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19. ULUSLARARASI ISTANBUL FESTIVALI
14.6-25.7.1991

O

Bulutların üzerinden yeıyüzüne
süzülürcesine özgür ve sessiz...

R

enault 21 ve Renault 21 Manager'ın

ve sürüş güvenliğiyle Renault 21, bütün

motor hacmi 1700 cc ... Renault 21

kavramları değiştirecek.. yeniden

Concorde'un motoru ise 2000 cc.;

aydınlık..ferah bir dünyada sınırsızlığı

Renault 21'ler geniş iç mekanlarıyla

•
O

yaşamak...' Varolduğunu hissetmek...

sürücülere ve yolculara olağanüstü

Varolduğunu hissetmek...

bir konfor.. erişilmez güçleriyle

Renault 21.

Yükseklere.. çok yükseklere

tırmanırcasına atak ve güçlü...

Geniş ufuklara egemen olmak..

Renault 21... Olağanüstü bir duygu bu.

2ı

üstelik enjeksiyonlu. Hızları 200 km'yi
aşıyor; güçleri 135 Hp'a ulaşıyor.

yaratacak.
·

zgür olmak ... Hızın.. gücün..
konforun tadına varmak...

Özlemleri.. tutkulan aşmak...

olağanüstü bir dinamizm sunuyorlar.

Olağanüstü bir otomobil btL ..

Bütün Renault'lar gibi Renault 21'ler de
yüzyılı başlatan teknolojik

Türkiye'nin en büyük satış sonrası

Tanıyın ı
Olağanüstü bir duygu bu...

gelişmeyi Renault 21'ler sergiliyor.

teşkilatının servis ve yedek parça

Yaşayın ı

Dış görünümleri mükemmel..

güvencesine sahip.

her an şahlanmaya hazır soylu bir
Renault 21'ler Türkiye'ye üç ayrı tipte

U

sunuluyor:

enjeksiyonlu motoru .. hem hidrolik,

yarış atı gibi.

Renault 21... Renault 21 Manager...
Renault 21 Concorde ...

luslararası standartlarda üstün

kalitesi.. geniş ve aydınlık iç

mekanı.. 7 fonksiyonlu bilgisayarı..
hem yükseklik ayarlı direksiyonu..
uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

RENAULT

"Yaşanacak Otomobiller"

Renault

21

Renault

21

Manager

Renault

21

Concorde
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Avrupa Müzik Festivalleri Birliği üyesi olan

, _,.
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luslararası İstanbul Festivali,

TC Dışişleri Bakanlığı, TC Kültür Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu' nun
değerli i birliği ve katkılarıyla ger ekle tirilmiştir.

The International Istanbul Festival, a member of the European Association of Music Festivals,
i organizecl with the valued cooperation anel contributions of the Ministry of Foreign
Affairs, the Ministry of Culture and the Turkish Radio-Television Corporation.

...
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ŞEREF KURULU/ 1 Hl l10l\OhARY B(> \Rf)
Sayın CUMHURBAŞKANI Turgut ÖZAL
Pre ident of the Republic
Sayın BAŞBAKAN Yıldırım AKBULUT
Prime Minister
Sayın İÇİ LERİ BAKANI Abdülkadir AKSU
Minister of Interior
·

Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Kuıtcebe ALPTEMUÇİN
Minister of Foreign Affairs
Sayın MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI Adnan KAHVECİ
Minister of Finance and Customs
Sayın MİLLİ EGİTİM BAKANI Avni AKYOL
Minister of ational Education
Sayın ULA TIRMA BAKANI Cengiz TU CER
Minister of Communication
ayın KÜLTÜR BAKANI
Minister of Culture

amık Kemal ZEYBEK

..
Sayın T RİZM BAKANI İlhan AK ZÜM
Minister of Tourism
Sayın İ TANBUL YALİ İ Cahit BAYAR
Governor of Istanbul
Sayın İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDiYE BAŞKANI
Prof. Dr. Nurettin SÖZE
Mayor of Istanbul
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Necil Kazım AKSES
Burhan PELEK
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY
Feyzi HALICI
Cemal Re it REY
A. Adnan AYG
Mukadder SEZGİN
aime ERE
Prince BERNHARD
Leonard BERN TEl
adia BOULANGER
Prof. Cari EBERT
Philipp ERLANGER
Robert FE AUX
Janos FERE C IK
Zino FRANCE CATTI
Dr. Antonio GHIRI GHELLI
Pierre GILBERT
Ernesto HALFFTER
Arthur HAULOT
Clemen HOLZMEI TER
Maurice H ISMAN
Loui JOXE
Herbert von KARA]
Prof. Dr. Hans Erich KA PER
Prof. Wilhelm KEMPFF
Dr. Raymond KE DALL
Pierre LYAUTEY
Zubin MEHTA
Yehudi MENUHI
Mario MORTARI
eppo UMMI
Dr. eroite OKACHA
Prof. Cari ORFF
Prof. Gyula ORTUTAY
Andre PARROT
Prof. Klaus PRINGSHEIM
Arthur RUBINSTEI
Renzo SILVESTRI
James]. WEE EY
Mitsuo T AKA
Afework TEKE
Dame inetre de VALOI
Andre WE DELE

..

Prof. Dr. Nurettin SÖZE
İstanbul Büyük ehir Belediye Başkanı,
Kurucular Heyeti Ba kanı
Mayor of Istanbul, President of the Founders
Mehmet UHUBİ
Başkan YardımcısıiYice President

KURUCULAR/FOC\l)ERS
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Burla Makina ve Ticaret ve Yatırun A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A. .
Osmanlı Bankası A. .
Perfektüp Ambalaj Sanayi ve Ticaret A. .
Sınai Yatırun ve Kredi Bankası A.O.
Tatko-Otomobil, L1stik ve Makina Ticaret A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Fettah AYTAÇ
Mehmet R. DEVRE
Ali KOÇMAN
Bernar NAHUM
İzzet PE SOY
Afif TEKTA
..

UYELER/�·lEf\liJFI\S
Akbank T.A . .
Orhan AKER
Borusan-Boru Sanayi A.Ş.
BP Petrolleri A. .
elma H. DEVRES
Vitali HAKKO
İstanbul Rotary Kulubü
Koç Holding A.Ş.
Pamukbank T.A.Ş.
Profila Holding A.Ş.
Tekfen Holding A.Ş.
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Türk Hava Yolları A.O.
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Ünilever-İş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şti.
Veb Ofset İleri Matbaacılık A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A . .
Fuat BEZME
Refik BEZMEN
Halil BEZMEN
Özer ESE
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İ tanbul Ticaret Odası
Türkiye İş Banka ı A.Ş.

Aksa-Akrilik Kimya Sanayi A . .
Aksu-İplik, Dokuma ve Boya Apre Fabr. T.A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Semih SİPAHİOGLU
Aygaz A.Ş.
İzzet BAYSAL
Dr. Mustafa BİRGİ
Fahir ÇELİKBAŞ
Prof. Hayri DüMANİÇ
Ahmet Şeci EDİN
Osman EDİN
Elginkan Holding �.Ş.
ihat HAMAMCIOGLU
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
İstanbul Sanayi Odası
Ara KUYUMCUYAN
Kemal MÜDERRİSOGLU
Rabak-Eiektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.
Emin SENCER
Fethi TANALAY
Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş.
Ulusoy Turizm ve Seyahat Koli. Ş�i.
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GOKAY
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
Birleşik Alman İlaç Fabrikası
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ
Ege Holding A.Ş.
Hilton International Istanbul
IBM Türk Ltd. Şti.
Işıklar Holding A.Ş.
Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sandoz İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Türk Henket Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş . ..
Demirören Şirketler Grubu-Erdoğan J?EMIROREN
Türkiye Etap Otelleri-Pikret EVLIYAGIL
Milli Piyango İdaresi
Gümüşsuyu Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İktisat Bankası T.A.Ş.
Libaş İnşaat ve Yatırım A.Ş.-A. Rıza ÇARMIKLI
Halit NARİN
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Okumuş Holding A.Ş.
Örtel-Örme Sanayi A.Ş.-Mehmet KOYUNCU
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Soytaş Holding A.Ş.
Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.
Halk Sigorta T.A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası
Pınar ARAN- Arıtaş Dış Ticaret Ltd. Şti.
Mehmet ŞUHUBİ
Alber BİLEN
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ECZAClBAŞI

Başkan/President

Dr. Nejat

Başkan Yardımcıları
Vice Presidents

Barlas KÜNTAY
Eser TÜMEN

Üyeler/Members

Ercüment BERKER
Faruk YENER
Cevat Memduh ALTAR
Gencay GÜRÜN
Onat KUTLAR
Prof Bülent ÖZER
İbrahim BETİL

Bakanlık Temsilcileri
Representative
to the Ministries

F

Dışişleri Bakanlığı
Ministry of Foreign Affairs
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Ministry of Finance and Customs
Milli Eğitim Bakanlığı
Ministry of National Education
Kültür Bakanlığı
Ministry of Culture
Turizm Bakanlığı
Ministry of Tourism

Tabii Asli Üyeler
Principal Members

Geçici Asli Üyeler
Principal Alternate
Memoers

Turizm Bakanlığı, Tanıtma ve
Pazarlama Genel Müdürü
Ministry of Tourism,
General Director for Information
and Marketing

Üyeler/Members
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Asli Üyeler
Principal Members

Alber BİLE
Çelik ARSEL

YöNETİM/'\lA\ \c-�E\lL\'T
Genel Müdür
Director General

Aydın GÜ

Genel Müdürlük Danışmanı
Advisor to the
Director General

Attila MANİZADE

Uluslararası İstanbul Festivali
YönetmenVDirector of the
International Istanbul Festival Cevza AKTÜZE
Uluslararası İstanbul Film
Festivali Yönetmeni/Director
of the International Istanbul
Film Festival

Hülya UÇANSU

Uluslararası İstanbul Tiyatro
Festivali YönetmenVDirector
of the International Istanbul
Theatre Festival

Doç.Dr. Zehra İP İROGLU

Mali ve İdari işler Yönetmeni
Financial and Administrative
Asuman BAYRAM
Director
Teknik işler Yönetmeni
Technical Director

Vedat DEMİRCİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
General Director of the
State Theatres

Basın ve Halkla İlişkiler
YönetmenVPress and
Public Relations Director

Arzu AKGÜ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Müdürü
Director of the Presidential
Symphony Orchestra

Uluslararası İstanbul Bienali
Yönetmeni/Director of the
International Istanbul Biennial Vasıf KORTUN

Nadir NADİ
Tayfun İNDİ�Ş
Geyvan McMILLEN
Hilmi YAVUZ

DANIŞMANLAR/ADY!SOHS

!CRA KURULU
Başkan/President

fJ�' I\SPl·t: f( ır<�

Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü/General Director
of the State Opera and Baller

.

EXEC1JTlVF

Bo ,\RJ'ı

B()AHT)
Dr. Nejat

F

ECZAClBAŞI

Cevat Memduh ALTAR
Onat KUTLAR
Tayfun İNDİRKAŞ

Grafik ve Yayın Danışmanı
Graphic and Publication
Advisor

Prof. İlhami TURAN

Hukuk İşleri Danışmaı
Legal Advisor

Av. Esat BERKSAN

Mali işler Danışmanı
Financial Advisor

Sacit BASMACI

.

ULUSLARARASI ISTANBUL FESTİVALİ
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anat ve Teknik Danışma Kurulu
Artistic and Technical Advising Committee

Ercümend BERKER
Prof. İlhan USMANBAŞ
Prof. Ersin ONAY
Geyvan McMİLLEN
Cengiz IŞILAY

Yönetmen/Director

Cevza AKTÜZE

Yönetmen Yardımcısı/Assistant to the Director

Görgün TANER

Mali ve İdari işler Yönetmeni
Financial and Administrative Director

Asuman BAYRAM

Teknik işler Yönetmeni/Technical Director

Vedat DEMİRCİ

Basın ve Halkla İlişkiler Yönetmeni
Press and Public Relations Director

Arzu AKGÜN

Ağırlama/Hospitality

Koza GÖKBUGET
Ahmet Erenli
ilüfer KOZİKOGLU
Şaylan URAN

Protokol ve Rezervasyon
Protocol and Reservation

Zeliha KAYA
Şengül Y ILMAZ

Muhasebe/Accounting

Zelıra ALTUG
Nuray KÖKÜLER

Genel Müdür Sekreteri
Secretary to the Director General

Gül BEBEK

Santral/Operator

Aynur TURAN

Arşiv1Archives

Mehmet AVCI

Yardımcı Hizmetler/Services

Hasan SAYAN
Azmi AKSUN
Hasan HASBAL
Fazı! TAŞDEMİR
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İnsanı anlayan evreni kavrar. Bilim yollarında ilerleme de
Allah'ı bilmenin yoludur. Bilim, insanın Allah'a kar ı borcudur.
Bilim insana "kendini bildirmelidir". Kendini bilmek bütün
bilimlerin temelidir.
"İ/im ilim bilmektir
ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okuınaktır."

Bu dünyada bir nasibimiz vardır. O alınır ve gidilir. Kimse
temelli kalmaz. Asıl almamız ve vermemiz gereken ise
sevgi'dir. Varolu un esasıdır SEVGi.
"Sevelim sevile/im
Bu dünya kimseye kalmaz."

İnsanlık yeni bir çağ dönüşümü ya ıyor
Yunus Emre ve şiirleri 700 yılı aşan bir zamandan beri
gönüllerde ve dillerde ya ıyor. Anadolu'da köylerde bile,
kulaktan kulağa, nesilden nesile ula an Yunus Emre
deyi lerini söyleyen irisanlara rastladım. Avustralya'da Türkçe
bilmeyen bir Pakistanlıdan Yunus'tan ilahiler dirıledim.
Arnavutluk'ta, Balkan ülkelerinde Yunus ilahileri söylendiğini
öğrendim.

Türkiye'de Yunus Emreyi sevmeyen var mıdır ' Yunus
Emre nin adı geçince yüzler aydınlanır ve bir sevgi rüzgarı
eser. Yunus Emre sevgisi bizi birbirimize bağlayan en değerli
bağlardandır. Milliyetimiz O'na çok şey borçludur.
Azerbaycan'lı büyük air Vahapzade "Bir yerde öldüğü halde
niye bin yerde mezarı olduğunu" soruyor ve cevabını veriyor.
''Hergün kazılır çünkü gönüllerde mezarı ;
Ot/arda, çiçeklerde ve güllerde mezarı
Efsane mi gerçek mi bu insan nice insan
Varlık sesidir kopmuş o Türk'ün kopuzundan"
Varlık sesidir Yunus Emre, "Varlığın Birliği"nin bilincindedir.
Bunun için otlarda, çiçeklerde, güllerde ve gönüllerdedir.
Varlığın niteliği, insanın varlık içindeki yüce değeri ve insanın
bu değerin bilincine ulaştırılması gerçeği dünya görüşünün
temelidir. Yani bir İslam mutasavvıfıdır. Derviş Yunustur.

Varlığın sebebi sevgi'dir. Varedene sevgiyle ulaşılır. Dünyaya
geli in sebebi ve amacı sevgidir. Ulaşmanın yolu da en yüce
yaratılmış olan insanın gönlünden geçer. . .
"Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapınağa geldim."

Varlığı yarattıklarının varlığına benzemeyen, Zat'ını kavramak
mümkün olmayan, ancak eserini anlama yolları açık bulunan
Allah, insanı arzcia halife olarak yaratını tır. İnsana
yaratılmışların en ktıtsalı olmak yüceliğini vermi , çünkü onu
evrenin özü niteliğinde var etmi tir. İnsan küçük evrendir.
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Bilim ve teknolojiele ya anan devrim bütün dünyayı ve değer
sistemlerini yeniden olu ruruyor. Bu olu um çağında Yunus
Emre'ye ve onu oluşturan kültüre bütün insanlığın ihtiyacı
gittikçe önem kazanıyor. Bilgisayar ve robotlar dünyasında
unutulmamasının yolu insanın kendisini bilmesini esas alan,
insanı yaratılmı ların en yücesi ve evrenin özü olarak
değerlendiren Yunus Enı re nin dünya görü üdür. Gelecek
çağın, insanı, amaç olmaktan çıkarıp araç haline getirmesini
önlemenin yolu budur. Bu yolu açmak da bizim, yani bu
kültürün sahibi olan milletimizin görevidir. Yunus Emreyi ve
O'nun dü ünce dünyasını yeniden tanımalı, anlamalı ve bütün
insanlığa anlatmalıyız. Bilgi çağı'nın BİLGİ ve EVGi çağı
olmasına katkıda bulunıııalıyız.
amık Kemal ZEYBEK
T.C. Kültür Bakanı

ÜRKESTRA KONSERLERİ/ÜRCHESTRAL CONCERTS
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Açılış Konseri/Opening Concert
.

