal sazlar
veya kopyalarıyla çalan Pinnock'un " En
glish Consort" ve Malgoire'ın "LA Grande
Ecurie et la Chambre du Roi" isimli top
luluklarından temelde ayrılır: yeni yapım
sazların kullanımı topluluğa sesin gücü ve
hacmi açısından değişik olanaklar kazan
dırmıştır.
Orkestranın repertuannda Bach, Corelli.
Haendel ve Vivaldi başta olmak üzere Ba
rok dönemin diğer bestecilerinin yapıtla
rının yanısıra Polenyalı Barok besteciler
den Jarzebski ve Mielczewski'nın "canzo
ne"leri de bulunmaktadır.
Federal Almanya, Fransa, Çekoslovakya,
İtalya ve Sovyetler Birliği'ne turneler yap
mış olan Orkestra. Federal Almanya'da iki
CD. Londra'da da EMI firması için Hacn
del 'in Op.6 bütün Concerto Grosso' larını
plağa doldurmuştur. Topluluk bu yıl ayrı
ca İngiltere. İrlanda. Fransa, Danimarka.
ABD ve Japonya'da konserler verecektir.

•Andante larghctto
•AIIegro
•Largo
•AIIegro, ma non troppo

Obua Konçertosu, Do Majör RV451/
Oboe Concerto in C Major, RV451

A. VIVALDI
(1675-17411

•AIIegro
•Adagio
•AIIegro
Solist/Soloist: Krzysztof Wroniszewski. obua/oboe

A. CORELLl

Konçerto Grosso, Re Majör Op.6 No.4/
Concerto Grosso in D Major, Op.6 No.4

(1653-17331

•Adagio-Allegro
•Adagio-Vivace
•Allegro-AIIegro

F. GEMINIANI

HAENDEL
KONÇERID GROSSO

Konçerto Grosso, Re minör "La Folia"/
Concerto Grosso in D minor "La Folia"

( 1687-1 7621

•Adagio-Allegro-Adagio-Vivace-AIIegro
Andante-AIIegro-Adagio-AIIegro

m

m

m

•

D

M. MIELCZEWSKI

�
o
m
m
Canzona Prima

�

D

m

m

D

m

�

{t-165 1 1

J.S. BACH
( 1685-1750l

Keman, Obua ve Yaylıçalgılar için
Konçerto, Re minör BWV1060/
Concerto for Violin, Oboe and
Strings in D minor, BWV 1060
•AIIegro
•Adagio
•AIIegro
Solistler!Soloists: Zyta Piechowska-Andrzejewska. kemanlviolin
Krzysztof Wroniszewski. obualoboe

G.F. HAENDEL

Konçerto Grosso, Si minör Op.6 No. 12
Concerto Grosso in B minor, Op.6 No.l2
•Largo
•AIIegro
•Aria (Larghetto e pianol
•Largo
•AIIegro

Katkılarından dolayı YAPI MERKEZi İnşaat ve Sanayi A.Ş. )'e teşekkür ederiz.
We should !ike to thank YAPI MERKEZI Inşaat ve Sanayi A.Ş. for their
contribulions.
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I anya'da doğan, 1712'de Londra'ya
rleşerek kendisine yeni bir yaşam
ran Georg Friedrick Haendel'in
1 740'da yayınlanan 12 Konçerto Grosso'
su daha o çağlarda konser repertuarının
vazgeçilmez eserlerinden olmuştu. Yaşam
dolu, hem de törensel bir hava yansıtan
bu konçertolar bugün bile senfonik kon
ser programlarında neşe veren biçimde
başta yer alır. Kolay anlaşılan ve kitlelere
büyük etkisi olan bu eserler dinleyicilere
daha çabuk ulaşır. Bunda Haendel'in te
maları etkili seçmesi ve bir-iki ölçü için
de sunması, abartmadan kaçınması, füg
leri bile iki sesli yaparak her iki partinin

madan uygulaması gibi unsurlar rol oyna
mıştır.

ynı zamanda keman virtüozu da

Bu 12'lik dizideki iki Fa Majör Konçer

lan Antonio Vivaldi konçerto. ala

todan ilki olan No.2 Konçerto Grosso· nun
genellikle pastaral bir havası vardır. Bu ne

ında pekçok eser vermiştir. üzel
likle Venedik'te Ospedale della Pieta'da

denle de Romain Roland tarafından " ' Beet

(Gençkızlar Yelimhanesil yönetici olduğu

hoven Konçertosu" olarak da adlandırıl
mıştır. Ayrıca en kısa konçerto olan eser

sıralarda çeşitli çalgıları ustalıkla çalan öğ

yalnızca dört bölümden oluşur.

konçerto yazdı. Yaşamı boyunca 500 ka

İlk ağır bölüm (Andante Larghettol
4/4"lük ölçüdedir ve sürekli tutti-solo çe
kişmelerine sahne olur.
2.Bölüm Wlegrol Re minör tonda ve yi
ne 4/4"lük ölçüdedir. Oldukça virtüoz bi
çimde, kısa temalar benzetim (imitationl
yoluyla sunulur, sonra da bunlar zarif soru
cevap oyununa dönüşür ve giderek can
lanır, büyür.
3.Bölüm (Largol 3/4'lük ölçüde ve tören
sel havadadır. Trillerle süslenen ilk tema
dan sonra, ikinci tema nota tekrarlarını
( tremolol da kapsar.
4. Bölüm Wlegro, ma non tanto) ise ese
rin en başarılı bölümü sayılır. Bu güçlü ve
parlak finalde işlek bir tema füg biçimin
de işlenir. İkinci temanın hafifçe duyulma
sıyla füg formu değişir, çekici bir karşıtlık
oluşur. Füg teması sonra baslara geçerken
yavaşca akan karşı tema kemanlarla döner.
Tüm bunlar çok kolay ve neşeli şekilde,
sanki kendi kendine oluyormuş gibi ya
ratılır. (Süre l l ' ) .

CORELLl
KONÇERID GROSSO

VNALDI
OBUA KONÇERIDSU

kolayca izlenınesini sağlaması, formları
berrak biçimde, bıktırıcı sanat kaygısı ol

rencileri için -keman dışında da- pekçok
dar konçerto yazan Vivaldi, keman ve ke
manla birlikte olanlar için 254 eser yanın
da, Viola da Amore için altı, viyolonsel
için 27, mandolin için iki, tlüt için 16, fa
got için 38, trompet için bir, komo için iki,
birden çok çalgı için 50, obua için de 20
konçerto bestelemiştir. Bu 20 konçertodan
yedi tanesi de Do Majör tonalite ile çoğun
luktadır (Ryom dizisine göre: RV446, 447,
448, 449, 450, 451, 452) . Bunlardan bazı
lan da en son 1960 yılında İsveç'te Lund'da
bulunmuştur.
Vivaldi'nin bu konserde yorumlanan Do
Majör Obua Konçertosu Ryom'a göre
RV451 . Pincherle dizisine göre P44, Mali
piero'ya göre de M222 numaralarını taşır.
Tüm diğer konçertolar gibi Çabuk-Ağır
Çabuk olarak üç bölümlü olan eserin
! . Bölümü Allegra canlı bir tuttiyle başlar.
Solo obua, orkestrarun sunduğu temayı ge
liştirir.
2 . Bölüm Adagio ise obuanın uzun so
luklu ezgisini rahatça sergilemesine sah
ne olur.
3. Bölüm Allegra yine hızlı ve canlı bir
orkestra girişiyle başlar. Solo çalgı ile or

kestrarun zarif ve canlı diyaloglan güzel bir
işbirliğiyle gelişir.

•
E

ya'da Konçerto Grosso stilinin en bü

yuk ustası olan Arcangelo Corelli'nin
1 712'de yazdığı sanılan 12 Konçerto

Grosso, bu türün klasik bir modelidir. Süit
formunu geliştirerek arada solo çalgılara
yer vererek konsertant çalışı oluşturan Co
relli'nin bu konçertoları ölümünden son
ra, 1714'de Amsterdam'da basılmıştır.
Bu özgün 1 714 baskısındaki başlık ise

özetle şöyledir: "Concerto Grosso' lar -2 so
lo keman, viyolonsel ile kemanlar, viyola
ve baslardan oluşan orkestra için- Prens
Giovanni Guglielmo'ya ithat edilmiştir"
(burada Pfalz Kontu Johann Wilhelm adı
İtalyanca yazılmıştır ı. Op.6'da bulunan ve
dört ile sekiz arasında bölümlere ayrılan
bu 12 eserin ilk sekizi "Da Chiesa" (Kili
se) Konçertosu stilindedir. Ancak bunlar
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kilise müziği olmayıp, o zamanlarda Ro
ma'nın ünlü İspanya Merdivenleri' nde ve
ya Navona Alanı' nda verilen konserlerde
çalınan törensel ve sade yapıda eserlerdir.
Bu dizinin dört numaralı konçertosun
da da, diğerlerinde olduğu gibi önemli çal
gılar birinci ve ikinci keman ile viyolon
seldir. Gösterişten uzak, ciddi bir yapıda
gelişen eserde birinci ve ikinci bölümler
Adagio bölmesiyle başlar; canlı ve hızlı
olarak devam eder. Yalnız üçüncü bölüm
bütünüyle hızlı (AJlegrol tempodadır.

GEMINIANI
LA FOLlA

Geminiafıi' nin ustaca düzenlediği tema
ile çeşitlerneleri birbirine bağlı olarak su
nan Konçerto Grosso, ağır (Adagiol tempo
daki ve 3/4' lük ölçüdeki La Folia temasıyla
başlar. Çeşitlerneler de şu tempolarda su
nulur: Neşeli bölmede lAllegrol keman ve
bas yaylıların diyalogu gelişir. Solo keman ,
Coreili'nin sevgili çalgısı hep ön planda
dır: viyolonselin ilginç arpeı li eşliği de du
yulur. Adagio ağır ve hüzünlüdür. Bu çe
şitleme Vivaldi'nin ağır bölümlerini çağ
rıştırır. Vivace kemanın canlı arpejleriyle
hızlı başlar, belirgin staccatolarla sürer. Al
legro tema yine çabuk tempoda kemanın
kadanslanyla işlenir. Ağırca lAndantel tem
podaki çeşitierne lirik bir romans havasın
da, eserin en duygulu ve hüzünlü bölme
sidir. Allegra çabuk. kesin. ritmik tempoda
gel işir. Ağır (Adagiol tempoda. gör
kemle sunulan cesur kadanslarla hızlana
rak lAIIegrol canlı tremoloyla belirginleşir
ve sona erer. (Süre 1 4 ' 1

MIELCZEWSKI
CANZONA PRIMA

D

oğum tarihi 1590'dan önce oldu

••
U

ğu sanılan Polonyalı besteci Mar
cin Mielczewski 1625' ten sonra çe
şitli kent kiliselerinde koro yöneticiliği yap
mış, 1638'de Var.şova'da Kral iyel Kilisesin
de görev almıştır. Kral IVWladislav'tan son
ra onun kardeşi Pleck Kard inali Prens Ka
lü bir keman v irtüozu olan İtal

an Francesco Geminiani Lucca'
a doğmuş, Roma'da Coreili ve A.
Scarlatti'den ders almıştı. 1 71 1 'de Napo
li'de orkestra şefi olmuş, birçok dile çev
rilen ilk keman metodundan başka gitar
ve sürekli bas için metodlar da yazmıştı.
1 714'de Londra'ya yerleşmiş, 1 748'ye ka
dar bu kentte yaşamış; 1 749- 1 755 arasın
da Paris'te oturmuş, 1762'de bir öğrenci
sinin çağrısı üzerine Dublin'e gitmiş ve
ölümüne kadar da orada kalmıştır. Belirli
bir mevki sahibi olmadığından kemanıy
la geçinen, sürekli borç altında kalan Ge
miniani, Bach'tan önce yazdığı "Füg
Sanatı" adlı eserinin yanında 24 keman sa
natı, Op.2 ve 3 olarak 12 Konçerto Gros
so, birçok oda müziği de bestelemiştir. Ay
rıca öğretmeni Coreil i ' nin 1 700'de yazdı
ğı Op.5, 12 keman sonatını Konçerto Gros
so stilinde yeniden düzenlemiştir. Bunlar
dan Re minör tondaki 12 numaralısı, La
Folia adını taşır. Geminiani bu çok tanı
nan ve sevilen sonatı, etkisini yitirmeden
yaylıçalgılar orkesırasına uygulamıştır. La
Folia eski bir İspanyol -ya da 14.yüzyıl Por
tekiz (La Follial- dans teması , Chaconne
biçiminde 16 çeşitlerneyle işlenmiş ünlü
bir ezgidir. La Folia'yı işleyen besteciler
arasında Coreili'den başka Frescobaldi, Vi
valdi, D. Scarlatti, Bach, C. Ph. Bach, Che
rubini, Liszt , Rahmaninof, M. Ponce gibi
isimler de yer alır. Bu sonatı çok daha son
ra da Fransız kemancı Hubert Leonard
(1819-19001 keman ve orkestra için düzen
lemiştir.
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rol Ferdinand Waza'nın yanında ölümü
ne kadar çalışmıştır.
1 7.Yüzyılda yalnızca iki eserinin basılmış
olmasına karşın Polonyalı besteciler ara
sında büyük saygı gören Mielczewski'nin
eserlerinin çoğu elyazması olarak kalmış,
ancak yüzyılım ızda Çekoslovakya ve Al
manya'da tekrar keşfedilerek gün ışığına
ulaşmış, 1976'da Polanya'da Szweykowski
tarafından basımı tamamlanmıştır. Onun
pekçok vokal dini eseri -Mes' ler, Magnifi
cat, vs- yanında enstrümantal eserleri de
vardır: İki ya da üç sesli yedi tane Canzo
na, Trio Sonata (Sonata a31 , dört sesli İki
l i Kanon (1643'te Venedik'te yayınlanmış)
arasında yeralan iki sesli "Canzona Prima"
1967 yılında yayınlanmıştır.
Polanya'da ilk kez Venedik " Rondo
concertate" ( Konsertant Rondol stilini uy
gulayan, tuttilere kontrası olarak solo par
tilere yer veren bestecinin Canzona' ların
da form berraklığı, çeşitierne tekniği, Po
lanya falklorundan dans ritimleri (özellikle
Mazurka'nın ilk kez ciddi müzikte kulla
nılmasıl yanında İtalyan erken Barok çağ
müziğinin etkileri de sezilir.

BACH
KEMAN VE
OBUA KONÇERIDSU

B

ach' ın 1 719'da Köthen'de besteledi
ği ikili konçerto, sonradan yine ken
disi tarafından çeşitli çalgılara uyar
lanmıştır. İki keman ve iki klavsen için ya
pılan bu düzenlemelerde keman ve obua
nın metodik ses yapıları yerine solo par
tilerde tam akarlar kullanılmıştır.

Konçertoda birinci ve üçüncü bölüm. ar
monik şernaları ve tempo başlıklanyla çok
t:x:nzerlikler gösterir: ! . Bölümde Do minör
Mi bemol Majör-Sol minör-Si bemol Ma
jör ve Do minör olarak gelişen şema.
3. Bölümde Do minör-Mi bemol Majör-Sol
minör-Fa Majör-Do minör olarak tamam
lanır. Orkestranın yaylıçalgıları yalnız ar
monik eşlikle yetinmez, solo partilerde bile
ufak motifler geliştirerek etkili bir rol oy
nar. Bu mot ifler ana temadan türetilerek
çoksesli saydam bir doku yaratır. 2 . Bölüm
Adagio ise geniş tutulmuş ezgilerin oluş
turul masıyla ilgi çeker. Armonik temeli
meydana getiren pizzicato akarlar eşliğinde
iki solo çalgı. 12/8' lik ritimde akıcı ve duy
gu lu şarkılarını dile get irirler. lSüre 15'1

HAENDEL
KONÇERID GROSSO

H

aendel ' in 12 Konçerto Grosso' nun

çoğuna çeşitli Avrupa danslannı al
masına karşın. bu dizinin sonun
cusu olan Si minör Konçerto'da bu dans
Iara yer veri lmemiştir.
Beş bölüme ayrılmış olmasına karşın iki
kısa Largo eseri üç bölümlü bir senfoni gi
bi ayırır. Böylece iki güçlü ve büyük Al
legro. sade ve kısa bir Larghetto'yu çerçe
veler. Bu kesin bölünmede ayrıca iki kısa
Largo. Allegra' lara girişe öncülük eder.
4/4'lük ölçüdeki kısa ilk Allegra'dan son
ra. 2 . Bölümde yine 4/4'lük ölçüdeki Alleg
ra gelişi güzel serpiştirilmiş gibi gözüken
tuttilerle asıl konçertoyu başlatır gibidir. Bu
canlı bölüm ağır ve haşmetli bir tonda so
na erer.
3. Bölüm 3/4'lük ölçüdeki ve hafif (pia
nol olarak çalınan Larghetto yapaylıktan
uzak, zarif temasıyla Haendel' in çeşitierne
tekniğine güzel bir örnektir. 4/4 ' 1ük ölçü
deki ve bir dakika bile sürmeyen kısa Lar
go'dan sonra gelen ateşli final bir Gigue
karakterindedir. Füg şeklinde gelişen ana
tema yanında çekici yan temalar da beli
rir ve ona katılır, sonra yine ayrılır. Kendi
başlarına dansı geliştirir ve yeniden canlı
füg temasına yenilir. (Süre 1 4 ' )
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ACADEMY OF ST. MARTIN-IN1HE-FIELDS
Solist/Soloist

Iona BROWN, keman/violin

F. MENDELSSOHN

Yaylıçalgılar için Senfoni No.9, Do Majör/
Symphony for Strin� No.9 in C Major

(1809-184 7l

F:

MENDELSSOHN
SENFONİ N0.9

lix Mendelssohn, kendi aile çevre
inde çalınmak üzere 1823 yılların
da, yani 14 yaşındayiren yaylıçalgı
lar orkestrası için 12 senfoni besteledi. Uç
yıl sonra da şaheserlerinden birini "Bir Yaz
Gecesi Rüyası" uvertürünü besteleyecek
L. van BEETHOVEN Cavatina (0p.130 Dörtlü'den/from Quartet Op.130)
ti. 1824 yılında operasının ilk kez oynanı
•Adagio molto espressivo
(1770-1827l
şından sonra öğretmeni Cari Zelter'in
Büyük Füg, Si bemol Majör Op.133/
Mendelssohn'a "Artık çıraklıktan aynJarak
Grosse Fuge in B fiat Major Op.133
Mozart, Haydn ve 'Baba' Bach'ın adına ba•Allegro
ğımsızlığını kazandığını" söylemesinin
• D a D m m m D m m D m a gerçek yönü çok: Çünkü Mendelssohn'
11
11
m
A. SCHOENBERG
Aydınlanan Gece!fransfigur Night, Op.4
un bu senfonilerinde bu üç büyük usta
(1874-1951)
nın etkileri görülmektedir.
Onun dört bölümden oluşan 9.Senfoni
sinin I. Bölümü Wlegro moderato) Do mi
Katkılanndan dolayı ÜNİLEVER-İŞ Ticaret ve San. Türk Ltd. Şti.'ne teşekkür
nör tonda ağır bir girişle başlar; sonra Do
ederiz.
We should /ike to thank ÜNİLEVER-İŞ Ticaret ve San. Türk Ltd. Şti. for their
Majör tonunda, yine aynı temayla başla
contributions.
yan bir sonat formuna geçer. Mi bemol
Majör tonda başlayan gelişimin yapısı füg
BRITISH AIRWAYS fona Brown 'un nakliyesi İngiliz Havayollan tarafından sağlanmıştır:
biçimine dönüşür. Bunu ikinci tema La
7' Ms. fona Brown ha5 been flown in by courtesy of the British Airways.
Majör tonda ilginç bir şekilde keser, ancak yine başlangıçtaki tonaliteye dönülür.
Mi Majör tondaki ağır 2.Bölümün (Po
alisbuıy'de (İngiltere) doğan ve mü
IONA BROWN
zisyen bir aileden gelen sanatçı co Adagio) başında ve sonunda Mendels
Roma, Brüksel,. Viyana ve Paris'te de sohn yalnız kemanları kullanmış, kontrast
Henıyk Szeryng ile eğitim gördü. 1974'de yaratan Mi minör tondaki orta kısımda ise
Academy St. Martin in the Fields'in yönet kalın sesli yaylıçalgılar füg yapısında de
menliğine atandı. Yönetmen ve solist ola ğerlendirilmiştir. Coda kısmında ise tüm
rak bu orkestra ile Vivaldi (Mevsimler), yaylıçalgılar biraraya getirilmiştir.
3.Bölüm canlı Scherzo'da Mendelssohn
Mozart ve Beethoven' in keman konçerto
ları ile viyolacı Josef Suk ile Mozart'ın kendi benliğini bulmuş gibidir. Daha ağır
"Sinfonia Concertante"ını, David Blake'in tempodaki (piu l..ento) bir Trio'dan sonra
onun için yazdığı ve ithat ettiği Keman hızlı Scherzo tekrarlanır.
Do minör tonda ve sonat formundaki Fi
Konçertosu'nu ve Simon Rattle yönetimin
deki Philharmonia Orkestrası eşliğinde na! Wlegro moderato) ise enerjik ritmi ve
Bartok'un 2.Keman Konçertosu dahil bir kontrpuan yapısıyla, lirik ikinci temaya
çok plak doldurdu.Aralarında Rostropo ulaşır. Eser, yine Majör tonda ve parlak bir
vich, George Malcolm, Heinrich Schiff ve Coda'yla virtüozca sonuçlanır. (Süre 25')
Heinz Holliger gibi ünlüterin bulunduğu
birçok solistin katıldığı konserleri yönetti.
BEETHOVEN
1981 yılında Norveç Oda Orkestrası'nın
CAVATİNA VE BÜYÜK FÜG
sanat yönetmeni olan Bıuwn, bu topluluk
eethoven'in 1824-26 arasında yazdı
la Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç,
altı kuartet onun son oda müziği
İsveç ve ABD'ye tumeler yaptı. 1985'de
serleri olduğu kadar, yaşamının so
Birmingham Senfoni Orkestrası ile yaptı
ğı başarılı işbirliği sonucunda 1991'e ka nunda, yatakta geçirdiği 1827 yılının 26
dar orkestranın konuk yönetmenliğine Martma kadar, lO.Senfonisinin taslakları
atandı. 1987 Şubatında da Los Angeles dışında son yaratılanıdır. .. Ancak bu dört
lüterin yazılış tarihleri Opus numaraları
Oda Orkestrası Müzik Direktörü oldu.
Müziğe katkılarından dolayı 1986 yılın nı izlemez. · Beethoven Op.l27 (1824),
da İngiltere Kraliçesi tarafından OBE (Ür Op.l32 (1825), Op.l30 (Cavatina ve Büyük
der of the British Empire- İngiliz impara Füg'ü kapsayan eser, 1826), Op.l35 ve
torluk Nişanı) verilen İona Bıuwn'un, 1989 Op.l30 için yeni Fina! (1826) sırasıyla bes
konser sezonunda Academy St. Martin in telemiştir. Op.130 Dörtlü'nün beşinci bö
the Fields eşliğindeki Beethoven ve Mo lümü olan Cavatina'dan sonra gelen ve fi
zart keman konçertoları yorumu büyük na! oları Büyük Füg'ün zor ve uzun olu
şu nedeniyle Artaria yayınevinin istegi ÜZe
yankılar uyandırmıştır.
rine bu eserden çıkarmış, Op.l33 olarak
ayırmış ve onun yerine daha kolay -gençlik
eserlerini anımsatan- bir fina! Rondo yaz
mıştır.
•Allegro moderato
•Poco Adagio
•Scherzo
•Allegro moderato

U
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İlk yazdıgı üç kuarteti (0p.127, 132, 130)
Prens Nicolas Galitzin'e ithaf eden Beet
hoven'e daha önce 1822'de, Petersburg'ta
oturan bu Rus soylusundan öneri gelmiş
ve 50 Düka altını gönderilmişti. Bu üç ku
artetin sonuncusu Op.l30 ise ilk kez 21
Mart 1826'da Schuppanzigh Dörtlüsü ta
rafından yorumlanmış, finaldeki Füg'ün
kolay anlaşılamaması ve uzunlugu nede
niyle dinleyicilerin beğenisini kazanama
mış, daha sonra birçok besteci, hatta Çay
kovski bile hoşnutsuzlugunu belirtmişti.
Altı bölümden oluşan bu dörtlünün be
şinci bölümü olan Cavatina ise sonradan
pekçok düzenlemelerle geniş kitlelere ula
şabilmiş, ün kazanmıştır. Beethoven'in yü
reğinden -Tann 'ya, ya da kadere karşı- barış
ve mutluluk için yükselen bir yakarış du
ası olarak tanımlanan 66 ölçülük bölüm
bu kısa sürede, belki de diğer bestecilerin
yüzlerce ölçüyle belirtrneğe çalıştıkları
uzun senfonik Adagio'lardan daha etkili ol
muştur. Çekingen bir başlangıçtan sakin
tımdaki son akoruna kadar Cavatina "so
nu olmayan bir ezgi" havasındadır. Beet
hoven kemancı Karl Holz'a şunları açık
lar: "Şimdiye kadar yazdığım hiçbir mü
zik benim üzerimde bu kadar etkili ola
mamıştır. Onu tekrar hissetmem bile her
zaman göz yaşianma neden oluyor". Ada
gio molto espressivo (Ağır ve çok ifadeli)
başlıklı, 3/4'lük ölçüde ve Mi bemol Ma
jör tonalitede yarı sesle (sotto voce) baş
layan Cavatina'da soylu ve içten ana tema
hemen sunulur. Bu ezginin bütünlüğün
de önce çaresizlik arayan ve bunu dini te
sellide bulan bir anlam oluşur. Yaylıçalgı
ların pianissimo (çok hafif) staccato tek
rarında iç sıkıntılı (Beethoven'in Alman
ca ' beklemmt' olarak tanımladığı) bölme
de, yarı tutulmuş göz yaşları ve iç çekişin
notalarla belirtilmesinin en ilginç örneği
ni verdiği öne sürülür. Ünlü Fransız tarihçi
ve devlet adamı Edouard Herriot Beetho
ven adlı kitabında Cavatina'yı şöyle can
landınyor: "Hıçkınklar konseri, her zaman
oldugu gibi ölçülü; fakat sürüklenen bir
yakınma, kırık hamleler zinciri, ışığa uza
nan iç sıkıntısı içindeki (beklemmt) bir
adamın çabası , uçarken yaralanan büyük
bir kuşun yerdeki son çırpınışları".
Sonradan Op.l30 Kuartet'ten ayrı tutu
larak Op.l33 olarak yayınlanan canlı (AJ
legrol tempodaki Büyük Füg (Grosse Fu
gel ise -sanki bunun tek bir eser oluşunu
vurgulamak istercesine- bir başkasına,
Avustuıya Arşidükü Rudolf'a ithal edil
miştir. Ancak bununla da Cavatina'nın
-Beethoven çağdaşlarınca bir canavar ola
r.ak nitelenen- Büyük Füg ile olan iç bağ
lantısı yok edilemez.Müzik eleştirileri de
yazan besteci Hugo Wolf'un 1884'de be
lirttiği "Benim için anlaşılmaz bir müzik!"
şeklindeki sözlerine 19.yüzyılda hemen
herkes katılmıştı. Günümüzde yaylıçalgı
lar orkestrasıyla da çalınan eser sık sık
konserlerde, uygar ülkelerin radyo yayın
lannda yer almakta, tartışmalı programlar
da sunulmaktadır. Dört yaylıçalgının yo
rumundan daha tatmin edici olan orkest
ra düzenlemesi -doğal olarak- Beethoven· in

değildir. Ancak bas partisinin kontrabas
la güçlendirilmesi orijinale sadık kalınarak
gerçekleştirilmiştir. Böylece son yıllarını sa
ğır olarak geçiren Beethoven'in pek de il
gilenemediği üstün yorum problemi, çok
sesliliğin ruhsal bağlantılannın bu şekil
de daha da pekiştirilmesiyle mükemmel
leşmiştir. "Çağımızın insanlarını bu ese
re çeken, acaba onların bu ' karşılaşılan ve
yenilgiye uğratılan Kaos'a duyduklan ilgi
midir?" sorusunu soran müzikolog Hans
Renner, Beethoven'in cevabını Füg'ün ba
şına yazdığı sözlerde buluyor: "Özgür ol
dugu kadar sanat dolu" anlamı çıkabilen
"Tantôt libre, tantôt recherchee" cümlesin
de "Özgürce" ele alınan form, doğaçlama
gibi buluşlarla, araya giren işlemelerle bir
birine ustaca uydurulan türlü anlatım un
surlarının "sanat dolu" yaratılışının çok
sesiilikle doruğa yükselişi . . .
Büyük Füg Allegro tempoda bir uvertür
le (Ouverture) güçlü (forte) ve oktavlı Sol
sesiyle başlar. Ancak ana tema asıl tona
litede -Si bemol Majör tonda- sunulur.
Uvertürde tema dört değişik biçimde be
lirir. 1. ve asıl Füg ise iki temalıdır; önce
beliren karşı tema, noktalı ritimdeki ana
temayı örtrnek ister gibi gelişir. Bir serim
(Exposition) ve üç çeşitlerneden oluşan ye
ni bir karşıtlık yaratılır. Forte (güçlü) yo
rumlanan bu güç bölümden sonra gelen
2.Füg (Meno mosso e moderato) daha ağır
tempoda, yumuşak ve lirik havadadır. Ilk
fügün ana teması, karşı unsur olarak de
ğerlendirilir. 3. Füg ise parlak ve hızlıdır
(AIIegro con brio) . Bu uzun Scherzo'da da
ha önceki iki fügün anıınsanışı öngörül
müş, iki temanın ustaca kaynaştınlmasıyla
büyük bir gelişim gerçekleştirilmiştir. Par
lak Coda'da ise keskin karşıtlıklar sergile
nirken birinci fügdeki noktalı ritimli tema
egemendir.
Ünlü Grove müzik sözlüğünün 1889' da
ki ilk baskısında, Büyük Füg'ün yorum
cuların saçlarını diken diken eden güçlü
ğü üzerinde durolmakta ve başarısız bir
seslendirilişte ise sonucun o derecede kötü
olabileceği belirtilmektedir. (Süre: Cavati
na 6 ' : Büyük Füg 17')

SCHÖNBERG
VERKLAERTE NACHT

Ai

vustuıyalı besteci Arnold Schön
berg çoçuklugunda keman ve viyo
onsel çalışmış, 16 yaşında babası
ölünce banka memurlugu da yapmıştıı: İlk
öğretmeni, 20 yaşında A. Zemlinsky ol
muş, onun orkestrasında viyolonsel çal
mıştıı: 1897'de yorumlanan dörtlüsüyle Vi·
yana'da başarı kazanmış, R. Strauss'un
yardımıyla Berlin'de Stern Konservatuan'n·
da, sonra da Viyana'da öğretmenlik yap
mış, Avrupa'da son görevi 1925-33 arasında
Berlin Konservatuan kompozisyon öğret
menliği olmuş, yahudi olması nedeniyle
Amerika'ya göç etmiştir. Dört opera, koro
eserleri, iki konçerto yanında piyano par
çalan ve çok sayıda oda müziği bestele
miştir. Onun 1899'da iki keman, iki viyo
la, iki viyolonselden oluşan yaylıçalgılar
altılısı için üç haftada yazdığı "Verklaerte
Nacht" (Aydınlanmış Gece olarak da çe
virebileceğimizl adlı eseri, belki bugün · ilk
dinienişte Wagner'in geç romantizm üslu
bunda olarak kabul edilebilecekken; Vi
yana'daki ilk yorumunda halkın protesto
suyla karşılandı. Mahler'in desteğiyle
1903'te seslendirilen altılı "Radikal" ve
" Kakafonik" olarak nitelendirildi. Schön
berg bu eserini önce 1917'de yaylıçalgılar
orkestrası için uyguladı; 1943'te ise tekrar
bazı düzeltmeler yaptı. Giderek yaygınla
şan, bugün çağdaş müziğin klasiklerinden
sayılan Op.4 Aydınlanarı Gece, Anthony
Tudor'un "Pillar of Fire" (Ateş Sütunu) ha
lesinde de kullanıldı.
Eser aslında, Richard Dehmel'in "Ka
dın ve Dünya' · adlı uzun şiiri üzerine bes
telenmiştir ve bir anlamda solistler için bir
senfonik şiir de sayılabilir. Bu qzellik or
kestra yorumunda daha da belirginleşir.
Partisyana da basılan şiirde şair, bir erkekle
ona aşık olan kadının konuşmalanna ku
lak vermiştir: "İki insan çıplak ve soguk
koruluktan geçmektedir. Ay onlara eşlik et
mekte, onlar da ona bakmaktadırlar. Ka
dın itiraf eder: Senden olmayan bir çocuk
doguracağım; günah içinde, yanında yü
rüyorum. Erkek cevap verir: Taşıdıgın ço
cuk ruhuna yük olmasın; onu benim ola
rak doguracaksın. Bak dünya nasıl ışıldı
yor. Sen de bana panltı getirdin, beni ço
cuk şekline soktun. Böylece iki insan ber
rak, aydınlık gecede yürür!er. . .'·
Schönberg'in henüz 12 ton teorisini
açıklamadıgı, ancak Wagner'e özgü kroma
tizme yeni bir aşırılık kazandırdıgı eseri,
geç romantizmin yankısı gibi gözükınesi
ne karşın içinde çağdaş müziğin tohum
larını taşır; melodinin özü, değişkenliği ve
anlatım gücü, yaşamı boyunca yeni şey
ler öğrenmekten kaçınmayan bestecinin
sürekli gelişiminin ilk önemli ömeklerin
dendir. (Süre 29')
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ACADEMY OF ST. MARTIN-IN�HE-FIELDS
KemanlarNiolins

Solist/Soloist
(1809-184 7)

Ti

Anthony JENKINS
Rachel BOLT
Timothy BOULIDN
Robert IRVINE
Nicola THOMAS
Simon MORRIS

tarafından, şefsiz çalan bir yaylıçalgılar
grubu olarak, 1950'lerde yeniden canlanan
Barok müziği yorumlamak üzere kuruldu.
O tarihlerde bütün konserlerini Trafalgar

Kontrabas/Double bass

Meyd a n ı ' ndaki

Paul MARRION
keman/violin

nümüzde küçük bir topluluk, oda orkes 
trası ve senfonik bir orkestra olarak İngil
tere'de ve dünyada konserler vermektooir.

Yaylıçalgılar için Senfoni No. lO/
Symphony for Strings No. lO

Senfoni ve oda orkestralarının sanat yönet
menliğini Sir Neville Marriner ile İona

J. ADAMS

Shaker Loops (Titreşim Bağlanı

(1947)

•Shaking and Trembling !Titreşim ve Sarsıntı)

Brown yapmakta; oda topluluğu ise sanat
yönetmeni yardımcısı Kenneth Sillito ta

•Hymning Slews Iİ!ahiyle Dönüş)

rafından yönetilmektedir.

•Loops and Verses !Bağlar ve Dizelerı
•A Fina! Shaking !Son bir Titreşim)

m

m

•

F. SCHUBERT
1 1 797-1828)

D

m

D

m

m

m

D

m

17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan
geniş bir repertuan içeren dörtyüzden fazla

m

D

m

m

Ölüm ve Gençkız, Op.posth.D810/
Death and the Maiden, Op.posth.D810
IOrk. Düzenleme/Orch .Arr. : G. Mahlerl
•Allegro
•Andante con moto
•Scherzo IAllegro moltol
•Presto

A Katkılanndan dolayı bir KOÇ kuruluşu olan AYGAZ A.Ş. )te teşekkür ederiz.
� We should !ike co chank AYGAZ A.Ş.. an affiliace of KOÇ. for cheir concribucions.
eooeoo•
oeoeoeo
ooe•eoo
.......
oo•••oo
o•oeoeo
•ooeooe

Academy Sc.Martin-in-che-Fiedls'in konserleri British CounciJ'in işbirliğiyle
gerçekleşcirilmişcir.ffhe concerts of che Academy Sc.Martin-in-che-Fields have been
realized in cooperation wich che British Council.

BRITISH AIRWAYS Topluluğun nakliyesi İngiliz Havayollan tarafından sağlanmıştır.

·
7' The Orchestra has been flown in by courtesy of che British Airways.
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1 8 .yüzy ı l d a n kalma

St.Martin Kilisesi' nde veren Orkestra gü

•Grave-Allegro

m

pluluk 1959 yılında Sir Neville

Marriner ve Londra'daki çeşitli or
estralarda çalan bir grup müzisyen

Viyolonseller/Cellos

Iona BROWN,

F. MENDELSSOHN

THE ACADEMY OF
ST.MARTIN IN THE FIELDS

ViyolalarNiolas

Iona BROWN (Yönetmen/Director)
Philippa IBBaiSON
Makolm LATCHEM
Alan LOVEDAY
Rita MANNING
Andrew McGEE
Briony SHAW
Julian TEAR
Ronald THOMAS

eseri plağa doldurmuş olan Topluluk, se
kiz Edison Ödülü, Kanada Büyük Ödülü
gibi çeşitli uluslararası ödül ile birçok al
tın plak kazanmıştı[

Uzun süredir Academy of St.Martin in
the Fields' in üyesi olan ve 1974 yılından
beri de orkestrayı yöneten İona Brown,

1986'da sanat yönetmenliği görevine atan

mıştır.
Geçtiğimiz konser mevsiminde Ameri
ka' nın doğu kıyılanna çok başarılı bir tur
ne yapmış olan İona Brown ve Academy
St.Martin in the Fields 1990 süresince
Londra'da South Bank Centre'da verecek
leri konserler ile plak kayıtlarının yanısı
ra Amerika'nın batı kıyıları, Hollanda,
İsviçre ve doğu Avrupa ülkelerinde tume
ye çıkacaklardı[

MENDELSSOHN
SENFONİ NO.lO

M

endelssohn'un kısa IO. Senfonisi

ise tek bölümlü bir sonat biçimin

tra şefi kendine uygun geldigi biçimde, her

Dört bölümden oluşarı eserin, Sol mi

kısımdaki çeşitli degişiklikleri işaret eder;

nör tonalitede olan üçüncü bölümü (An

1983'de yapılan ikinci düzenlernede ise

dante) dışında hepsi de Re minör tonali

partiler tümüyle belirlenmiştir.
Başlıgın ilk kelimesi, ayinleri sırasında

kez gerçekleştigi belirtilir. Eserin yaylıçal

tedir; bunun da oda müzigi alarıında ilk

de yazılmıştır. Agır (Grave) giriş,
parlak bir yazı stiliyle ve tematik kontrast
larla zarif bir şekilde tamamlanır. Gelişim

titreyerek vecde gelen Amerika'daki Sha

gılar orkestrası için düzerılenmesini ise yi

ker dini tarikatına ve aynı zamanda da
eserde bol miktarda kullanılan trillere; ikin

ne bir Avusturyalı besteci, Gustav Malı
ler yapmıştır.

ise serim (Exposition) bölümünün sonun
daki malzemelerin degeriendirilmesi ile

ci kelime ise her bölümde, herbir kısmın

l .Bölüm Allegro, 4/4'lükölçüde hızlı tem

içindeki -bir teybin turları gibi- sürekli ola

podadır. Daha andördüncü ölçüde teh

rak tekrar edilen melodik unsurlara bir
göndermedir. Her kısım degişik uzunluk

dit edici tavırla yükselen çagrı eserin tüm
atmosferini etkiler: Huzursuz triyolelerle,
hızlı degişimlerle yarısıyarı motif bölümün

oluşur. (Süre 8')

ADAMS

SHAKER LOOPS

birimlerini kapsadıgından asla iki kez ay
nı biçimde kar.şılaşmaz; ancak beraberce
sürekli degişen kalıplar yaratırlar.
Eserde biribirine baglı olarak çalınan,

U

i de, savaş sonrası yıllarının alı

içtenlikle beliren ve Brahms'ı anımsatan

teci burıların her birinin yaylıçalgıların özel

lirik ikinci tema duyulur; sanki hava ay

bir stilde çalınmasıyla karakterize edildi

dırılarımış gibidir. Bu arada La Majör tonda

gini söylemektedir. Enerjik ! . Bölüm geniş

beliren sevimli ve oynak bir yan tema da

ölçüde tremalolar ve trillere ayrılmıştır.

yardımcı olmaya çalışır (bazı eleştirmen
ler burasını Mozart' ın Jüpiter Senfonisi'

oluşmuştur. 3. Bölüm Adams tarafından

nin finaline de benzetirler) . Ancak bu mut
luluk ta kısa sürer. Huzursuz hava yeni

"aslında melodik" olarak tanımlanır. Bu

den oluşur. Serimde (Exposition) ikinci te

rada müzik gittikçe hızlanarak, parçanın

ma bile karakterini degiştiriı; acıyı yansı

duygu yönünden zirvesini oluşturan ve

tır; ancak ritminden dolayı tarımabilir şekle

bestecinin "çılgın bir gel-git" olarak be
lirttigi kısma ulaşır. Son bölüm ise sakin

girmiştir. Dinamik yükselişlerle, kar.şıtlık

ce başlayan ve biten "arşenin teller üze
rindeki son dansı"dır. (Süre 30')

der içinde söner.

SCHUBERf
ÖLÜM VE GENÇKIZ

ş mamış hareketlerini yürüten Ame
rikan deneycilerinin başını çeken John
türü olan Minimalizm veya Yöntem Mü

niden huzursuz ve heyecanlı (alla breve)
bir atmosfer oluşur. Tüm çeşitlernelerin mi

Class'tır ve ikisi de aşamalı sistematik de

nör tonda oluşuna karşın yalnızca dördün
cü çeşitierne Majör tondadır.

gişikliklerle eldeki malzemenin sürekli tek
ranndan dogan müzik yapısını araştırmış

3.Bölüm daha canlı ve şen Wlegro mol

ve belki de şaşkınlıkla, sonuçların Rock

tol tempoda bir Scherzo'dur. Yaşama iste

müzigiyle aynı ritmik güdü ve dogrultu

gi güçlenmiş, ancak neşeli ve mutlu bir

daki konser müzigini arayan bir kitleye çe

dans oluşmamıştır. Buradaki ana tema

kici geldigini keşfetmişlerdir.
Reich ve Class ile birlikte bir üçüncü
besteci son zamanlarda dikkat çekmekte

Adams, mi,nimalizmin güçlü rnekanizmi
ne aşırı ilgiden daha çok, onun estetik
yönlerine egilim duyar gibidir ve son ya
pıtlarında bu araştırıcı yönü , onu Mahler
ve Wagner gibi geçmişin bestecilerinin mü

Wagner' in 1854 ' te yazdıgı Rheingold (Ren
Altını) operasını çagrıştırır. Bölümün Re
Majör tondaki Trio kısmı ise sevimli ve za
rif biçimde aydınlık bir hava yaratır.

.
U

4.Bölüm Wrestol 6/8'lik ölçüde, çok hızlı

d ' in en büyük ustası olarak tanı

an Franz Schubert 32 yılı bile bul
ayan kısa yaşamında operalaı; ope

retler. dini eserler, senfoniler, uvertürler ya
nında oda müzigi alarıında da önemli eser

zik dilindeki unsurları kendi müzigine kat

ler vermiştir. Yazdıgı 15 kuartet arasında

maga dogru yöneltmiştir. Adams'ın en ün

andördüncü olan ve Opus numarası ol

lü eseri, ilk kez 1987'de Houston'da sah

mayan Re minör Dörtlü

" Ölüm ve

nelenen Nixon Çin'de (Nixon in Chinal

Gençkız" adını taşır. Otto Erich Deutsch

adlı operasıdır.
Dilimize bellci "Titreşim Bagları " şek

tarafından 1951 'de Londra'da yayınlanan

linde çevirebilecegimiz "Shaker Loops",
Adams'ın 1978'de besteledigi ve üne ka
vuşmasına neden olan eserlerindendir.
Eser, yedi solo yaylıçalgıyla çalınabilece
gi gibi tam kadrolu bir yaylıçalgılar orkes
trasınca da yorumlanabil ir. Eserin iki dü
zenlemesi vardır: lik özgün halinde orkes-

önce yazdıgı Lied' i degerlendirmiştir. An

cü ve beşinci çeşitlemelerle bozulur; ye

nınmış isimler Steve Reich ve Philip

niya'da yaşayan John Adams'dır. John

2 . Bölüm, Andante con moto ise 4/4'lük
ölçüde, agır tempoda başlar. Beş çeşitle-·
meden oluşan bölümde Schubert, şair
Matthias Claudius'un şiiri . üzerine daha

gençkız degil, ölümün sakin tavırlı bilge
si ön plandadır. Ancak bu sakinlik üçün

zigi'dir Wrocess Musicl . Bu alanda en ta

vard mezunu. 1970' lerden beri de Kalifor

larla süren bölüm, sona dogru Coda'da ke

cak bölümde, ölümden korkarak yalvaran

Cage' in yarattıgı, son derece popüler müzil<

dir: Bu da Massachusetts dogumlu. Har

Viyolalara da yarısıyarı triyoleler sürerken,

yarım saat süren dört bölüm vardır. Bes

2 . Bölüm arka planda hemen hemen sta
tik çalınan (az vibratolul glissandolardan

n müzik tarihinin tuhaflıklanndan

hareketini belirleyen unsurdur. Bundan ge
lişen dik tavırlı ana tema gerilim yaratır.

katalogta D810 olarak numaralanan eser
adını, Schubert'in 1817 Şubatında yazdı
gı ve bu kuartette degerlendirdigi "Ölüm

tempoda bir finaldir. Aceleci, kovalar gibi
olan ana tema unison (tekseslil sunulur.
Birinci bölümden de daha canlı, hareket
li olan fina! sanki, insanın kendinden da
ha güçlü olan ölümle savaşımını sergile
mektedir. Ancak çok kısa anlarda beliren
aydınlık, avutucu yarı tema aldatıcı biçim
de duyulur, kaybolur; bölüme egemen
olan acı ve sert kavalamacayı önleyemez.
Ölümcül fırtına yaklaşmaktadır. Eser da
ha da çabuklaşan (prestissimo) Coda ile
sona

erer:

Ölüm avını yakalamıştır.

(Süre 38')

ve Gençkız" başlıklı (D531l Lied'den al
mıştır. 1824 yılı Mart ayında tamamlanan
kuartet, arıcak bestecinin ölümünden son
ra, 183l'de Jozef Czemy tarafından yayın
landı.
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BERLIN FILARMONISI SOLISTLERI
THE SOLC)JSIS OF THE BERLIN
PHILHARJ.\101\IIC
Karlheinz WELLER, flüt/flute
Ingo.GORITZKI. obua/oboe
Rainer SONNE, kemanlviolin
Walter KÜSSNER, viyola/viola
Wolfgang BOETfCHER. viyolonsel/cellc

Flüt, Obua, Keman, Viyola ve Viyolonsel
için Beşli, Re Majör, Op. ll No.6/
Quintet for Flute, Violin, Viola and
Cello in D Major, Op.ll No.6

J.Chr. BACH
1 1 735-17811

•Allegro
•Andantino
•Allegra assai

KARLHEINZ ZÖLLER
FLÜT

Flüt ve Obua S<matı, Fa Majör/
Sonata for Flute and Oboe in F Major

W. F. BACH
11 710-17841

M

•Allegro
•Adagio. ma non molto
•Presto

L. van BEETHOVEN Yaylıçalgılar için Üçlü, Do minör Op.9 No.3/
'frio for Strings in C minor, Op.9 No.3
11 770-182 71
•Allegro con spirito
•Adagio co n espressione
•Scherw IAllegro molto e vivacel
•Finale IPrestol
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Flütlü Dörtlü, Re Majör KV285/
IFlüt, Keman. Viyola ve Viyolonsel içini/

1 1 756- ı 7911

Flute Quartet in D Major KV285
lfor Flute. Violin. Viola and Cellol
•Allegro
•Adagio
• Rondo IAllegrol

W.A. MOZART

Andante, KV Anhang 145a
IFlüt. Obua ve Vi.yola için/
for Flute. Oboe and Violal

W.A. MOZART

Obualı Dörtlü, Fa Majör KV3701
IObua. Keman. Viyola ve Viyolonsel içini/

Oboe Quartet in F Major, KV370
lfor Oboe. Violin. Viola and Cellol
• Allegra
eAdagio
•Rondo IA!legrol

il A E LLI KE.tkılarından dolaı•ı TURK PiRELLI Lastikleri A.Ş.ye teşekkür ederiz.

\ \ e should like ro than k TURK PIRELLI Lastikleri A . Ş. for t!ıeir contributions.

üzik egitimini Frankfurt ve Det
mold'de yapan Karlheinz Zöller,
birçok Alman ve uluslararası ödü
lü n sahibidir. 1960-69 yılları arasında ve
daha sonra,1977'den itibaren Berlin Filar
moni Orkestrası solo flütisti olan sanatçı,
Hamburg ve Berlin'de öğretmenlik yapmış,
Avrupa ülkelerinin yanısıra Yakın Dogu,
Kuzey ve Güney Amerika ile Sovyetler
Birligi'nde konserler vermiştir.
Çagdaş müzige özel bir ilgi duyan Zöl
ler Dietrich Manicke, Diether de la Mot
te, İsang Yun, Christoph Martin Redel,
Siegfried Matthus ve György Ligeti'nin
!Berlin Festivali'nde Lothar Koch ile ikili
olarakl yapıtlarının ilk seslendirilişini yap
mış, ögrencisi Manfred Trojahn, Berlin
Filarmoni Orkestrası tarafından sipariş edi
len bestesini sanatçıya ithat etmiştir.
Hans Werner Henze' nin · ' EI Cimaran' '
adlı eserinin f!üt partisini, Aldebourgh Fes
tivali'ndeki ilk seslendirilişinden sonra
1978 Uluslararası 6.İstanbul Festivali da
hil birçok konser sahnesinde yinelemiştir.
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!NGO GORITZKI,
OBUA

939'de Berlin'de dogan Goritzki, mü
zik egitimini Detmold'de Helmut
Winschermann ile yapmış, ülkesi
içinde ve dışında birçok ödül kazanmış
tır. Basel Senfoni ile FrankturtiM Radyo
Senfoni orkestralarında solo oboist olarak
görev yapmış, 1972 yılında da Hannover
Devlet Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu'n
da ders vermege başlamıştır. 1989'da Stutt
gart Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yük
sek Okulu'nda profesör olan sanatçı Av
rupa'nın çeşitli kentlerinde, ABD, Japonya
ve Güney Amerika'da konserler vermiş,
birçok plak doldurmuştur.

RAINER SONNE
KEMAN
man egitimine 1959'da başlayan
Sonne, 14 ve 16 yaşlarında "Genç
man Müzisyenleri" Yarışması'nda
iki kez ödül aldı. 1969-70 yılları arasında
Köln Müzik Yüksek Okulu ' nda Prof. İgor

Ozim ile çalıştı; Max Rostal, Sandor Vegh,
Nathan Milstein ile ihtisas yaptı; Oscar
Vera Ritter Vakfı' ndan burs aldı.
1975'de Würzburg Mozart Festivali Ya
rışmasında birincilik ödülünü kazanan
Rainer Sonne 1977/78 seronundan beri
Berlin Filarmoni Orkestrası konzertmays
teri olarak görev yapmakta, ayrıca solist
olarak konserler vermektedir.

WALTER KÜSSNER
VİYOLA

M

üzik eğitimine kemanla başlayan
Küssner daha sonra viyolayı ter
cih etti ve Düsseldorf'ta Prof.
J. Kussmaul, Ne<N York'ta Kim Kashkashian
ve Michael Tree, Berlin'de de Karajan Vak
fı' nda Wilfried Strehle ile çalıştı. 1986'da
St. Louis ve 1987 Gemsbach uluslararası
yarışmalarında birincilik ödülü aldı. 198485 Salzburg Saray Konserleri' nin yanısıra
198S'de St.Creus (İspanya) ve Freiburg,
1986 Wilmington !ABDI festivallerine ve
ayrıca orkestra konserlerine solist olarak
katılan sanatçı 1987-89 yıllan ar.asında Mü
nih Radyosu Senfoni Orkestrası'nda görev
yaptıktan sonra Şubat 1989'dan itibaren
Berlin Filannoni Orkestr.ası üyesi olmuştur.

WOLFGANG BÖITCHER
VİYOWNSEL

M

üzik eğitimini doğduğu kent olan
Berlin'de Müzik Yüksek Okulu'n
da yapan Böttcher, profesyonel
kariyerine Münih ARD Televizyonu'nun
açtığı uluslararası yarışınada aldığı birin
cilik ödülüyle başladı. Sergiu Celibidache,
Yehudi Menuhin, Witold Lutoslawski gi
bi ünlü şefierin yönettiği konseriere Solist
olarak katıldı; birçok festivalde resitaller
verdi. 1976 yazma kadar Berlin Filarmoni
Orkestrası solo viyolonselisti olan sanat
çı, solistlik kariyeri ile oda müziği çalış
malarına ağırlık vermek amacıyla bu gö
revinden ayrılmıştır.
1989 Uluslararası 17. İstanbul Festivali'
ne Brandis Dörtlüsü ile katılmış olan Wolf
gang Böttcher Berlin Sanatlar Yüksek Oku
lu'nda ders vermektedir.

}.CH. BACH
BEŞLi

L

eipzig'te doğan Johann Christian
Bach Büyük Bach'ın en küçük oğlu
Clur. Babasının ölümünden sonr.a,
kendinden 21 yaş büyük olan ağabeyi
Emanuel Bach tarafından yetiştirilmiş,
1 754'de İtalya'ya yerleşmiş, 1 762'de Lon
dra'ya giderek kraliçenin Müzik Direktörü
olmuş. Köthen doğumlu besteci K.F. Abel
! 1 725-1787) ile bu kentte düzenlediği kon
serlerle büyük ün kazanmış -bu arada ha
rika çocuk Mozart ' ı da Londralılara
sunmuş-. müzik tarihinde "Londralı Bach"
adıyla anılmıştır. Çağında babasından da
ünlü olan J.Ch . Bach daha sonra unutul
muş. ancak yüzyılımızda tekrar anımsan
mıştır.
Calant çağın verimli bir bestecisi olan
J.Ch. Bach stiliyle Viyana klasiklerine de
öncülük etmiş, 13 opera, babasının mez
hebinden ayrılarak katolikliği kabul edişini
gösteren dini eserler. pekçok senfoni, pi
yano ve üflemeçalgılar için çeşitli konçer
tolar, birçok oda müziği yazmıştır. Oda
müziği içinde pekçok üflemeçalgı kullanan
besleeinin bir altılısı, yalnız üflemeçalgı
lar için dört beşlisi. üfleme ve yaylılar için
Op. ll altı beşlisi, piyanolu beşli ve dört
lü , çeşitli klavsen sonatları vardır. Onun
1775-76 yıllarında yazdığı Op. l l altı beş
lisinin hepsi de flüt. obua, keman, viyola
ve viyolonsel içindir ve özellikle Do Ma
jör No. l . Mi bemol Majör No.4 ve Re Ma
jör No.6 tondakiler tanınmıştır.
Adını Göthe'nin ünlü eseri Werther'den
alan ve " Werther Çağı" olarak anılan
18.yüzyılın çoşkulu ve ızdıraplı romantizm
çağının başlangıcına rastlayan bu eserler
Ch. Bach' ın melodi yönünden en zengin
besteleri arasındadır. İki ya da üç bölüm
lü olarak düzenlenen ve her partinin gü
zelliğiyle ilgi çeken bu beşlilerden sonun
cusu olan Re Majör Beşli aslında flüt-obua
keman-viyolonsel ve obligato (zorunlul
klavsen için yazılmıştır ve klavsen burada
diğer çalgılarla eşdeğerde konsertant gö
revini alır. Ancak şiireli bas uygulamasın
da bazan bu çalgının partisi başka iki çal
gıya da lviyola ve viyolonsell bölünebilir.
! . Bölümde zarif bir tuttiyle başlayan (AJ
legrol neşeli girişten sonra. flüt ve obua
nın karşılıklı -adeta şakıyan tavırda- ber
rak ve virtüoz diyalogu ilgi çeker. Ancak
orta bölmede keman da zarif bir uyumla
kendini gösterir ve bölümün bütünlüğü
nü güçlendirir.
2.Bölüm (Andantinol ağırca tempoda, ve
üflemeçalgıların ön planda olduğu soylu
ve uzun bir ezgi olarak sürer. Viyolonse
lin ilginç geçişleri de sergilenir.
3.Bölüm IAllegro assail oldukça neşeli
tempoda virtüoz bir gösteri şeklindedir.
Özellikle, başta beliren motifin Mozart
üzerinde etkisi kaçınılmaz olarak nitelen
dirilir. Yaylıçalgıların da etkili diyaloglara
katıldığı finalde. orta bölmede keman za
rif ve ağırca tempoda bir pasaj da sergiler.
! Süre 12' 1

W

WF. BACH
SONAT

.lhelm Friedmann Bach ise Jo
hann Sebastian Bach'ın en büyük
oğludur. Onun ilk eşi Maria Bar
bara'dan Weimar'da doğan W.F. Bach ba
basının yarunda ögrenim görmüş, onun en
sevgili oğlu olarak eğitilmişti. Gerçekten
de çok üstün zekalı ve yetenekli olan W.
Friedmann babasının yardımıyla 1 733'de
Dresden'e orgasnist olarak atandı. 1 747-64
arasında da Halle'de görev yaptı . Ancak
daha sonra, üstün yeteneğine karşın dü
zensiz yaşamı onu zor.a soktu. Yoksulluk
içinde Berlin'de ölen Friedmann Bach'ın
bilinen eserleri arasında 23 kantat, dokuz
senfoni, klavsen konçertoları, çoğu f!üt ya
da klavsen için olan sonatlar gibi, bazı oda
mÜZiği eserleri vardlt MÜZik tarihine " Hal
le'li Bach" olarak geçmiş olmanın yanın
da, babasının değerli elyazma eserlerini
koruyamadığı ve yitirdiği de öne sürülür.
Barok çağ müziğine diğer kardeşlerinden
daha yakın olan, eserlerinde derin ve cid
di bir sanat anlayışını gözeten, içine ka
panık karakterdeki W.F. Bach, özgür ya
şayarak geçinmek istemiş ve bunda pek
başarılı olamamıştlt Diğer kardeşlerine gö
re az sayıda verdiği eserlerin çoğunun <:la
besteleniş tarihleri bilinmemektedir. Uç
bölümlü sonatlarında iki canlı bölüm ar.a
sında, anlamlı ve lirik bir ağır bölüm yer
alır. İlk hızlı bölüm, babasının onun için
yazdığı Invention'ları anımsatan şekilde ge
lişir; tema iki çalgı arasında bölünür ve te
manın bütünü iki çalgıyla oluşur. Final ise
ilk bölüme göre her zaman daha canlıdır.

a

BEETHOVEN
ÜÇLÜ

a müziği alanında pekçok eser ve
n Ludwig van Beethoven üçlü ko
u su nda da verimli olmuş, 12 pi
yanolu ve beş yaylıçalgılar üçlüsü yanın
da üflemeçalgılar için de üç üçlü ve dans
lar bestelemiştir. Yaylıçalgılar üçlülerinin
hepsi de bestecinin erken çağına aittir.
Op.3 Üçlü'yü 1 792'de Bonn'da, Op.9'da
yer alan üç Üçlü'yü de 1 797-98 yıllarında
Viyana'da yazmış ve Rus Kontu J.G. von
Browne'ye ithat etmiştir. Beethoven'in ken
disinin de beğendiğini belirttiği bu eser
leri eğlendirmek için değil de birşeyler an
latmak için yazdığı, kişiliğini yarısıttığı he
men anlaşılır. Bu dizinin en beğenileni ve
üçüncüsü olan Do minör Üçlü özellikle
kar.anlık ve tutkulu havasıyla dr.amatik, yu
muşak ve parlak yönleriyle sanki ustalık
la örülmüş bir karşıtlık anıtıdır.
6/8'lik ölçüde canlı ve kıvr.ak tempoda
ki ! . Bölüm !Allegro con spirito) buruk ha
vadadır. Üç çalgının unison girişiyle ha
fiften başlayarak bir kreşendoyla yükselen
ana tema sonra kemanla yansır. Karşıt fi
kirlerle gerilimin artmasıyla tema bir ka
dans biçiminde kaybolur; ancak kadansın
tekrar belirmesiyle tema güçlü bir fırtına
gibi yine duyulur. Küçük bir sessizlikten
sonra kemanın La Majör tonda yarısıttığı
n

lirik çağrı.karşı temayı oluşturur. Çekicili
ği ve yumuşaklığıyla ana temanın sertli
ğini gidermek ister. Fakat ı6'lık notalarla
duyurulan sinirli pasajlar bu barışçı atmos
feri yok eder ve şiddetli akorlarla yükse
len gerilim kromatik ton değişimleri (mo
dulation) ile yumuşayarak, Coda'da rahat
ve dinlendirici bir atmosfer yaratır. Serim
(exposition) Mi bemol Majör tonda ve ba
rışçıdır. Gelişirnde ise ana tema şeytani bir
güçle yeniden canlanır: tüm temalar fırtı
na gibi birbirine karışır, bazan çok güçlü
bazan çok gizemli hafiflikte, çıkışsız bir
yoldaymış gibi -Do minör tonda- pianis
simo (çök hafif) söner. Temalar yapılarını
değiştirmiş, karakterlerinden uzaklaşmış,
kendi karşıtları olmuştur. Gelişimin kural
ları yıkılmıştır. Sonr.a ana temanın giriş bö
lümünden yararlanarak yükselen alçalan
bölüm sert ve karamsar tavırla adeta sen
fonik yapıda sona erer.
2.Bölüm (Adagio con espressione) Do
Majör tonda, 2/4 ' lük ölçüde ve ağır anla
tımdadır. Melodik yapıdaki temaları her
çalgı ayrı ayrı konser veriyormuş gibi ser
giler. Beethoven' in yazdığı en güzel ağır bö
lüm lerden biri olarak nitelenen bu Ada
gio'da, romantik anlatım yoğunluğu. kar
şıt seslerin belirginliğinin yarattığı ses de
rinliği ve armonik, ritmik unsurların kay
naştırılmasıyla elde edilir. Ana temanın sü
rekli ton değişimleriyle sunulmasına, vi
yolanın -kemanı taklit ederek- kanon bi
çiminde duyurduğu sevimli yan tema da
uyar. Ana temanın parlak Mi bemol Ma
jör tonda gizemli şekilde belirmesiyle ve
noktalı ritimle artan heyecanda melodi,
çok ince süslemelerle çizilir; çok kez öz
gürce yinelenen uyumlu kadansla süku
nete ulaşır.
3.Bölüm Wlegro molto e vivace) Do mi
nör tonda, 6/8'lik ölçüde ve çok hareket
li. canlı tempoda parlak bir Scherzo'dur.
Değişken ritmin gücüyle, ilginç senkop
larla. dizginden boşalmış gibi ölçüyü aş
mağa çalışarak ilerleyen Scherz.o, ikinci bö
lümün romantik izlenimini bozmuştur. Ge
çici bir pianissimo ile. Do Majör tonda be
liren orta bölme bir kontrast yaratırsa da
tema ölüme kovalanırmış gibi -ritmik mo
tifin en küçük hücresinde- boğuluı; pianis
simo içinde kaybolur gider.
4.Bölüm (Prestol, eski Rondo formunu
aşan biçimde. durmak bilm�en parlakl 
la süren fırtına gıbı bır Fina! dır. Once hafif
sesle başlamasına karşın, üç çalgının hid
detli ve unison biçimde seslendirdiği for
tissimo temayla güçlenir. Arada beliren
ikinci tema zarif ve hüzünlü bir ortam ya
ratır gibi olur. Bu hızlı fina! şaşırtıcı bir Co
da ile Do Majör'de aydınlanır ve bu hare
ketlilik hafifçe söner. Beethoven sanki ha
fif bir jestle. bu büyük olayı yumuşatmak,
boşuna mutlu bir son yaratmak istemiş,
eseri bir pianissimo'yla bitirmiştir.
(Süre 24' )
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MOZARf
DÖRTLÜ

lk kuartetini ı5 yaşında İtalya'da beste
cyen Wolfgang Amadeus Mozart oda
üziğinin bu alanında pekçok eser ver
miş ve bunların çoğunu da yaylıçalgılar
için yazılanlar oluşturmuştur. Flüt için yaz
dığı dört kuarteti ise ı 777 Aralığıyla ı 778
Şubatı ortasında. 2ı yaşlarında Mannheim'
da yazmıştır. Ekonomik güçlükleri kon
ser turneleriyle giderrneğe çalışan genç
müzikçi. o günlerde üstün düzeyli bir mü
zik yaşamı olan Mannheim'de kalırken da
ha önce aldığı bir öneriyi de değerlendir
di; Hollandalı amatör flütçü De Jean'ın bu
çalgı için istediği eserleri hazırladı: İki flüt
konçertosu ve kuartetler. Mozart'ın mek
tuplarından anlaşıldığına göre altı kuartet
için sipariş almış; ancak bestecinin baba
sına yazdığı ı4 Şubat ı 778 tarihli mektup
ta, " Koşulların elverişsiz oluşu nedeniy
le, 200 Gulden' in yarısından çoğunun
ödenınediği ve üstelik te kendisinin flütü
sevmediği için üç kuartet yazdığı nı" be
lirtmiştir. Ancak flütü sevmediği için istek
siz çalıştığını belirten Mozart' ın bu duy
gulan bu eserlerde hiç de belli olmaz; özel
likle akıcı melodileri ve ağır orta bölüm ün
güzelliğiyle seçkinleşen Re Majör Dörtlü' 
d e herhangi bir "gönülsüz yaklaşım" his
sedilmez.
Flütün yanında keman, viyola ve viyo
lonsel için yazılan bu kuartetlerin ilki
(KV285l . her biri ayrı bir karakter yansı
tan üç bölümden oluşur. l . Bölümün ne
şeli (AJlegrol temposunda konsertant özel
lik belirgindir. Buna karşın duygulu bir ka
rakterde olan ağır ve Si minör tondaki
2.Bölüm (Adagiol . flütün kendini etkili bir
Arioso (değişmez hareketli şarkı) biçimin
de göstermesine olanak tanır. Üç yaylıçal
gının pizzicato eşliğinde sunulan bu şar
kıyı ünlü müzikolog Alfred Einstein "Flüt
için yazılmış en güzel eşlikli solo" olarak
tanımlamıştır. 3.Bölüm (AJlegretto) ise. hiç
durmadan akıp giden bir melodi demeti
olarak seçkinleşiı: Sonat formunda düzen
lenmiş olan bu Rondo fina!. daha sonra
ı9.yüzyılda da beğenilecek bir stile sahip
tir. (Süre 15 · )

MOZART
ANDANTE

�

D

r. Ludwig Ritter von Köchel tara
fından düzenlenen Mozart katalo
gunda Ek (Anhangl olarak KV.
Anh.145a numarasıyla belirlenen Andante,
4 Mayıs 1791'de -bestecinin öldüğü yıl
bestelenmiştir ve onun el yazısıyla "E in
Andante für eine Walze in eine kleine
Orgel" (Küçük bir org içindeki silindir için
bir Andantel başlığını taşır. Bu özgün bi
çimiyle KV616 olarak katalogta yer alan
Andante bölüm, Kont Deym'in siparişi
üzerine. onun Viyana'da sahibi olduğu
-balmumu figürlerden oluşan- Müller'in
Gösteri Kabinesi (Kunst Kabinettı için ha
zırlanmış ve ilk seslendirilişinde de büyük
ilgi görmüştü. Mozart karısına yazdığı

mektupta "Böyle mekanik aletler için beste
yapmaktan çok sıkıldığını ve silindirden
çıkan tiz seslerin çocukça olduğunu" be
lirtmesine karşın, bu gibi parçaları daha
önce de yazmıştı (KV594, 608) .
Aslı Salzburg Mozarteum kitaplığında
bulunan Andante' nin ilk basımı ise
ı791'de "Piyano için Rondo" başlığıyla Ar
taria yayınevi tar.afından gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra birçok çalgıya uygulanan,
keman-piyano, flüt-iki keman-viyola
klavsen. flüt-obua-klarnet-fagut-klavsen dü
zenlemeleri de yapılmış ve ı962'de bu son
şekliyle de yayınlanmıştır. Fa Majör ton
da, 2/4'lük tempoda ve ı44 ölçü süren An
dante (KV.Anh.145a) Mozart'ın az tanınan
eserlerindendir.