ISTANBUL
DEVLE T SENFONİ ÜRKESTRASI VE
HAGACANTARE FİLARMONİ
KOROSU
lSTANBlJL STATE SY�1PHONY
0RCI-IES1;RA AND l).t-IILI-IARMONIC
CHOIR HAGACANTARE
Alexander SCHWINCK, şef!conductor
Rene VERHOEFF, koro şef/choir master
Zehra YILDIZ, soprano- Jaklin ÇARKÇI, alto
Lutfiyar IMANOV, tenor - Ayhan BARAN, bas/bass

Adnan SAYGUN 0907-1991)
·Yunus Emre•
Solistler, Koro ve Orkestra için Oratoryo, Op.26
Oratorio for Soli, Choir and Orchestra, Op.26
I. Bölüm/Pan I
1. Gmve (Koro ve orkestra!Choir and orchestra)
2. Recitativo (Tenor sola, timpani ve yaylıçalgılar!Tenor so/o, tympani and strings)
3. Aria (Alta so/o, iki obua ve org!Alto so/o, two oboes and organ)
4. Aria (Bas solo, koro ve arkesıra/Bass solo, choir and orchestra)

II. Bölüm/Pan Il
5. Koral/Choral (Koro ve orkestra!Choir and orchestra)
6. Aria (Bas solo ve orkestra!Bass solo and orchestra)
7 Agitata (Solistler, koro ve orkestra!Soli, choir and orchestra)
8. Arioso (Soprano solo, koro ve orkestra/Soprano solo, choir and orchestm)
9. Recitativo(Tenor solo ve orkestra/Tenor solo and orchestra)
1 O. Koral/Choral (Koro ve orkestra/Choir and orchestra)
Ara Bölüın/lntermezzo

ll. Recitativo (Bas solo ve yaylıçalgılar/Bass solo and strings)

III. Bölüm/Pan III
12. Vivo (Solistler, koro ve orkestra/Soli, choir and orchestra)
13. Koral/Choral (Koro ve orchestra/Choir and orchestra)

Katkılanndan dolayı ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş.ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank ECZAClBAŞI HOLDING A .Ş.for their coııtributions.
Hagacantare Filannoni Korosu 'nun turnesi HOLlANDA KÜLTÜR BAKANUGI, MAOC GRAVIN VAN
BYLANDT S77CH77NG, MrPAUL DE GRUYTER S77CH77NG, S77CH77NG PRO MUS!S, SHELL
NEDERLAND B. V ve İSTANBUL HAVAYOLLARI tarafindan desteklenınektedir.
7be Hagacaııtare Phi/harmonic Choir's tour has been sponsoı·ed by the MINISTRY OF
CULTURE OF THE NETHERLANDS, MAOC GRAV/N VAN BYLANDT S77CH77NG, Mr.PAUL DE
GRUYTER S77CH77NG, S11CH77NG PRO MUSIS, SHELL NDERLAND B. V and ISTANBUL AIRUNES.
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ALEXANDER
ScHWI eK
Yeni ku ak genç Alman orke tra
efleri arasında önemli bir yeri olan
Alexander chwinck, Saarland
Müzik Akademisi'nde viyolonsel,
piyano ve şeflik eğitimi gördü;
Franco Ferrar.ı, Hans Swarowsky,
Rafael Kubelik ve Kiril Kondra in
ile ihtisas yaptı. Gumher chuller
ve Seiji Ozawa'nın Tanglewood'da
(ABD) düzenlediği şeflik kur !arına
katıldı; ew York, Aınsterdam,
Viyana, Salzburg, Münih ve
Schleswig-Holstein Müzik
Fe tivali'nde Leonard Bemstein ile
çalı tı. 1975 yılında Siena'da
(İtalya) eref Diploması, 1977 ve
1978'de de Alman Müzik Birliği
eflik Yarı ma ı'nda birincilik
ödülü ile 1979'da Wie baden
Mozart Derneği ödülünü aldı.
1979 ile 1983 yılları arasında
Coburg Ulu al Tiyatrosu ve
Wiesbaden Operası yöneticisi olan
Schwinck, Almanya'nın birçok
kentinde, Ankara Devlet Operası
ile Venedik La Fenice Tiyatrosu'nda
operalar yönetti. Berlin ve Bochum
Senfoni, Bonn Beethovenhalle,
Bremen ve Rheinland-Pfalz Devlet
Filarmoni, NDR-Hannover, Bavyera
ve Güneybatı Radyo Senfoni,
Phillıarmonia Hungarica, Sinfonia
Siciliana, janacek Filarınoni
orkestraları ile konserler verdi;
1985-89 yılları arasında da
Folkwang Oda Orkestrası
(Essen/Almanya) müzik
direktörlüğünü yaptı ve plaklar
doldurdu. 1988/89 Mevsiminde
İstanbul Devlet Operası genel
müzik yönetıneni olan Schwinck,
1988'de Stuttgan Oda Orkestra ı ile
japonya'ya turne yaptı.
17. ve 18. Ulu lararası İstanbul
Festivali'nde Mozart'ın " araydan
Kız Kaçırma" operasını yöneten
sanatçı, İstanbul, Ankara ve İzmir
enfoni Orkestrası ile konserler
verdi. 1990 yılında ikinci kez
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
genel müzik direktörlüğüne atanan
Sclıwinck, orkestranın aynı yıl
yaptığı İspanya turnesine katıldı.

ZEHRA YILDIZ

]AKLİN ÇARKÇI

LUTFİYAR lMANOV

AYHAN BARAN

İstanbul iyasal Bilimler Yüksek
Okulu'nu bitiren Zehra Yıldız,
İstanbul Devlet Konservaruan
Opera Bölümü'nden Atıfet
Usmanbaş'ın öğrenci i olarak
mezun oldu. Çalı ınalarını Belkis
Aran ile sürdürdü ve
Hoffmann'ın Masalları, Rahibe
Angelica, Madame Butterfly,
Otello, ILMehmet ve Maskeli
Balo operalarında rol aldı.

Bas-bariton Jirayir Çarkçı'nın kızı
olan jaklin Çarkçı İstanbul'da
doğdu. İtalyan Lisesi'ni
bitirdikten sonra İ.Ü. Devlet
Konservatuarı Opera Ana Sanat
Dalı yüksek lisans bölümünden
Doç. Çiçek Kurra'nın öğrencisi
olarak m zun oldu; öğrenciliği
sırasında İstanbul Devlet Operası
korosuna girdi. 1987 yılında,
Devlet Sanatçısı Aydın Gün'ün
sahneye koyduğu Il Trovatore
operasında Azucena rolüyle
solist olarak ilk kez sahneye
çıktı; bir yıl sonra da aynı
kuruma solist sanatçı olarak
atandı.

1929 yılında Azerbaycan'ın
Sabirabad kentinde doğan
İmanov, sanat ya amma bir
tiyatro sanatçısı olarak
başlamıştır. 1 958'de Azerbaycanlı
ünlü besteci ve orkestra şefi
Niyazi'nin dikkatini çekmiş,
onun daveti üzerine ilk kez
sahneye çıktığı Köroğlu
operasındaki Köroğlu rolüyle
hem Bakü, hem de Moskova'da
büyük başarı kazanmıştır.

1929 yılında Ankara'da doğan
Ayhan Baran, 1945'de Ankara
Devlet Konservatuarı'na girerek
Prof. Frieda Böhın ile eğitim
gördü ve 1951 'de mezun olarak
Ankara Devlet Operası'na girdi;
bu arada Apollo Granfoıte ile
şan çalışmalarını sürdürdü.

Parma (İtalya) kentindeki Verdi
Akademisi'nde burslu olarak
ihtisas yaptı, çeşitli konserler
verdi ve 1988'de "Ettore
Ba tianini" uluslararası an
yarı masında gümüş madalya
kazandı. Halen İstanbul Devlet
Opera ve Balesi soli ti olan
Zehra Yıldız, Köstence'de
(Romanya) yapılan opera ve
bale festivalinde sahnelenen
Madaıne Butterfly operasında rol
aldı.

Belkis Aran ve Attila Manizade
ile opera repertuarı, şan ve
sahne eğitimini sürdüren Çarkçı,
1989 ve 1 990 yaz mevsiminde
Chigiana Müzik Akademisi'nde
(İtalya) Prof. Daniel Ferro ve
tenor Carlo Bergonzi ile çalıştı
ve Bu etto'daki "Accademia
Verdiana"ya davet edildi.
Halen İstanbul Devlet Operası
solisti olan Jaklin Çarkçı'nın rol
aldığı operalardan bazıları
şunlardır: Il Trovatore (Azucena),
Otello (Emilia), Konsolos
(Anne), Maskeli Balo (Uirica),
Kerem (Hanım Sultan).

Çok yönlü bir sanatçı olan
Lutfiyar İmanov, klasik opera
repertuarının yanısıra halk
şarkıları ve oda müziği
alanındaki değişik yorumu ile
ülkesinde olduğu kadar
yurtdışında da dikkat
çekınektedir.
Sanatçının rol aldığı önemli
operalar arasında Carınen (Don
]ose), Maça Kızı (Hermann),
Rigoletto (Dük), ll Trovatore
(Manrico), Aida (Radames),
Otello (Otello), Hoffmann'ın
Masalları (Hoffmann), Faust
(Faust) ve Tosca (Cavaradossi)
bulunmaktadır.

Yuıtdışındaki ilk etkinliklerine
1959 yılında Münih'te Bavyera
Radyo Senfoni, Hannaver'de de
Niedersachsen Senfoni
orkestraları eşliğinde verdiği
konserlerle başlayan Baran, 1961
Enescu ve 1 963 Verviers şan
yarışmalannda ödüller kazandı;
aynı yıl da "Harriette Cohen"
Altın Madalyasını aldı. 1 967 ve
1969'da Düsseldorf ve Duisburg
operalarında konuk sanatçı
olarak sahneye çıkan sanatçının
1 968'de Londra'da Mario Rossi
yönetimindeki orkestra eşliğinde
seslendirdiği Verdi'nin "I Vespri
Siciliani" operası İsviçre'de Sonic
firması tarafından plak olarak
yayınlandı. Budapeşte Filarmoni
Orkestrası eşliğinde doldurduğu
ve Adnan Saygun'un türkülerini
içeren dört plak, 1985 Fransız
Plak Akademisi ödülünü
kazandı.
Yurtiçinde ve dışında operalarda
rol alan, resiral ve konserler
veren Ayhan Baran, Ankara
Devlet Operası'nda eserler de
sahneye koymuştur.

ll

İSTANBUL DEVLET SENFO İ ORKESTRASI
İstanbul'da batılı anlamda ilk
orkestra 1826'da Sultan II.
Mahmut'un döneminde kuruldu.
Yeniçeri ocağı ve Mehterhane
kaldırılmış, zamanın Enderun
müzikçilerinden bir bando
olu turulmuş ve başına şef
Manguel getirilmişti. Daha sonra
1828'de Viyana'dan davet edilen
Giuseppe Donizetti Müzika-ı
Hümayun'un gerçek kurucusu
oldu. Sonradan ·Paşa· ünvanı
verilen Donizetti 1856'da
ölümüne kadar 28 yıl çalışarak
gerçek anlamda bir senfonik
orkestra yarattı. Onu Angelo
Mariani, Pizani, Callisto Guatelli,
D'Arenda (Aranda Paşa), Paul de
Dussep (Paşa), flütist Saffet Bey
(Atabinen), klarnetİst Zati Bey ve
viyolonist Zeki Bey (Üngör)
izledi. Saffet Bey, 1885'te saray
orkestrasını dışarıdan
elemanlada takviye ederek
Viyana klasiklerini seslendirmiş;
Zeki Bey döneminde ise ilk kez
yurtdışı turneye çıkarak Viyana,
Berlin, Dre den, Münih,
Budapeşte ve Sofya'da başarılı
konserler vermi ; yurda
dönüşünde de Union
Française'de halk huzurunda
düzenli kon eriere başlamıştı.
Cumhuriyetin ilanından sonra
orkestra, bando ve fasıl
heyetinden oluşan Müzika-ı
Hümayun 1 924'de Ankara'ya
alınmış; arkesrraya Riyaset-i
Cumhur Filarmoni Orkestrası,
bandoya da Riyaset-i Cumhur
Arınani Mızıkası adı verilmişti.
Aynı yıl -1924'cle- İstanbul'da
Cemal Re it Rey ve arkadaşları
ehzadeba ı'nda bir konakta oda
müziği konserlerine başlaını lar;
göriilen büyük ilgi üzerine üç yıl
süreyle Union Française'de bu
konserleri sürclürmü !erdi.
1 930'lardan sonra İstanbul
Belediye Konservatuarı'nın
kurulmasıyla bir yaylıçalgılar
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orkestrası bazan müdür Seyfettin
Bey, bazen ele Cemal Reşit Rey
yönetiminde konserler vermiş,
ancak senfonik bir orke tra
kurma çalı maları sonuçsuz
kalını tu.
1944 yılında konservatuarın
başına gelen Hüseyin Sadettin
Are!, Cemal Reşit Rey ve bazı
belediye meclisi üyelerinin
çabalarıyla 20 ki ilik bir oda
orkestrası kadrosu çıkarılmış; bir
yıl sonra üflemeçalgıların
katılmasıyla Şehir Orkestra ı
adını alan topluluk 13 Aralık
1945'de Saray Sinemasın'cla ilk
konserini vermiştir.
Daha sonraki yıllarda Taksim
Beleeliye Gazinosu Salonları ile
Şan Sineması'nda çalışmalarını
sürdüren Şehir Orkestrası,
devletin yardımı ile İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası adını
alarak 28 Kasım 1972 günü
Maden Fakültesi'nde ilk
konserini vermiştir.
Kurulu undan bugüne G.
Lessing, M. Basarab, A.
Fistoulari, T. Strugala ve İ. Galati
gibi şeflerin müzik
direktörlüğünü; C.R. Rey, D.
Altuğ, E. Erdinç'in şefliğini
yaptığı İD O bugün yüzün
üzerindeki kadrosuyla, yıl
boyunca verdiği düzenli
konserlerle her türdeki eseri
başarı ile seslendirmektedir.
Bugüne kadar Yunanistan,
Yugoslavya, İtalya, Avusturya,
Çekoslovakya ve İspanya'ya
turneler yapmış olan orkestranın
müdürlüğünü halen Prof. Özer
Sezgin yapmaktadır. Genel
müzik direktörlüğünü ise
Alexander chwinck üstlenmiştir.

HAGACANTARE FiLARMONİ KOROSU
22 Ocak 1947'de ·Haags
Hervormd Kerkkoor· (Lahey
Reformist Kilisesi Korosu) adıyla
kurulan koronun ilk şefliğini,
tanınmış opera sanatçısı Paul Pul
yaptı. İlk 28 yıl süresince değişik
şeflerle çalı an koro birçok plak
doldurdu, ulusal radyo ve
televizyon için kayıtlar yaptı ve
1 965'de, artık Lahey'de bir
gelenek haline gelen oel
konserlerini ba !attı; 1970'de de
adı ·Residentie Kerkkoor" (Kent
Kilise Korosu) olarak değişti.
Koro üyelerinin, daha önceleri
sadece kilise müziği ile kısıtlı
kalan repertuarın genişlerilmesini
ve daha yük ek sanat düzeyi
gözerilmesini istemesi üzerine
Rene Verhoeff 1975'de koronun
yöneticiliğine getirildi. Koro
böylece, sadece bir kilise korosu
olmaktan çıkarak bugünkü
·Hagacantare• adını aldı;
repertuarına klasik eserlerin
yanısıra zenci spirituelleri, halk
şarkıları ve çağdaş besteler de
alındı.
1979 yılında Bath (İngiltere)
Festivali'ne katılan Koro,
1 984'deki Fransa turnesi
sırasında ünlü Chartres
Katedrali'nde Kuzey Hollanda
efesliçalgılar Dörtlüsü ve
bariton Barbard Kruysen'un
katılımıyla konser verdi. Aynı yıl
Kraliçe Beatrix'in doğum günü
için Lahey'cle Hagacantare ile
birlikte başka koroların da
katıldığı konser Rene Verhoeff
tarafından yönetildL Lahey
Belediye Ba kanının görevelen
ayrılışı dolayısıyla Peter Kahn
tarafından be telenen eseri ve
yenielen keşfedilen
·Herrnhutters· kantatlarını
orkestra e liğinele seslendireli ve
plağa doldurdu.

1985/86/87/88 Leyden
Festivali'nde ortaçağ dinsel
tiyatro oyunlarına katılan
Hagacantare, 1987'de Kanada'ya
ba arılı bir turne yaptı, 3 Mayıs
1 989'da ll. Dünya avaşı'nda
ölenlerin anısına düzenlenen
konserde Maurice Durufle'nin
Requiem'inden bölümleri
seslendirdi; 17 ülke
televizyonunda yayınlanan "1989
Danny Kaye Ödülleri"
programının açılışını yaptı.
1990 yılında tarihi Wassenar
Kalesi'nde, Lahey'de Haghe
anhers Krallık Erkek Korosu ile
birlikte konserler veren
Hagacantare, Paris'te otre
Dame Kilisesi'nde Faure'nin
Requiem'ini e lendirdi ve
Chartres Katedrali'nde ba arılı
bir kon er verdi. Hagacantare
Filarmoni Korosu 1991 yılında
İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası e iliğinele Adnan
aygun'un Yunus Emre
Oratoryo u'nu 19. Uluslararası
istanbul Festivali'nde
seslendiretikten onra aynı eseri
Hollanda'nın çeşitli kentlerinde
de yorumlayacaktır.

AD AN SAYGU

Aynı yıl Ankara Devlet

Çağda Türk müziğinin en önemli
ki şilerinden biri olan Ahmed

Konservatuarı'na kompozisyon ve
moda ! müzik öğretmeni olarak

ile yaptığı çalı şınalardan dolayı

atandı; 1947'cle International Folk

verilen Bartok Armağanı ( 198 1),
Profesörlük ünvanı ( 1983), Kültür
Bakanlığı Büyük Ödülü ( 1984),
Bartok'u Anma Komitesince
verilen "Pro Cultura Hungarica"
ödülü ( 1986), Mimar Sinan
Üniversitesi'nin yüzüncü kurulu ş
yılında " Osman Hameli Onur
Belgesi".

Adnan aygun, 7 Eylül 1907'de
İzmir'de doğdu. İlk müzik
eğitimine İttihadı ve Terakki
Mektebi'nde okurken, müzik
öğretmeni İsınail Zühtü

yurtiçinele ve dı şında duyurdu.

Music Council'in Yönetim Kurulu
üyeliğine seçildi. 1955'de
Ankara'da kurulan Folklor
Ara tırmaları Kurumu kuruw

Ku çuoğlu'mın kurduğu koroda
ba !adı; 13 ya uıcla Rossati'clen

üyeleri arasında yer aldı; 196 1-66
yılları arasında Milli Eğitim

piyano dersleri aldı ve daha sonra
cia Macar Tevfik Bey'in öğrencisi
oldu. Okulu bitirdikten sonra

TRT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

müziği me !ek olarak seçmeye
karar veren Saygun, Hüseyin
aciettin Bey'den iki ay armoni
eler leri aldı ve bulabildiği
fransızca kitapların yardımıyla
bilgisini arttırmaya ve kontrpuan
öğrenmeye çalı tı.

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
üyeliği, 1972-78 yılları arasında da
1972 yılında Ankara Devlet
Konservatuarı'ndan emekli olan
Adnan aygun istanbul'a yerleşti
ve vefat ettiği 6 Ocak 1991 tarihine

( 1978), Atatürk Sanat Armağanı
( 198 1), Macar besteci Bela Bartok
Macaristan Hükümeti tarafından

Adnan Saygun'un besteleri ile
folklor/eınoınüzikoloji ve eğitim
alanındaki kitapları:
OR KE STRA E SERLERi: Be ş
Senfoni, iki Piyano Konçertosu,

Bir süre İzmir'de müzik

PİYANO E SERLERi: Süit, İnci'nin
Kitabı, Sonatin, Anadolu'dan (Halk
dansları üzerine süit), Aksak
Tartılar Üzerine 10 Etüd, 12

F OL KL OR VE ETNOMÜZİK OLOJİ

ve Oyunları Hakkında Bazı
Malumat (İstanbuV1937); Yedi
Karaeleniz Türküsü ve Bir Horon
(İstanbuV 1938); Karacaoğlan
(Ankara/ 1952); Bela Bartok's Folk
Music Research in Turkey
(Budape şte/ 1979); Mod Öncesi
Ezgiterin Tasnifı (Basılınarnıştır);
Muharrem Ayininin Menşei ve Ağıt
(Basılınarnıştır); Yurtdı şındaki
meslek dergilerinde yayınlannu ş

193 1 yılında yurda dönen Adnan
Saygun Ankara Musiki Muallim
Mektebi'ne kontrpuan öğretmeni
olarak atandı; 1934'de, bir yıl
süreyle Riyaset-i Cumhur
Orke trası yöneticiliği yaptı ve
1936'da İ tanbul'a yerle erek
Belediye Konservatuarı'nda

kadar da Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı'nda
etnomüzikoloji ve kompozisyon
eler lerini ürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi müzik

Adnan Saygun'un yurtiçinde ve

danışmanlığı ve Halkevleri
ınüfetti liği yaptı, Ankara
Halkevi'nde kurduğu koroyu
çalıştırdı; " Ses ve Tel Birliği" adlı

Fransız Hükümeti "Palmes
Academique" nişanı, Federal

vardığını kanıtlayarak i mini

Arp için

ALANINDAKİ KiTAPLARI: Rize,
Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz

açılan yarı mada ödül kazandı ve
seslendirildi.

Yunus Eınre Oratoryosu ile
yaratıcılığının olgunluk dönemine

Piyano için Üçlü, İki

Prelüdler, Dört Arp için dört parça.

halk türküleri); Duyuşlar (Üç
kadın sesi korosu için sözsüz üç
parça)

yazdı; bu eser 193 1'de Paris'te
ömürgeler Sergisi nedeniyle

Saygun, 25 Mayıs 1946 ak amı
Ankara'da ilk kez seslendirilen

Keman için Partita, Yaylıçalgılar
için dört Kuartet, Nefesliçalgılar
için Kentet; Obua, Klariner ve

Ağıtlar I. ve II. Defter ( Solo Tenor
ve Erkek Korosu, sözsüz); Çoban
Armağanı; Dağlardan, Ovalardan;
Bir Tutam Kekik ( Karışık Koro için

parça ını 1929-30 yılları arasında
Pari 'teki öğrenciliği sırasında

inceledi ve notaya geçirdi. Adnan

Keman ve Piyano Sonatı, Keman
ve Piyano için Demet, Yalnız

A CAPPELLA K OR O E SERLERi:

kontrpuan, Ameclee Gastoue'den
Gre goryen müziği, Edouarcl
Souberbielle'den ele org dersleri
aldı. İlk e eri olarak kabul ettiği
Divertimento ( Op.l) adlı orkestra

bir elernek kurarak konserler
düzenledi; yurdun çeşitli
bölgelerin.i gezerek yerel müzikleri

Yalnız Viyolonsel için Partita,

II, lll, I V, V, Vl; 25 Lied, Dört Ezgi,
Baliade ve İki Lied, Ölünün
Defteri, Çe şitli Liecller.

füg ve kompozisyon, Paul Le
Flem'den kontrpuan, Mme.
Eugene Borrel'clen armoni ve

1939'da tekrar Ankara'ya dönerek

ODA MÜZİGİ: Sezi ler (İki klariner
için be ş parça); Klarinet, Saksafon,
Piyano ve Vurmaçalgı için Kuartet,
Viyolonsel ve Piyano Sonatı,

SE S VE OR KE STRA, SE S VE
PİYANO: İnsan Üzerine Deyişler I,

Paris'e gitti; Vincent d'Incly'clen
kompozisyon, Eu gene Borrel'clen

besteci Bela Bartok ile Anadolu'yu
dola arak halk ezgilerini clerlecli.

Bir Kumru Masalı (Bale, 3 Perde)

Prelüd, 15 Parça, 10 Eskis, Sonat,
İki Piyano için Ballade, Üç Piyano
için Poem.

öğretmenliği yapan Adnan Saygun,
devlet mavını kazanarak 1928'de

öğretmenliğe ba !adı; konservaruar
ar şivincieki Karaeleniz oyun
havalarını notaya aktardı. Aynı yıl
yurdumuza gelen ünlü Macar

Masalı ( Koreografik Süit, 6 Tablo),

dı şında aldığı ödüllerio bazıları
unlardır: İnönü Armağanı ( 1948),

Almanya " Friedrich SchiJier"
madalyası (1955), İtalya'nın Stella
eleila Solidarieta ni anının birinci
rütbesi ( 1958), Harriet Cohen
Uluslararası Müzik Ödülü'nün jean
Sibelius Kompozisyon Madalyası
(1958), Devlet Sanatçısı ünvanı
( 197 1), Ege Üniversitesi Fahri
Doktorluğu ile Anadolu
Üniversitesi Fahri Doktorluğu

Keman Konçerto u, Viyola
Konçertosu, Viyolonsel
Konçertosu, Divertimento, Dört
Kısımlık Süit, Sihir Raksı, Ayin
Raksı, Dictum, Orkestra için
Çe şitlemeler, Concerto da Camera.
ORKE STRA, K OR O VE OLİ:
Yunus Emre Oratoryosu, Atatürk'e
ve Anadolu'ya Destan, Karanlıktan
I şığa " Kantat", Eski Üslupta Kantat.
SAHNE E SERLERi: Özsoy Operası
( 1 Percle/1934), Ta şbebek Operası
( 1 Perde/ 1934), Kerem Operası (3
Perde/ 1952), Köroğlu Operası (3
Perde/ 1972), Gilgame ş (Bale

makaleler; uluslararası kongrelerde
verilen tebliğler; yurtiçinde ve
dı şında verilen konferanslar
EGiTiM ALANINDAKİ KiTAPLARI:
Musiki Temel Bilgisi (Dört Kitap.
Milli Eğitim Bakanlığınca birkaç
baskısı yapılmıştır); Toplu Solfej
(İki Kitap. Ankara/ 1973); Töresel
Solfej (Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları/Ankara/ 1973);
Halkevlerinde M usiki
(Ankara/1940); Yalan (Sanat
Konu şmaları/Ankara/ 1945);
Atatürk ve Musiki (Ankara/ 1982).

temeline dayanan konu ma,
solistler ve orkestra için destani
dram, 3 Perde/ 1976), Bir Orman
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75.DOGUM YILI'NDA
ADNAN SAYGUN
VE BiRKAÇ ANı
Yanılınıyor am Adnan Saygun ile
ilk karşılaşmam 44 yıl önce
olmuştu. Küçük kıskançlıkların
tuzağına düşürülmüştü daha
önceki yıllarda;
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası'ndan ayrılmış,
İstanbul'da çilesini daldurduktan
sonra Ankara'ya yeniden
dönmüştü. Birkaç dostunun
(böyle yürekli dosdar da vardır
aramızda) destek ve
güçlendirmesiyle bir amatör
koro kurmuştu. Çalışmalar
Cebeci Orta Okulu'nda
sürdürülüyordu. Bu koroya
katılanlar arasında ben de
vardım. Daha ilk çalışmalarda
sezinlemiştim; yalansız dolansız
bir kişi, kendi ayakları üstünde
duran, belkemiği olan, kendini,
halkıru ve dünyayı bilen, gerçeği
arayan, gerçek bir sanatçı vardı
karşınuzda . . . Yarasız beresiz
adauruştı sanatçı kişiliğiyle bu
devreyi Saygun. Bir insan eğer
gerçekten ezilmek istemiyorsa
onu hiç kimse ezemiyor. . . Akıl
ve yetenek her devirele cezbeclici
ve hayran edici bir güç olduğu
kadar, haset ve korku yaratıcı da
olmuştur. Bir Bizans oyununa
getirilen Saygun gerçek
anla ılınca tekrar göreve
dönmüştü. Bir türkümüz var
·Dağdan dağa aşma ile yol
olmaz, Altın yere clü me ile pul
olmaz· diye . . .
Daha sonra Saygun'un Yunus
Eıme oratoryosunu bestelediğini
duyuyorduk. Uzun yıllar Paris'te
okumuş, batı kültürünü bütün
boyutları ile özümlemiş, daha
önemlisi Avrupa'da öğrendikleri
O'nun kendini ve halkını daha
derinden duyup, anlamasına
neden olmu tu. Ne kadar isabetli
bir seçimeli bir oratoryo
bestelemek için Yunus Etme'ye
uzanmak. Ta ı toprağı, duyu ve
sezişleriyle Anadolu'nun ta
kendisi idi Yunus; doğurgan,
çekirdeğin çekirdeği, gerçek ana
olan Anadolu . . .
Evet, Saygun ile asıl tanı maınız
bu büyük eserin çalışmaları
suasında olmuştu. Oratoıyonun
tenor solo partisi bana verilmi ti.
Daha önceki yıllarda bir opera
sanatçısırun söylemeyi hayal
ettiği güzel ve büyük partiler
söylemi tim. Fakat hiçbirinden
Yunus Etme'yi söylerken aldığım
tadı alamamı tım. İki Anadolu
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türküsünün emsalsiz bir buluş ve
güzellikle birbirine eşlik ettiği
"Badı sabaya sorsunlar canan
elleri kandeclur" diye başlayan
tenor soloyu söylerken anki
ayakların1 yerden kesiliyordu;
eser Saygun tarafından
bestelenmemi de o anda bu
parçayı ben içimden geldiği gibi
söylüyormuşum, kendimi dile
getiriyormuşum gibi bir duyguya
kapılıyor, hep içimden "işte ben
bunu söylemek için doğmuşum"
diye düşünüyor ve
gururlanıyordum. . . İnsanın bir
sanat eseri ile kar ılaşması
demek (seyretmesi, okuması,
dinlemesi veya icra etmesi
demek) o insanın kendini bir
başka insanın yüreğinde
bulması, yeniden keşfetmesi
demektir; o ana kadar
sezinlediği fakat bir türlü bilinç
düzeyine çıkaramadığı duygu ve
düşünceleri, içine girdiği o
insanın aydınlığında görmesi,
aniayıp kavraması demektir.
Kısacık bir andır bu; eğer
mutluluk denen birşey varsa bu
kısacık andır işte . . .
O tarihta Yunus Emre'yi
radyodan dinleyen bir köylü
yurttaşmuz Saygun'a el örgüsü
bir çift yün çorap armağan
etmi ti. Saygun böylece en
büyük nişanını almıştı daha o
yıllarda; halkı onu içine almı tı,
hayır hayır "Halk olmuştu"
Saygun daha o tarilite . . . Somaki
yıllarda, diğer birçok eserden
ba ka Kerem Operası'ıu
besteledi Saygun. Eserin hem
başrolünü oynamak, hem de
rejisörlüğünü yapmak bana
verilmişti. Biliyordum Saygun
"kolay bir adam" değildi.
Taıtışıyor, kılı kırk yarıyorduk
her sahne için. Kerem, özellikle
şan yönünden belki de dünyanın
en zor partilerinden biriydi.
Severek ve sevinerek aynadık
Kerem Operası'nda. Daha
somaki yıllarda talih bizi sık sık
karşılaşmdı; Saygun hem
hocamız, hem meslektaşımız,
hem de en önemlisi, dostumuz
olmuştu . . . Festivalimizin ilk
yılında Köroğlu Operası'nı
salmeleclik. Değerli şef Niyazi ve
Saygun ile yaptığuıuz çalışınalar
bütün güçlüklere ve eksikliklere
rağmen heyecan ve lezzet dolu
idi . . .
Ünlü bir tiyatro adamı ·Tiyatroda
iki türlü sanatçı vardır: Bunların
birincisi kendinde tiyatroyu
sevenler, ikincisi tiyatroda
kendini sevenlerdir· diyor.
Gerçek sanatçıların ancak