M

MOZART
DÖRTLÜ

ozart· ın ı 78ı yılı Ocak ya da Şu
bat aylarında tamamladığı sanı
lan Obualı Dörtlü'sü Münihli
oboist Friedrich Ramm için yazılmıştır.
ı 780 Kasımında İdomeneo operasının sah
ne provalarında arkadaş olduğu Ramm,
Mozart' ın hayranlığını kazanmış ve bes
teci. bu başarılı oboist ve arkadaşları için
sonradan ı2 üflemeçalgı ve kontr.abas için
KV36ı Serenad'ı da bestelemiştir.
Mozart'ın gençlikten olgunluk çağına �
çiş dönemi olarak kabul edilen 178ı yılı
nın etkileri bu Dörtlü'de açıkça görülür:
Mozart'ın oda müziği alanındaki bu ilginç
eserinde özellikle birinci ve üçüncü bölüm
lerde vurgulanan konsertant yapı her ne
kadar ön planda olsa da. içtenliği pek ört
mez: biraz da serenaclların hafif ve uçucu
havasını yansıtan kuartet üç bölümden
oluşur.
l.Bölüm (AJlegrol neşeli tempoda, ve
'İdomeneo operasının İlia temasını anım
satan biçimde başlar. Tek temalı oluşuyla
şaşırtan Allegro'da bu tema bölüme ege
mendir; ancak ağırlaşan gelişirnde ayrı bir
derinlik kazanılır. Bölüm yine ana tema
nın tekrarıyla sona erer.
Re minör tondaki, ancak 37 ölçü süren
kısa ve ağır 2.Bölüm (Adagio), Gluck'u
anımsatan duygu yoğunluğunu kapsar.
Obua, sonontesinin güzelliğini gösterme
sine olanak sağlayan lirik ezgiyi rahatça
sergiler. fakat diğer çalgılarla eşit koşullar
altındadır.
3.Bölüm neşeli Wlegrol tempoda ve
3/8'1ik ölçüde bir Rondo'duı: Özellikle obu
anın kadarısla açtığı bölüm, Fransız atmos
ferini hissettirir. &mat formunda düzenlen
miş olan bu finalin kısa orta bölmesinde
4/4'lüğe geçen ritim değişkenliğinde solo
çalgının Cantilena'sı (ezgili şarkısıl ilgi çe
ker. Eser çok zarif biçimde sona erer.
(Süre ı4')

"işadamlari uçmak Için SAS'1 tercih
ediyor. Bu, biz kad1nlar1n başka bi r
havayolu seçeceğl anlam1na gelir ml?"
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Jiri HYNK, keman/violin
Miları HERMANEK, viyola/viola
Marie HIXOVA, viyolonsellcello
Radomir ZALUD, kontrabas/double
Jiri BOUSEK; flüt!flute
Jiri KREJCI, obua/oboe
Vaclav KYZIVAT, klarnet/clarinet
Ondrej ROSKOVEC, fagot/bassoon
Vladiınira KLANSKA, komo/hom

Ç

ek Dokuzlusu Avrupa' nın, belki de
dünyanın en eski oda müziği top

bass

pertuarı ve geleneksel bir sanatsal etkinli
ğe sahip olmasından kaynaklanan özel ve
ilginç bir yeri vardır.

Dokuzlu/Nonet

( 1890-1959)

•Poco allegro

Kemancı Emi! Leichner tarafından ku
rulan topluluk, onun sanat yönetiminde
ilk konserini 17 Ocak 1924'de vermiştir.
Her biri kendi çalgısında virtüoz olan mü

•Andante

(1913)

•Allegretto

zisyenlerin yer aldığı Çek Dokuzlusu dört

Dokuzlu için Dans Prelüdleril
Dance Preludes for Nonet

yaylı ve beş üflemeçalgıdan meydana gel
mesi nedeniyle üçlüden dokuzluya kadar
değişik formlarda konserler verebilmekte,

•Ailegro molto-Andantino-Ailegro molto

topluluğun repertuarında barok ve klasik

Ailegro giocoso-Andante-Ailegro molto

]. JAROCH

eserler ile Çek ve uluslararası çağdaş bes
tecilerin yapıtları bulunmaktadır.

Çocuklar için Süit/Children's Suite

(1920)

•Dans/Dance

Sanat düzeyi ve ender rastlanan çalgı bi

•Ninni/Cradle Song

leşiminden dolayı , Çek Dokuzlusu dün

•Koşmaca/Running Play

m

m

m

A. DVORAK
(1841-1904)

•

D

a

D

m

m

m

D

a

a

D

•

Üflemeçalgı.lar için Serenad, Re minör Op.44/
Serenade for Winds in D minor Op.44
• Moderato, quasi marcia
•Minuetto (Tempo di minuetto)
•Andante con moto
•Finale (Allegro molto)

Jtl [JnN

uluklanndan biridir. Bu topluluğun

alışılmamış çalgı düzenı. özgün re

B. MARTINU

W. LUTOSLAWSKI

ÇEK DOKUZLUSU

' ' ' ' " ' " ' Katkılanndan dolayı HIL10N INTERNATIONAL ISTANBUL'a teşekkür ederiz .
We should /ike to thank HIL10N INTERNATIONAL ISTANBUL for their
U
contrıbutıons.

yanın birçok ülkesinde aranılan bir top
luluk olmuş, bütün Avrupa ülkelerinde,
Kuzey ve Güney Amerika'da, Kanada, Gü
ney Amerika ve Sovyetler Birliğinde kon
serler vermiştir.
Topluluğun kuruluşunda gprev alan mü
zisyenlerin hiçbiri, ne yazık ki bugün top
lulukta bulunmamaktadır. Ancak, toplu
luğun şimdiki üyeleri aynı geleneği en iyi
biçimde sürdürmektedir. 1951 yılının top
luluğun tarihinde önemli bir yeri vardır:
Çek Dokuzlusu bir diğer ünlü oda müzi
ği topluluğu olan Smetana Dörtlüsü ile bir
likte Çek Filarmoni Orkestrası bünyesine
alınmıştır.
Çek Dokuzlusu ilginç repertuan ve ola
ğanüstü müzik yorumuyla Fransa, Hollan
da, İtalya, Almanya, Avusturya, Polonya,
Yugoslavya, Afrika, Güney

ve

Kuzey Ame

rika ile Kanada'da dinleyicilerin büyük il
gisini çekmiştir.
Topluluğun aynı zamanda sanat yönet
menliğini de yapan kemancı Jiri HNYK,
ünlü Çek kemancı Jaroslav Kocian ve B.
Voldana'yla eğitim gprdü. Önceleri Podeb
rady'de Bohemya Senfoni Orkestrası kon
sermaysteri olarak görev yaptı. 1964 'de
Radyo Senfoni Orkestrası' na, daha sonra
da Prag Oda Orkestrası'na katıldı. Solo

re

sitallerinin yanısıra Dvorak Dörtlüsü' nün
birinci viyolonistliğini yapan sanatçı ,
1989'dan beri Çek Dokuzlusu ' nun üyesi
dir.
Milan HERMANEK, viyola: Prag Kon
servatuarı'nda Prof. Klabik ile öğrenimini
tamamladıktan sonra (1956-60), Prag Sen
foni Orkestrası'nın viyola grup şefi oldu.
1964-1965 yılları arasında Prag Radyo Sen
foni Orkestrası ' nda görev yaptı; 1965'de
Prag Oda Orkestrası' na katıldı . 1967'den
beri de Çek Dokuzlusu' nun üyesidir.

74

MARTINU
DOKUZ LU

Marie HİXOVA, viyolonsel: Prag Müzik
Akademisi'nde 1980'de Prof. Vectomov'un
sınıfından mezun olan sanatçı, Doğu Al
manya ve İtalya'da uluslararası kurslara ka
tıldı. 1981-82 yıllan arasında Mexico-City
Konservatuan'nda ders veren Hixova,
1989'da Çek Dokuzlusu'nun üyesi oldu.
Radomir ZALUD, kontrabas: Ilk müzik
egitimine Kromeriz'deki Prag Konservatu
annda başladı, daha sonra 1974-79 yılları
arasında Bmo'daki Janacek Akademisi'nde
ögrenimini sürdüıtlü. Henüz ögrenciligi sı
rasında Bmo Filannoni ve Bmo Oda Or
kestrası üyesi oldu. 1981 yılında Prag Sen
foni Orkestrasına katılan Zalud, 1983'den
,
beri de Çek Dokuzlusu .nun üyesidir.
Jiri BOUSEK. flüt: 1960ii6 arasında Prag
Konservatuarı'nda, 1966-70 yıllarında da
Prag Müzik Akademisi'nde egitim gördü.
Smetana Tiyatro Orkestrası, Film Senfoni
Orkestrası ile Lyra Nova Oda Topluluğu'n
da çaldı. 1975'da Çek Dokuzlusu'na ka
tıldı.
Jiri KREJCİ, obua: Askeri Müzik Oku
lu'nda klarinet.çi olarak ögrenimini tamam
ladıktan sonra Prof. Kubat ve Prof. Han
tak'dan özel obua dersleri aldı. Prag Oda
Orkestrası ile Collegium Musicum Prage
nese Oda Topluluğu' nda obua çaldı;
1977'de Çek Dokuzlusu'na katıldı.
Vaclav KYZİVAT, klamet: Prag Konser
vatuar'ındaki ögreniminden sonra Ordu
Sanat Topluluğu Senfoni Orkestrası'na ka
tıldı; 1962'de Collegium Musicum Prage
nese Topluluğu'nun kuruluşunda görev al
dı ve 1966 yılında da Çek Dokuzlusu'na
katıldı.
Ondrej ROSKOVEC. fagot: Prag Müzik
Akademisi ' ndeki egitimi nden sonra
1989'da Çek Dokuzlusu'na katıldı. 1987'de
Brno Konservaruan yarışmasında birinci
lik, 1988'de de çagdaş Çek müziginin en
iyi yorumcusu olarak Çek Müzik Vakfı'
nın birincilik ödülünü aldı.
Vladimira KLANSKA, komo: 1965-69
yılları arasında Prag Konservatuarı'nda,da
ha sonra da Prag Müzik Akademisi' nde
egitim gördü ve 1973'de mezun oldu. Prag
Senfoni Orkestrası üyeligi (1968-76) yaptı
ve Münih Uluslararası Yarışması'nda bi
rinci oldu. 1976-82 yıllan arasında Acade
mia Üflemeçalgılar Beşiisi üyeliginin ya
nısıra resitaller verdi, 1982'de Çek Dokuz
lusu ' na katıldı.

Ç

moni anlayışıyla seçkinleşen stili ancak
Çek lotklorunun yinelenen kadarıslı figür
leri. bazan stilize gayda sesleri. ya da Bo
hemya'nın yüce daglarının yankısıyla yu
muşar.
Ritmik ve armonik unsurların böylece
belirginleştigi eserin çok hızlı Woco Alleg
ro) !.Bölümünde oynak bir şarkı yer alır.
2. Bölüm agır lAndantel tempoda bir Nok
tüm'dür. Ancak kararılık güçlerle yakınlaş
madan huzursuz ve donuk panltıtarla yan
sıyan bu bölüm Martinu'nun en sevdigi
tarzdır. Içten ve iyimser havadaki, hızlıca
IAilegretto) tempodaki 3.Bölüm ise Ron
do biçimde. agır bölüme kontrast oluştu
rur. !Süre 15')

LUlDSLAWSKI
DANS PRELÜDÜ

�

ek besteci Jan ohuslav Martinu,
Doğu Bohemya nın Polıçka köyün
tle. köy kilisesinin 193 basamalda çı
kılan saat kulesinde bir bekçinin og
lu olarak dünyaya gelmiş; yedi yaşında ke
man dersleriyle müzige başlamış, 15 ya
şında Wieniawski'nin virtüoz eserleriyle ilk
resitatini vermiş, büyük gelecek vaadeden
yeni Jan Kubelik olarak alkışlanmıştı. An
cak bestecilik yolunu seçen ve ilk eserle
rini daha 1900' 1erde yazan Martinu, Prag
Konservatuarı'nda ögrenim görmüş, son
ra Paris'te 17 yıl yaşamış, Roussel ile ça
lışmış. Çek folkloruyla milliyetçiligini yan
sıtan eserleriyle ilgi çekmiştir. 1940'da Al
manların Paris' i işgali üzerine Amerika'ya
göç etmiş. ünlü şef S. Koussevitzky'nin
önerisiyle ilk senfonisini yazmış, daha son
ra 1953'de N ice'e yerleşmiş, 1956'da Ro
ma'da Amerikan Akademisi· nde profesör
lük yapmıştır. 1958'de hastalanınca İsviç
re'de Basel'e yerleşmiş ve kent hastanesin
de kanserden ölmüştür.
Pekçok opera, bale, senfoni. konçerto,
rapsodi, kantat yanında önemli sayıda oda
müzigi eseri de yazan Martinu ilk dokuz
lusunu 1924' te, son dokuzlusunu ise
1959'da, ölümünden altı ay önce bestele
miştir. Yaşamının son yılını hasta olarak
sürdüren Martinu'nun son dört ayında
yazdıgı 10 eserin ilki olan, İsviçreli orkestra
yöneticisi Paul Sacher'in Schönenbeıg'deki
evinde tamamladıgı ve Çek Dokuzlusu'na
ithat ettigi eser, üflemeçalgılar beşiisi (flüt,
obua, klarnet. korno, fagotl ile yaylıçalgı
lar üçlüsü (keman, viyola, viyolonseD ve
kontrahas için üç bölümlü olarak yazılmış
tır. Artaria tarafından yayınlanan eserin ön
sözünde Jiri Berkoveç. bu kadrodaki bir
oda müzigi topluluğu için yazmanın güç
lüğu üzerinde durur ve bunun dokuz so
lo çalgı için konçerto bestelemek gibi
-çoğu bestecilerin başarısızlıga uğradığı
zor bir iş olduğunu, ancak Martinu'nun
bu görevi başardıgını. bu aşırılıkta konser
tant unsurları ustaca kaynaştırdığını belir
tir. . .
Martinu'nun özellikle kendine has rit
mik canlılığı ve tonalite kurallarının sını
rında dolaşan soğukkanlı düzenlenmiş ar-

v.

rşova'da doğan Polonyalı Witold
Lutoslawski aynı kentin konserva
uarında piyano ve keman dışında
kompozisyon öğrenimi de görmüş. sanat
kariyerine önce piyanist olarak başlamış
1 1932-1955 ) , sonra da şefliğe yönelmiştir.
üzeilikle kendi eserlerini yöneten Lutos
lawski, aynı zamanda Tanglewood, Stock
holm Akademisi, Folkwang Müzik Yüksek
Okulu !Essen) . Dartmouth Kolej i gibi
önemli müzik okullarında kompozisyon
dersleri verdi, besteleriyle pekçok ödül ka
zandı.
Eserlerinde form yönünden mantıklı
akış, açıklık ve dengenin çok oranlı kulla
nımı göze çarpar. Önce bozulmuş !defor
me) tonalite karakteristiğini yansıtan halk
müziği üzerine diyatonik ezgileri kapsayarı
besteleri, sonra folklorik unsurlara yönel
miştir. Onun Dans Prelüdleri ITarıeşki Pre
ludia) adlı eseri de bu doğrultudadır.
Bu Dans Prelüdleri 1954'de önce oda
müziği şeklinde, 1955'de de yaylıçalgılar
orkestrası için yazılmıştır. Daha sonra ye
ni bir armonik sistem geliştiren ve dizisel
teknigini (12 ton serializmil benimseyen
Lutoslawski'nin orkestra eserleri arasında
senfoni ve konçertolar, oda müzigi eserle
ri yanında çocuklar için vokal ve enstrü
mantal parçaları vardır.
Altı kısa bölümden oluşan " Dans
Prelüdü" ise Çek Dokuzlusu için yazılmış
tır.
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JAROCH
ÇOCUKLAR İÇİN SÜİT

O

•

k müzikçi Jiri Jaroch Bohemya'da

Smilkov'da doğmuş. 1940-46 yılla
ı arasında Prag Konservatuarı'nda

Ridky ile kompozisyon öğrenimi

yapmış, Prag'taki Smetana Tiyatrosu 'nda
viyola çalmış, daha sonra da Prag Radyo
su' nda yönetici ve prodüktör olarak görev
yapmış. Onun az sayıd:nG eserleri genel
likle açık ve dengeli formlarda ve çoğun
lukla tek temalı lmonotematikl gelişimli
olarak düzenlenmiştir. Önemli eserleri ara
sında iki senfoni, Hemingway'den esinli
"İhtiyar Adam ve Deniz" adlı senfonik şiiri
ve bazı oda müziği eserleri yer alır.
Jaroch, Çek Dokuzlusu için 1952'de
" Çocuklar için Süit" IDetska Suital adlı
eseri ve 1963'de No.2 Nonet ' i de bestele
miştir. Bestecinin 1952 yılı baharında ölen
kızının anısına, çocuk ruhunun kolaylık
la arılayabileceği berrak ve sade stilde yaz
dığı ve Çek Dokuzlusu' nun üyelerinin ço
cuklarına ithal ettiği eser üç bölümden olu
şur. "Çocuklar için Süit" önce çocukların
dans ederken duydukları neşeyi belirten
canlı bir dansla başlar. Onu ağır, hüzüiı
lü ve lirik bir Ninni izler. Bu ezgi halk ağı
zında söylenen "Hali, Beli" adlı ninniden
alınmıştır. Son bölüm çocukların oyunla
rını gerçekçi biçimde canlandıran neşeli bir
Koşmaca'dır. (Süre 8')

DYORAK
SERENAD

renadında obua. klamet. fagot. konırfagot
ve üç komodan başka viyolonsel ve kon trabas da yer alır. Besteci, yaz gecelerinde
açık havada çalan -ü flemeçalgılardan
oluşan- toplulukları düşünerek geleneksel
biçimde, girişte ve sonda marş biçimini
kullanmış. müzikçiterin geliş ve gidişleri
ni simgelemiştir.
Dvorak, 18 Ocak 1878'de Prag'da baş
ladığı Seranad ' ı , yeni taşındığı ve sonun
da kiralık bir piyanoyu koyacak yer bul
duğu Komgasse'deki evinde tamamlayarak
onu, eserlerini Almanya'da tanıtan Louis
Erhlert'e ithal etti. İlk kez 17 Kasım 1878'de
Çek Filarmoni Orkestrası üyelerinden bir
grupla seslendirilen eseri de kendi yönetti.
! . Bölüm IModer.ato quasi marcial 4/4'lük
ölçüde ve orta hızda bir marş benzeridir.
Ana tema eğlenceli biçimde sunulur. Sanki
Orta Avrupa'da bir köy meydanında köy
lülerden, işçilerden oluşan amatör fakat
ciddi bir topluluk vardır karşımızda. Bö
lüm ağır tempoda sona erer.
2. Bölüm IMenuettol yaşlı kişiler için bes
telenmiş bir dans. Sousedska havasında
dır. Üç bölmeden oluşur: Birinci

ve

üçüncü

bölmeler Dvorak tarafından "Tempo di
Menuetto" IMenüet temposundal olarak
tanımlanmıştır ve 3/4 ' lük ölçüde yazılmış
olmasına karşın karakteri Avusturya l.a
endler'i biçimindeki ve ağır tempolu Çek
dansı " Sousedska" nın etkisindedir. Orta
bölmedeki Trio ise oldukça hızlı IPrestol
tempoda ve çabuk adımlı Çek dansı
" Furiant" tarzındadır. Keskin aksanlar ve
senkoptarla değişen ritimde viyolonsel piz
zicato'suyla ilginç kontrastlar yaratır. Son
bölme yine ağır tempodaki başlangıç dan
sıdır.
3 . Bölüm IAndante con moto) 4/4'lük öl
çüde orta hızda, zarif Kantilen'de Dvorak'
ı n kendini aştığı kabul edilir. Gerçek bir
serenad duygusallığında, melankolik ha
vada üç kornon un güçlü akorlarla destek
lediği bölümde. obua ve klarnet arka plan
da gerilimi yükseltirler.
4 . Bölüm IAJ!egro moltol 2/4'lük ölçüde,
bir öncelcine karşıtlık yar.atan ve birinci bö
lümün temasını serenad geleneğine göre
çağrıştıran canlı bir linald ir. Böylece tiz ve
bas sesli çalgıların kontrastlarının da yar

a

dımıyla eğlenceli bir diyalog oluşur. Bu
arada canlı bir Polka da gelişir. Çok hızlı
I Prestol tempoda bir Coda sanki trompet

neilikle bir güzeli övmek, ona
ağlılığı göstermek için gün biti

mınde evın önünde toplanarak ses

lendirilen müziğe verilen ad olan Serenad,
18.yüzyılda parlak çağını yaşamıştır. Bir
senfoni gibi dört bölüme sığdmimaya ça
lışılmayan bu tür eserlerle Haydn , Mozart
gibi ünlü besteciler geçimlerini de sağla
m ışlardı. 19. yüzyılda ise daha az ilgi gö
ren serenadı benimseyenlerin başında ise
Brahms geliyordu . Yardımlarından ötürü
Brahms'a minnet duyan Dvorak da 1875
ve 1878 yıllarında iki serenad besteledi.
Bu türü inceden ineeye araştıran Dvo
rak' ı n ilk serenadı yaylı , ikincisi ise üfle
meçalgılar içindir; ancak Op.44 ikinci se-
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lanfarları havasında törenle eseri sona er
dirir. IS üre 25' ı

"Bulafık Yıkayan Kadın'� Giuseppe Morio

Crespi, 1 7 1 0- 15.
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VENEDIK MADRIGALISTLERI
I lvfADRIGALISTI DI l/E1'v�ZL4

Lia Levi MINZI,

everd i 'yle. 16. ve 1 7.yüzyıl Dojlar
dönemi Venedik ekolü bestelerini- canlı
tutmak amacıyla kurulmuştur. Bu eserler.

her zamanki tazelikleriyle müzik mirası

k.Javsen/harpsichord

nın daha

lere dayanılarak yapılan yeni çalgılann kul

Recercada

(1510-15701

!Çalgı için/for Instrumentsl

c. MONTEVERDI

"I mio bene"

--

lanımı ve solislierin yorumuyla, çok en
der dinlenebilen eserleri kapsamaktadı[ Bu
repertuar, günümüzde bile oldukça

(4.Madrigal Kitabından, 3 ses ve sürekli bas için/

( 1567-1643)

az

ta

nınan müzik uygarlığının ilginç yönlerini

from the 4th Madrigal Book, for 3 voices and basso continue)

ortaya çıkarmaktadır.

D. CASfELLO

Sonat/Sonata IBlokflüt ,

(16.-1 7.yy/ cent. )

for Recorder, Lute and Viola da Gamba)

Venedik Madrigalistleri yorumlarındaki
müzik stiliyle üne kavuşmuşlar ve uluslar

G. LEGRENZI

Pupilletto

Lavta, Viyola da Gamba için/

arası alanda aranılan bir topl uluk olmuş
tur. Monteverdi' nin madrigalleriyle diğer

10p.l3 Armonik Fikirler'den, 3 ses ve çalgılar için/

( 1626-1690)

eserlerini içeren birçok plağın yanısıra İtal

from Op. 13 Idee armoniche, for 3 voices and instrumentsl

G. GORZANIS

Ricercare secondo - Padovana

( 1525-15 78)

ILavta için/for Lute)

C. MONTEVERDI

' 'Amor che deggio far?''

ya, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya,
Çekoslovakya, Finlandiya, ABD ve Kana
da'da konserler vermiş; festivaliere katılmış

ll[ 198l'de "Venezianello" yarışmasında
birinci olan Topluluğa,

17.Madrigal Kitabından. se s ve çalgılar için/

m

m

•

D

m

a

m

m

m

D

B. STORACE

Aria sulla ' 'Spagnoletta' '

(18.yy/cent.l

IKiavsen için/for harpsichord)

C. MONTEVERDI

Tempro La Cetra 17. Madrigal

m

m

D

m

m

Kitabından, tenor ve

çalgılar için/ from the 7th Madrigal Book, for tenor and
instruments)

F. CAVALLI
( 1599'1676)

' ' Pompeo Magna' ' Operasından Sesto'nun Aryasıl
Aria of Sesto from the Opera ' 'Pompeo Magna' '
IBas ve sürekli bas için/for bass and continue)

F. CAVALLI

' 'Egisto' ' Operasından Climene'nin Ağıtı/
Lament of Climene from the Opera ' 'Egisto' '
ISoprano ve çalgılar için/for soprano and instruments)

G. MAINERO

Ungaresca e Saltarello

( 1545-1582)

IÇalgılar için/for lntruments)

C. MONTEVERDI

Fugge il vemo iScherzi

Musicali'den, ses ve çalgılar için/

from the Scherzi Musicali, for voices and instrumentsl

C. MONTEVERDI

Oori amorosa iScherzi

Musicali'den. 3 ses ve çalgılar için/
from Scherzi Musicali, for 3 voices and instrumentsl

li1!lllr!J Katkılanndan dolayı PROFİW HOLDİNG A.Ş. ye teşekkür ederiz.

....,.... We should !ike to thank PROFILO HOLDING A.Ş. for their contributions.

1986'da İtalya

Cumhurbaşkanı tarafından Ulusal müzi

from the 7th Madrigal Book, for voices and intruments)

m
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bilinen yönlerini gün ışığına

Topluluk üyelerinin yaptığı araştırmalar
sonucu ortaya çıkan repertuar, eski örnek

ILavta için/for Lutel

of 15th cent-1507)

D. ORfiZ

az

çıkarmaktadırlar.

Ricercare

( 15.yy sonu/end

nedik Madrigal istleri. geç mişin

müzik şahaserlerini -özellikle Mon

viola da gamba and cello

F. SPINACCINO

v.

VENEDİK MADRİGALİSTLERİ

Liliana Vio RIZZARDINI, soprano
Mario VIO, tenorltenore
Paolo BADOER, bas/bass
Stefano CASACCIA, f!ütlf!ute
Ennio GUERRAIO. lavta/lute
Giuliano VIO, viyola da gamba ve viyolonsel/

ğe yaptıkları katkılardan dolayı madalya
verilmiştir.

1

SPINACCINO
RICERCARE
5. Yüzyılın ikinci yansında dogdugu

sanılan İtalyan Iavtacı ve besteci Fran
cesco Spinaccino'dan günümüze ka
lan eserleı; 1507'de Venedik'te yayınlanan,
şifreli nota (Tabulatur) sistemiyle yazılmış
iki kitaptır Untabulatura de Lauto Libro 1,
ID. tık kitapta (Libro Primo) Cristoforo Pie
rio Gigante'nin besteciyi öven ve onu yeni
bir Orfeus olarak selamiayan şiiri yer alır.
Daha birçok kişinin 15.yüzyılın en say
gın lavtacısı olarak tanımladıgı Spinacci
no'nun bu iki kitabı genellilde Ricercare'
lerden oluşur. Kelime anlamı "aranmış"
olan Ricercare. 16.y0zyılda önce lavta ben
zeri çalgılann ses uyumu, akordu anlamına
kullanılmış, konser başında -Preambel
tarzında- telierin kontrolu ve dolayısıyla
entonasyonu temin için daha sonraki par
çanın tonalitesini duyurma görevini yük
lenmiş; 1536'da F. da Milano, 1563'de V.
Galilei ile lavtada parlak çagını yaşamış,
ilk oıg Ricercare' lerini de 1523'de M.A. Ca
vazzoni yazmıştıı: Ricercare'leri ilk kez ay
rı bir parça olarak ele alan Francesco Spi
naccino'dur.

Ti

ORTIZ
RECERCADA
ledo'da dogan, Napoli'de ölen

spanyol besteci ve kurarncı Diego

Ortiz, 1553 yılında Napoli'ye gelmiş
ve "Trattado de Glosas" ISüslemeler Ri

1553'de Roına'da İtalyanca ve iki cild ola
rak basılan eserde yaylıçalgılar lvioll mü
ziginde kadansların ya da türlü pasajların
ne biçim süslemelerle lomamentl , nasıl ça
l ınacagı örneklerle gösterilir.
Konusunda ilk olan eserin ikinci cildin
de vokal müzikten örnekler verilir. Kesin
zaman sınırlamalarıyla ele alınan bu süs
lemeler her kadanstan sonra 12 ya da da
ha çok sayıda örnekle gösterilir. İspanyol
ca baskısı da olan kitapta bu etüdler,
" Recercada" adıyla anılmakta, seçim yo
rumcuya bırakılmaktadır.
Birinci ciltte bas viol için dört solo, altı
bas ILa Spagnal için, .sekiz Passamezw
hasları için Recercada' lar yer alır. İkinci
ciltıc ise tiz violler ve klavyeli çalgılar için
olanlar. Arcadelt'in dört sesli Madrigali için

Monteverdi, aynı yıl Türklere karşı savaşa

için dört Recercada vardır. Eserde İberik

katılan dükle Macaristan'a gitmiş, daha
sonra Avrupa' nın önemli müzik merkez

dört, P. Sandrin'in dört partili Chanson'u

yanmadasından ezgiler kullanılmadıgı gibi,
o günün İspanya'sında gözde olan ve tel
leri çekilerek çalınan lavta gibi çalgılar da
d ikkate alınmaz.

•
E

MONTEVERDI
MADRİGALLER VE
SCHERZI MUSICALI

lerini dolaşmış, Venedik'te ölmüştür.
17 Madrigal kitabı yazan Monteverdi,
1580-1640 yılları arasında bu tüıi.in en gü
zel örneklerini vermiştir. "O mio bene, o
mio vita" başlıklı madrigali üçüncü kita
bından ll yıl sonra, 1603'de yazdığı dör
düncü madrigal kitabında yer alır. Bu Mad
rigal üç ses ve sürekli bas için bestelen

lya' riın saz yapımıyla ünlü Cremona

miştir.

n, din dışı koro eserlerinde insani

duyguların belirtilmesine önem veren bir

"Amor che deggio far?" adlı parça ise 1619
yılında yayınlanan yedinci madrigal kita

besteci olarak seçkinleşen Claudio Mon
teverdi, ilk eserini 15 yaşında yazmıştır.

aynı yedinci kitapta bulunan "Tempro La

kentinde dogan, ses ve viol ögrenimi g:r

Ses ve çalgı toplulugu için yazılan

bındadır ve Canwnetta stilindedir. Yine

1583'de Madrigalleri, 1584'de dört sesli

Cetra", Marini'nin sözleri üzerine tenor ve

salesil adlı ünlü eserini Sicilya'da Riesi Ba

Canwnetta'ları yayınlanmış, kısa sürede

yaylıçalgılar toplulugu için bestelenmiştir.

ronu olan İspanyol soylusu Pedro de Ur
ries 'e ithaf etmiştir.

İtalya'da ün kazanmıştır. Mantua Dükü'

Monteverdi' nin 1607'de kardeşinin yar

nün hizmetine giren ve 1595'de evlenen

dımıyla yayınladıgı Scherzi Musicali IMü-
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zikal Şakalari adlı eseri ise büyük ölçüde

GORZANIS
PADOVANA

Chiabrera' nın şiirleri üzerine gerçekleştir

miştir. Bu kitapta Monteverdi' nin Fransız

tarzı şarkıyı ICanto alla Francesel !talya'

ya getirdigi ve mezürlere ayrılmış müziği
IMusique mesureel denediği vurgulanır.

Monteverdi'nin ses ve çalgı müziği için
Chiabrera' nın sözleri üzerine bestelediği

" Fugge il vemo dei dolori" ve "Clori

amorosa" adlı şarkıları da bu kitapta yer
almaktadır.

1

CASTELLO
SONATA

6. Yüzyıl sonlarında dogdugu ve 17.

rinden birid ir.

lavta vırtüozu ve bestec ı Gıacomo

Gözlerinin kör ol masına karşın olağanüs

tü virtüozlukla çaldığı lavta için pekçok

eser yazdı. Önce Bari'de İspanyol sarayın·

da görev almış, sonra Avusturya dükalık·

larında çalışmış. 1567'de Trieste"ye yerleş

miş; lavta için Passamezw, Paduana I Pa

dovanal , Gaillard, Balo Tedesco !Alman

dansları ! , Saltarella gibi dansları kapsayan

pekçok süit bestelemiştir. Onun " lntabo

Chilesotti tarafından 1889 yıllarında günü
müz notasyonuna çeviriimiş ve yayınlan

eseridir. İlki 162l'de, ikincisi de 1629'da Ve

lıklı süitleri ünlü İtalyan müzikolog Oscar

mıştır. Bestecinin bu konserde yorumlanan

R icercare Seeonda Iİkinci Ricercare i 

"Arioso" ilc değiştirilmesinin ilk örnekle·

MAINERIO
UNGARESCA VE
SALTARELLO

rma·da doğan. Aquileia"da olen İtal

yan besteci Giorgio Mainerio'nun
meslegi papazlıktı. Önce Udine Ka·

ıedral i' nde, sonra da Aquileia Manasım'n

da çalışmıştı . Görevi önemli günlerde :;;arkı
söylemek dı�ında kilise çocuk korosunu

da yetiştirmekti. 1578"de Venedik"tc yayın

lanan " I l Primo Libro di Bal l i " I Dansla
rın birinci kitabıl 16.yüzyıl dans müziği
nin en önemli kaynaklarından biridir; 2 1

nedik'te yayınlanan "Org, ya da Degişik

Padovana, 1564 'de yayınlanan ikinci !av

dört partili dans, 12 ikili dansı kapsayan
bu eserde çalgı toplulukları için ilk gerçek

Sonatlar' ' adlı eserlerde onun 29 sonatı da
yer almaktadır. " Modem Stil" (in stil mo

S1DRACE

Onun " Ungaresca e Saltarello" ! Macar üs

Çalgılar için Modem Stilde Konçertant

demol olarak adlandırılmasına karşın, ço

gunlukla eski Canzona stilinde, lirik ol

maktan çok canlı yapıda metodik temalarla

işlenen sonatlar genellikle Adagio lagırl ve
Presto (çok çabukl tempolar arasında de

ğişen yedi ya da dokuz bölmeli olarak dü

şünülmüştür. Aslında iki ile dört gerçek
bölüm olarak işlenen ve bir çalgı için ol

ta kitabında yer almaktadır.

ı

ARIA
7. Yüzyılda yaşayan İtalyan besteci

Bemarda Storace hakkında bilinen,

onun 1664 yıllannda Sicilya'nın Mes

sina kentinde arkesıra yöneticiliği yaptığı
dır. 18. Yüzyılda İngiltere'de görülen mü

zikçi Storace ailesinin de, besteciyle ilgili

oldugu sanılır. Storace' nin klavsen ya da

dukça Konçertant partiler de kapsıyan so

org için yazdığı pekçok eser Venedik'te

layışın gelişmesine de yardımcı olmuştur.

quini arasında önemli bir aşama olan eser

blokflüt (flaute dolcel , lavta ve Viola da
Gamba için yazıl mıştır.

lar, Passacaglia'lar, Chaconne ve Spagno
letta' lar bulunur. Onun bu konserde ses

natlarda Castello, gerçek entrümantal an
Onun bu konserde seslendirilen sonatı

LEGRENZI
PUPILLETIO

B

ergama'da doğan, Venedik'te ölen

İtalyan orgçu ve besteci Giovanni
Legrenzi, kuzey ltalya.da Barok stı
lin gelişmesine yardımcı olmuş, önemli sa

yıda eser yazmıştır. Bergamo. Ferrara, Vi

yana, Bolonya ve Venedik'te orgçu, orkes

1664'de yayınlanmıştır. Frescobaldi ile Pas

leri arasında Passamezw' lar, Romenasca'

lendirilen aıyası Spagnoletta adlı İspanyol

stilindeki dans üzerine çalgı toplulugu için
bestelenmiştir.

CAVALLI
ARIA VE LAMEN1D

G

rema'da dagan, Venedik'te ölen İtal

yan şarkıcı ve orgçu -asıl adı Calet
i Bruni olan- Calettı Cavallı, aynı

tra yöneticisi olarak çalışan, hatta Venedik

zamanda Monteverdi'den sonra eserleri en

feri kutlamada özel görev alan l..egrenzi,

Müziğe Crema kilisesi çocuk korosunda

çalınmak üzere konçertolar ( Concerti mu

Venedik Valisi F. Cavalli taralından bu ken

lilerin 1687'de Türklere karşı kazandıgı za

20'ye yakın opera, yedi Oratoryo, kilisede
sicalil , Psalm' lar ve Canzonetta' lar beste
lemiştir. Onun bu konserde seslendirilen

eseri, Op.l3 "İdee Armoniche" (Armonik
Fikirler) 1678'de Venedik'te yayınlanmış ve

çalgı eşliginde iki ya da üç ses için beste
lenmiştir.

çok yorumlanan besteciler arasındadır.

başlayan Cavalli sesinin güzelliği nedeniyle

te gönderilmiş ve onun tarafından evlat

edilerek "Cavalli'' adını almıştır. Venedik

te'te San Marea Katedrali'nde Montever
di ·nin yönetimdeki koroda görev yapmış;

1639'da ikinci, 1665'de birinci orgçu seçil

miş, ünü artmıştır. 50'ye yakın opera, pek

çok aıya, kantat, çok sayıda dini eser ya
zan Cavalli'nin bu konserde seslendirilen
iki aıyasından ilki, 20 Şubat 1666'da San

Salvatore Tiyatrosu'nda sahnelenen ve Mi
nato' nun librettosu üzerine yazılan " Po

mpeo Magna" operasından Sesto' nun ar
yası bas ses ve sürekli bas için bestelen
miştir.

İkinci arya ise 164�'de Faustini'nin metni

üzerine bestelenen "Egisto" operasından
Climene'nin Agıtı ILamental çalgı eşliğin-
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mik nedenlerle koro kullanıl mayan bu

Gorzanis soylu bir aileden geliyord u .

P

ci ve üflemeçalgılarda usta olarak tanınmasına neden olan şey. üflemeçalgılar

grup lideri olarak adının geçtiği iki müzik

Egis

to". Cavalli ' nin ved inci operasıdır; ekono
opera. dramatik resitat il stilinin melodik

latura di Li uto' · IŞifreli notayla Lavtal baş

sanılan Dario Castello' nun beste

..

uglia"da doğan . Trieste'de ölen İtalyan

yüzyıl başlarında Venedik'te yaşadı

ği

de soprano tarafından seslend irilir

anlamda varyasyon örnekleri de yer alır.

lubunda ve Saltarellol adlı dansları da bu

eserden alınm ıştır.

Her festivalde Istanbul daha güzel
•

• 22. 7. 1990 • Aya İrini • 18.30 • St. lrene Church • 6.30 pm

LA SCALA WLIÇALGILAR IDPLULUGU
ElVSEMBLE ARCHI DELLA SCALA
KATIA RICCIARELLI

Piero TOSO, keman/violin
PISANI, kemanlviolin
Luciano SALA, kemanlviolin
Andrea LEPORATI. keman/violin
Sirnion VASINCA, keman/violin
Anna LINGIAVE, kemanlviolin
Rodolfo CIBIN, keman/violin
Gilberto CREPALDI, viyola/viola
Maurizio DORO, viyola/viola
Giuseppe LAFFRANCHINI, viyolonsel/cello
Luca CHIMINELLI, viyolonsel/cello
Ezio PEDERZANI, kontrabas/double bass
Ernesto MERLINI, klavsen/harpsichord

Arienzo

Solist/Soloist

Katia RICCIARELLI, soprano

A. VIVALDI

Sinfonia, Sol Majör/Sinfonia in G Major

(1675-1741)

•Allegro
•Andante
•Allegro

A. VIVALDI

Konçerto Op.3 No.3, Sol Majör
Concerto Op.3 No.3 in G Major

R

•Allegro
•Largo
•Allegro
Solist/Soloist: Piero Toso, kemanlvio/in

"Crudel Tiranno Amor"
Kantat/Cantata

G.F. HAENDEL
(1685-1759)

Solist/Soloist: Katia Ricciarelli, soprano

11

m

•
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G.F. HAENDEL

D
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D

ll

m

D
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ll

D

ll

"Oh, Had I Jubal's Lyre"
("Joshua" Oratoryo'sundan/
Aria from the Oratorio "Joshua" )
Solist/Soloist: Katia Ricciarelli. soprano

A. VIVALDI

"Sposa Son Disprezzata"
(" Beyazıt" Operasından Arya/
Aria from the Opera " Bajazet" l
Solist/Soloist: Katia Ricciarelli. soprano

G. ROSSINI
(1792-18681

Yaylıçalgılar için Sonat No. l , Sol Majör
Sonata for Strings No. ı in G Major
•Moderato
•Andantino
•Allegro

G. VERDI

Ave Maria

11813-19011

Solist!Soloist: Katia Ricciarelli. soprano

N. PICCINNI

"Furi" di Donna Frata"

(1728-18001

I"La Buona Figliola" Operasından Arya/
Aria from the Opera " La Buona Figliola" l

Solist/Soloist: Katia Ricciarelli

�.!!5.TiiP
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ovigo'da dogan ve aynı kentteki mü
zik okulunda egitime başlayan Katia
Ricciarelli, daha sonra Venedik Kon
servatuan'nda Iris Adami'yle çalıştı ve me
zun oldu. 1969'da Mantava'da La Boheme'
le ilk kez sahneye çıkan sanatçı, 1970'de
Parma'da "Verdi Sesleri" yarışmasında bi
rinci oldu. Asıl başarısını ertesi yıl, RAİ
tarafından düzenlenen "Yeni Verdi Sesleri"
yarışmasında kazanan Riccarelli, kariyerini
Verdi'ye adadı ve İl Corsaro, Simon Boc
canegra, Giovanna d'Arco, İ Due Foscari,
Otello. La Traviata, Luisa Miller, Don
Carlos, Un Balo in Maschera (Maskeli Ba
lol . Rigoletto. Falstaff operalanyla sahne
ye çıktı, bestecinin Requiem'inde söyledi.
Repertuarında Puccini (1973'de ilk kez
La Scala'da sahneye çıktıgı. Suor Angelica,
La Boheme, Tosca ve Turandot) , Donizetti
!Anna Bolena, Ltıerezia Borgia, Maria Stu
arda, Poliutol , Rossini (Semıramide, Tan
credi. La Donna del Lago, L'Assedio di
Crinto, İl Viaggio a Reimsl , Bellini, Bizet
ve Mozart'n operaları da bulunan Katia
Ricciarelli. Arena di Verona, La Scala
( Milanol . Metropolitan (New Yorkl , Paris
Operası, Covent Garden (Londra) gibi
dünyanın en ünlü operalarında sahneye
çıkmaktadır. 1985'de Placido Damingo'nun
da rol afdıgı. Franco Zeffirelli'nin Otello fil
minde Desdemona rolünü oynayan sanatçı, Karajan yönetiminde Tosca ve Turan
dot'u, Giulini yönetiminde de Falstaff ope
ralarını plaga doldurdu.
1984, 1985 ve 1989 yıllannda La Scala
Yaylıçalgılar Topluluguyla Stresa Festiva
li'ne katılan Katia Ricciarelli, mezzosop
rano Margarita Zimmermann'la birlikte
Pergolesi'nin Stabat Mater'inde söylerniştiı:

LA SCALA
YAYLlÇALGlLAR IDPLULUGU

D

ünyanın en ünlü opera orkestrala
rından biri olan La Scala' nın 13
üyesinden meydana gelen ve eleş
tirmenlerce "Yorumda ender ulaşılabilen
güzelliğin sürekliliğini elde edebilen bir
topluluk" olarak nitelenen bu oda orkest
rası, az tanınan veya unutulmuş yapıtları
yeniden güncelleştirme çabasındadır.
La Scala Topluluğu Barok ve 19.yüzyıl
opera bestecilerinin eserlerini yorumlama
daki üstün düzeyi ile festivalierin aranılan
topluluklarından biri olmuştur. Dünyanın
en iyi ses ve çalgı solistlerini dinleme ola
nağını bulan izleyiciler böylece sadece yay
lılardan oluşan bir toplulukla değil , par
çaların gerektirdiği her türlü düzeni en yet
kin biçimde surrabilen bir toplulukla kar
şı karşıya gelmektedirler.
Kuzey ve Güney Amerika, Japonya,
Avustralya, Kore, Çin, Güney Amerika'da
konserler vermiş olan topluluk, 1989 Ulus
larlarası 17.İstanbul Festivali'ne Devlet Sa
natçımız soprano Leyla Gencer ile birlik
te katılmıştı.
La Scala Yaylıçalgılar Topluluğu'nun bi
rinci viyolonisti ve solist olan P!ERO
lDSO. aynı zamanda Padova ve Venedik
Oda Orkestraları solistligini yapmakta, Pa
dova Konservatuarı'nda ders vermektedir.
Luigi Ferro'yla Milano Konservatuarı'nda
eğitim gören sanatçı resitaller de vermek
tedir. Piero Toso 1660 yılı Nicola Arnatİ ya
pımı kemanla çalmaktadır.

VIVALDI
SINFONlA

•
E

!yan besteci Antonio Vivaldi'nin özel
kle enstrüman eserleri günümüzde bü
yük yaygınlığa ulaşmış, giderek meka
nikleşen çağımız insanını dinlendiren,
mutlu eden yönleriyle daha çok sevilir ol
muştur. 1950'li yıllardan sonra gelişen plak
endüstrisi ve iletişim kolaylığıyla Vivaldi
bugün doruğa ulaşmış gibidir. Onun pek
çok bestesini ayırtedebilmek için yüzyılı
mızda A. Fanna ile başlayan, G.F. Mali
piero, M. Pincherle ve P. Ryom ile gelişen
numaralama sistemleriyle düzenlenen
eserleri arasında sayısı 65'i bulan Sinfo
nia'Iar da önemli bir yer tutar. Bunlar ya
pıları bakımından, "Concerto Ripieni"
olarak adlandırılan solistsiz konçertolar sı
nıfına da girerler. Ryom bu eserleri tona
litelerine göre numaralamıştır. 10 tane Do
Majör Sinfonia - ya da Concerto - yanın
da 8 tane Sol Majör Sinfonia bulunmak
tadır. Bunların çoğunluğu da Çabuk
Ağırca-Çabuk olmak üzere üç bölümden
clu�r.

VIVALDI
KONÇERID OP3 N0.3

V:

·valdi' nin sayısı 500'ü aşan konçer
toları arasınd � keman konçer_ıoları
nın sayısı 500 ü bulur. V ıvaldı ye un
kazandıran ilk eserler de " Estro Armo
nico" (Uyumlu Esin) adını verdiği Op.3
konçertolar dizisi oldu. Tüm Avrupa'da ilgi
gören bu dizi, eserlerini basabilmek için
ünlü yayınevleri arasında rekabete bile ne
den olmuştu .
1 71 2 yılında Amsterdam'da yayınlanan,
Vivaldi'nin Venedik San Marco katedralin-

deki papazlık görevi sırasında yazdığı sa
nılan ve Toskana Prensi III.Ferdinando'ya
ithaf ettiği dizinin bu üçüncü konçertosu
aslında solo keman içindir. Daha sonra
klavsene de uygulanan, Sol Major tonda
ki bu konçertoyu büyük besteci Bach ta
çok beğenerek Fa Majör tonda klavsen için
konçerto (BWV978l olarak düzenlemiştir.
Tipik barok konçerto stilinde Çabuk-Ağır
Çabuk üç bölümden oluşan eser, solo ve
tutti bölümlerinin diyalogu ve parlak ya
pısıyla seçkinleşen Allegro bölümleriyle,
lirik ağır (Largo) bölümünün karşıtlığı ile
de ilgi çeker.

H

·

HAENDEL
KANTAT

aendel İtalyan stilinde kantatlannın
çoğunu 1708-{)9 yılları arasında Ro
ma'da kaldığı süre içinde bestele
miştir. Kantatların 28 tanesi çalgı eşlikli,
72 tanesi de sürekli bas eşlikli yazılmıştır.
Barok müzik anlayışına uygun olarak do
ğan kantat stili, Haendel'de çalgı stilinde
ön plana geçen solo ses için gelişmjş,_ bu
konuda Haendel' i en çok etkileyen de !tal
yan diplomatı ve bestecisi, papaz Agosto
Steffani (1654-1728) olmuştur. 1708-{)9 yıl
larında Roma'da kalan ve piskopos olan
Steffani ile tanıştığı sanılan Haendel,
1 706'da Floransa'ya gitmiş, 1707'de de Ro
ma'ya yerleşmişti. İlk İtalyanca operası
" Rodrigo"nun ünü kendinden önce bu
kente ulaşmıştı; müziksever !talyan soylu
ları onu ağırlamakta birbirleriyle yarışıyor,
Haendel Marki Ruspoli'nin Monte Esqui
l ino'daki Arkadia adlı Akademi'sinde
A.Corelli, B. Pasquini, B.Marcello gibi ün
lü müzikçilerle çalıyor, Papalık Orkestra
sı'nın intendantı Kardinal Ottoboni'nin sa-
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rayında İtalya'nın bir numaralı orkestrasını,
Sixtina Katedrali' nin en usta şarkıcılarını
emrinde buluyordu. Şairlerle müzikçiler

tanır. Halkın ileri gelenlerinden Kaleb. kı
zı Achsa'nın sevdiği ile birleşmesini bu

Her altı sonat ta üç bölümden oluşur.
Hepsinde genell ikle çabuk ıAJ legroı tem·

arada arzular ve onları birleştirir. Genç

poda olan ilk bölüm birinci sonatta Mo

arasında sanat yarışmaları düzenleniyor,

Achsa mutlulukla şarkısını dile getirir:

Haendel o çag için en karakteristik eser

"Oh, Had I Jubal's Lyre" !Ah Jubal'ın li

lerini. İtalyan kantatlarını yazıyordu . Bu

rine sahip olsaydım! adlı arya yalnız Jos

derato hızındadır. Orta bölüm tAndanti
nal opera aryası şeklindeki lirik yapısıyla

kantatların İtalya sınırlarını aşan ünü

selip alçalması lcrescendo-decrescendol ve
canlı pasaJ larıyla seçkinleşir. !Süre 121

Bach'ı da, 1715'te onlardan birinin kop

güzel ve ünlü kolcratur aryalarının başın

yasını yazacak kadar etkileyecekti . Haen

da gelir. . . Eserin sonunda yer alan bu ar

del'in Londra'da bulunan ve " Roma - 3

yadan sonra Joshua başkanlıgı gençlere bı

Mart 1708" tarihini taşıyan el yazması kan

rakacak, kısa ve sade bir koro bölümüyle

tatlarındaki Steffani etkisini ünlü müziko

Oratoryo sona erecektir.

log Chrysander şöyle tanımlıyor: "Haen

VNALDI
BEYAZlT'TAN ARYA

del. Steffani' nin ayak izlerine basarak iler
ledi; ama dogal olarak büyük oldugundan,
izinin daha büyük olması kendiliğinden
gerçekleşti · '.
Haendel' in " Crudel tiranno amor" !Za
l i m Aşk Tiranıl adlı kantatı solo soprano
için, yaylıçalgılar ve sürekli bastan !klav
senl oluşan çalgı eşliginde bestelenmiş, ka
yıtlara göre 5 Haziran 1721 'de de Londra'da
Haymarket' teki King's Theatre'da yorum
lanmış, 1 730 da ingilizce olarak "Oh! Cru
el Tyrant Love' ' adıyla yayınlanmıştır.

sında Vivaldi de vardır. O da Türk
lerle ilgili olaylara yakınlık duymuş, bu ko
nuda eserler yazmıştır. Eski bestecilerden
Egidio Duni'den, Haendel'den günümüz

iltere'ye yerleşmiş, sonradan İngi
liz saray yönetmenliği. Chandos Düklü
günde özel yöneticilik te yapmıştır. Haen
del yaşıtı Bach'a göre tam bir dünya va
tandaşı sayılabilir: Yaşamının son yedi yı
lını kör olarak geçiren Haendel başlıca Av
rupa ülkelerinin karakterlerini kendinde
toplamıştı: çalışma gücüyle Alman, ateşli

A . Piovene'nin librettosu üzerine 1 735 Ve

1 705-17821 için bestelenmiştir. Operada
Ankara savaşında Timulenk'e esir düşen
Beyazıt ve ailesinin acıları ile Beyazıt'ın kı
zının aşkı ele alınır. " Sposa son disprez
zata" (Horgörülen evli kadıni başlıklı dra
matik aryada da b.u hüzün dile getirilmek
tedir. !Süre 7)

ROSSINI
SONAT NO.l

tındaki tutumuyla İngiliz'di. Londra'da

lıgi sezilir. Bu serenad benzeri. za
rif, tatlı ve renkli sayfalar ünlü opera bes

lardan sonra geçimini opera yerine orator
yo yazarak sağlamaya çalışmıştır. Haymar
ket'teki Tiyatrosu iflas edince, Haendel
1 737'den sonra sağlık yönünden de çök
tü. inme gelince Almanya'da Aachen Kap
lıcalan'nda tedavi gördü . 1741'de Dublin'
de bestelediği onbeşinci Oratoryo'su Me
sih ile tekrar büyük üne kavuşan Haen
del' in 31 oratoryosu arasında Joshua yir
m idördüncüdür ve 1 747'de Londra'da ya
zılmıştır.
İlk kez 9 Mart 1 748'de besteci yönetirnin

rtlüsünde belırlı bır Mozart hay

tecisinin yıllarca bilinmeyen yönlerinden
biri olarak kalmıştır. Mozart için "Genç
l iğimde hayranlık duyduğumdu; erkekli
ğimde ümitsizliğim, yaşlılıgımda da tesel
Jim oldu" d iyen Rossini 1804 yılında, ya
ni 12 yaşında Ravenna'da bir tatil sırasın
da besteledigi altı sonatı arkadaşlarıyla çal
dığını (kendisinin de ikinci keman parti
sini seslendirdiginil elyazısıyla notalara ek
lemiş. Uzun süre kaybolan bu altı sona
tın elyazmasını da İtalyan besteci Alfredo
Casella (1883-194 71 Washington'daki Kon
gre Kitaplığı'nda bulmuş.

de Covent Garden'da seslendirilen eser,

Herhangi bir yapı, biçim ve gelişim güç

Doktor Thomas Morel i ' in sözleri üzerine
bestelenmiştir. Birinci perdede ilk Hıristi

lüğünden uzak olan ve günümüzde büyük
orkestralarca da yorumlanan sonatiarda

yanların Mısır'dan kaçarak Kızıldenizi aşıp

Rossini viyola kullanmamış, viyolonsele

kutsal topraklarına ulaşma çabasından

daha tiz ve zor partilerde yer vermiştir. Bi
rinci ve ikinci kemandan başka alışılma

sonra tanrıya yapılan şükran dualarıyla
başlayan Oratoryo'da meleklerin getirdiği
emirle dinsizlerin kalesini zaptetmek için
Musa Peygamber'in birinci çömezi Joshua
halkı savaşa çağırır. İkinci perde de }eric

mış şekilde kentrabası kullanmış, 1804 ya
zında yanında m isafir kaldığı amatör kon
trabasçı ve sanat koruyucusu Agostino Tri

ho Kalesi büyük bir orduyla kuşatılır, bir

ossi için eğlenceli pasaj lar yazmış; genel
likle biraz çekingen kalan ikinci kemana

m ucizeyl e -dua ve kutsal

da oldukça güç görevler yüklemiştir. Böy

boru ların

i yazdığı 26 opera ile müzik tari

ine opera bestecisi olarak geçmiş
tir. Ancak bu arada Requiem ! 1874 1 , Pater
Noster ! 1 8801 . Quattro pezzi Sacri ! 1 898
- Ave Maria. Stabat Mater. Laudi Alla Ver
gine Maria ve Tedeum'dan oluşan 4 din
sel parçal gibi dinsel vokal eserler de yaz
mıştır. Verdi' nin ı880 yılında da Pater Nos
ter'le aynı zamanda besteled iği kısa din

aktarılmış sözleri üzerine soprano ve yay

sini'nin yazdığı altı yaylıçalgılar

yüzünden güç durumlara düşmüş, 1 740'

lü İtalyan bestecisi Giuseppe Ver

zıt'ı konu alan bir opera yazmıştır.

davranışlarıyla İtalyan, gizli özel hayatı ve
boğazına düşkünlügü ile Fransız, iş haya
bestecilerin rekabeti, şarkıcıların kaprisleri

U
• •

sel parça Ave Maria adını taşır. Ünlü şair

cısı Farinelli !Carlo Broschi " Farinello"

Haendel ilk kez 1710'da gördügü ln-

VERDI
AVE MARIA

Çek bestecisi )an Cikker'e kadar birçok sa
natçı gibi Vivaldi de özellikle Sultan Beya

j azet operasını o çağın ünlü kastrat şarkı

lmanya'da doğan Georg Friedrich
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O

smanlı İmparatorlugu 'nun Avrupa

seferleriyle etkilediği besteciler ara

rona karnavalı dolayısıyla hazırlanan Ba

HAENDEL
ARYA

ilgi çeker. 3 . Bölüm tAllegroı. seslerin yük

hua Oratoryosu ' nun değil. Haendel'in en

tınısıyla- duvarlar yıkılır, !srail ordusu ye

lece, belki de ilerde komik opera üstadı ün

n ilgiye uğratılır. Üçüncü perde ise tören

vanını kazandıracak neşeli sayfaları daha

sel havada geçer. Genç kahramanlar kut-

çocukluğunda planlamıştı.

Dante Alighieri ' nin. çağın ltalyancasına
lıçalgılar dörtlüsü için yazılan bu az tanın
mış eserin yaylıçalgılar orkestrası için dü
zenlemesi de vardır.

ı

PICCINNI
ARYA
8. Yüzyılın ikinci yarısında Fransız ve
İtalyan operasının önemli simaların
dan olan Niccolo (Marcello Antonıo

Giacomol Piccinni Wiccinil müzikçi bir ai
leye mensuptu . Önce Napoli Konservatu
arı · nda öğrenim görmüş,

ilk operası

ı 756'da Napoli San Carlo Operası' nda
sahnelenmiş, ünü artınca. ı 758'de Roma'
dan opera siparişi almıştır. Onun Roma
operası için, Goldoni'nin metni üzerine yaz
d ığı ikinci eser ise "La Cecchina, ossia la
buona figliuola" (La Cecchina, ya da Iyi
Kızi adlı opera ilk kez 6 şubat ı 760 da Ro
ma'da temsil edilmiştir. Daha sonra baş
ka adlarla da İtalya dışında. özellikle Pa·
ris'te oynanan bu eser -inanılmaz bir
sayıda- 124 opera besteleyen Piccinni'nin
ı6. operasıdır. ı 776 yılında yerleşmek üze
re gittiği Paris'te önceleri dil ve ortam zor
lugu çeken, Alman Gluck'istlerle !talyan
Piccinni'stlerin kavgasıyla karşılaşan bes
tecinin

La Cecchina'sı daha ı77ı de Pa
" La Bonne

ris'te Comedie Italienne'de

Fille" (İyi Kızi adıyla sahnelenmişti.
Çok zarif ve ince bir stili olan, hatta ya
zar J.A. Hiller'e göre forteleri bile yumu
şak olan Piccinni'nin eserlerinde genellikle
birinci keman �an partisini duble eder,
sonra bu eşl ı• •ckniği orkestral parlaklık
la yükselir, duygu lu. kahramanca ve didak
tik anlamlar arasında çok çabuk değişim
lere uğrar. Özellikle. komik opera stilindeki
La Cecchina'da oldugu gibi, değişken ve
çok bölmeli finalleri ilk kez kullananlar
dan biri Piccinni olmuştur.
" Furia di donna Frata" (Bayan Frata'nın
öfkesil adlı soprano aryası operanın en
önemli bölümlerindendir.
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LA SCALA YAYLIÇALGILAR TOPLDLUCU
ENSEMBLE ARCHI DELLA SCALA

KATIA RICCIARELLI

Piero TOSO, keman/violin
Arienzo PISANI, kemanlviolin
Luciano SALA, keman/violin

Andrea LEPORATI, keman/violin
Sirnion VASINCA, keman/violin
Anna LINGIAVE, kemanlviolin
Rodolfo CIBIN, kemanlviolin
Gilberto CREPALDI. viyola/viola
Maurizio DORO, viyola/viola
Giuseppe LAFFRANCHINI. viyolonsel/cello
Luca CHIMINELLI, viyolonsel/cello
Ezio PEDERZANI. kontrabas/double bass
Enıesto MERLINI, klavsen/harpsichord
Solistler/Soloists

Katia RICCIARELLI. soprano
Daniela RUZZA. alto

T. ALBINONI

Sonat Op.2 No.6, Sol minör
Sonata Op.2 No.6 in G minor

(1671-1750)

•Largo
•Allegro
•Grave
•Allegro

Keman Konçertosu, La Majör 0.96
Violin Concerto in A Major 0.96

G. TARTINI
(1692-1 770)

•Allegro ma non molto
•Adagio
•Allegro assai
Solist/Soloist: Piero Toso, keman!violin

Yaylıçalgılar için Sonat No.3, Do Majör
Sonata for Strings No.3 in C Major

G. ROSSINI
( 1 792-1868)

•Allegro
•Andante
•Moderato
m

m

m

•

G.B. PERGOLESI
(1710-1736)

D

m

D

m

m

m

D

m

m

D

�

Stabat Mater
1 . Stabat Mater dolorosa IDüet/Duetl
2. Cuius animam gementem ISoprano)
3. O quam tristis et afflicta IDüet/Duetl
4. Quae moerebat et dolebat IAltol
5. Quis est homo, qui non fleret IDüet/Duetl
6. Vidit sum dulcem natum ISoprano)
7. Eja, Mater, fons amoris IAltol
8. Fac, ut ardeat cor meum IDüet/Duetl
9. Saneta Mater, istud agas IDüet/Duetl
10. Fac, ut portem Christi mortem IAltol
l l . lnflammatus et accensus IDüet/Duetl
12. Quando corpus morietur IDüet/Duetl

Solistler/Soloist: Katia Ricciarelli, soprano
Daniela Ruzza, alta
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bölümlerin rondo biçiminde olmasına kar

tılarında seslendirrnek üzere sipariş üstü

şın, Do Majör Sonatın 3. Bölümü IMode

ne yazdığı' Stabat Mater. A. Scarlatti'nin

Piam Matrem contemplari

rato) orta hızda, rondo biçiminde olmayan

aynı adlı eserinin yerini alacak ve pratik

Dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis

tek finaldir ve sade çeşitlemelerle işlenmiş

olması için de belirli kadro lsoprano, alto

tir. Bu çeşitlernelerden birinde kontraba

ve yaylılar içini için bestelenecekti. Pergo

verilen güç solo pasajda bu çalgı, ade

lesi eserinde. 20 kıtadan oluşan bu Sequ

ta komik operalann Buffo lkomikl bası ro

ence metnin i 12 bölüm olarak yazdı ve her

lündedir.
Diğer beş sonat normal yaylıçalgılar

bölümü kısmen solo. kısmen düet şeklin
de düzenledi: ayrıca iki solist için güçlü

dörtlüsü olarak düzenlenmişse de, üçün

ve parlak kastrat sesleri öngörmüştü. Ese

Dum emisit spiritum.

cü sonatın -kontrabasın kendine has özel

rin sonraki bazı düzenlemelerinde yer alan

liklerinin yitirilmemesi için- kuartet trans

koro otantik değildir.

7. Eja. Mater. fons amoris.

sa

kripsiyonu yapılmamıştır. !Süre l l ' )

PERGOLESI
STABAT MATER

İlk yorumdan sonra İtalya'da beğenilen
bu yeni ve moda eserin Avrupa'da karşı
laştığı eleştiriler de değişik oldu: J.G. Sul
zer 1794"teki Sanat Teorisi kitabında "Tüy
leri diken diken yaptığı " nı belirtiyor; Al
man dinleyiciler E .T.A. Hoffmann'ın bel
gelediği gibi, müziği yüzeysel buluyor ve
"Dünyevi gösterişin kutsal aleme yönel
tilmesini" beğenmiyorlardı. Günümüzde
ise, o çağın müziğini aşan dahi bestecinin
bu eseri, beğenilen Stabat Mater"lerin en
başında yer almakta, Alfred Einstein' ın be
lirttiği gibi " Stilin iki yönlülüğü" eserin an
lamını ve gücünü arttırmaktadır. Gerçek
ten de besteci Meryem Ana'nın incelikli
ve içtenlikli vasıflarını iki sese bölmüştür.

I. Bölüm birbirini izleyen acı ve farklı et

•
E

6 . Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum.