·kendinde tiyatroyu sevenler•
arasından çıktığıru söylüyor.
"Atati.irk'ü sevme" ya da
"Atati.irk'çü olma"yı ne zaman
düşün em aklıma hep bu ünlü
tiyatro adaınının söyledikleri
gelir. Kendilerini sevme
tutkularını "Atatürk'ü sevme"
paravanası arkasına
gizleyenlerden biri değildir
Saygun.
Bu yıl Saygun'un 4. enfoni'si
Viyana'da O.R.F. Orkestrası
tarafından seslenclirildi.
Konserden sonra eseri yöneten
H ikmet Şimşek ile orkestranın
sanatçı ve idarecileriyle beraber
olduk. 4. enfoni'nin güzelliği
karşısında hayranlığını
saklamayan konseıtmayster ve
genel yönetmen ·Bizim, bugün
yaşayan be tecilerirniz arasında,
Saygun ayarında bir bestecuniz
yoktur; gururlanabilirsiniz
sanatçınızla· demekten
kendilerini alamadılar.
Orkestra şefi, eğitimci,
araştırmacı, hoca ve besteci
olarak, bir ipekböceğinin kendi
içine kapanıp kozasını örmesi
gibi, sessiz sedasız, çığırtkanlık
etmeden çalı malarını aralıksız
sürdürüyor Saygun. Sabır ızlığın
tuzağına düşmeden, sürümü
olan ölçü ve kalıplara boyun
eğmeden, beğenilmenin o
ba tan çıkarıcı çekimine
kapılmadan, kestirme yollara
sapmadan, zorluk'a yan çizip
kolay'a avuç açmadan yürüdü ve
yürüyor kendi yolunda. . .
Bir insan gerçeği tüm boyutlan
ve bütünlüğü ile kavrayıp
anladığı zaman, kendi yaşamını
bir büyük sanat eseri haline
getirme olanaklarını da elde
etıniş oluyor. Saygun bunu
gerçekle tiren ender
sanatçılardan biridir. Her büyük
sanarçıda olduğu gibi O'nun da
başanlarının sırrı "sevme
yeteneği" ve "sevme gücü"nde
yatıyor. . .·A K GELİNCE CÜMLE
EK İKLER BiTER· demiyor mu
koca Yunus!?!. . .

Yukandaki yazıyı dokuz yıl
önce kaleme alınıştım.. Saygun, o
taı'ihten vefatma kadar olan
süreyi de hep çalışarak geçirdi;
"çalı ırken yaşadığına "
inananlardan biriydi çünkü.
Çalışmanın en yoğun, eıı
doğurgan bir varoluş biçimi
olduğuna inanıyordu . . .
Ölümünden 14 saat önce
kendisiyle görüşürken bile,
yeniden sahneye koyacağım
Kerem Operası üzerinde
konuştuk uzun uzun. ·Aman

Aydın 'cığım son tablo çok
mühim, Kerem 'in vuslat
sahnesini daha açık bir biçimde
anlatmalıyız. . • diyerek
heyecanla doğruluyordu
yatağında . . . •Nerede büyük bir
başan varsa, orada büyük bir
çalışma mucizesi vardır. . . •
Müzik tarihimizin en verimli, en
büyük ağacı (kendi kökleriyle
uçabilen ağacı) yıkılmış oldu
onun ölümü ile. Ünlü filozof
Nietzsche ·Bazıları öldükten
sonra doğar/ar• demişti. Hiç
kuşku yok, Sayg un da gerlde
bıraktıklarıyla her dinienişinde
yeniden doğacak olan dünya
sanatçılarımızdan biridir.
Çünkü Saygun 'un her eseri
kendi DiiJNİN, TAR.İHİN ve
KÜL TÜRÜN öz suyundan
yaratılmıştıı� SAHİCİDİR,
ÖZGÜNDÜR, GERÇEKÇİDİR,
SEVGI ve HEYECAN yüklüdür.
Saygun aynı zamanda
düşünmeyi, düş kurmayı ve
bilıneyi başkalarından ödünç
alarak yaşaınamızın imkansız
olduğunu bilen ender
sana.tçılarıınızdan biridir. ·Her
gerçek sanat eseri otunulduğu
yöriingenin belirli bir
mesajesinden sonra, o eseri
yaratan sanatçıyı da aşar ve
tüm insanlığın yörüngesine
girer ve böylece evrensel olur•.
Yunus Emre Oratoryosu bunun
eıı güzel örneğidir.
Ne durııyoruz? Neyi bekliyoruz
Gülhane Parkına aygun 'un bir
heyketini dikmek için? Bir başka
ülkenin kendi şehirlerinden
birine Saygun 'un beyketini
dikmesini mi?
Aydın GÜN
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Genel Müdürü

SAYGUN

"Yunus Emre"
Oratoryosu

Bu yıl 6 Ocak günü
kaybettiğimiz besteciıniz Adnan
Saygun Opus sayısını 26 olarak
verdiği Yunus Emre
Oratoryosu'na 1942 Haziranında
ba lamış, -arada başka eserler de
yazmak uretiyle- 1943 Ocak
ayında tamamlaını tır. Saygun'un
·Türk ulusunun ilk büyük şairi
YUNUS EMRE'nin ruhunu
seslendiren bu oratoryo güzel
sanatların eşsiz koruyucusu
Türkiye Cumhurbaşkanı
İNÖNÜ'nün yüce varlığına
arınağandır· ön özü ile eser, ilk
kez 25 Mayıs 1946 Cumartesi
günü saat 16.00'da Ankara Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi büyük
salonunda, be tecinin
yönetiminde seslendirilmi tir.
Cuınhurba kanlığı Filarmoni
Orke trası, bu ilk yorumda
Devlet Konservaruan Opera
Koro u ile Gazi Eğitim Enstitüsü
Müzik Şubesi öğrencileri
korosundan olu turulan büyük
koroya ve olist olarak katılan
soprano Muazzez Ünal, alto
Necdet Demir, tenor Aydın Gün
ve bas Hilmi Girginkoç'a eşlik
etmi tir.
Devlet Konservanıarı temsil ve
konserleri çerçevesinde verilen
bu konserin programı olarak,
içinde değerli bilgiler bulunan
bir kitapçık, çağın aydın Milli
Eğitim Bakanı Hasan-Ali Yücel'in
önsözüyle, eseri açıklayan ve
metni sunan Adnan Saygun'un;
Türk halk müziği ve
folklonından ba ka, müzik
eğitiminde de önde gelen, o
yıllarda Gazi Eğitim Enstitü ü ve
Devlet Konservaruan müzik
öğretmeni, son görevi de
İstanbul Radyosu müzik
uzınanlığı olan Halil Bedii
Yönetken'in (1899-1968); Gazi
Eğitim En titüsü Müzik ubesi
şefi, Türkiye'yi yürekten
benirnseyerek 600'ü aşkın
öğrenci yeti tiren öğretıııen,
orkestra efi ve piyanist Eduard
Zuckıııayer'in (1890-1972)
yazılarıyla yayınlannıı tır.
Tüm oratoryoyu çok güzel
arılatan bu 32 sayfalık kitapçığı
hazırlayanları saygı ve minnetle
anarak, günümüz diline
uymayan pekaz sözcüğü
değiştirerek Halil Becli
Yönetken'in Oratoryo'yu
bölümler halinde incelemesini
sunuyoruz:
·1. Koro: Re bekar - La bemol

gibi eksik beşli aralığı ile, tek ses
halinde başlıyan bir ölçülük
arkesrral başlangıçtan sonra
ikinci ölçüde, koroda baslar
"Teferrüç eyleyü vardım"
mısraını söyler, bir ölçü sonra
basları tenorlar izler; tenor paıtisi
aynı mısraı bir beşli yukardan
tekrar eder. Sonra altolar, daha
sonra sapranolar katılırlar.
"Sinleri gördüm" sözlerini tek ses
halinde bütün koro söyler.
"Düm" hece incieki Mi beınol
notası, iki önceki La notasıyla
artık dörtlü aralığını olu turur.
Gerek bu aralık ve gerek bu
hece üzerinde arkesrrada
duyulan akor ruhta, sözün
anlamını güçlendirerek derin bir
etki yapar. "Karı mış kara
toprak" sözleri gene baslar
tarafından tek ses halinde, kara
toprak anlatunına uygun bir
anlamda söylenir. Aynı sözleri
tenorlar tekı'ar eder, sonra diğer
mısraları sıra ile altolar,
sapranolar söyler; arada altolar
ve baslar ikiye bölünerek koro
altı sesli olur. Koro içinden bir
tenor, solo halinde "Yaylalar
yaylamaz olmuş" mısraını söyler,
koro dört sesli halinde aynı
mısraı tekrarlar. Aynı tenor ses,
gene solo halinde "Kı !alar
kı lamaz olmuş" mısraını söyler,
bütün koro onu tekrarlar,
divanın bütün mistik anlamı,
mistik bir havada bağlılıkla dile
getirilir. Baslar " oğulmuş şol ela
gözler" sözlerini peslerden ağır
bir anlatımla söyler. "Kara
toprağın altında" sözlerinde
müziğe tenorlar da katılır. "Gül
eleren elleri gördüm" sözlerinde
koro derin ve güçlü bir anlatım
kazanır, arada tenariarın ikiye
bölünmesiyle koro beş sesli olur.
Acı bir anlatım sürdüren orkestra
nıttisi birinci parçayı sona erdirir.
2. Recitativo-Tenor solosu : Dört
ölçülük ritmik ve karakteristik
bir ezgi tek ses halinde
orkestrada duyulur, onu tenor
solo u izler. Tenor "Yalancı
dünyaya konup göçenler"
mısraını, gene eksik beşli aralığı
ile başlayan bir ezgi ile söyler.
Bu eksik be li aralığı, gerek
sanat ve gerek halk müziğimiz
makamlannda bulunan özel bir
aralıktır (bestecimiz diğer bazı
e erlerinde olduğu gibi bu
büyük e erinde de onu sık sık
kullanmıştır); makamın esas
karar nonıyla beşinci derecesi
arasında kullanılan bu aralık
yerine göre anlamlı etkiler
yapmaktadır. Bu ezgiye iki
keman, viyolonsel, kontrabas ve
timpani tremololarla e lik eder.

Bu çeşit resitarif ve ona bu
şekilele tremololarla eşlik etme
tarzını besteci Anadolu halk
müziği geleneğinelen almıştır.
1937'de Halk Partisi'nin
yardımıyla doğu illerimizele
yaptığı bir derleme gezisinde
Kars dolaylarında bu şekle
rastlamış, onu saptamıştır. Bu
halk tarzı, bestecinin aynı yıl
bastırclığı "Rize, Artvin ve Kars
havalisi türkü, saz ve oyunları
hakkında bazı bilgiler" adlı
değerli eserinde gösterilmiş ve
notalı örnekler verilmiştir.
Oratoryonun bu ikinci
parçasındaki resitarif ve ona
eşlik şekli işte böyle özel, yerli
bir karakter taşımaktadır. Tenor
solosu orkestrada yine baştaki
ilginç ezginin tekranyla sona
erer.
3. Arya-Alto solosu: Altı ölçülük
bir çalgı başlantısınclan sonra,
yedinci ölçünün sonunda alto
"Ağlamaktır benim işüın" mısraı
ile başlayan ve yine yerli bir ezgi
karakteri gösteren solosunu
söyler. Ona iki obua ve org veya
iki armonium, o da olmadığı
takdirde piyano eşlik eder. Bu
biçimde, sınırlı çalgılarla eşlik
tarzı eskilerde ele vardır.
4. Arya-Bas solosu : Bu solo,
Bestenigar makanunda yazılmış,
cloğaçlama bir karakter gösteren,
bir flüt ezgisiyle başlar. Bu sekiz
ölçülük ezgi tümüyle yerli müzik
stilinde yazılmıştu. Bu flüt
solosunu izleyen bas solosu "Sen
btıncla garip mi geldin, niçin
ağlarsın Bülbül hey" mısralarını,
daha çok pes seslerelen söyler.
Sonra baştaki flüt ezgisi daha
geniş bir halde, yalnız başına
işitil ir. Bas solosu tekrar aıyasına
başlar, "Hey ne yavuz inilersin"
mısraı ve devamı Eviç makamı
çeşnisirıi içerir. Parça yine flüt
solosu ile Bestenigar makamında
bir ezgiyle sona erer. Bu kısımda
Bestenigar, Hüseyni, Eviç gibi
yerli makamlar, tamamen yerli
gelenek ezgi üs!Cıbunda
kullanılmıştır. Oratoryonun en
başta orkestracla işitilen eksik
beşli aralığı, bu flüt ezgisinin
başmda da Bestenigar
makamının özelliklerinden
olarak duyulmuş, hatta aynı
aralık tenor solosunda da
kullanılmıştır.
5. Koral: Bu parça, halkınıız
arasında yayılmış bir Yunus
ilahisirıin, daha sadeleşmiş şekli
fakat otantik sözleri üzerine
kurulmuş, koral üslCıbunu içeren
nefis yerli bir koral örneğidir.
Poıtecle dört diyezli olan bu

parça Sol diyez tonunda başlar
ve yine Sol diyez tonunda biter.
Segah makamı çeşnisini veren
bu kısımda besteci tümüyle bu
makama uygun bir armoni
kullanmıştır.
"Benim adım dertli clolap, suyum
akar yalap yalap" mısralarıyla
başlayan bu koralin başında
oprano ve alto partileri, ikiye
bölünmüş bas partisi tarafından
duble edilir. Dört ölçü sonra
tenor partisi yoruma katılır,
bölümün sonundan iki ölçü
önce "Derclinı varclu inilerim"
mısramda "vardır" kelimesinin
"var" hecesincleki Do-Re-Mi-Sol
diyez disonan akoru bu derdi acı
acı dile getirişe yardımcı olur.
II. Bölüm:

6. Arya-Bas solosu: Bu arya
oratoıyonun karakteristik
ezgilerinden biridir; içinde
"Gözüm açup gördüğüm zından
içi" mısraında olduğu gibi tek
nota üzerinde söylenen yerler
vardır. "Ben bana zulm eyleclim,
ettim günah, neyledüm, nettüm
sana ey padişah" sözleri biraz
resitarifi anelıran üs!Cıpta şiirin
anlamına bağlı bir müzikle
söylenmiştir.
7. Solistler ve Koro: Bu kısım 14
ölçülük bir orkestral giriş ile
başlar; onbeşinci ölçüele alto
solosu "Yaktın beni yanclırdın,
nolclun hey gönül noldun"
sözleriyle başlar. Bu vokal bir
füg teması gibidir, ona üç ölçü
sonra tenor solosu cevap verir;
daha sonra bas solosu temayı,
soprano solosu da cevabı tekrar
ederler. Sololar dön sesli tam bir
ansambl (beraberlik) halini
aldıktan bir süre sonra, koronun
baslan kısa ve çoşkulu bir eda
içinde " Noldun hey gönül,
noldun?" özleriyle yonıma
katılırlar; ortları altolar, sonra
tenorlar ve sapranolar izler.
"Nolclun hey gönül nolclun?"
sözleri dön esli koroda ritrnik,
çabuk ve canlı, heyecanlı bir
anlatını ile tekrarlanır, sololar ve
koro bir puandorg üzerinde
susarlar. Sonra solo partiler, önce
tenor, sırasıyla soprano, alto ve
bas polifonik bir üs!Cıpta "Uçtun
hey gönül" mısraını tekrarlar; bu
sözler yeni, başka şekiller içinele
geliştikten sonra plake akorlar
üzerinde, tümüyle eşliksiz
olarak, dört sesli bir solistler
topluluğu "Hey gönül uçtun,
yedi eieıyayı geçtin" sözlerini
tekrar eder, "Ol dost eline
geçtün" mısraı, önce tenor, sonra
alto, soprano ve baslarda aynı
ezgi ile polifonik bir tarzda
ıs

tekrarlanır. Bir orkestra ara
müziğinden sonra gene arnıonik
bir şekilde " oldun hey gönül
noldun?" sözleri söylenir. Gene
orkestral bir ara müziğinden sonra
"Yakrın beni yandu·dın" kısmı
tekrar bir füg stiliyle başlar, sololar
altında koronun "Noldun hey
gönül nolclun'" sözleri söylenir.
Gene orkestral bir ara müziğinden
sonra "Yaktm beni yanclırclın"
kısmı tekrar bir füg üslGbuyla
başlar, sololar altında koronun
"Noldun hey gönül noldun?"ları
sık sık tekrarlanır; kısım sololar,
koro ve orkesrra eşliğinde büyük
sonoriteler içinde sürer ve biter.
Kısım elerhal sekiz sayılı bölüme
atak yapar.
8. Arioso-Soprano solosu:

Orkesrrada, halkımız arasında
yayılmış bulunan eski bir ilahi
ezgisi duyulur. Sekiz ölçü sonra
soprano solosu aynı ezgi üzerine
"Gel gönül seninle dosta gidelim
dost" mısralarını söylemeye ba lar.
Soloya sekiz ölçü sonra aynı
ezginin arnıonize şekliyle koro
cevap verir. Sopra no solos u devanı
eder, ona gene koro karşılık verir.
Soncia soprano solosu "Hakka
doğru yol oldu, dosta gidelim
dost" mısraını söyler. "Dosta
gidelim" sözleri altında koro icraya
katılır, arkesrrada ana ezgi devanı
ederek kısım sona erer.

söylemeye başlarlar; üstte altolar
ikiye bölünerek koro dört sesli bir
hal alır, kısım sonuna cloğnı koro
"Kalbin1i pak eyle, masiva
hubbünü sil, hubbünü ata kıl,
aşkın ver, evkin ver" sözlerini
söylerken, bu sözlere başladıktan
iki ölçü sonra baslar gene
konuşma korosu halinele aynı
sözleri bir eko gibi tekrar ederler;
kısım, koro ve orkestrada pesten
rize doğru Sol-Do-Fa cliyez akoru
ile sona erer.
l l . Recitativo-Bas solosu: Bir
arkesrral başlangıçtan sonra bas
solosu "Gönlünı düştü bir sevdaya,
gel gör beı1i aşk neyledi? Başunu
verelim gavgaya gel gör beni aşk
neyledi" sözlerini eşliksiz olarak,
yalnız başına dile getirir. ürkesrral
bir ara parçadan sonra bas solo,
bir ara gene eşliksiz, sonra eşlikle
şarkısını sürdürür. Kısım dokuz
ölçülük bir orkestı'a parçası ile
sona erer.

lll. Bölüm

12 . Solistler ve Koro: Oratoryonun
en geniş kısmı ( 17 dakika kadar
süren) bu kısımdır. Uzunca bir
arkesrral giri ten sonra koro
arnıonik üslupta "Aşk gelicek
cümle eksikler biter" mısraını
fonissinıolar içinele söyler. Gene
bir orkesrra ara müziğinden sonra
tenor solosu "Aşkın şarabın içeli"
sözlerini söyler; aynı metrıi dört
sesli koro ve orkestra refakatinde
9. Recitativo-Tenor solosu: Bu
soprano solosu söyler. Ara
soladan önce dört ölçülük bir
orkestral giriş işitilir ki, bu kısımda müziğinden sonra alto "Derya-yı
umnıan olnıuşam, gevherlere kan
duyulan ezgi besteci tarafından
olnıuşanı" sözleriyle solasunu
Kars dolaylarında notaya alınmı
bir "garip" uzun havasının son saz söylemeye başlar; dört sesli bir
kadın korosu bu soloya eşlik eder.
ezgisidir. Bu ezginin notası da
Alto solosu yalnız başına devanı
bestecinin adı yukarda geçen
eder; sonra arkesrrada gene çok
eserinde basılnııştır. Bu otantik
tanınmış bir Yunus ilahi ezgisi 16
halk ezgisinden sonra beşinci
ölçü içinele işitilclikten sonra
ölçüde "Bad-ı sabaya sorsunlar"
koroda baslar, "Aşkın aldı benden
mısraı ile başlayan tenor
beni" sözleriyle eski ezgiyi
solasundaki resitarif de "Garip"
söylemeye başlar; ona tenorlar,
havasının biraz değiştirilıniş
sonra soprano ve altolar katılır;
şeklidir. Orta kısımda orkestı·a da
Ardıhan dolayiarından alınmış olan "Bana seni gerek seni" mısraından
bir "Çukur ova" ezgisi işitilir, onun sonra soprano solosu aynı metni
vokalizlerle, yerli üslGp içinde
üzerinde tenor kendi resitarifini
söylemeye başlar; onu alto, tenor
söyler, sonunda gene aynı Garip
ve bas soloları birbiri ardınca
ezgisine clönülür. Kısım başında
polifonik üslupta vokalizlerle
arkesrrada duyulan saz ezgisinin
tek ses olarak arkesrrada tekrarıyla söyler. Solistlerin beraberliğine
sonra koro da katılır; 14 ölçülük
kısım sona erer.
bir orkestı'a ara müziğinden sonra
10. Koral: Bu kısımda önce
koroda baslar "Efendim hO,
soprano, sonra sırasıyla altolar ve
Mevlam hO" sözlerini dile getirir.
tenorlar "Yarabbi dilerim, aşkın ver
Aynı sözleri sıra ile tenor, alto ve
evkin ver'' sözlerini ayrı ayrı
sapranolar alır; soma bu özler
girişlerle söylerler. Koro da aynı
koro eşliğinde anııonik tarzda hep
partiler, aynı şekilde polifonik bir
birden tekrarlanır. Koro da yalnız
üslupta fakat yalnızca vokallerle
baslar "Ben benliğimelen geçtin1"
girişler yaparken baslar ritimleri
kısnunı söylemeye başlar. "Dost
saptanmış sözleri "konu ma
vaslma eriştim, gümanım yağma
korosu" halinde bir ton üzerinde
olsun" sözlerini tenorlar beraber
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söyler. 14 Ölçülük bir ara
müziğinden sonra koroda
sapranolar hızlı bir tempoda,
heyecanlı bir aniatınıla "Ben
benliğin1i geçtim" mısraını gene bir
füg teması gibi alırlar, ona biraz
sonra altolar kar ılık verir. Sonra
tenorlar temayı, baslar da cevabını
tekrarlayarak koro dört sesli olur
ve bu kısım "Günıanım yağma
olsun" sözleriyle sona erer.
Kısa bir ara müziğinden sonra
arnıonik üslupta "Varlık çün sefer
kıldı" kısnu koroda söylenir, sona
doğra "Cihanım yağma olsun"
mısraı polifonik bir şekilde
tekrarlanır, daha sonra "Aşkın aldı
benden beni" tanmını ezgi
orkestrada duyulur. Koroda baslar
ezgiyi söylemeye başlar, sonra dört
sesli erkek korosu "Ben yanarını
dünü günü, bana seni gerek seni"
nıısralarını söyler; onu soprano,
alto, tenor ve bas izler. Sonunda
"Aşkın aldı benden beni" söylenir;
onu alto, tenor ve bas ve soprano
soloları vokalizlerle yansıtırlar.
Biraz sonra bu solistler
topluluğuna koro dört sesle katılır.
Aynı vokalizli pasajlar bu kez
koroda bas, alto, soprano ve tenor
partilerinde duyulur. Vokalizli
cünıleler kısını sololara geçer;
koro bu kez onlara arnıonik
üsllıpta eşlik eder. ürkesrral bir
ara müziğinelen sonra koroda
baslar "Efendim hlı, Mevlam hlı"
sözlerini söyler; onlara tenorlar,
sonra alto ve sapranolar katılır.
Biraz sonra solistler grubu da
yoruma katılır: Kısım "Mevlam hlı"
sözleri ve orke tranın tremololan
üzerinde ve fortissinıolar içinde,
dinleyiciler üzerinde derin ve
büyük etkiler bırakarak sona erer.
13. Koral: Oratoryonun son
parçası son koraldir. Dört esli
koroda "Sensin kerim, sensin
rahinı" mısralarıyla başlıyan bu
kısım ölçü ve değişiklikleri
arasında, arada alto ve basların
ikiye ayrılmış ekilieri içinde, nefis
bir koral üslupta, yeni koral
sonoritelerle devam eder, "AUah
sana sundum elim" mısraı ile sona
erer. "Elim" kelimesindeki "linı"
hecesinde orkestra ve koro,
koronun Do-Mi-Sol akoru
üzerinde uzun ses tutuşlarına
orkestra aynı akorla eşlik eder ve
eser bu akor üzerinde
pianissiınolar içinele sona erer.
"Allah sana sunudum elim"
mısraının, armoninin en tabii
akonı olan Do-Mi-Sol akonı ile
yansıtılması ne kadar mantıklı,
doğal ve anlanılıdır. Bir saatten
çok bir süre içinde, birılerce ölçü
ve sonsuz derecede zengin ve
yeni onoriteler, birçok tonaliteler

içinde dola tıktan onra Do-Mi-Sol
akaruna dönüş, bana uzun bir
hayat devresinden sonra asla
dönüşlin çok anlanılı bir sembolü
ve açıklaması gibi geleli.
Değerli be tecin1iz Ahmed Adnan
aygun'un, içinde içli ve mistik
duygularını bütün içtenliği ile ve
nefi bir dille dile getirdiği bu
büyük eseri, herşeyden önce,
modern Türk müzik edebiyarma
türünde ilk örneği kazandımuş
oluyor. 600 küsur yıl önce
yaşamı , dilini bugün de
anladığımız ve sonsuza dek
anlayacağınıız büyük Türk şairinin
nefis mısraları be tecimizin yüksek
ilgisi ve emeğiyle büyük bir form
içinde müziktenmiş bulunuyor. Bu
eser birgün herhalde başka dillere
de çevrilecek ve ba ka ülkelerde
de söylenecektir. Adnan Saygun
bu hareketiyle Türk edebiyauna,
Türk kültürüne büyük oranda
hizmet etmiş, bu eseriyle bütün
dünya oratoryo edebiyatma yeni
ve özel bir örnek kazandırınış
oluyor.
Çok değerli besrecin1izi bu büyük
tarihi eserinden ve onun yorumu
yönünden gösterdiği büyük
başanelan dolayı candan kurlarını.
Bu arada eserin yüksek değerini;
korolarının güzelliğini içtenlikle
beğenerek, onları dersleri ve işleri
arasında söylemeye ko an,
onuçta başarılı olan değerli ve
sevgili öğrencilerin1izi ve bu işe
katılan bütün sanatçılarımızı da
candan kurlamayı bir borç biliriın.·
Halil Bedi YÖI\TETKE
Eserin birgün mutlak başka
ülkelerde yorumlanacağını uınan
H.B. Yönetken haklı çıkınış, önce
Fransa'da Salle Pleyel'de besteci
yönetiminde seslendirilen Yunus
Emre, daha sonra ew York'ta
ünlü şef Leopold Stokowski
yönetiminde Birleşnıi Milletler'cle
sunulmu tur. 199 1 Yılının
UNESCO tarafından "Yunus Emre
ve Sevgi Yılı" olarak kabul
edilmesiyle, daha önce eseri
Macaristan ve Alnıanya 'da yöneren
ve plak kaydını gerçekle tiren
Prof. Hikmet imşek'in üstün
çabaları sonucu bu yıl Avrupa'nın
çeşitli ülkelerinde, bu uluslararası
değerdeki eserin1iz pekçok kez
müziksevedere sunulacaktır.
Saygun, Oratoryo unun ba ında
tüm şiirlerin Yunus Emre'nin
olduğunu, onun hayat, ölüm,
Tanrı ve insanlığın alın yazısını ve
sonunda 'Dostvaslına' erişmesini
anlatan şiirlerini konuyu
canlandıracak şekilde sıraladığını
belirtir. (Süre 6 8')

YUNUS EMRE ÜRATORYOSU/ÜRATORIO
I. BÖLÜM

Be parçadan meydana gelen birinci bölümde,
hayau seven, ölümü dü ünen ve hayatın ötesi
hakkında hiç bir ey bilmediği ve bilemediği için
ağlayan Yunus Emre'yi görüyoruz ( o. 1 ,2,3).
için ağlıyor? ( o.4). Çünkü alın yazısını değiştirmek
mümkün değildir ve ona boyun eğmekten başka
yapacak bir ey yoktur ( o.5)

1. Grave (Koro ve Orkestra)

Teferrüç eyleyu vardım sabahın inieri gördüm
Karışmış kara toprağa u nazik tenleri gördüm
Yayialar yaylamaz olmu kışialar kışlamaz olmuş
Bar rutmu söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm
Soğulmuş ol ela gözler belürsüz olmuş ay yüzler
Kara toprağın altında gül deren elleri gördüm.

2. Recitativo

PART I

Yunus Emre loves life, but he thinks about
death and mourns, as he knows nothing
about what lies beyond life ( 1 -3).
Why is he mourning? (4).Because it is not
possible to change one's fare; nothing can be
done but to submit to it (5).

Grave (Chorus and Orchestra)

When dirn gray dawn was breaking cold, the tomb-stones desolate, I saw
Beneath them in the cold dark earth, the tender forlorn dead I saw
Summer's hills shall behold them no more, nor the plains nor the Jow sea-shore
And the tongues once laughing or gay, in the mouths now silent I saw
Their hazel eyes all are sightless now, their radiant faces none can know
And hands that were once fılled with roses, cold and laid in earth I saw.

Recitative

(Tenor solo, Timpani ve Yaylılar)
Yalancı dünyaya konup göçenler
e söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler.

(Tenor solo, Tympani and Strings)
The ones who left a world, deceitful, lying,
They left us here, bereft, remote and lonely
Above their graves is !ike banners flying
They left us here, bereft, remote and lonely.

Kimisinin üzerinde biter otlar
Klıninin ba ında ıra serviler
Kimi masum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler.

On some the daisies, !ike stars, now shine and glow,
Others sleep beneath rows of cypress coldly
The innocent, the sirnple, or the hero
They left us here, bereft, remote and lonely.

3. Aria (Alta so/o, iki Obua ve Yaylı/ar)

Aria (Contralto, two Oboes and Strings)

Bilme yarin neydüğünü
Ömür gülü olduğunu
Gece gündüz olduğunu
Bilme gözüm imden gerü.

So ask not where the loved once lay,
Nor how life's roses droop and fade
Nor if 'tis dawn, or light or shade
Ask not mine eyes, for evermore.

Aldanma dünya alına
Ağudur sunma balına
Dü üp Dünya hayalına
Dalına gözüm şimden geru.

Avoide the earthly sin and snare
The poisoned honey oh beware
Abondon dreams from anywhere
Look down, mine eyes, for evermore.

4. Aria (Bas so/o, Koro ve Orkestra)

Aria (Bass so/o, Chorus and Orchestra)

Ağlamaktır benüm işüm
Ağla gözüm imden geru
Irmağ olan kanlı yaşum
Çağla gözüm imdiden geru.

Since to weep my fare must be
Weep oh mine eyes for evermore
Then, tears of blood flow fast and full
And blow salt tears, for evermore

en bunda garip mi geldin
Niçin ağlar ın bülbül hey
Yorulup iz mi yanıldın
için ağlarsın bülbül hey

Hast tl1ou exiled bither come?
Why art thou mourning, nightingale?
And art thou weary, aweary?
Why art thou mourning, nightingale?

Hey ne yavuz iniler in
Benim derdirn yenilersin
Dostu görmek mi dilersın
Niçin ağlarsın bülbül hey.

Ah! Thy poignant plaint my heart doth rend
And so my sorrow hath, no end;
Art thou too searching for the Friend?
Why art thou mourning, nightingale?

5. Koral (Koro ve Orkestra)
Benim adım dertli dolap
uyum akar yalap yalap
Böyle emreylemi Çalap
Anın içün ben ağiarım
Derdim vardır inilerim.

The groaning water-wheel am I,
From me the sparkling waters fly;
So ordereth the Lord on high
For this I mourn, for this I weep,
This my sorrow, that I must keep.

Beni bir dağda buldular
Kolum kanadım kırdılar
Dolaba layık gördüler
Anın içün ben ağiarım
Derdirn vardır inilerim.