Me sentire vim doloris
Fac. ut tecum lugeam.
8. Fac. ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum.
Ut sibi complaceam.
9. Saneta Mater. istud agas.
Crucifixi fige plagas.
Cordi meo valide.
Tu i nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
Fac me vere tecum flere.
Crucifixo condolere.
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare.
Te libenter Sociare

kilerini yitirmemiş iki sesle Idisonansi baş

In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara.

dine çeker. "Stabat Mater Dolorosa" acı
içindeki Ana, haçın karşısında durmakta
dır; sevgili Oğlu orada asılıdır. Genellikle

talyan besteci Giovanni Battista Pergo

bu konu üzerinde durulan Stabat Mater'

esi'nin kısa yaşamındaki son bitirebil

in sadelik, kromatizm ve disonant ses par

iği eser, onun şaheserlerinden biri olan

tileriyle çekicilik kazanan düetleri arasın

Stabat Mater, iki kadın sesi lsoprano ve al
to) ile yaylıçalgılar orkestrası ve sürekli bas

da 13. Bölüm: O quam tristisl , 15.Bölüm:
Quis est homo.. .1 ve özellikle zengin ar

(kJavsen) için 1 736'da yazılmıştır.

monili 9.Bölüm ISaneta M ateri ilgi çeker.

Stabat Mater, 1300 yıllarında Italya'da,

Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.

layan, birbirine geçen ezgiyle -bas eşlikte
sergilenen girişle hemen dinleyiciyi ken

Dinsel hizmete sunulan opera stilinin an

Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
1 0 . Fac, ut portem Christi mortem.
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii.
l l . Inflammatus et accensus,
Per te. vi rgo. sim delensus

şair Jacoponus de Benedictis'in yaz
dığı sanılan ve · · Sequence' ' (Latincesi Se

na uygulanmasına örnek olan 8 . Bölüm

In die judicii.

quenza olan ve devamı, sonrası anlamına
gelen, Batı Latin kiliselerine ait en eski Li

( Fact, ut ardeat cor meuml ve finali oluş
turan Amen duasında çokseslilikte zirve

Fac me cruce custod iri.
Morte Christi praemu niri,

ye ulaşır. ll. Bölüm llnflammatus et ac

Confoveri gratia.

Todi'li

türjik parça) türünün, giderek önem kaza
nan dini bir müzik stili olmuştur. Meryem
Ana'nın IMaterl · çarrn ıha gerilmiş (Stabat)
İsa Peygamberi gördüğü zamanki yakınma
larını, acılarını anlatan ve aynı zamanda
acı çeken bir ananın çocuğuna duyduğu
sevgiyi -dini müzik içindeki en insancıl
olan yönü- belirten Stabat Mater türünde,
daha önce Josquin (1440-1521 ) , Palestrina
11525-1594) gibi besteciler; 18. yüzyılda da
pek çabuk unutulan İspanyol besteci Ema
nuele Astorgo 11860-1757) ve Pergolesi, da
ha sonra Rossini 11792-18681 , Verdi (18131901 1 , Dvorak 11841-1904) gibi ünlüler bu
alanda eser yazmışlardır.
Peıgolesi'nin stil ve tarih bakımından bir

latımı ve tutkusunun kah kilise kuralları

census) düeti ise, kolaylıkla Pergolesi' nin
Hanım olan Hizmetçi (La Serva Padrona)
operasında yer alacak güzelliktedir. !Süre
42')
SEQUENTIA
lin Festo Septem Dolorum B. M .V. l
1 . Stabat Mater dolorosa
luxta crucem lacrimosa
Dum pendebat filius.
2. Cuius animam gementem.
Contristatem ac dolentem.
Pertransivil gladius.
3. O quam tristis et afflicta

dönüm noktası olan müziği, bir yanda Na

Fuit illa benedieta

poli ekolünün geç Barok üslubunun oluş

Mater unigeniti

turduğu unsurlarla, diğer yanda operada
gereken detaylı anlatım olanaklarını kay
naştınnıştu. Stabat Mater'de de özellikle tu
tucu olan kilise müziğinin katı kurallan -bu
kaynaşunda- ağu basar. Pergolesi'nin "Ca
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Quis non posset contristari.

4. Quae moerebat et dolebat.
Et tremebat . cum videbat
Nati poenas incliti.
5. Quis est homo. qui non fleret .

valieri della vergine dei dolori" adlı Na

Christi Matrem si videret

poli Kardeşler Derneği ' nin ortak toplan-

In tanto suppl icio'

12. Quando corpus morietur,
Fac . ut animae denetur
Parad isi gloria.
Am en.
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NIKOLAI PETROV

piyano/piano

" DANSA DAVETIINVITATION ON 10 THE DANCE "
J.S. BACH
(1685-1 7501

İngiliz Süiti No.6 , Re minör
English Suite No.6 in D minor
•Prelude
•AIIemande
•Courante
• Sarabande
•Gavotte l-ll
•Gigue

Padre A. SO LER

Fandango

1 1 729-1 7891

C.M. von WEBER

Dansa Davet/Invitation to the Dance

1 1 786-18261

M . RAVEL
1 1875-19371

Soylu ve Duygulu Valsler/
Valses Nobles et Sentimentales
•Modere-tres franc
•Assez lent
•Modere
•Assez anime
•Presque lent
•V if
•Moins vif
• Epilogue-Lent

F.

LISZT

Grand Galop Chromatique

(1811-1886)
D. ŞOSfAKOVİ Ç/
SHOSfAKOVICH

' 'Altın Çağlar' ' Balesinden Polka/
Polka from the "Golden Age" Ballet

(1906-1975)

L. DELIBES
(1836-18911

A
�

90

"Naila" ve "Coppelia" Balelerinden Valsler
Waltzes from the "Naila" and "Coppelia" Ballets

Katkılanndan dolayı SANDOZ Ürünleri Ltd. Şti."ne teşekkür ederiz.
We should !ike to thank SANDOZ ürünleri Ltd. Şti. for their contributions.

•
E

NİKOLAİ PETROV

ngiltere'deki konserinden sonra Niko
ai Petrov için . . Emi! Gilels'in ölümün
en ve Sviatoslav Richter'in konser sah
nelerinden çekilmesinden sonra insan. do
ğal olarak yeni bir kral Sovyet piyanistini
arıyor: Nikolai Petrov bu ünvana en yakı
şan namzet ' · diye yazmıştı ünlü Guardian
Gazetesi. Kuşağının en yetenekli piyanist
lerden biri olarak kabul edilen Nikolai
Petrov, son 20 yıl içinde Doğu ve . Batı
Avrupa. Asya. İngiltere. Güney Amerika
ve Sovyetler Birliği' ndeki tumelerinde din
leyicilerin ve basının övgüleriyle karşılan
mış. Rozdestvenski, Svetlanov ve Temirka
nov'un yönetimindeki Sovyetler Birliği
Devlet Senfoni , Moskova Filarmoni .
Leningrad Filarmoni orkestraları eşliğin
de konserler vermiş ve plaklar doldurmuş
tur.
Rusya'da müzikçiler ve dansçılar yetiş
tiren bir aileden gelen Nikolai Petrov, çok
küçük yaşlarda müziğe eğilim göstermiş .
Yakov Zak'la Moskova Konservatuarı'nda
eğitim görmüş, Van Clibum ve Kraliçe
Elizabeth yarışmalarını kazanmıştır.
1986'de Amerika Birleşik Devletleri'yle
Sovyetler Birliği arasında yeniden imzala
nan kültür anlaşması sonucu Amerika'ya
davet edilen ilk solist olarak New York
Filarmoni'yle çok başanlı bir konser veren
ve bu tarihten itibaren New York'tan Los
Angeles'e kadar dolu konser salonlarında
müzikseverleri büyüleyen sanatçı, 1988'de
Beston'da yapılan Sovyet-Amerikan Festi
vali'nde Rodion Ştedrin'in 2.Piyano Kon
çertosu'nun ilk yorumunu gerçekleştirdi.
İngiltere'de kazandığı son başarılan Petrov'
un Kraliyet Filarmoni, Halle ve Londra
Senfoni orkestraları tarafından davet edil
mesine neden oldu.

BACH
İNGiLiZ SÜİTİ

l . Böl0m olan 9/8'lik ölçüdeki Prelüd, baş

3/4'lük ritimde Endülüs'ten kaynaklanan

lı başına bir sonat yapısındadır. Süitin en

ulusal

uzun bölümü olan Prelüd iki bölmeli bi

18.yüzyıldan önce tüm İspanya'da yaygın

çimde, orta hızda (Moderato) ve daha canlı
ve neşeli (AJiegro un poco vivo) tempo

bir dans olan Fandango, daha

laşmış. kastanyetle grup halinde yapılan
cazip bir dans olarak sarayda da ilgi gör

larda düzenlenmiştir: Önce bas seslerde

müş ve Soler'in de Fandango türünü kul

ki agır ve geniş arpejli akorlarla giren ilk

lanmasına neden olmuştur.

bölme, sonradan dogaçlama havadaki hızlı
ve gü lü bir Füge dönüşür.

Ç

WEBER
DANSA DAVEr

2 . Bölüm agırca tAndantino) tempoda ve

iki sesli düzenlenmiş kontrpuan yönünden
zengin, akıcı bir Allemande'tır. Bölüm bo
yunca süren karşıt temayı sol elin duyur
dugu cümle başlatır.
3.Bölüm, çok kısa süıdügü kadar da süs
lü olan, neşeli (AJlegro) tempodaki Cou
r.ante, sanki kendinden sonraki törensel Sa
rabande'a bir giriştir.
4. Bölüm, Courante gibi yine 3/2 ' lik öl
çüdeki, belirgin ve temkinli (sostenuto) yo

I

rumlanan agır dans Sarabande ise, sade

ohann Sebastian Bach'ın süitleri, genel
likle çeşitli dans fonnlarıyla onun, ça

gının toplum hayatına sanat değeri yük

k bir katkısı olarak kabul edilir. 1720-22

yıllannda yazılan İngiliz Süitleri' ne, o çag

oldugu kadar tutkulu ezgisiyle ilgi çeker,
ancak kromatik armoni düzenlemesiyle
güçlük oluşturur ve -bir süitin süslenerek
tekrarlanan bölmesi olan- Double ile da
ha genişleyen bir tempoda biçim degiştirir.

larda moda olan bu adın veriliş nedeni tam

5.Bölüm 4/4'lük ölçüdeki, saydam yapı

olarak bilinmemektedir. Ancak, yayıncı

daki, belirgin vurgulamalı ve neşeli iki Ga

Forkel. İngiliz Süitleri'nin soylu bir İngi

votte'tan oluşur. Re minör tondaki ilk Ga

liz tarafından ısmarlandıgını iddia eder.

votte' taki zarif tema, iki sesli süslemeli ezgi

Fransız Süitleri'nin kısa, teknik güçlügü
az, degişken bölümlü ve hepsinin de ay

- bir sürekli bas biçimindeki eşlikle- san

nı tonalitede olmasına karşın, İngiliz Sü
itleri daha geniş tutulmuş ve bölümleri he

çiminde yansıtılır. Daha aydınlık yapıda

men hemen aynı şekilde düzenlenmiştir;

ki iki obua ve fagottan oluşan bir Trio bi
ki, Re Majör akodarın oluşturdugu anna
nisiyle ikinci Gavotte'ta, Re tonunda sü

teknik güçlüklerle dolu piyano partisi de

rekli yansıyan bas eşlik ise bir Musette' in

çok daha wrdur.

bas partisini anımsatır.

İngiliz Süitleri' nde, beşinci ve sonuncu

Eleştirmen Brodsky'nin ' ' Müzik tarihin

süitler daha ciddi, daha koyu bir havada
dır ve özellikle Re minör tondaki, altı bö

deki en vahşi Gigue' ' olarak tanımladıgı

lümden oluşan 6.Süit'in sanki toplumu eg
lendinnek gibi bir yan düşüncesi de yok

6 . Bölüm adeta şeytani bir parlaklıktadır.
12/16'lık ölçüde, canlı (vivace) tempodaki
Gigue ile Bach, belki de Haydn ya da Mo

lman ulusal opera okulunun kuru
cusu olan Cari Maria von Weber'
n tümüyle 3/4'lük vals temposunda piyano için besteledigi eseri Valse Da
vet degil de, Dansa Davet başlıgını taşır.
Henüz valsin bir dans olmadıgı 1819'da
Dresden'de yazılan ve büyük bir aşkla bag
landıgı, 181 7'de de evlendigi şarkıcı Karo
line Brandt'a ithaf edilen " Rondo Brillant"
( Parlak Rondo) başlıklı eser, köylü dansı
Laendler' in va!se ulaşmasında öncülük et
miş;

J. Lanner ve J. Strauss'u etkilemiştir.

Agır bir girişle (lntroduction) başlayan

tur; daha yüksek bir amaçla yazılmış gi

zan'ın esinlendikleri senfonik bir fina! ha

eser, başlangıçta bir erkegin bir hanımı

bidir.

vası yaratmış gibidir. Triller, kısa yorum
lanan akorlarla Goldberg Varyasyonları
güçlügündeki bu virtüoz fina! süiti sona

dansa davet etmesini canlandırır. Coda'da

erdirir. (Süre 1 7')

leyici bir vals temasıdır. Zarif ikinci tema
ise giderek bitkinleşen bir izienim yaratır.

SOLER
PANDANGO

U
•

•

lü İtalyan klavsen ustası D. Scar

atti' nin İspanya sarayında hizme

e başladıgı yıl Katalanya'da dogan
Antonio Soler, Montserrat manastırında
ki ögreniminden sonra Padre (Rahip) ün
vanıyla 1750' li yıllarda Madrit'te El Esco
rial sarayında organist olarak görev yap

ise aynı zarif tavırla hanım tekrar yerine
götürülecektir. Eserin ana bölümü büyü

Hünerli bir gelişmeyi yeni temalar izler.
Bunların da gelişmesinden sonra ana te
ma üzerine kurulu üçüncü bölme başlar.
Canlı bir Coda'dan sonra da agır giriş tek
rarlanır.
Weber'in biyografını yazan oglu, beste
cinin eşine piyano versiyonunu çalarken
ölçülere göre şu programı çizdigini anla
tır: 1 .-5. ölçüler arasında dansçıların beli

mış, Scarlatti'den ögrendigi biçimde eser

rişi; 5.-9. ölçülerde hanımın kaçarnaklı ce
vabı; 9.-13. ölçülerde erkegin ısrarlı çagrı

ler yazmıştır. Saray çevresindeki soylular
için yazılan bu, dans unsurunun egemen

sı; 13.-16. arası hanımın razı oluşu; 17.19.da erkegin dans ederken sohbete baş

oldugu parçalar ve konçertolarda genellikle

laması; 19.-21 . ölçüde hanımın cevaplama

İspanyol ulusal ezgileri, ritimleriyle İtalyan
kilise sonatının formları kaynaştırılır. Org

sı; 2l .-23.de daha sıcakkanlı konuşması;
23.-25.de sempati dolu uyum; 25.-27.de er

için yazdıkları da o çagın geniş hacimli

kegin dansa da dikkat ederek kur yapma

İspanyol orgları için düşünülmüş, Padre
Soler -aralarında Prens Don Gabriel de

sı; 27.-29.da hanımın cevabı; 29.-3l .de yer
lerini almaları; 31 .-35.de dansın açılışını

Bourbon'un da bulundugu- soylu ögrencile
ri için çekici lspanyol dans fonnlannı yeg

beklemeleri; dansın sonu, erkegin teşek
kürü, hanımın cevaplaması ve ikisinin çe

lemiştir.

kilişi.
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19.

yüzyılda Riehl

LISZT
GRAND GALOP
CHROMATIQUE

şunları söylemiş:

" Dans müziğinde dönüm noktası oluştu
ran Weber, valsı sınırlı bir Menüet olmak
tan çıkararak ateşli bir dans biçimine ka
vuşturdu. Dünyanın hızla geliştiği, koştu
ğu bir çağda neden daha hızlı dans etmeyelim!".
.
..
Yüzyılımızda ise H . E . Jacop şoyle dıyor:

Şostakoviç'in -bu yıl İstanbul Festivali'n

de sahnetenecek olan "Burun" operasıy
l a aynı yıl, 1930'da yazdıgı ve ilk kez 27
Ekim 1930'da Leningrııd'ta seıgilenen, yine
" Burun"
Sovyet
şiddetli eleş

gibi

"Weber' in şövalye tavırlı sesi yüz yıl son
ra bile bizi alıp, burjuva şekikiliğine kar
şın yine de zarif bir kişisellik yansıtabılen,
mumlarla aydınlanmış bır salona goturu
yor. Dans edenlerin mizacına göre meto
di ya fırtına gibi coşuyor, ya da tatlı akı
yor; türlü değişimlere uğruyor. Sanki We

F

ransız besteci Maurice Ravel ' in
19ll'de bestelediği "Soylu ve Duy
gulu Valsler" Schubert, Weber, Che
pin'den J. Strauss ve Lehar'a kadar uzanan
vals geleneğinin süregelen deneyımlerının
bir özeti, sonucu gibidir. Esenn başlığı
Schubert'in " En Güzel Valsler"nin, form
bütünlüğü ve epilogdaki sona eriş Weber'
in " Dansa Çağrı"sının etkilerını taşır. Pı
yano yazısının parlak ve hüzünlü oluşu
Chopin'den, tempolar baba ve oğul
Strauss'dan, modaya uygun hava da Le
har'dan kaynaklanır. Ancak Ravel esere
kendi damgasını da vurmuştur.

.
İlk ölçülerde disonans başlar. Schubert
in "Soylu Vals"i bilinçte biraz kabalaşmış,
vurgular sertleşmiştir ( Moderel . Sonra tatlı
bir hüzünle. içli ve ağır vals duyulur (As
sez lentl . Bunu hafif. kaprisli. zarif süsle
me notalanyla işlenmiş olan vals izler (M�
dere) . Dördüncü vals ritim olarak Strauss u
anımsatır (Assez ani me) : beşineide ağır bir
Laendler darısı modern bir elbise giymiş
gibidir. Altıncıdaki açık adımlı. hareketli
vals bas partisinin yorulmak bılmeyen ız
leyişiyle savaşır gibidir (Vif) . Genış tutul
muş yedinci vals şiirsel başlar, sonra tıpık
bir Viyana vatsine dönüşür; fakat Trıo bö
lümünde Chopin'e doğru kayar (Moıns
vif l . Epilogda ise bütün vatslerden parça
lar duyulur. Ancak çok ustaca ve zev klı bı
.
çimde birbirlerine kaynaşmış. Rave ın ki
şiliği üzerlerine sinmiştir. (Süre 13 l

�

U

nlü pedagog Karl Czemy'nin yetiş
tirdiği en ünlü öğrencisi Macar asıl
lı piyano virtüozu ve bestecı Franz
(ferenc) Liszt Haendel gibi bir dünya va
tandaşı kişiliğiyle ilgi çekmiş. yaşamının
değişik evrelerinde türlü Avrupa ülkelen�
de oturmuş, müzik için olduğu kadar mu
•

•

zikçiler için de çalışmıştır. Piyano edebi
yatının en ilginç, felsefi eserlerini yazan
Liszt, Faganini'yi izledikten sonra aynı vır
tüozluğu çalgısında başarıyla denemiştir.
Onun İsviçre ve ltalya'da 1835-39 yıllan
arasındaki gezgincilik yıllarında, 1838'de
bestelediği ve Macar asıllı Kont Rudolf
Appony'ye ithat ettiği " Kromatik Büyük
Galop"te da aynı olağanüstü vırtüozluk
sergilenir.. .
. .
Bir konser tumesinde Belçıka da daha
önce bestelediği. 2/4'lük ölçüde kıvrak bır
dans olan Galop ile bu virtüoz parçanın
bir ön denemesini yapan Liszt'in kroma
tik yükselişlerle geliştiği için bu adı alan
yeni eseri " Büyük Galop" yıllarca onun
gösteri parçası olmuş, dinleyıcılenn olağan
üstü heyecanlı alkışlarıyla karşılanmıştır.
Büyük ustalık gerektiren oktavlı sıçrayış
lar. dördüncü ve beşinci parmakla yapılan
triİler ve o çağda Liszt'ten başka kimse
nin denemeye cesaret edemediği şeytani
ustalıktarla çok hızlı Wrestol tempoda ge
lişen " Kromatik Büyük Galop", sonda
ikinci motifle kurulan kontrpuan bağlan
tısıyla da solistin çalgısına egemenliğini
ispatlar.

ŞOSTAKOVİÇ
POLKA

•

•

R

us besteci Dimitri Şostakoviç, yurt

ctaşı Rahmanınof gıbı bır pıyano vır
üozu olarak Avrupa'da üne erişme
mişse de. 21 yaşında. 1927'de Varşova'da
ki ünlü Chopin yarışmasında ödül kazan :
mış ve eserlerinde çalgısına gerekli özenı
göstermiş; 1930' larda Prokofief' in Rus pı :
yano müziğinde başlattığı gelışmeyı
-bıraktığı yerden- sürdürmüştür.

92

. b�e

DELIBES
NAILA VE COPPELINDAN
VALSLER

ber bir ruhu ilk kez dans ederken ızlemış
ve tespit etmiş". (Süre l l ' )

RAVEL
SOYLU VE
DUYGULU VALSLER

basının

tirisiyle karşılanan- "Altın Çağlar' '
.
sinde de aynı unsurlar değerlendırılmış;
çağdaş Alman müziğinin komik yörıleri ele
alınmıştır. O günlerdeki tepkiyle hemen
sahneden kaldırılan Op.22 "Altın Çağ" ba
lesinin bugün bile sıksık yorumlanan en
çekici parçası " Polka" adlı danstır.

M

üziğe kilise çocuk korosunda baş
layan. sonra Paris Konservatuan'n
da A. Adam' ın öğrencisi olan
Fransız besteci Leo Delibes. önceleri ya
şamını kilise orgcusu olarak kazanmış, bir
yandan sahne eserleri. operetler yazmağa
koyulmuştur. 1865'de Paris'te Grand Ope
ra'ya koro şefi yardımcısı olarak atandık
tan sonra 1865'de ilk balesini besteledı: 12
Kasım 1866'da Paris Operası ' nda " La
Source" (Kaynak) adıyla sahnelenen ba:
le, daha sonra Viyana'da " Pınar Perısı
Naila" adıyla sunuldu. "Naila" balesinin
en ünlü darısı olan " Çiçeklerin Valsi"ni
(Pas des Fleurs) E. von Dohnanyi piyanoya
uygulamıştır.
.
Delibes'e asıl ününü kazandıran eser ıse
onun. E.T.A. Hoffmann' ın " Kum Adam"
(Sandmann) adlı öyküsü üzerine yazdığı
ve ilk kez 25 Mayıs 1870'de Paris Kraliyet
Operası'nda sahnelenen ' 'Coppelia ou La
fiile aux yeux d'email" (Coppelia veya Mi
ne Gözlü Kız) balesidiı: ' ' Hoffmarın'ın Ma
sallan" ndaki gibi canlanan yapma bebek
Coppelia üzerine kurulu balenin renkli ve
çekici müziğinin güzel valsi ikinci perde
de yer alan Swanilda'nın sahnesi ve be
beğin dansıdır.

TH E ART

OF
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AURORA NAIDLA-GINASTERA
KURT RAPF

viyolonsel/cello

piyano/piano

P. LOCATELLI

(Viyolonsel Düzl./Arr. for Cello: A. Piattil
•Allegro
•Adagio
•Minuetto

Sonat, Mi minör Op.38 No. ll
Sonata in E minor, Op.38 No. l

J. BRAHMS
( 1833-1897)

11

m

11

•Allegro non troppo
•Allegretto quasi Menuetto
•Allegro

•

C. SAINT-SAENS
(1835-1921)

M. de FALLA

94

D

m

a

m

m

m

D

m

m

Allegro Appassionato, Op.43

İspanyol Süiti/Suite Populaire Espagnole

( 1876-1946)

•El Pano Moruno
•Nana rBerceuse)
•Cancion
•Polo
•Asturiana
•Jota

A. GINASfERA

Pampeana No.2, Op.21

(1916-1983)

AURORA
NAIDLA-GINASfERA

Sonat, Re Majör/Sonata in D Major

( 1695- ı 764)

•Lento e rubato-Allegro-Lento et esaltato
Allegro vivace

D

rora Natola-Ginastera viyolonsel
edebiyatını en iyi yorumlayan saatçılardan biri olarak uluslararası
birçok eleştirmenin ve meslektaşlannın t::N
güsünü kazanmıştır. Sanatçının uzun yıl
lar beraber çalıştıgı Pablo Casals'ın " Ku
şagının en yetenekli viyolonselistlerinden
biri", viyolonselist-şef Mstislav Rostropo
viç'in ' 'Artistligi ve çalgısına olan hakimi
yeti bu alanda isim yapmış birçok ünlüy
le aynı düzeyde'' dedigi Ginastera, Emest
Ansermet, Karl Böhm, Aldo Ceccato,
Andrew Davis, Josef Krips, Lorin Maazel,
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Mstislav
Rostropoviç, Horst Stein, Paul Sacher,
Charles Dutait ve Armin Jordan gibi ün
lü şefierin yönetiminde verdigi orkestra
konserleri ve resitalleriyle uluslararası üne
sahiptir.
Klasiklerden çagdaş müzige kadar uza
nan geniş bir repertuara sahip olan sanatçı
Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika'da tur
neler yapmış, eşi ve besteci Alberto Ginas
tera'nın onun için yazdıgı ve ithaf ettigi vi
yolonsel bestelerini bu konserlerde seslen
dirmiştir. Aurora Ginastern 1978'de Rostro
poviç yönetimindeki Ulusal Senfoni Or
kestrası eşliginde kocasının 1 . Viyolonsel
Konçertosu'nun, 198l'de Buenos Aires'de
ve 1983'de de New York Filarmoni'yle
2 .Viyolonsel Konçertosu'nun ilk seslendi
rilişlerini gerçekleştirmiştir. 1979'da yine
eşinin kendisi için yazdıgı Viyolonsel So
natı'nın dünya prömiyerini ve 1974'de de
Lincoln Merkezi'nde Oda Müzigi Deme
gi toplulugu ve bariton Justino Oisaz'la
birlikte "Serenata on Pablo Neruda's Love
Poems" Wablo Neruda'nın Aşk Şiirle
ri Üzerine Serenadl adlı eserinin ilk yoru
munu yapmıştır.
Başarılı kariyerini sürdüren Aurora
Natola-Ginastera bu mevsim resitalierinin
yanısıra Salzburg Mozarteuro'da Riccardo
Muti ve Philadelphia Orkestrası, Zubin
Mehta ve New York Filarmoni, Eduardo
Mata yönetimindeki orkestrayla Londra'
daki South Bank Festivali'nde çalacak;
Münih, Cenevre, Roma, Güney ve Kuzey
Amerika'da resitaller ve orkestr.alar eşligin
de konserler verecektir.
Sanatçı bir Stradivarius "Castelbarco" vi
yolonselle çalmaktadır.

LOCATELLI
SONAT

KURT RAPF

güçlü ilk tema etkili biçimde viyolonsel ta
rafından duyurulur. Buna piyano gittikçe
kuvvetlenen biçimde katıl1t Ikinci

tema da

ha canlı, daha isteklidir.
3/4'lük ölçüdeki 2. Bölüm Wlegro qua
si Menuetto) menuet benzeri canlı tempo
da, ritmik vurgulu gelişir. Bölümün La mi
nör tonda beliren teması, Trio bölmesin
de Fa diyez m inörde tekrar duyulur.
Yine Mi minör tona dönen 4/4'lük öl
çüdeki hızlı fina! IA!legro) kontrpuan ba
kımından çok ustaca düzenlenmiştir.
Bach'ın Füg Sanatı adlı eserinin 16. ve
1 7. füglerine benzeyen bir füg bütün bö
lüme egemen biçimde, lirik yan ternalara
da ancak geçişler biçiminde yer vererek ge
lişir. Coda'ya parlak biçimde ulaşarak sa
natı sona erdirir. !Süre 25 ')

V:

lya'nın Bergamo kentinde doğan,

729'da Amsterdam'a giderek orada ya

·yanalı müzikçi bir aileden gelen şef,

oıganist, piyanist, klavsenci ve bes
tecı Kurt Rapf Vıyana Müzik Aka

demisi'nde eğitim gördü. I l . Dünya Sava
şı' nın sonunda " Collegium Musicum
Wien" lViyana Müzik Meslektaşları) adlı
topluluğu kurdu

ve

1956'ya

kadar daha bu

orkestrayla Avrupa ve denizaşırı ülkeler
de tumeler yaptı. Aynı dönemlerde şef, so
list ve eşlikçi olarak uluslararası kariyeri
ne başlayan sanatçı Zürih operası' nda,
Viyana Devlet Müzik Akademisi' nde gö

rev yaptı; birçok ünlü şarkıcı ve entrüman
talistle birlikte konser verdi.
Deutsche Grammophone, Decca, Vox,
Polygrarn ve Amadeo gibi firmalar adına
plaklar dolduran Rapf, 1970-87 yılları ara
sında Viyana Kenti Müzik Bölümü, 1983'e

kadar Avusturya Besteciler Birliği, 1980'den
beri de Avusturyalı Sanatçılar Birliği baş
kanlığı yapmış; bestesi olan "Senfonik
Poem" adlı eserini Nippon Filarmoni'yle
yorumundan dolayı 1981 Tokyo Uluslar
arası Yamaha Festivali'nde "Olağanüstü
Beste" ödülünü, 1982'de de "Avusturya Bi
lim

ve

n•

SAlNT-SEANS
ALLEGRO APPASSIONAID

Sanat Madalyası"nı almıştrr. 1986'da

· ' Wiener Sinfonietta' ·

adlı yeni bir orkes 

yan Pietro Locatelli çağının en büyük
keman virtüozlarından biri olarak anılmış
tır. Roma'da Arcangelo Coreili'nin öğren
cisi olarak yetişen, Amsterdam'da ünlü Ba
rak bestecilerin eserlerinin basımıyla 'ün
kazanan Le Cene yayınevinde düzeltmen
ve danışman olarak da görev yapan Loca
tel li. Op.1 Konçerto Grosso, Op.2 12 f!üt
sonatı. özellikle Faganini'yi etkileyen Op.3
ı..:Arte Violino IKeman Sanatı) adlı 12 kon
çerıo ve 24 Kapris. Op.4 altı Introduction
ve altı konçerto. Op.5 altı Trio Sonat, Op.6
12 keman sonatı bestelemiş.
Bunlardan 1 737'de Amsterdam'da yayın
lanan Op.6 keman sonatları özellikle onun
en başarılı eserlerini oluşturur. Bu sonat
lardan İtalyan asıllı İngiliz viyolonselist ve
besteci Alfredo Piatti'nin (1822-1901) viyo
lonsel için düzenlediği Re Majör Sonat bu
çalgının repertuarında önemli bir yer alır.
Daha sonra Maurice Gendron gibi birçok
viyolonselistin de yeniden düzenlediği so
n atın iki çabuk bölümü IAllegro ve Me
nuetl staccatolarla seçkinleşirken. orta ağır
bölüm Adagio duygulu yapısıyla solo çal

gıya sonontesinin güzelliğini duyurma ola
nağı da sağlar. ISü re 1 7' )

tra kuran Kurt Rapf'a Viyana Kenti Beste

BRAHMS
SONAT

ciler Ödülü verilmiştir.

B

rahms iki tane viyolonsel sonatı yaz

D

aha 10 yaşında, Mozart ve Beetho

ven' in piyano konçertolanyla halk
huzurunda konser veren ve hari

ka çocuk olarak ün yapan Saint-Saens Pa
ris Konservaturı' nda Benait'dan da org
dersleri almış; 1849'da ikinci ödül, 1851'de
de birinci ödülü kazanmıştı. 1853-57 yıl
ları arasında Paris'te Kutsal Marie Kilise
si' nde organisı olarak çalışan, 1858'de de
Madelaine Kilisesi'ne atanan ve dağaçia
ma çalışlarıyla büyük ün kazanan, 1861'
den sonra Niedermeyer Konservatuan'nda
ders veren Saint-Saens 1875'de evlenerek
Madelaine'deki görevinden ayrıldı ve bes
teler yaptı. organisı ve piyanist olarak kon

eserlerden ikincisinde dramatik ve rapso

serler verdi.
Melodi zenginliğini sağlam bir kontrpu
an yapısıyla desteklemesi.dolgun tını an

dik bir anlatımı öngörmüştür: ilk sonat ise
en ince noktasına kadar iyi planlanmış ve

ziğinde önemli bir yeri olan 12 opera, se

mıştır. Birincisi 1865' te. diğeri ise
-21 yıl sonra- 1886'da tamamlanan

melodik yapı bakımından daha zengindir.
Brahms. her üç bölümü de minör tonlar
da olan birinci sonatı bestelemeğe. genel
likle koro müziğiyle ilgilend iği yıllarda.
1862'de başlamıştır. Daha çok melankolik
bir havası olan eserin birinci bölümü da
ha geniş tutulmuş. aradaki " Intermezzo"
benzeri menuet ile üçüncü bölüme sakin
bir geçiş yaratılm ıştır.
ölçüde ve Mi minör tondaki
·
4/flük
! . Bölümde IAl legro non troppol sakin ve

layışı ve virtüoz anlatımıyla Fransız mü
kiz sahne müziği, üç senfoni, dört senfo
nik şiir. pekçok oda müziği, piyano par
çaları ve beş piyano ve üç keman konçer
tosu yazan Charles Camille Saint-Saens vi
yolonsele de gereken önemi göstermiş, bu
çalgı için önce orkestra eşliğinde bir süit
10p. l61 . sonra da iki sonat 10p.32 ve
Op. l23l bestelemiştir.
Bestecinin l .Viyolonsel Sonatı'ndan
viyolonselin

ve

beşbuçuk oktava ulaştığı

Op.33 l .Viyolonsel Konçertosu'dan sonra
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yazdığı Op.43 Allegro Appassionato da
virtüoz unsurları içerir. Sonradan orkestra
eşliği de yazılmış olan, tutkulu. canlı eser
piyano eşliğinde viyolonsel için 1875'te
bestelenmiştir. Saint-Saens'tan beş yaş bü
yük olan ünlü viyolonselist Auguste
Tol becque' in ilk seslendirdiği bu roman
tik parçada piyano partisi de ineelikle örül
müştür.
Tutkulu (Appassionato) havada hızlı
(Allegrol olarak staccato bir temayla baş
layan parça, ağır bölümlerde viyolonselin
duygulu yönlerini de göstermesini sağlar:
sona doğru ilginç kadanslarla ağırlaşır,
sonra yine tutkulu ve canlı sona erer.
(Süre 4 ' )

DE FALLA
İSPANYOL SÜİTİ

kulu bir çingene ezgisi. şarkıcıların "Ay"
biçiminde haykınşlannı yansıtır. Sözleri ise
aşka karşı bir lanetlemedir: aşkla acı çek
meyi öğretir.
3/4' lük ölçüdeki sakin tempodaki Astu
riana. İspanya' nın kuzeyinde Atiantik kı
yısındaki Asturia bölgesine özgü hüzün
lü bir ezgidir. Viyolonsel bu ezgiyi duy
gulu biçimde sürdinli duyurur. Şarkıda.
doğa aşığa sempati duymakta, yeşil çam
ağacı onunla beraber ağlamaktadır.
Son parça. 3/8'lik ölçüdeki hızlı dans )o
ta, İspanya' nın kuzey bölgesi Aragon'dan
kaynaklanan. Flamenco olmayan tipik bir
halk dansıdır. Bir veya daha fazla çift in oy
nadığı bu dansa kastanyeller eşlik eder. De
Falla' nın bu Jota'sının sözleri ise gençlik
aşkının sabırsızlığını konu alır: İki genç
sevgili aşklarını saklamaktadır: çünkü kı
zın annesinin başka planları vardır. . . )ota
canlı bir dansla açılır. Bu kez viyolonsel
akorlarla gitarı taklit eder. Ağır bölüm ro
mantik bir şarkıdır. aşkı simgeler. Sonra yi
ne hızlanan dans, viyolonselin sürdinli
s u nduğu sakin bölümle sona erer.
(Süre 13'1

GINASTERA
PAMPEANA N0.2

O

zellikle Endülüs (Andalucial kö
kenli Flamenco ezgilerinin ritmik
özelliklerini kullanan Manuel de
Falla'nın bu süiti onun sevilen eserlerin
den biri olmuştur. Özgün halk ezgilerinin
ilginç işlenişiyle seçkinleşen altı bölümlü
bu süit 1914 yılında, aslında şan ve piya
no için " 7 İspanyol Halk Şarkısı· · başlı
ğıyla yazılmıştır. Ancak daha sonra süitin
keman-piyano, şan-gitar, viyolonsel-piyano
düzenlemeleri de yapılmıştır.
Günlük yaşamın tipik minyatür skeçler
biçiminde yarısıtıldığı eser. " El Pano
Moruno" (Magrib Kumaşıl adlı parçayla
başlar. Flamenco' nun tipik bir özelliğinin
(3/4 ve 3/8 ölçülerdeki sürekli değişiminini
belirginleştiği müziğin şarkısındaki sözler
aşkta bağlılıkla ilgilidir: Lekeli bir kumaş
pazarda nasıl fazla para etmezse. sadakat
sız bir sevgilinin de değerinin çok olma
yacağı anlatılır.
2/4'lük ölçüdeki, zarif ve sakin parça Na
na, bir ninnidir: "Tatlı uyu yavrum. sabah
yıldızım" diye başlayan şarkıyı monoton
eşlikle viyolonsel sürdinli çalar.
6/8'lik ölçüdeki üçüncü parça Cancion
(Şarkı) , sevilen kadının aşığına ihanet ede
rek ona verdiği acıyı zarif biçimde anla
tan bir ağıttır. Ezgi armonik seslerle yine
lenir.
3/8'lik ölçüdeki, Vivo (canlı) tempoda
ki dördüncü parça Polo. Seguidilla'ya ben
zeyen, senkoplu çalınan bir Endülüs halk
şarkısı türüdür. Flamenco biçiminde tut•
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B

uenos Aires'te doğan Arjantinli bes
teci Alberto Evaristo Ginastera mü
zık öğrenımıne yedı yaşında pıya
noyla başlamış, 12 yaşında Williams Kon
servatuarı' na girerek teori, solfej . armoni.
piyano ve kompozisyon öğrenimini ta
mamlamış, 1935'de altın madalya kazana
rak mezun olmuştur. 1939-38 yılları arasın
da Ulusal Konservatuar'da öğrenim gören
Ginastera ilk eseri " Panambi"yi 1936'da
tamamlamış: sonra da 1941'de kendisine
ısmarlanan "Estancia" balesiyle Arjantin'
de büyük ün kazanmış, aranılan bir öğ
retmen ve besteci olmuş, 1942'de kazan
dığı Guggenheim Vakfı' nın bursu için
Amerika'ya ise ancak 1945'de gidebilmiştir.
Bu arada Coptand ile de çalışan Ginas
tera'nın yıldızı Arjantin'in hakimi Peron ile
hiç barışmamış, bu nedenle bazı görevle
rinden uzaklaşmak wrunda kalmıştır.
1 964'de Don Rodrigo ile opera alanında
ilk eserini veren besleeinin ikinci operası
" Bomarzo" Alman Yeni Müzik Dergisi'n
ce " Belcanto in Pomo" olarak adlandı-

rılmış. Arjantin'de yasaklanan eser ancak
beş yıl sonra 1972'de Colon Operası'nda
sahnelenebilmiştir. 1971 'de Arjantinli viyo
lonselist Aurora Natoıa·yıa evlenen ve Ce
nevre· ye yerleşen Ginastera·nın dört ope
rası . iki balesi. birçok film müziği. senfo
nik uvertürleri . arp. piyano. keman ve vi
yolonsel konçertoları. dramatik kantatla
rı. çoğu Arjantin folkloruyla işlenen oda
müziği eserleri vardır.
Ginastera' nın ülkesi Arjantin'in pampa
larından esinlenen "Pampeana" adlı üç
eseri vardır: No. l keman ve piyano için
1 94Tde, No.2 viyolonsel ve piyano için
1950'de. No.3 senfonik orkestra için
1954'de yazılmıştır. Kendi eserlerini objektif
milliyetçilik, subjektif milliyetçilik ve neo
ekspresyonİst olarak üçe ayıran Ginaste
ra·nın Pampeana· ıarı onun subjektif mil
liyetçilik dönemi olan yıllarda bestelenmiş
ı ir.
Op. 12 olarak numaralanan ve Ginaste
ra· nın deyim iyle. . . Folklorik malzemeyi
kullanmadan. ancak Arjantin pampaları
nın müziğinin ritim ve ezgilerini anımsa
tan bir rapsodi formunda bestelenen No.2
Pampeana viyolonselist Aurora Natola için
yazılmış: 8 Mayıs 1950'de Rio de Janciro'da
ilk kez sanatçı tarafından yorumlanmıştır.
O resitalden ancak 20 yıl sonra tekrar Ar
jantin'de bir araya gelen besteci ve yorum
cu.üç gün içinde evlenmişler ve İsviçre'ye
yerleşmişlerdi. Aurora Natola Ginastera·
nın kocası hakkında ilginç bir de anısı var:
Konser sonrası bir partide besleeiye esi
ninin nereden kaynaklandığı sorulunca Gi
nastera şöyle cevap verir: "Traş olurken!"
Soruyu soran alay edildiğini sanarak uzak
laşır. Ama aslında günde beş kez bile traş
olabilen besteci ilhamını gerçekten de on
da bulmaktadır.

Demirdöküm
DOOALGAZ

Insanın
sanata olduğu kadar
sağlıklı çevreye
temiz sıcaklığa
gereksinimi vardır.

®
(f) Demirdöküm
"Türkiye'nin tercihi"

� Koç

WIDOR
ALLEGRO VNACE

FRANCK
PRELÜD, FÜG VE ÇEŞİTLEME

SCHUMANN
4 ETÜD

O

rkestra ve piyano için besteleri ve
Lied' leriyle Alman romantik mü

ziğinin en büyük temsilcilerinden

olan Robert Schumann org için yazdığı
eserlerde başka bir dil kullanmış gibidir.

Bu nedenle de onun org besteleri hakkın

daki bu yöndeki eleştiriler besteciyi etki
lemiştir. Onun önemli org eserleri arasın

da Op.60 " Bach Üzerine 6 Füg" 11845),

Op.58 Dört Eskis ve Op.56 Altı Kanon yer
alır.
Do Majör tondaki çok hızlı olmayan

I N icht zu schnelll tempodaki Etüd No. l,

iki tiz sesi kanon biçiminde düzenlenmiş
bir Trio şeklindedir. Oktavlı aralıkla işle
nerek daha belirgin duyurulması sağlan

L

yon'da doğan ve 64 yıl süreyle St.
Suplice kil isesinde organisı olarak

görev yaptığı Paris'te ölen Fransız

besteci Charles-Marie Widor en büyük
ününü de doğaçlama Çalışlarıyla kazan
mıştır. Cesar Franck'tan sonra Paris Kon
servatuarı 'na org profesörü olarak atanan,
daha sonra emekli olan Dubois'nın yeri

B

mıştır. Mi Majör tondaki, ağırca IAndan

elçika'da doğan. 13 yaşında geldiği

Paris'te yaşayıp ölen, Fransız beste

cisi olarak tanınan Cesar Franck 19.

m i nör tondaki, çok hızlı olmayan INicht

ris'te birçok kilisede org çalmış, konser

daha karışık yapıdadır. Kanon sağ elle ça

yüzyılın en büyük organistlerindendir. Pa
vatuarda org profesörlüğü yapmıştır.
Önemli org eserleri arasında üç Koral
1 1890l . Piece Heroique 118781 , Op. 1 7 Bü

ne kompozisyon öğretmenliği de yapan

yük Senfonik Parça, Op. 19 Pastorale ve

lar. sahne müzikleri dışında, solo org için

Az çalınan eserlerinden olan Op.18 Pre

Widor, orkestra için senfoni ve konçerto

Op.l8 Prelüd, Füg ve Varyasyon yer alır.

1 0 senfoni de yazmıştır. Org senfonileri ge

lüd, Füg ve Varyasyon'un ilk bölümü Pre

nellikle senfoniler gibi dört bölümlü olma

yıp, daha çok süit biçiminde düzenlenmiş
tir.

Bir orkestra gibi ses çıkaran ünlü

lüd'te, 9/8'lik tempoda, ağırca ve şarkı söy

ler IAndante cantabile) tempoda ninniye
benzer bir Lied, sade eşlikle duyulur.

Cavaille-Coll orgunda bu eserleri yazan

2 . Bölme Füg ise basit, güç olmayan şekil

Marş, Toccata ya da Scherzo. hatta Passa

yasyon ince süslemelerle, özellikle sol elin

Widor'un yapı bakımından Kanon. Füg.

caglia' lardan oluşan bu senfonileri. yorum'

cu ların ustalığını göstermesine olanak sağ
laması nedeniyle de ilgi çeker.

Widor'un Op.42 dizisi içinde yer alan

dört senfoni

1No.5-8l

içinde özellikle

5 . Senfoni . Bach'ın ünlü Re minör Tocca

ta'sı kadar önem kazanmış olan Fa Majör
Toccata'yı da kapsar. Bu programdaki ilk

eser 5.Senfoni'nin en canlı ve hızlı Wlegro
vivace) bölümüdür.

BÖHM
KORAL PARriTA

K

uzey Almanya'da yaşayan organisı

Georg Böhm yazdığı kantatlar. pi

�ano süitleri. org eserleri ve Lied'

lerle tanınır. Geç Barok çağın önemli Al
man temsilcilerinden olan Böhm. uzun yıl

lar l.iineburg kilisesinde organisı olarak ça
lışmış. ünlü Bach' ın da öğretmeni olmuş,

onu koral düzenlernelerindeki Kuzey sti
lindeki süslemelerle etkilemişt ir.

Genell ikle " Böhm Stili" olarak tanım

lanan ve temel sesin ICantus firmusl
..
Melisma" adı verilen koloratur süsleme

lerle işlendiği Koral' lerinde.onun bu özel

likleri görülür. "Ach. wie nicht ig. ach wie

tino) tempodaki Etüd No.3; La bemol Ma

jör tonda, içli (innigl başlıklı No.4 ve Si

de başlar. Prelüd'ün teması duyulunca Var

virtüoz eşliğinde gelişir. Bu ufak eser Ro
koko stiline güzel bir örnek oluşturur.

Ç

EBEN
3 PARÇA

ekoslovakya'nın Zamberk kentinde

doğan Petr Eben, ! ! . Dünya Savaşı
sırasında ülkesinin Almanlar tara

fından işgali sırasında müzik eğiti

mine ara vermek zorunda kalmış, hatta sa

vaşın son iki yılını da Buchenwald esir kam
pında geçirmiştir. 1948'de yeniden Prag

Müzik Akademisi'ne girmiş. piyano ve
besleeilik eğitimini tamamlayarak 1954'de

mezun olmuş; daha sonralan Prag Üniver

sitesi Müzik Eğitimi kürsüsünün başına

geçmiştir.

Petr Eben' in önemli org eserleri arasın

da Pazar Müziği. Faust Sahneleri, M issa
Adventus 1 1974 1 , Üflemeçalgılar ve Org
için Okna. Pencereler bulunur. Latince an

lamı " Değişim. dönüşüm" olan Mutationes

başlıklı -üç uzunçalara kayd ı yapılan

org parçaları Eben· in son eserlerindendir.

Bunlardan onbirincisi neşelice IA!legret

zu schnelll tempolu No.5 d iğer etüdler ise
lınırken eşlik partisi ona yakın seslerde dü

zenlenmiş ve birinci etütte olan kolaylık
yitirilmiştir.

DUPRE
PRELÜD VE FÜG

D

oğduğu Rouen kentinde, henüz 12

yaşında organisı olan Fransız Mar

eel Dupre daha sonra Vierne ve

Widor'dan ders almış; 1926'da Paris Ulu
sal

Konservatuarı'na profesör atanmış,

1934'de Widor'un yerine St . Suplice kilise
sine organisı olmuş, konservatuar müdür
lüğü ve Fransız M<ademisi üyeliği de yap

mıştır.

Dupre 1920'de verdiği bir dizi konserle,

Bach' ın tüm org eserlerini ezberden yo

rumlayarak büyük ün kazanmıştır. Özel
likle Bach, Haendel, Liszt, Mendelssohn

ve Schumann' ın org eserlerinin yayınını
yönetmiş; Kanon, Füg, Ricercare gibi kon
trpuan gerektiren formlan doğaçtan yorum
da büyük başarı kazanmıştır. . .

Önemli eserleri arasında Op.20 Noel

Şarkısı Üzerine Varyasyon lar,

Op.23

Senfoni-Passion, Op.29 Haç Yol u , Op.38

Le Tombeau de Titelouze, Op.58 Üç

Hymn 11963) , Op.36 Üç Prelüd ve Füg,

Org Konçertolan ve üp. 7 Üç Prelüd ve Füg

gelir. Onun bu programda yer alan Si Ma

jör Prelüd ve Füg ' ü , üp.}' nin ilk bölümü
dür. İlginç figürlerle donanmış Prelüd'ün

teması tümüyle, ancak Füg bölümünde
kendinden oluşurmuş gibi yükselerek eseri

bütünler. Oldukça güç olan bu eser, yo

rumcusunun org pedalindeki ustalığını da
sergiler.

toı. altıncısı zanf IGraziosol ve dördüncüsü
oynak IScherzandol tempolardadır.

flüchtig" lAh ne kadar ölümlü, ne kadar

geçici! adlı koral ezgi üzerine süit IPartital

biçiminde düzenlenen bu Koral Partita'da

da avnı
etki .varaı ılır.
.
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VLADIMIR MIKULKA

gitar/guitar

R. RAK

Rönesans Dürtüsü!femptation of the Renaissance

( 1945)

(Aıya. Çeşitlerneler ve Dans/Aria, Variations and Dance)

H. VILLA LOBOS

Prelüd/Prelude No.5
3 Etüd/Studies: No. ll, 7, 1

(1887-1959)

F.X.

VLADIMIR MIKULKA
"

'h inde önemli bir yeri vardır ve

1950'de Prag'da doğan ve halen Paris'te ya

•Ailegro

( 1 731-1799)

şıyan Vladimir Mikulka da ünlü Çek mü
zikçilerinin geleneksel çizgisini sürdürmek

•Andante
•Ailegro

N. KOŞKİN/
KOSHKIN

tedir. Mikulka 13 yaşında gitar eğitimine

Prensin Oyuncaklan!fhe Prince's Toys

başlamış, henüz Prag Konservatuan'nda

•Yaramaz Prens/The Mischievous Prince

öğrenci olduğu sırada Fransız Radyo ve Te

•Mekanik Maymun/The Mechanical Monkey

(1956)

levizyonu "ORTF" tarafından düzenlenen

•Oyuncak Askerler/The Toy Soldiers

1970 Paris Uluslararası Gitar Yanşması'nda

•Prensin Arabası/The Prince's Coach

11

m

F.

SOR

11

(1 780-1839)

•

D

m

o

m

m

3 Mazurka/Mazurkas

(1854-1909)

•Marieta
•Adelita
•Mazurka en Sol

A. BARRIOS
( 1885-1944)

m

D

a

a

"Sihirli Flüt"ün bir Teması Üzerine
Giriş ve Çeşitlemeler, Op.9/
Introduction and Variations on a Theme
&om the "Magic Flute", Op.9

F. TARREGA

N. KOŞKİN/
KOSHKIN

M

birçok olağanüstü müzikçi yetiştirmiştir.

Sonat, Do Majör/Sonata in C Major

DUSEK

rupa'nın Konservatuan" olarak

tanınan Çekoslovakya' nın müzik

Usher Valsi/Waltz

D

•

m

Birincilik Ödülünü kazanmıştır. Bu başa
rıdan sonra uluslararası kariyerine başla
yan sanatçı Avrupa ülkeleriyle !Amster
darn, Barcelona, Helsinki, Londra, Münih,
Paris, Roma, Salzburg, Viyana) . Sovyetler
Birliği (Moskova, Leningrad) , Japonya
(Tokyo) , Avustralya (Sydney), Kuzey ve
Güney Amerika'da konserler vermiş, ay
rıca ilginç repertuan ve nitelikli yorumun
dan dolayı Bergen, Helsinki , Londra,
Montpellier, Paris, Perth !Avustralya) , Prag
festivallerine davet edilmiştir.
Vladimir Mikulka' nın repertuarı klasik

Vals/Waltz No.4

eserlerin yanısıra çağdaş gitar müziğini de
kapsar. Birçok besteci onun için yazmış ve
bunların bazıları Mikulka sayesinde üne
kavuşmuştur: Örneğin genç Sovyet beste
cisi Nikita Koşkin " Prensin Oyuncaklan"
adlı ilginç eserini sanatçı için bestelemiş
ve ilk çalınışı yine Mikulka tarafından
1980'de Paris'te yapılmıştır.
Vladimir M ikulka konserlerinin yanısı
ra ihtisas kursları vermekte ve Paris Kon
servatuarı'nda öğretmenlik yapmaktadır.

Katkılanndan dolayı
Sayın FETHi TANALAY'a teşekkür ederiz.
We should /ike to thank
Mr. FETHI TANALAY for his contributinns.
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RAK
RÖNESANS DÜRTÜSÜ

Ç

ekoslovak besteci ve gitarist Stepan
Rak önce sanat okulunu bıtırmış.
sonra da 1965-70 yılları arasında
Prag Konservatuarı'nda Stepan Ur
ban' ın sınıfında gitar ö&renimi görmüş.
Kompozisyon ögrenimini de Müzik
Akademisi'nde Jiri Dvoracek ile sürdür
müş; 1975'de, ögretmeni S. Urban'ın anı
sına yazdıgı gitar konçertosuyla mezun ol
muştur. Birkaç yıl Finlandiya'da konserva
tuarda ögretmenlik yapan Rak, 1980'de ül
kesine dönmüş, Prag Konservatuarı'nda
ders vermiştir. Halen Müzik Akademisi'n
de ö�im üyesi olan, Avrupa'nın çeşit
li kentlerinde kurslar ve resitaller veren ta
nınmış bir gitarist de olan Rak, daha çok
gitar besteleriyle tanınmasına karşın Hi
roşima, Çek Rüyası gibi senfonik eserler,
yaylı ve üflemeçalgılar için oda müzikle
ri, keman, piyano ve akordeon için solo
parçalar yazmıştıı: Çalgısı gitar-için üç ku
artet, solo gitar ve gitarla diger çalgıları
kapsayan pekçok eser bestelemiştir. Solo
gitar için yazdıklan arasında özellikle. Be
runka ırmagı kıyısında geçirdigi çocukluk
günlerinin izlenimini yansitan "Güneş"
U980l , dansta öldürülen bir gençkızın anı
sına "Son Diskotek" (1982), Hitchcock fil
mi Psyco' dan (Sapıkl esinlendigi "Voces
de Profundis" gibi eserleri batıda da ta
nınmış ve plaga doldurulmuştur.
..
Amerika'da Dogunun Leo Brouwer'i "
olarak adlandırılan Rak, Rönesans çagı
müzigine ilgi göstermiş, aslında flüt, ma
rimba ve gitar için 1981'de yazdıgı " Röne
sans Dürtüsü"nü solo gitara da uygulamış
tır. Arya, üç Çeşitierne ve Bitiş Dansı ola
rak düzenlenmiş olan ve gitarist Vladimir
Mikulka'ya ithal edilen bu küçük süit,
Rak'ın Rönesans çagı müziginin özünden
çok ruhunu alaycı bir üslupta yansıtışını
sergiler. İnsanlıgın düşüncesine özgürlük
getiren, büyük olanaklar saglayan. onları
harekete geçiren ve dürten Rönesans'a Rak
ta uzak kalamamış, kendi Rönesans ben
zeri temasını bestelemiş. ancak yeni ve vir
tüoz çeşitlemelerle -bu kez Rönesans'ı pek
anımsatmayan biçimde- işlemiştir. Böyle
ce şakacı ve teknik bakımdan güç bir eser
yaratılmıştır.

Birbirine baglı olarak çalınan eser önce
tizlerde yansıyan agır tempodaki temayla
başlar. Tema iki bölümlüdür ve çeşitleme
ler düzenli biçimde her iki bölümü de kap
sar. Hızlı tempoda ve 12/8' lik ölçüdeki
1 .Çeşitlemede önce eşlik kısaca sergilenir,
sonra da eşlik bu kez temayla birlikte du
yurulur. 4/4'lük ölçüdeki 2.Çeşitleme ise
16'lık notalarta oluşan canlı kadanslarla
-Rönesans çagını da aşan hızda- bir dans
şeklinde sergilenir. 6/8'lik ölçüdeki 3.Çe
şitleme ise akorlarla -tipik Rönesans çağı
Galliarda'ları benzeri- başlar. Eserin sonu
nu ise çok hızlı (prestissimo) tempoda ve
Re Majör tondaki 2/4'lük ölçüdeki Dans
oluşturur. Üçüncü çeşitiernenin akorlarıyla
ikinci çeşitiernenin kadanslarını kaynaştı
ran şekilde. sürekli güçlü (fortel-hafif !pi
ano) nüans karşıtlıklarıyla sona ulaşır.
(Süre 5')

VILLA-LOBOS
PRELÜD VE 3 ETÜD

de Janerio'da dogan Brezilya'nın
nlü besleeisi Heitor Villa-Lobos ilk
üzık dersterme vıyolonsel çalan
babasıyla başladı. Sonra da gitar öğrene
rek, gençliginde geçimini çeşitli eğlence
yerlerinde çalgı çalarak kazanan Viila
Lobüs 18-25 yaşları arasında Brezilya' nın
çeşitli bölgelerini dolaşarak ilginç müzik
ler deriedi ve bunları konserlerde sunarak
büyük başarı kazandı. Daha sonra ünlü
piyanist Artur Rubistein'ın eserlerini yo
rumlamasıyla üne erişti ve 1923'de burs
lu olarak Avrupa'ya gönderildi. 1930'a ka
dar Paris'te kaldı, ancak birçok Avrupa
kentinde ve Amerika'da konserler yönet
tL 1930'da ülkesine dönen ve Brezilya'nın
müzik egitiminde önemli bir lider olarak
seçkinleşen Villa-Lobos, Egitim Bakanlı
&ı'nın yönetiminde birçok konservatuar
kurdu.
Brezilya folklorunu yansıtan eserlerinin
başında 14 Choros U920-29l, beş Bachia
nas Brazilerias (1930-45) gelir. Bu arada
pekçok bale. koro eserleri, 10 senfoni, beş
piyano konçertosu, gitar, armonika, arp
konçertoları. 17 kuartet ve birçok oda mü
zigi. piyano ve gitar için eserler bestele
yen Villa-Lobos'un en önemli solo gitar
eserlerinin başında 1908-12 arasında yaz
dıgı " Suite Popular Brasileria", 12 Etüd
·

( 1929! ve beş Prelüd (1940) gel(r.
1940'da Rio de Janeiro'da yazdıgı ve Min
dinha olarak adlandırdıgı ikinci eşi Arınin
da'ya ithaf ettigi beş Prelüd romantik bir
üslupta, Chopin prelüdlerini anıı:nsatan bi
çimdedir. Bunlardan Re Majör tondaki
5 . Prelüd çok zarif bir romans havasında
sakin başlar. Prelüdün ikinci bölmesi ise
çok duygulu ve tutkulu, sanki ümitsiz bir
aşk şarkısı gibidir.
1929 yılında Paris'te gitarist Andres Se
govia'nın siparişi üzerine yazdıgı ve ona
ithaf ettigi 12 Etüd ise gitarın çeşitli zor
luklarını gözeten, teknik ustalık isteyen
parçalardır. Mi minör tonda ve 4/4'lük öl
çüdeki ll .Etüd önce çok agır (l..ento) baş
lar. Sonra hızlanarak (piu mossol besteci
ye özgü şekilde, metodinin basta çift ses
lerle, ilginç bir arpej eşliginde duyurutma
sını sağlar. sonra başladığı gibi ağır biter.
M i Majör tonda ve 4/4'lük ölçüdeki
7. Etüd ise çok canlı !Tres animel tempo
da fırtına gibi bir kadansla başlar; ancak
bu kadansların arasındaki akorlarla din
lenir. Arpejli bölmede lirik bir ezgi belirir.
Bu ezgi yine Villa-Lo):ıos'a özgü biçimde
yansır. Sonra daha hızlanan (piu mossol
ve güçlü akorlarla gelişen Etüd yine canlı
kadansla sona ulaşır ve agırtaşarak biter.
M i minör tonda ve yine 4/4'lük ölçüde
ki l.Etüd "Arpej Etüdü" başlıgını taşıı: Al
legro non troppo (hızlıcal tempodaki parça
tümüyle arpejle çalınır. Kromatik akodar
la ulaşılan orta bölme küçük bir geçiş ka
dansı sergiler ve Etüd, armonik sesleri de
kapsayan sona ulaşır. (Toplam süre: 13'l

M

DUSEK
SONAT

üzikçileriyle ünlü Bohemya'da bir
köylünün oğlu olarak doğan Çek
besteci Frantişek Xaver Duşek
Prag ve Viyana konservatuarlannda hamisi
Kont Sporck'un yardımıyla egitim görmüş,
1 770'de Prag'a yerleşerek piyanist ve öğ
retmen olarak etkinliğini sürdürmüş; Ko
zeluch. Vitaşek ve Maşek gibi öğrenciler
yetiştirmiş. evi Prag müzik yaşamında
önemli bir yer kazanmıştır. " Figaro'nun
Düğünü" operası için Mozart' ı bu kente
davet edenlerin başında yer alan Duşek,
ayrıca yazlık vi Ilasını besleeiye tahsis ede
rek onun " Don Giovanni" ve " La Cle
menza di Tito" operalarını tamamlaması
na yardımcı olmuştu.
40 senfoni. dokuz konçerto, pekçok kon
çertino. küçük oda müzigi topluluklan için
37 Partita. 20 yaylıçalgılar kuarteti, Diver
timento'lar. klavyeli çalgılar için 20'yi aş
kın sonat ve sonatina basteleyen Duşek'
in sonatları genellikle ögretim amacıyla ya
zılmıştır. Viyana'daki ögretmeni Wagense
il' i anımsatan melodik figürasyonlarla iş
lenmiş olan sonatlar üç bölümlüdür. Prog
ramda yer alan ve aslında klavsen için ya
zılmış olan Do Majör Sonat ta 1788'de Vi
yana'da yayınlanmıştır. Gitar için uygula
masını Vladimir Mikulka'nın yaptıgı so
nat Çabuk-Agır-Çabuk (AJ!egro-Andante
Ailegrol .tempolarda ve klasik üsluba ya
kın biçimde düzenlenmiştir.
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•

KOŞKİN
PRENSİN OYUNCAKLARı

•

le başlar. Oyuncak askerlerin bilinçsizce
yürüyüşü hızlanır. türlü vuruşlarla. telie
rin anahtarlar yanından çekilişi gibi oyun
tarla güçlendirilir.
Sü itte beşinci, programdaki 4. Parça
" Prensin Arabası" önce bir arabanın za
rif hareketini sergiler gibidir. En sonda at
ların nal sesleri duyulur gibi olur. (Süre ll')

•
I

SOR
GİRİŞ VE VARYASYONLAR

spanyol gitarist ve besteci Fernando Sor
Barselona'da doğmuş, beş yaşında gi
tar çalmaya başlamış; Monserrat ma
nastınndaki müzik eğitiminden sonra ope
ralar. senfoniler. oda müziği. dokuz bale,
iki ve dört el için pekçok piyano eseri, gi
tar ya da piyano eşliğinde şarkılar yazmış.