On mountain top a tree I stood,
My lirnbs spread wide as branches should,
They made me wheel and found me good;
For this I mourn, for this I weep,
This my sorrow, that I must keep.

Choral (Chorus and Orchestra)
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Suyum alçaktan çekerim.
Dönüp yükseğe dökerim
Ben Mevla'yı zikr ederim
Anın içün ben ağiarım
Derdim vardır inilerim.

I draw the water from below
And from the height I make it flow
Glorifying God I am
For this I mourn, for this I weep
This my sorrow, that I must keep.

Il. BÖLÜM

PART I I

6. Aria (Bas sola ve Orkestra)

Aria (Bass sola and Orchestra)

Ben bana zfılm eyledüm ettüm günah
eyledüm, nettüm sana ey Padişah.

I alone in my own heart have trust a sword:
This my sin: How have I wronged Thee, Mighty Lord?

Geçmedi mi intikamın, öldürüp
Çürüdüp, gözüme toprak doldurup

Is't not enough, vengeace taking, killing me,
Stiliing me, and in death with earth filling me?

Bir avuç toprağa bunca kiyl-ü kal . .

A handfı.ıl of dust is not worth such dispute.

7. Agitata (Solist/er, Koro ve Orkestra)
Yaktın beni,yandırdın . . . Noldun hey gönül noldun
Alemden usandırdın, noldun hey gönül noldun
Uçtun hey gönül uçtun, yedi deryayı geçtin
Ol dost eline göçtün, noldun hey gönül noldun
Yaktın beni yandırclın . . . N oldun hey gönül no!dun
Alemden usandırdın, noldun hey gönül noldun.

Agitata (Sali, Chorus and Orchestra)

8. Arioso (Soprano sola, Koro ve Orkestra)

Arioso (Soprano sola, Chorus and Orchetra)

İkinci bölümde insanın, kainatın ve onların
alın yazılarının yaratıcısı olan Tanrı'ya
Yunus Emre'nin isyanını görüyoruz. Fakat hayata bağlı
olan gönlü Yunus Emre'nin asıl benliğini sarsıyor:

Ya İlahi ger sual itsen bana
Eydürem işbu cevabı ben sana
Gelmedin dedün kakuma kem deyCı
Dağınadın dedün asi adem deyCı
Gözüm açup gördüğüm zindan içi
Nefs-ü heva dop dolu şeytan içi
Haps içinde ölmiyeyin deyCı aç
Mısmıl-u murdar yedüm bir iki kaç
Nesne eksilttüm mü mülkünden seni
Nesne geçirdüm mü hükmünden senin
Rızkın alup seni muhtaç mı kodum
Ya öğünün yiyüben aç mı kodum.

Gel gönül seninle Dost'a gidelim Dost
Yad olma bilişeJim Dost'a gidelim Dost
O eller, güzel eller anda olan bülbüller
Anlardan gelen yeller Dost'a gidelim Dost
Bir garaip hal oldu elif kaddim dal oldu.
Hakka doğru yol oldu Dost'a gidelim Dost

9. Recitativo (Tenor sola ve Orkestra)

Bad'ı sabaya sorsunlar Canan elleri kandedür
Bilenler haber versünler Canan elleri kandedür.
Haylı zamandır sorarım bir dertli aşık aranın
Kalmadı sabr-u kararırn Canan elleri kandedür.
Fikr ederdüm aklırn ermez yürek yanar taşar durmaz
Naçar oldum gücüm yetmez Canan elleri kandedür.

10. Koral (Koro ve Orkestra)
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Yunus rebeles against God, the ereatar of
human beings and nature and of their fates.
However, his spirit gives warning to his
worldly saul.

Lord Almighty, if now Thou shouldst question me
Hear me, oh Lord, this shall my answer be
Ere the cord was broken, me unheard Thou hadst blamed
Ere a word !'d spoken, a rebel I was named.
For I was bom a slave to those desires
Which Satan in the heart of man inspires:
Hunger has been so oft unsatisfied
'Twixt evi! and good, somethirnes I have erred:
Have I by one farthing ere Thy wealth abated,
Or ever to myself Thy pow'r abrogated?
When did I ever rob Thee, steel or borrow
That which left Thee hungry on the morrow?

By Thy fire I am burned, oh heart, what happened to thee?
In distaste from life turned, oh heart, what happened to thee?
Then flee, oh my heart, then flee, far away over the sea
There the Friend doth wait for thee, oh my heart, what happened to thee?
By thy fire I am burned, oh heart, what happened to thee?
In distaste from life turned, oh heart, what happened to thee?

Come my heart together let us go seek the Friend:
So fear not; with one accord let us go seek the Friend
In that !and with glory glowing, whereever sing the nightingales;
'Tis from thence these breezes blowing, let us go seek the Friend.
Ah' my heart is buming and my footsteps are turning.
For the Truth I am yearning, let us go seek the Friend.

Recitative (Tenor sola and Orchestra)

Breezes of morning as you blow, teli me where the Friend doth dwell
Ler them say if they do but know, teli me where the Friend doth dwell.
A soul in torment long !'ve sought, one is not found by taking thought;
My patience and my peace are short, teli me where the Friend doth dwell.
!'ve meditated long in vain, my tortured heart o'erflows with pain
Now all is lost, my strength is gone, teli me where the Friend doth dwell .

Choral (Chorus and Orchestra)

Ya Rabbi dilerim aşkın ver şevkin ver
Fazlından umarım aşkın ver şevkin ver.
Mest eyle Sen beni hilmiyem ben beni
ra bula can Seni aşkın ver şevkin ver.

My soul longs for Thee, Lord; to me Thy love impart;
My trust in Thy word, to me Thy love impart.
My mind intoxicate, blind my eyes to my state.
Thee to find be my fate, to me Thy love impaıt

Yolunda aşıklar derdinde yanıklar
Canlardan geçtiler aşkın ver, şevkin ver.
Kalbirni pak eyle masiva hubbünü sil
Hubbünü ata kıl aşkın ver şevkin ver.

Their very l ives they spurn, and with devation burn.
Who, faithful to Thee turn; to me Thy love impart.
Purify, Lord, my heart, earthly love from me depart.
Love and joy accord me, love and joy now impart.

ARA BÖLÜM
Ara bölüm Tanrının aşkına ermiş, fakat "Şevk"den
uzak bulunan Yunus Ernre'yi gösteriyor.
Yunus Emre aşkı bulmuş, fakat sükı1na henüz
kavu ınamı tır.

1 1 . Recitativo (Bas so/o ve Orkestra)

INTERMEZZO

The intermezzo contains only a recitativo.
Yunus has reached God's hove, yer is stili
far from "eagemess." He has not reached
calmııess yer.

Recitative (Bass so/o and Orchestra)

Gönlüm dü tü bu evdaya
Gel gör beni aşk neyiedi
Ba ımı verdüm gavgaya
Gel gör beni a k neyledi.

This passion now my heart enfolds
See what this love has done to me;
My soul in thrall this torment holds,
See what this love has done to me.

Kah eserinı yeller gibi
Kah tozarım yollar gibi
Kah akarun seller gibi
Gel gör beni a k neyledi.

Now !ike
ow !ike
Now !ike
See what

III. BÖLÜM

Üçüncü bölümde aşk içinde huzura kavuşmuş,
Dost'a vasıl olmuş ve son nefesini vermeye
hazırlannu Yunus Emre'yi buluyoruz. Onikinci
parça Yunus Emre'nin şiirlerinden mısralar ve
kıt'alar almak suretiyle meydana getirilmiştir.

12. Vivo (Solist/m; Koro ve Orkestra)

the wind I sigh and blow,
the road to dust I go,
the raging torrent I flow,
this love has done to me.

PART III

Yunus has reached a state of serenity. He has
integrared himself in the presence of the
"Friend" and is ready to die. Seetion 1 2 takes some lines
and quatrains directly from Emre's poems.

Vivo (So/i, Chorus and Orchestra)

Aşk gelicek cümle eksikler biter.

Love when it comes leaves nothing to be desired.

Aşkın şarabın içeli kandalığım bilimezem
Şöyle yavu kıldun beni isteyüben bulumazam.
Derya-yı Umman olmu am gevherlere kan olmuşam
Hüsnünde hayran olmuşarn kendüzüme gelimezem.

I've drunk the perfum'd wine of love, whose scent intoxicates my brain
So lost am I, lost and so forlom, I can scarce find myself agaln.
I am an ocean on whose breast the jewelled starlight comes to rest;
Ecstatic with Thy beauty blest, I can no more myself regain.

Aşkın aldı benden beni bana Seni gerek Seni
Ben yanarun dünü günü bana Seni gerek Seni
Aşkın arabından içem Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endi em bana Seni gerek Seni.

Thy love from me myself has ta'en, 'tis only Thee my heart desires
Each night and day with love I bum, 'tis only Thee my heart desires
Like Medjnoun on the mountain peak, to lose myself in Thee I seek,
Only of Thee to think or speak, 'tis Thee, 'tis Thec my heart desires.

Efendinı HG, Mevlam HG.

Alleluia.

Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
Dost vaslına eriştim gümanırn yağma olsun
Varlık çün sefer kıldı Dost andan bize geldi
Vlran gönül nur oldu cıhanım yağma olsun.

Myself itself now denies, so falls the veil from my eyes.
As to the friend my soul flies; my doubts all go with the wind.
Now my joumey is begun, now the Friend to me has come,
My broken heart He has !it, oh my world go with the wind.

Aşkın aldı b nden beni bana eni gerek eni
Ben yanarım dünü günü bana Seni gerek Seni
Aşkın şarabından içem Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endi em bana Seni gerek eni.

Thy love from me myself has ta'en, 'tis only Thee my heart desires
Each night and day with love I bum, 'tis only Thee my heart desires
Like Medjnoun on the mountain peak, to lose myself in Thee I seek,
Only of Thee to think or speak, 'tis Thee, 'tis Thee my heart desires.

Efendim HG, Mevlaın HG.

Alleluia.

13. Koral (Koro ve Orkestra)

Sensin kerlrrı, Sensin rah1m, Allah sana sundum elim
Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim.
Ecel geldi vade erdi bu örnrum kadehi doldu
Kiıııdir ki içmedin kaldı Allah sana sundum elinı.

Ch oral (Cho rus and Orchestra)

Mercy and grace are in Thy face, to Thee oh Lord I stretch my hands
For without Thee no one is safe, to Thee oh Lord I stretch my hands
My our has come, the time is ripe, brinıming o'er is the cup of life
Which all must drink in Thy good time, to Thee oh Lord I stretch my hands.
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İNGİLİZ ODA ORKESTRASı
ENGLISH CHANIBER
ORCHESTRA
Howard GRIFFITHS, şef/conductor
Ayşegül SARICA, piyano/piano
Stephanie GONLEY, keman/violin
Neil BLACK, obua/oboe
Thea KING, klarnet!clarinet
Robin O'NEIL, fagotlbassoon
Frank LLOYD, korno/horn

Georg Friedrich HAENDEL 0685-1759)
Su Müziği Süiti, Fa Majör No.l'den 7 Bölüm
7 Pieces from Water Music, Suite No. ı in F Major

1 . Ouverture (Larga-Allegra), 2.Adagia e staccata, 3.Ailegra, 4.Air,
5.Menuet, 6.Baurree, 7. Harnpipe

Wolfgang Aınadeus MOZART 0756-1791)
Piyano Konçertosu No.15, Si bemol Majör
Piano Concerto No.15 in B fiat Major, KV450
•

Allegra • A ndante • Allegra

Solistlsoloist: Ayşegül Sarıca, piyano/piano

ARA • INTERMISSION

Vaughan WD.J.lAMS ( 1 872-1958)
"Tarlakuşunun Yükselişi'' Keman ve Orkestra için Romans
"The Lark Ascending" Romance for Violin and ürehestea
·

Solist/solist: Stephanie Gonley, keman/violin

Wolfgang Aınadeus MOZART
Senfoni Konçertant, Mi bemol Majör
Sinfonia Concertante in E fiat Major, KV297b
•

Allegra • Adagia • A ndantina can Varlazian i
Solistler/soloists: Neil Black, obua/oboe,
Thea King, klarnetlclarinet
Robin O'Neil, fagotlbassoon
Frank Lloyd, korno/horn

HowARD GRiFFiTHS
Howard Griffith Royal College
of Music'te ( Krallık Müzik
Koleji) C cil Aronovitz ile
viyola, Paris'd Leon Marzin ve
İsviçre'de de Erich Schmid ile
şeflik eğitimi gördü. Uzun bir
süre Ankara Devlet Opera ve
Balesi orkestrasında birin i
viyola olarak görev yaptı,
1978'de kendi oda orkestrasını
kurdu ve daha sonra da aynı
kurumda opera ve operetler
yön etti.
1 980 Yılında İsviçre'ye yerle en
Griffith, önce Konstanz'da
(Almanya) Oda Orkestrası efi
oldu, daha sonra da Fransa,
Almanya, İsviçre, İtalya, ispanya
ve İngiltere'de konserler yönetti
Ba el Radyo Senfoni, Lucerne
Senfoni, İngiliz Oda ve Krallık
Filarmoni orkestralarıyla
konserler verdi, plaklar
doldurdu. 1990'da British
Council'in desteğiyle İstanbul'a
gelen sanatçı, istanbul Devlet
Senfoni Orke trası konserlerini,
İstanbul Devlet Opera ve
Balesi'nde ele "Carmina
Burana"yı yönetti.
Howard Griffiths ayrıca İngiliz
Oda Orkestrası ile onsekizinci
yüzyıl İ viçreli bestecilerin
eserlerini içeren bir CD, Zürih
Yaylıçalgılar Topluluğu ile ele
Mozart'ın eserlerini ve İtalyan
Barok dönemi obua
konçertolarını plağa
doldurmuştur.

'� Katkılanndan dolayı BORUSAN HOWiNC A.Ş. ye teşekkür ederiz.
� We should /ike to thank BORUSAN HOWING A.Ş. for their coııtributions.
��g:g��

Bu konser BRiTiSH COUNCiL 'iıı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
coııcert has beeıı realised in cooperation wilh the BRI77SH COUNCIL.
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AYŞEGÜL SARICA

STEFANİE GONLEY

Müzik eğitimine Manchester'da
Devlet Sanatçısı
Chetham Müzik Okulu'nda
İstanbul'da doğan Ayşegül
başlayan
Gonley, öğrenimini
Sarıca, piyano eğitimine İstanbul
Guildhall
Müzik Okulu'nda
Konservatuarı'nda Prof. Ferdi
David
Takeno
ile sürdürdü ve
Statzer ile başladı; 1951 yılında
birçok
ödülün
yanısıra Oda
Fransa'ya giderek Paris Ulusal
Müziği
Ödülü'nü
de aldı.
Konservatuarı'nda Lucette
Kazandığı bir bursla Amerika'ya
De caves ile piyano, Pierre
gitti ve juilliard Müzik Okulu'nda
Pasquier ile de oda müziği
Dorothy DeLay'in öğrencisi oldu;
çalıştı. Konservatuardan 1953
daha
sonra da Berlin'de İlan
yılında, Birincilik Ödülü (Premier
Gronich ile çalıştı. 1986'da
Prix de Concervatoire National
Kanada'da Banff Güzel Sanatlar
de Paris) ile mezun oldu.
Merkezi, 1987'de Amerika'da
Marguerite Long'un
Aspen Müzik Okulu'nda ihtisas
denetimindeki çalışmalarından
yapan Stefanie Gonley son üç
sonra 1959'da Marguerite Long
yıldır da, Prussia Cove'de yapılan
jacques Thibaud Uluslararası
Oda Müziği Festivali Uluslararası
Yarışması'nda Paris Kenti
Ödülü'nü aldı.Sanatçının konser Müzisyenler Semineri'ne
verdiği �lkeler arasında İngiltere, katılmıştır.
1986 yılında Shell-Londra
Fransa, !talya, Almanya,
Senfoni Orkestrası ulusal
Avusturya, Belçika, SSCB,
Macaristan, Çekoslavakya, İsveç, �ursunu kazanan Gorıley,
lrlanda, Hollanda, Almanya,
Norveç, Finlandiya ve
Isveç ve Hong Kong'da resiraller
Avustralya'yı sayabiliriz.
verdi, orkestralar eşliğinde çaldı;
1968 yılından bu yana
radyo ve televizyon
Cumhurbaşkarılığı Senfoni
prograrnlarına katıldı. ingiltere'de
Orkestrası'nın daimi solistliğini
Filarmonia
ve Kraliyer Filarmoni
yapan Ayşegül Sarıca, 1971
orkestraları konserlerine solist
yılında Türk Hükümeti'nin
olarak katıldı, Oriol Topluluğu
sanatçılara verdiği en büyük
(Berlin) ile konserler verdi.
ödül olan "Devlet Sanatçısı"
ünvanıru aldı.Sanatçıya 1974
İlk kez 1990 yılında İngiliz Oda
Orkestrası konserine solist olarak
yılında da Fransa Kültür
Bakanlığı tarafından "Chevalier
katılan Stefanie Gorıley, daha
sonra orkestranın birinci
de l'Ordre des Arts et des
Lettres" madalyası verildi. ilk
kemancılığı görevine atandı.
plak çalışmasını geçtiğimiz yıl
Hungaraton firması ile yapan
Ayşegül Sarıca, Hikmet Şimşek
yönetimindeki Macar Devlet
Orkestrası ile Cemal Reşit Rey'in
"Katibim" çeşitlernelerini plağa
doldurmuştur.

NEiL BLACK
l l Yaşında obua çalmaya
başlayan Black, beş yıl sonra
Ingiliz Ulusal Gençlik Orkestrası
birinci obuacısı oldu, ancak
müzik karlyerine ara vererek
Oxford Üniversitesi'nde tarih
okudu. Profesyonel müzik
kariyecine 1959'da Londra
Filarmoni Orkestrası'nda
başlayan sanatçı daha sonra
İngiliz Oda Orkestrası üyesi
oldu; orkestranın İngiltere ve
yurtdışındaki konserlerine solist
olarak da katıldı. Daniel
Baremboim yönetimindeki
İngiliz Oda Orkestrası ile
Srauss'un obua konçertosunu,
Jeffrey Tate'in yönettiği aynı
orkestra ve kemancı Frank Peter
Zinunerman'ın katılımıyla
Bach'ın keman ve obua için Re
rninör konçertosunu ve
Albinoni'nin obua konçertosunu
plağa doldurdu.
ihtisas kursları düzenleyen,
aranılan bir solist ve eğitmen
olan Neil Blake 1989 yılında
OBE (Order of the British
Empire) nişanını aldı.

THEA KiNG
Thea King solist, oda müzikçisi,
orkestra üyesi ve eğitmen olarak
çok yörılü bir sanatçıdır: Melos
ye Robles toplukları üyesi ve
Ingiliz Oda Orkestrası birinci

klarnetçisidir; İngiltere, Avrupa,
Hong Kong, Japonya, Brezilya
ve ABD'de solist olarak birçok
festivale katılmış ve resiraller
vermiştir. 1961-87 yılları arasında
Krallık Müzik Koleji'nde
profesörlük yapmış olan sanatçı,
halen Guildhall Müzik
Okulu'nda ders vermektedir ve
1985'de OBE (Order of the
British Empire) nişanıru almıştır.
İngiliz ve ondokuzuncu yüzyıl
bestecilerinin eserlerine, özellikle
de Spohr ve Crusell gibi az
tanınarılara solo plaklarında yer
veren Thea King'in doldurduğu
plaklar şunlardl!: Jeffrey Tate
yönetimindeki Ingiliz Oda
Orkestrası ve Gabrieli Dörtlüsü
eşliğinde Mozart'ın obua
konçertosu ile obualı beşlisi;
Gabrieli Dörtlüsü ile Brahms'ın
beşlisi; Clifford Benson ile
Brahrns sonatlar; Howard
Blake'in klarnet konçertosu
(besteci yönetimindeki İngiliz
Oda Orkestrası ile); Andrew
Litton yönetimindeki İngiliz Oda
Orkestrası eşliğinde Seiber ve
Lutoslawski'nin eserleri.

RoBiN O'NEiL
1985 Yılından beri İngiliz Oda
Orkestrası üyesi olan O'Neil,
Londra'da doğdu ve 13 yaşında
fagot çalmaya başladı; bir yıl
sonra da Ingiliz Ulusal Gençlik
Orkestrası birinci fagotçusu oldu.
Martin Gatt ve Graham Sheen ile
Guildhall Müzik Okulu'nda
eğitim gördüğü sırada Karajan,
Abbado ve Baremboim'in
yönettiği Avrupa Topluluğu
Gençlik Orkestrası'nda çaldı.
Okulu bitirdikten sonra solist
olarak Londra, Avustralya,
Singapur, Edinburg ve Evian
festivallerinde konserler verdi.
İngiliz Oda Orkestrası'nın
İngiltere, Macaristan, Türkiye,
!sviçre ve ABD turnelerine
katılan ve Mozart, Vivaldi, Villa
Lobos ve Webern'in eserlerini
çalan Robin O'Neil, 1989'da
Londra'da Wigmore Hall'da ilk
resiralini verdi.
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FRANK LLOYD
19S2'de Comwall'da doğan Lloyd,
müziğe trorrıbonla başladı ve 16
yaşında Krallık Deniz Bandosu'na
katılınca kornoyu seçti. 197S'de
Krallık Müzik Akademisi'ne girdi
ancak birinci dönernin sonunda
okuldan ayrılarak İskoç Ulusal
Orkestrası üyesi oldu ve dört
buçuk yıl boyunca bütün ünlü
korno konçertolarını çaldı.
1979'da Londra'ya dönen sanatçı
Krallık Filarmoni Orkestrası üyesi
oldu ve 1982'de de İngiliz Oda
Orkestrası'na katıldı. Aynı
zamanda London Brass Ensemble
üyesi olan Frank Lloyd bu
toplulukla sürekli olarakturnelere
çıkmaktadır. Sanatçı İngiliz Oda
Orkestrası konserlerinin yanısıra
resiraller vermekte, plaklar
doldurmaktadır.

HAENDEL
Su Müziği

Almanya'da doğan, İtalya'ya
giderek bu ülke m�ziğini
öğrenen, sonra da Ingiltere'ye
yerleşen Georg Friedrich Haendel
Avrupa karakterlerini de
kendinde toplamıştı: Çalışma
disiplini ve gücü ile Alman, ateşli
ve heyecanlı davranışları ile
İtalyan, ça pkınlıklarını ustaca
gizlediği özel hayatı ile _Fransız, iş
hayatındaki tutumu ile Ingiliz
olarak sanki Avrupa Topluluğu
vatandaşıydı. . . İtalyan operalarını
incelemiş dönüşünde, 1 710'da
Hannover sarayında orkestra
yöneticisi olmuştu. Ancak yılın
sonunda Londra'ya gitmiş, orada
sahnelenen Rinaldo operasının
başarısı üzerine Almanya'yı
savsaklarnış, 1 7 12'den sonra
İ ngiltere'ye tam olarak
yerleşmişti.
Onsekizinci yüzyıl İ ngiltere'sinin
eğlenceleri de şiddetli çatışmalara
yol açıyor, horoz döğüşlerinde
bahis tutuşmalar büyük gerginlik
oluşturuyor; her eğlence, her
konser sofularla reformcular
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arasında çekişmeler yaratıyordu.
Opera seyircileri arasında da
kavgalar çıkıyor -günümüz futbol
maçları gibi- kötü durumlarla
karşılaşmaktan çekinen gerçek
dinleyiciler temsillerden
kaçınıyorlardı. O yıllarda Kraliçe
Anne'in aldığı tedbirlerle düzene
giren eğlence yaşarnı Haendel'i
çekmişti. Ancak, Kraliçe Anne
öldükten sonra, erkek kardeşi
koyu bir katolik olduğu için,
ailenin bir kuzeni, Hanrıover
Prensi Georg Ludwig, I.George
olarak İngiltere tahtına çağrılmış,
böylece Haendel'in terkettiği eski
patronu kral olmuştu. Onun
çağında Londra'da opera tutkusu
azaldı; yeni kral daha çok açık
havayı ve Thames ırmağı
üzerinde verilen konserleri
seviyordu: Bu konserlerin,
eğlencelerin parası da kralın
cebinden çıkmıyor, soylular daha
önce parasını topladıkları
konserlerden kazanç da
sağlıyorlardı. Baron Kilmanseck'in
müzikçilere ıso pound vererek
1 7 Temmuz akşamı düzenlediği
gezi, Londra'dak i Alman elçisi
Friedrich Benet'in Berlin'e 1 9
Temmuz 1 7 1 7'de yolladığı raporla
şöyle belgelendi: ·Kralın akşam
saat sekizele Whitehall'dan bindiği
teknesinde Düşes Bolton, Kontes
Godolphin, Madam de
Kilmanseck, Mrs. Were, Kont
ürkney gibi soylularla uşağı
bulunmaktaydı. Kralın yanında
giden, şehir kurupanyasının
tuttuğu teknede her türlü çalgıyı,
çoğunlukla üflemelileri çalan SO
müzikçi vardı. Özellikle bu gezi
için Halle doğumlu Haendel'in
bestelediği eseri kral çok beğendi
ve her tekrarın bir saat sürmesine
karşın iki kez yemekten önce, bir
kez de sonra tekrarlattı. Teknenin
çevresindeki kayıkların sayısı
sayılamayacak kadar çoktu.
Chelsea'de gece l.OO'de yenen
yemekten sonra kral saat üçte
ayrıldı ve dörtbuçukta St. ]ames'e
döndü•. Elçinin bu gezinti için
yazıldığını belirttiği, hatta kralın
dargın olduğu Haendel'i bu güzel
müzikten ötürü affetmesinin ne
derecede doğru olduğu
bilinmiyor. Ancak bestecillin Su
Müziği diye anılan eserinin 171S17 yılları arasında, yaylıçalgıları
da içeren geniş kadrolu bir
üflemeçalgılar topluluğu
tarafından açık havada çalınmak
üzere yazıldığı sanılıyor.
Tümü üç bölüm halinde, yirıniyi
aşkın barok stilde arya ve
danslardan oluşan müziğin ilk
bölümü (Fa Majör Süit),
üfleıneçalgıları tam bir açık hava
müziği gibi değerlendirmesine
karşın, ikinci bölümde (Re Majör
Süit) trompedere daha çok önem
verilmiş; üçüncü bölüm (Sol

Majör Süit) ise zarif çalgılama
tekniği ile daha çok kapalı
salonlara yakışır.
Besteemin elyazması
kaybolmuştur. Ancak Haendel
kör olduktan sonra da yardımcı
olan kopist Johann Christoph
Schmidt'in 1 730'da yazdığı
elyazması kopya Manchester'deki
Aylesford koleksiyonunda
bulunmaktadır. Daha sonra
1 733'de Walsh yayınevi tarafından
"Seçkin Su Müziği" adıyla basılan
nota ise ancak yedi bölümü
kapsıyor. Tüm bölümler 1 788'de
Haendel'in ölümünden 29 yıl
sonra yayınlanınış. Bu nedenle
Haendel'in Su Müziği'ni yazmak
için çeşidi süitlerden yararlandığı
ve en ünlü parçalardan
Hornpipe'ı ancak 1730'da
bestelediği biliniyor. Daha sonra
kapalı yerlerde de çalınan,
yaylıçalgıların sayısı arttırılan ve
sürekli bas olarak klavsene de yer
verilen Su Müziği, çağdaş orkestra
düzeninde ilk kez, Manchester
Halle orkestrası yöneticisi Sir
Harnilton Harry'nin ( 1879-194 1 )
altı parçayı içeren uygulamasıyla
seslendirilıniş. Günümüz
orkestraları ise genellikle iki
obua, iki fagot, iki korno, iki solo
keman, yaylıçalgılar ve sürekli
bas (klavsen) düzeni ile e eri
yorumluyorlar. İngiliz Oda
Orkestrası ise ı. Süit'ten 7 bölüm
çalıyor.
1 . Uvertür: Süitin önce ağır ve
ağır (Largo) tempoda,
üfleıneçalgılarla törensel başlayan
giriş müziği -Fransız srilindeki
gösterişli uvertür-, canlı (Allegro)
tempodaki iki sesli bir kanona
dönüşür. Onu izleyen Adagio e
staccato, ağır ve kesintili akışla 2.
Bölümü oluşturur. 3. Bölüm ise
neşeli-ağırca-neşeli (Allegro
Andante-Allegro) olarak üç karşıt
bölınelidir. 4. Bölüm, teması
önce keınanlarla duyumlan zarif
bir aryadır (Air). Minör bölmede
ise tahta üfleınelerle seçkinleşir.
Sırayla çalgıları dolaşan ezgi
birinci kornonun -herhalde açık
havada oldukça etki yaratan- tiz
Do sesinde yükselir ve sakin
biçimde sona erer. S. Bölüm, Su
Müziği'nde altı değişik ınenuet
dansı kullanan Haendel'in en
zarif menuetlerinden biridir. Onu
izleyen çok kısa, canlı dans
keınarıların pia no-forte
kontrasdarla sunduğu iki zamanlı
eski Fransız dansı Bourree
6. Bölümü oluşturur. 7. Bölümde
bu kez, İngiliz halk dansiarına da
önem veren Haendel -adını ulusal
çalgı gaydadan alan- Hornpipe'ı
değerlendirir; bu canlı, eğlenceli
ve umulmadık aksaniada gelişen
geınici dansını önce tahta
üfleıneçalgılar, sonra da yaylılar
neşeyle sergiler. (Süre 23')

MOZART
Piyano Konçertosu
No. 15
Çocukluğu, babası ve kızkardeşi
ile Avnıpa'nın önemli müzik
merkezlerinde saraydan konağa
gezerek geçen ve herkesi hayran
bırakan Wolfgang Amadeus
Mozart, büyüdüğü zaman aynı
ilgiyi göremedi: Ders veriyor,
ı marlama eserler yazıyor ve fırsat
buldukça turneye çıkıyordu.
Ancak bu konser yolculuklarına,
patronu Salzburg Başpiskoposu
izin vermek isteıneyince 1781'de
Viyana'ya taşındı. 1782'de
Constanze ile evlendi. "Saraydan
Kız Kaçırma" Operası ile ünü
artmış, piyanoda kariyerinin
doruğundaydı ve özel derslerden
başını kaldıramıyor, beste
yapınaya ancak geceleri olanak
bulabiliyordu. 1784 yılında da 
ölümüne birkaç hafta kalıncaya
kadar sürdüreceği- katalog tutma
işine başladı.
1784 yılında yazdığı altı piyano
konçertosu ile ·Büyük Konçertolar•
dönemi başladı: Öğrencisi Barbara
Ployer için No.14 (KV499), No. lS
(KV4SO), No. 16 (KV4Sl), yine
öğrencisi Barbara Ployer için
No. 17 (KV4S3), kör piyanist Maria
Theresa von Paradies için No. 18
(KV4S6) ve No.19 (KV459) piyano
konçertoları onun bu alanda
ustalığa geçişini ınüjdeler. Çünkü o
zamana kadar alışılmamış bir
virtüozluk dışında, bu konçertolara
dramatik yapı ve senfonik stil
getirilmiş, ayrıca yorum için daha
fazla müzikal zeka öngörülmüştü . . .
Mozart'ın kataloğuna ikinci olarak
işlediği ve ıs Mart 1784 günü, bir
öncekinden beş hafta sonra
tamamladığını kayelettiği No. lS Si
bemol Majör Piyano
Konçertosunu, -bir öncekinin
tersine- kendisinin çalmak
istediğini babasına 26 Kasım 1784
tarihli mektubunda yazar ve
KV4SO Si bemol (Almanca B) ile
KV4S1 Re (Almanca D)
konçertolarını ima ederek, .. çalanı
terletecek; ama ben örnek B'yi
örnek D'den çok daha zor
buluyorum• der. Gerçekten de
Mozart'ın en güç konçertolarından
olan eserde besteci orkestra
düzenini de artık isteğe bağlı (Ad
libituın) bırakmamış;
üfleıneçalgıları, yokluğunun
sıkıntısmı çektiği Salzburg Saray
Orkestrası kadrosundan daha
zengin tutarak, bir flüt (Finalde),
iki obua, iki fagot ve iki korno
olarak saptamıştı. 28 Yaşındaki
besteci, özendiği bu konçertosunu
da, belki rakiplerinin eline
düşmesinden korkarak, partilerin
yazılınası için, güven duyduğu
•