Q

nç Rus besteci ve gitarist Nikita
.
oşkin Moskova Konservatuarı n
a gitar ve kompozisyon öğrenimi
yapmış, gitar için 40'ı aşkın beste yazmış
tır. Bunlar arasında solo parçalardan baş
ka klavsen-gitar, iki kontrabas-gitar gibi çal
gı uyumlarını da deneyen Koşkin'in batı
dünyasında en çok tanınan eseri. gitarist
Mikulka için yazdığı " Prensin Oyuncak
ları" adlı solo gitar süitidir.
1981'de bestelenen ve altı parçadan olu
şan, ilginç temalik fikirleri sergileyen ve
bunlan perküsyon (gitann gövdesine ya da
köprüye vurarak elde edilmesil gibi etekt
lere bağlayarak plastik olarak resirolerneğe
çalışan besteci , bir masalı konu almıştır.
Fındıkkıran süitinde olduğu gibi bir pren
sin oyuncukları canlanmakta ve onu be
raberce masal dünyasına götürmektedirler.
Bu masalı bilmeden Glissando (kayma) ,
Tambura (köprüye avuç içiyle vurma) , Ra
sueado (sağ elin tüm parmaklarıyla telle
re vuruş), telleri tımakla gıcırdatmak gibi
tüm efektlerin etkisiz kalabileceği süit ya
rım saat kadar sürmektedir. Özellikle gi
tardan daha çok ses elde etmeğe çalışan
Koşkin, tek porteye yazılan gitar notasım
piyano gibi iki porte üzerine geçirmiş, böy
lece efektleri daha bilinçli sergileyebilmiştir.
Bu konuda V. M ikulka ile beş-altı yıl sü
ren çalışmalar ve konserlerdeki etkilerle de
nenen süit böylece son şeklini almıştır.
Eser prensi ve oyuncuklarını anlatan beş
bölümle. bu beş bölümün temalarını var
yasyonlada işleyen bir finaiden oluşur.
Bu konserde gitarist Mikulka eserin dört
bölümünü seslendirmekted ir: Eserin
!.Parçası "Yaramaz Prens" önce ağır tem
poda ve düşüneeli başlar. Prensin karar
sızlığı hafif glissandolarla vurgulanır, sonra
çeşitli vurma efektleri yaramazlığa başlan
gıcı simgeler.
2. Parça "Mekanik Maymun", mekanik
vuruşlarla girer. Maymun harekete geçer,
sonra da hızlanır gibidir. Ilginç vuruşlar eş
liğinde duyurulan akorlar. sonunda da kur
gunun bitip oyuncağın hareketsiz kalma
sına kadar sürer.
Programda 3. Parça (Süitte dördüncü)
"Oyuncak Askerler", telierin üstüste yer
leştiriterek elde edilen trampet efektleriy-
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Yüzbaşı rütbesiyle Portekiz'e karşı savaş
mış. sonradan yerleştiği Paris ve Londra'
da gitar virtüozu olarak ün kazanmıştır. Av
rupa ve Rusya'da turnelere çıkan. ayrıca
eserlerini sahneleyen Sor, Londra'da " !z
mir Pazarı" balesinin ilk temsilini gerçek
leştirmiştir. Eserleri bugün gitar repertua
rının en önemli bölümünü kapsamasına
karşın genellikle o zamana göre çok güç
olduğundan kendisine para kazandırma
mış ve Sor fakirlik içinde Paris'te ölmüştür.
Bunların arasında 181 Tde yazdığı ve
182l 'de Londra'da basılan Op.9 "Mozart'ın
Sihirli Flüt Operasından bir Arya Üzeri
ne Giriş ve Çeşitlemeler"i, Sor kardeşi Car
los·a ithal etmiş ve ilk kez Londra konse
rinde seslendirmiştir. Operanın. birinci
perde finalinden Monostatos ve esirlerin
ünlü "Oh cara armonia" (Das klinget so
herrlichl adlı aryası üzerine Giriş. Tema ve
beş Çeşitierne olarak Mi Majör tonda ve
2/4'lük ölçüde bestelenen eser önce ağır
bir Giriş'le başlar. Sonra ağır tempoda !An
dante moderatol tema sunulur. . l .Çeşitleme
hafif ([eggerol ve zarif biçimdedir. Ağır ve
duygulu (Lento espressivol tempoda ve mi
nör tondaki 2. Çeşitiernenin biraz hüzünlü
bir havası vardır. Daha sonraki. hızlanan
ağırlaşan 3.Çeşitleme bir ara müziğini an
dınr. 4. Çeşitierne çok hızlı lpiu mossol
tempoda bir arp şeklindeki kadanslan yan
sıtır. 5.Çeşitleme ise virtüoz bir gösteri bi
çiminde, akorlarla biten linale ulaşır.
(Süre T l

TARREGA
3 MAZURKA
lensiya'da doğan İspanyol gitarist
ve besteci Francisco Tarrega günü
müz klasik gitar ekolünün kurucu
sudur. 1862'de J. Arcas'ın öğrencisi olmuş.
1874'de Madrid Konservatuarı'na devam
etmiş, daha sonra Paris ve Londra konser
leriyle büyük ün kazanmıştır. Beethoven.
Chopin, Mendelssohn. Wagner'in yanın
da arkadaşı olduğu Ispanyol bestecileri
Granados ve Albeniz'in eserlerinin de gi
tar uygulamalarını yapmış. ayrıca bilinen
78 özgün eser yazmıştır.
Aslında Polanya'nın ulusal dansı olarak
Chopin tarafından Avrupa'ya tanıtılan
3/4 ' l ü k tempodaki Mazu rka dansı,

19.yüzyılda Paris ve dolayısıyla Ispanya sa
lonlarını da sarmış, Tarrega'nın da ilgisi
ni çekmiştir. Bu programda yer alan bu üç
Mazurka' nın özgün elyazması bulunama
mıştır. İlk kez Valensiya'da Antich y Tena
yayınevince basılan eseriere bu kadın ad
larını yine bestecinin koyduğunu, Tarre
ga'nın biyografisini yazan ünlü gitar öğ
retmeni Emilio Pujol öne sürmektedir.
Ağır (Lentol tempodaki Mazurka (Ma
rietal Lı minör tonda hüzünlü başlar. Ma
jör tona geçen hızlı (piu mossol orta böl
meyle canlanan Marieta yine ağır ve duy
gu lu sona erer.
Orta hızdaki (Moderatol Mazurka tAde
lital bunların içinde en ünlüsüdür ve çok
kez de hafif müziğe uygulanmıştır.
Sol Majör tondaki Mazurka' nın özel bir
ismi yoktur; temposu da kesinlikle belir
tilmemiştir. Ancak diğerleri gibi zarif ve kı
sa olan parça sürekli ağırlaşarak yüksele
rek bir ara gizemli (misterioso) bir hava ka
zanarak sona ulaşır. (Süre 7' )
•

R

KOŞKİN
USHER VALS

•

sya' nın batıya açilmasını sağlayan
bu son yıllar, doğu ve batının gita
istlerini de yakınlaştırmıştır. Rus
besteci Koşkin'in. 12 Nisan 1969'da ölen
ve solo gitar için ilk İngiliz eserini yazan
öğretmen ve gitarist Terry Usher'in bir te
ması üzerine yazdığı bu zarif vals bunun
bir kanıtıd ır.

P:

BARRIOS
VALS

raguay'ın en ünlü bestecisi olan kı
ılderili asıllı Agustin Barrios Man
gore. Segovia'nın teşvikiyle gitar için
300'ü aşkın parça yazmıştır. Bunların ço
ğu tanınmış Güney Amerika halk ezgile
rinin veya danslarının çok ustaca, adeta
virtüoz biçimde gitara uygulanmış şeklidir.
Olağanüstü bir tekniğe sahip olan ve üs
telik gitarında naylon veya bağırsak yeri
ne çelik tel kullanarak gücü başaran Bar
rios'un şakacı ve duygulu bir üslubu var
dır. Vasleri. mazurkaları, prelüdleri ve Pa
raguay dansları Güney Amerika müziği
nin en seçkin ömeklerindendir. Bunlardan
Vals No.4 ağır bir girişten sonra etkili bir
bas eşliğinde. biraz salon müziği havasın
da canlanır. Orta bölmede arpejlerle bir
pasaj sergilen ir: canlı bir kadansla hafif ve
zarif sona erer. (Süre 4 ' 1
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BEKO GÖRÜNTÜLERiDiR
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BEKO FARKI YARATlR, FARKLIYI YAŞATlR.
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MOZART
SONAT

ALEXANDER LONQUICH

960 yılında Trier'de Wmanyal d$1
Lonquich önce Köln Konservatuan'n
da Astrid Schmidt Neuhaus'la, 1972'
jen itibaren de Müzik Akademisi'nde pi
yano egitimi gördü. Çalışmalannı daha
sonra Essen'de Folkwangschule'de Paul
Badura-Skoda, Stuttgart'da Andrej Jasinski
ve Milane'da da İlonka Dekcers'le sürdür
dü.
14 yaşında Köln Akademisi'nde Karl
Kreiten Ödülünü kazandı, 16 yaşında da
' 'Aiessandro Casagrande' · Uluslararası Pi
yano Yarışması'nda birinci oldu. Kazan
dıgı bu başanlar sonucu aranılan bir pi
yanist haline gelen ve eleştirmenlerce "ye
ni bir piyano yıldızı" olarak nitelenen
Alexander l..onquich, orkestra konserleri
ne solist olarak katılmakta, resitaller ver
mektedir. Sanatçı bu konser mevsiminde
Berlin Filarmoni eşli�inde çalacak ve
Montreux Festivali'ne katılacaktır.
Nikita Magaloft ve Paul Badura-Skoda'y
la piyano ikilisi, oboist Pietro Borgonovo
ve Frank Peter Zimmermann'la keman
piyano ikilisi olarak konserler veren sanat
çı, yine Zimmermann'la Mozart Sonatia
n EMI için pla�a doldurmuştur.

örülmüş bir Rondo"dur. Ana tema -tam
Bach benzeri- bir kontrpuanla üç sesli ola
rak işlenmiş ve melodik yönü çokseslilik
arkasına gizlenmiştir. Daha sonra oluşan
iki önemli temanın ikincisi. ana temayı bi
le aşan bir gelişme sergiler. Çok sesli bir
Coda"yla doruğa ulaşan bölüm heyecanlı
sona ulaşır. (Süre 26")

2

•
E

lk keman sonatını yedi yaşında yazan
Mozart, bu çalgı için 41 sonat bestele
iştir. Onun Viyana"da, 24 A�stos
1 787'de tamamladığı KV526 sonatı da son
önemli keman sonatıdır. Mozart daha son
ra bir sonat -ya da adlandırdı�ı gibi So
natina (KV547l- yazmışsa da bunu, mü
zi�e yeni başlayanlar için eğitim amacıy
la- bestelenen kolay bir eser olarak tanım
lamıştır. Ünlü " Küçük bir Gece Müziği"
adlı serenaltan bir gece sonra tamamlanan
La Majör Sonatı ise, özellikle son bölümü
nün virtüozlu� gerektirmesine karşın Mo
zart'ın en olgun ve en büyük keman so
natlarının başında gelir; hem de besteci
nin, eserin başına "Keman eşliğinde Pi
yano Sonatı" cümlesini yazmasına kar
şın!. . . Mozart' ın kent dışında Landstras
se'de oturdu� o günlerde, besteci K.E
Abel'in ölümünü haber alması üzerine
eseri yazdıgı sanılıyor; çünkü sonatın son
bölümünde Abel' in Op.5 No.5 Piyanolu
Üçlü'sünün ismi belirtilmiş.
İlk kez aynı yılın Eylül ayında Viyana'
da Hoffmeister yayınevince basılan ve üç
bölümden oluşan eser, Bach'ın yüce poli
fonisi (çoksesliliğD ile Mozart ' ın yeni kon
sertant stilinin mükemmel bir kaynaşımı
sayılır.
6/8'1ik ölçüde, La Majör tonda başlayan
!.Bölümde (Molto Allegro) çok hızlı ve se
vimli bir tema hemen sergilenir. Bunu iz
leyen dört melodik tema bu canlı bölüme
zenginlik kazandırmasına karşın özü boz
maz; ilk ve son temalar, gelişirnde cesur
ca ton değişimlerine uğrar.
4/4'lük ölçüde, Re Majör tonda ve orta
hızdaki 2.Bölüm (Andante) ise bilgeliği şi
irsel ve dinlendinci bir havada yansıtır. Bö
lümün kesin polifonik stili, sanki uzakta
bulunmanın duygusunu arttırır. Alfred
Einstein' ın bu konudaki sözleri şöyle:
" Ruhla sanat arasında öyle bir denge ku
rulur ki, sanki yüce Tanrı sonsuzlu� bir
iki dakika için durdurmuş ve bunu, tüm
hakedenlerin yaşamın acı tatlığını değer
lendirmelerine izin vermek için yapmış".
4/4' lük ölçüde, La Majör tondaki ve çok
hızlı 3.Bölüm !Presto) ilk bölümün çoşku
sunu aşan biçimde, genişletilmiş ve uzun

DEBUSSY
SONAT

5 Mart 1918'de Almanların Paris' i
bombardıman ettikleri saatlerde kan
serden ölen Fransız besteci Claude
Debussy'nin son yıllarda yazdığı üç so
nattan sonuncusu olan Keman Sonatı
191 7'de tamamlanmıştır.
! .Dünya Savaşına katılarnıyacak kadar
hasta olan Debussy milliyetçilik bilinciy
le. her türlü Alman kültürünün etkisinden
uzak kalmaya gayret etmiş ve kendini her
şeyden önce " Fransız müzikçisi" olarak
tanımlamış. ancak "Fransız müzikçisi C.
Debussy tarafından değişik çalgılar için
bestelenmiş altı sonat'' başlıklı tasavvuru
nu gerçekleştirememiştir. Savaşın büyük et
kisiyle moral çöküntü içinde de olan De
bussy'nin hastalığına karşın üçüncü sıra
daki bir sonatı tamamlayabilmesi. belki de.
onun kemancı Arthur Hartman ile önce
den planlanmış Amerika tumesine çıkma
düşüncesiyle gerçekleşebildi.
Debussy'nin halk karşısındaki son gö
rünÜşü de, 5 Mayıs 1917'de, genç Fransız
kemancı Caston Poulet ile bu sonatın ilk
yorumunda oldu. Debussy bu sonat hak
kındaki düşüncelerini de şöyle belirtmiş:
" Hasta bir adamın savaş kargaşası içinde
neler yazabileceğini gösteren belgelere bir
örnek olması yönünden ilginç olabilir".
Ancak ince alaycı, parlak virtüoz yönle
rinden çok ruhsal canlılığı ve zenginliği,
olgunlu� ve sıcaklığıyla ün kazanan, se
vilen bir eser oluşu, bu belgeyi gölgede bı
rakmıştır.
Teknik yönden oldukça güç olan, ke
mancıya wr görevler yükleyen eserin üç
bölümü doğaçlama gibi birbirine yaklaş
tırılmış. sanki bir bütün olarak serbestçe
akıcılık kazanmıştır. Kısa motiflerle formül
leşen, gölgeli kontrastiada ve değişken ri
timlerle çekicilik kazanan, abartıcı rapso
dik hareketlerden sakınılan sonatta keman
-uyumlu armonisiyle rahatlatan ve ancak
çok ender melodi çizgisine yaklaşan piya
nonun eşliğinde- besleeinin kendi iç ko
nuşmasını yansıtır gibidir. Özellikle çabuk
tempoda ve 3/4'lük ölçüdeki l.Bölümün
Wlegro vivo) tutkulu ve tatlı (dolce espres
sivo) başlayan anlatım, "Fantasque et
I...eger" tOiağandışı ve hafif) başlıklı Ara
müziği Untermede) ile özlemi belirleyen bir
serenada dönüşür. Çok canlı mes anime)
olar.ak sunulan ' 'Finale'' ise, Debussy'nin
İberia adlı eserini anımsatan bir Rondo
üzerine sürekli hareket (Mouvement perpe
tueD biçiminde kuruludur. Debussy'nin
' 'Gelecekte, gökyüzünde serbestçe salınır
gibi görünen eserlerden sakının; onlar çok
kez hasta bir beynin karanlıklarının
105
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ürünüdür" sözlerine işaret eden eleştir
menler yine onun, " Dönüp kendi kuyru
gu
ısırmaya çalışan bir yılanın izleni
rı· bırakan bu hareket" cümlesiyle finali
tan lıyorlar. (Süre 13')

•

O

JANACEK
SONAT

•

oslovakya'nın Smetana ve Dvo

rak'tan sonra yetiştirdiği üçüncü bü

k bestecisi olarak kabul edilen
Leoş Janacek, ülkesinin folklorik de
gerlerini yeni armonik ve izlenimci tımsal
değişikliklerle ve ritmik yogunlukla işleyen
bir sanatçı olarak tanınır. O n un az sayı
daki oda müzigi eserleri arasında iki ku
artet, piyanolu bir üçlü, viyolonsel için
" Masal", piyano ve oda orkestrası için iki
konçertino, keman için Do minör " Dum
ka", Mi minör romans ve 1922'de yayın

2/4'lük ölçüde, hızlıca Wlegretto) tem
podaki 3.Bölüm ise Scherzo stilindedir.
Pentatonik renkli bir dans ezgisini, Trio

bölmesinde lirik bir tema izler.
4.Bölüm ise gelenege uymayan biçim
de agır (Adagiol tempodadır. Piyanonun
sundugu agır, kasvetli motifle, kemanın
ona adeta çılgın havada verdigi cevap, Ja
nacek'e özgü kontrastı oluşturur. Güneşli

bir ortam yaratan Mi Majör tondaki ikin
ci bir tema ancak çok kısa bir süre belir
ginleşir. Hemen tekrar dönen kasvetli gi
riş egemen olur. Sondaki görkemli tekrar
da (reprisel ise, ana tema keman tarafın
dan fortissimo güçte, tiz piyano tremolo
su eşliginde doruğa çıkarılır. Arada teskin
edici yan temanın da sergilendiği fina! bu
karşıtlıkla -görülmemiş biçimde- sona ula
şır.

RAVEL
SONAT

lanan Sonat sayılabilir.
Janacek bu tek keman sonatı için şun
ları söyler: " Bu sonatı, 1914 yılında, sa
vaşın başında, Rusların Moravya'ya girdik
lerini gördügümüz günlerde yazdım". Da
ha sonra birçok kez düzeltilen ve bugün
kü şekline ulaşan eser, ilk kez 22 Aralık
1922'de Prag'da yorumlandı. Sonatın agır
lık merkezi önce üçüncü bölüm olarak ya
zılan, düzeltmeden sonra da ikinci bölü
mü oluşturarı Balad'dır. Sonatın ilk sesien
dirilişinden önceki provalarda ise besteci,
her iki sanatçıyı uyararak, dördüncü bö
lümdeki koral biçimde sona eren ağir bi
tişte piyanonun tremololarının olaganüs
tü heyecanlı yorumlanmasını ve böylece
Rus askerlerinin ülkeye girmege başladık
ları anın vurgulanmasını istemiştir. Aynı
yılda yazılan "Katya Kabanova" operası
nın motifleriyle yakınlık gösteren Rus at
mosferiyle Sonat, özgürlük bekleyen Rus
hayranı }anacek'in stiline örnektir. Roman
tik anlamdaki melodiden vazgeçilmiş, kı
sa ve etkili motifler kullanılarak süsleme
lerden kaçınılmıştır. Arınonide de akorlar
çogu 'kez serbestçe düzenlenmiştir. Eserin
belirgin klasik bir mimari yapısı olmama
sına karşın, hayat dolu ve dinleyiciyi kav
rayan, onu zorlayan bir yaratılıştadır.
Ünlü kemancı Josef Suk'un 1923'de Salz
burg'ta Uluslararası Çagdaş Müzik Festi
vali'nde de yorumladığı, ilk basımında
parmak işaretlerini (doıgte) koydugu Sonat
dört bölümden oluşur:
3/4'lük ölçüdeki l.Bölüm hareketli (con
moto) tempodadır. Kemanın kısa bir do
gaçlama (irnprovize) şeklindeki etkili giri
şi, ana temadan çok güçlü (fortissimo) do
gar. Serimin (exposition) sonunda beş öl
çülük ağir (Adagio) bölmede ritim değişik
.liklerinin oluşturdugu kırık, sanki kötürüm
gibi beliren motif ise gelişirnde önem ka
zanır.

3/8'lik ölçüdeki 2.Bölümde, hareketli
kon moto) hızdaki Balad'ta, bir bas ben

zetirnle (iroitation) bütünlenen ana tema,
-Janacek'te ender görülen- uzun nefesli bir
cümleyle Rondo formunda yeni bir hava

yaratır.
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ndisini Fransızdan çok İspanyol
Bask kabul eden Maurice Ravel'in
serlerinde büyüleyici bir zariflik.
duygu! u bir davranış, aydın bir anlayış he
men fark edilir. Ravel, bu özelliklerini yan
sıtan Keman-Piyano Sonatını 1923'te bes
telerneğe başladı, 1927 ilkbahannda Mont
·tor 1 'Amaury'de tamamladı.
Ravel, eserini ithat ettigi kadın kemancf
Helene Jourdan-Morhange ile beraber par
mak işaretlerini (doigte), yay işaretlerini
gözden geçirmişti. Ancak sonat ilk yorum
dan sonra çeşitli eleştirilere neden oldu;
sırf zorluk olsun diye teknik güçlükleri ön
plana alarak yorumcuyu yıldırmayı amaç
ladığı öne sürüldü. Ravel' in otomatlara,
mekanik aygıtiara olan büyük merakını
müziğe uyguladığı savını da özellikle Stra
vinsky destekliyor ve besteciyi " İsviçre
Saatçisi" diye adlandırıyordu. Ravel'in ar
kadaşları bile sonatı " boş bir entellektüel
oyun", "insancıl olmayan fiziksel bir
deneme' · olarak tanımladılar. Bu arada De
bussy'nin de arkadaşı olan koro yönetici
si Em ile Vuillermoz. onun kendini göster
mek için çok cesur bir anlatımı göze aldı
gını, rahatsız edici uyumsuzlukları (diso
nance'larl kalın çizgilerle ve kolaylıkla iş
leyerek genç öncü bir besleeiden çok da
ha iyi degerlendirdiğini belirtiyordu.
Bu kadar eleştiriye uğrayan -ve 1920'de
bestelenen keman-viyolonsel sonatının yo
gu n çokseslilik ve olağandışı güçlü etkisi
ne karşı- bu Keman-Piyano Sonatı çok sa
de bir biçimdedir. Ravel'in sevgili çalgısı
piyano çok hafif ve cam gibi ince, çok yer
de iki-üç sesli kullanılmıştır.
l.Bölüm Wlegrettol esnek, kendine has
bir havadadır. Değişen 6/8 ve 9/8'lik ritim
de piyano pastoral temayı Sol Majör ton
da sunar. Keman bunu tekrarlıyarak girer
ve zarif hareketlerle gel işti rir. Piyanonun
yol göşterişine keman, geç olsa bile, uyar
ve piyanoyla dört ayrı temayı işler. Kema
na sonoritesinin güzelligini gösterme fır
satı veren, şarkı söyler gibi (cantabilel cüm
lelerle bölüm, "L:Enfant et !es Sortileges'
'deki (Çocuk ve Büyülerı sade ve hariku-

Iade diyalogu anımsatır biçimde hafifçe so
na ererken piyano yine etgiyi çekingence
dunırur.
2. Bölüm başında piyano ve keman rit
mi beraberce belirler. Pivanonun devam
eden eşliğinde keman Blues'un hüzünlü
ezgisini Moderato Andante tempoda su·
nar ve işler. Orta bölmede. Ravel' in dört
yıl sonra bestelediği Sol Majör Piyano
Konçertosu' na benzer anlar yaşanır. Gersh
win'in 1925'de ilk kez yorumlanan piya
no konçertosunu anımsatan caz perspek·
tifi müzikal fikri oluşturur ve bölümü et
kiler. Bölüm. Blues motifinin pianissimo
duyulmasıyla sakince sona erer.
3. Bölüm gittikçe hızlanan bir Allegra'y
la başlar. Durmak tükenmek bilmeyen bir
" Perpetum mobile" (sürekli devinim) Pres
to'ya dönüşerek kemanı rahat bırakmaz.
Aynı değerdeki notalar çabuk biçimde sı
ralanır: Weber, Mendelssohn ve özellikle
Paganini' nin kullandığı bu hızlı enstrü
mantal parça besteleme stilini Ravel de Pa
ganini virtüozitesi biçiminde benimsemiş
tir. Ancak burada her iki çalgı sanki bir·
birini tanımıyormuş gibi. ayrı ayrı ustalıkla
yol alarak kendine özgü bir dinamizm ya·
ratır. (Süre 18'l

Good News !
Lufthansa Kuzey Ameri ka'n i n 1 7 şeh ri ne
d i rekt uçuyor.

Amerika'ya seyahat eden

yapıyoruz. Dünyanın e:ı mo

Sizi uçağımızda görmekten

lerin en büyük sorun u :

dern uçakları nda, Lufthansa

mutlu olacağiz.

A B D ' de aktarma yapmak.

servisi ve Lufthansa kon

Lufthansa sizin için bu işi ko foruyla.

Kuzey Amerika'da uçtuğu
muz başlıca şehirler:

laylaştırıyor. Artık aktarmayı
Almanya'da yapacaksınız.
Amerika ve Kanada'da 17
büyük şehre uçuyoruz.
Bunların büyük çoğu n luğu
da non-stop uçuşlar.
Kuzey Amerika'ya toplam
olarak haftada 166 sefer
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MEHVEŞ EMEÇ.
W.A. MOZARf

piyano/piano

•
I

Fransız Şarkısı · 'Ah, vous dirai-je Maman' '
Üzerine 12 Çeşitleme, Do Majör, KV265/
12 Variations on the French Song
'Ah, vous dirai-je Maman' ' in C Major, KV265

( 1 756-1791)

stanbul'da dogan ve dört yaşında Ra
na Erksan'la müzik çalışmalarına baş

•

R

SCHUBERf

ayan Mehveş Emeç, egitimini İ. B. Kon

3 Piyano ParçasıiPiana Pieces, D946

servatuan'nda önce Prof. Ferdi Statzeı; son

2. Allegretto

turya Lisesi'ndeki ögrenimiyle birlikte pi

ı . Allegro assai

(1797-18281

ra

3. Allegro

11

m
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R. SCHUMANN
( 1810-1856)
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Kreisleriana, Op.16

1. Aeusserst bewegt (Vivacissimo)

Allegro ınolto sentimento:

(Si bemol Majör/B fiat Major)

lntermezw

I (Sehr lebhaft)
lntermezw II (Etwas bewegter)

3. Sehr Aufgeregt: Allegro molto agitato

vatuan 1978'de Pekiyi dereceyle bitirdi. Bir
süre Avusturya'da Elisabeth l..eonskaja ile
çalışan Emeç, Salzburg Devlet Müzik Yük
sek Okulu (Mozarteum) sınavlarını kazan

dı ve Prof. Peter Lang'ın ögrencisi ·oldu;
Mozarteum konserleriyle festivallerde Mo

zart yorumuyla dikkat çekti. Mehveç Emeç
ayrıca Mozarteum'dan Konser Piyanistli

gi Bölümü'yle birlikte Pedagoji Bölümü
diploması aldı ve ihtisas �ptı.

1983'de Bösendorfer Yarışması birincisi

olan sanatçı,12 ve 15. Ul4slararası İstan

(Sol minör/C minor)

tıldı. 1988 yılında Fransız Hükümeti tara
fından Uluslararası Ravel Akademisi'ne

6. Sehr Langsam: Adagio

(Si bemol Majör/B fiat Major)

7. Sehr Rasch: Allegro molto

(Do minör-Mi bemol Majör/C minor-E fiat Major)

8. Schnell und Spielend: Allegro scherzando
(Sol minör/C minorl

-

D

(Sol minör/C minor)
4. Sehr Langsam: Adagio

(Si bemol Majör/B fiat Major)
5. Sehr Lebhaft: Molto vivace

J.

da özen Vezirliog!u'yla sürdürdü. Avus

yano egitimine de devam ederek konser-

m

(Re minör/D minor)
2. Sehr innig und nicht zu rasch:

Katkılarından dolayı /BM Türk Ltd. Şti. 'ne teşekkür ederiz.
-��� We should like to thank IBM Türk Ltd. Şti. for their contributions.
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MEHVEŞ EMEÇ

bul Festivalleriyle, 19SS'de düzenlenen
Uluslararası Genç Yıldızlar Festival'ne ka

çagrılan Emeç, 40 piyanist arasından Bor
deaux Ulusal Orkestrası eşliginde Ravel'in

Sol Majör Konçertosu'nu çaldı.
1985 yılında başladıgı · 'emprovize' ' mü
zik çalışmalarıyla Avusturyalı bestecilerin
begenisini kazanan, çeşitli seminerlere ka

tılan Mehveç Emeç, repertuar çalışmala
rını Londra'da ünlü pedagog Maria Cur

cio'yla sürdürmektedir. Halen İzmir Dev
let Senfoni Orkestrası solisti olan Emeç,

1988'de Bilkent Üniversitesi "Sanatta

Yeterlik' · derecesini almış ve 1990'da da ay
nı üniversitede Doçent olmuştur.
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MOZART
12 VARYASYON

2 yaşındaki genç Mozart, Aloysia We

ber'e aşık olduğu yıl Paris tumesine

gitmek istememiş, ancak babasının ıs

ran

üzerine 58 yaşındaki annesiyle 14 Mart

1 778'de yola çıkmışlar, 23 Martta Fransa'
nın başkentine ulaşmışlardı. O günlerde

Paris müzik çevresi Gluck hayranlarıyla
Piccinni hayranlarının kavgalarına sahne

oluyordu ve böylece Mozart' ın başarısı da
pek büyük olmadı. Babasının öğütlerine

göre Paris'teki tüm diğer müzikçilerle,

Gluck, Piccinni, Gretry ile görüşmekten

Schu bert tutkulu üçlü ve oktav aralıklarla
çalınan Si Majör melodiyi bırakmış; gü

zel ezgi! i, La bemol Majör tondaki Andan

lü olan, ara verilmeden çalınan bu sekiz
fantezi herşeye rağmen klasik kalıplara uy

rettol tempodaki 2 . Parçanın ana bölümü
olan zarif ezgi -Einstein'e göre- İtalyan et

heyecanlı, Si bemol Majör tonda olan üçü

kisini taşır. Daha sonraki Do minör ve La

bemol minör tondaki iki bölmenin karşıt

ise hülyalı ve ağır havadadır.
Re minör tonda çok canlı {ı\eusserst Be

lığının oluşturduğu endişe ve ümitsizlik or

wegtl ! . Fantezi önce güçlü (forte) sonra ha
fif (pianol Schumann'a özgü arpejlerle sü

sonradan çıkarmıştır) .
Mi bemol Majör tonda, hızlıca (Alleg

tamı ise, bestecinin "Winterreise" (Kış Yol

culuğu! Lied dizisinin karanlığını anımsa

tır.
Son parça Do Majör tonda ve neşeli W

legrol tempodadır. Ateşli havası. senkop

3 Temmuz günü annesi Anna Maıia, ne
deni bilinmeyen şekilde. bir mu m gibi ya

ilkell iğiyle Çek, ya da Macar ezgilerini
anımsatan parçada, Re bemol Majör ton

te yalnız kalan Mozart' ı üzüyor, gece ya
rısı aile dostu Papaz Bellinger'e yazdığı hü

zenleyen O. Deutsch D946 olarak numa

müzikçilerle

ilişki kuruyord u .

vaşca sönerek öldü. Bu acıklı olay Paris'

zünlü mektupta bu ölümü anlatıyordu .
Ancak yaşam devam ediyordu. Mozart, bu

zen açık ve parlak, bazen koyu ve hüzün

ti no bölmeyi uzun olduğu gerekçesiyle

kaçınıyor, yalnızca Gossec ile ve Mann

heim'li

ölümünden sonra,onun piyanosunun üs
tünde açı1mamış olarak bulunmuştur. Ba

lu ezgisi, Schu bert ' te rastlanmayan güçlü

gun yazılmıştır. Bunlardan beşi tutkulu ve

rer. Onu izleyen 2. Fantezi Kreisleriana'nın

en melodik ve en güzel bölümünü oluş
turur: Şiirsel çoksesli(iğin egemen olduğu

(Sehr innig und nicht zu rasch-çok içten

ve çok hızlı olmayan) ikinci fantezi 3/4'lük
ölçüde ve Si bemol Majör tondadır ve bes
teci, belki de Clara'yı düşlemektedir. İkinci

fanteziyi, biri çok canlı (sehr lebhaftl , di

daki orta bölme sevimli bir hava yaratır.
mu üç parçayı Schubert kataloğunu dü

ğeri biraz hareketli (etwas bewegter) tempo

ralamıştır. l (Süreler: 9'1 lO' 1 5' Toplam: 24'1

tondaki 3.Fantezi (sehr aufgeregt-çok sinir

SCHUMANN
KREISLERIANA

sürer. Si bemol Majör tondaki 4.Fantezi

karan lık günlerde Do Majör Sonat ' ı
(K3301 , "Ah, vous dirai-je M aman" Var

yasyonlannı (K2651 ve ilk trajik sonatı ola

sunda iki kısa ara müziği (intermezzo) iz

ler. Staccato akorlarla başlayan Sol minör

Iii bir ara durulursa da yine canlı olarak

(sehr langsam-çok ağır) ciddi karakterine
rağmen orta bölmede yine de bir mutlu

luk havası sezilen serbest bir doğaçlama

rak tanımlanan La minör Sonat' ı (K3101 ya

(emprovizasyonl şeklindedir. Çok canlı

zıyordu.

(sehr lebhaft) tempoda başlayan ve sonra

Mozart ' ın "Ah, vous dira-je Maman"

lAh, size anlatacağım, anne) adlı şarkı üze

şiirsel bir anlatıma bürünen Sol minör

5 . Fanteziye bir eleştirmen "Chopin'e
Saygı" başlığını uygun görmüş. 12/8'1ik öl

rine yazdığı 12 Varyasyon tümüyle Fran

sız zevkini yansıtır: Melodi her zaman ha
zır, sıcak tutulur. Ancak Mozart yine ke

sin bir şemaya bağlı kalmamış, ikinci var

çüde ve Si bemol tondaki 6. Fantezide çok
ağır (sehr langsam) ve sonra rüya gibi bir

di özel gerilimini yaratmağa başlamış; bu

perdelerde duyulur. Do minör tonda baş

halk ezgisi önce alto, sonra tenor ve bas

yasyondan sonra kromatik notalarla ken
çok sade fakat çekici varyasyonlara kendi

layan ve Mi bemol Majör tonda sona eren

damgasını vurmuş, Do Majör tondaki bu
çocuksu ezgiyi, çocukluktaki acı ve hüz

?. Fantezi (sehr rasch-çok çabuk) karanlık
güçlerin pençesine aldığı ruhu canlandı

biçiminde işlemiştir. (Süre 8 ' 1

olan yedinci fantezi Hoffmann'ın eserin

m Dizinin karamsar tavırdaki tek bölümü

nü belirleyen minör varyasyonlarda kanon

S

SCHUBERf
3 PİYANO PARÇASI

ekiz yaşında piyano dersleriyle mü

ziğe başlayan Avusturyalı besteci

deki, aklını kaybederek yaşamını yitiren

sanatçıyı simgeler. Hızlı bir füg biçimin

S

chumann

"Sekiz Fantezi Tablo" adını

verdiği Kreisleriana'yı 1 838 yılında
ETA. Hoffmann' ın " Kapelmayster

de gelişen orta bölme de kurtuluşu getir

mez; sondaki hafif akorlarla sunulan ba
sit bir Lied biçimindeki armoni, hareket
Ierini şakacı bir tavırla gizlemek isteyen

Franz Schubert kısa yaşamında bu

Johannes Kreisler' in Fragmanlarla verilen

Kreisler'in idealist "sanatçı aşkı"ndan kur

münden iki yıl önce, 1826'da Liedleri ve

Felsefesi" başlıklı eserinden esinlenerek

und spielend-çabuk ve oynayarakl Sol mi

da orkestra şefi Kreisler'in değil, kendisiyle

ren ve Mendelssohn'un Canzonetta'Iarını
anımsatan bir tema hafif biçimde, hareketli

çalgı için pekçok eser yazdı. Ancak ölü

Biyografisi yanında Kedi Murr'un Yaşam

piyano parçalarıyla para kazanmaya baş
Iayabilen Schubert, kendi eserlerinden olu

dört gün içinde bestelemiştir. Eser aslın

şan ilk konserini de 26 Mart 1828'de ve
rebildi.
Schubert ' in ölümünden altı ay önce,
1828 Mayısında yazdığı. fakat yayınlama

ilerde karısı olacak Clara Wieck'in por

tresidir.

Clara ile evlenmeden iki yıl önce yazı
lan eserde yarı deli bir müzisyen olan

dığı "Üç Piyano Parçası" Opus numarası
taşımaz (0pus posthuml. Sonradan 1868'

(Schumann ile aynı kaderi paylaşanl Kreis

suz İmpromptu ' ler" diye de adlandırılan

yer alan Kedi Murr (Mımavl Alman bur

de Brahms'ın yayıniattığı ve bazen "Opus'

ler kısa öykü ler, anekdotlar ve müzik eleş

tirileriyle anlatılır. Hoffmann'ın kitabında

bu lirik parçaları. ünlü müzikolog Alfred

juvasinin yarattığı salon kedisi pozunda,

Onun. Fransız örneğe göre. Romans türün
de sınıflandırdığı iç karartıcı havada. Ron

giççe dersler verir ve bunlar Kreisler'in ya

do formundaki Mi bemol minör tondaki
! . Parça. oldukça hızlı (allegro assail tempo

silir.

suna, bazen enerj i yüklü çıkışlarla. Majör

bir motifini kullandığım belirttiği halde
Chopin'e adanan Kreisleriana, 1843 yılında

Einstein stil kopyalan olarak tanımlar:

tonda parlak anlarla gelişmesine rağmen

yine de ümitsiz havayı gideremez (aslın
da iki ayrı orta bölmesi olan parçada,

nasıl büyük kedi olunacağı konusunda bil

tuluşunu canlandım 8.Fantezi (schnell

nör tonda, 6/8'lik ölçüdedir. Burada beli

bir ritimle biçimlenir; kırık oktavlarla Re

Majör bir motif duyulur. Komo sesini an

dıran tını güçlenirse de çabucak karanlı
ğın içinde kaybolur. Schumann' ın piyano
eserleri arasında belki de filozofik yönü en
belirgin olan Kreisleriana adeta

korkarca

sına, sessiz ve düşündürücü biçimde so
na erer. (Süre 32'1

şamındaki bölümlerle düzenli biçimde ke

Sevgili Clara'ya ithal edeceğini ve onun

Schumann tarafından en sevdiği eseri ola

rak tanımlanmıştır. Ancak eser Chopin' in
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NISHAT KHAN.
SHAFTAATULLA KHAN.
sitar

tabla
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NISHAT KHAN

kleri 16.yüzyıla dayanan müzis

en Hintli bir aileye mensup olan
ishad Khan müzik egitimini ba

bası Üstad İmrat Khan ve amcası Üstad
Vilayet Khan ile yaptı; ilk konserini henüz
yedi yaşındayken 1967'de verdi. İlk yurt
dışı konserini 1977'de Londra'da Queen
Elizabeth Hall'da veren sanatçı, bir yıl sü
reyle (1977-78) Berlin Sanatçılar Programı
çerçevesinde Almanya'ya davet edildi ve
Yeni Ulusal Sanat Galeri'sinde verdiği kon
ser

RİAS (Hür Berlin Radyosu)

tarafından

canlı olarak yayınlandı. Federal Almanya,
Hollanda ve İskandinav ülkelerinde çalan,
Ray Charles ile birlikte " Bio's Bahnhof"
adlı televizyon programına çıkan Nishad
Khan, 1986'da ünlü caz gitaristi John
McLaughlin'le İtalya'da konser verdi. Bre
men Radyosu'nda verdigi konser EBU
(Avrupa Radyolar Birliği) tarafından 36 Av
rupa radyo istasyonunca yayınlandı. Kon
serlerinin dışında Avrupa ve ABD'nin çe
şitli üniversitelerinde dersler, ihtisas kurs
ları ve konferanslar veren Nishad Khan
Karşılaştırmalı Müzik Egitimi Uluslarara
sı Enstitüsü ile Harvard Üniversitesi' nce
davet edildi ve Washington'daki ünlü
Smithsonian Enstitüsü' nde konser verdi.
Amsterdam (Hollanda Festivali), İsviçre.
İtalya, Yugoslavya (Zagreb Bienali) , Yuna
nistan (Atina Festivali) ve Kenya'da kon
serler veren Nishad Khan Hindistan Cum
hurbaşkanı tarafından başkanlık sarayına
davet edilerek İngiliz Uluslar Toplulugu
Konferansı üyelerine sitar çaldı. 1987'de de
Kremlin'de (SSCB) düzenlenen Hindistan
Haftası'da konser vererek Sovyetler Birli
gi' nde bir aylık bir tume yaptı; " Heat and
Dust" (Sıcak ve Toz) adlı filmde çaldı ve
birçok uluslararası tilmin de müziğini bes
teledi, EMi firması için de iki plak doldur
du.
Ailesinin sekizinci kuşagı olan Nishad
Khan günümüz Hind çalgı müzigi türü
nün yaşayan " Gharana"sı, Müzikçi Aile
si'dir. Stili ise " Khalak Ang" (Vokal stil)
ile "Teh Baaj" ın (sitar stili) mükemmel bir
birleşimidir.

/

lik kez 1739'da Madrid'de basılan sonat
lar, 1839'da Viyana'da Cari Czerny tarafın
dan yayınlanmış, 1907-1939 yıllan arasın

da da Milana'da Alessandro Longo tara
fından 545 sonat olarak düzenlenmiştir.

zanmış; 1977 yılına kadar Berlin Müzik

türküsü "Kız sen geldin Çerkeş'ten" ile Ba

bul Devlet Konservatuan' nda (1977-80) gi

heisst der Tod" (Ölüm bir oraktır) adlı

tar dersleri vermiştir.
1980'den sonra Berlin'deki ögretim gö

lerin, önce özellikle ritim, sonra da tona
lite ve melodik karşıtlıklarının da kullanı

Yüksek Okulu 'nda, daha sonra da İstan

Longo' nun " I; ' olarak numaraladığı eser

revine dönen ve bu arada birçok plak da

lerin sayısı klavsenist Ralph Kirkpatrick'in
1953'de sınıflandırmasıyla "K" numarasıy

dolduran Domeniconi'nin ilgi alanlan ara
sında sayısı altıyı bulan gitar konçertola

la 555'e yükselmiş; Pestelli ise onun kar
şıtı bir diziyi "P" numarasıyla hazırlamış
tır. Bu sonatlardan ilk numaraları taşıyan

lar Barok üsluba yakınlık gösterir. Daha

rı. Brezilya, İtalyan müzigini örnekleyen

eserler oldugu gibi, uzun yıllar kaldıgı
Türkiye' nin de müzigi var: Onun Türkiye
izienimlerini yansıtan eserleri arasında

sonrakilerde ise çalış teknigi ön plana alın

özellikle Aşık Veysel'in etkisinde 1982'de

mıştır.
Bu klavsen sonadanndan İhsan Turna

yazdığı "Uzun ince bir yoldayım" üzeri

göl 'ün F. Kuruç ile gitar için gerçekleştir
diği düzenlemelerle seslendirilecek üç so
nat, üç bölmeli bir büyük sonat biçimin
de Çabuk-Ağır-Çabuk olarak sıralanmış:

raguay'da San Bautista misyonun
da dogan,San Salvador'da ölen Para

goaylı besteci ve gitarist Agustin (Pio)

Barrios'un eserleri günümüzde büyük yay

derslerini Gustavo Sosa Escalada'dan alan

nekleridir. Koyun Baba dört bölümden

yöreden esinlenilerek bestelenmiştir. Gita
rın. alışılmış düzeninin dışında akort edi
len telleriyle değişik bir tını saglanmakta

BACH
CHACONNE

BARRIOS
4 PARÇA

yorumladıgı- konçerto ve son yılların ürü
nü " Koyun Baba" bunların en ilginç ör

(K237l , sonra ağırca IAndantel ve lirik ya

yapıdaki Si bemol Majör Sonat (K334) yer
alıyor. (Süre 9')

mıyla simgelenir. !Süre 10')

gınlıga ulaşmış, tüm gitarisderin repertu

oluşan bir pasıoraldir ve Egedeki aynı adlı

ta yine neşeli (Allegretto) tempodaki zarif

ezgi

ne vaıyasyonlar. baglama ve gitar için yaz
dıgı -Berlin'de sazcı Adi l Arslan ile

Önce neşeli tempodaki Mi minör Sonat
pıdaki Re minör Sonat (Ll08) , son olarak

tı Avrupalı şarkı " Es ist ein Schnitter,

dır. (Süre 14')

KARKOSCHKA
ARAMIZDAKi KÖPRÜ

arında yer almaya başlamıştır. İlk müzik

Barrios 1910'da bir haftalık Arjantin kon
serleri iÇin ülkesinden ayrılmış, ancak ba

şarısı bu süreyi 14 yıla çıkarmıştır. Brezil
ya, Şili ve Uruguay'da da resitaller veren

sanatçı bu arada Antonio Cimenez Man
jon ile de çalışmış, sonunda -hiç pratik ol
·mayan yaşam biçimi nedeniyle- çözümü
diplomat olan Don Tomas Salomini'nin
himayesine girmekte bulmuştur. Salomi
ni onun için Küba ve Meksika'da konser
turneleri düzenlemiş ve Barrios'u 193lt'de
Avrupa'ya götürerek Belçika, İspanya ve
Almanya'da resitaller vermesini saglamış

C

haconne. Passacaglia gibi eski İtal

yan ve İspanyol danslarından kay
naklanan 3/4 ' lük ölçüde ve agır

tır. 1936'da Güney Amerika'ya dönen ve

tempoda. basso ostinato (ısrarlı basl üze

Ulusal Konservatuarı'nda ders veren Bar
rios, bir ara yorumcu olarak Segovia ile,

1939'dan ölümüne kadar San Salvador

rine çeşitlemelerle geliştirilen ve sonat bö
lümü olarak da kullanılan bir müzik for

virtüoz olarak Paganini ile kıyaslanmışsa

da ancak ll. Dünya Savaşı' ndan sonra de

mudur.

geri anlaşılabilmiştir.

Bu form Bach'ın 1720 yıllarında Köthen'

de solo keman için yazdıgı iki numaralı

Avrupa'da konser veren ilk Güney Ame

Re minör Partita'sının son bölümünde zir

rikalı gitarist olan Barrios 300'e yakın gi

veye ulaşmıştır. Ancak basso aslinato' lar

tar parçasının çogunda, önceleri -ilgi çe

lerle geliştirir. 29 çeşitlerneyle ustaca işle
nen sekiz ölçülük ağır Chaconne teması

Modern gitar repertuarına önce

kebilmek ve ciddiye alınabilmek için- Av

yerine Bach, temanın kendisini çeşitleme

rupalı bestecilerin isimlerini kullanmıştır.

yınlanmasıyla giren Barrios'un eserlerinin

gerçek bir müzik mimarisi biçimindedir.

Olağanüstü bir konsantrasyona. duygu
zenginliğine ihtiyaç gösteren Chaconne'un
en küçük parçası bile ruhsal olarak plan
lanmıştır.

Genel yapısı Re minör-Re Majör-Re mi

nör olarak üç bölüme ayrılabilir: İlk bö
lümde serbest melodik. ritmik ve armonik
değişmeler temanın iç dokusunu. özünü

M

oravya'nın Ostrava kentinde do

ğan Çek asıllı Alman besteci Er
hard Karkoschka Stuttgart Müzik

Yüksek Okulu'nda 1946-53 yılları arasın

da besleeilik öğrenimi yapmış. daha son
ra Tübingen Üniversitesi' nde müzikoloji
derslerini izleyerek, " Webern' in beste

yansıtır. Canlı arpej lerden sonra başlayan

tekniği" konusundaki teziyle 1959'da me
zun olmuştur.

yulur. Tekrar minör tona dönüşen üçüncü

dürdüğü Stuııgart Müzik Yüksek Okulu 'n

bölüm daha sakindir ve ana temanın tek
rarıyla sona erer. !Süre 15' l

tu rneleri yönetmiş. 1973'de de Elektronik

ikinci bölümde Majöre geçişle. devamlı
yükselişlerle kudretli bir tını zenginliği du

•
I

DOMENICONI
KOYUN BABA

stanbullu gitar severlerin yakindan ta·
nıdıkları Carlo Domeniconi Kuzey İtal

ya' nın Cesena kent inde doğmuş. Car
men Lenzi Mozzani'den gitar dersleri al
mış: ayrıca 1966'da Berlin Müzik Yüksek

Okulu 'nda da öğrenim görmüştür. 1962.

1963 ve 1964'de Aneona'daki Uluslarara
sı Gitar Festivali'nde birincilik ödülünü ka-

" El

Catedral" ve "Danza Paraguaya" nın ya

ritmik. melodik yapısı ve tını gerilimleriyle

1964'de profesör ünvanıyla görevini sür

da " Yeni Müzik Toplulugu " nı kurmuş ve
Müzik Stüdyosu'nun yöneticisi olmuştur.
Çağdaş müzik hakkındaki çalışmalanndan
başka. orkestra için "Senfonik Gelişimler"

tümü ancak günümüzde yayınlanmıştır.

Ayrıca 1910'da, Bach' ın No. 1 Lavta Süiti
ile, plak dolduran ilk klasik gitarist ünva
nını kazanan -Kızılderili asıllı- Barrios ola
ğanüstü bir teknige sahipti ve çalgisında
bağırsak teller yerine çelik tel kullanma
sıyla da parlak ve metalik bir tım elde ede
rek dikkati çekiyordu.
Barrios'un bu programda şu parçaları
yer alıyor: Eski stildeki Op.5 No. l Prelüd,

" Las Abejas" lAnlar) adlı parça, "El Ul

timo Tremolo" !Son Tremolo) ve -Brezilya
sambası ile hiç ilgisi bulunmayan, bir çif
tİn sundugu Afrika etkisinde erotik bir Ar
jantin dansı olan Zamba'yı simgeleyen
· 'Ai re de Zamba' ·.

1 1953 ! . org için " Triptychon" 1 1966) , üfle

ıneçalgilar için "Antinomie" 1 1968) gibi çe
şitli çalgılar ya da elektronik aletler. teyp
için türlü çağdaş eserler yazmış.
"Aramızdaki Köprü" başlıklı parça so
lo gitar için yazılmış, Turnagöl'e ithaf edil

miştir. Parçanın başlığıyla aniatılmak iste

nilen. Türk yorumcu ile Alman besteci ara

sındaki bu dostça arkadaşlık, Türk halk
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PAGANINI
ÇEŞİTLEMELER

yan keman virtüozu Niccolo Pagani
.
nin temaları birçok besteciye çeşit
meler için esin kaynagı olurken, o da
birçok ünlü bestecinin, özellikle Rossini'
nin temaları üzerine çeşitlerneler yazmış
tır. Rossini'nin Musa operasından dua te
ması üzerine yalnız Sol telinde çalınmak
için bestelenen, Opus numarası olmayan
Çeşitlemeler, Paganini'nin diger çeşitleme
leri arasında üçüncü Rossini çeşitlemesi
dir. Paganini Musa Çeşitlerneleri'nde Ros
sini'nin, eserin orijinalinde melodiye eş
lik eden büyük davulu Ölçünün kuvvetli
bölümünde kullanmasını tersine alıp, vur
gulamaları zayıf bölümde işlemiş, böyle
ce etkiyi arttırmıştır. Eserinin başarısını
kutlayıp, Rossini'nin ona güzel bir tema
yı degerlendinne olanagını sagladıgını OO'j
leyenlere ' 'Ama benim davul efektimi o
bulmadı" demiştir.
Yalnız Sol telinde çalınmak üzere yazı
lan bu çeşitiemelerde Paganini, çalgısına
özel bir akor düzeni uygulayıp, dört tel
den ikisini aynı sesin oktavını verecek şe
kilde ayarlar, böylece titreşimi arttırırmış.
Eser Re minör tondaki Adagio girişle
( introductionl başlar. Keman, operanın
dua temasının <Ave Maria) cümle sonla
rını staccato kadanslarla süsleyerek, daha
sonra da Majör tona geçerek duyurur. Asıl
tema, canlı ve aksak bir marş temposuyla
!Tema alla marcia) ve Majör tonda belir
lenir. Birinci çeşitierne Allegro tempoda
dır. Fazla canlı olmayan lmeno mossol
ikinci çeşitlerneyi izleyen üçüncü ve son
çeşitlerneler Allegro moderato tempoda so
listin virtüoz gösterisine sahne plur.
!Süre 7'1

RAVEL

M

ÇİGAN

aurice Ravel keman sonatını ithat
ettigi Helene Morhange'a çalgısıy
la birlikte Paganini'nin 24 Kap
ris'ini alarak acele gelmesini yazar. Kadın
kemancı, teknik güçlükler!e dolu bu kap
rislerin başına bir iş açmasından korkarak
geldigi Ravel'in evinde daha şeytani bir
şeyle. "Çigan"la karşılaştıgını anılarında
anlatıyor. Gerçekten de en usta kemancı
ların bile çekinerek yanaştıkları, bittikten
sonra da derin bir nefes aldıkları bu eser,
eleştirmenlerin gözünde "sadistçe hazır
lanmış tuzaklarla" doludur ve "Büyüleyi
ci parlaklıkta kadanslar, ipek yumuşaklı
ğında ikili üçlü triller. kesin armonik ses
ler. pizzicatolar. tiz seslerin bir havai fişek
gibi patlayışı ve bütün bunların ustaca
uyumu içinde solist dogaçtan limprovizel
..
çalar gibidir. . .
1924 yılında. aslında Lutheal llavtal eş
liginde keman için bestelenmiş, sonra Ra
ve! tarafından önce piyano, sonra da or
kestra eşligi yazılmıştır. İlk yorumu, eseri
üç gün içinde çalışarak gerçekleştiren, ünlü
Joachim' in yeğeni ve yine bir kadın ke
mancı Jelly d'Aranyi başarılı konserden
sonra. kendisine ithat yazısı yazması için

mııtayı Ravel'e vermiş; ancak "J. Aranyi'
ye - M. Ravel'den' ' başlıgıyla karşılaşınca.
şaŞkınlıkla ''Hepsi bu mu?' ' sorusuna bes
teci sogukkanlılıkla "Evet, hepsi bu! Ama
bu gelecek kuşaklara!" cevabını vermiş.
"La Valse"de valsin yüceleştirilmesi gi
bi, "Çigan"da da Çigan-Macar halk ezgi
lerinden esinlenilen lirizm, ateşli fantezi,
neşeli pırıltılarla çigan niüzigi ölümsüzle
şir. Çigan müziginin ustaca degerlendiril
digi ve Bartok'un Rapsodisj gibi iki bölüm
lü olan eser, gerçek bir rapsodi havasın
dadır; ancak herhangi bir geçiş olmadan,
arka arkaya birbirini izleyen bir çeşitleme
ler demetine benzer.
İlk bölüm Lento'da uzun bir·soıo kadans,
kemancıya çalgısının tüm olanaklarını gös
terme fırsatını verir. Bu agır bölüm aynı za
manda, Çardaş'ın geleneksel ağır başlan
gıcı Lassu'yu anımsatır. Kemanın bu resi
tatiiinin agır ve törensel teması Si bemol
minör tonda, daha etkili, çigan renkli ikin
ci bir temaya yol açar. İkilikten otuzikilige
kadar degişen nota degerleri , temponun
kaçınılmaz degişmesiyle IRubato'lu şekil
de) yumuşak bir cümleye ulaşır. Gittikçe
canlanan ve ateşli bir hale gelen bölüm
IModerato) aynı zamanda Çardaş'ın can
lı bölümü Friska'dır. Kemanla piyanonun
canlı diyaloguna sahne olan bölümde ade
ta sabırsızlaşan, türlü tonalitelerde gezen
motif çigan tarzında süslemelerle, sert
uyumsuzluklarla ldisonans'larlal işlenir ve
eser parlak şekilde, kemanemın virtüozlu
gunu ispatlamasıyla sona erer. (Süre 9'1

SAINT-SAENS
INTRODUCfiON VE
RONDO CAPRICCIOSO

H

arika çocuk olarak yetişen, ola
ganüstü bir piyano ve org vir
tüozu olarak ün kazanan Camille
Saint-Saens aynca kemana büyük ilgi duy
muş, üç keman konçertosu dışında bu çal
gı için aynca romanslaı; Op.82 Havanaise
IHabanera) , Op.122 Caprica Andalou
IEndülüs Kaprisil gibi eserler de bestele
miştir.
Aslında iki flüt, iki obua, iki klamet, iki
fagot, iki komo, iki trompet, timpani ve
yaylıçalgılar orkestrası eşliğinde keman için
yazılan eserde bazen aşırı duygulu, bazen
çok ateşli biçimdeki tutkuyu, kaprisi vir
tüozca kontrol altında tutmaga çalışan solo
çalgıya olag<ınüstü güç görevler yüklenmiş
tir. Bu virtüoz ancak zarif kontrol, beste
cinin agır ve melankolik Giriş Untroduc
tion: Andante malinconicol ile Kaprisli
Rondo IRondo capriccioso: Allegretto ma
non troppol arasında yarattıgı kontrastla
daha da güzelleşir.
Piyano eşliğinde de yorumlanan, piya
no partisini ünlü besteci Georges Bizet'
nin hazırladıgı eser, kemanın duygulu, tatlı
bir girginlikle duyurdugu -sanki bir uyuş
turucu etkisini veren- agır giriş piyanonun
eşliginde gelişir. Zarif kadansla:r birden hız
lanır gibi olur. Sonra kemanın trilleri ve pi
yanonun sert akoruyla La minör tonda ha
fif. uçucu ve kaprisli Rondo'ya geçilir, Ana

tema yine keman tarafından sergilenir. Hız
lanan keman piyanoyu da canlandırır;
sonra yine piyanonun eşliginde keman bu
kez agtrca ve lirik yeni temayı duyurur. Ge
lişirnden sonra piyanonun yansıttıgı tema
yı keman alarak hem şiirsel, hem de kıv
rak bir anlatımı sürdürür. Rondo, Coda'da
olaganüstü viıtüoz pasajlarla canlı ve güç
lü, sona erer. (Süre 9')

RAHMANİNOF
VOCALISE

v:i

"

ise" adlı parçanın yer aldıgı
eser dizisini Sergei Rahmaninof,
1910'da Op.34 14 şarkı olarak, Puş
kin, Korinfski, Maykof gibi romantik Rus
şairlerinin şiirleri üzerine bestelemiştir.
Bunlardan en lirik olanı ve herhangi bir
kelime kullanılmadan yazılan sonuncusu,
Vocalise adlı sözsüz şarkı, ünlü soprano
ve şan ögretmeni Antonina Nezdanova'ya
11873-1950) ithat edilmiştir.
Sesli harfleri -vokalleri- kullanmak anla
mına gelen Vocalise adlı bu parçayı Rah
maninof 1915'te tekrar düzenlemiştir. Gü
nümüzde keman, ya da viyolonselle de ça
lınan bu ünlü ve dokUnaklı parça kema
na M . Press tarafından uygulanmıştır.
Ancak bu parçayı "Sözsüz Şarkı" ola
rak Güney ve Kuzey Amerika ile Avrupa'ya
tanıtan, Cafifomia'da ölen Kief dogumlu
ünlü Rus soprano Nina Koshetz 118951965) olmuş; özellikle Lied konserleriyle
seçkinleşen sanatçı Vocalise' i Amerika'da
bizzat Rahmaninof'un eşliginde sıksık OO'j
lemiştir. (Süre 6')

SARASATE
CARMEN PANTEZİSİ
'zet'nin 1875'de ilk kez sahnelendi
inde başarı kazanamayan Carmen
operası, günümüzde en sevilen ope
rafardan olmuş, türlü uygulaması yapıl
mıştır. Oscar Hammerstein II'nin Carmen
Jones 119431 müzikali, Rodion Ştedrin'in
vurma ve yaylıçalgılar için Carmen Süiti,
C. Saura'nın Carmen filmi ve Franz Wax
man' ın Carmen Fantezisi' nden 1194 7) çok
önce de Bizet'nin operası birçok sanatçı
yı ilgilendinniştir. Bunların arasında en ün
lüsü İspanyol kemancı Pablo de Sarasate'
nin 1883'de Paris'te keman ve orkestra için
yazdıgı Op.25 Carmen Üzerine Konser
Fantezisi'dir.
Ayrıca FreiSc:hütz, Don Giovanni, Tali
hin Kudreti, Martha gibi operalar üstüne
de fanteziler yazan bu büyük kemanemın
bugün Çigan Havaları IZigeunerweisen)
adlı eseri yanında, ençok Carmen Faote
zisi konser salonlarında yer alır. Ancak bir
fanteziden çok, zarif ve virtüoz biçimde
süslü bir potpuriyi andıran Carmen Fao
tezisi operanın en tanınmış bölümlerini
kapsar. Keman tekniginin tüm özellikleri
nin hem ateşli, hem de duygusal yönle
riyle sergilendigi eser, piyano eşligiyle de
seslendirilmektedir. (Süre ll')
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Sonatin/Sonatine
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•Modere
•Mouvement de Menuel
•Finale. Anime
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L. van BEETHOVEN Andante Favori
Fa Majör/in F Major, Wo057
( 1 770-1827)
•Andante grazioso co n moto
F.

CHOPIN

(1810-1849)

Sonat, Si minör Op.58 No.3/
Sonata in B minor, Op.58 No.3
•Allegro maestoso
•Scherzo (Molto vivacel
•Largo
•Finale. {Presto ma non tantol
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GÜLSiN ONAY

DEVLET SANA1ÇlSI
tanbul'da dogan Gülsin Onay, ilk piya
no derslerini annesinden aldı ve halk
nündeki konserini altı yaşında verdi.
"Üstün Yetenekli Çocuklar" yasası çerçeve
sinde Paris'e giden Onay, Paris Konserva
tuan'nı 16 yaşında birincilik ödülüyle bitir
di.
Nadia &ıulangeı; Piene Sancan. Monique
Haas. Piene Fiquet ve Bemard Ebert gibi ün
lü eğitmenlerle çalışan Gülsin Onay Batı ve
Dogu Avrupa. Japonya. Kore, Çin, Kuzey
Amerika. Avustralya ve Sovyetler Birligi'nde
konserler verdi; Varşova, Steirischer Herbst
(Avusturya) , Würzburg Mozart festivallerine
katıldı. Bavyera Radyo Orkestrası, Dresden
Devlet Orkestrası. Berlin Radyosu Senfoni
Orkestrası. Slovak Filarmon.i. Salzburg Mo
zarteum Orkestrası. Vaış::ıva Filannoni. Tok
yo Senfoni ve Japonya Filarmoni orkestra
lan eşliğinde çaldı.
1987 yılında Devlet Sanatçısı olan Gülsin
Onay'a 1988'de &ıgaziçi Üniversitesi tara
fından Şeref Doktoru ünvanı verildi.
•
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RAVEL
SONATlN

aurice Ravel'in 1905 yılında ta
mamladıgı Sonatin aynı yıl yazı
lan "Mirroirs" (Aynalar) ile onun
ikinci döneminin (1905-1918) ilk piyano eser
leri arasında yer alır. Daha önce üç kez Ro
ma Ödülü yanşmasına katılan ancak birin
cilik ödülünü kazanamayan Ravel'in o yıl.
1905'de bu yanşmaya katılmasına izin veril
memiş ve günlük gazetelerde bu konuda bir
tartışma başlamıştı. Protesto edenler arasında
Romain Rolland'ın ve Maıin Gazetesi'nin de
bulunması besteciyi biraz teselli ııtmiş, hat
ta gazete sahibi Edwards'lann yatıyla Hol
landa'ya bir deniz gezisine katılmıştı. Bu çal
kantılı dönemde yazılan Sonatin de yakın
dostu İda ve Cipa Godebski ailesine ithat
edildi.
İlk kez 31 Mart 1906'da Paris'te piyanist
Gabriel Grovlez tarafından yorumlanan ese
rin üç bölümlü oluşu nedeniyle Ravel, kla
sik bir ismi, Sonatin başlıgını seçmiştir. As
lında Sonatina modeli temel alınmış görün
mesine karşın, çan gibi çınlayan zarif armo
nilerle yeni bir parlaklık verilen ve bas ses
lerden kaçınılan esere besteci, bu arada çok
özel bir renk de kazandırmıştır.
Kanında İspanyol ve Bask akrabalıklar da
bulunan Ravel, bestelerinde bu müzige ya
kmlıgını her zaman belirtmiş. Sonatin'de
akorlann malzemesini İspanyol gitanrun boş
tellerine (Mi-La-Re-Sol-Si-Mil göre düzenle
miştir. İlk bölüm lirik havadaki. pastel renk
lerle işli orta hızdakı CMederel . Calvocores
si adlı müzik yazanna göre 1<Xl4'de "Pans
Haftalık Müzik Kritiği Dergisi"nin açtıgı pi
yano sonalinleri yanşmasına gönderilmiş;
ancak 75 ölçüyü aştıgı için yanşma dışı bı
rakılmış. 77 ölçülük bu bölümü Ravel son116

radan Sonatin'e dahil etmiş. 2 . Bölüm Me
.. uet (Mouvement de Menuet) zarifligi ve sa
c!eligiyle, bir dans formunun fikri olarak seç·
kinleşir. Ancak sonda beliren güçlü basla
nn dışında, ani pianissimolar, birdenbire
parlarnalarla bu belirsiz tebessüm havası bo
zulmaz. Biraz agırlaşan Trio bölmesi ise bi
rinci bölüm temasırun çok kısa anımsanması
gibidir.
3.Bölüm, virtüoz ve canlı !Anime) finalde
ise ilk bölümün sade melodisi yine çınlar.
Bu kez parlak fanfarlarla süslenen eski te

ma mdodi ve armoni arasında bir köprü g:r
revini görür. (Süre ll')
,

RAVEL
GASPARD DE LA NUIT

E

n özgün düşüncelerini piyano üze

rinde uygulayan Maurice Ravel, es·
ki Fransız klavsenciler ekolünün çag
daş anlayışta devamını, Debussy'nin yarat
tlgi ortamda geliştiren besteci olarak tanım
lanır. Bu gelişirnde Liszt'in olaganüstü tek
niginden de yararlanan Ravel'in bu piyano

eserlerinde, hiç şüphesiz, 1908'de bestelen
"Gaspard de la Nuit" dorukta yer alır.
İlk kez 9 Ocak 1909'da Paris'te bestecinin
konservatuardan sınıf arkadaşı olan ünlü pi·
yanist Ricardo Vines tarafından çalınan bu
üç bölümlü eserin, her bölümü ayn bir ki·
şiye ithal edilmiştir: I . Bölüm (Ondine) pi·
yanist Harold Bauer'e. 2 . Bölümü (Le Gibet)
müzik eleştinneni Jean Marnold'a, 3.Bölüm
(Scarbo) ise piyanist Rudolph Ganz'a ada
nan eser, ancak Baudelaire' in ilgisiyle ismi
duyulan Aloysius (Louis) Bertrand'ın (1807·
1841) şiirleri üzerine bestelenmiştir. Burgon·
ya' nın daglar arasında bulunan başkenti

Oijon' daki olagandışı garip olaylan ve tari·
hi dile getiren Gaspard de la Nuit adlı ou
eser, önce piyanist Vines'in ilgisini çekmiş
ve arkadaşı Ravel 'e göstermiş, bu türdeki
eserlerin ustası Edgar Allan Poe'nun da hay·
ranı olan besteci hemen Bertrand'ın kitabın
dan üç özgün şiiri başlıklanyla seçerek de

ğerlendinniştir.
Ravel hakkında kitap yazan Roland·
Manuel besleeinin bu gizemli eseri hakkında
yalnızca şunlan söyledigini belirtir: " Bala
kiref'in İslamey'inden daha zorlu, transcen
dent (doğadan üstün, çok fantezi) virtüoz
Iuk gerektiren piyano parçalan yazmak is·
tedim". Ravel'in her parçada ayrı bir teknik
güçlük sergilediği Caspar de la Nuit böyle
ce bestecinin kendi tını fantezisinden gelen
büyüleyici bir parlaklık yaratır; Roland·
Manuel'in deyişiyle "Bu romantik ve yap·
ma olaylar dogallık ve gereklilik görünümüne
ulaşır".

Klasik sonat formunda, Çabuk-Ağır-Çabuk
tempolarda düzenlenmiş eserin ilk bölümü
"Ondine" (Su perisi), bir su perisinin tüy
hafifligindeki şarkısını yansıtır: Peri, yalnız
kalanlan suyun derinligine kadar kendisini
izlemelerini ister; ancak birden sulann son·
suzluğunda kaybolur. İkinci temada ise, türlü
vaadlerle güçlenen bu çağrı daha da karşı
konulmaz biçimde duyurulur. Gerçek yaşa·
mında yalnız bir insan olan Ravel. Ondine'in
bu girişinde -o zamana kadar duyulmamış·
bir tremolo uygulamasının. hem de "ppp"
(en hafif sesle) biçimde ve bu şiirin kuru bir
etüd olmasını önleyerek gerçekleştirilmesi-

ni ister. Aynca, şiir sözlerinin bir progr.arn
müzigi olarak öne çıkmasını da özellikle dü
şünmeyen Ravel belirli kurallar da koymuş
tur. Fakat Ondine'in sonundaki " Peri biraz
gözyaşı döker, kahkahalarla sarsılır ve kay
bolur" sözleri gerçekten de bu bölümün so
nunda grafik olarak canlandınlmamış mıdır?

Ağır tempodaki 2.Bölüm " Le Gibet"
(Oarağacı) ise teknik olarak ayrı bir güçlük
sergiler. Bir oktav ses aralıgı içinde. degişik
dinamizmde ve çok geniş bir parmak açık
lığıyla, hiçbir zaman arpej şekline kaçma
dan yorumlanan akorlarla sürekli olarak tek
rarlanan Si bemol notasının belirgin duyu

rulması piyanistleri "tuşe etüdü!' ya da "an
latım çalışması" gibi zorlar. Le Gibet'nin Ra
ve! tarafından çalınan eski bir kaydını din
leyen piyanistler, bu beş dakika kadar süren
52 ölçülük parçada, 153 kez tekrarlanan Si
bemol notasının, bu kurşun gibi ortamdaki
ilginç ve etkili yorumuna hayran kalmışlar
dır. Bestecinin, bu parçanın istenilen yoru
munda 27 tür vuruş teknigini (tuşe) keşfe
den Ravel uzmanı piyanist Henri Gil
Marchex, bir daha bu denli empresyonist
çalışa hiçbir piyanistin cesaret edemeyece
gini belirtir. .. Bu ağır atmosferde uzaktan du
yulan ölüm çanlannı simgeleyen Si bemol
notası, çok ağır tempoda duyulur ve Ber·
trand'ın metnine uyar: "Ah! Ne duyuyorum?
Bu gıcırdayan gece rüzgan mı, yoksa dara
ğacında inleyerek sallananlar mı? Ufukta, şe
hir duvarlannda yankılanan çan sesi ve ası
lı iskeletlerin batan güneşin kızıllıgındaki g:r
rünümü . . ." Fakat Le Gibet'nin ilk ve son bö

lümlerini oluşturan bu satırlarda belirtilen
"Güneşin kızıllıgı"na karşın Ravel. belki de
müzik tarihinin en karanlık gecesini yarat
mıştır.
3. Parça " Scarbo" (Kötü kalpli Cüce) , On
dine'e tam bir karşıtlık oluşturur. Burada şey
tani güçler. görünümler çılgınca yükselir. Dü
şünülebilen her türlü olay ve trük, olağanüs
tü bir güçlükler dizisini dokuz dakika bo
yunca sergileyecek yorumcunun ellerine din
lenme süresi bırakmaz; tüm teknik yapı. ba
zan Schönberg'i anımsatan armonik düzen,
birbiriyle kesişen parçalanmış motifler, tını
dan gürültüye uzanan pasajlar ve ritmin de
ğişkenliği büyük bir temanın belinnesine
olanak sağlamaz, ama yine de panik yarat
maz. Ravel metni büyük özgürlükle işlemiş
tir: "Duvar nişindeki yatagımın gölgesinde.
onun çınlayan kahkahalannın titreşimini ne
çok dinledim . . . Tek ayak üstündeki dönüş
ler. . . Onun sivri külahının üstünde. bir Go

lik katedralin çan kulesindeki gibi. altın çın·
gıraklar. . . Ve birdenbire yere çöküşü . . ." Bu
bölümde deliligi bir kadın kılıgında canlan
dıran A. Bertrand'ın metnini. Ravel doğal
olamayan vals ritmiyle. aldatıcı İspanyol
danslanyla bir şeytani gücü maskeleyip
Scherzo kesitinde yansıtır. !Süre 20')

BEETHOVEN
ANDANTE FAVORİ

B

eethoven'in, Bonn'dan tanıdığı arka·

daşı Kont Perdinand von Waldstein'a
ithal ettigi Op.53 Piyano Sonatı 1804
yılında tamamlanmıştır. Ancak ikinci agır
bölüm olarak düşünülen Andante'yi ise. bir
arkadaşırun çok uzun olduğunu belirtmesin
den sonra Beethoven, -önce çok kızınasına

karşın ona hak vererek- Waldstein adıyla arn
Ian sonattan çıkarmış ve 1805'de Viyana'da,
ayn olarak Hoffmeister'de yayınlanmasıru
saglamıştır.
Beethoven'in öğrencisi Czemy'nin �
tıgına göre. bestecinin ev konserlerinc;le sık
sık çaldıgı ve begendigi bu Andante -böy

lelikle bizzat Beethoven tarafından- Favori
olarak adlandınldı. Ancak Beethoven'in 343
eserinden Opus numarası taşımayan eser
lerin sayısının 205'i bulması nedeniyle,
Kinsky'nin düzenledigi kata.logda "Andante
Favori, WoO" (Werke ohne Opus-Opus'u
olmayan Eserler) harfleriyle 57 olarak kay
da geçti.
1803 yılında yazılan ve etkili melodisi, il
ginç formu ve zengin tınılı piyano yazısıyla
çok çalınan bir konser parçası olan Andan
te Eivori hareketli ve zarif bir agırlıkta !An
dante grazioso con moto) olarak işaretlen
miştir. Duygulu bir tını zenginliginin önemli
bir virtüozlukla, olağanüstü çeşitlemelerle,
oktavlarla, çifte basılan figürlerle işlendigi
eserde. önce asıl bölüm
r alır. . Burada bir
çok tema gruplan oluşur, zarif bir orta böl
meden sonra yine asıl bölüm gelir ve arıa
tema iki değişik varyasyonla sergilenir. "A
B-A Coda' ' olarak şemalandınlabilen eser

}'e

de A bölmesi kendi içinde "a-b-a" şeklinde
işlenir. (Süre 9')

R

CHOPIN
SONAT

ederic Chopin bu son sonatını 1844'

de sevgilisi yazar George Sand'ın No
hant'daki yazlıgında besteledi. 1845'de
basılan ve Kontes Perthuis'e ithal edilen eser.
daha önceki ikinci sonatın karamsar hava
sını taşımaz; yine de çagının bazı müzik
eleştirmenlerinin beğenmedikleri bu sonat,

Chepin'in olgunluk dönemini ustaca yan
sıtan güzel bir örnektir.
! . Bölüm (Allegro maestoso) girişte. marş
benzeri soylu temayı bir soru-cevap biçimin
de duyurur. Sürekli tonalite degişimleri, bir
İtalyan operası güzelligindeki yeni bir yan
temaya yol açar. Türlü süslemelerle ilerleyen

melodik akış, lirik bir temaya ulaşır. Olgun
biçimde gelişen bölüm ana ve yan temayı
kısaca amınsattıktan sonra sona erer.
2.Bölüm (Allegro vivace) canlı ve büyüle
yici bir Scherzo biçiminde, Chepin'in en gü
zel etütlerini andıran romantik havada, hız
lı gelişerek agırkanlı bir Trio bölmesine bag

lanır. Sonra yeniden duyurulan kısa ve can
lı Scherzo parlak sona götürür.
3.Bölüm (Largol güçlü akorlarla başlama
sına rağmen şarkı söyler gibi (Cantabile) �
lişen duygusal havası ve Noktüm'e benzer
ikinci temasıyla, D'İndy'nin deyimiyle "Ok
şayan bir zariflikte"dir. Hülyalı armonileri,

kullanılan süslü ve usta piyano yazısı
Chepin'in geç dönemini yansıtır.
4.Bölüm (Presto. ma non tanto) güçlü akor
Iarla başlayan, en usta piyanistleri bile zor
layan virtüoz bir finaldir. özellikle heyecanlı
'Agitato' bölmesinde temanın üçüncü tek
ranyla ziıveye ulaşan hızlı bölüm, insanı kav
rayan etkinlikteki müzikalite ve piyano ya
zısıyla da seçkinleşir. (Süre 26')
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MARIO ESCUDERO.

Flamenco gitar/guitar

MARIO ESCUDERO

Homenage a Montoya (Granadinas)
Recuerdo a Sevilla (Serenata - N. Ricardo)
• Castillito de Aleala (Soleares)
• Hereules Gaditano (Allegrias)
• Exodo Gitano (Tarantas)
• Costa del Sol (Malaguena)
• Meditacion (Nana)
• Fantasia Arabesca (Danza Mora - E. de Sanlucar)
• Canastilla de Madronos (Serrana)
• Repiqueteos Flamencos (Zapateado)
•

•

m

m

m

•

D

m

D

m

m

m

mon Montoya'ya göre "Yeni kuşa
ın en iyi Flamenco gitaristi", yüz
ılımızın en iyi Flamenco erkek
dansçısı olan Vicente Escudero'ya göre de
· · Mario Escudero'dan daha mükemmel bir
Flamenco gitaristi var oldugunu sanmı
yorum" dedigi sanatçı, orta boylu, nazik,

D

m

m

D

Lejanos (farruca)
• Campanas de Andalucia (Rondena)
• Fantasia Andaluza (Garrotin - Escudero/Sabicas)
• Bulerias Jerezanas (Buleriasl
• Ecos del Rocio (fandangol
• La Tanguera (Tientos)
• Fandango del Albaicin (Verdiales - Escedero/Sabicas)
• Abril en Sevilla (Siquiriya)
• Guajira Flamenca ( Guajira)
•

rm

m

Aires

Katkılarından dolayı HALK SİGORTA TA. Ş.ye teşekkür ederiz .
We should !ike to thank HALK SİGORTA TA.Ş. for their contributions.

Çingene bir babayla Kastilyalı bir anneden 1928'de İspanya' nın Akdeniz'deki kı
yı kenti Alicante'de dagan Escudero'yu ba
bası küçük yaşlarda, en iyi çalgıalan din
lemesi ve egitim görmesi için Madrid'e gö
türdü. Halk önündeki ilk konserini dokuz
yaşında verdi; 13 yaşında Montoya'nın ar
kasında ikinci gitarist olarak çalarak dansçı
Vicente Escudero'ya eşlik ediyordu. Erte-

.-�
------�-------------------- �
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alçakgönüllü, hatta biraz da utangaç, tam
bir Kastilya' lıdır.

si yıl birinci gitarist olarak Jose Greco.
-daha sonra yengesi olan- Carmen ,A.maya,
Rosario ve Antonio ikilisiyle Avrupa tur
nesine çıktı. Bir ara ders aldıgı hocası ün
lü Nino Ricordo'yu (d. l909) olaganüstü
hızlı ve temiz çalışıyla kısa sürede geçmişti.
Bunda, Ispanya iç savaşı çıkınca ABD'ye
giden kuzeni Sabicas'ın (d.l913) da rolü
vardı ve Escudero'yu en çok etkileyen gi
tarist te o oldu. 1954'de çıktıgı Amerika tur
nesinde bu ülkeye yerleşmege karar ver
di. ABD'de birçok konser verdi; Adlai
Stevenson'la Windsor Dükü ve Düşesi
önünde çaldı, ve büyük başarı kazandı.
Solist ve eşl ikçi olarak, diger gitarcıları et
kileyen birçok plak doldurdu. Bu arada
Sabicas ile, şimdiye kadar yapılan en ün
lü Flamenco plagı olan " Fantastic Guitars
of Sabicas ve Escudero' ·

(Sabicas ve

Escudero'nun Fantastik Gitarlarıl adlı plagı
doldurdu. Bu plak . beraberce yaptıklan di
ğer ikisiyle birlikle, bugün koleksiyoncu
ların en seçkin plakları arasında bulun
maktadır.
Pırıl pırıl sonoritesiyle -sanki klasik gi
tar çalmak için dogınuş gibi temiz çalı
şıyla- Aranjuez Konçertosu 'nun yanı sıra
Federico Moreno Torroba' nın onun için
yazdıgı "Fantasia Flamen
· · �o" adlı konçertosu nu
'! � orkestrayla 1976 .da

. ,��·
- ....;
�
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Carnegie Hall'da
yorumlayan Mario
Escudero. nota oku
masını bilen birkaç
Flamenco gitarcıdan

Jlridir. Önceleri Califomia'da,
Los Angeles civarında yerle
şen, bugün New York'da ispan
yolca konuşulan bölgede yaşa
tan Escudero. plak çalışmaları,
ı<onserlerinin yanısıra ders verJermektedir. Sanatçı konserlerin
de Santos Hemandez, Hauser ve
ya Esteso marka gitarlarıyla çal
naktadır.

HOMENAGE A MONlDYA

E

IGRANADİNASl

scudero, Flamenco gitarla klasik gi
tar unsurlannı ilk kez kaynaştıran ef

mısralık "Solea Corta" !Kısa Solea) , ya da

El Mellizo da katılmış; kendi isimleriyle

" Soleariya" !Küçük Solea) ve dört mısra
lık " Solea Grande" !Büyük Solea) olarak

anılan Malaguena'lar yaratm ışlardır.

da gelişmiştir.

le getirmekle birlikte, Akdeniz'in parlak ve

HERCULES GADITANO

sanevi Ramon Montoya' nın 11880-

1949) anısına yazdığı ' ' Montoya'ya Saygı ' '
adlı Cranadas stilindeki bu parçasında
özellikle iki unsuru gözetmiştir: İberik Ya
rımadası ' nda yüzyıllarca süren Arap ege
menliğinin son kalesi Granada'da, kentin

E

IALLEGRlASl

ski adı Gades olan Cadiz kentinde
Herkül'ün yaptırdığı söylenen tapı

naktan arta kalan iri sütunlar Ame
rika'nın keşfinden önce dünyanın aşılama

hakim noktasındaki ünlü Elhamra Sarayı
ve o tepeden görülebilen, çingenelerin ya
şadığı Sacramonte'deki mağaralar.

yer almıştı. Aynı zamanda bu güneşli li

Granada'nın kendine özgü müzik mira

man kentinden kaynaklanan Alegrias tü

sının yansıtıldığı bu Granadinas lya da
Granainas) stili, danssız şarkı olan Fan

parçasını bu stilde yaratmasına esin kay

dangos Grandes'den kaynaklanır. Serbest
ritimde ve karakteristik natürel Si tonun

nağı olmuş.
Flameco' nun "Cante Chico" (Küçük

yan sonunun (non plus u ltra) sınırı ola
rak tanımlanmış ve İspanyol bayrağında

rü, Escudero'nun "Cadiz'in Herkülü" adlı

da yorumlanan bu ezgiyle hiçbir zaman
dans edilmez. Hüzünlü ve dokunaklı or
yental melodik yapısıyla, taksime benze

ŞarkıJ grubuna giren ve Cantinas' lardan

yen ağır ve lirik kadanslarıyla serbest ri

3/4'lük ölçüde olan,

timde yorumlanan Granadinas'ın, Redri

rumlanan bu neşeli ve canlı dansın anla

go' nun ünlü Aranjuez Gitar Konçertosu'
nun hüzünlü ikinci bölümünün çok sevil
mesinde de etkisi büyüktür.

RECUERDO A SEVILLA

E

ISERENATA)
udero' nun da öğretmeni olan ve

El Nino Ricardo" lakabıyla anılan
e 1909'da Sevil 'de doğan ünlü Fla

menco gitarist Manuel Serrapi'nin bu se
renadı, "Sevil'i Hatırlıyorum" adını taşır
ve Sevil'e ISevilla'ya,ya da Arapların koy
duğu isimle İşibilya'ya) çağrıyı zarif Re mi
nör tonalitede, akıcı tremolo ve arpejlerle
ilginçleşen büyüleyici bir ritimle yansıtır.

CASTILLITA DE ALCALA

E

ISOLEARESl

scudero' nun Soleares türundeki "Al
cala' nın Küçük Kulesi" adlı parçası
Endülüs'te, Sevil 'in güneydoğusun

da, tepedeki Roma kalesinin üzerine ku
rulmuş olan eski Arap Muvahhidi hisarı

nın yerindeki Aleala !Arapça El Kal'al ken
tini simgeler. Soleares ise, Cante Grande
!Büyük Şarkı) , ya da Cante Jondo !Derin
Şarkı) olarak adlandırılan saf ve otantik
Flamenco türünün en önemli örneği, "Şar
kının Anası" olarak tanımlanır. Sevil'in Tri
ana mahallelerinde, Cana ve Polo türlerin
den oluşan ve Endülüs'e yayılan Soleares'
in kelime anlamı Soledad 'tan !yalnızlık)
doğmuş; Solea. ya da Soleares adıyla çin
gene dili Calo'ya geçmiştir.
Soleares'de duyulan yalnızlığın hüznü,
derinliği -belki de en güzel- Flamenco rit
minin ICompasl kullanımı nedeniyle da

gelen Alegrias' ın ritmi ve tonalitesi, Sole
ares'ten daha hızlı, daha parlaktır. Yine

La

Majör tonda yo

Malaguena' lar yakınma ve iç çekişini di
yumuşak etkisiyle bu işi pek te kalp kır
madan gerçekleştirir. Escudero'nun mey
dan okuyan bir tavırdaki virtüozlukla sun
duğu Malaguena altı mısralık bir şarkının
gitarda yansımasıdır.

MEDITACION

H

İspanyol çingenelerinin de çocuk

lan uyurken söyledikleri ninniler
INana) vardır. Flamenco' nun Cante Chi
co (Küçük Şarkı) türüne giren ve yalnızca
söylenen bu ezgilerin gelenekle tabii ki
dansla, hatta gitarla ilgisi yoktur. Ninni'
nin yanında ana, nine, sütnine anlamla
rına da gelen , " N ana"sını Escudero
-Flamenco' nun alışılmış ızdıraplı, tutkulu
anlatımdan uzak kalan zarif ve sakin
biçimde- '' Meditacion' ' (tefekkür, düşün
ce) adıyla çocukları için bestelemiş.

mı da "Alegria" (neşe, sevinç) kelimesin

FANTASIA ARABESCA

den gelir. Cadiz'lilerin Gaditano' ların ne
şeli insanlar olması nedeniyle Alegrias on
ların eğlenceli ve bayram havasındaki bu
dünya görüşünü simgeler. Genellikle ka
dın dansı olan ve onlann ustalıklarını ser
giledikleri bu dansı İspanyollar şöyle ta
nımlıyor: ' ' Kadınların Alegrias'ı erkekler
için neşe, Alegrias'tır".

•
I

EXODO GITANO ITARANTAS)
spanyol çingenesinin (Gitano) Ekzo

düs'ü IExodo - Çıkış) olarak adlandırı
lan parça Tarantas stilindedir. Yahudi

lerin Mısır'dan çıkışı -ya da 1492'den sonra
İspanya'dan sürülen ve yalnızca Osmanlı
İmparatorluğu'nca kabul edilen Yahudiler
gibi iş sahibi olmayan çingeneler de taki
be uğramış, kendi Getto'lannı oluşturmuş
lardı.
İspanya'nın güneydoğusundaki Levanten
kıyısındaki Almeria, Cartagena, Murcia gi
bi yerlerdeki maden ocaklarının derinlik
lerinde, karanlığında çalışmak zorunda ka
lan çingenelerin melankolik, sert ve güç
lü şarkılarından kaynaklanan Tarantos, bu
acıyı bir protesto gibi -ancak bazen de
umutla parlayan anlarla- duyurur. Escude
ro' nun, karar.sız ve tuhaf düzendeki natü
rel Fa diyez'de ve serbest ritimde duyur
ctuğu parça, Flamenco' nun karanlık yönü
nü yansıtmaktadır.

•
I

COSTA DEL SOL
IMALAGUENA)

spanya' nın Akdeniz kıyısında Güneş
Kıyısı ICosta del Sol) adı verilen böl

gede yer alan Malaga kentine özgü bir

ha da belirginleşir. Çingene aşkının özle

Flamenco stili olan ve dansı olmayan Ma

mini, tutkusunu gururlu ve törensel havada

laguena da -Granadinas gibi- Fandango'

yansıtan, Mi minör tonunda natürel , ya da
Frigya modunda yorumlanan Soleares' in

co stillerini beğenmeyerek 19.yüzyılda ya

dan kaynaklanır. Malagalılar, ilk Flamen

3/4'lük ölçüdeki notalamasında, 12 vuruşlu

rattıklan Malaguena' lan, Verdiales'leri, Ja

ritim bölmesinde 3 . , 6 . , 8 .. 10. ve 12. vu
ruşlar aksanlıdır. Soleares önceleri yalnız

beras' ları tercih etmişlerdir. Her ünlü şar
kıcı kendi özgün stilini vurgulamış, bun

dans içindi; sonraları danslı şarkı için üç

lara Jerez'li Antonio, Chacon ve Cadiz'li

INANA)

er halkın geleneğinde olduğu gibi,

"

�

IDANZA MORA)

ap Fantezisi", ya da İspanyolla
rın kuzey Afrikalı Araplara verdi-

i ' ' Mora' ' adını taşıyan türle şar
kı söylenmez; ancak çalınır ve dans edi
lir. İspanyolların Arabesca IArabeskJ adı
nı da verdikleri ve çok güçlü Arap etkisi
nin duyulduğu " Danza Mora", Granada'da
oluşan Zambra'yı da anımsatır.
Çingeneler bu dansı çıplak ayakla, kü
çük ziller ve bazen de def eşliğinde gizemli
bir havada yaparlar. Escudero' nun çalacağı
bu Danza Mora, ünlü bir Flamenco gita
risti olan ve yıllar önce Buenos Aires'e yer
leşen 1914 doğumlu Sevil'li Esteban San
Lucar'a aittir.

CANASTILLA DE MADRONOS

Q

ISERRANAl

en yüzyıl içinde Granada'dan
rlı tepeleri görülen Sierra Neva

a dağları pekçok yasa dışı çinge

neyi, kaçakçıları, haydutları barındırmış
tır. Dağlı anlamına gelen "Serrana" da Ak

deniz kıyısıyla kıta Ispanya'sı arasında ka
çakçılık yapan ve dağlarda saklanan çin
geneler tarafından yaratılmış, daha sonra
Endülüs'te yaygınlaşmıştır.
Cante Grande !Büyük Şarkı) sınıfına gi
ren, çok ender dans edilen bir ezgi olan
Serranos, tıpkı Seguiriya gibi her ölçüde
değişen 3/4'lük ve 3/8'lik ritimle işlenme
sine karşın, natürel Mi veya

La

tonunda

ve daha ağır tempoda çalınır. Bu Serrana
" Kocayemiş Sepetçiği" adını taşıyor.

REPIQUETEOS FLAMENCOS

IG

IZAPATEADO)

serin ilk bÖlümü, dansçılann bir

ırtüoz gösterisi olarak seıgiledikleri
pateado ile sona eriyor.

İsmi,·

"ayak" anlamına gelen Zapato'dan türe

yen bu dansta ritmi, ökçelerinin çok hız-
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lı, yavaş, güçlü, hafif vurgulamalarıyla
darısçı belirler. Dramatik degişimlerle sü
ren, arada gerginlik veren bekleyişlerle ke
silen ritmin eşliginde. tümüyle darısçıya
uymak gerektigirıden gitaristlere güçlük çı
kararı bu dans, usta darısçılar tarafından
şarap dolu bardakların yer aldıgı bir ma
sada, vücut hareketsiz kalırken, yalnızca
topuklarla sergilenir.
Gelenege göre. genellikle erkek dansçı
ların yaptıgı ve şarkısı olmayarı Zapatea
do'da gitar partisi Do Majör tondadır. · Eser,
Zapateado'daki bu topuk vuruş seslerin
den esinlenilerek "Flamenco Vuruşları"
adını taşıyor.

"lE

AIRES LEJANOS (FARRUCN

Şarkılar" adındaki bu Farru
ca darısı, Endülüs'ün uzagındarı,
kuzey İspanya'daki Asturias böl
gesinden kaynaklanır. Zamanla güneye.
Cadiz'e gelen bu çok ritmik dans Flamen
co unsurlarıyla yogrulmuş, meydan oku
yan havada bir erkek dansı haline girmiş
tir. Bu dansın Sevil'in Triana mahallesin
de dogarı, !.Dünya Savaşı sırasında Rus
ya'da da ün kazanan ve Faico lakabıyla
anıları Pr.ancisco Mendoza Rios (1180-1938)
tarafından 19.yüzyılda yaratıldıgı söylenir.
19.yüzyıl başında, kuzeydeki Galicia böl
gesinden geldigi sanıldıgı için "Aires
Gallegos" (Galicia Havası) olarak ta adları
dmlan -M. de Falla'nın "Üç Köşeli Şapka"
süitinde "Degirmencinin Dansı" olarak da
orkestraladıgı- Farruca, gitarda 4/4'lük öl
çüde ve La minör tonda yorumlanır. As
lında erkek �arısı olan Farruca'yı kadın
lar bazen -Zapateodo gibi- erkek giysile
riyle ya da çizmeyle yorumlarlar.

ya girmiştir.
4/4'lük,ölçüsüyle Farruca'yı anımsatan,
fakat Majör tonda, anlamsız eglenceli na
karatlarla söylenen, komik hareketlerle
dans edilen ve 'Menüet' benzeyen Garro
tin'in kuzey İspanya'daki l..erida'da çinge
neler tarafından yaratıldıgını Castilla'lı ürılü
dansçı Vicente Escudero (1895-) öne sü
rüyor.

1

BULERIAS JEREZANAS

(BULERlASl
" erez Bulerias'ı" adlı parça tüm Fla
menco'nun en hızlı, dogaçlamaya en
uygun, neşeli ve çekici türü oları bir
B erias'tır. Alegrias'tan -ya da }ert!Z'li şar
kıcı El Loco Mateo'nun (1832-1890) sonu
nu hızlanarak bitircligi- Soleares'ten kay
naklandıgı ileri sürülen Bulerias'ın bu
kentte 19.yüzyıl sonunda dogdugu kesin
dir. Eglenmek, şaka yapmak anlamına ge
len Buleria kelimesinden, ya da R. Mali
na'nın öne sürdügü gibi 19.yüzyıl dansı
"Bolera"dan türeyen Bulerias'ta gerçekten
de güçlü Soleares etkisi sezilir; ancak hız
dakikada 250 vuruştur ve bu danslı şarkı
her zaman parlak Majör tonda -gitar so
losunda La Majör- yorumlarıır.

ECOS DEL ROCIO

(FANDANGOl
dango darısı daha 18.yüzyıldan ön
Endülüs'ten tüm İspanya'ya yayıl
ış, her yer ve kente göre inanılmaz
sayıda çeşitli varyasyonları oluşmuş; Ma
laguena, Granadinas, Rondena türleri Pan
dango'dan kaynaklanmış; hatta kuzeyin
dansı -Arapça dans kelimesinden türedi
&i öne sürülen- Jota'nın da dogumuna ne
CAMPANAS DE ANDALUICA den olmuş.
Farıdango türü gitar, kastanyet, def ve ke
(RONDENAl
manlarla eşlik edilen sevimli bir dans şar
"
ndülüs'ün Çanları" adlı Rande kısıdır. Bunların içinde Arap etkisi daha
na türundeki parçayı Escudero, bu çok sezilen, ciddi Cante Jondo (Derin Şar
stilin en güzel ömegini vermiş olan kı) türundeki Pandango Grande'nin (Bü
gitarist Ramon Montoya' nın özüne sadık yük Pandangol yanında yine 3/4'lük ölçü
kalarak Tarantas'a yakın stilde düzenlemiş. de olan Pandanguillo (Küçük Fandango),
Gr.anadina ile Tarantas'a benzeyen form ya da "Pandangos de Huelva" (Huelva
da, Pandango'dan kaynaklanan ve ismini, Fandango'su) diye adlandırılan neşeli, şa
Cadiz ile Malaga arasında bulunan ve Ta kacı stil de vardır.
jo ırmagının derin vadisinin üzerinde ha
"Rocio Yankıları" adlı bu Fandango, her
vada asılı gibi dur.an Ronda kentinden alan yıl dini bayramlarda Huelva yakınındaki
Rondena'nın şarkısı yoktur; çok ender ünlü Rocio haç törenlerine katılan, egle
dans edilir. Gitarisderin çalgının iki telini nen, danseden halkın müzigirıi carılandırır.
başka sese (bas Mi telini Re'ye; Sol telini
Fa diyez'e) akort ederek seslendirdikleri bu
LA TANGUERA mENmsı
duygusal parçanın Randa'lı Bandoleros'lar
gır ve duygulu anlamına gelen,
(haydutlar) tarafından yaratıldıgı da ileri sü
16.yüzyılın eski darısı "Tentos"dan
rülür. (Rondenas adı verilen tür ise sere
smini alan Tientos'un kaynagı haknat biçimi neşeli şarkılı grup dansıdır.l
kında çeşitli teoriler vardır. İspanya'ya yer
leşen ilk çingenelerin şarkıları oldugunu
FANTASIA ANDALUZA
ve dogunun ritmini korudugunu öne sü
(GARROf!Nl
ren Curro Montoya'nın yanısıra, bu türün
"
ndülüs Fantezisi" adlı, Garrotin tü Arap kaynaklı oldugu da söylenir.
ı:ündeki bu dansı iki büyük Pla
Bugün Tientos'un senkoplu ve düzen
menco gitarist, Sabicas (Agustin siz olan 2/4'lük ölçüdeki ritmi -tango'dan
Castellanı ile Mario Escudero birlikte bes daha agır temposuyla- gerçekten de Arap
telemişler. Önceleri komik bir halk dansı etkisini anımsatır. Hüzünlü ve lirik ezgi
ve şarkısı olan Garrotin bugün Flamenco' siyle Flamenco Tango'suna çok benzeyen

E
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Tientos'u, tangodan bu ritim ayınr.
özellikle yüzyılımızın başında, erkek
darısı olan Farruca, Zapateado gibi dans
ları erkek giysileriyle yapan ve tango sti
liyle ün kazandıgı için "La Tanguera" muı
gocu Kadın) lakabıyla anıları kadın dans
çının adını taşıyan bu Tientos'un hem et
kili, hem de törensel havası, ritmin tören
sel bir agırbaşlılıkla kullanılmasıyla daha
da belirginleşir.

FANDANGO DEL ALBAICIN
(VERDlALESJ
rdiales adlı tür de yine Farıdango'
dan kaynaklanır. Güney Ispanya'nın
daglık yörelerinde uygularıarı bu
danslı şarkı türü adını Malaga'daki küçük
Los Verdiales köyünden alır. Bu form En
dülüs'ün en saf ve eski Farıdango türü ola
rak kabul edilir. Verdiales' ler Malaguena'
nın da neşeli ve sevimli öncüleri olmuş
lardır.
Günümüzde, Malaga cıvarındaki daglılc
yerleşimlerde -Sevil'in Fiesta'lari gibi
uzun, danslı, şarkılı Verdiales bayramları
hala düzenlenir. 3/4'lük ölçüdeki Ver
diales'in ritmini belirleyen sade ancak güç
lü ritmin eşligindeki neşeli ezgisiyle seç
kinleşen bu geleneksel dansı, solo gitar
için Escudero ve kuzeni Sabicas birlikte
düzenlemişler. Parça adını, Granada'nın
çingene mahallesi El Albaicin'den alıyor.

"
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ABRIL EN SEVILLA

evil'de Nisan" adındaki bu parça,
her yıl Nisan ayında Sevil'de düzen
lenen ve Feria adıyla anılan pana
yırın müzigine bir atıftır. "Cante Jondo"
adıyla anılan Plamenco'nun derin şarkı
sının en karakteristik ve dramatik şarkısı
olan, İspanyol klasik müzigine de Segui
dillas adıyla geçmiş olan Siguiriya, çinge
nelere göre. müziklerinin özü, temelidir. Bu
trajik ve gizemli türde, göge hiçbir zaman
erişemiyecek topragın, denize ulaşamayan
ırmakların, dönüşü olmayan aynlıkların,
ezilen çingene ırkının feryadı dile getirilir.
Playera adıyla 18.yüzyılda stilize edilen
ve matemi yansıtan ezgi de Siguiriya'dan
kaynaklanır. Siguiriya'nın 15.yüzyılda ya
ratıldıgını ileri süren araştırmacılar, 3/4 ve
3/8 arasında her ölçüde degişen güç rit
min mutlaka dogudan geldigini ve bu tü
rün, yorumu en güç Plamenco oldugunu
belirtirler. Eskiden yalnız eşlikli şarkı ola
rak "Siguiriya Gitana" biçiminde seslen
dirilen Siguiriya'lar çagımızda kastanyet eş
liginde de dans edilmektedir.

GUAJIRA FLAMENCA

R

(GUAJIRAl
ameneo Guajirası", aynı adı taşı
yan Küba dansının Flamenco'ya uy
gulanmış şeklidir. Amerika'yı fethe
derek Ispanya'ya geri dönen askerlerin
16.yüzyılda getirdikleri Guajira, Serrana ya
da Siguiriya ritmine benzer biçimde. par
lak Majör tonda yorumlarıır. Şarkının da
sözleri genellikle Küba ile ilgilidir.
"

Ortalama 65 yıllık bir insan yaşamında:
Yaklaşık 20 yıl uykuda geçiyor. . 6 yıl işte . 5 yıl yemekte
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3 yıl yolda . . 1 ,5 yıl alışverişte. . ı yıl banyoda . . .
.
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TZIMON BARTO.
F.

LISZT

(1811-1886)

piyano/piano

12 Etudes d 'Executioh Transcendante
1 . Prelude: Presto
2. Molto vi vace -Prestissimo
3. Paysage: Poco adagioUn poco piu animato il tempo
4. Mazeppa: Allegro-Allegro-AnimatoAllegro deciso-Piu moderato-Vivace
5. Feux Follets Orrlichterl : Allegretto
6. Vision: Lento
7. Eroica: Allegro-T empo di Marcia
8. Wilde Jagd: Presto furioso
9. Ricordanza: Andantino
10. Allegro agitato molto

l l . Harmonies du Soir: Andantino-Poco piu mosso
Piu lento con intimo sentimento-Molto animato
1 2. Chasse neige: Andante con moto

A
�

Katkılanndan dolayı SANDOZ Ürünleri Ltd. Şti. 'ne teşekkür ederiz.
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TZIMON BARID
963'de Florida'da (ABDI dagan Barto,
piyano egitimine beş yaşında büyük
annesiyle başladı; üç yıl sonra ilk

operasını yazdı ve ondördünde de orkest
ra şefligine başladı.
Juilliard Müzik Okulu'nda Adele Mar
cus'la piyano ögeeniminin yanısıra şeflik
ve opera egitimi gördü; henüz ögTenciy
ken, 1982 ve 1 983'de Gina Bachauer Ya
rışması'nda birincilik aldı, 1980'de de
Tanglewood Enstitüsü'nce verilen ' ' En Ye
tenekli ögrenci Şef" ödülünü aldı.
Tzimon Barto Avrupa'daki ilk konserini
-piyanist ve orkestra şefi olarak- 1985 Spo
leto Festi vali'nde verdi ve Gian Carlo
Menotti tarafından 1 986'da "T he Saint of
Bleeker Street' ' (Bleeker Sokağının Azizi)

adlı operayı yönetmek üzere yeniden İtal 
ya'ya davet edildi.
Avrupa'ya karşı her zaman özel bir ya
kınlık duyan sanatçı halen Paris'te yaşa
maktadır. Özellikle Almanya'da çok tanı
nan Barto bu ülkedeki ilk konserini
1 986'da vermiş ve eleştirmenlerce "Ola
ğanüstü bir Yetenek'' olarak nitelendiril
miştir.
Bach'tan Gershwin'e kadar uzanan ge
niş bir repertuara sahip olan Tzimon Barto
ayrıca caza da özel bir ilgi göstermekle be
raber 19. ve 20.yüzyılın büyük virtüoz eser
lerini her zaman yeğlemektedir. Bir müzik
çinin çaldığı müzikle tam olarak bütünleş
mesi gerektiğine inanan sanatçı, Schu
mann' ı kendine en yakın besteci olarak
görmektedir.
1989'da Herbert von Karajan tarafından
Salzburg Paskalya Festivali'ne davet edi
len Barto, aynı yıl ABD. Japonya, Alman
ya. İsviçre, Avusturya ve İskandinav ülke
lerinde konserler vermiştir.
1 977'de EMI plak firmasıyla kontrat im
zalayan Tzimon Barto, Ravel'in Sol Majör.
Prokofief ve Rahmaninof'un 3., Bartok'un
2. Piyano Konçertoları ile Gershwin'in
"Rhapsody in Blue" adlı eserini ve Liszt'in
çeşitli eserlerini plaga doldurmuştur. Sa
natçı 1990 yılı içinde aynı plak firması için
bir Schumann resitalinin kaydını yapacak
tır.

LISZT
12 ETÜD

BE

teciliği yanında piyano virtüozlu
yla çağının en ünlü sanatçılan ara
nda olan Franz (Macarca aslıyla
Ferencl Liszt, öğretmeni Czemy'ye ithat
ettiği " 1 2 Etudes d' Execution Transcen
dante" adlı eseriyle de bunu kanıtlar.
Onun besteci olarak olgunluğa erişmesi bu
12 Etüd'e çeşitli yıllarda yaptığı düzeltme
lerle de izlenebilir: İlk kez 15 yaşında,
1826'da yazdığı bu diziyi, sonra 1837'de
ve 1852'de tekrar elden geçirmiştir. 1826'da
Mar.silya'daki ilk basımında " Piyano için
tüm Majör-minör Tonalitelerde 48 Etüd
Egzersizi" adını taşıyan eser, tonaliteleri
belirleyen bu başlığına karşın yalnız 12
Etüd şeklindeydi. 1837'deki yine "24
Grandes Etudes" (24 Büyük Etüdl başlıklı
ikinci ver.siyonda ise hem Czemy'ye. hem
de İtalyanca baskısında Chopin'e ith.aflar
yeralmış. etüdler daha geliştirilmişti. Uçün
cü versiyon ise günümüz piyanistleriı"lin
yoru mladıkları son olgun ve mükemmel
biçimine ulaşmış, virtüoz gösteriler müzi
kalitenin yararına yumuşatılmış. sonorite
daha bir berraklık kazanmıştır.
Müzikolog Gültekin Oransay'ın (193019891 "İleri Seslendirme Çalışmaları " ola
rak tercüme ettiği . genel anlamıyla "İnsan
kudretini aşan şekilde icra edilen 12 Etüd"
olarak dilimize çevirebileceğimiz eserin ilk
baskısındaki -1826 versiyonundaki -olağan
üstü virtüoz parçalan, bugün bile halk
huzurunda bir konserde kimsenin çalamı
yacağına çağımızın ünlü piyanisti Claudio
Arrau inanmıştı. 70 dakika kadar süren bu
dizi hakkında Berlioz ise şunları yazmış
tı: "Bu tür müziğin kolay kolay bir daha
dinlenebileceğini sanmam: Liszt bunları
kendi için yarat mış ve ondan başka. dün
vada hiç kimse bunları böyle yorumlaya
maz".
! . Etüd Prelüd başlığını taşır. Çok hızlı
I Prestol tempoda. Do Majör tondaki par
ça. bir ısınma egzersizi biçiminde -süresi
bir saati aşan bu güç yoruma- ön hazırlık
olarak düşünülmüş parlak yapıda, kısa ve
türlü pasajlarla. arpej lerle işlenmiş bir
etüddür. (Süre 1 · ı
2.Etüdün herhangi bir başlığı yoktur. La
minör tonda, çok canlı ıMolto vivacel tem-

poda, teknik parlaklıkla sunuluşu belki
de genç Liszt 'in Paganini'nin çalışından
esinlendiğini gösterir. (Süre 3')
Paysage Weyzajl adını taşıyan, Fa Ma
jör tonda oldukça ağır (PocoAdagio).tem
podaki 3. Etüd, pastoraf bir havanın hu
zurunu yansıtır. (Daha önceki etüdlere bir
kentrast oluşturan bu etüdün orta bölme
sinde, daha önceki ver.siyonlarda çok hız
lı -presto Agitato- bir episod yer almıştı.
Ancak son versiyonda, bu pastaral tablo
nun sükunetini bozan bölüm kaldırılmış
tır.! (Süre 4')
Re minör tondaki, neşeli (Allegro) tem
poda başlayan 4 . Etüde Victor Hugo'nun
şiirinden esinle Mazeppa adı verilmiştir.
Dolu dizgin koşan atın üzeri'ne bağlı kah
ramanı, Mazeppa'yı canlandıran bu par
ça "Victor Hugo'ya" ithalını da taşır. Her
iki ele bölünen üçlü aralıklı geçişlerle sim
gelenen bu ölüm yarışının üzerinde yük
selen tutkulu şarkı, Mazeppa'yı belirler. Şi
irin her kıtasında tempo değişir, hızlanır.
Özellikle bas partisi, piyanistin üç elle çal
dığını sandıracak kadar ilginç düzenlen
miştir. Sakin ve orta hızdaki (piu Modera
tol bölmeden sonra çılgınlaşan atı simge
leyen hızlı bölme (vivace) , şiddetli ve sen
koplu akorlarla bölünür, ölümü anlatır. An
cak törensel parlaklıkta (Re Majör tondal
Coda ile kahraman ölümden sonra dirile
cektir. Hugo' nun şiirinin bitişi, "Nihayet
düştü . . . ve Kral olarak ayağa kalkıyor"
cümlesi notaların üzerine işaret edilmiştir.
Liszt ilerde, 1858'de bu etüd üzerine Ma
zeppa Senfonik Şiiri'ni de besteleyecektir.
(Süre 8')
Si bemol Majör tondaki, hızlıca (Alleg
retto) tempodaki 5. Etüd " Bataklıktan çı
kan gazların yanmasıyla oluşan alevler"
ya da "Aldatıcı Işık veya Ümit" anlamla
rına gelen " Feux Follets" başlığını taşır.
Çok ince ve zarif yapıdaki, hafif (Leggie
ro) biçimde yorumlanması istenilen etüt
te. ancak orta bölmede bir geçişle ses yük
selir. (Süre 4')
6. Etüd Vision (Görüntü-hayal) İmpara
tor l . Napolyon' un mezarını anımsamak
amacıyla yazılmıştır. Pesante (temkinli ve
ağırbaşlı! bir yorumla çalınması istenilen
akorlar arpejlerle süslenir. Güçlü ve dra
matik havadaki bu Etüd çok ağır (Lento)
tempoda olmasına karşın türlü zorluklar
sergiler: Özellikle 1837 versiyonunda ilk 12
ölçü yalnız sol el için yazılmış ve arpej ya
da tremolo formlarının bu şekildeki güç
yorumu, daha sonra biraz kolaylaştınlmış
tır. (Süre 6')
Çabuk (Allegrol tempodaki 7. Etüd 1852
versiyonunda " Eroica" olarak adlandırıl
mıştır. Buna neden olarak, Liszt'in 1824'de
yazdığı Op.3 " Rossini ve Spontini'nin te
maları üzerine lmpromptu"sünü kullan
dığı girişte. sert karakterli marş motifinin
türlü tonalitelerde duyurulması, parlak ok
tavlı akorlarla kahramanca havada yansı
tılması, besleeinin sonraki Macar karak
terdeki eserlerini amınsatması gösterilir.
!Süre 5'1
Do minör tonda. öfkeli ve çok hızlı (Pres
to furiosol tempodaki 8 . Etüd bu hıza uy-

gun şekildeki Almanca başlığı (Wi!de Jagd)
taşır. "Yabani Av" anlamına gelen isim,
olağanüstü parlak yıwısıyla Alman roman
tik müziğinin ustası Weber' i çağrıŞtırır.
Sanki, hızla geçen yabani hayvanın gürül
tülü ayak sesleri, boynuzlannı çarpması,
senkoplu vuruşlarla, gC1L kamaştıncı etki
lerle yansıtılır. (Süre 5')
9 numaralı Etüd, Ricordanza tAnımsa
makl başlığına yaraşan, geçmişi anımsa
maya nostaljik bir çağrıdır. Orta hızdaki
(Andantino) , La bemol Majör tondaki
Etüd oynak bir zariflikte, hafif iç çekişle
rini simgeleyen akorlarla, içli bir anlatım
la, şaşırtıcı figürasyon buluşlanyla renkli
bir resim çizer. Virtüoz piyanist ve beste
ci F. Busoni (1866-1924) , Ricoıdanza'yı "Bir
tomar solmuş aşk mektubu" na benzetir.
Ana teması Chopin'i anımsatan Etüd'ün
yazıldığı 1826 yılında Chopin henüz tanın
mıyordu ve Paris'e gelmemişti. Bu ezgiyi
Liszt'in İtalyan operalanndan esinlendiği
sanılmaktadır. (Süre ll')
1 0 numaralı, 2/4'lük ölçüde, çok heye
canlı ve hızlı Wlegro agitatq moltol tem
poda ve Fa minör tondaki Etüd, bu di
zide özel ismi olmayan ikinci parçadır. İlk
versiyonda yorumu olanaksız bir "Parmak
çalışıırma Etüdü " havasında olan parça
sonlara doğru dramatik ve vahşi bir yük
selişle gelişir. Bu nedenle bazı müzikçiler
tarafından "Appassionata" (Tutkulu) ola
rak adlandırılan ve aynca ilk teması da
Chepin'in Op. 1 0 Fa minör Etüdü ' nü
anımsatan Etüd, şeytani bir virtüozluk ve
parlak bir yorum gerektirir. (Süre 5')
ll numaralı 4/4'lük ölçüde, orta hızda
(Andantino) ve Re bemol Majör tondaki
Etüd " Harmonies du Soir" (Akşamın Ar
monileri) başlığını taşır. İlk versiyonda ye
dinci olarak numaralanan Etüd, geniş
arpejli akorlarla, sakin ve barışçı havasıy
la tımsal bir büyü yaratır. Oluşturulan çan
efektlerinin parçaya verdiği törensel ilahi
havası, gelecekteki empresyonizmi müjde
ler gibidir. (Süre 9')
Si bemol minör tonda, orta hızda ancak
hareketli (Andante con moto) tempodaki
1 2 . Etüd'ün başlığı "Chasse-Neige" Kar
Küreyici anlamına gelmesine karşın, güç
lü bir rüzgarın örttüğü kadarla kaplı bir
manzaranın şiirsel anlatımı gibidir. Belki
de bu dizi içinde en etkileyici olan Etüd
özenli yazısı, tremolo figürlerin çokça kul
lanımı, uzak sıçrayışlar, kromatik geçişler
lerle yoğun kar yağışını resimler. (Süre 6')
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SANTANA
Carlos SANTANA. gitar/guitar
Chester Dean THOMPSON. klavycliçalgılar/kcyboards

Benjamin Erik RIETVELD. bas/bass
Armando PERAZA. vurmaçalgılar/pcrcussion
Walfredo Delos REYES. davul/drums
Alexander J. LIGERTWOOD. vocal!vocals

a

CARLOS SANTANA
los Sanıana 20 Temmuz 1947'de

Meksika/Auılan'da doğdu. Babası
üzisyen olduğu için.

beş yaşından

itibaren müzikle ilgilenmeğe başladı ; ilk
çalgısı da keman oldu. 1953 yılında ailesi
ile birlikte Tijuana'yagelen Carlos Santana.
müzik anlayışındaki değişiklikden dola
yı gitar çalmaya başladı.

1961'e kadar

Tijuana' da kalan ve burada özellikle Blues
tarzı ile Javiar Batiz'den etkilenen Santana,
daha sonra da San Francisco'ya göç etti.
Burada ilk etkilendiği müzisyenlerden bi-

albümü olan Sanıana piyasaya çıktı. Gi
tarda Carlos Santana, tuşluçalgılarda
Gregg Rolie, basda David Brown, davul
da Michael Schrieve, vurmalıçalgılarda da
M ike Carabello ve Jose Chepito Areas'dan

ri B. B. King oldu . Bu arada Rock and Rol!,
Rythm and Blues ve Gospel tarzlarından
da çok etkilenmişti.
Gençlik yıllarında San Francisco'da
ispanyolca konuşulan mahallelerdeki ge
ce klüplerinde çalıştı. İlk grubunun adı
Sanıana Blues Band idi. Ancak Sanıana
olarak çok geniş halk kitlelerine adından
ilk kez, popüler müzik tarihinin bugüne
kadar yapılmış olan en önemli ve kapsamlı
festivali olan Woodslock'da bahsettirdi.
Kendi grubu ile bir taraftan çalışmalar
yaparken , ilk önemli çıkışını da 1969 yı
lında

Bloomfield and Al Kooper" albümü ile
yaptı. Aynı yılın kasım ayında da ilk

"The Live Adventures of M ike

oluşan kadrosu ile, Sanıana'nın bu ilk al
bümü büyük bir ticari başarı elde etti. lA
tin ritmleriyle rock müziği elemanlannın
çok iyi kaynaştınldığı bu albümde yer alan
J ingo adlı parça aylarca 45'likler listesin
de yer aldı. Bu albümü Abraxas ve
Santana-3 adlı albümler izledi.

Black

Magic Woman, Se A Cabo, Samba Pa Tı,
Evi! Ways, üye Como Va gibi

parçalar

Sanıana'nın 1970'li yılların başında tari
he geçecek parçalan olarak ortaya çıktılar.

Bu arada da kadroda değişiklikler olmaya
başlamıştı. Richard Kermode, Tom Coster,
Armando Pereza, Doug Rauch, Neal
Schon, Coke Escovedo gibi müzisyenler
zamanla Sanıana'nın albümlerinde ve kon
serlerinde yer aldılar.
1971 yılında kendi grubunun dışında ilk
olarak Buddy M iles ile beraber bir turne
yaptı ve albüm hazırladı. Daha sonra da
John McLaughlin ile çalışmaya başladı. O
dönem John Mc!Aughlin gibi Carlos
Sanıana da Bengal'li Sri Chinmoy'un mü
ridi oldu ve Devadip adını aldı. Sonraki
yıllarda adı daha çok Devadip Carlos
Sanıana olarak anıldı.
Bu arada caz müziği ile de ilgilenmeye
başlamıştı. Onu, ilk ve en çok etkileyen
müzisyen John Coltrane oldu. Ayrıca
M i les Davis de o dönemler Carlos
Sanıana'yı etkileyen bir diğer caz ustası ol
muştur. Müzik çalışmalanna çeşitli albüm
ve konser faaliyetleri ile devam eden San
lana, ikinci önemli çıkışını 1976 yılında
Amigos adlı albümle yaptı. O günden bu
yana aralıksız olarak çalışmalarını sürdü
ren Santana, son yıllarda bir çok önemli
caz ustası ile de çalışmalar yaptı. Örneğin
Swing of Delight adlı albümünde Herbie
Hancock, Wayne Shorter, Ron

Carter, Tony

Williams gibi müzisyenlere yer verdi.

Wayne Shorter ile 1988 yılında dünya tur
nesine çıkan Carlos Sanıana, Weather
Report grubunun dağılmadan önceki son
albümü olan This is This'de de yer aldı.
Gitar tekniği ve kendine has tarzı ile
1 9 70'li yılların başından günümüze kadar
başarısını sürdüren Carlos Sanıana'nın al
bümleri arasında en önemlileri şunlardır:
Santana, Abraxas, Sanıana 3, Caravanserai,
Welcome, Borboletta, Lotus, Amigos, Fes
tival, Moonflower, lnnersecrets, Marathon,
Zebop, Shango, Havana Moon, Beyond
Appearances, Freedom, Blues for Salvarlot
Bu arada John Mc!Aughlin ile 1973'de
Love Devotion Suırender, Alice Coltrane'le
1974'de IJluminations, Buddy Miles ile da
1971'de Carlos Sanıana and Buddy Miles
Live albümlerini çıkardı.
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BRANFORD MARSALIS

DORTLUSU/QUARTET
. .

. .

, .

Branford MARSALIS.

saksafon/saxophone

Kenneth KIRKLAND, piyano/piano

Robert HURSf,
Jeffreys W.ATI'S,

bas/bass
davul/druıns

aBRANFORD MARSALIS
..

nümüz genç kuşak saksofoncula

ının en önemlilerinden biri olan
Branford Maısalis, 26 Agustos 1960

yılında New Orleans'da dünyaya geldi.

Katkılanndan dolayı BEKOTEKNİK Sanayi A.Ş. je teşekkür ederiz. teşekkür ederiz.
We should /ike to thank BEKOTEKNİK Sanayi A.Ş. for their contributions.

Müzisyen bir ailenin altı çocuğundan bi

ri olan Branford Marsalis'in babası piya
nist, müzik öğretmeni ve grup lideri olan
Ellis Marsalis'ti. Kardeşlerinden Wynton
Maısalis trompet, Delfeayo Maısalis trom

bon, ]ason Marsalis de vurmalıçalgılar

üzerine eğitim gördüler. Branford Maısalis'
in ilk çalgısı dört yaşında iken piyano ol

du; altı yaşında ise kla:rinet, 15 yaşında da
alto-saksafon çalmaya başladı. Önceleri,
daha sonra kendisini en çok etkileyen ve
yönlendiren kişi olduğunu söylediği
Florence Bowser'dan özel dersler aldı. Ba

basının da kendisi ile ilgilenmesi sonucun
da, ilk olarak Nocca (New Orleans Center
for the Creative Arts) adlı okula gitti;

1978'de de, özellikle klarnet öğretmeni

Alvin Batiste' in kendisiyle çok ilgilendiği
Baton Rouge'daki University of Southem'

de okumaya başladı.
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Branford Marsalis 1979-81 yılları arasın
da da ünlü Berklee Müzik Okulu'nda öğ
renimini sürdürdü ve bu dönemde birçok
müzisyenin dikkatini çekti. 1980 yılında kı
sa bir süre Clark Terl}'nin grubunda ça
lıştı, Lionel Hampton Orkestrası'nda da
yer aldı; daha sonra Art Blakey'in grubuyla
çalışmaya başladı ve bu grupla Avrupa tur
nesine çıktı. Bu dönemde önceleri bariton,
daha sonra da tenor, alto ve soprano sak
sofon çalmaya başladı.
En çok Charlie Parker, Cannonbali
Adderley, Sonny Rollins, Omette Coleman,
Joe Henderson, John Coltrane ve özellik
le Wayne Shorter'dan etkilenen Branford
Marsalis, 1982 yılında kardeşi Wynton
Marsalis'in beşlisinde çalışmaya başladı;
yine kardeşi Wynton' la birlikte Herbie
Hancock'un VSOP 2 adlı grubunda yer al
dı.
Dizzy Gillespie, Andy Jaffe, Bobby
Hutcherson . Kevin Eubanks, Joanne
Brackeen. Ray Drummond, Miles Davis
gibi müzisyenlerle de çalışmalar yapan
Branford Marsalis, kendi adına ilk albü
münü 1984 yılında çıkardı. Solo albüm ça
lışmalarına devam etmesine karşın, 1985
yılında çalışmaya başladığı rock besteci ve
şarkıcısı Sting'le büyük üne kavuştu: onun
üç albümünde ve bir de filminde yer al
dı. 1986'da İngiliz Oda Orkestrası ile be
raber yaptığı ' ' Romances for Saxophone' '
albümündeki klasik müzik yorumculuğuy
la yine dikkatleri üzerine çekti.
Branford Marsalis'in kendi adına çıkar
dığı plaklar şunlardır: Scenes In The City
1 1 984 1 . Royal Garden Blues 1 1 986 1 .
Romances for Sax o p h o n e 1 1 9 8 6 1 .
Renaissance 1 1 9871 . Rando ın Abstract
1 1988 1 . Trio Jccpv 1 1 9891. Albümlerinde yer
aldığı müzisyen ve gruplarsa şunlar:
Fathers and Sons I E ! I i s ve Wynton
Marsalis ilel . Wynton Marsalis!Wynton
Marsal is. Wynton Marsalis/Thiıık of One.
Wyntoıı Marsalis/Hot Hou se Flowers.
Wynton Marsalis/Black Codes. Art Blakey/
Live at Montreux. Art Blakey/Killer Joe. Art
Blakey/Keystone 3. Bobby Hutcherson/
Good Bait. Kevin Eubanks/Opening
Tights. Dizzy Gillespie!New Faces. Dizzy
Gillespie!Closer to the Source. Andy Jaffel
Manhattan Projections. Joanne Brackeen/
Fi-Fi Goes to Heaven. Miles Davis/Decoy.
Ray Drum mond/Susanita, Sting/The
Dream of the Blue Turtles. Sting!Bring on
the Night. Sting!Nothing !ike the Sun.Roy
Ayers/You might be surprised. Teena
Marie!Emerald City. Tina Turner/Break
Every Rule.

KENNETH KIRKLAND

JEFFREY WATIS

ugün 33 yaşında olan Kenny K.irkland,
altı yaşında piyano çalışınağa baş
ladı ve klasik müzik öğrenimi gör
dü. New York'taki Manhattan Müzik
Okulunda klasik teori ve kompozisyon
dersleri aldı . Gençlik yıllarında önce
Blood, Sweat and Tears grubunda çalışan
piyanist Larry Willis ve Herbie Hancock'
un Headhunters albümleri onu çok etki
ledi. Cazla ilgilendi. Bud Powell. Thelonius
Monk. Ahmad Jamal. Hampton Hawes.
Bill Evans. Chick Corea. Keith Jarrett,
Joanne Brackeen ve özellikle IStan Getz ile
geçen yıl yurdumuza gelen) Kenny Barron
onu çok etkiledi.
Kenny Kirkland ilk ciddi çalışmasını ke
mancı M ichael Urbaniak'la yaptı ; onun
la Avrupa turuna çıktı. Daha sonra Don
Alias'la ve Japon trompetçi Teruroasa Hino
ile çalıştı. Artık popüler bir piyanist ol
muştu.
Kenny Kirkland 1981 yılında Wynton
Marsalis'le biraraya geldi. Onunla yaptığı
plak çalışmaları müzik kariyerinde çok
önemli bir rol oynadı . Birçok müzisyenle
plak çalışması yaptı. Ancak özellikle son
yıllarda adından en çok. şüphesiz 1985 yı
lında çalışmaya başladığı rock müzisyeni
Sting'le bahsettirdi.
Kenny Kirkland şu müzisyenlerin al
bümleriııde yer aldı:Wynton Marsalis,
Branford Marsalis. David Liebman, Jay
Hoggard. Kevin Eubanks, M ichael Brecker,
Michail Urbaniak. Peter Erskine, Steps
Ahead . Terumasa Hino, Lew Soloff, Chico
Freeman. Franco Ambrosetti, Kazumi
Watanabe. Miroslav Vitous, Rodney Jones,
Shunzo Ohno. Taj Mahal, Carla Bley,
Dizzy Gillespie. Sting. Brian Torff, Angela
Bofill . Dewey Redman.

ranford Marsalis'le aynı dönemde
Berklee Müzik Okulu'nda okuyan �
o dönemden itibaren Marsalis'lerle
çalışmalarını sürdüren Jeff Watts, genç ku
şak davulcularının Elvin Jones'u olarak ad
landırılmaktadır.
Jeff Watts, Wynton ve Br.anford Marsalis'
in birçok albümünde yeralmıştır. Onun
adına şu albümlerde rastlayabiliriz:
Wynton Marsalisi Standart Time Vol . l ,
Wynton Marsa l i s/Wynton Marsalis,
Wynton Marsalis/Think Of One, Wynton
Marsalis/Hot House Flowers, Wynton
Marsalis/Black Codes, Wynton MarsalisiJ
Mood. Wynton Marsalis/Live at the Blue
Alley. Branford Marsalis/Scenes in the
City. Branford Marsalis/Random Abstract,
Branford Marsalis/Trio Jeepy, Harry Milleri
Open House, Victor Bailey/Bottom's Up,
Harry Connick, Jr.! When Harry Met Sally,
Gary Thomas/Seventh Quadrant, McCoy
Tyner/ Double Trios, Robin Eubanks/
Different Perspectives, Jim Snidero/Mixed
Bag.

B

B

BOB HURST

M

adı Robert Leslie Hurst III olan
ob Hurst 15 yaşında trompetçi
arcus Belgrave'le çalıştı. Daha
sonra Hank Jones. Tommy Flanagan.
Barry Harris ve Freddie Hubbard'a eşlik
etti.
Bob Hurst 1985 ve 1986 yıllarında "Out
Of The Blue" adlı grupta yer aldı ve bu
grubun OTB ve Inside Track albümle
rinde çaldı. !Geçtiğimiz yıl Parliament
Superband'le yurdumuza da gelen trom
petçi M ichael Philip Mossman ve Miles
Davis'le yurdumuza gelen Kenny Garrett'
la birliktel
Genç kuşak basçılarının önemli isimle
rinden Bob Hurst, adından daha geniş bi
çimde, şüphesiz Wynton ve Branford
Marsalis kardeşlerle olan çalışmaları ile
bahsettirdi.
Wynton Marsalis'in J.Mood, Standard
Time Vol.l ve Live at Blue Alley; Branford
Marsalis'in de Renaissance albümlerinde
yer alan Bob Hurst, ayrıca son yılların ba
şarılı piyanisti Harry Connick Jr.' ın 20 adlı
albümünde de çaldı.
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JOHN McLAUGHLIN UÇLUSU/TRIO
John McLAUGHLIN, gitar/guitar
'Iiilok GURTU, vurmaçalgılar/percussion
Kai ECKHARIJf-KARPEH, bas/bass

Katialanndan dolayı MARTI Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ye ceşekkür ederiz.
We should like lo thank MARTI Denizcilik A.Ş. for their concribucions.
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JOHN McLAUGHLIN
zellikle 1970'1i yılların en önemli
fusion gruplarından

biri olan

Mahavishnu Orkestra'yı kurduktan
sonra büyük şöhrete ulaşan İngiliz gitarist

John McLaughlin, 4 Ocak 1942 yılında
Yorkshire'da doğdu. 9 yaşından itibaren,

müzisyen olan annesinden piyano çalınayı

öğrendi. Gitara ise 10 yaşında başladı.
Esas olarak kendi kendini yetiştirmiş olan

John McLaughlin, 14 yaşlarında iken ön
ce flamenkodan etkilendi. Daha sonra,

John McLaughlin Mahavishnu Orkest

TRILOK GURTU

ra ile Visions of the Emerald Beyond ,

Between Nothingness and Etemity (1973
yılı Central Park konseri i, lnnerworlds gi
bi albümler yaparak başarılı çıkışını sür

dürdü. 1970'1erin ortasında Hint müziği
ile daha çok ilgilendi. Shakti adlı dörtlü
sünü kurdu IL. Shankar,Z.Hussain, T. H .

Vinayakraml ; daha sonra da kısa süreli
olan One Truth Band grubu bunu izledi
IStu Goldberg, Tom Stevens, L. Shankar,
Tony Smith . . . l .

yıl ü l kemize John McLaughlin'Ie

elecek olan Trilok Gurtu'yu birçok

azsever daha önce yine Istanbul

Festivali çerçevesinde konserler veren

Oregon grubundan hatırlayacaktıı:

Hindistan' ın yetiştirdiği önemli genç ku

şak müzisyenlerinden Trilok Gurtu 1951'de

Bombay'da doğdu ve tabla çalmaya beş
yaşında klasik Hint müziği şarkıcısı olan
annesi Shobha Gurtu'yla başladı; daha

Muddy Waters, Big Bill Broonzy gibi blues

Lucia ve Larıy Coıyell'le birlikte bir akustik.

sonra Abdul Karim ve Ahmed Jan Tirkus'
dan ders alan sanatçı 1973 yılında, caza

ilgisinin artmasına ise Django Reinhardt,

trioda Larıy Coıyell' in yerini Al Dimeola

ederek Avrupa' ya, 1977'de de Amerika'ya

Passion, Grace and Fire) . İki solo çalışma

manya'da yaşamaktadır.

müzisyenlerinin etkisinde kald ı. Caza olan

Ta! Farlow, Jim Hall. Barney KesseL M iles
Davis, John Coltrane ve Cannonbali

Adderley neden oldu. Bütün bunların ya

nısıra. Bartok ve Debussy gibi bazı çağ

daş müzisyenlerin eserleri de onu etkili
yordu.

1960'1ı yıl larda, John McLaughlin, bir

çok İngiliz müzisyeni ile çalışmalar yaptı .
Big Pete Deuchar, Graham Bond, Alexis
Korner. Georgie Fame, Brian Auger, Jack

Bruce, Cinger Baker ve Herbie Goines
onun bu dönemde çalıştığı müzisyenler
arasındadır. Daha sonra bariton saksolon
cu John Surman ve basçı Dave Holland

ile birlikte bazı serbest müzik denemeleri

yaptı (When Fortune SmilesU968'te İngiliz

p i ya n i st G o rdon Beck i l e a n l aş t ı
IExperiments wiih Popsl . 1969'da d a John

Surman. Brian Odges ve Tony Oxley ile

Extrapolation albümünü yaptı.

John McLaughlin ABD'ye gittikten son

ra. 1969 yılında Miles Davis'in o dönem

deki davulcusu Tony Williams'ın yeni gru

bu Lifet ime'da yer aldı. Bunun sonucun

da Ja Miles Davis'in ilgisini çekti. Miles
Davis'in " I n a Silent Way" ve " Bitches
B n:..._.,,. · albümleri ile büyük başarı elde et
ti. 1970 yılında Dave Liebman, Charlie

John McLaughlin 1978'de ayrıca Paco de

trio olarak turnelere katıldı. 1980'de bu

olan aşırı tutkusu nedeniyle ülkesini terk

aldı IFriday N ight in San Francisco ve

gitti. Trilok Gurtu 1978'den beri de Batı Al

sından sonra IBelo Horizante ve Music

Ülkesinin müzisyenlerinden Chatur La!,
Palghat Mani !yer, Ahmed Jan Thirakwa;
caz dünyasından da John Coltrane,

Spoken Herel , 1984 yılında Mahavishnu
Orkestra'yı yeniden kurdu . !Bill Evans,

M itchel Forman, Jonas Hellborg, Billy

Cobham-Danny Gottlieb, Katia Labeque,
Hari Prasad Chaurasia' Zakir Hussain za

man zaman turnelerde bu grupta yer al

dılar.)

1986'da Adventures of Radioland albü

münü çıkaran John Mclaughlin, 1988'de
Trilok Gurtu ve Jeff Berlin' le bir trio oluş

turdu. Daha sonra da bu üçlüde basda Jeff
Berlin' in yerini Kai-Eckhardt Karpeh aldı.

John Mclaughlin'in diskografisinde şu
önemli albümleri sayabiliriz: Kendi adına
çıkardıkları: Extrapolation 1 19691 , Devotion
1 19701 . My Goal 's Beyond 11971 1 , Electric

Guitarist 119781, Electric Dreams 119791 ,

Belo Horizonte 11981 1 , Music Spoken Here
( 1982 1 , Adventures in Radioland 119861.

Mahavishnu Orkestrası ile: Inner Mounting
flame 11971 1 , Birds of Fire 119721 , Between

Thelonius Monk, Ahmad Jamal . Elvin
Jones ve Tony Williams'dan çok etkilenen

Gurtu,Oregon grubu elemanlanndan Colin
Walcott'ın 1984 yılında ölümü üzerine bu
gruba katıldı ve asıl büyük başarısını bu

grupla yaptığı çalışmalardan sonra elde et
ti. Çalıştığı önemli müzisyenler arasında:

John McLaughlin, Jack de Johnette, Arshie
Shepp. Cil Evans, John Abercrombie,

Charlie Mariano, Paul Bley, Lee Konitz, Ed

B l a c kwe l l , P h i l ip Catheri ne, N a n a
Vasconselos, Airto Moreira, Flora Purim,
Albert Mangelsdorff, Alfred Harth, Barre
Philips, L. Shankar, Jan Garbarek, Zakir

Hussain, Richard Teitelbaum , Thomas de

Hartmann, Danny Gottlieb sayılabilir.

1988 yılından beri John McLaughlin Üç

lüsü'nün üyesi olan Trilok Gurtu aynı yıl
Usfret adlı bir solo albümü de çıkartmıştır.

Nothingness & Etemity119741 , Apocalypse
( 19741 , Visions of the Emerald Beyond
1 19751. l nner Worlds 119761 , Mahavishnu

KAI ECKHARDf - KARPEH

In a Silent Way 119691 , Sitehes Brew 119691 ,

J

Hammer. kemanda Jerıy Goodman ve da
vulda Billy Cobham' la birlikte ünlü Ma
havishnu Orkestra'yı kurdu. Rock. caz ve
Hint müziği elemanlarını çok iyi kaynaş
tıran bu grup Inner Mountain Flame, Birds
of Fire gibi albümlerle çok büyük başarı

With lt 1 1974 1 , You ' re Under Arrest 119851,
Aura. Tony Will iams ile: E mergency

Tiger's Baku grubunda kazandı; daha son

ve Goodman gruptan ayrıldılar. Mclaugh

Graham Bond/Solid Bond 1 1963 1 , Gordon

ci Mahavishnu Orkestra'da bu kez keman

Bruce/Things We Like 1 19681 , Sandy

Haden. Airto Moreira gibi müzisyenlerle
birlikte hazırladığı (1982'de yeniden bası
lan!

My Goal 's Beyond albümü John

119841. Shakti Topluluğu ile: Shakti 119751 ,
A Handful of Beauty ( 19 76 1 , Natural

Elements 119771 .

Diğer caz ustalanyla doldurduğu plaklar

McLaughlin'in önemli bir çıkışı oldu.
197J 'de. Sri Chinmoy'un müridi oldu ve

arasında da şunları vardır: Miles Davis ile

da basda Rick Laird. tuşlu çalgılarda Jan

Live Evi! 11971 1 . Big Fun 1 19741 , Get Up

meditasyona yöneldi. Bunun sonucunda

1 19691. Tum It Over (19701 . Carlos Sanıana

ohn McLaughlin'le birlikte bu yıl İstan

bul'a gelecek olan basçı Kai-Eckhardt

Karpeh 1961'de Güney Afrikalı bir ba

ba ve Alman bir annenin oğlu olarak
Batı Almanya'da doğdu.
Berklee Müzik Okulu'nu bitiren Kai

Eckhardt-Karpeh, ilk başarısını, liderliği
ni trompetçi Tiger Okoshi' nin yaptığı

ra Alman fusion gitaristi Torsten de

ile: Love Devotion Surrender 1 19731 ,
Welcome 119731; Paco de Lucia!Al Dimeola

Winkel'le çalıştı ve onun Mastertouch adlı

elde etti. Daha sonra Cobham . Hammer

Carla Bley/Escalator Over The Hill 11971 1 ,

Mouwn gibi ünlülerle birlikte yer aldı.

lin' in 1973 yıl ında yeniden kurduğu ikin

Beck/Experiments With Pop 119671, Jack

L i m it ", Alex Merck'in

da Jean Luc Ponty. davulda Narada
M ichael Walden. basd a da Ralphe
Armstrong yer aldı. 1974 yılında çıkan
Apocalypse albümünde ayrıca orkestras
yonunu Michael Gibbs' in yaptığı. orkestra
şefliğinde de M ichael Tilson Thomas'ın
yer aldığı Londra Senfoni Orkestrası gru
ba eşlik ett i. Bu albümün prodüktörlüğü

nü de Beatles grubunun ünlü prodüktörü
George l'dartin üstlenmişt i .

ile: Friday Night in San Francisco 11981 1 ,

Brown!Hair At !ts Hairiest 119681 , Miroslav

albümünde Emie Watts. M ichael Brecker,
Billy Cobham , Steve Smith, Alphonse
Alphonse Mouwn'un " The Sky is the
" M inds and

Bodies", Steve Smith' in grubu Vital
I n formation' ı n " F iarfiaga", M ichael

1 19691 , Wayne

Gibbs'in "Big Music" albümlerinde de yer

Spaces 119701 . Stanley Clarke!Joumey to

Winkel ve Alphonse Mouwn'la beraber

Vitous/I nfinite Search

Shorter/Super Nova 1 19691 . Larry Coıyell/

Love 1 1975 1 . School Days: Zakir Hussainl

alan Kai Eckhardt-Karpeh, Torsten de
birçok Avrupa turnesine de katıldı.

Making Music 1 1 9871 . Danny Gottlieb/

Aquamarine

1 1 9871 .

Bill

Evans/The

Altemative Man 119851 . Soundtrack!Round
M idnight 1 1986 1 .
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OFRA HAZA
Ofra HAZA, şarkıcı/singer

Haim CariDN, klavyeliçalgılar/keyboard
Timothy RIES, nefesliçalgılar/brass
Thomas FAIN, knotrabaslbass
'Thl BERGMAN, davul/drums
Daniel SADOWNICK, perküsyon/percussion
Man:ella MATTHEWS, vokallvocal

S

OFRA HAZA

on birkaç yıldır hiçbir sanatçı Ofra
Haza kadar uluslarlarası Pop müzik
dünyasını etkilememiştir: Şarkıcı bir
denbire, Yemenit geleneksel şarkı stiliyle
batının Pop müziğinin bir karışımı olan
kendine özgü stiliyle Avrupa ve Amerika
listelerini altüst etti.Ofra Haza, yeni bi�
ler arayan müzikçiterin aksine çocukluğu
nun müziğine yeni yorumlar getirerek ken
di müziğini yarattı.
" im Nin'Alu" adlı parçası bütün dün
yada birinci sıraya yükseldiğinde sanatçı
ülkesinde çoktan ünlüydü ve "Desert
Wind" adlı son plağı da yirmidördüncü
albümü olarak yayınlanmıştı.
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Ofra Haza'nın şarkıları, İsrail'de yaşayan
Yahudi Araplar olan Yemenit' lerden kay
naklanmaktadır. Sekiz kardeşiyle birlikte
Tel-Aviv'de Yemenitlerin oturdukları gece
kondu mahallesinde yaşayan Haza 12 ya
şında, halen sanatçının menajeri olan Be
zalel Alani'nin yönettiği "Matika" adlı po
litik tiyatro topluluğuna katıldı. Bu toplu
lukta, annesinin düğünlerde ve aile eğlen
celerinde söylediği ve çocukluğunda öğ
rendiği şarkıları söylerneğe başladı. Beza
let Alani'nin desteğiyle daha önemli rol
lere çıkınağa başlayan Ofra Haza, Yemenit
şarkılarını içeren ilk plağını yayınladığın
da 18 yaşındaydı.
İsrail'de aniden parlayan sanatçı, 16'dan
fazla altın ve platin plak kazandı ve İsrail' in

en önemli radyo istasyonu tarafından ya
pılan halk oylamasında beş kez "En İyi
Kadın Vokalist" ünvanını aldı. Ailesine it
hal ettiği "im Nin'Alu" ile Uluslararası
alanda üne kavuşan sanatçı "Shaday" adlı
plağıyla zirveye yerleşti ve plaklan bütün
dünyada bir milyondan fazla satınağa baş
ladı.
Ofra Haza'nın Yemenit metodileri Pop
dünyasında önceleri geleneksel materye
lin yeni uygulamalan olarak kabul edilmiş
ti. Ancak, Haza'nın şarkılarının çoğu ya
şarkıcı, ya da Bezalet Aloni tarafından ya
zılmaktadır. Bu da, sanatçının kişisel sti
linin batı müziğince sürekli olarak etkilerı
mesine olanak vermektedir: Örneğin son
yayınladığı albümde şarkılannın çoğunu
İngilizce söylemiştir.
Ofra Haza ve Bezalet Aloni son albüm
leri " Desert Wind"i, Bee Gees, Chaka
Kahn, Rod Stewart ve Hall & Oats'in pro
düktörlüğünü yapan Arif Mardin'le gerçek
leştirdiler. Bu karara nasıl vardıklannı şöyle
açıklıyorlar: "Arif de bir Orta Doğu kül
türünden gelmektedir ve batı Pop müzi
ğini başarıyla kullanmaktadır. Beraber ça
lışmamızdan daha doğal bi� olamaz".
" Desert Wind" albümünden yayınlanan
ilk plak olan "Wish Me Luck" Haza'nın
güçlü melodi çizgisini bir kez daha ispat
lamaktadır. Bu melodiler sadece halk kit
lelerine değil. Peter Gabriel ve Sting'e de
çekici gelmektedir: Şarkıcı, "Peter Gabriel
şarkım Galbi'yi yorumladı, Kim bilir, belki
birgün beraberce bi� yaparız" diyor.
Ofra Haza'nın şu sıralarda en önemli
planı Avrupa, Amerika ve Japonya'yı kap
sayan büyük bir tume: "Stüdyoda yeni
şarkılar üzerinde çalışmayı seviyorum, ama
dinleyicilerle gerçek iletişim kurulabilen tek
yer konserlerdir. insaniann benim dilimi
aniayıp anlamamaları hiç de önemli de
ğil. Japonya veya Avrupa'da sahneye çık
tığımda ortak noktamız her zaman müzik
tir ve bu da her yerde anlaşılır".
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GEORGE BENSON
ve Wcs Montgomery'nin ç i zgisinde kari

George BENSON. gitar/gu ıtar
David GARFIELD. klavyel ıçalgılar/keyboards
David WITHAM . klavyel içalgıl ar/keyboards
Stanley BANKS. bas/bass
Gerry BROWN. davul/drunıs
Lawrence FRATANGELD. vurnıalıçalgıl ar/percussion

verini sürdüren George Benson. Creed
layıor · ın prodü ksıyonu ile Body Talk,

Cnxx:l King Bad . Beyond the Blue 1-lorizon.

Cast Your Fate To The Wind . Space gibi

albü mleri çıkardıktan sonra. 1 9 76 yılında
asıl büvük başarısını elde edeceği Wamer

� K..�rkıl.ınnJ.11ı Jol.ı1·ı ı: \ 1 '1 1 c 1\.RU )/ R\:\'1\./ı:'): /ı } ? \·c rc:;;ekkıir ederiz.
�l \ \ c should lıkc r,ı rlı.ınk l:\ 1 '1 1e 1\.R/:1 )1 JlA!'.l\.ASI A.Ş., for rlıcır concrilıurıons.
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Brothers şirkct ivlc anlaştı ve bu şirketten

çıkarttığı Brcezin albümü ile de şöhrctinin
zırvesinc u l aştı .

1 9 77 yılında ikı bestesı. Muhammed

tu rnelere çıktı.

2 Mart

1 9 4 3 yıl ında

l'ittsburgh/

Pe n n sy l va n i a ' d a doğan Geo rge
.
Benson. ycd ı. yaşında gıtar
çalmaya

başladı. Daha çtıcukluk yıllarında caz mü

ziğinden ve m.d lıklc C:: h arlıc l'arkcr'dan.

özellikle de onun "Just Fricnds" adlı par
çasından çok etkilend i .

Gençlik yıllannda çeşitli Rhythm ve Blues

gruplarında çalışan Benson. 60' l ı yılla

I WıH'de M ilcs Davis' in

A l ı ' nın

yaşamıyla

ilgili

çcvrilen

The

.. :-.. 1 iles ın the Skv" albümünde çalan

Greatest adlı filmdc küllanıldı. 197'i'da çev

ve Freddie

Bcnson. aynı yıl New York'da Benson and

George Bcnson . daha sonra )akı Byard
1-l u bbard ' la çalışt ı .

Gc�rge

Benson' ın müzik kariyerini, bir açıdan Nat

rılcn All That Jazz filminde rol aldı. (;{.'orge

�-our adını verdıği dört değişik konscrle bü

King C::ol e'ünkine benzetrnek pek de yanlış

\ 'ü k ılgı toplad ı . Bun lardan ilki Bucky

rılı bır caz enstrümantalisti olan George

Metropolitan

olmaz. Çünkü . tıpkı onun gibi çok başa

PiZ?..a rel l i . Les Paul ve Gabor Szabo ıle
Art

:-.. 1 u seum 'da: ıkincisi

Bcnson . asıl başarısını şarkı söylemeye

M i nnic Riperton' la Palladium Theatrc'da;

1 9 70 yılında dönemin ünlü prodüktörü

Avery Fisher H a l l 'd a ; sonuncusu da

bu pmdüktörı.ın şirketi olan eTI'dan çıkar

\\'ashıngton J r · la vi ne avnı verde gerçek

başladıktan sonra elde etti.

üçüncüsü

1-larlcnı

Dans T iyatrosu ile

Joe Sarnpk ve Grover

rın başlarında çok popüler olan org ağır

C : reed Taylor'la aniaşan George Benson.

Alphonso Johnson.

olan Jack McDuf f ' ın gru buna katıldı ve
uç vıl süreyle bu toplulukta çal ıştıktan son

dığı White Rabbit albümü ilc büyük bir

lc;;ti.

ra kendi grubumı kurdu; 1 96.'i'dcn itiba

ticari başarı elde etti; artık şarkı da söylü

vm ve geniş kitlclcrcc din lcniyord u .

ilc başansını sürdüren Benson. daha sonra

I lu nter gibi ımızısvenlcrle beraber çeşitli

s.:ıvleven ve gitar tekniği ile Barnev Kessel

lıklı konıboların en önemlilerinden biri

ren Ronnie C :ulıcr. l ..onnie Smith. Phil

Charlıe Christian'dan ç o k etkilendiğini

1 971\ yılında Weekcnd in L.A. albümü

J aponya. Avustralya ve Avrupa turnesine
çıktı. Aynı yıl Newport Caz Festivali' nin

:2.'), vıl kutlamaları nedeniyle. Başkan

Cart�r· ı n çağrısı üzerine Beyaz Saray'da
çaldı.

George Benson gitaristliğinden daha çok

şarkıcılığıyla elde ettiği ticari başarısını gü

numuze kadar vaptığı çalışmalarla sürdür

ımıştür. Bu çalışmalar içinde kendi albüm
lerinin yanısıra birçok sanatçının albüm

lerindeki çalışmaları da sayılabilir.

Ceorge Benson'ın öneml i bazı albüm

leri şunlardır: Bad Benson. Benson &
rarrell

ıJoe

Farre l l ' l a birlikte ! ,

Benson

Bu rncr. Bcyond the Bluc Horiwn. Blue
Benson . Body 'laik. Breezin, Cast You r

Fate ·ı;.) The Wind. Good King Bad. Give

l'v1c The Night. In Flight, It's Uptown,

Livin· Inside Your Love. New Boss Guitar

Of George Benson. The Other Side Of

Abbey Road , Shape Of Things To Come,
Space. Summertime. In Concert, Take Five.

Weekend In LA, White Rabbit. 20/20,

\\'hile The City Sleeps. Twice The Love,
Tenderly.

George Benson'u n yer aldığı bazı albüm

ler arasında da şunlar sayılabilir: Don

Sebesky/Giant Box, Chet Atkins/Stay
luned, Frank Sinatra/LA Is My Lady,

Freddie Hubbard/Polar AC, Fuse One/Silk,

H u bert Laws!The Chicago Theme, Ivan

Lins!Juntos, Jean-Luc Ponty/Open Mind,

Jorge Dalto/Rendez-vous, Sadao Watana

be/Orange Express, Stevie Wonder/Songs
In The Key of Life, Tony Williams/The ]oy

of Flying, Jimmy Smith/Off the Top, Larıy
Youn�Heaven On Earth, M iles Davis/
Miles in the Sky ve Miles Davis/Circle in
the Round.
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C

e m

:

7 yaşında. Resim yapıyor,

fakat şimdilik sergilerneyi düşünmüyor.
Hayalindeki ülke Nepal.
Sıkı bir Erkin Koray hayranı.
Eteklik giyen kızlardan hoşlanıyor.
Son zamanlarda kalabalık yerlerden
özellikle kaçınıyor.

....

.... .... .... ..... .... ..... ..... ....

..... ..... ..... ..... ...
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YELLOWJACKETS
Marc RUSSO. saksafon/saxophone
Russell FERRANTE. klavvcli çalgılar/kevboards
Jimmy HASLIP. bas/bass
William KENNEDY. da\·ul/drunıs

l'lilliyef

Katkılarından J,,lan

,\1/U.IH:T Gızetculık .-'1 .,).\·c tc�ckk11r cdcrız.
,\1/LLI H:T Gaz�·tccilık ..t ,s·. for tlıcır C<'Iltrıbutıons.

I l c· should lıkc to tlwık

ı

YELLOWJACKETS

980'li yılların en başarılı fusion grup·
lanndan bıri sayılan Yellowıackets bu·
gune kadar birkaç kez Granınıy ödu
lü alnıı�tır. Grup Jinınıy Haslip. bas:
l�usscll Ferrante. tuşluçalgılar; M are Russo,
saksofon; William Kennedy, davuldan
oluşmaktadır.
M/\RC ı�usso 1 1 7 Man 195 71 : Caza çok
meraklı olan Russo' nun babası oğluna or
taokuldayken bir saksalon hediye etti.
Marc Russo henüz 14·15 yaşlarında iken
özellikle Chicago. j inınıy Hendrix: Bloöd,
Sweat and Tears ve Tower of Power' ı çok
seviyord u . Caza ılgısi artt ı kça John
Coltrane, M iles Davis ve Cannonbali
Adderlcy'den çok etkilendi. 1978 yılına ka
dar çeşitli gece klüplcrinde. diskoteklerde
dans müziği ve rythnı and blues türünden
örnekler çalan birçok küçük grupta yer al
d ı . Aynı yıl tanıştığı Narada Michael
Walden, Marc Russo' nun profesyonel ba
şarısının artmasına neden oldu . 1981 'de.
çocukken severek dinlediği Tower of Power
t,'Tll bunun ncfcsli kadrosunda çalmaya baş
ladı ve dört yıl süreyle bu grupta çalıştı.
Grubun, Maryline Scott'a eşlik ettiği bir
çalı�nıa sırasında J inınıy Haslip, Russel
Ferrante ve Ricky Lawson'la tanışt ı .
Yellowpckets' ı n daha önceki a l bumlerini
bildiğinden onların tcklifini hemen kabul
etti ve topluluğun üçüncü albünıü olan
Sanıurai Sanıba'nın hazırlığına başladılar.
] <)K.'i yılında çıkan bu albünıdc birçok tek
nolojik ycniliği başarıyla kullandılar. Pla·
ğı çıkaran Warner Bros şirketinin müzik·
lerini ticari bulmaması üzerine bu şirket
le olan anlaşmalarını bozarak MCA şirke·
tiylc kontrat ınızaladılar. Bu şirketten çı·
kan ilk ve grubun dördüncü albünıü olan
" Shades". Yellowjackets' in o güne kadar
elde etmediği bir başarı sağladı. Bu albünı
1986 yılında en iyi enstrünıantal rythnı
and blues albünıü olarak Granınıy Ödü
lü'nu aldı. Bu albünıden sonra Ricky
Lawson'un gruptan ayrılnıasıyla, Marc
Russo daha önce birlikte çalıştığı William
Kennedy'yi gruba önerdi.
RUSSELL FERRANTE 118 Ocak 19521
Annesi ve babası kilisede nıüzisyen olan
Fcrrante, 8 yaşında klasik piyano dersleri
alnıağa başladı. John Coltrane, Miles
Davis ve Herbie Hancock gibi nıüzisyen·
lerden çok etkilendi. Önceleri okul orkes·
ıralannda daha çok "rythrn and blues" tü·

ründe parçalar çalıyordu. İlk ciddi çalış·
masını ise Robben Ford ' la yaptı; ilk ola·
rak da bu grupta Jinınıy Haslip ve Ricky
Lawson'la bir araya geldi . Ford ' u n ilk so·
lo albünıünün kaydı sırasında enstrürnan·
ta! bazı bantlar hazırladılar. Wamer Bros

Şirketi ile anlaşması olan ve M iles Davis,

Al Jarreau , Bob James, George Benson,
138

M ichael franks, Nci! Lırsen. Randy
Crawford gibi müzisycnlcrin prcxlüksiyon
larını da yapan ünlü prodüktör Tommy
Lipuma bu kayıtları çok bcgcndi ve ekip.
aradan bir yıl geçmeden. 1 98 1 'de Yellow
jackets adıyla ilk albümünü piyasaya çı
kardı. Robben Ford ikı yıl h'llJ b un kilit ada
mı olarak çalıştıktan sonra topluluktan ay
rıldı ve solo çalışmalara yöneldi, ancak
grubun ikinci albümü olan "Miragc a
Trois"da da i l li831 kısmen yer aldı. Bu al
bümdcn sonra h'llJ p, bir süre ekonomik ne
denlerle çalı;;malarına ara verdi. Russe ll
Fcrrantc. Jonı Mitchell ; Ricky Lawson.
Stcvic Wondcr; Jimmy 1 laslıp'dc Al Jarrcau
ile çalışmaya başladı. Ancak " Miragc a
Trois" albümü Crammy ödülü'ne aday
olunca yeniden bir albüm vapma gereği
n i duydular ve çalışmalara lıaşladıkların·
da basçı Marc Russo ilc tanıştılar.
JIMMY HASLIP 131 Aralık ! CJ"ı l i : Babası
gitar, piyano,vurrnaçalgılar ve arrnonika ça
lan J immy Haslip, küçük va;;ta müziğe gi
tarla başladı: daha sonra vcd i vıl sürcvlc
de trompct çaldı. Evde kardc:;; i klasik ve
caz, babası ise daha çok salsa türü ınü
zık dinlediğindcn. farklı türdeki müziklc·
ri dinleyerek büyüyen Haslip. daha son
ra da elektrik basa gcçtı. J (ı vaşından iti
baren bazı okul arkadaşlarıvla yerel klüp
lerde caz. rock ve rythm and blues türün
de parçalar çalmaya başlad ı . Jl) yaşından
itibaren de profesyonel olarak bazı ünlu
muzısvcnlcrlc çalıştı. Jl)77 yılında Flora
l'urım ve Airto Morcira ilc çıktığı bır tur
nede gıtarcı Robben Ford ' la tanı;;ıp. onun
ilk solo allıLimünde yer aldı. Bu albüındc
bırliktc çaldıı:,rı ınüzisvcnlcrdcn biri de Rus
seli Fcrrantc' vd i .

Ycl lowjackcts' i oluşturan dört müzisyc
ni. grubun kendi albümleri dışında şu mü
zisyen ve grupların albümlerinde de gö
rüyoruz:
Russell F ERRANTE: Lee R i tenour,
Sadao \Vatancbc. Cliff Sardc, Ernic Watts,
Jonı Mitchell, Kazu Matsui, Tom Scott,
J usto Almciro. Pcrri . Al Jarrcau, Ricardo
S ilvcira. Kcnny Pore, Markctplacc, Angela
Bofil l . jimmy HASLIP: Lee Ritenour,
Crosby, Stills & Nash. Full Moon, Indra
Lesm;na. M i c hael Ruff. Tom Scot t ,
Rippi ngtons, R ıcardo S i lvcira, j usto
Almcıro. Marc RUSSO: L ee Ritcnour.
L1rry Charlton, Earth, Wind & Fire, An
gela l3ofıll. Nancy Wılson. Narada Mic
hael \\'aldcn, Patti Austin, Stacy Lattisaw,
Al jarrcau. Ccorge Dukc. Carlos Rcyes.
J ı m Chappcll. William KENNEDY: Lee
l<.itcmıur. Mnntrcux, Andy Narell, Kit Wal
kcr.

\r!LLIAM KENNEDY Ili Mayıs IWıO I :
Babası d a davulcu olan, çocukluf,rtında
c:,ıunt Basic. Dukc El lingtonda Stan
Kenton gibi ınüzısvcnlcri dinleyen William
Kcnncdv. babası vüzündcn kısa sürede
kcndinı lıu nıuziğin ıçınde buldu. Ders al
dı. anu esas tekniğini müzik dınleyerck gc
l i;;tirdi. Çc;;itlı okül ve yerel klüp orkes
tralarında çaldı . Fazla bır deneyim sahibi
olmadan Man.: Russo· nun teklifi üzerine
Ycilowıackcts'ın davulcusu oldu.
Yellowpckcts, Shadcs albunıünden sonra
sırasıyla Four Corners. Polıtıcs ve en son
geçtiği m ız yıl da The Spin adl ı albümleri
ç ı kardı. Başarılı bir fusion grubu olan Ycl
lowıackcts' ın Politics albümll de 1988 yı
lında ca:z.Jfusion dalında Gran1mv Ödülüne
layık görüldü. Grubun l li8l)'da çıkardığı ve
Oslo'da kavdedılcn The Spın albümü ise
caza daha \'akın olması \'C bazı temel dc
ğişikliklcrı ıçcrmcsı bakımından önemli
dir. Russell Fcrrantc· n ın son dönemlerde
çok etkilendiğın i sövlcdiği Joe Zawinul ve
Michael Brcckcr· ın bu temel degişiklikler
deki rolü şüphesiz çok bü\'Dktür.
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DAVE BRUBECK DORTLUSU
Dave BRUBECK. pivano/piamı
Jack SIX. bas/bass
Bill SMITH. klarnct/clarinct
Randy JONES. Janıl/drums

Katkılanndan dola\'1 TURK/lT GARANTI BANKASI A . Ş.:vc tcşekktır ederiz.
lle should /ike to tlıaıık TURK]}L GARANTI BANKASI A.Ş. for their
C<.1ntrihuti<)f1S.
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DAVE BRUBECK

C

azın çok onemli isimlerınden bırı
olam Dave Brubcck rası! adı Davıd
Varren Brubcckl (ı Aralık l lJ20 vı

lında Concord/Ca l i fornıa'da du nvava

ge l

d i . Önce zooloıı cğitımi gören Bru bcc k.

ınan bu gruhcl çc:;; ı t l i !cstJ\'cıl \'C konserler

Yankcc D,ıod l c ı \'azd ı . Bunların bazıları

de. uzcl l ı k lc de 1'!74 d u nva t u ru sırasm

\:,w I la\·c n Scnkını

LLı. C ;crrv i\ 1 u l l ı gcı ı ı \'C Pau l Desmond da

S cn fo nı ı i V 7.'i ı g i b i orkcstralar tarafından

Brubcck

'-Lı nı rumland ı . 1l)K() ' I ı \'ll larda da devam
eden plak. konser \'C fcsti\·al çalışmal arın

kcıt ı l d ı

l 1J 7 4

\· ı l ı n d cı

Da\·c

d ıs ı ne l'erf\· 1\ubınson . J c rf\· l k rgonzı .
D.ırıus Bnıbcck.

Da\·c Powc l l .

l l ru bc c k . !'eter 1\utlı \'C Chrıs
lık

nı gcl iştırmc_ve karar verd ı .

i\ Lızursk\,- n ı n

Arnold

c d ı \'l'fd u .

Dannv

B ru bcc k eş
1 <) 7 � \ ' ı l ı n d .ı ısc Pau l

müziğe duyduğu a�ırı ılgi ve vctencği ne

bestcc i

ve Dallas

Lnseınblc adı\-Lı \'aptığı Çcılı:;; m alardcı ken

deniyle çok genç ya�ta bu yönde kend ısı
Ö n c e Av u s t u rva l ı

1 ! 1)751

da B ru bcc k'c gcncl l ıklc Jcrrv Bergonzi.

C :hrıs Brubcck. Butch l\ 1 ılcs. Randy Jones.
B ı l l Smıth eşlik ctt ı .
But-,'lln 70 vaşıııda olan Da\·c Brubeck'

Crcenw i c h

ı ı ı <mcm l i al bum lcri arasında: J azz Goes

\ ' ı l l.ıgc ad l ı t ı l nı ı ndc de r<ıl .ılan Dave

·ılı C:nllcgc. Two Gcncrat ions of Brubeck.

1'!7(ı \·ıl ındcı l'.ıul l lcs m on d .

T ı ıııc Out r 'Eıkc Fı\·c ı . Suııımit Scssıon.

\: cxt

S t, ıp.

Schön bcrg'dcn 1 I K74- I V � I ı k l asık mllzik

1\ruhcc k .

dersleri aldı. M i l l s K o l c ıı ' n dc okurken de.

C ;cıK' \\'rıglıt \'C Joe i\ 1orclkı'dcın ol u:;;cın es

I .ıst Tım c I Saw Paris. The Light In The

daha sonraki muzik va:;;am ı nd <ı kcnd ısıni

kı c k ı l ıı\'lc " ::! � t lı :\n n ı\·crscU\' 1\eu nion"

\\'ildcrııcss. The Gatcs Of

en çok ctkılcvcn m llzısvenlcrden bırı ol

ad l ı bır de cıl b u ın ç ı kardı.

1\ll ' l lıgcthcr Again . l mpressıons Of )apan.

J ustıce.

\\'c' re

duğunu söylcdıği unlu Fransız bcst ec ı

1 \ı\·c Brubcck butun bu Çcılı:;; n ıaLırının

· ı rıtunıs. Papcr l\ 1 oon. For !ola. All The

Darius Milhaud ıle 1 I K1J2 11!741 ç a l ı :;;t ı . Ca

\' ıı ı ıs ırcı bı rç ok kantıt rTiıc ( ;cıtcs nt J u st ıcc.
' li-utlı ıs Fal l c n . S o ng ,,f Bct l ı l c l ıc m l : nr<ı

T h ı ııgs \\'c ,-\re. Bruthcr. The Grcat Spirit

olan aşırı ilgısi ncdcnivlc de çal ı:;; ma

za

t ü rd c voğu n l a :;;t ı rd ı .

,

l\ lad c Us. Stardust . Time In. Rdlcctions.

tumı rTiıc Lıglıt ı ı ı t l ıc \\'ı ldcrncss l : i\ 1 issa

Bluc Rnndn. :---. ıoscuw Night, T i me Further

Brubcck. l l . Dllnva Sava:;; ı sırasında urdu

r ' l ( ı l ltıpc. 1\ :---. Lıss tu r a \: ,w l ) cc cıdc l \'C

l )ut . Back I l<ınıc savılabilir.

da müzisycn olarak gorev vaptı ve 1 '!4ö 'da

ct n ı k czgılcr ıçeren parçalar <Tiıcv :\1 1 Sang

larını

bu

Dave

kurduğu sckızlısivlc de ı l k kez adın ı cız
severi ere

duyurdu .

Cazda o dönem için oldu kça avant-garde
löncü l sayıtabılecek bir grup olan Dave
Brubcck Sckizlisi'ndc Dave Brulx:ck'in va
nısıra

Dick Col l ıns.

Bob C:ollıns.

Bıll

Smith. Paul Desmond. Dave \'an Krcidt,
Ron Crotty ve Cal Tıadcr ver al ıvmdu . Cı
za.

o güne kadar pek ku llan ı l mamı:;; olan

bazı klasik müzik unsurlarını latonalite.
füg, kontrpuan gibil

so ka n

Dave B ru bec k

başlangıçta, doğal olarak bazı olumsuz
eleştiriler aldı . I 946- I <).')() y ı lları arasında
çal ışmalarını

s c k i z l i s iy l c

s ü rd ü re n

Brubeck. topluluğun dağılması üzerine
1<).50-1951 yıl larında çalı�malarını Dave
Brubcck Trio olarak sürdürd ü . Bu grupta
da Dave Brubeck' in yanısıra Ron Crotty
ve Cal Tıader yer alıyordu . Dave Brubcck.
hiç şüphesiz en büyük ba:;;a rısmı I V.'i l 'dcn
i t i baren oluşturduğu ve IV67'ye kadar çe
şitli değişikliklerle surdürdüğü kuarteti ıle
elde etti. 1944 yılında tanıştığı ve onun
müzik yaşamında çok önemli bir veri olan
Paul Desmond , bu süre içinde aral ıksız
Brubeck'e eşlik etti. Kuartet 'tc değişmeyen
iki üye olan Dave Brubcck ve Paul Dcsmond
dışında degişik zamanlarda basda Ron
Crotty. Fred Dutton. Wayne Rcnther. Gene
Wright: davulda da Lloyd Davis, Hcrb
Barman ve Joe Morcllo yer aldı.
1958 yılında dü nya turuna çıkan Dave
Brubeck ve grubu yurdumuzu da ziyaret
etti ve Türk müziğindeki bazı unsurlardan
etkilenerek Blue Rondo A Lı. lurk adlı bes
tesini yaptı . Bu parçanın ve özellikle Paul
Desmond ' ın bestesi olan Take Fivc adlı
parçanın yer aldığı Time Out albümü,
Dave Brubeck' in caz dünyasında şöhreti

nin artmasına neden oldu. Paul Desmond'
ın, dişierindeki bir rahatsızl ıktan dolayı
müziğe

ara vermesi üzerine Dave Brubcck'

in 1967den sonra kurduğu yeni dörtlüsün
de Gerıy M u ll igan. Jack Six ve Alan
Dawson yer aldı. Brubeck. 1972 yılından
itibaren de bir süre oğullan !David Darius,
1947: Chis,

1952 ve Danny,

b i r l i kte o l u ş t u rduğu

19.551 ile

gru b u y l a

I Two

Generations of Brubeckl plak. konser ve
festival faaliyetlerini sürdürdü : zaman za-
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• 20, 2 1 . 7. 1990 • Açıkhava Tiyatrosu • 2 1 .30 • Open Air Theatre • 9.30 pm

TANITA TIKARAM

B

abası Fiıili, annesi ise Malayalı olan

Tanita Tikaram 12 Ağustos 1969'da
Batı Almanya' nın Munster kentinde

doğd u . 1981'de ailesi İngiltere'ye gelerek
Londra yakınlarındaki Basingstoke'a yer

leşince orta eğitimini aynı kasabada yaptı.

Tikaram müzik dünyasına, kendisinin

bile garip bulduğu girişini Dean Hayne ile

yaptığı söyleşide şöyle anlatıyor: "Çocuk

ken müziği severdim ama, yaşım Herdik

çe ilgim azaldı. Müzikle uğraşmayı ciddi

bir iş olarak kabul etmiyordum. Sanatçı

olunca bunu ciddi bir biçimde yapmak,

çok kitap okumak, tiyatro alanında birşey

ler yapmak gerektiğini düşündüğümden

gitarıını erkek kardeşime verdim ve piyes

yazmağa başladım. Ancak, 17 yaşıma ge
lince yeniden gitar çalınağa ve şarkılar yaz
mağa başlad ım, ve bu işi becerebildiğiınİ

görerek kendime fazla soru sormaktan da
vazgeçtim. Müzik dünyasına bir rastantı

sonucu girseniz bile insanın ne biçim bir

yaşam istediği konusunda bir düşüncesi

olmalı yoksa sürekli olarak bir daire çizer

sin iz".

1987

Aralığında kuzey Lond ra'da Mean

Fiddlcr ses stüdyosunda kendi besteleri
ni içeren kayıt sırasında bir Rock ajanı olan
Paul Charles tarafından keşfedilen Tikararn

ilk kontratını yaptı ve iki ay sonra da WEA

plak şirketiyle anlaştı. 1988 Temmuzunda

yayınlanan ilk plağı " Good Tradition" he
men ayın on plağı arasına girdi. Kendi top

luluğuyla dört aylık Ingiltere tumesine çık

madan önce de Eylül ayında,Joni Mitchell

ve Van Morrison' un büyük etkisinin sezil

diği ancak hafif boğuk, sıcak, samimi, bas
notalardan yükselerek melodiyi saran se

sinin belirgin olduğu ilk albümü olan "An

cient Heart" piyasaya çıktı ve İngiltere plak

listesinde birinci oldu. Bu albümün başa

nsı konusunda şöyle diyor Tanila Tikararn:

'' Düzenlemelerde aradığım müzik sesi ko

nusunda belirli bazı düşüncelerim zaten

vardı. Sesin belirgin olarak duyuiabilme

si için her zaman insan sesinin daha ön

de olması gerektiğini düşündüm. Diğer
herşey sesin etrafında oluşmalıdır böyle

ce sesle enstrümanıasyon arasında bir bağ
lantı olduğu daha iyi duyulabilir' ·.

Daha sonra "Twist In My Sobriety",

" Cathedral Song"

ve

"World Outside Your

Window" plaklannı yayıniayan sanatçı
1989 başında ilk Avrupa tumesine çıktı;

bunu, ilkbaharda Amerika'da verdiği kon

serleri takip etti. Aynı yılın yaz aylannda

Avrupa'da yeni bir tu me yaptı ve Norveç'

deki konserleri videoya çekilerek piyasa

ya sürü ldü. 1990 yılında Peter Van Hooke
ve Rod Argent'in düzenlemesini

gerçekleş

tirdiği "The Sweet Keeper" adlı ikinci

uzunçalarını yayınladı.

Cumhuriye(

Kalkılanndan dolayı CUMHURİYET Gazetecilik ve Matbaacı/ık
A.Ş. }e teşekkür ederiz.
1-\e should /ike to thank CUMHURİYET Gazetecilik ve Matbaacı/ık A.Ş. for theır
contributions.
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AYDIN ESEN DORTLUSU�
Aydın ESEN. piyano/piano
Peter HERBERT. bas/bass
Can KOZLU. davul/drums
Randy KARTIGANER. vokal/vocal
Katkılanndan dola\'1 CAJ\'KURTARAl\' HOU )J!\'( ; :\ .:; :lt' tc:;<:kkur cdcrız.
lle should like to than k

C/L".'KUR1?\RA.;'\' 1 Ic )Ll )l,'\'( ; AS tor rlıcır conrnlıutllıııs.

AYDIN ESEN

T

ürkiye' nin yetiştirdiği en önemli

caz

piyanist, besteci ve düzenleyicilerin
den biri olan Aydın Esen, 12 Mayıs

1962 yılında İstanbul 'da doğdu: ilk müzik

egitimini de İstanbul'da başlad ı . İstanbul
Konservatuarında piyano ve kompozisyon
bölümlerini bitirdi. Uzun süre klasik müzik
eğitımi gören /\ydın Esen, çocukluk yıllann
dan İtıbaren caza ve caz-fusion türüne bü
yük ilgi duydu. Daha sonra da yurtdışında
ki önemli bazı müzik okullarında eğitimini
sürdürdü. Aydın Esen' in devam ettiği okul
lar �cw England Konservatuan, Juillard Mü
zik Okulu, Berklee Müzik Okulu, Kraliyet
1\kademisi ve Norveç Müzik Akademisi'dir.
Yurt dışında bulunduğu süre içinde, bir
çok ünlü müzisyenle çalışma olanagı bulan
i\vdın Esen' in profesyonel deneyimleri içinde
';illnları savabiliriz: 1988 yılında Miroslav
\'ıtous. MarecHo Pellitteri ve Woody Shaw'
la Avrupa turu: 1987 yılında Bob Mintzer,
Tıger Okoshi. Miroslav Vitous, Bob Moses'la
J aponya turu:

19i:l9'da Kevin Eubanks,

Kenny Davis, Gene Jackson' la Amerika tu
ru: 1988 ve 1989'da Jonas Hellbörg. Ken�
Dennard'la Avrupa turu ve ayrıca çeşitli yıl
lar Amerika ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de
bırçok konser ve performans. . .
Caz müziği ne olan ilgisi nedeniyle klasik
ıııuzik çalışmalarını aksatmayan ender mü
zisvenlcrden biri olan Ayd ın Esen'in bazı
eserleri halen New York Filarmoni Orkes 
ırası ' n ın repertuarında bulu nmaktadır.
/\ydın Esen çeşitli yıllardaki başarılı ça
lı:;;m aları nedeni ilc ödüller ve dereceler de
ald ı . 19i:l7'de Downbeat ve Keyböard der
gileri tarafından en başarıl ı çağdaş mü
zisyen ödülleri,

19i:l9 yılında Fransa'da

Martial Sola! Uluslararası Piyano yanşma
sında birincilik ödülü bunlar arasında sa
;;ılabılir. /\yd ın Esen şu albümlerde yer
ald ı : So Many Lifetimes ! Peter Herbert ,
Can Kozlu , Francıs Bourrec ve Randy
Kartınager i!cl . Paintings ! Peter Herbert ,

Can Kozl u , M i c k Good rick, George
G a rzonc,

l\1 i ke

R i n q u i s t ve

Randy

Kartinager i lel . Tom my Campbell Group
I TCımmy C a m p bel l .

Kev i n Eu banks.

Charııet Moffett ve Randy Kartinager ilel,
Time Zones IWolfgang Muthspiel, Peter
l lcrbert, i\lex Deutsch, Bob Berg ilel , Trio
IEddic Gomez ve M arecHo Pell itteril . Ay
d ı n ı:sen' i n birlikte çalıştığı müzisyenler
arasında ise şunlar sayılabilir:

Eddie

Comc-1.. Pat Metheny, M iroslav Vitous, Roy
Haynes, John McNeil. Steve Grossman,
Lee Konitz, Tommy Campbel l .

Mick

Goodrick. Gary Burton, George Russell,
Sam

Rivers, George Garzone, Vinnie

Colaiuta, Jaco Pastorius, Ed Shuller, Jim
Odgren , Bob Moses, Bob M intzer, Tiger

C.)koshi, Ira Coleman, Bob Gulotti, Jerome
Harrıs. Paquito D' Rivera, Steve Swallow ve
daha birçok müzisyen . . .
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G i r l "/Bosko Petrovic Dörtlüsü

PETER HERBERf

1 1 985 1 ,

" Woody Shaw ve Tone Jansa Dörtlüsü"/

RANDY KARTIGANER

Woödy Shaw; Aydın Esen ilc doldurduğu
"So Many Lifct imes" 1 1988 1 , " Pictures"

1 1 989 1 , " Friends in Paris" 1 1 9891 sayılabilir.

CAN KOZLU

1

960 yılında Avust urya' nın Bludenz

kal ist . şarkı sözü yazarı ve besteci

kentinde doğan Peter 1-lerbcrt, 1976-

Randy Kartiganer önceleri özel ola

tuarı'nda klasik piyano ve kontrabas eği

tan sonra Oberin Konservatuarı'nda eği

79 yılları arasmda Bregcnz Konserva

timi gördü. 1 981 'dc girdiği Graz Müzik Ko
lc)i'ndc de klasik ve caz akustik bas çalış

malarını sürdürdü ve 1986'da mezun ol

du. 1987'dc Bostan'daki Berklec Müzik Ko

lcı i' ndcn burs alarak caz kontrabası eğiti
ınini sürdüren Hcrbcrt iki yıl sonra dip

ak ses. piyano. gitar dersleri aldık

1

tim gördü , konservatuar korosunda söyle

d i . 1979 yılmda Massachusetts Ü n iversi
954'de İ stanbul'da doğan Can Kozlu,

altı yaşında piyano dersleri alınağa
başladı. 1977-79 arasmda Paris'te CIM

lomasını aldı.

Caz Okulu' nda teori ve icracılık eğiti m i

rupa'da Woody Shaw'un da bulunduğu

mezun oldu, 1 986'da da Berklee Müzik

Peter I lcrbcrt 1 985 yılından iti baren Av

·ıönc Jansa Dörtlüsü; Harry Sokal, Mario

tes i ' ne giren sanatçı psikolo;inin yanısıra

ses, teori ve caz eğitimi gördü ve 198l'de
mezun oldu.

Aydın Esen, Tommy Campbell , Baran

Brown, George Garzone, M ick Goodrick,

gördü; 1979'da Sorbonne Ü niversitesinden

Bob Moses, Tiger Okoshi, İra Coleman ve

Kolej i ' nden diploma aldı. Kenny Clarke,

Kartiganer Aydın Esen Beşiisi ıle "So

d a h a birçok ü n l ü

sanatçıyla çalışan

Conzi ve Dcıan Pcccnko ile birl ikte kur

Bob Guilloti, Godwin Agbeli, Abubakari

Muthspicl Üçlüsü ile basç ı , bcstcci ve

şan sanatçı 1977'den itibaren Fransa, Ku

yana ve vokall " Pony Canyon Christmas

çeşitli topluluklarda çaldı;stüdyo kayıtla

bir plak doldurdu.

duğu " Tiramisu" Dörtlüsü ve Wolfgang

Lunna ve Ramnad Raghavan ile de çalı

aranjör olarak 40'dan fazla konser verd i :

?L"j Afrika, Türkiye. Karayipler ve ABD'de

tıldı.

rına katıldı.

l\lontrcux ve Wicsen caz festivallerine ka
1987 yılında Aydın Esen Grubu'na ka

tılan 1- lcrbcrt, Boston ve New York'taki kon

Sampler", Tommy Campbell Grubu ile de

CIM Caz Okulu lParisi ile Berklee Mü

Zwerin, Mick Goodrick, Barney Kessel .

�cw York'da Viiiage Gate'de konserler ver

Aydın Esen, George Garzone. H a l Crook

Ricky Ford , Chris Woods, Tiger Okoshi ,

d i : Ci;o Joshida, Yasuyoshi Okayama ve

ve daha birçok cazcıyla çalıştı. Aydın Esen

vaptı . Avrupa. Japonya ve ABD televizyon

Bourec ile de " Essence" ad l ı plakları dol

·ıabc 1-lonshuku ile iki kez Tokyo'ya turnc

Dörtlüsü ve M ick Good rick,

larında programlara kat ı l a n ,

durdu.

Linz ve

" Paintings", Aydın Esen ile ikili olarak Ipi

zik Kolej i ' nde dersler veren sanatçı Mike

sericnn yanı sıra 1989 Paris Caz Fcstiva

l ı ' nc katıldı, Aydın Esen ilc ikili olarak

Many Lifetimes", Aydı n Esen Grubu ile

Francis

lnnsbruck konservatuarlarında caz ve do

gaçlama dersleri veren sanatçı Woody
Shaw. Art

Farmcr.

Art

Bal kcy.

Kenny

Garrctt, Victor Mcndoza gibi daha birçok
ünlü cazcıyla çalıştı.

1979'da Avusturya'da "Genç Müzisycn

lcr"

Yarışmasında

birinci

olan

Peter

1-lerbert, 1988'de Downbeat Dergisi'nin

Orlando'da

I F loridal düzenlediği US

Musicfest 'de Wolfgang Muthspicl Üçlüsü

ıle birlikte Altın Madalya. aynı üçlü ilc

! . Avusturya Caz Yarışmasında birincilik,

aynı yarışınada en başarılı so lo yorumcu

luk ödülünü ve1989'da da Bcrklcc Müzik

Kolej i ' nde " Eddie Gomez Jazz Masters

Award" ı IEddie Gomez Caz Ustaları Ödü

lül kazandı. Peter Herbert ' in yaptığı birçok

plak arasında: " Cuba!Rio" ve Para los

Companeros"!Nicos Jaritz 1 19851 , "Tiffany
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İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESi
M üdür ve Genel Sanat Yönetmeni/
D i rector and Artistic Director

A.

Prof. Mesut İKTU

TURA.!'\ OFLAZOGLU

O. DEMİRİŞ

' · ıv. Murat/Murat IV' '
13 Perde/3 Actsl

Metin/Libretto

Orkestra Şefi/Conductor

Sahneye Koyan/Director

Yard . Rej isör/Asst . Director
Dekor/Setting

G iysi/Costumes

Koro Şefi!Chorus Master

Koreografi!Choreographer
lşık/Lighting
Orkestra ve Koro/

Orchestra and Chorus

Konzertm ayster/Leader
Korepetitör/Repctiteur
Koro Şef Yard ./

Asst. Chorus Master

1

932 yılında Adaıü nııı bır koyunde

dogan Ofl.ızogl u . ılkokulu Bünyan'da

Re;i Yard ./Asst. Producers

Yıldız KÜNUTKU
Aytaç MANİZADE - Doğan ÇELİK

Responsible for the Ballet

Ümit GÖKHAN

Sultan Murat/The Sultan

Attila MANİZADE
Leyla DEMİRİŞ

sesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Ingiliz

Deva ÇOLAKOGLU
Erol URAS
İlhami UYANlK

l )flazoglu ılk oyuıiu " Kezban" ı orada yaz
dı ve ovnandı i lıu oyu n daha sonra da An

Opera Balesi Soru m lusu/

Kösem Sultan/Su ltan' s Mother

Sadrazam Topa! Recep Paşa!

The Vizier

Net' i/The Poet

Silahtar/Custodian of the arms

Bostancıbaşı/Commander of the
I m perial Guards
Bekri Mustafa/The Drunkard

Sadrazam Mustafa Paşa/The Vizier

D i lfigar

Hafız Paşa/A Pasha

İ h tiyar Bilgin/A Scholar

1. İstanbullu/st Citizen
Çığırtkan!Street Advertiser
Cellat Karaali/Executioner

1. Yen içerilist J anissary

1 . Sipahi/lst Cavalry Soldier

2. Sipahi/2nd Cavalry Soldier

2 . İstanbullu/2nd Citizen
3 . İstanbullu/3rd Citizen
4. İstanbullu/4th Citizen

Erkek Dansçılar/Male Daneers

Kız Dansçılar/Female Daneers

Kondüvitler/Stage Supervisors

Suflörler/Prompters

Sahne Müdürü/Stage Manager

Sahne Md.Yard/Asst.Stage Mgr.
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A. Turan OFLAZOGLU
Okan DEMiRiŞ
Prof. Cüneyt GÖKÇER
Bozkurt KURUÇ
Selçuk TOLLU
Figen KOYUNOGLU
Gökçen KORAY
Selçuk BORAK
Ertekin KULAN
İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Istanbul State Opera and Ballet
Ergun TEKiNSON
Nurten Kolçak TEZMEN

Ali İhsan ONAT
Onur GÖNENLİ
Suat ARIKAN
Payarn KORYAK
Metin ERTEM
Necat PINAZOGLU
Ender ARIMAN
Ali AYBAR
Ayhan KAHYA
Kerim iREN
Ali AYBAR
Kurtuluş DEMİRPERÇİN
Erkan TEZCAN - Coşkun NEHİR 
Sönmez CAN
Tanberk SARIÇALI - Tayfun GÖKÇE
Hasan KONBUL - Atilla TIKNAZ
Ercan YÜKEN
Kaan YAZGAN - Erdal ATİK
Ahmet EROGLU
Çiğdem ÜNAL
Ege PEREMECİ - Özlem CANSEVER
Çiğdem GÜR - Yeşim BECAN
Buket IŞILAY
Funda EMİR - Fulya AYGÜLHAN
Erdoğan PİŞKİN - Sırma BÜTTEM
Semra ARTEKiN - Tunç ÖZVURUŞKAN
Ceyhun ÇİFÇİLİ
Zeynep DENİZMEN

bıtirdi ancak avnı verdc. o zamanlar
ortaoklJI ulmadıgıııdan ögreııımine ara vermek zorunda kald ı. lstanbu Lıverleşmesın

deıı sonra Ccdikpaşa l )rtaok�ılu, Vefa Lı
Fıluloıısi · nde egitim gördü

Washington

Uıı ıversıtesi ' ııdc tivatro dersleri alan '!uran

kara Devlet Tivatmsu ilc Istanbul Şehır Tı

\'at mları · nda salınelendi l .

A. ·ıuran Ofl azoğlu' nun tıyatro eserlerı

şunlardır: "Allahın Dediği Olur" llstanbul
�ehir Tiyat mları l . " Deli İbrahim" !Kent

l )_nıııcuları ve Ankara Devlet Tiyatrosu ı .

" Sokrates' in Savunması" ! Devlet Tiyatrosu

ve. " Sokrates Savunuyor" adıyla Istanbul

�dıır Tiyatroları'nda oynand ı l . Şeyh Ga

l i b' i n Hüsn-ü Aşk' ı ndan yararlanarak yaz

dıgı "Güzellik ıle Aşk" !Türkiye radyola

rında yayınland ı ! , " IV.Murat IAnkara Dev

let Tiyatrosu ı . " Cardiyan", " Fatih" ! " Bi
zans Düştü" adıyla İstanbul Şehir Tiyat
rolarında salıncİend i l ,

" Genç Osm�n"

I Dc'Vlct Tiyatrosu repertuannda bulunmak

tadır! , " Dörtbaşımamur Şahin Çakırpen

çc' · i henüz oynanmadıl ve son oyunu · · E lif
Ana" !Devlet Tiyatrosu ! .

" Deli lbrahim" ıle Türk Dil Kurumu

IWıH Tiyatro ()d ü l ü ' nü , " I V. Murat" ıle de

Tü rkiye Radyo:ıcıevizyon Kurumu 1970
Sahne Oyu nu Ödülü'nü alan Oflazoğlu.

dört dilde yayınlanan Sultanahmet Camii

ses ve ışık gösterisinin metnin i de yazmış
tır. Daha bestelenmemiş " Şenlik" l balel
ve "Anıtkabir"

loratoryol

l i brettoları.

Shakespeare ve Mol iere üstüne kıtapları;

Kafka. Rilke. N ietzsche. Strind berg, Lorca

ve Shakespeare'den çevirileri de olan Tu
ran Oflazoğlu, halen İstanbul Radyosu ' n
da Dramaturg olarak görev yapmaktadır.

Prof. CÜNffi GÖKÇER

Dr. OKAN DEMİRİŞ

DEVLET SANATÇlSI

Ti

N.

MURAT

! . PERDE

pal Recep Paşa' nın hı mavesinde kı

Yenıçeri ve Sipahı lcrdcn oluşan asi
.
.
er. Hüsrev Paşa' nın .ızledılınesıni

bahane ederek Topkapı Sarayı ' n ı b.ısarlar

ve Sultan Muraı · ı ayak divanına çağırırlar.

vani onunla \'Üzvüze görüşmek ıstcrlcr. Pa

dişah gelir. Bab-ü-Saadet önüne kurulan

tahtta oturur. Asiler devletin ıleri gelenle
rinden bazılarının . bu arada Şcvhülislam

Yahva Efendi . Defterdar Mustafa Paşa. Yc

nıç�ri Ağası Hasan Halife. padişahın ma

İ \'etindcn Musa Çelebi ilc Sadrazam Ha

fız Paşa' nın kendilerine teslim edilmesim

isterler. Murat, Hafız Paşa'yı görevden alır

ancak ödürülmesine razı olmaz; üzüntü
ıçinde " Kullarım. vazgeçin. veremem onu"

arvasını sövler ve onu asılere teslim etmez.

ı

·Avaklanrnanın elebaşısı 'löpal Recep Pa

şa. Zorbalann baskısıyla sadrazam olm Şa
942 yılında Istan bul'da doğan Okan
Demiriş, ! 963'de istanbul Konserva

M

alaıva'da doğan

Prof.

Cüneyt

ir Nef ' i . Sultan Murat ' ı n artık yumruğu

nu indirmesi gerektiğini tatlı bir düetle söy

Gökçcr. Ankara Devlet Konserva
..
tuarı Tivatro Yuksck
Böl ü m ü ' nü

şah. annesi Köseın Sultan' ın Recep Paşa

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bö

nı y<lptığı ünlü ti vatro ve opera adamı

Sultan, oğlunun başına kötü birşey gelmc

man sınıfından pekiyi dereceyle bitirdi; or

ne ve mimik hocalığına getirildi. 1948'den .

tuarı Yuksek Bolumu ' nu Prof. Ekrem

Zeki Ün' ün keman sınıfından, l 964'dc de
lümü ' nü Prof . Necdet Remzi Atak'ın ke

kestra konserlerine solist olarak katıldı ve
resitaller verd i . Yedek subavlığı sırasında

Anadolu ' nun ritmik ve doğal müziğini çe
şitli yönleriyle inceleme olanağını buldu.

Opera. senfoni ve oda orkcstralanndaki ça

lışmalarının yanısıra Atatürk Eğitim Ens

titüsü Müzik Bölümü ile Türk Musikisi

Konservatuarı · nın kuruluş yıllarında görev

vaptı : konservatuarda armon i . keman ve

1 942 · ılında başarıvla bitirdi: asistanlığı

Prof .Cari Ebert tarafından aynı okulun sah
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne

ler. Murat kendini hazırlamaktadır. !'adi

ile işbirliği yaptığını bilınektedır. Kösem

sini istemez. Ana ve oğu l . !iri k ve drama
tik partilerin üstüste duyulmasından mey

dan gelen zarif bir düetle birbirlerine bağ

atandığı 19.">8 vılına kadar dünya tiyatro

lıl ıklarını dile getirirler.

cscrlc.rıni sahnevc kovdu ve baş rolleri üst

fız Paşa'yı isterler. Padişah. eski sadraza

edcbivat ının belli başlı klasik ve çağdaş

Asiler, birgün yeniden sarayı basıp Ha

lcndi: ltalva. Ingiltere. Al manya. Avustur

ınına kaçmasını söylerse de paşa, padişa

sunda inceleme ve araştırmalar yaptı.

ri vi reddedcr. Hafız Paşa' nın gözükmcsiy-

ları Gencı' Müdürlüğü yapan Prof. Gök

fız Paşa, çocuklarını padişaha teslim ede

ya gıbi sanat merkezlerinde tiyatro konu

1 918-78 vılları arasında Devlet Tiyatro

hı wr durumda bırakmamak için bu öne

1�

müzik bir anda kuartete dönüşür. Ha

müzik teorisi dersleri vcrd ı .

çcr. ! 9 79'da yenıden bu göreve atandı ve

rek asilerin üstüne yürür. kendini feda eder.

yana kurumda konzcrtmaystcr, teknik ku

üstünde tutarak toplumun her kesiminin

kendisine güç vermesini Tanrıdan diler:

lışmış; 1980-81 yıllarıyla 19&\-87 sezonun

obıektif bir görüşle yerine getirmiş, Dev

dürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak gö

etmiş bir sanatç ıınızdır. Tiyatro sanatına

Istanbul'da operanın varoluşundan bu

rul üyesi, bcsteci. orkestra şefi olarak ça

da Istanbul Devlet Opera ve Balesi Mü

rev yapmıştır. Armoni, orkcstrasyon ve
modülasyon konularında kitapları yayın

lanan Okan Dcmiriş'c, sanat ve kültürün

bu süre içinde sanatı . günlük politikanın

soru mlu temsilcileriyle çalışmış, görevini
let Tivatrosu ' na uzun yıllar şerelle h izmet

vaptığı önemli h izmetlerden dolayı kendi
sınc İtalva. Ingiltere ve Polonya hükumet
leri tarafından nişan ve ödüller verilmiş;

gelışınesi yolundaki seçkin h izmet ve kat

yurtiçinde aldığı pekçok ödülün yanısıra

natosu 'nca " Doktor" ünvanı verilmiştir.

nılmüştür.

dını Türkiye'de ilk kez gerçekleştiren Okan

vit

kılarından dolayı Boğaziçi Üniversitesi Se
Kendi eserlerini içeren bir longplay kay

Demiriş'in besteleri şunlardır: " H ançerli

Düzü",

" Posof",

" Digor".

" Pasinler",

1981 'de Devlet Sanatçısı ünvanına layik gö
Prof.Cüncyt Cökçcr, ayn ı zamanda Ne
Koda l l ı ' n ı n

" G i lgaıncş"

ve

" Van

Gogh". Sabahattin Kalender' in " N asrettin

Hoca", Okan Dcınirış'in " !V.Murat", Ferit

" Handere" orkestra süitleri, piyano kon

Tüzün'ün " M idas'ın Kulakları", Gounod'

müziğinden orkestra için dü7..e nlemeler;

" Salome", Puccini ' n in " La Boheme" ve

çertosu, keman-piyano sonatı, Türk halk
" Dere", " Uyum", " Bir Aşk", " Dadaşım"

isimli büyük orkestra eşliğinde soprano

için konser aıyalan, "N Murat" operası ve

uvertürü, "Karyağdı Hatun" operası ve
uvertürü, "Yusuf ile Züleyha" operası.

Dr. Okan Demiriş halen İstanbul Dev

let Opera ve Bales i ' nde orkestra şefi ola

rak görev yapmaktadır.

nun " Romeo-J uliet", Richard Strauss'un

" M adame Buttcrfly" operalarını da sah

neye koymuştur.

M u rat, asilerden öcünü alabilmesi için
" Tanrım güç ver bana".
l l . PERDE
Zorbaların elebaşısı olan Recep Paşa.

Köseın Sultan ile Murat ' ın tahttan indiril

mesini görüşür. Köseın razı olur ancak.

M u rat ' ın yerine, kendisinden doğına Şch

zade Kasım' ın geçmesinı şart koşar. Recep
Paşa. geleneğe göre en bü;'l.ik şchzadc olan

Beyazıd ' ı n damadı olduğu nu. onun için

kaygılanmaması gerektiğıni söylerek Kö

seın Sultanı ikna eder. Murat'a sadık bir
kadın olan Dilfigar bu tertibi padişaha ha
ber verir. Murat. Recep Paşa'yı boğdurur,

ölüsünü bir çuvala koydurup sarayın ka
pısına, Recep Paşa' nın adam larının önü
ne attırır; annesini de hareıne hapsettirir.

Köseın Sultan. çeşitli nedenler göstererek
serbest bırakılınası için Silahtar aracılığıyla

padişaha haber yollamak ister; silahtar

buyruğun kesin olduğunu bildirir. Kösem

Sultan oğluna Cihan Saltanatı sağladığını
düşünür ve haremdeki ödasında "Benim
geecmden doğan yıldızıın" aryasını söyler.

Bu kez Murat bir ayak divanı düzenler

ve yeniçerilerdcn, sipahilerden. bilginler

den, halktan temsilciler çağırır: onlarla
devletin içine düştüğü kargaşayı tartışır,
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Attila Manizade

Leyla Demiriş

Ender Arıman

Payam Koryak

Onur Gönen/i

Suat Arıkan

Efendi, Treasurer Mustafa Pasha, Janissary

Kuran'dan örnekler getirerek yanlışlıkları

sağlığı bozulmuştur. Venedik seteri tasa

gösterir. Hepsini etkisi altına aldıktan sonra

rıları içindedir. Hekimler yasakladığı hal

Leader Hasan Halife, Musa Çelebi and

da, kuracağı düzene karşı gelenin başını

de içki içer; fenalaşır, hayaller görrneğe

Grand Vizier Hafız Pasha. Murat dismisses

başlar, wrbaların sarayı bastıklarını sanır.

J-lafız Pasha, however does not agree to kill
him. He is very unhappy to hear that Hafız

topuzuyla ezeceğini söyler.
III. PERDE
Murat, Revan kalesini fethedince, çığırt

kan padişahın buyruğunu halka duyurur:
Herkes ölçülü bir biçimde eğlenecek, bu

zaferi kutlayacaktır. İstanbul'da yangın çık

Yavaş yavaş gücünü yitirdiğini, çok acı çek
tiğini belirtir ve ölüm aryasını söyler: "Ah
çektiğim acı". Uzun zamandır tasarladığı
Venedik seferinin buyruğunu Sadrazam
Kara Mustafa Paşa'ya iletirken ölür. Son sö
zü Venedik seferidir.

sings a duet, teliing that Sultan Murat

lar, kahvehanelerle meyhaneleri kapatır.

MURAT N

Şair Nef'i'ye hicvetmeyi yasaklar ama şair
Net' i başına gelecekleri tahmin ederek pa
dişaha ölüm aryasını söyler: " Bütün çağ
lar koldar benim açtırdığım gülü" ve Mu
rat, sevgili şairini eellada teslim eder. is

1.50

while Murat is getting ready. Murat "s
mother Kösem Sultan collaborates with

R

Kösem Sultan does not want any harm for

ebels from janissaries and cav
alleries, under the protection of

tanbul halkı gizli gizli içmeğe başlar. Mu
rat kılık değiştirip ünlü içkici Bekri Mus

to see Sultan Murat and request the

tafa'nın meyhanesine gelir, yanında cellat

dismissal of Hüsrev Pasha from office. The

da vardır ama, Bekri Mustafa'yı öldürtmez.

Sultan agrees to see them and is seated

Fener Patriği'ni, Moskova ile gizlice mek

should exercise force against the rebels,

ACf I.

Topa! !The Lamel Recep Pasha,
break into the Topkapı Palace, demanding

tuplaştığı için idam ettirir. Derken setere

sings the aria "My people resign . I shall
not give him to you".
The rebels make their leader Topa!
Recep Pasha the Grand Vizier. Poet Nefi

ması üzerine Murat, tütün ve içkiyi yasak

bundan vazgeçmeceğini Murat'a söyler.

Pasha is among those demanded by the
rebels. refuses to give Hafız Pasha and

on the throne set in front of Bab-ü-Saadet
!The Door of Happinessl . The rebels want

çıkar, yıllardır İran Şahı'nın elinde bulu

Murat to give them some of the leading

nan Bağdat' ı alır. İstanbul'a döndüğünde

statemen, including Grand Mufti Yahya

Recep Pasha and Murat is aware of it.
Murat. The mother and son sing a sen
timcntal duet with both

lyrical and

dramatic elements, declaring their loyalty
for each other.
One day the rebels come into the Palace
once more and demand Hafız Pasha. The
Sultan tells his ex-vizier to flee, a touching
quartet starts. Pasha refuses to escape.
since he does not want the Sultan in a dif
ficult position. The music tums into a

Deva Çolakoğlu

quartet as Hafız Pasha is seen on stage.
Entrusting his children to the Sultan, Hafız

Pasha goes against the rebels and sacrifkes
himself. Murat prays God for strength to
avenge himself from the rebels: "God, give
me strength' '.

Erol Uras

İ/hami Uyanık

Ali Af'bar

Necat Pınazoğlu

dinary people to the court and discusses
the country's turmoil with them. He shows
them their mistakes with examples from
the Koran. After easting his influence on

all of them, he says he will kill everyone
who tries to destroy the order he will
establish.

ACf II

The rebel leader Recep Pasha discusses
the dethronement of Murat with Kösem
Sultan. K.ösem is willing to help him but
requires her son Prince Kasım to replace
Murat. Dilfigar, a woman !oya! to Murat,

ACf III

warrıs

him about the conspiracy. Murat
has Recep strangled and has his body

out in Istanbul, Murat prohibits tobacco

thıu.vn in front of his men in a sack. Murat

locks his mot.her in the Harem . Although
K.ösem tries to send messages to her son
for her release, the Custodian of the Arms
tells her that the orders are very rigid.
K.ösem Sultan thinks that it was her who
gave power and throne to her son, and
sings in her room inside the Harem: "The
Star rose from my night".
M u rat invites representatives of
janissaries, cavalleries, scholars and or-

and alcohol, and closes coffe-shops and
pubs. Murat also forbids Nef'i to write
satire, but he declares that he can not give
up. Poet Nef'i foresees his end and sings

After Murat conquers the Revan Fortress,

the messenger announces his order:

Everyone will celebrate the victory. But, in

a moderate way. When a big fire breaks

Fener Patriach for his private correspon
dance with Moscow. Shortly afterwards, he
goes on a campaign to Baghdat and saves
the city from the Persian Shah. He is no
longer a healthy man when he retums to
Istanbul. He has plans about a campaign
to Venice. He drinks despite the doctor's
wamings. He starts having hallucinations
and thinks that rebels are breaking into
the Palace. He says that his strength is
slowly declining and that he suffers greatly
and sings the aria of death: "Oh the pain
I suffer". He dies just when he gives his
last orders of the Venice campaign to
Grand Vizier Kara Mustafa Pasha.

the aria of death to the Sultan: "All ages
smell the rose I bloom" and Murat has his
dear poet executed.
The citizens of Istanbul continue to

drink secretly. Murat visits Bekri (The
OrunkardJ M ustafa' s pub in disguise. He

has the executioner with him, however he
does not kill Mustafa. He executes the
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İSTANBUL DEVLET OPERASI
ISTANBUL STATE OPERA
W.A. MOZART

' ' Saraydan Kız Kaçırma' '
' 'Abduction from the Seraglio' '
Ch.R BRETZNER - G. STEPHANIE
Nazım ENGİNAR
Alexander SCHWINCK
A')'dın GÜN

Libretto
Türkçe Çeviriffurkish Translation
Orkestra Şefi/Conductor
Sahneye Koyan!Directed by
Orkestra ve Koro/
Orchestra and Chorus
Koro Şefi/Chorus Master
Dekor/Setting
Giysi/Costume
Konsertmaysterler/Leaders
Repetitör/Repetiteur

Gökçen KORAY
Acar BAŞKUT
Figen KOYUNOOLU
Ergün TEKiNSON - Ernest PATKOLO
Nurten Thzmen KOLÇAK

Belmonte

Frederick URREY

Osman/Osmin
Konstanze

Attila MANİZADE

Blondehen

Lisa GRIFFITH

Pedrillo

Alfons EBERZ

Selim Paşa/Pasha

Ömer SABAR

İstanbul Devlet Operasıl
Istanbul State Opera

(Konuk Sanatçı/Guest Artist)

Saralı ARNESON

(Konuk Sanatçı/Guest Artist)
(Konuk Sanatçı/Guest Artist)
(Konuk Sanatçı/Guest Artistl

Reji Asist./Asst.Director
Kondüvit/Stage Supervisor
Işık/Lighting

Alexander Schwinck
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Asım G. KOWL

Erdogan KULAN
Ertekin KULAN

Aydın Gün

FREDERICK URREY

U

uslararası alanda tanınmış bir te
nor olan Frederick Urrey, ABD ve
Avrupa'nın çeşitli kentlerinde ope
ra, konser ve oratoryolarda söyledi.
Dresden, Viyana, İnnsbruck ve Eisenstadt
gibi büyük festivaliere konuk sanatçı ola
rak katılan Urrey, Danimarka, Almanya ve
Avusturya'nın çeşitli büyük orkestralan eş
liginde de birçok konser verdi. ABD'de
Malboro, Musica Sacra (New York) ,
Washington Bach Consort, Pepsico Yaz
Festivali, Boston Haendel ve Haycin Top
lulugu, Baltimor Senfoni, St. Luke Oda
Orkestrası, New York Dessoff Korosu,
Washington Oratoryo Dernegi'yle
Washington Koral Sanatlar Demegi Urray'
ın katıldıgı festivaller ve birlikte konserler
verdigi topluluklar arasında sayılabilir.
1989 yılında Carnegie Hall'da St. Luke
Oda Orkestrası'yla Beethoven'in 9.Senfo
nisi'ni seslendiren ve " Saraydan Kız
Kaçırma' · operasındaki Belmonte rolüyle
Uluslararası 17.İstanbul Festivali'ne katı
lan Frederick Urrey'in repertuan 12.yüzyıl
gezgin ozan şarkılanndan 20.yüzyıl müzi
gine kadar geniş bir alanı kapsar.

•
E

AITİLA MANİZADE

TÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitiren ve İ.B.
onservatuan'nda egitim gören Attila
anizade, Almanya'da A. Mayer, daha
sonra da A. Granforte, G. Momo ve O.
Gallo ile şan çalışmalannı sürdürdü.
Bas solist olarak 1973'den beri Avrupa'
nın önemli kentlerinde resitaller veren ve
operalarda sahneye çıkan sanatçı, özellikle
Türkleri konu alan eserlerde Osmin, Atti
la, Selim, Mustafa ve IV Murat gibi rolle
ri başarıyla yorumladı. Ayrıca Camegie
Hall'da (New Yorkl ve Avrupa'nın çeşitli
kentlerinde Türk bestecilerinin eserlerini
tanıtan resitaller veren Manizade, reji ça
lışmaları da yapmaktadır. Halen İstanbul

Gökçen Koray

Devlet Operası solisti olan Attila Maniza
de, İ.Ü. Devlet Konservatuan' nda ögretim
üyesidir.

N

SARAH ARNESON
ebraska'nın Red Cloud kentinde

doğan Sarah Ameson, Rackham

bursuyla Michigan Üniversitesi'n
de Chase Baromeo, Fulbright bursuyla Pa

ris'te Pierre Bergnac. New York'ta Eva
Likova, Viyana'da Günther Lehman ve

Münih'te de Erika Köth'le eğitim gördü.

Detroit'te (ABDI Grinnel Opera Ödülü'
nü alan sanatçı. Viyana Devlet Operası'y
la Münih Gaertnerplatz Tiyatrosu 'nun

selmiş, yeteneğini kısa zamanda kabul et

tirmiştir. Sanat yaşamına "Buffo" partile
ri söyleyerek başlayan sanatçı , hem lirik

hem de İtalyan operalarının genç tenor

partilerini söylemiş: güzel sesi, çok yönlü
tekniğiyle başarı kazanmıştır.

Geçen yılki İstanbul Festivali' nde de

sahneye çıkan sanatçı, Almanya' nın çeşitli

kentlerinde Aube r ' i n " Fra D iavolo",
Puccin i ' n i n " Turandot" ve " G ianni
Schicci", Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü"

da; Offenbach'ın "Gerolstein Duşesi",

Karlman'ın " Kontes Maritza" operetlerin

de ve "My Fair Lady" müzikalinde rol
aldı.

ÖMER SABAR

N

ihat Kızıltan, Matmazel Rosenthal

v_e Ottavio Gallo ile şan çalışan
Omer Sabaı; bursla gittiği Salzbuıg

Müzik Akademisi'ndeeğitimini sürdürdü.
Birçok oper.ada önemli rollere çıkan Sabaı;

ve " Saraydan Kız Kaçırma", Strauss'un
" Salome", Verdi'nin " Falstaff" operalann-

halen Istanbul Devlet Oper.ası solistidir.

Frederick Urray

Attila Manizade

Sarah Ameson

Lisa Grii/ith

Alfons Eberz

Ömer Sabar

kadrosu nda bulu nmasının yanı sıra
Münih, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf.

Köln. Dresden ve Detroit IABDI operala

rında konuk sanatçı olarak sahneye çık

maktadır.

Opera repertuarının yanı sıra geniş bir
Lied ve konser repertuarına sahip olan
Sarah Ameson Albrecht, Davies, Foss,
Franci, Graf. Stein, Gielen, Knout gibi or
kestra şefleriyle de çalışmıştır.

ı

USA GRIFFITH
979'da Pennsylvania'daki indiana Üni

versitesi'ni bitiren Lisa Griffith son
ra,

1983 'de Cineinnatİ Konserva

tuarı' nda eğitim gördü ve " Opera" dalın-

da diploma aldı. Elisabeth Schwarzkopf.
Joan Domeman. Kurt Herbert Adler ve

John Alexander'in ihtisas kurslarına katı

lan sanatçı ayrıca Lucile Evans, Gary
Kendall ve Karl Resnik'le şan çalıştı.

!98l 'de San Francisco Operası'nda Ya

rasa'daki Adele rolüyle sahneye çıkan sa

natçı bu rolü Stuttgart . Wiesbaden ve

Hannaver operalarında tekrarladı., Seattle
IABD I . Palermo Iİtalyal ve Almanya'daki

birçok operada sahneye çıkan ve reper
tuarında 30 kadar opera bulunan Lisa
Griffith, " Saraydan Kız Kaçırma"daki
B l ondehen ro lünü i l k kez ! 985'de

Wiesbaden'de başanyla yorumlamış ve bu
başansını 1989'da Stuttgart ve Düsseldorf
ta yinelemiştir.

1

ALFONS EBERZ
950 yılında Westerwald'da !Almanya!

doğan sanatçı. Bonn Universitesi'nde

matematik ve ekonomi öğrenimine
başladı: 1977'de girdiği Köln Müzik Yük
sek Okulu'nda Prof. Dietger Jacob'un şan

sınıfından 1983'de mezun oldu. Öğrenci

liği sırasında Köln, Neuss ve Essen ope

ralarında konuk sanatçı olarak küçük rol
lere çıktı: 1981 'de Edinburg Festivali' nde
Köln Opera Stüdyosu 'nun üyesi olarak

Musgrave'in "The Voice of Ariadne"

IAriadne' nin Sesi! adlı eserinde oynad ı.
Şan eğitimini bitirdiği yıl Würzburg Şehir
Operası'yla kontrat imzalayan Eberz.

1985/86 sezonunda Gelsenkirchen'deki

Müzik Tiyatrosunda görev aldı: 1986 yı
lında da Düsseldorf Operası kadrosuna ka
tıldı.

Alfons Eberz şan eğitimine oldukça geç

başlamasına

karşıİı,

mesleğinde hızla yük-
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MOSKOVA ODA OPERASI
MOSCOıV CHAMBER OPERA
Sanat Yönetmeni/Artistic Director

D. ŞOSTAKOVİÇ/SHOSTAKOVICH

' 'Burun/The Nose' '
(3 Perde - Rusça/3 Acts in Russianl
Libretto (Gogol'ün aynı
isimli öyküsü üzerine/
based on Gogol's short-stoıyl

Georgi IONIN, Arkadi PREYS,
Yevgeni SAMYATIN,
Dimitri ŞOSTAKOVİÇ (Shostakovichl

Sahneye Koyan/Directed by
Orkestra Şefleri!Conductors
Dekor/Setting
Koreografi/Choreography
Orkestra ve Koro/
Orchestra and chorus
Konsertmaysterler/Leaders

Prof. Boris A. POKROVSKI
V. I. AGRONSKI - A.A. LEVIN
B.A. TALALAY
Prof. L.M. TALANKINA
Moskova Oda Operasıl
Moscow Chamber Opera
V. S. APEKISEV - T.A. ASKOCENSKAYA 
J.J. GLUZBERG
M.l. BELKIN
V.I. IVAKIN
M.R. CIGAREV
T.D. NOVOZHILOVA

Yönetm.Yard./Asst.Director
Işık/Lighting
Aksesuar/Property
Sahne Md./Stage Supervisor
Binbaşı Platon Kuzmic Kovalyof/
Major Platon Kuzmich Kovalyov
Ivan Yakovleviç, berber/
Ivan Yakovlevich, the barber
Praskovya Osipovna, karısı/
Barber's Wife
Polis komiseri/Police Officer
Ivan, Kovalyof'un uşağı/
Servant to Kovalyov
Burun/The Nose
Gazetedeki memur/
Clerk at the Nev.-'Spaper Office
Soylu yaşlı kadın/Old Noblewoman

V.A. BELIKHN.D. BOROVKOV
N.S. ANISIMOVNL.F. GAVRILIUK

Doktorrrhe Doctor
Yarizkin/Yaryzhkin
Bayan Podtoçina/Mrs. Podtochina
Kızı/Her Daughter

A.V. MOLCALOV/A.L. SARKISOV
O.V. GUBAREV/A.M. PEKELIS
A.A. KISELEVAIN.S. ANISIMOVA
M �. ZHUKOVAIE.N. ANDREEVA

E.S. AKIMOVN.P. KHRULEV
G.K. MAMIN
M.S. LEMESEVA!R.I. SOKOLOVN
N.l. YAKOVLEVA
B.N. TARKHOV/S.A. NAUMOV
B.A. DRUZHININ/N.V. KURPE
J.J. KALABIN/N.V. KURPE

Uşaklar, hizmetkarlar, satıcılar, yolcular, Doğulu Asil, Haremağaları, arabacılar.
vs./Servants, footmen, travellers, Oriental Nobleman, Eunuchs, coach-drivers, ete:

I.P. BARfENEVA, A.N. BOYKO, E.F. BOLUCEVSKI, E.V. GUSCINA, O.V.
KAZANSKAYA, L.K. KOLMAKOVA, E.N. KRIACKO, A.V. MOLOHALOV,
J.V. PARAMONOV. S.A. OSTRUMOV, I.D. PIANOVA, J.I. RADIONIK, V.V.
RIBASENKO, O.G. SENKEVIC, G.E. SILINA, L.T. SOKOLENKO, L.N.
TROFIMOVA, O.A. SHALAEVA
" Burun" Moskova Oda Operası tarafından ilk kez 12 Eylül 1974'de
sahnelenmiştir./ "The Nose" has been 'first performed by the Moscow Chamber
Opera on 12th September 1974.
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MOSKOVA
ODA ORKESfRASI

Prof. Boris A. POKROVSKI

B

olşoy Tiyatrosu Başrejisörü olan
&>ris Aleksandroviç Pokrovski, 1972
yılında Devlet Tiyatro Sanatlan Ens
titüsü 'yle, Moskova Konservatuan öğren
cilerinden oluşan ve Moskova Oda Mü
ziği Tiyatrosu adını verdiği yeni bir .
topluluk kurdu. İlk kez aynı yıl Rodion
Şkedrin'in "Sadece Aşk" isimli lirik ope
rasını başarıyla sahneye koyan Topluluk,
ancak 1974 yılında kendine ait bir bina
ya, dolayısıyla sahneye sahip oldu ve
Pokrovski, Genadi Nikolayeviç Rozdest
venski'yi müzik yönetmenliğine getirdi.
30 ses sanatçısı ile 20 müzikçiden mey
dana gelen topluluğun bir özelliği de ayn
bir koro, bale ve yardımcı oyuncu kadro
su na sahip olmamasıdır. Tüm sanatçılar
hem baş, hem de yan rolleri üstlenir; hem
şarkı söyler, dans eder, konuşur. Toplulu
ğun her üyesi klasik opera eğitimi görmek
le birlikte çağdaş opera, müzikal ve rock
opera stillerine vakıftı[ Müzikçiler de de
ğişik enstrümanları çalmakta ve sahnenin
değişik yerlerinde durarak gösterinin ay
rılmaz bir parçasını oluşturmaktadı[ Bu
nedenle oyuncularla müzikçiler eserlerdeki
bütün partileri bilmekle yükümlüdür. Ay
rıca, topluluk prodüksiyonlarını oynadık
lan değişik sahnelere uygulayarak yeniden
yorumla[
Moskova Oda Operası'nın temel reper
tuarı 20'yi aşkın eserden oluşan geniş bir
yelpazeye sahiptir ve buna her yıl 4-5 ye
ni yapım eklenmektedir. Topluluk ayrıca
geleneksel Rus opera repertuannın yorum
lanmasında bir yenilik yaratmış ve son 20
yıl içinde sahnelenmeyen yapıtlan yeniden
canlandırmıştı[ Örneğin ilk kez 1930'da
Leningrad'da sahnelenmiş olan Şostako
viç'in "Burun" adlı operası 1974'de bu top
luluğun yorumuyla esas çıkışını yapmış;
1978'de ise Stravinski'nin "The Rake's
Progress" adlı yapıtının Rusya'daki ilk sah
nelenişi gerçekleştirilmiştir. 1976'dan itiba
ren Avustuıya, İtalya, Fransa, İngiltere, Yu
goslavya'da temsiller veren topluluk Var
şova Baharı, Berlin ve Dresden müzik fes
tivallerinde büyük başarı kazandı.
Şostakoviç bu topluluk için, "Onlann
çalışmaları klasik opera aniayışını sorgu
layan en önemli konu olacak ve bizim aka
demik opera ve bale repertuanmıza kuş
kusuz yeni bir soluk getirecektir" demiştiı:

Uzu n
Laf 1 n
K1 s a s 1 :
Z ü ri h
H ava l i m a n i .
Bir yolculuğun özellikle yorucu olması gerekmez! İstanbul, Ankara veya
İzmir'den yola çıkarak Swissair ile Zürih'e vardığımzda Avrupa'mn bu
küçücük kalbinde zamammzı gönlünüzce geçirebileceğiniz her türlü olanağı
bulabilirsiniz ...
Zürih havalİmarn size Avrupa'nın 5 0'den fazla kentine en elverişli uçak
bağlantılarıyla birlikte, dünyanın en gelişmiş demiryolu ağlarımn birinden
de doğrudan yararlanabilmenizi sağlar. Uzun lafın kısası: ZRH.
-------
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• 23, 24, 25.7.1990 • Açıkhava Tiyatrosu • 2 1 .30 • Open Air Theatre • Y 30 pm

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK
JEFFREY DUNN

Batı Yakasının Öyküsü/West Side Story
( Müzikal Dram/A Musical Dramal

Jerome Robbios'in tasarımı üzerine/based on a conception of Jerome Robbins.
Müzik/Music
Şarkı Sözleri/Lyrics

Arthur LAURENI'S
Leonard BERNSfEIN
Stephen SONDHEIM

Original Director
and Choreographer

Jerome ROBBINS

Metin/Book

İ l k Sahneye Koyan ve Koreografi/

İ l k Prodüksiyon/
Orginally Pioduced by

Robert E. GRIFFITH, Harold S. PRINCE
in association with

R.L. STEVENS' in

işbirliğiyle

Jeffrey DUNN

Sahneye Koyan/Director
Müzikal Denetim ve Aranjman/

Musical Supervisor and Arranger
Koreografi/Choreographer

Sahne Tasanmı/Scenery Design

Dans Eğitmenleri/Dance Captn's

Makyaj/Make-up

Topluluk Müdürü/

David ALLEN
Mary-Lynne SUSECK
Uta KADELBURGH-Hari KOBIELLA
Laura MICHAELS-Steven ROSSO
Susanne GROSSAUER

B

Regina RAAB
Katheryn G. McCARTY

Company Manager

Sahne Müdürü/Stage Manager

Prodüksiyon Müdürü/
Production Manager

Yakasının Öyküsü"nü dinleyerek büyüdü.

D. DUHME

Profesyonel kariyerine aktör olarak başla

Işık Tasanmı/Light Design

Gerd RIEGER

Uvertür/Overture

Orkestra/The Orchestra

When You're a Jet

Riff ve Jet'ler/Rigg and the Jets

yan Dunn.

Kemancıl . "Gypsy" dahil birçok müzikali
sahneye koydu .

Tony

Batı Yakasının Öyküsü , Güney Pasifik
!South Pacific l , Neşeli Günler ISound of

The Dance at the Gym
(] imnastikhanede Dans)

Topluluk/The Company

Maria

Tony

Tonight, Tonight

Maria ve/and Tony

Music l , My Fair Lady gibi birçok müzi
kalde oyuncu seçiminden sorumlu olan

Dunn, sahne ve müzikal tiyatro tekniği

dersleri de vermektedir.

!Bu gece, bu gece)

Anita, Rosalie ve Shark Kızlani
Anita, Rosalie and Shark Girls

lAmerikal

Cool

Riff ve Jet'ler!Riff and the Jets

One Hand, One Heart

Tony ve/and Maria

!Bir el. bir kalpl

Topluluk/The Company

Quintet (Tonight)
!Beşli - Bu Gece)

The Rumble

1t

1t

m

Orkestra/The Orchestra

!Çatışma)

•

D

11

D

ll

m

ll

D

lll

!Güzel Hissediyorum)

Maria ve Shark Kızlani
Maria and Shark Girls

Sornewhere

Maria ve/and Tony

I Feel Pretty

lll

D

!Bir Yerdel

Officer Krupke

!Polisi

A Boy Like You

Action ve Jet'ler/Action and Jet Boys
Anita ve/and Maria

ISenin gibi bir Oğlan!

I Have A Love

Anita ve/and Maria

!Bir aşkım var)

Finale
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IFinall

" Sweeney

Dolls", "Carousel", "Anatevka" IDamdaki

!Birşey oluyor)

Arnerica

daha sonralan

Todd", "A Little Night Music", "Guys and

( İnsan bir Jet oluncal

Something Coming

rooklyn'de !New YorkJ doğan Jeffrey

Dunn 1950' lerde Broadway müzikal
lerinin plaklannı, özellikle de " Batı

Orkestra!Orchestra

ll

ll

J

BATI YAKASININ ÖYKÜSÜ

erome Robbins'in bir fikrinden doğan

ve yine kendisinin yönettiği, koreegra

lisini yaptığı; metnini Arthur Laurents'
yazdığı lilk müzikal prodüksiyonul ve

müziği Leonard Bemstein'a, şarkı sözleri
ise Stephen Sondheim'e lBroadway'deki ilk
başarısıl ait olan Batı Yakasının Öyküsü'

nün -Washington ve Philadelphia'da de
nendikten sonra- dünya prömiyeri New
York'da Winter Garden Tiyatrosu 'nda 26
Eylül 1957'de yapıldı ve kazandığı büyük
başarı üzerine kapanış tarihi olan 27 Ha
ziran 1959'a kadar 734 temsil oynandı.
Topluluğun ABD içinde yaptığı turneden
sonra yeniden Winter Garden Tiyatrosu '
nda 27 Nisan 1 960'de temsiller başladı ve
249 gösteriden sonra 1 0 Aralık 1960'da son

ve çeteler arasındaki belirgin kine rağmen

ri çılgın bir halde birbirlerine girer ve bir

Tony ile tanışır; Tony kıza hemen aşık
olur: IMarial . Dansın bitiminde iki çetenin
üyeleri silahları ve kavga yeri konusun

polis düdüğünün duyulması üzerine Riff
ile Bemardo'nun cesetlerini orada bıraka

da karar vermek için Doc'un dükkanında
toplanırken. Tony ile Maria, kızın yaşadı
ğı apartmanın yangın çıkışında buluşur
lar: iki genç birbirlerine olan aşklarını di
le getirirler. ITonightl ve ertesi günü öğle
den sonra Maria'nın çalıştığı çeyiz mağa
zasında buluşmaya karar verirler. Tony ora
dan aynlırken Shark'lar sevgililerini eve f!j)
türdükten sonra dükkana giderler; Anita
ve sıla özlem i çeken iki Porto-Rikolu kız
Manhattan ile yurtlarındaki yaşam olanak
ları konusunda neşeli bir tartışmaya girer:
IAmerical .
Dükkanda Jet' ler, Shark'larla yakında ya

rak kaçışırlar.
Maria odasında, olanlardan habersiz ne
şe içinde Tony ile buluşmak için hazırla
nır: ll feel prettyl. Chino birdenbire oda
ya girer, olanları anlatır ve ağabeyinin, sev
gilisi tarafından öldürüldügünü söyler; bir
tabanca alarak Tony'yi aramağa gider. Bu
arada Tony, yangın merdiveninden Mari
a'nın odasına çıkar; Maria, bütün üzün
tüsüne kar.şın onu kovamaz ve iki genç ön
yargısız bir dünyada yaşamanın özlemini
dile getirirler: ISomewherel. Çete üyeleri
cinayetlerden dolayı panik halinde polis
ten kaçar; polis tarafından sorguya çekil
miş olan Jet' lerin iki üyesi, Action ve
Snowboy büyükleri nasıl idare edecekle

temsil verildi . Ancak bu . müzikalin baş
langıcı oldu; 1 964'de New York'ta City

pacakları çatışma konusu nda huzursuz
dur; ancak Riff onlara sakin olmalarını

Centre ile 1968'de yine New York'da Lin
coln Centre'da yeni prodüksiyonlar sah

çetelerden en iyi iki kişinin yumruklarla

Anita üzüntü içinde Maria'nın kapısını

dürüst bir döğüş yapması konusundaki ıs
ran üzerine, ertesi akşam anayolun altın

çalar; Tony pencereden kaçar ve Doc'un
dükkanının badrumuna saklanır. Anita,

nelendi. Günümüze kadar da müzikalin
İngilizce ve/veya çeşitli dillerdeki çevirile
ri Avrupa. Avustralya. Yeni Zelanda, Uzak
Doğu 'da gerçekleştirildi .
Müzikal, kendilerini tam bir Amerikalı
olarak kabul eden sokak çetesi Jets (]et' ler)
ile bir grup genç Porta-Rikolu ' nun oluş
turduğu Sharks IKöpekbalıklarıl çetesi ara
sındaki gerginliği bel irten bir dansla baş
lar. Jet' lerin şefi Riff. Bemardo' nun yönet
tiği Shark'ları sokaklarından uzaklaştırma

ICooll öğütler. Shark' lar gelir ve Tony' nin.

rini diğerlerine anlatır: (Gee, Officer Krup
keD .

da buluşmağa karar verirler. Ertesi günü

Tony'nin kendisine yaklaşmasına izin ver

Tony. Maria'yı çal ıştığı dükkanda ziyaret

diği için Maria'yı azarlar: lA boy !ike that);

eder ve iki genç elbise mankenleri arasın

Maria'nın cevabı ll have a lovel kar.şı ko

da duygulu bir evlenme törenini canlan

nulmaz gücü yansıtır ve sonunda Anita

dırır: !One hand, one heart l . Maria, Tony'

Tony'ye, Chino'nun tabancayla vurmak

den iki çete arasındaki çatışmayı durdur
ması için söz alır. "Tonight" adlı beşli şar
kıda Tony ve Maria aşklarını dile getirir

için onu aradığını haber vermeği kabul
eder. Dükkana giden Anita, milliyelinden

ken. Anita eğlenceli bir gece için hazırlık

gınlıkla Tony için bambaşka bir haber bı

dolayı Jet'ler tarafından tartaklanır ve kız

yapar; Riff. Bernardo ve çete üyeleri ise

rakır: Chino intikam için Maria'yı öldür

o gece jimnastik salonunda verilecek dans
sırasında Bemarda'ya meydan okumaya

kavgaya hazırlanırlar.

müştür.

Anayolun altındaki ıssız alanda iki çete

Doc haberi Tony'ye ulaştırır; Tony giz

karar verir ve Jet' lerin kurucularından bi

karşı karşıya gelir. Tony yetişir ve Maria'

lendiği yerderi çıkarak sokaklarda dolaş

ri olan arkadaşı Tony'den yardım etmesi
ni ister. İçinde başka duyguların kıpırda

ya söz verdiği gibi. çatışmayı durdurma
ları için yalvarır. Tony' nin, kızkardeşiyle

ınağa başlar ve geceyarısı onu arayan Ma

nışını hisseden 1bny. çeteden uzaklaşma

dalaşmasına kızan Bernardo öfkeyle onu
iter. Birdenbire sustahlar çeki lir ve Riff ile

ğa yemin eder: IWhen you are a Jet ) . Riff.

sına kar.şın bu isteği kabul eder.
Bemardo' nun arkadaşı Chino ile evlen

Bernardo döğüşmeğe başlar: IThe Rum b ·

mek üzere Porto-Riko'dan yeni gelen Ber

lel . Riff bıçaklanır ve Tony. onun bıçağını
kaparak Bemarda'yu öldürür. Çete üyele-

nardo' nun kızkardeşi Maria dansa katılır

ria'ya rastlar; fazla zamanları yoktur: Chi
no aniden bir binanın arkasından çıkarak
Tony'yi tabancayla vurarak öldürür. Traje
dinin birleştirdiği Jet' ler ve Shark' ların üye
leri karanlıktan çıkıp, Tony'nin cesedini el
lerinin üzerinde kaldırarak taşırlar.
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WEST SIDE SIDRY

e production opens with a danced
rologue indicating the bitter ten
ions between the Jets, a self-styled
' 'American' ' street-gang, and the Sharks,
a group of young Puerto Ricans. The
teader of the Jets, Riff, swears to drive the
Sharks, !ed by Bemardo, from the streets
(Jet Songl . Riff determines to challenge
Bemardo that night at a dance in the gym.
and prevail upon his old friend and co
founder of the Jets, Tony, to help him.
Tony has been growing away from the
gang, and feels the stirring of other emo
tions (Something's Coming) but agrees.
Bemardo's sister Maria, newly arrived
from Puerto Rico to marry his friend
Chino, attends the dance (The Dance at
the Gym) and despite the obvious hatred
between the gangs, meets Tony. who at

o nce falls in love with her (Maria) . Later,
after the dance, white the gangs begin to
assemble at Doc's drugstore to choose a
place and weapons for their rumble -a
gang fight- Tony visits Maria on the fire
escape of her apartment, and they pledge
their love (Tonight) , promising to meet the
next aftemoon at the bridal shop where
Maria works. As he departs, the Sharks
take their girls home and go off to the
drugstore, white a playful argument
develops between Anita and two home
sick Puerto Rican girls over the relative
merits of life back home and in Manhat
tan (America) .
At the drugstore, the Jets are nervous
about the approaching meeting with the
Sharks, but Riff advises them to play it
cool (CooD , and when the Sharks arrive,
an agreement is reached, at Tony's in
sistence, to have a fair, bare-handed fight

between the two best fighter in each gang
the next night, under the highway. Next
day, Tony visits Maria at the shop and
among the clothing dummies they enact
a touching wedding ceremony (One Hand,
One Heartl . Maria makes him promise to
stop the fight between his gang and her
brother's. In the quintet Tonight, Tony and
Maria sing of their love, Anita makes plans
for a big evening, and Bemardo and Riff
and their gangs make their own plans for
the rumble.
In a deserted area under the highway, the
gangs meet for the fight. As it about to get
under way, Tony hurries in, and � them
to stop, as he has promised Maria. Ber
nardo. enraged that Tony has been mak
ing advances to his sister, pushes him back
furiously. Suddenly switchblade knives ap
pear, and Riff and Bemardo begin to fight
(The Rumblel . In the ensuing action, Riff
is knifed, and Tony, grabbing his weapon,
in tum knifes Bemardo. Frenzied, the
gangs join battle. until they are interrupted
by a police whistle. They flee, leaving
behind the bodies of Riff and Bemardo.
In her room, Maria is gaily preparing for
her meeting with Tony ( [ Feel Pretty) . She
is unaware of what has happened, until
Chino bursts into her room and tells her
that her brother has been killed by her
!over. Seizing a gun, he rushes out in
search of Tony. Tony, however, has elimb
ed the fire escape to Maria's room, and
in spite of her grief she is unable to send
him away. Clinging together desperately
they envision a place where they can be
free from prejudice (Somewhere) . In the
streets and alleys the gangs f!ee the police,
panic-stricken by the killings. Two of the
Jets, Action and Snowboy, have already
been questioned, and they explain to the
rest of them how to handie the adults (Gee
Officer Krupke!l.
The sorrowing Anita knocks at Maria's
door, and Tony leaves by the window, tak
ing refuge in the basement of Doc's
drugstore. Anita upbraids Maria for allow
ing Tony to come near her (A Boy Like
That) , but Maria's answer (! Have A l..ove)
carries its irrefutable force, and at length
Anita agrees to go warn Tony that Chino
is gunning for him. She goes to the
drugstore, but is brutally taunted by the
Jets for her nationality, and finally in
hysteria spits out a different message for
Tony: that Chino has killed Maria in
revenge.
Doc tells Tony what Ani� has said, and
Tony leaves his hiding place, wandering
numbly on the streets. At midnight, he
runs into Maria, who has been searching
for him, but their moment is brief: Chino
appears from behind a building and
shoots Tony dead. The stunned gan� the
Jets and the Sharks, appear from the
shadows and, drawn together by the
tragedy, lift up the body of Tony and carry
it off.
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KULTUR BAKANLIGI
DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUGU
A1Li\f!STRY OF CULTURE
STATE FOLK DAi\fCES E1VSEA1BLL�
Koreografi/Choreography
Dans Uzmanları/Dance Advisers
Giysi/Costumes
Jşık/Lighting

•
•
•
•
•
•

m

G

eleneksel Türk kültür ve sanatını
tanıtmak amacıyla 1 975 yılında ku

rulan topluluk. gerek Türk halk
danslarını ve müziğini, gerekse giysilerini

ÇiFfETELLi
BİNGÖL
DiNAR
TRABZON
AŞIK-MAŞUK
ANADOLU'DAN ESiNTiLER (Anatolian Windl
m

m

•

D

m

a

m

m

m

D

özüne bağlı kalarak çağdaş teknik ve ola
naklardan da yararlanarak yeni bir sahne
düzeni ve anlayışı içinde sergilemektedir.

a

a

D

•

• ARTVİN
• SiLiFKE
• KINA GECESi ('fraditional Henna Nightl

m
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DEVLET HALK DANSLARı
IDPLULUGU

Mustafa TURAN
Güloya ARUOBA
Şinasi PALA, Sadettin SÖNMEZOGLU
Hale EREN, Mine ERBEK
Ahmet TURGUT

Genel Yönetmen/Director

Kalkılanndan dolayı TÜRKİYE VAKlFLAR BANKASI Genel Müdürlüğü 'ne
ıeşekkür ederiz.
We should /ike ıo ılıank che General Managemenr of ılıe TÜRKİYE VAKlFLAR
BANKASI for ı heir conrribuıions.
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Türk halk dansianna ÖZgü çizgileri, renk
leri ve incelikleri büyük bir özenle sunan

topluluğun repertuarında ülkemizin deği
şik yörelerine ait danslardan seçkin örnek
ler bulunmaktadır
Kuruluşundan bugüne kadar ülke için
de sürekli temsiller veren Devlet Halk
Dansları Topluluğu. yurtdışında 40 deği
şik ülkede beşyüzden fazla gösteri yapmış,
yabancı televizyonlarda yayınlanan prog
ramları büyük yankılar uyandırmıştır

ÇiFrETELLi

H

areket özgürlügü ve figür zenginli

ca

In this charming Black Sea town the
dances are performed by separate groups

gi nedeniyle Anadolu ' nun tüm yö

of men and women. In the men' s dances
the movement are vigorous and virile,

relerinde herkes tarafından kolay
oynanmaktadır. Tek kişiyle olduğu gi

white in the women's dances they are
much softer and gentler. The folk-songs ac

bi, birçok kişinin katılmasıyla. kadınlı ve
erkekli olarak da sergilenir.

!ts freedom of movement and great varie
ty of figures make it easily danced by
everyone in Anatolia. It can be danced by
a single person or by mixed group of men
and women.

companying some of these dances are
characterized by great beauty of melody
and decoration.

AŞIK-MAŞUK

S

olo bir dans olan Aşık-Maşuk daha

çok Akdeniz bölgesinde görülen, gül

BİNGÖL

dürü nitelikli köy seyirlik oyunların
dan esinlenerek sahneye konulmuştur.
This is a solo dance performed mainly

in the Mediterranean region. The stage
version is inspired by comic viiiage dances.

ARIVİN

are accompanied by wooden spoons
employed as ryt h m ic percussion ins truments.

KINA GECESİ

D

ansların bazıları türkülü olan bu

Doğu Anadolu yöresinde hareket
ler temsili ve taklitlidir. Yörenin en

karakteristik dansı olan Kartal 'da. avını ye
mekte olan kartalın diğer kartalların sal
dırısına karşı koyması sergilenir.
This dance. from the Eastern Anatolian
town of Bingöl . is essentially imitative in
movement and is often accompanied by
a folk-song. One of the most characteristic
of the Bingöl dances is the EAGLE. which
represents an eagle devouring its prey and

DiNAR

B

atı Anadolu'da kadınlar arasındaki
nişan. dügün ve diğer eğlencelerde

oynanan yöre danslarında ritim aracı

olarak tahta kaşıklar kullanılır. Yöre giysi
leri renk ve aksesuar zenginliği olarak Ana
dolu kadınının ince zevkini yansıtır.
Wooden spoons are used as rythmic per
cussion instruments in the dances per
formed by the women of westem Anatolia
at engagement parties. wedding and other
entertainments. The wealth of colour and
omament in the local costumes reveal the
exquisite taste of the Anatolian women.

TRABZON
araden iz'in bu şirin kentinde dans
ar kadınlar ve erkekler tarafından
yrı gruplar halinde ovnanır. Erkek
danslarındaki hareketli ve sert figürler ka
dın danslarında daha yum uşaktır. Türkü
tü. yani sözlü danslarda ezgiler güzellik ve
işleme tekniği taŞırlar.

U
•

driving off the attack of the other eagles.

•

lkemizin değişik yörelerinde_n der

lenen seçkin Türk halk dansları fi

D

oğa sertliğinin dansiara da belirgin
şekilde yansıdığı bu Doğu Karade

niz kentinde ritim canlı. hareket
ler coşkuludur.
The harshness of the natural environ
ment of this Eastern Black Sea town is
reflected in the vigour of the rythm and
the impetuosity of the movements.

G

gürleri ve müziklerinden oluşan Kı
na Gecesi adlı. tek perdelik folklorik eserde
geleneksel kına gecesi düşüncesi belli bir
kompozisyon anlayışıyla sergilenmektedir.
This is a folklore arrangement in one act,
based on figures chosen from dances from
various parts of the country representing
the "Traditional Henna N ight".

SiLiFKE

üney Anadolu ' n u n Akdeniz'e açı
an kesimlerinde oynanan danslar

da Anadolu insanının günlük ya

şamı çeşitli safhalanyla anlatılır. Ritim aracı
olarak ellerinde tahta kaşıklar bulunan
dansçıların hareketleri canlı ve neşelidir.
In the dances performed in the regions
of the Southern Anatolia opening on to
the Mediterranean. we find imitations of
various aspects of the daily l i fe of
A n at o l i a n m e n a n d wo m e n . T h e
movements are lively and vivacious, and
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Katkılanndan dolayı TEKFEN HOLDİNG A .Ş. ye teşekkür ederiz.
We should like to chank TEKFEN HOLDING A.Ş. for cheir concribucions.

GEYVAN McMILLAN

Nemrut'un Dansı/Dance of Nemrut

Semra ŞATIROGLU
Yücel TANYERİ
Figen KOYUNOGLU
Ahmet DEFNE
Latif SÖZÜDEMİR

İkili/Pas de Deux

Sibel Sürel UGURLU -Eıdal UGURLU

Kız Dansçılar/Female Daneers

ı

960 yılında Ankara Devlet Konser
vatuarı'nı bitiren sanatçı, aynı yıl An
kara Devlet Balesi 'ne katıldı. 1970'de
aldıgı bursla Londra'ya giderek Dame Ninette de Valois'nın yanında koreografi ve
egiticilik üzerine, 1970-73 yılları arasında
da Londra Çagdaş Dans Okulu' ndan al
dıgı bursla Martha Graham teknigi, hoca
lık ve koreografi üzerine ihtisas ve incele
me yaptı. 1973-74 yıllarında New York'ta
Merce Cunningham' dan aldıgı burslarla
teknik ve koreografi çalıştı; o dönem Al
vin Ailey, Robert Cohen, Sertram Ross,
Carolyn Carison gibi ünlü birçok hocanın
ögrencisi oldu. 1974'de Londra Çagdaş
Dans Okulu'nda Cunningham teknigi
üzerine yaz kursu verdi.
1974'de yurda döndü ve Ankara Devlet
Balesi'ne egitici ve koreograf olarak atan
dı ve bu görevini 1977 yılına kadar da sür
dürdü. Bu dönemde Ankara Devlet Kon
servatuarı' nda modem dans ve klasik bale
dersleri de verdi. 1977 yılından beri de İs
tanbul Devlet Balesi'nde koreograf olarak
çalışmalarını sürdüren Geyvarı McMilları,
İstanbul ve M imar Sinan üniversitelerin
de modem dans dersleri vermekte; dans
üzerine yazılar ve eleştiriler yazmakla; yir
miyi aşkın özgün yapıtı bulunmaktadır.

Philip GLASS

Müzik/Music
Koreografi ve Sahneye Koyan/
Choreographer and Producer
Koreografi Asistanı ve Repetitör/
Asst .Choreographer and
Ballet Mistress
Repetitör Asistanı/
Asst. Ballet Mistress
Dekor/Setting
Giysi/Costumes
lşık/Lightıng
Ses/Sound

Fulya AYGÜLHAN
Pıtırcık AKERMAN
Esin BAKıŞKAN
Çiğdem GUR
Serap ALNlAÇIK
Funda EMİR
Bahar VİDİNLİOGLU
Şule Akaoğlu KALKAVAN
Meltem TEZMEN
�pek ESEN
Ozlem CANSEVER
Ayşegül KOCABAY

Geyvan McMILLAN
Deniz OLGAY

Erkek Dansçılar/Male Daneers

Deniz BERGE
Ercan YÜKEN
Kaan YAZGAN
Ahmet EROGLU
Alkış PEKER

NEMRUT'UN DANSI
ir büyüdür sanat, insanı sarıp sarma
layarı. Ölümü yenip ölümsüzlüge
Bulaştıran olagarıüstü bir büyü . . . Bir
gizemdir Nemrut, insanı sarıatın ölümsüz
lügüyle bütünleştiren, güzelligin şiirini
yazdırarı bir gizem. . .

THE DANCE OF NEMRUT
rt is a spell, which cuddles one. An
extraordinary spell which conquers
eath and reaches immortality.
Nemrut is a mystic which unites humarıs
with the irnmortality of art; a mystic which
inspires poetıy of the beautiful.
173

Erkin Konçerto/Erkin Concerto
Müzik/Music
Koreografi ve Sahneye Koyan/
Choreographer and Producer
Koreografi Asistanı ve Repetitör/
Asst. Choreographer and
Ballet Mistress
Repetitör Asistanı/

Geyvan McMILLAN

Deniz OLGAY
Semra ŞATIROGLU

Dekor/Setting

Yücel TANYERİ

Giysi/Costumes

Figen KOYUNOGLU

lşık/Lighting

Ahmet DEFNE

Ses/Sound

Latif SÖZÜDEMİR

Kad ın/Woman
Erkek/Man

Hülya AKSULAR
Erdal UGURLU

Kız Dansçılar/Female Daneers

B

ir kadın. Romantizmin ve duygusal

lığın tutsaklığında . . . Bir kadın. Tüm
yaşanmışlıkların, yaşanamamışlıkla

rın ortasında . . . bir kadın. Karşı cinsle iliş
kileri. iletişimsizlikleri içinde. . . Mutluluk
ları. mutsuzluklan, yaşadığı baskılar ve hiç
sönmeyen özgürlük özlemiyle kadın . . . Bir

Asst.Ballet Mistress

Serap ALNlAÇIK
Çiğdem GÜR
Pıtırcık AKERMAN
Funda EMİR
İpek ESEN
Bahar VİDİNLİOGLU
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Ulvi Cemal ERKİN

ERKiN KONÇERID

Erkek Dansçılar/Male Daneers

Deniz BERGE
Ercan YÜKEN
Kaan YAZGAN
Erdal ATİK
Alkış PEKER
Oktay AKSOY

sorunlar yumağı. özelden genele, ulusal
dan evrensele uzanan . . . Ve soyutluğun ge
rısınde somutun da kendisi . . .

ERKIN CONCERID
woman. Capture of romanticism
nd emotions. A woman. In the
eart of all things experienced and
not. A woman in the midst of her relations
and non-communication with the other
sex . . .

Woman with her happinesses,

u nhappi nesses, suppressions and her
never ending yearning for freedom . . . A
cluster of problems varying from general
to specific: national to universal . . . And
beyond abstracts, the actual itself.

Mutlu Son/Happy Ending
Müzik/Music

George GERSHWIN

Koreografi ve Sahneye Koyan/
Choreographer and Prod u cer

Geyvan McMILLAN

Koreografi Asistanı ve Repetitör/
Asst . Choreographer and
Ballet Mistress

Deniz OLGJ\Y

Repetitör Asistanı/
Asst .Ballet Mistress

Semra ŞATIROGLU

Dekor/Setting

Yücel TANYERİ

Giysi/Costumes

Figen KOYUNOGLU

l şık/Lighting

Ahmet DEFNE

Dansçı Kız/Daneing Gir!

Sibel Sürel UGURLU
Alkış PEKER
Hülya AKSULAR
Erdal UGURLU

Ge nç Erkek/Young Man
Garson Kız/Barmaid
Pat ron/Owner

MUTLU SON
· · Kal böyle aşkı m kal böyle ve yalnız
Bana bak.
Bakmak aşktır.' '

İlhan BERK

HAPPY END
"So remain my love, remain

you are
and alone

as

Look at me.
Loo king is love."

Jlhan BERK

Müşteriler I Kızlari/Female Customers

İpek ESEN
Çiğdem GÜR
Funda EMİR
Serap ALNlAÇIK
Bahar VİDİNLİOGLU
Özlem CANSEVER
Şule A. KALKAVAN
Esin BAKlŞKAN
Müşteriler IErkekleri/Male Customers

Alim GÜNAY
Ercan YÜKEN
Deniz BERGE
Kaan YAZGAN
Erdal ATİK
Natık VERAL
Alper AKALIN
Oktay AKSOY

1 75
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MARfHA GRAHAM
DANS IDPLULUGU/DANCE COAlB4JY17

MARTHA GRAHAM

Martha GRAHAM

Genel Sanat Yönetmeni/Artistic Director
Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Yard ./
General Director and Asst.Artistic Director
Yard.Sanat Yönetmeni/Asst. Artistic Director

Ronald PRarA.S
Linda HODES

Dansçılar/Dancers

Takako ASAKAWA, Thea Nerissa BARNES, Teresa CAPUCILLI
Christine DAKIN, Donlin FOREMAN, Joyce HERRING,
Steve ROOKS, Maxine SHERMAN, Kenneth IDPPING
Lyndon BRANAUGH, Debra KANIDR. Pascal RIOULT,
Kim STROUD, Denise VALE
Mark BORNEMAN, Camille BROWN, Kathy BUCCELLA10,
Mario CAMACHO, Christopher DOLDER, Floyd FLYNN,
Laura JIMENEZ, Peter LONDON, Theresa MALDONADO,
Miki ORIHARA. Daniela STASI, Myra WOODRUFF, Young-Ha YOO
Giysi/Costumes
Dekor/Sceneıy
Işık/Lighting
Prova Müdürü/Rehearsal Manager
Işık Sorumlusu/Lighting Director
Kostümcü/Costumer
Sahne Müdürü/
Production Stage Mgr.
Rejisörler/Regisseurs

Martha GRAHAM, HAISION
lsamu NOGUCHI, Ronald PRarA.S
Jean ROSENTHAL, Beverly EMMONS,
Thomas SKELIDN
Peggy LYMAN
David FINLEY
Russell VOGLER
Todd RANDALL
Yuriko, Peggy LYMAN, Carol FRIED

Martha Graham Çağdaş Dans Merkezi Vakfı Kurucular Heyeti, Martha Graham
Dans Topluluğu ve Okulu 'nun faaliyetlerini sürdürebitmesi için katkı ve
yardımlanndan dolayı aşağıdaki kişi ve kuruluşlara en derin şükranlarını sunar/
The

Board of Trustees of the M artha Graham Center of Contemporaıy Dance, Ine.

wishes to express its deepest appreciation to the following patrons whose
extraordinaıy dedication and generosity make possible the continued activities of the
Martha Graham Dance Company and School:

The National Endowment for the Arts The New York State Council on the
Arts Halston, Theatre Development Fund, National Corporate Fund for
Dance, Evelyn Sharp, Li1a Acheson Wallace, The Eleanor Naylor Dana
Charitable 'Ihıst, J.M. Kaplan Fund.
,

,

Martha Graham Dans Topluluğu, Dans Ulusal Birliği üyesidir./Martha Graham
Dance Company is a member of the National Corporate Fund for Dance, Ine.

Katkılanndan dolayı !BM Türk Ud. Şti.'ne teşekkür ederiz.
We should like to thank /BM Türk Ud. Şti. for their contributions.
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894 yılında Nlegheny kentinde (ABDl
doğan Martha Graham. koreograf ve
eğıtmen olarak,günümüze kadar ara

lıksız süregelen Amerika'daki en eski çağ
daş dans topluluğuna sahip olan ender sa
natçılardan biridir. Dans çalışmalarının ilk
yıllarında Denishawn ve Ruth St.Denis'le
eğitim gördükten sonra kendi yolunu çiz
miş ve ilk solo gösterisini New York'ta 18
N isan 1926'da sergilemiştir.
Kendi kişisel düşünce tarzından yola çı
karak yarattığı Lamentation (1930) adlı ya
pıtı, onun duygu ve düşünce dünyasını an
latırken, hiçbir hikayeye bağlı kalmadan
yaptığı bazı çalışmaların da başlangıcı ol
muştur. O yıllarda kendi yarattığı dans tek
niğini de geliştirirken dans tarihine geçen
unutulmayacak eserlerin koreografilerini
yaptı: Primitive Mysteries ve Frontier
( 1 935) , Let ter to the World ( J 940l .
Entrances (1943) , Appalachian Spring ve
Herodias (1944 ) . Yunan mitolojisine de
özel bir ilgi duyan Graham . Medea (Cave
of the Heart, 1946), Jocasta (Night Jour
ney, 1947l , Clytemnestra (1958) gibi mito
lojik kişileri işleyen unutulmaz kompozis
yonlar sahneledi. Tarihdeki önemli kadın
kahramanlardan da esinlendi: Fransız ka
dın kahraman Jeanne d'Arc'ı "Seraphic
Dialogues"

(1955) , İskoçya Kraliçesi

Mary'yi de " Episodes" (!959) adlı bale
lerinde işledi. Martha Graham dramatik
konuların yanısıra daha eğlenceli malze
meleri de eserlerinde kullandı (Eveıy Soul
is a Circus-1939,

El Penitente-1940,

Diversion of Angels-1948, Aerobats of
God-1960) ve bu tip balelerinde geliştirdiği
dans tekniğinin, çağdaş dansın bugünkü
duruma gelmesinde büyük katkısı oldu.
Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen
Graham,

1937'de yarattığı "Immediate

Tragedy" ile İspanya iç savaşına karşı ol
duğunu sergilerken, "Cortege of Eagles"
( !966) ile de Vietnam savaşının yanlışlığı
nı, Amerika ve dünya için gereksizliğini
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FEDRA ·

Fedra/Phaedra

nan mitolojisinin bu öyküsünde, in
sanın davranışlarını kontrol eden do
gaüstü bazı güçleri iki tanrıça sim
geler: Bunlardan biri masum ve iffetli Ar
temis, diger ise aşkın ve şehvetin temsil
cisi,fethedilemeyen Kıbrıslı tanrıça Afrodit.
Fedra, üveyoglu İppolit'e olan tutkusuy
la, ailenin mahvolmasına neden olan bu
gücün kurbanı olur.

Ilk sahneleniş: 4 Mart 1962/Premiere: 4th March 1962
Koreografi ve Giysil
Choreography and Costumes
Müzik/Music
Dekor/Setting
lşık/Lighting

Martha GRAHAM
Robert STARER'
Isamu NOGUCHI
David FINLEY

Koreografi hakkı/Choreography copyright 1977 Martha Graham

PHAEDRA

Fedra/Phaedra
Ippolitus/Hippolytus
Teseus/Theseus
Artemis
Afrodit/Aphrodite
Pasifae/Pasiphae

Christina DAKIN
Kenneth 'IOPPING
Donlin FOREMAN
Thea Nerissa BARNES
Denise VALE

Bogalar/Bull Daneers

Mark BORNEMAN, Lyndon BRANAUGH,
Christopher DOLDER, Floyd FLYNN,
Peter LONDON, Young-Ha YOO

Kim STROUD

• MCA, Inc.'nin temsilcisi Theodore Presser Co.' nin izniyle/By arrangement with Theodore
Presser Company, agents for MCA, Ine., publisher and copyright owner.
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Bahar Ayini/fhe Rite of Spring
Halston tarafından sipariş edilmiştir./Commissioned by Halston.
İlk sahneleniş: 28 Şubat 1984/Premiere: 28th February 1984
Koreografi/Choreography
Giysi/Costumes
Müzik/Music
lşık/Lighting
Dekor/Setting

Martha GRAHAM
HAISfON
lgor STRAVINSKY'
Thomas SKEL'ION
Ronald PR<JI'A.S

Seçilmiş olanffhe Chosen One
Şaman/Shaman

Teresa CAPUCILLI
Donlin FOREMAN

ve/and

Mark BORNEMAN, Lyndon BRANAUGH, Mario CAMACHO,
Christopher DOLDER, Floyd FLYNN, Peter LONDON,
Kenneth 'IOPPING, Pascal RIOULT, Young-Ha YOO, Camille BROWN,
Kathy BUCCELLA10, Debra KANTOR, Theresa MALDONADO,
Miki ORIHARA, Daniela STASI, Myra WOODRUFF

Rahipler/Priests

Lyndon BRANAUGH, Kenneth 'IOPPING

• Boosey & Hawkes, Ine.' nin izniyle kullanılmıştır.!
Used by arrangement with Boosey & Hawkes, Ine., publisher and copyright owner.
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e supematural power behind the
uman action in this Greek myth is
portrayed by the two goddesses:
Artemis, the chaste one and Aphrodite, the
Cyprian, the unconquerable goddess of
love and lust.
Phaedra in her obsession for her step
son, Hippolytus, is the victim of this
power, which used her to enact the lie
which brings destruction of the House.

•
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MARTHA GRAHAM

DANS IDPLULUGU/DANCE COMPANY
Genel Sanat Yönetmeni/Artistic Director

Martha GRAHAM

Sokaktaki Adımlar/Steps in the Street

Yıkım-Evsizlik-Sürgün/Devastation-Homelessness-Exile
(Chronicle Süitindenlfrom the Suite Chroniclel

İlk sahneleniş: 20 Aralık 1936/Prem iere: 20th Decem ber 1936
Koreografi ve Giysi/
Choreography and Costumes
Müzik/Music
Işık/Lighting
Julian Bryan'ın filminden
yeniden düzenleyen/
Reconstructed from the
Julian Bryan film by

Martha GRAHAM
Wallingford RIEGGER
David FINLEY

o

YURIKO

Laura JIMENEZ
ve/and
Thea Nerissa BARNES,

Camille BROWN, Kathy BUCCELLATO,
Joyce HERRING, Debra KANTOR, Theresa MALDONADO,
Miki ORIHARA, Maxine SHERMAN, Daniela STASI,
Kim STROUD, Denise VALE, Myra WOODRUEF
o

..

"Yeni Dans" G.Schirmer Ine.' in izniyle kullanılmıştır./ "New Dance" used by
arrangement with G.Schirmer Ine . . publisher and copyright owner.

sSOKAKTAKi ADIMLAR

okaktaki Adımlar, istenmeyenlerin,
işsiz güçsüz sokakları arşınlayanla
rın, arada bir isyancı davranışlarla
sesini duyurmaya çalışan ancak bir kez da
ha çaresiz bir boyuneğişle yenilenlerin
dünyasını caniandırıyor - New York Sun,
1939"
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sSTEPS IN THE STREET

teps in the Street conveys to
the mind a world of the un
wanted - the unemployed
shuffling along the avenues, now
and then bursting forth in rebel
lious movements, succumbing on
ce more to a tutile resignation.
- New York Sun, 1936 ' :
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Labirente Yolculuk/Errend into the Maze
İlk sahneleniş: 28 Şubat 1947/Premiere: 28th February 1947
Koreografi ve Giysi/
Choreography and Costumes
Müzik/Music
Dekor/Setting
Işık/Lighting

Martha GRAHAM
Gian-Carlo MENOrfl o
Isamu NOGUCHI
Jean ROSENTHAL

Koreografi hakkı/ Choreography copyright 1976 Martha Graham

Christine DAKIN - Mario CAMACHO
o

G.Schirmer Inc.'nin izniyle kullanılmıştır./
by arrangement with G.Sehirmer, Ine., publisher and copyright owner.

Used

LABİRENTE YOLCULUK
ku denen Yaratık'la yüzyüze geli

onunla savaşmak için kalbin
lık labirentine bir yolculuk ya
pılır. Bu yolculuğun sonunda ulaşılan bir
zafer ve karanlığın derinliklerinden ışığa
dogru bir çıkış yolu bulunur.
ce

11
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TiERRAND INID THE MAZE

ere is an errand into the maze of

he heart's darkness in order to face
nd do battle with the Creature of
Fear. There is the accomplishment of the
errand, the instant of triumph. and the
emergence from the dark.

m

m
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evlenir. Bir veba salgını kenti yokedince
ye kadar mutlu krallığını sürdürür. Bir kA

Gece Yolculuğu/Nigbt Journey

hinin. kentin bu felaketten kurtulması için
Laios'un katilinin kentten kovulması ge
rektigini bildirmesi üzerine gerçek ortaya
çıkar ve kraliçe intihar eder. Oidipus da
kendi gözlerini oyar ve lanetli olarak yol
lara düşer.

İlk sahneleniş: 3 Mayıs 1947/Prem iere: 3rd May 1947
Koreografi ve Giysil
Choreography and Costumes
Müzik/Music
Dekor/Setting
lşık/Lighting

Martha GRAHAM
William SCHUMAN '
lsamu NOGUCHI
Jean ROSENTHAL

Martha Graham, Tebai'nin bu zina ve
intihar efsanesini sahnelerken Oidipus ye
rine İokaste'yi kahraman olarak seçmiştir.
İokaste, kaderinin simgesi olan oğul-koca
Oidipus'un göbek bağını elinde tutar.ak in
tihar edeceği an tek başınadır. Tam bu sı

Koreografi hakkı/Choreography copyright 1976 Martha Graham
İokaste!Jocasta
Oidipus/Oedipus
Tiresias, kahin/The Seer

Teresa CAPUCILLI
Kenneth TOPPING
Pascal RIOULT

Koro' nun başı/
Leader of the Chorus
Gecenin Kızları/
Daughters of The Night

r.ada, tannlar tarafından geleceği bildirmek
le gö�evli olan, ancak aldırış edilmerneğe

Thea Nerissa BARNES
Camille BROWN, Kathy BUCCELLATO,
Theresa MALDONADO, Miki ORIHARA.
Daniela STASI, Myra WOODRUFF

• Merion Music, Ine.' nin temsilcisi Theodore Presser Co.' nun izniyle kullanılmıştır./
Used by arrangemenı with Theodore Presser Company, agenı for Merion Music, Ine.,
publisher and copyright owner.
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GECE YOLCULUGU

ahtsız iki evliliğini geçirdiği. bir ko
cadan koca, bir çocuktan çocuklar
doğurduğu yataktan bağırar.ak kaçtı.
Ama onun çabucak gelen ölümünün za
manını bilemezdik."
EFSANE: Oidipus Tebai kralı Laios ile
kraliçe İokaste' nin oğluydu. Oidipus doğ
duğu zaman, bir kahinin babasını öldü

receğini bildirmesi üzerine ıssız bir yere

m

m

D

m

m

D

•

mahkum edilen kahin Tiresias. göbek ba
ğını İokaste' nin elinden kapar ve onu, bu
karanlık yolculuğa sürükleyen olaylan ye
niden yaşamağa zorlar.
Tüm bale süresince Gecenin Kızlan, Yu
nan tragedyalarındaki koro gibi,gözler
önüne serilen yolculuğu yorumlamak ve
tepki göstermekle görevlidir.

g

terkedilir. Korent kralı onu bulur, evlat edi
nir ve delikancı oluncaya kadar da büyü
tür. Bir yeni kehanetle de. babasını öldü
rüp annesiyle evleneceği bildirilince Oi

dipus, Korent kralını babası sandığı için
kenti terkeder. Yolda rastladığı bir yaban
cıyla (ki bu Tebai kralı ve Oidipus'un ger
çek babası Laios'durl kavga eder ve onu
öldürür.
Oidipus Tebai'ye gelir, Sfenks'in bilme
cesini çözeı; kral olur ve kraliçe Iokaste ile

"

�NIGHT JOURNEY

d loudly o'ver the bed she walk

ed where she in twofold wedlock,
apless. had brought forth hus
band from a husband, children from a
child. We could not know the moment of
her death which followed soon ."
THE MYTH: Oedipus was the son of
King Laius and Queen Jocasta. At his birth,
an craele prophesied that he would murder

his father and so he was abandoned. He
was found and grew to manhood as the
adopted son of the King of Corinth. Once
again an craele predicted that Oedipus
would slay his father and marry his

mother. Thinking the King of Corinth his
true father, he fled the city, and in his
wanderings met, quarreled with and finally
killed a stranger who was King Laius of
Thebes. Oedipus tr.avelled to Thebes, solv
ing the riddle of the Sphinx and became
King and married the Queen, Jocasta. He
reigned until a plague r.avaged Thebes and
the oraele deelared that only banishment
of the murderer of Laius would save the
city. Finally, the truth was revealed and
Jocasta took her own life. Oedipus biind
ed himself and wandered the earth an out
cast.

Martha Graham chose Jocasta, not
Oedipus, as the protagonist for her reteli
ing of the Theban myth of incest and
suicide. Jocasta stands alone at the mo
ment of her suicide. holding the symbol
of her destiny, the umbilical cord of her
sonlhusband, Oedipus. At this instant, the

seer, Tiresias, condemned by the Gods to
presage the future but remain unheeded,
strikes the cord from her hands and forces
her to relive the events that have led her
to this night joumey.
Throughout the ballet, the Daughters of
the Night serve, as did the Greek Cherus
of the tragedies, to comment and react to
the journey that unfolds.
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Işık Oyunlan/Acts of Light *

M r. Edward H. M ichaelsen tarafından sipariş edilmiştir./
Commissioned by Mr. Edward H. Michaelsen.
İlk sahneleniş: 26 Şubat 1981/Premiere: 26th February 1981
Koreografi/Choreography
Giysi/Costumes
Müzik/Music
lşık/Lighting

Martha GRAHAM
HALSfON
Cari NIELSEN' '
Beverly EMMONS

1. SEVGİLİLERİN KONUŞMASI/CONVERSATION OF LOVERS

Christine DAKIN Donlin FOREMAN
-

2. AGITILAMENT

Joyce HERRING
ve/and

Mark BORNEMAN, Mario CAMACHO, Christopher DOLDER.
Floyd FLYNN, Young-Ha YOO
3.

GÜNEŞE AYİNIRITUAL 10 THE SUN
Baş Kutlayıcılar/
Chief Celebrants: Christine DAKIN - Donlin FOREMAN
ve/and

Camille BROWN, Kathy BUCCELLATO, Laura JIMENEZ,
Debra KANlOR, Theresa MALDONADO, Miki ORIHARA.
Daniela STASI, Kim STROUD, Denise VALE, Myra WOODRUFF.
Mark BORNEMAN, Lyndon BRANAUGH, Mario CAMACHO,
Christopher DOLDER, Floyd FLYNN, Peter LONDON, Young-Ha YOO
"Geçmişte kalan bir yaiı ödülüyle güzelleştiren tüm ışık oyunlarına teşekker ederim"
Emily Dickinson'un 1884 Güzünün sonlarında Mrs. J. Howard Sweetser'e yazdığı bir
mektuptan !No.9511 alınmıştır./
"Thank you for all the acts of light which beautified a summer now pası to its reward" Taken from a letter by Emily Diekinson !No.9511 to Mrs. }.Howard Sweetser.
Late Autumn 1884.
• • l . Pan ve/and Syrinx, Op.49: 2.Genç bir sanatçının cenazesindel
At the Bier of a Young Artist: 3.Helios Üvertürü/Overture, Op.1 7
•

·

/

l5ICIJ

Katkılarından dolayı TÜRKİYE SlNAi
KALKlNMA BANKASI A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike 10 thank TÜRKİYE SlNAi KALKlNMA
BANKASI A.Ş. for their contributions.
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• 17, 18.6.1990 • Cemal Reşit Rey Konser Salonu • 18.30 • Cemal Reşit Rey Concert Hall • 6.30 pm
•

• •

1

ISTANBUL TURK KLASIK VE TASAVVUF
MUSIKISI TOPLULUGU
ISTANBUL TURKISH CLASSJCJ4L Al\TD
MYSTICAL 1�1USIC ENSElviELE
•

•

1

Solist/Soloist
Sazlar/lnstruments

""

Doğan ERGiN. ney
Ümit GÜRELMAN. ney
Osman ERKAHVECİ. ney
Cüneyd KOSAL. kanun
Nihat DOGU, tanbur
Abdi COŞKUN. tanbur
Fahrettin ÇİMENLİ. yaylıtanbur
Uğur IŞIK. viyolonsel
ömer ŞATIROGLU. ud
Vahit ANADOLU, kudüm
Tuğrul İNANÇER. bendir
Turgut AKSOY. halile

SeslerNocals

Mert .A11\MAN
Serdar BİŞİREN
Ayhan ÇAGLI
Bülent ÇEViKSEVER
Erhan ENGİN
Bahri GÜNGÖRDÜ
Cihat HlRÇlN
İsmet OLGAÇ
Hüseyin SERT
Hüseyin TUNCEL

Sunan/Presented by

Doğan ERGiN
Cüneyd KOSAL
Tuğrul İNANÇER

I . Bölüm/Part I

Hicaz Makamında Eserler

Refik PERSAN

Hafif usulünde Peşrev

Topluluk Yetkilisi/Manager
Repertuar/Repertoire

(1893-1965)

ABDÜLHALİM AGA

Hafif usulünde Beste

1 1 720?-1802)

"Olmada diller rubude gamze-i cadusuna"

ı

950 yılında Urfa'da doğan Ahmet Öz
han Üsküdar Musiki Cemiyeti ile

i. B.

Aksak Semai usulünde Ağır Semai

Konservatuarı'nda eğitimini sürdürür
ken. bir yandan da sahne ve plak çalış

Tab' ı MUSTAFA EFENDi

Yürük. Semai

Türk Sanat Müziği solisti olan sanatçı,

Hao FAİK BEY
11831-1891!

"Aşıkların haline ey mah acımazsın"

1 1 705- ı 770!

" Ta' kat mı gelir sevdiğim ol işve vü naze"

Bimen ŞEN

Ağır Aksak usulünde Şarkı

1 1873-1943!

" Firkatin aldı bütün neşve vü tabım bu gece"

Enderuni ALİ BEY

Sengin Semai usulünde Şarkı

11830-1897!

" Derdimi arzetmeğe ol şuha bir dem bulmadım"

Hao ARİF BEY

Türk Aksağı usulünde Şarkı

11831 -1885!

"Saydeyledi bu gönlümü bir gözleri ahu"

Fahri KOPUZ

Curcuna usulünde Şarkı

1 1882-1968)

" Bahar olsa. çemenzar olsa. alem handedar olsa"

Hafız YUSUF EFENDi

Curcuna usulünde Şarkı

1 1857-1925!

"Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdir"

Hao ARİF BEY

Aksak usulünde Şarkı

Anonim/Anonym

Devrituran usulünde bir Rumeli Türküsü

" Kurdu meclis aşıkın meyhanede "
"Gidem dedim yarenlerim darıldı "
Il. Bölüm/Part II

Türk Tasavvuf Musikisinden Seçilmiş Eserleri
Various works from Turkish Mystical Music

Katkılanndan dolan A.R. ÇARJ..fiKLI HOLDİJSG A.Ş.'ıe teşekkür ederiz.
He should /ike ro ihank A.R. ÇARMIKLI HOLDİNG A .ş. for their conrriburions.
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AHMET ÖZHAN

Ahmet ÖZHAN

maları yapmıştır. Halen İstanbul Radyosu
TRT yapımı Hacı Arif Bey ve Al iş adlı di
zilerde başrolü oynamış. Asya Ülkeleri Şar
kı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş
tir. Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği dalın
da en iyi solistler arasında yer alan Ah
met Özhan Güldeste adıyla yurtiçinde ve
dışında konserler vermektedi r.

Yaşamda ne kadar
sigortacı l ı k gereks i n i m i varsa
Hal k Sigorta'da
o kadar h izmet vard ı r . . .
H a l k Sigorta,
güvence altı na alan,
huzur sağlayan
çağdaş sigartacı l ığın simgesidir.

((J

H a l k ve sigorta
bu hizmet si mgesi nde
buluşur.

� Halk
Illi Sigorta
B İ R

YA Ş A M

G E R E G İ

Halk Sigorta bir YAPI KREDi BANKASI kuruluşudur.

GENEL M Ü D Ü RLÜK: Telefon ı ı l ı 74 39 40 ı ı o hat)
Adana Bölge Müdürlüğü : Telefon 1 7 1 ı ı 3 2 787 ı 3 2 788. Ankara Bölge Müdürlüğü : Telefon ı 4 ı ı 3 5 5 ı
Bursa Bölge Müdürlüğü : Telefon ( 24 1 2 ı 82 97 - 20 5 ı 2 2 izmir Bölge Müdürlüğü : Telefon ( 5 ı 1 ı 4 36 ı ı
-

00 ( 4 hat)
- ı 4 34 54

*

***

*24

saat süresince

* *5

kıtada yaşanan tüm

olayların gerçek yüzünü
harfe sığdırarak sizlere
sunar. . .
<> * *2 9

BÜYÜK. . . E N BÜYÜK. . .

• 23.6.1990 • Atatürk Kültür M erkezi Konser Salonu • 18.30 • Atatürk Cultural Centre Concert Hall • 6.30 pm

İSTANBUL TEKNİK ÜNiVERSiTESi
MEZUNLARI TÜRK MUSİKİSİ IDPLULUGU
ISTANBUL TECH1VICAL Ul\fiVEJ?SII,Y

GRADUATES ' TURKISH lvfUSIC E1\fSE1v1BLE,
Yöneten ve Solisti

İNCi ÇAYIRLI

İnci ÇAYIRLI

Conductor and Soloist

1. Bölüm: Koro/Part ! : Chorus

Hüseyin Sadettin AREL

Nihavend Peşrev

1 1880-19551

Ali Rıfat ÇAGAL\Y

Ağır Aksak Semai usulünde Nihavend Beste

1 1867-19271

"Gördüm yine bir gonca-i nadide edayı"

ISMAİL HAKKI BEY

Yürük Semai usulünde Nihavend Beste

11866-19271

" Feryad ile yad eyler iken ben seni her bar"

Şeyh ETEM
11862-19331

EFENDi

Aksak usulünde Nihavend Şarkı
"Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştı"

MUHLİS SABAHATTİN BEY Semai usulünde Nihavend Şarkı
(}889-19471

" Müjgan gibi h icran oku ta kalbime geçti "

Hacı ARiF BEY

Curcuna usulünde Nihavend Şarkı

(}831- 18851

" Vücut ikliminin sultanısın sen"

Tanhuri CEMİL BEY

Semai usulünde Nihavend Şarkı

(}871- 19161

"Sevdim seni ey işvebaz"

11
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ll. Bölüm/Part II - Solo: İnci Çayırlı

MUSfAFA ITRİ EFENDi

Hafif usulünde Buselik Beste

(}640-17121

" Her gördüğü periye gönül müptela olur"

RECEP AGA

Aksak Semai usulünde Buselik Aksak Semai

(?-17011

" N iyaz-ı nağme-i dil yare bi zeban okunur"

DEDE EFENDi

Buselik Yürük Semai

( 1 778-1846)

" Dehr olmada bu surile marnur-u meserret"

Hacı ARİF BEY

Devr-i Hindi usulünde Saha Şarkı

Zeki Arif AL\ERGİN

Aksak usulünde Saha Şarkı

" Nigah-ı mestine canlar dayanmaz"
1 1896- 1964)

" Bir nigah et kahrile sen bakma Allah aşkına"

ŞAKİR AGA

Semai usulünde Saha Şarkı

( } 779-1840)

"Gelmiş değil böyle peri"

DEDE EFENDİ

Aksak Semai usulünde Eveara Şarkı
" H üsnüne mail gönlüm ezelden"

Curcuna usulünde Eveara Şarkı

LATİF AGA
(1815-1885)

"Açıldı sinerne bir taze yare"

Anonim/Anonym

Düyek usulünde Eve Türkü
" Şahane gözler şah ane"

•
I

stanbul'da doğan sanatçı Çamlıca Kız
Lisesi 'nden sonra. dayısı Fahri Kopuz'
un teşvikiyle 1953'de girdiği i . B. Kon

servatuarı 'nı bitirerek Münir Nurettin Sel
çuk ve Emin Ongan ile çalıştı. İstanbul
Radyosu 'nda solist ve koro şefi olarak. i .B.

Konservatuarı İcra Heyeti ile N . M . Selçuk

korosunda yıllarca görev yaptı . 1977-85 yıl
ları arasında İT Ü Türk Müziği korosunu
yönetti: 1988'de Y. Müh. Osman Simav ve
arkadaşları tarafından kurulan İTÜ Me
zunları Türk Musikisi Topluluğu 'nu çalış
tırınayı sürdürmektedir.

Batı Almanya. Fransa, İsviçre, Hollan

da. Sovyetler Birliği, Romanya, Yugoslav
ya ve Kıbrıs'ta konserler veren sanatçının
Türk Musikisi ve Hafif Batı Müziği plak
larıyla bir altın plak ödülü vardır. İ nci Ça
yırlı halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Kon
servatuarı'nda Öğretim Görevlisi ve İÜ
Devlet Konservatuarı İ cra Heyeti şef yar

dımcısıdır.

W1C·J
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Katkılanndan dolayı E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş. Ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş. for their contributions.

Ilginizi feken nedir?
I n s a n l a r v e h i k iı y e l e r i .
Re n k l i y a t a n t • l a r .
Ağ 1zta d 1 .
Sevilen ler, u n utu l ma ya n l a r.
Iyi ya ta ma i steğ i .
Ye n i n i n c a z i b e s i .
Ha re ket, m o d a , e n e ri i .
H e r a y Vizyo n ' d a
•

•

• 24.6. 1990 • Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu • 18.30 • Atatürk Cultural Centre Concert Hall • 6 . 30 pm
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ISTANBUL TEKNIK UNNERSITESI
TURK MUSIKISI DEVLET KONSERVATUARI
. GENÇLIK VE ÇOCUK KOROLARI
.

..

.

.

YOU1H 141\fD Cfil!JDJ?E�\r ClfC)RUS CJF
THE ISI41VBUIJ 1E�Cr!J\TJCj4L u�\Tl/ERSI1 'Jr
TURKISlf AlUSIC 57;47E C�()J\TSER1;4TOIJ?f�

Solist/Soloist

I. Bölüm/Part

i.T.ü. TÜRK MÜZİGİ DEVLET
KONSERVATUARI
GENÇLİK VE ÇOCUK KOROSU

Necdet VAROL
Serap Mutlu AKBULUT

Yöneten!Conductor

I

Gençlik Korosu!Youth Chorus

B

Klasik ve Neo-Klasik eserlerle Koral uygulamalar./

•

Classical and Neo-Classical works and Chorale versions.
II. Bölüm/Part

şitli uygulamalar sonucunda. 1985 yılın
da küme sazıyla birlikte tam kadro olarak

II

yine Necdet Varol tarafından küruldu.

Klasik ve Modern saz eserleri (orkestra, küçük grup ve solo uygulamalar) ./
Classical and Contemporary instrumental works (versions for orchestra,

Yaş ortalaması 18-20 olan Gençlik Ko

rosu'nda koro 80, sazlar ise 24 olmak üzere
toplam 104 üyeden meydana gelmiştir. Kı

smail ensemble and solol .

III. Bölüm/Part

III

sa sürede geniş bir repertuara sahip olan

topluluk, 16. yüzyıldan günümüze kadar

Çocuk Korosu/Children Chorus

bütün sözlü ve saz eserleri başarıyla yo

Çeşitli konularda çocuklar için Türk Müziği ses ve aral ık sistemine göre yapılmış

•

rumlamaktadır.

özgün çocuk şarkıları./Original children songs composed according to

Çocuk Korosu 'nun yaş ortalaması l3-14

Turkish musical system.
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IV. Bölüm/Part IV
Solist/Soloist Serap Mutlu Akbulut
•

1982 'de, konservatuar bünyesinde

başlattığı hazırlık çalışmalarıyla çe

Gençlik Orkestrası!Youth Orchestra
•

u iki topluluk Necdet Varol ' u n

D

olup, 100 üyesi vardır. Koro, son yıllarda
Türk müziği ses sistemine göre bestelen
miş ÖZgün çocuk şarkıları repertuarına sa

hiptir.

Solo uygulama. Romantik dönem ve günümüz bestecilerinden seçilmiş şarkılar./
Songs from the Romantic period and contemporary Turkish composers.

V. Bölüm/Part V

Gençlik Korosu/Youth Chorus
• Modern, fantezi eserler, folklorik şarkı ve türküler. Ritmik, neşeli , coşkülu, ileriye
yönelik uygulamalar./

Songs and fantasies, folkloric songs and various applications.

192

BAŞAK siGcJA'm

Katkılanndan dolayı BAŞAK SİGORTA
A.Ş. ye teşekkür ederiz .
We should /ike to thank BAŞAK SIGORTA
A.Ş. for their contributions.

NECDEf VAROL

1

927'de doğan Necdet Varol, İ. B. Kon
servatuan'nda ve Türk mÜZiğinin ünlü
isimleriyle eğitim gördü. Profesyonel
sanat yaşamına 1950'de Ankara Radyosu'nda kanun sanatçısı ve koro şefi olarak
başladı. 1956-59 yıllarında İzmir Radyosu
Müdürü, Basın-Yayın ve Turizm İl Temsil
cisi, Turizm Bölge Müdürü; 1959-61 arası
İstanbul Radyosu Program Müdürü, koro
şefi, Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde
bulundu. 1961-68 yıllannda Bağdat Güzel
Sanatlar Enstitüsü'nde kanun ve müzik te
orisi dersleri verdi; aynı dönemde Batı Ber
lin Özerk Üniversitesi , Berlin Mukayeseli
Müzik Bilimi Uluslararası Enstitüsü'nde
ve Berlin Prusya Kültür Vakfı Devlet Mü
zesi Etno-Müzikoloji bölümüne bağlı ku
ruluşlarda dersler. uygulamalı seri konfe
ranslar ve seminerler verdi. 1968'de TRT
Merkez Denetim Kurulu üyeliği. 1972'de
Müzik Söz Yazarları, Besteciler ve Editör
ler Derneği Genel Başkanlığı. 1973'de Kül
tür ve Sanat Şurası Türk Musikisi Komis
yonu üyeliği, 1976'da Türk Musikisi Dev
let Konservatuan kuruculuğu. Yönetim Ku
rulu ve öğretim üyeliği görevlerinde bulu
nan Necdet Varol, 1982'de çocuk ve genç
lik koroları kurdu ve yönetti.
Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Kon
servatuarı' ndaki görevini sürdüren Varol,
yabancı radyolarda kanun resitalieri ver
di. TRT sanatçılarından oluşturduğu bü
yük bir saz topluluğu ve koro ile Sovyet
ler Birliği ve Kıbns'ta başarılı konserler yö
netti; bilimsel kongre ve sempozyumlara
tebliğleriyle katıldı; klasik formlarda
SOO'den fazla beste yaptı. Türk Musikisi
çocuk ve gençlik şarkılan yazdı. Türk Mu
sikisi nazariyatı, solfeji, usulleri. metodla
rı, çalgıları konusunda çeşitli kitaplar ya
yınladı.

SERAP MUTLU AKBULUT

Ai

nkara'da doğan ve müziğe küçük
yaşlarda ağabeyi Dr. Ümit Mut
u'yla başlayan sanatçı, 1959'da gir
diği İ . B. Konservatuarı'nda M. Naliz Ir
mak, Şefik Gürmeriç, Dr. Nevzat Atlığ,
Melahat Pars, Naime Batanay ve H. Bedii
Yönetken gibi hocalada eğitim gördü;
1965'de mezun oldu. 1962'de İstanbul Rad
yosu· nda amatör sanatçılar sınavını kaza
narak 1965'de kadrolu sanatçı olan Akbu
lut, 1977'de de Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu'na girdi.
Bugüne kadar otuzun üstünde plak dol
duran Serap Mutlu Akbulut Tunus, Ceza
yir. Mısır, Almanya. Hollanda ve Kıbns'
ta konserler verdi.
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AYANCIL

TÜRK MÜZiGi ORKESTRA VE KOROSU

TURKISH MUSIC ORCJ-!ESTRA Jt�rD CHORUS
Ruhi AYANGİL
Mutlu TORUN, ud

Yöneten/Conductor
Solist/Soloist
I. Bölüm/Part I

25 . Ölüm Yılı'nda (Commemmoration of Refik Fersanl
Refik FERSAN • Selrnek Ayin-i Şerlif'nden Bölümler
Peşrev
1 . Selam

(1893-19651

3. Sela ( Yürük Sernail
4. Selam
Son Peşrev
Son Yürük Semai

• Rast Beste 1 Cenk Darbı 1 "Temenni"

"Bulan özünü. gören yüzünü " !N iyazi-i Mısri l

• Arazbarpuselik Saz Semaisi/
Aksak Semai - Semai - Devr-i Turan

çalışmalar yaparak muhtelif fasılların ba
sılıp yayınlanmasında çok etkili oldu. Refik

• Mahur Şarkı - Aksak

Fersan' ın, Molla Cami'nin Risale-i Musi-

" Ver saki, tazelendi derdim bu gece" (Cemal Yeşill

IJ

Il.

m

IJ

Bölüm/Part

•

D

D

ll

m

D

D

ll

II

Mutlu TORUN
(19421

Ud ve Orkestra için Küçük Süit/
Little Suite for Ud and Orchestra
!İlk seslendirilişi/World premiere

Solist/Soloist: Mutlu Torun, ud

Yalçın TURA
(19341

"Şeyh Galib'e Saygı" Orkestra, Soli ve Koro için Kantat
"Homage to Sheikh Galib" .
Cantate for Orchestra, Soli and Chorus
(İlk seslendirilişi/World premierel
1 . Prelüd/Prelude
2. Koro/Chorus (Muhammesl " Yek nazrada kıldım ey yüzü gül"
3. Tenor/tenore Solo (Şarkıl
" Elriğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim sen i"
4 . Koro/Chorus (Tardiyyel " Hoş geldin eya berid-i canan"
5. Soprano Solo (Gazell "Aşk bir şern -i ilahidir. benim pervanesi"
6. Koro/Chorus (Tercih-i Bendi
" Ey dil, ey dil, niye bu rütbede pür gamsın sen"
7. İnterlüd/lnterlude
8. Koro/Chorus (GazeJ) " Gencinen olsam viran edersin"
9. Final-Koro/Finale-Chorus IGazeJ)
"Aşk bir şern-i ilahidir, benim pervanesi"

kiye'siyle diğer kaynaklardan yararlanarak
yaptığı çalışmalarda aruz bahirleriyle mu
sikinin küçük ve büyük usülleri arasında
ki ilişkileri ortaya koyan eseri ne yazık kı
basılamam ıştır.
Cemi! Bey ekolünün kendine özgü di
namik icra üslubunu. ezgi yaratma deha
sıyla birleştirerek plaklara aktardığı taksim
örnekleriyle (özellikle Acemaşiran ve Şe
daraban taksimleril virtüoz tanbur İcracı
sı ünvanına hak kazanan Fersan. büyük
bestecil ik dehasıyla klasik Türk Müziğine.
20 .yüzyılda ezgi örgüsünün geliştirilerek
yeni ve modern bir devamlılık kazandırıl
masına yol açan bestecilik hareketinin ön
cüsü olarak da imzasını atmıştır. Eskiye ha
kim. ancak yeniyi ve moderni amaçlayan
bestekarlık ürünlerinde, özel likle enstrü
mental müzik alanında virtüoziteyi "uzun
ezgi cümlelerinde gizleyen zarafet ustalığı' '
onun e n belirgin özelliğidir.
72 yaşında hayata veda ettiğinde Mev
levi Ayini' nden Kar-ı Natık'a, Peşrev, saz
semaisi ve sirtolardan Karçe, beste, şarkı
ve tantezilere dek Türk Müziğinin hemen

D

REFiK PERSAN

üyun-u Müteferrika Kalemi müdü
ile M akbule Hanımın oğlu olarak

olarak atanmıştır. 1919'da yüzbaşı rütbe
siyle girdiği Muzika-i Hümayun, Riyaset-i

dünyaya gelen Refik Şemseddin Fersan,

Cumhur Fasıl Heyeti olunca da onun şef

küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine,
teyzezadesi Mabeyrici Faik Bey' in hima

liğine getirilmiş, 1927'de binbaşı ri.itbesiyle
bu görevden ayrılmıştır.

yesinde yetişmiştir. 12 yaşında Tarıburi Ce

Ankara Radyosunda Türk Müziği şefli
ği yapan Refik Fersan, eşi Fahire Fersan

rü Hafız Mehmet Şemseddin Bey

mil Bey'den tanbur dersleri almaya başla
mış, yedi yıl boyunca da bu büyük virtü
ozla çalışmalarını sürdürmüştür. Galatasa
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lamış, Hamparsum notasını öğrenmiş, bi
rincilikle kazandığı sınav sonuçunda Da
rülelhan'a 24 yaşında tanbur öğretmeni

ile 1948'de Türk Müziğini öğretmek üze
re Şam Konservatuarı'na gitmiş, dönü

hemen bütün form ve usullerinde 400'e ya
kın eseri bizlere miras bırakarı büyük bes
tecimizin özel hayatına, İbnülemin'in ka
leminden yansıyan veciz ifadesiyle bir�
daha yakınlaşıyoruz: "Aynı zamanda tey
zazadesi ve zevcesi Fahire Fersan hanıme
fendi, yalnız hayat sahasında değil, mu
siki sahasında da kendisine kıymetli bir
eş olmuş, klasik nağme asaletini kemen
çesinde yaşatmıştır. Türk terbiye ve neza
ketinin son mümessillerinden biri olan Fa
hire Fersan hanımefendi, kocasını her hu
susta olduğu gibi musiki hayatında da yal

ray Sultanisi'ni bitirdikten sonra, önce Mı

şünde Belediye Konservatuarı Türk Musı

sır'a sonra da İsviçre'ye giderek bir süre

kisi İcra Heyeti Şefliğine atanmış, aynı kon

fen-fakültesine (kimya) devam ettiği bu ül

etrafiarında dolaşan çocuklarıyla örnek bir

kede dört yıl kalmıştır. Yurda dönüşünde

servatuarda Tasnif Heyeti Reisi olarak gö
rev yapmıştır. Bu görevi sır.asında eski eser

Leon Hancıyan ile musiki meşklerine baş-

ler üzerinde müzikoloji açısından değerli

Ruhi AYANCiL

nız bırakmamış ve güzel bir melodi gibi
aile ve hayat bestesi vücuda getirmiştir".

RUHi AYANGİL

M UTLU IDRUN

ı

IDRUN
KÜÇÜK SÜİT
981 yılı nda TRT'nin Atatürk'ün do
ğumunun 100. yılı dolayısıyla açtığı
çoksesli Türk müziği eserleri yarışma

sında derece aları eserlerinin temalarından
esinlenerek, orkestrasyonu 199(J'da tamam
lanan " Küçük Süit", Mutlu Torun' u n , ay

nı zamanda usta bir İcracısı olduğu udun
solo çalgı olarak kullanılmasını tasariayıp
gerçekleştirdiği özgün bir yapıttır. Bir çe
şit taksim olan cadenza ile üçlü bir kuru
luşu içeren eserin solo bölümlerini beste
ci seslendirmektedir.
Ruhi AYANG İ L

Ti
•

tanbul'da doğan ve 10 yaşında kanun
çalmaya başlayan Ayangil, İÜ. Hukuk
akültesi'ni bitirdi. Hüsnü Anı! ile ka
nun, Necdet Varol ile nazariyat ve Cemal
Reşit Rey ile de bir süre piyano ve arıno
ni çalıştı. 1972-81 yılları arasında BÜ Türk
Müziği Kulübü Korosu'nu yönetti ve ay
nı üniversitede karşılaştırmalı Türk Müzi
ği teorisi dersleri verdi.
Yurtdışında Hollanda, Sovyetler Birliği
ve Polanya'da konserler yöneten sanatçı,
Hasan Ferit Alnar'ın kanun konçertosu
nu, bestecinin ölümünden sonra İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslen
dirdi. Bir kanun metodu hazırlayarı ve bes
te çalışmaları da yapmakta olan Ruhi
Ayarıgil halen İstanbul Devlet Konserva
tuarı Türk Müzigi Topluluğu'nda kanun
sanatçısı ve !TU Türk Musikisi Devlet
Konservatun'nda öğretim görevlisidir. 1988
yılında, 400 yıl öneeye ait antik ilahilerin
ilk seslendirilişini içeren ve "Uyan Ey
Gözlerim' · adını taşıyarı ilk kasetiyle Türk
Yazarlar Birliği'nin 1988 "Yılın Sanatçısı"
ödülüne layık görülen Ayarıgil, 1988 yılın
da yardımcı doçent olmuştur.

D

evlet Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Mimarlık Bölümü mezunu
olan Mutlu Torun, Cenan Akın ve

İ stemihan Taviloğlu' ndan armoni dersleri

aldı; daha sonra üç yıl kadar da Cemal Re
şit Rey ile çalıştı .

Ud ve gitada TRT yayı niarına katıldı,

yurtiçi ve dışında konserler verdi . Tek ve
çoksesli beste yarışmalarında birçok ödül
ve mansiyon kazandı.
Bir ud metodu yazmış olan Mutlu To
run halen İ TÜ Türk Müziği Devlet Kon
servatuarı' nda öğretim üyesidir.

Ş

TURA
ŞEYH GALİB'E SAYGI

air Turan Oflazoğlu'nun önerisiyle
Şeyh Galip hakkında bir opera yaz
ma konusunda tasanınlar yaparı Yal
çın Tura'nın Şeyh Galib ile ilgilenme
si, şairin " Hüsn-ü Aşk"ı ile başlamıştır.
Çalışmaları sırasında rastladığı bazı şiir
lerini de peyderpey bestelemiştir. 1972'de

yazılmaya başlanan müzikler, fasıllarla ge
lişererek orkestrasyonunun son şeklini al
dığı 1990 baharında " Şeyh Galb'e Saygı"
kantatını meydana getirmiştir.
Mevlevi ayinlerinin yapısal ve ritmik açı
dan çarpıcı özelliklerinden esinlenerek ta
sarlanan ve geliştirilen kantat, müziğimi
zin çağdaşlığı ve modem tasarımlarla ge
liştirilmesi yolunda özgün yapıtların mi
man olan usta bestecimizin bizlere yeni
bir armağanı.

Ruhi AYANCiL
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KÜLTÜR BAKANLIGI İSTANBUL DEVLET
TÜRK MÜZiGi TOPLULUGU
i\111\TJSTRY OF CULTURE ISTA1\TB [Jl� LSEl'TE
TURK!Sff 1\;fUSIC Ei\JSE1\.fBLE�
NECDET YAŞAR

1 . Bölüm/Part

Suzidil Peşrev

Tanburi ALİ EFENDi
1 1836-1902)

Tanburi ALİ EFENDi

Zencir usulünde Suzidil Beste

Hacı SADULLAH AGA

Ağır Semai usulünde Suzidil Ağır Semai

" Yıkıldı darb-ı sitcmden harab olan gönlüm"

(?-1801)

" Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nalan eden send in"

Abdül HALiM AGA

Yürük Semai usulünde Suzidil Yürük Semai

( 1 720-1802)

" Ne ol peri gibi bir dil -ruba görü lmüştür"

Sedat ÖZIDPRAK l l 890- 1942l/
Fahri KOPUZ 11882-1 968)
Aksak Semai usulünde Suzidil Saz Semai
Hisar Buselik Şarkı

Selahattin PlNAR
( l902-1960l

" Beni de alın ne olur koynunuza hatıralar"

Solist/Soloist: Uğur Çınar

Zeki Arif ATAERGiN

Şehnaz Şarkı

11896-1964)

" Beni ateşiere salan o kapkara siyah gözler"

Solist/Soloist: Güzin Değişmez

T:

Gerdaniye Şarkı

Saadeddin KAYNAK
(1895-1961)

" Dağları hep kar aldı. gülleri hep har aldı"

nburi Cemi! Beyin üslubu. sanatı

Solist/Soloist: İlhan Yazıcı

e taksimleri üzerine yaptığı araştır

Hüseyni Saz Eseri " Düğün Evinde"

H. Saadeddin AREL
11880-1955)

m

m

m

•

D

a

o

m

m

m

D

m

m

D

m

Il. Bölüm/Part II

Mustafa Nafiz IRMAK

Şevketza Şarkı " Sebep sensin

( 1904-1975)

Solist/Soloist: Resu/e Bayındır

Yesari Asım ARSOY

Nihavend Şarkı " Çamlarda

(1900)

Solist/Soloist: Sevgi Limboz

'Th.nburi FAiZE ERGiN
(1894-1954)

Nikriz Şarkı · 'Gönül

gönülde ihtilale"

şafak rengi gibi"

ne ıçın ateşiere yansın . .

Solist/Soloist: Aylin Şengün

özgü bir üslup yaratan Necdet Yaşar, vir
tüozluğunun yanısıra Türk Müziği ses sis
temi konusunda başvurulacak bir kaç kay
nak kişiden biridi[ Türk Müziği' nde unu
tulmaya yüz tutmuş ve icrası güç olan bir
çok makamları da dikkatle inceleyen Ya
şar, bunlan başaoyla sergileyen uzman bir
yorumcu olarak kabul edilmektedir.
Washington Üniversitesi ' nde tanbur
dersleri vermiş, Kanada'da Toronto Üniver

III. Bölüm/Part III

sitesi, Güney Kore Seul Üniversitesi, Dur
ham (İngiltere) Üniversitesi ve Columbia

Solist/Soloist: Nurettin Çelik

IABDl Universitesi 'nde düzenlenen mü

TATYOS EFENDi
(1858-1913)

Kürdilihicazkar Peşrev

Nasibin MEHMET YÜRÜ
(1882-1953)

Sengin Semai Şarkı

zikoloji kongrelerine davet edilmiş ve so
l i st sanatçı olarak Türk Müziğini başarıy
la temsil etmiş, birçok Avrupa ülkesinde

" Derdin ne ise söyle"

de konserler vermişti[

Selahaddin PlNAR

Orta Aksak Şarkı " Ne gelen var ne haber"

Yoıgo BACANOS

Sengin Semai Şarkı

Türk Müziği' nde önceden hazırlanma
dan, o anda doğaçtan (irticali-emprovize)

(1900-1977)

" Neş'eyle geçen ömrümü eyvah keder ettin"

CANDAN
(1885-1948)

Türk Aksağı Şarkı

Artaki

Mustafa SUNAR
0881- 1959)
Lavtacı

HIRİSfA.Kİ

Aksak Şarkı

" Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış .

Aksak Şarkı

(?-1914)

" G idelim Göksu'ya bir alemi ab cyleyelim"

Bimen Şen

Çifte Sofyan Şarkı

(1873-1943)

"Her gece semada aranın seni"

seslendirilen bir form olan · 'Taksim' 'de son
derece usta bir icracı olan Necdet Yaşar,
bu formun sayılı temsilcilerinden biri ola
rak kabul edilmekted ir.

"Ay dalgalanırken suların oynak izinde"

Ara Taksimi
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a

malar. ve hacası Mesut Cemi! ile on
yıl süren çalışmaları sonucunda kendine

.

Topluluk Genel Yönetmeni/
General Director
Sazlar/lnstruments
Necdet YAŞAR. tanbur

Sadrettin ÖZÇİMİ . ney
Ömer ERDOGDULAR. ney
Arif ERDEBİL. ney
Necati ÇELİK. ud
Yurdal 'IOKCAN. ud
Selim GÜLER. kemençc
Mehmet ŞEKER. tanbur
Göksel BAKTAGİR. kanun
Ferruh YARKIN. kudü m · bendir

Prof. Necdet YAŞAR
Ses SanatçılarıNocals

Güzin DEGİŞMEZ
Sevgi LİMBOZ
Aylin ŞENGÜN
İlhan YAZlCI
Uğur ÇINAR
M isafir Sanatç ılar/
Gucst Artists

Hasan ESEN. kcmençe
Nurettin ÇELİK. hanende/singer
Resule BAYlNDlR. vokal/vocal

Teroüman

Katkılarından dolayı T ERCUMAN Cazececilik ve Macbaacılık A . Ş. ye ceşekkür ederiz.
We should Jike 10 c han k TERCÜMAN Cazececılik ve Macbaacılık A.Ş. for cheir concribwions.
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ISTANBUL UNNERSITESI DEVLET
KONSERVATUARI TURK MUSIKISI ICRA. HEYETI
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r

Yöneten!Conductor
Solistler/Soloists

RIZA RİT

Rıza RİT
Harndi DEMİRCİ
Tamay GÖKÇETİN

! . Bölüm/Part I

Hisar Buselik Peşrev

ZEKAİ DEDE
(1825-1897)

Darb-ı Fetih usulünde Hisar Buselik Beste
" Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dil"

ZEKAİ DEDE

Aksak Semai usulünde Hisar Buselik Ağır Semai

ZEKAİ DEDE

Yürük Semai usulünde Hisar Buselik Yürük Semai

RAHMi BEY

Türk Aksağı usulünde Hisar Buselik Şarkı

SERVET YESARİ BEY

Curcuna usulünde Hisar Buselik Şarkı

" Yar afub destine peymane gelir mi bilmem"
"Gönlüm hevesi zülfü siyehkare düşürdün"

(1865-1924)

" Bir nevcivansın şuh-i cihansın"

(1872-1943)

" Bir hadise var can ile canan arasında"

(?-1745)

" Dök zülfünü meydana gel"

Tanburi MUSfAFA ÇAVUŞ Raks Aksak usulünde Hisar Buselik Şarkı
Il. Bölüm/Part II

Solist/Soloist

Harndi Demirci

Isak VARAN
(1884-1962)

Sengin Semai usulünde Ferahfeza Şarkı
"Seyretmek için seyrini, ey ruhi revanım"

Udi NEVRES BEY

Devri Hindi usulünde Ferahfeza Şarkı

(1873-1937)

"Yıllarca ben seni aradım durdum"

Lem'i ATLI

Yürük Semai usulünde Ferahfeza Şarkı

(1869-1945)

" Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde"

Solist/Soloist

ŞAKİR AGA
(1779-1840)

Ali İÇİNGER
(190())

Artald CANDAN
(1885-1948)

Tamay Gökçetin

Yürük Semai usulünde Ferahnak Yürük Semai
"Bir dilbere dil düştü k mehbubi dilimdir"

Ağır Aksak usulünde Eve Şarkı
"Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi"

Semai usulünde Ferahnak Şarkı

" Ruhumda bahar açtı, onun bülbülü sendin"

III. Bölürn!Part III

Solist/Soloist
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Nurettin Çelikidrnan

ı

925 yılında İstanbul'da doğan Rıza
Rit, 1947-48 döneminde İ.Ü. Eczacı
lık Fakültesi'ni bitirdi. Lise ve üniver
site eğitimi sırasında Türk Müziğinin bir
çok ünlü ismi ile çalıştı. 1945-52 yıllan ara
sında Ankara Radyosu'nda solo program
lar yaptı. 1953'de İstanbul Radyosu ile i. B.
Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'
ne ses sanatçısı olarak girdi. 1978-84 ara
sında iki dönem TRT Yönetim Kurulu'n
da Türk Müziği temsilcisi olarak görev ya
pan Rıza Rit, yurtdışında çeşitli konserle
re solist olarak katıldı.
İÜ. Devlet Konservatuan Türk Musikisi
İcra Heyeti'nin İstanbul'da, yurtiçinde ve
Uluslararası İstanbul Festivalierindeki kon
serlerini, ayrıca topluluğun Almanya, Yu
goslavya, Suudi Arabistan ve Mısır'da ver
diği konserleri yönetmiştir.
Rıza Rit halen İÜ. Devlet Konservatua
n'ndaki eğitmenliğini ve Türk Musikisi İc
ra Heyeti şefliği görevini sürdürmektedir.

HAMOİ DEMİRCİ

ı

959 yılında Antakya'da doğan Ham
di Demirci. 1978'de Radife Erten yö
netimindeki Beşiktaş Musiki Derneği'nde müzik çalışmalarına başladı; bir yıl
sonra da i . B. Konseıvatuarı' na girdi ve
1983'de de İcra Heyeti'ne katıldı.
Türk klasik ve tasavvuf müziği alanın
da birçok ülkede festivaliere katıldı, kon
serler verdi. Beşiktaş Musiki Derneği ko
rosunu üç yıldan beri yöneten Harndi De
mirci İstanbul Radyosu ile televizyonda
programlara katılmaktadır. Sanatçı halen
İÜ. Devlet Konseıvatuarı'nda ses sanatçı
sı olarak çalışmaktadır.

TAMAY GÖKÇETİN

•
I

ı

zmir'de doğan Tamay Gökçetin, Kan
dilli Kız Lisesi'nde öğrenimini sürdü
rürken !.B. Konseıvatuarı Türk Müziği
Bölümü ' ne girdi ve mezun oldu. Şefik
Gürmeriç. Nevzat Atlığ, Sami Altmışdört,
Halil Bedii Yönetken, Münir Nurettin Sel
çuk gibi hocalada da çalıştı.
1972 yılında Türk Musikisi İcra Heyeti'
ne giren Tamay Gökçetin bu topluluktaki
görevini sürdürmektedir.
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EMIN ONCAN
USKUDAR MUSIKI CEMIYET!
U�KUDAR ı\1 [ ">lC�� Ai�l�C )(1A/ i( )
..

..

.

..

Yöneten/Conducıor
Solist/Soloisı
I.

Bölüm/Part

.

.

.

.

Şeref ÇAKAR
Serap Mutlu AKBULUT

1

Gazi GiRAY HAN
( 1554-16071

Abdülkadir MERAGi

Ağır Düyek usulünde Mahur Peşrev
Hafif usulünde Mahur Kar

( 1350/60'- 14531

G üf ı e/ L yr ic s :

Abdülkadir MERAGi
Abdülkadir MERAGi
Abdülkadir MERAGi
Abdülkadir MERAGi

Devr-i Revan usulünde Rast Kar-ı Muhteşem
Hafif usulünde Rast Karçe
Düyek usulünde Rast Kar Haydar Name
Düyek usulünde Rast Nakış Karçe

1-lafız Şircizi

l l . Bölüm/Part l l : Solist!Soloisr : Serap Mutlu Akbulut

ASfiK AGA

Kürdilihlcazkar Şarkı

1 1840- 1 9 1 3 1

" Hançer-i ebrusu sap ian dı d i le"

Hacı ARiF BEY

Kürdilihlcazkar Şarkı

1 1 84 1 - 1 8961

" G u rubetti güneş.

Emin ONGAN

Kürdilihlcazkar Şarkı

d ü nya

karardı "

1 1 906-19851

" Bunca cevrinle. gönü l ülkesi virane olur"

Osman Nihat AKIN

Kürdilihlcazkar Şarkı

1 1 905-19591

" Yaşl ı gözlerimle kurutduın bu gece"

Yavuz Özüstün

Nihavend Şarkı

1 1 9341

Sadeddin

KAYNAK

"Bir deniz

ki gözlerin. ölürcesine derin"

Nihavend Şarkı

1 1 89.5- 1 96 1 1

"Aş kın susuz bağın d a pınar gibi ç ağl ar ıın "

Emin ONGAN

Nihavend Şarkı
" Bugün yine. gönlümü n bahçesinde gezind i m"

l l l . Bölüm/Part l l l

Klasik Fasıl - Kürdilihlcazkar
1. Kısım/Seetion 1

TATSOS EFENDi

Muhammes usulünde Peşrev

1 1858-19131

Hacı ARiF BEY

Ağır Aksak usulünde Şarkı

Bimen ŞEN

Ağır Aksak usulünde Şarkı

" Koparan sinemi ağyar elidir"

Selanikli AHMET

Aksak usulünde Şarkı

(1868-19271

"Tir-i nigehin actı ciğergahıma yare"

Nasibin MEHMET YÜRÜ

Sengin Semai usulünde Şarkı

( 1882-19531

Il.
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" Geçti zahm-ı t i ri hicrin ta dil-i naşadıma"
Gü fte/Lyr ic s : Şeyh Galip

1873-1943)

" Yoktur elem-i aşkın o parlak seherinde"

Kısım/Seetion l l

Hacı ARİF BEY

Düyek usulünde Şarkı

Osman Nihat AKIN

Curcuna usulünde Şarkı

Lavtacı HIRiSTO

Aksak usulünde Şarkı

"Arifem ahkam-ı sevdadan şikayet eyleyemem"

" Gözümden gitmiyor bir dem hayali"

1?-1914)

"Gidelim Göksu'ya bir alem-i ab eyleyelim"

Biınen ŞEN

Aksak-curcuna usulünde (Degişmelil Şarkı
· · Her gece semada ararım seni · ·

H al l • 9.30 pm

ABDÜLKADiR MERAGİ
1 1 350/60'-1 4.531

H

afız. İbn - ü lgayb i . Hoca namlanyla
da anılan büyük Türk bestecısı ve
müzik b i lg in i Abdülkadir Meragi.
Azerbaycan' ı n Meraga kentinde 1 350 ile
1360 arasında doğm u ş lkesin tarih belli de
ğildir! . Türkleşmiş bir Mogol sü l a l esi ve
hanedanı olan Cel ayi rl i ler ile Meraga'dan.
H ü seyin Han Ce!ay ir ' in maiyetinde Bag
dat'a gelmi ş : Hüseyin Han'ın kardeşi Ah
met Han zamanında da görevini sürdür
müş.
Dönemin büyük müzisyeni Rızaeddin
Rıdvan Şah' ın düzenlediği bir çeşit müzik
yarışmasını -veya bahsini- büyük bir ba
şarıyla kazanmış ve yüzbin Dinar ödül al
mış. Maiyetinde bulunduğu Ahmet Han
Celayir'in Timur'dan kaçması nedeniyle o
da Bağdat'tan Mısır'a gitmek isterken Ti
mur' un oğlu Miran Şah tarafından Kerbe
la'da esir edilmiş: daha sonra Bagdat'a,
oradan da Semerkand'a gönderilmiş. Ti
mur onu önce ölüm cezasına mahkum et
mişse de sonradan affedilmiştir. Bir söy
lentiye göre, Timur'un huzurunda Kuran' ı
fevkalade bir biçimde okuması bu afta ne
den olmuş. Daha sonralan, Timur'un to
runu Sultan Halil Mirza'dan himaye gör
müş ve başkent olan Herat'a gelmiştir.
Bir söylentiye göre Fatih'in babası Sul
tan !!. Murat' ı Bursa'da ziyaret etmiş, ken
disine eserlerinden biri olan "Makasid'ül
Elhan" ı takdim ve ithat etmiştir. Bu büyük
besteci ve müzik bilgini 1453 yılında, Herat
. kentindeki veba salgını sırasında hayata ve
da etmiştir.
Abdülkadir Meragi'yi. eserleri bakımın
dan. besteci ve müzik bilgini olarak iki
yönden ele almak gerekir: Halen elde var
olan 30 kadar notada yer alan ve klasik
formda olan bu eserlerin bazılarının ona
ait olup olmadığı konusunda şüpheler var
dır. Türk musikisinin Kar, Beste, Ağır ve
Yürk Semai gibi usullerindeki bu eserler,
bestelendiğı makamı bütün haşmetiyle or
taya koyan şaheserlerdir. Meragi'nin bü
yük bir müzik alimi oldugunu belirten
eserlerinin arasında olan " Kenzül'elhan"
(Nağmeler Hazinesi) ne yazık ki kayıptır.
Bundan başka " Camiül'elhan" (Nağme
ler Topluluğu), "Makasid'ül elhan" INag
rnelerin Amacı) ve Türkçe yazdığı "Kitab'
ül edvar" (Müzik Kitabı) isimli eserleri.
Türk musikisinin en eski nazariyat kitap
ları olup. büyük önem taşımaktadır.
Şeref ÇAKAR

ŞEREF ÇAKAR

B

ursa'da doğan Şeref Çakar. müzik ça
lışmalarına Şefik Gürmeriç'le başla
mış. daha sonra Feriha Tunceli ve
1 958'den itibaren de büyük hoca Emin
Ongan'la eğitimini sürdürmüştür.
Şeref Çakar Türk sanat müziği nazari
yalı. usul ve repertuar dersleri vermiş, bu
konuda iki de kitap yazmıştır. Emin On
gan' ın vefatından sonra Üsküdar Musiki
Cemiyeti genel başkanı olmuş ve koro şef
liği görevini üstlenmiştir.

SERAP MUTLU AKBULUT

nkara'da doğan ve müziğe küçük
yaşlarda ağabeyi Dr. Ümit Mut
u'yla başlayan sanatçı, 1959'da girdiği i . B. Konservatuarı'nda M . Nafiz Ir
mak, Şefik Gürmeriç, Dr. Nevzat Atlığ,
Melahat Pars, Naime Batanay ve H. Bedii
Yönetken gibi hocalarla eğitim gördü;
1965'de mezun oldu. 1962'de İstanbul Rad
yosu'nda amatör sanatçılar sınavını kaza
narak 1965'de kadrolu sanatçı olan Akbu
lut; 1977'de de Devlet Klasik Türk Müzi
ği Korosu'na girdi.
Bugüne kadar otuzun üstünde plak dol
duran Serap Mutlu Akbulut Tunus, Ceza
yir, Mısır, Almanya, Hollanda ve Kıbrıs'
ta konserler verdi.

EMİN ONGAN
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMiYEri

1

918'te Anadolu Musiki Cemiyeti adıy
la çalışmalara başlayan Üsküdar Mu
siki Cemiyeti bir yıl sonra Darülfeyz-i
Musiki Cemiyeti, Cumhuriyet'in ilanı ile
Üsküdar Musiki Cemiyeti, 1987'de de
Emin Ongan Üsküdar M usiki Cemiyeti
adını almıştır.
Günümüzde, Emin Ongan Üsküdar
Musiki Cemiyeti'nden yetişmiş ve Türk
Müziği dünyasında ün yapmış sanatçılar
arasında devlet konservatuarlannda, !TU
Türk Musikisi Devlet Konservatuan'nda ve
TRT'de yönetici, öğretim görevlisi ve sa
natçı olarak ün kazanmış pekçok isim var
dır.
İstanbul'un tarihi köşelerinden biri olan
Üsküdar'da 70 yıl önce başlayan bu sanat
hareketi, gerçek müzik aşıklarının üstün
çabalarıyla günümüze kadar ulaşmıştır.
Cemiyetin bugünkü durumuna gelmesin
de en büyük rolü, değerli hoca Emin On
gan oynamış ve bu derneği Türk sanat mü
ziği için gerekli bilgileri, edebiyat, nazari
yat, solfej, usul, repertuar ve enstrüman
dersleri verilen bir müzik okulu haline ge
tirmiştir.

Katkılanndan dolayı TÜRKIYE VAKlFLAR
BANKASI Genel Müdürlüğü 'ne teşekkür
ederiz.
We should /ike to than k General Management
of the TÜRKİYE VAKlFLAR BANKASI for
their contributions.
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hşapta
ölümsüz güzelliğin sırn !

Ahşapta ölümsüz güzel l iğin sı rrı artık şu iki kelimede
gizl i: "Emprenye " ve "Hickson ".
E m p r e n y e , ahşabı betondan sağlam, çelikten da
yanıklı hale getiren işlemin adı. Hücrelerine koruyucu
e m p r e n y e maddesi zerked i len ah şaba ezeli düş
manları rutubet, mantar ve böceğin zarar vermesi ke

sinlikle i mkansız. Çünkü e m p r e n y e basit bir yüzey
koruması deği l . Ahşabı su içinde, kızgın güneşte, e n
sert hava koşulunda ölümsüz kılan özel bir metod.
Ölümsüzlüğün sı rrı e m p r e n y e . Ya ölümsüz güzel
liğin? Özel ahşap boyası H i c k s o n D e c o r . Bu boya, ahşabın doğal dokusu
nu örtmeden, ahşaba nefes aldı rarak güzelleştirmek için . H i c k s o n D e c o r
başka ahşap boyaları gibi solmuyor. Pullanıp dökülmüyor.
İn�aatınızdaki, projenizdeki ahşabı ölümsüz güzelliğe kavuşturacak değişik em
prenye metodları ve H i c k s o n D e c o r hakkında ayrıntılı bilgi için Hemel'i
arayın. Çünkü dünyada yarım asırdır ahşap koruma teknoloj i si n i n öncül üğünü
yapan Hickson, Hemel'i n 2 2 yıllık ortağı dır.

Telefon ·

H EMEL

EMPRENYE SANAYI VE TICARET A.Ş.
Barbaros Bulvan 1 33/1 Balmumcu. Beşiktaş 80700, istanbul
1 66 1 480. 1 66 4531 Telefaks: 1 75 3529 Teleks: 27069 HIKS TR Telgraf: TAN

H E M E L - iSTA N B U L
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SAMIM KARACA
AZiZ ŞENOL FİLİZ. ney
ud

SALİH DEDE

Pencgah Peşrev (İki Hanel

(1818-18881

Ney Taksimi
Nayi OSMAN DEDE

Segah Saz Semaisi

(1652?-17301

Nikriz Saz Semaisi

Hasan Ferit ALNAR
(1906-19781

Ud Taksimi
Nihavend Saz Semaisi

Reşat AYSU
( 19101
11

m

11

•

D

11

a

m

m

m

D

m

m

D

Anoniın/Anonym

Yemen Türküsü ' 'Burası Muştur' '

Samim KARACA

İki İlahi Teması üzerine ' 'Söyleşiler' '/
"Dialogues" on two Themes of Hymn

(19551

Billbill Uşşak Son Yürük Semai
Tanburi CEMİL BEY

Çeçen Kızı

(1871-19161

VELİ DEDE

Hicaz Saz Semaisi

(1808?-1860?1

Anoniın/Anonym

Hicaz Azeri

�

ı

SAMİM KARACA

ı

AZiZ ŞENOL FİLİZ

955'de İsta rı bul'da doğan Karaca,
1975'de l .T.U. Türk Müziği Devlet
Konseıvatuarı'na girdi; başta Mutlu
Torun olmak üzere çeşitli hocalarla çalıştı. Bu arada kişisel çalışmalarında, Cinu
çen Tanrıkorur olmak üzere birçok udiyi
inceleyip değişik teknikler öğrenen Samim
Karaca, Ergen Korkmaz'dan da armoni
dersleri aldı.
1979'dan itibaren dört yıl konseıvatuar
da ud öğretmenliği yapan Karaca, 1981-83
...,.
.,. yılları arasında İstanbul Radyosu'nda ça
lıştı. Halen 1979'da girdiği İstanbul Dev
let Klasik Türk Müziği Korosu 'nda ud sa
natçısı görevini yürüten Samim Karaca ko
ronun yurtiçi ve dışı konser tumelerine ka
tıldı; ayrıca resitaller verdi, radyo ve TV
· programları yaptı.
Beste çalışmaları da olan Samim Kara
ca, TRT enstrümantal müzik yarışmasın
da mansiyon alan eserinden başka, iki ve
üç sesli Türk müziği entrümantal parça
ları. ses ve orkestra için "Terennümler" ad
lı bir bestesi vardır; İstanbul Devlet Tiyar
tosu'nca sahnelenen "Hüzzam" adlı piye
sin müziğini de yapmıştır.

962 İzmir doğumlu olan Aziz Şenol
Filiz, babasının müziğe, özellikle de
neye olan ilgisinden dolayı okul çağ
larında ney üflemeğe başladı; ilk ciddi ney
derslerini İzmir'de Sencer Derya'dan aldı.
1980'de İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konser
vatuarı'na girerek eğitimini Fuat Türkel
man ve çeşitli hocatarla sürdürdü.
Halen, 1983'de girdiği İstanbul Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu'ndaki görevi
ni sürdüren Filiz, bir de ney resitali ver
mişti[
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U N UTMAYI N I
HAYAT
SAN D lGI N IZDAN
DAHA
R E N KLi
Politikadan dünya
olayla rı na, spordan
ekonomiye,
sinemadan
konfera nsa,
a l ışverişten tiyatroya
N O KTA
sizin için izliyor.
U nutmayı n
hayat gerçekten
renkli.

TÜRKiYE'NiN EN BÜYÜK
HAnALIK HABER DERGiSi

�
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Dr. ALAEDDİN YAVAŞÇA
Dr. ALAEDDİN YAVAŞÇA

I. Bölüm/Part I

SALİH DEDE
(1818-1888)

lsfahan Peşrevi

Itri MUSfAFA EFENDi

lsfahan Zencir Beste

( 1640-1711)

"Gel ey nesim-i Saba, hat-tı yardan ne haber"

Dellalzade

İSMAİL EFENDi

Isfahan Yürük Semai

(1797-1869)

"O güzel gözlerine hayran olayım"

Sadeddin KAYNAK

Isfahan Şarkı

(1895-1961)

" Farip olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni"

Il. Bölüm/Part II: Dört Solistten Şarkılar/Songs from Four Soloists

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Rast Şarkı

(1926)

" Bana nasıl vazgeç dersin . . ."
Güfte/Lyrics: Fikri Akungal

Solist/Soloist: Serhat Sarpel

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Hüzzam Şarkı
" Saklanın sinede her an seni canım diyerek"
Güfte/Lyrics: Resat Özpirinçci

Solist!Soloist: Esma Başbuğ

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Hüzzam Şarkı
"Güneşin kavurduğu , rüzgarın savurduğu . . ."
Güfte/Lyrics: Alaeddin Şensoy

Solist/Soloist: Necmeddin Yıldırım

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Segah Şarkı
" Bu tatsız akşam saatinde"
Güfte/Lyrics: Cahit Sıtkı Tarancı

Solist/Soloist: Asuman Aslım

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Hüzzam Şarkı
"Ufkumda güneş bende doğan son bakışındır"
Güfte/Lyrics: Faruk Nafiz Çamlıbel

Toplu Olarak/Ensemble
III. Bölüm/Part III

ŞEVKi BEY

Hicaz Şarkı

(1860-1891)

"Hal-i mez' imde acırsan sevdiğim dinle beni"

Zeki Arif ATAERGiN

Hicaz Şarkı

(1896-1964)

" Bırakıp gittiğin akşam beni ey Şuh-i şenim"

ŞEVKi BEY

Hicaz Şarkı

ŞEVKi BEY

Hicaz Şarkı

DEDE EFENDİ

Hicaz Şarkı

( 1 778-1846)

" Mah yüzüne aşıkanım"

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Hicaz Şarkı

"Bağlanıp zülf-i hezaran tabıma"
" Yüzünü görmeyeli hayl-i zamandır"

ı

926'da doğan Dı: Alaeddin Yavaşça,
1945'ten itibaren Üniven;ite Korosu,
I.B. Konservatuan ve !TU Türk Mu
sikisi Devlet Konservatuarı çalışmalanna
katıldı.
Zeki Arif Ataergin, Sadeddin Kaynak,
Hüseyin Sadeddin Are!, Münir Nurettin
Selçuk, Refik Fersan, Nuri Halil Poyraz,
Mesud Cemi!, Dr. Selahaddin Tanır, Sü
leyman Erguner ve Ekrem Karadeniz ile
çalışan Yavaşça, 1950'den itibaren Türki
ye radyolannda solistlik ve topluluk şefli
ği, denetim ve danışma kurullan üyeliği,
repertuar ve üslup hocalığı görevlerinde
bulundu. Aynca Kültür Bakanlığı Türk Sa
nat Musikisi Komisyonu'nda, Milli Eğitim
Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve De
ğerlendirme Kurulu'nda, Devlet Planlama
Türk Musikisi Kurulu'nda çalıştı. 1976'da
Türk Musikisi Devlet Konservatuan kuru
cu ve yönetim kurulunda görev alan Dı:
Alaeddin Yavaşça halen aynı konservatu
arın Danışma Birimi' ndeki görevini ve re
pertuar hocalığını sürdürmektedir.

" Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter"

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Hicaz Şarkı

Sadeddin KAYNAK

Uşşak. Şarkı

Yesiri Asım ARSOY

Uşşak. Şarkı

" Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi"
" Perişan ömrümün neş'esi söndü"
(19()())

"Bir hatıra-yı aşksın unutınarn seni"

Süleyman ERGUNER

Uşşak. Şarkı

(1902-1953)

"Ömrün şu biten meşvesi tam olsun erenler"

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Uşşak. Şarkı

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA

Uşşak Şarkı

" Erenler demiş meseldir"
"Unuttuk dostu yoldaşı"
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Teroüman
Katkılanndan dolayı TERCÜMAN
Gazetecilik ve Matbaacılık A .Ş. }e teşekkür
ederiz.
We should like to thank TERCÜMAN
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. for their
contributions.

V i ncent Van Gogh

A l fred J . Studer

Anita

Groneııdahl

Edirne Yag

Sanayi

• 14, 15.7.1990 • Gülhane Parkı • 17.00 • Gülhane Park • 5.00 pm

Jüri Üyeleri/Jury Members
Feyzi HALICI

Ahmet KABAKLI
Gültekin SAMANCI
Aşıklar/M instrels

TAŞLIOVA
Murat ÇOBANOGLU
Nuri ŞAHİNOGLU
Yaşar REYHANİ
Mürsel SiNAN
Günay YILDIZ
Ahmet POYRAZOGLU
İsmail CENGiZ
Şeref

Maksut KOCA
Mehmet YILMAZ (Feryadil
M. Dertli POLAT
Osman FEYMANixr
Sebahattin DÜLGER (Aşık Erdemlll
Zülfikar DİVANİ
Nuri ÇIRAGIVANİ
Muhlis DENİZER

Bu konserler Konya Kültür ve Turizm Vakfı ile Deme�i"nin işbirliğiyle düzenlenmiştir.
These concerts have been organized in cooperation with the Konya Culture and Tourism
Foundation and Association.

• 16.7.1990 Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu • 18.30 • Atatürk Cultural Centre Concert Hall • 6.30 pm

İSTANBUL UNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİGİNİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GRUBU
ISTANBUL UNIVERSITY TURKISH A1USIC
RESEARCH AND PERFORMING GROUP
Yönetenler/Conductors

RAHMi ORUÇ GÜVENÇ

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

1

1

948'de doğan Rahmi Oruç Güvenç
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü
münü bitirdikten sonra !.U. Cerrahpa
şa Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalında klinik
doktora çalışmasına başlamış ve 1986'da
"Türklerde ve dünyada akl hastalıklannın
müzikle tedavisinin tarihçesi ve günümüz
deki durumu" konulu teziyle doktorasını
vermiştir.
Güvenç'in kurduğu ve Türk Müziğinin
tarihine ve tedavi değerine yönelik çalış
malar yapan 40 kişilik topluluk, Prof.Dr.
Ayhan Songar'ın önerisiyle İ.Ü. Rektörlü
ğü tarafından benimsenerek İ.Ü. Türk Mü
ziğini Araştırma ve Uygulama Grubu adını
almıştır. 1982'den bu yana çalışmalan hız
lanan topluluk 200'den fazla konser ver
miş, birçok radyo ve televizyon programı
na katılmıştır.
Gerek doktora çalışması ve gerekse bu
grup çalışmalan yönünden 1986'da Üni
versitelerarası Kurul Oruç Güvenç'e
Yard.Doç.Dı: ünvanını vermiş ve İ.Ü. Dev
let Konservaruan Etno-Müzikoloji Ana Sa
nat Dalı'na öğretim elemanı olarak YÖK
tarafından tayin edilmiştir.
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KUDSi ENGUNER ve IDPLULUGU/
and HIS E1\fSEi\1BLE
I. Bölüm/Part I
Neyzen Süleyman ERGUNER Beyati Peşrev "Niyaz '
'

(19()2-19531

Billbill Uşşaki Son Peşrev ve Son Yürük Semai

Anonirn/Anonym

Tanburi Büyük OSMAN BEY Saha Peşrevi
( 1816-18851

Neyzen AZiZ DEDE

Saha Saz Semai

(1823-18861

Neyzen SALiH DEDE

Acemaşiran Peşrev

(1823-18861

Acemaşiran Son Peşrev ve Son Yürük Semai

Anonirn/Anonym
11

m

11

•

D

D

ll

m

D

Tanburi Büyük OSMAN BEY Segah Peşrevi
Nayi OSMAN DEDE

Segah Saz Semai

(1642?- ı 7291

Neyzen Ulvi ERGUNER

Beyati Arahan Peşrevi

(1924-19741

Neyzen SALiH DEDE

Uşşiik Saz Semai

Neyzen Süleyman ERGUNER Uzzal Saz Eseri "Çınaralb"
(1902-19531

Anonirn/Anonym

·l
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Hicaz Son Yürük Semai

D

11

ı

KUDSi ERGUNER

952'de doğan. dedesi Süleyman Eıgu
ner ve babası Ulvi Erguner'in sanatı
olan neyz.enlığı kardeşı Süleyman Erguner'le birlikte devam ettiren Kudsi Er
guner, İtalyan Lisesi'ndeki eğitiminden
sonra bir süre İstanbul Radyosu'nda ney
zen olarak çalışmış, 1972'de Paris'te mi
marlık öğrenimine başlamıştır. Bu arada
müzikoloıi eğitimi de gören Erguner, her
iki dalda da doktora yapmıştır.
Uzun yıllar Fransız Radyosu müzik ya
yınlarında prodüktör olarak çalışan, programlarıyla bütün dünyanın geleneksel mü
ziklerini tanıtan Kudsi Erguner, 1980'de
UNESCO'nun Türk müziği arşivini yap
tığı kayıtlarla zenginleştirdi ve aynı kuru
luşun plak koleksiyonunda iki plağı yayın
landı. Avignon, Rennes, Le Havre. Chart
res'de yapılan uluslararası festivaliere da
nışman olarak katıldı. Ünlü prodüktör Pe
ter Brook'un iki filminin ve tiyatro piyesi
" Mahabharata" nın müziğini yaptı; Marco
Ferreri, Scorsese gibi ünlü film yapımcı
larının film müziklerine katkıda bulundu;
İtalya'da Franco Battiato'nun "Genesis"
operasına katıldı.
1979'da kurduğu Mevlana Derneği'nde
birçok öğrenci yetiştirdi; Türk müziği saz
larının her müzik dalında kullanılmasına
yol açtı; konserleriyle bütün Avrupa ve
ABD'nin önemli şehirlerinde Türk müzi
ğini tanıttı, tüm dünyada 32 plağı yayın
landı. Asya, Pakistan , Hindistan, Kuzey
Afrika'da yaptığı müzik ar.aştırrnalannı plak
olarak yayınlandı. Peter Gabriel, Jean Mi·
chel Jarre, Aleice gibi sanatçılada da bir ara·
ya gelen Kudsi Erguner, Paris Üniversite
si adına "Türk Musikisi Makamları" ko
nulu bir devlet doktorası hazırlamakta ve
Paris Şehir Tiyatrosu Geleneksel Müzik
Danışmanı' lığını yapmaktadır.

İÇİNDEKİLER/CONTENTS
ORKFSI'RA KONSERLERİ/ORCHESI'RAL CONCERTS
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası/

Presidential Symphony Orchestra

Manos Hadjidakis Konserilin Concerts
Oxford Şehir Orkestrası/Oxford City Orchestra
Leningrad Filannoni Orkestrası/
Leningrad Philhannonic Orchestra
lskoç Ulusal Orkestrası/Scottish National Orchestra

Kültür Bakanlıgı Devlet Halk Danslan Topluluğu/

8
12
16, 22
26, 30, 32
34, 38

I Musici
Monte-carıo Pro Arte Beşlisil
Pro Arte Quintet of Monte-Cario
Zagreb Solistleriffhe Zagreb Soloists
Concerto Avenna
Academy of St.Martin-in-the-Fields
Berlin Filannonisi Solistleri/
The Soloists of the Berlin Philharmonic
Çek Dokuzlusu/The Czech Nonet
Venedik Madrigalistleri/1 Madrigalisti di Venezia
La Scala Yaylıçalgılar Topluluğu/
Ensemble Archi della Scala

İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu/

42
46, 50
52
54,58
60
64, 68
70
74
78
82, 86

RESİTALLERIRECITALS
Nikolai Petrov
Aurora Natola-Ginastera/Kurt Rapf
David Titterington
Vladimir Mikulka
Frank Peter Zimmermann/Alexander Lonquich
Mehveç Emeç
Nishad Khan/Shaftaatulla Khan

İhsan TumagöL..

Stefan Milenkoviç/Lidia Caneazzo
Gülsin Onay
Mario Escudero
Tzirnon Barto

90
94
98
100
104
108
110
112
114
116
118
122

126
127
128
130
132
134
135
138
140
142
144

Musikisi Topl .!Whirling Dervishes of Konya and !st.
Turkish Classical and Mystical Music Ensemble
Samim Karaca/Aziz Şenol Filiz
Dr. Alaeddin Yavaşça

Aşıklar Şöleni/Turkish Minstrels
İ .Ü. Türk Müziğini Araştırma ve Uygulama Grb./lst.
University Turkish Music Research and Performing Grp.
Kudsi Erguner ve Topl./and his Ensemble

192
194
196

198
200

202
204
206
208
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Istanbul Devlet Opera ve Balesi "IV. Murat"/

216

İ.Ü. Devi. Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti/
Turkish Classical Music Ensemble of the Istanbul
University State Conservatoire
Emin Ongan-Üsküdar Musiki Cemiyetil
Üsküdar Turkish Music Association
Konya Sema Heyeti ve İst. Türk Klasik ve Tasavvuf

Caz/lbp bölümü özgeçmişleril

OPERA ve MÜZİKAUOPERA and MUSICAL

Moscow Chamber Opera ' ' Imeneo' '
Broadway Musical Company New York
" Batı Yakasının Öyküsü!West Side Story"

lst. Technical UniverSity Turkish Music Conservatoire
Youth and Children Chorus
Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu/
Ayangil Turkish Music Orchestra and Chorus
İstanbul Devi. Türk Müziği Topluluğu Solistleri/
Soloists of the !st. State Turkish Music Ensemble

Bolşoy Buz Balesiffhe Bolschoi Ice Ballet

Paco Pena Flamenco Topluluğu/

Istanbul State Opera and Ballet "Murat IV"
Istanbul Devlet Operası " Saraydan Kız Kaçırma"/
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Moskova Oda Operası " Burun"/
Moscow Chamber Opera "The Nose"
Moskova Oda Operası "İmeneo"/

Istanbul Turkish Classical and Mystical Music Ensemble 186
Kültür Bakanlıgı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu/
M inistry of Culture State Turkish Classical Music Chorus 188
İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları
Türk Müziği Topluluğu/lstanbul Technical University
190
Graduates' Turkish Music Ensemble
İTÜ Türk Musikisi Devi. Kons. Gençlik ve Çocuk Korosu/

ÖZEL GÖSfERİ/SPECIAL EVENT

CAZ-POP-FOLK!JAZZ-POP-FOLK
Paco Pena's Flamenco Company
Santana ...
Branford Marsalis
B.B. King
John McLaughlin Üçlüsü/Trio
Ofra Haza
George Benson
Yellowjackets
Dave Brubeck Dörtlüsü/Quartet
Tanita Tikaram
Aydın Esen Dörtlüsü/Quartet

Ministry of Culture State Folk Dances Ensemble ...................................... 170
İstanbul Devlet Balesi/lstanbul State BalJet
172
"Moiseyev" Sovyet Halk Danslan Topluluğu/
176
" Moiseyev" Soviet Folk Dances Ensemble
178, 182
Martha Graham Dans Topluluğu/Dance Company

GELENEKSEL SANATLARffRADITIONAL ARTS

ODA MÜZİGİICHAMBER MUSIC
Medici Dörtlüsü/Quartet
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