Salzburg'a yollarruştı: ·Viyanalı
kopistlerin bir çok kopya çıkarıp
ta beni dolandırmalarından
kendimi nasd koruyabilirim· diyor;
bu viıtüoz konçertoyu yalnızca
kendine saklamak istiyordu.
Yine de o gürllerde değeri tam
olarak aniaşılamayan piyano
konçertolarını 1796'da yeniden
keşfeden ve onlara, ·Mozart'ın
piyano konçertolarının kesin
yorumu için talimatlar·ı ekleyen
August Eberharci Müller olmuş,
onu Karl Reinecke (1891), Arnold
Schering (1927), Girdiesrone
0939) ve A Einstein (194S)
izlemiş ve bu uğurcia çaba
göstermişlerdir.
Konçertonun 1 . Bölümü neşeli
(Allegro) tempoda 4/4'lük ölçüde
S.i bemol Majör tonda başlar.
Utlemeçalgıların eşliksiz olarak
sundukları Divertimento benzeri
bu başlangıcı, birkaç ölçülük
serbest fantezi biçimindeki
pasajlada solo piyano izler ve ilk
temayı duyurur. İkinci tema ise
daha akin ve ezgisel niteliktedir.
Gelişim (Exposition) ve kısa
ritornel'den (Nakarat) sonra
piyano, virtüozluğu ile ilgi çeker
ve bölüm parlak bir kadansla sona
erer.
Ağırca (Andante) tempodaki,
3/8'lik ölçüdeki 2. Bölüm, iki
ınısralık bir lied karakterindeki
sade ve yaylıçalgılar tarafından
duyurulan tema üzerine kurulu iki
vaıyasyondan oluşur. Bu
vaıyasyonlar ise sevgi doludur ve
fazla aşırılık taşımaz. Bu iki
mısralık temanın vaıyasyonunda,
her mısranın bitiminde piyano
ince süslemeleri tekrarlar. Bölüm,
sevirrdi bir kromatik pasajla
ulaşılan kısa Coda ile biter.
Neşeli (Allegro) tempodaki, 6/8'lik
ölçüdeki 3. Bölüm piyanoya
çalınması güç, fakat parlak
olanaklar sağlayan bir Rondo'dur.
Flütün bu bölümde katıldığı
ütlemeçalgıların av borularını
anımsatan figürleri nedeni ile A.
Einstein, fınali bir "Chasse" (Av
Sahnesi) olarak tanımlar.
Piyanonun çaldığı ikinci kadans,
ana temanın olağanüstü bir
yükselişle işlenmesidir. Solo ve
orkestra arasındaki değişimler de
virtüoz unsurlar içerir; özellikle
piyanistin çapraz elle çalışının da
hayranlık uyandırdığı bölüm
parlak bir finalle sona erer.
(Süre 27')

WiLLiAMS

MOZART

Tarlakuşunun
Yükselişi

Senfoni Konçertant

İngiliz besteci Ralplı Vaughan
Williams, kırlarda acı çeken bir
tarlakuşunu orkestra eşliğinde
keınanla bir romans biçiminde
cardandırmak istemiş ve bunun
için de önce kemancı Marie Hill'i
düşünmüştü. 1914 yılının savaş
kargaşası içinde bestelediği, ancak
savaşın bitiminden sonra 1920'de
'
solo kemandan başka iki flüt,
obua, iki klarnet, iki fagot, iki
korno, üçgen ve yaylıçalgılar için
düzerliediği Romans'ı, her
ütlemeçalgıdan bir tane
değerlendirmek suretiyle oda
orkestrası için de yazdı. O anda
doğaçlama yazılmış bir fantezi ibi
olan eser aynı zamanda Ingiliz şair
ve hikayeci George Meredith'in
(1828-ı909) aynı adı taşıyan şiirini
temel alır.

g

120 Mısra uwnluğundaki şiirin 12
mı ralık bölümünü Romans'ın
başına alan Vaughan Williams,
·Kalkarak daireler çizen, bir gümüş
zincir şeklinde şakıyan, cennetini
dolduruncaya kadar öten• kuşu
solo kemanla yansıtıyor: Ağır ve
temkinli (Andante sostenuto)
tempoda, 6/8'lik ölçüde başlayan
eserde, orkestranın iki ölçü süren
ağır girişini solo kemanın uzun bir
kadansı izler. Ölçüye bağımlı
olmadan (Senza misura) kemanın
birşey araştırırmış gibi tarzda
sunduğu soloyu, orkestra zarif
b,irinci tema ile cevaplandırır.
Once kornonun duyurduğu şarkı
benzeri ikinci temayı izleyen
ağırca (Largamento) bir gelişimden
sonra, uwn tutulan bir orkestra
akoru üzerinde başka bir keman
kadansı bir arabesk gibi sergilenir.
2/4'lük ölçüde bir İngiliz halk
dansı benzeri olan orta bölme
'
sakin ama neşelice (Allegreno
tranquillo) tempodaki üçüncü
tema ile karşıtlık yaratır. 6/8'lik ile
8/9'luk arasında değişen ölçülerde,
pasto ral havadaki dördüncü tema
ile, daha önceki bölmeleri
arumsarrruş gibi, 2/4'lük ölçüde,
neşelıce ama çok sakin (Allegretto
molto tranquillo) tempoda kısa bir
pasaj birbirini izler. Tekrarcia ise
'
asıl tempoda (Tempo del
principio) beliren başlangıç
temaları, özellikle giriş teması
sergilenir ve romans, kemanın
uwn kaclansını, önce orkestranın
uzun tutulmuş akorunun üstünde,
sonra da tek başına duyurarak
eseri ölümcül (Morendo) sona
sessizce ulaştırır. (Süre 12')

22 Yaşındaki Mozart 16 yaşındaki
Aloysia Weber'e aşık olduğu için
annesi ile beraber çıktığı Paris
yokuluğunu sürdürmek istemez
'
Mannheirn'da kalmayı yeğler.
Ancak babasının israrı üzerine 23
Mart 1 778'de Paris'e u laşırlar.
Babasının ona verdiği tavsiye
mektuplan ve adreslerle başarı
yollarını arayacaktır genç besteci.
Mozart, eski dostları Baron F.M.
von Grirnm'in öğütlerine uyarak,
"Concerts Spirituels" (Spiritüel
Konserler) diye anılan dizi
konserlerin direktörlüğüne
1777' de atanan tenor ve
emprezaıyo Jean Le Gros'ya
( 1 730-1793) başvurdu; bu arada
babasına yazdığı S Nisan ı 778
tarihli mektupta, ·Flütte Wendling,
obuada Ramm, kornoda Punto
'
fagotta Ritter'i düşünerek bir
Sirıfonia Concertante
besteleyeceğini· bildiriyordu.
Ancak Tuilleries'deki bu
saygıdeğer konserlerin yöneticisi
]. Le Gros konserde, Holzbauer'in
dini eseri Miserere'nin de yer
almasını istedi. Mozart ı Mayıs
tarihli mektubunda, ·Sahne
gerisinde birşeylerin döndüğünü,
Sirıfonia için çok çalıştığını, dört
solistin eseri sevdiklerini Le
Gros'nun eseri kopya içi� aldığını
fakat dört gün hiç elini
sürmediğini, notaları bıraktığı
yerde bulduğunu• yazar. Mozart
Paris'te iken eser yorumlanmaz; o
arada sipariş üzerine tlüt ve arp
için konçerto (KV299) besteler
Küçük Şeyler (Les Petits Riens
balesi sahnelerrif ve Parisliler hep
forte yerlerde alkışladıkları için
özellikle "gürültülü" yazdığı Re
Majör (KV297) No.31 "Paris"
senfonisi Concerts Spirituel'de
çalınır. 3 Temmuz'da annesi ölen
genç besteci 26 Eylül'de Paris'ten
ayrılır. 3 Ekim'de Strasburg'dan
yazdığı mektupta, ·Le Gros'da
hala iki uvertürün ve Sirıfonia
Concertante'nin notalarının
bulunduğunu ve onun bunlara
yalnızca kendisinin sahip
olduğunu sanclığını; ancak
hepsinin belleğinde olduğunu,
eve döner dönmez hemen oturup
notaya çekeceğini· babasına
bildirir.
.

)

Sinfonia Concertante'nin daha
sonra, belki de 1779 yazında
seslenciirildiği sanılıyor. Yüzyıla
yakın süre kaybolan ve ancak
18SO'lerde bilinmeyen bir kopistin
yazdığı notalar sonradan
bulunmuştur: Bu kez solo
çalgdarın biri (tlüt) değişmiş, flüt
ve obua'nın partileri de sırayla
obua ve klarnete verilmişti. Bu

düzenlemeyi belki de -Franszların
sevgili çalgısı flütü pek
sevmeyen, ancak zorurdu olarak
bu çalgı için eser yazan
Mozart'ın yaptığı sanılıyor.
Barok "Concerto Grosso" stilinde
yazılan, bir solo çalgı grubunun
orkestra ile karşılıklı konçertant
biçimde yarışmasını sergileyen
'
ilk kez ı 7SO'de çıkan ve
1770'lerde moda olan Sinfonia
Concertante (Senfoni Konçertant)
tarzı, 1830'lara doğru ortadan
kaybolmuş; bu kısa arada ı so
kadar besteci bu türele SOO kadar
eser yazmıştır. Genellikle saraylar,
soylular için değil de, müziksever
halka açık konserlerde çalınmak
üzere bestelenen bu stilde
Mozart, bir yıl sonra 1 779'da daha
ünlü olan keman ve viyola için
Sirıfonia Concertante'sini (K.364)
yine aynı tonaliteele yazacaktı . . .
Bu arada bestecinin yine aynı
tonaliteele yazdığı söylenen ve
konserlerde de ender çalınan bir
Sinfonia Conceıtante'si
(K.App.C14.0ı) ise uzmanlarca
o�inal olarak kabul edilmiyor.
Obua, klarnet, korno, fagot ve
yaylıçalgılar ile iki obua ve iki
kornodan oluşan orkestra için
yazılan eser üç bölümlüdür.
Orkestranın çaldığı pasajlada
solistlerin pasajları genellikle
birbirinden kesin sınırlada
ayrılmıştır. Konçertant bir kuartet
oluşturan dört solistin uyumlu bir
armoni sergilediği, bazan da tek
tek duyulduğu, neşeli (Allegro)
tempodaki l . Bölümün ana
teması, bestecinin Mi bemol
Majör Senfonisinin (KV132) ve
aynı tonalitedeki No.22 Piyano
Konçertosunun (KV482) giriş
temalarını anımsatır.
Ağır (Adagio) tempodaki 2.Bölüm
ise melodik güzelliği ile ilgi
çeker. Dört solistin partileri ön
plandadır ve orkestranın eşliğinde
seçkinleşirler.
3.Bölüm ise biraz daha cardı
(Andantino) tempoda birçok
çeşitlemeyi (con variazioni)
kapsar. Obuanın sunduğu ana
temanın -Fransızların verdiği adla,
o çağda müzikli komedilerde de
yeralan biçimde zarif bir
aıyacığın-, "Arietta"nın üzerine l l
çeşitleme oluşturulur. Bu
çeşitlemeler her kez küçük
değişirrderle orkestra tarafından
çalınan bir tekrarla birbirine
bağlanır. Son bölüm solistlere
ustalıklarını ortaya koyma olanağı
da sağlayan biçimde gelişerek
sona erer. (Süre 19')
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İNGiLiZ ODA ORKESTRASı
ENGLISH CHAMBER
ORCHESTRA
Howard GRIFFITHS, şef/conductor
Frank LLOYD, korno/horn
Neil BLACK, obua/oboe
Georg Friedrich HAENDEL 0685-1759)
Saha Melikesi'n.in Gelişi/Arrival of the Queen of Sheba
(Solomo Oratoryo'sundan/from the Solomo Oratorio)
Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Korno Konçertosu No.4, Mi bemol Majör
Horn Concerto No.4 in E fiat Major, KV495
• Allegra moderato • Romanze. Andante • Rondo. Allegra vivace

Wolfgang Amadeus MOZART
Obua Konçertosu, Do Majör/Oboe Concerto in C Major, KV285d
• Allegra aperto • A ndante ma non troppo • Allegra

ARA • INTERMISSION

David MATiliEWS 0943)
Bach'ın Bir Korali Üzerine Çeşitlemeler, Op.40
Variations on a Bach Chorale, Op.40
Joseph HAYDN 0732-1809)
Senfoni No.83, Sol minör "Tavuk"
Symphony No.83 in G minor "La Poule", Hobl83
• Allegra • Andante • Men uetto-Trio • Finale. Vivace

A. Katkılarından dolayı bir KOÇ kuruluşu olan AYGAZ A.Ş. ye teşekkür ederiz.
� We should /ike to thank AYGAZ A.Ş., an aifi/iate ojKOÇ for their contributions.
Bu konser BRİTiSH COUNCiL 'in işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
This concert has been realised in cooperation with the BRIDSH COUNCIL.
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lNGİLİZ ÜDA
ÜRKESIRASI
Birinci şefliğini jeffrey Tate'in,
konzerunaysterliğini de jose
Luis Garcia ve Maciej
Rakowski'nın yaptığı ingiliz Oda
Orkestrası 1960 yılmda
Londra'da Royal Festival Hall'da
ilk konserini verdi.
Repertuarındaki klasik ve
çağdaş müziği, yeni bestecilere
sürekli eserler sipari ederek
genişleten orkestra, günümüzde
dünyanın önemli toplulukları
ara mda bulunmaktadır.
Londra'da verdiği konserlerin
yanısıra İngiltere'de ve
yurtdışında turneler yapan
orkestra ayrıca film müzikleri
yapmakta, televizyon
programiarına katılmaktadır.
İngiliz Oda Orkestrası'nın uzun
yıllar Benjamin Britten ile olan
işbirliğinin İngiltere'nın müzik
tarihinde önemli bir yeri vardır
ve Daniel Baremboim, Raymond
Leppard, Murray Perahia,
Pinchas Zukerman gibi ünlü
şef/solist ikilileri doğmuştur.
1985 yılında, topluluğun 25.
Kuruluş Yılında jeffrey Tate
orkestranın sürekli şefliğine
atanmıştır.
Ashkenazy, Baker, Barbirolli,
Davis, Domingo, Kubelik,
Malcolm, Rostropovich, tern,
Te Kanawa, Tortelier gibi
ünlülerle bugüne kadar 800
kadar eseri plağa dolduran
orkestranın kayıtları birçok ödül
almıştır. Topluluk en son olarak
jeffrey Tate yönetiminde Mozart
ve Haydn senfonileri, piyanist
Mitsuko Uchida ile de Mozart'ın
tüm konçertolarını plağa
doldurmuştı.ır.
Geçtiğimiz yıl Pinchas
Zukerman ile Londra, Edinburg,
Lucerne, Lucarno, Stresa ve
Torino fe tivallerinde başarılı
konserler veren İngiliz Oda
Orkestrası, jeffrey Tate ve
piyanist Mitsuko Uchida ile
Beethoven'in tüm piyano
konçertolarını Londra, Paris ve
Amsterdam'da seslendirmiştir.
1991 Ocak ayında da Londra'da
Barbican Hall'da "Mozart 200"
adı altında bir konser dizisine
başlamıştır.

HAENDEL
Saha Melikesi 'nin Gelişi

Haendel İngiltere'ye yerleşip
Candos Dükünün hizmetine
girdikten sonra, 1719'da kurulan
bir Akademi'de (Royal Academy
of Music) İtalyan operalarını
sahnelerneye çalışıyor, az ya da
çok başarıyla bu işi sürdürrneğe
çabalıyordu: İtalyan sanatçıların
kaprisleri onu bezdirip,
sinirlendiriyordu ama, bu
Akademi için yazdığı operalar
kendisine ün kazandırdı. Ancak
bu başarı uzun sürmedi; 1728'de
bir İngilizin, J. Gay'in Alman
asıllı besteci J.C. Pepusch ile
yazdığı "Dilenci Operası"nın
kazandığı büyük başarı İtalyan
operalarının sonu oldu. Yine de
operalada ve bu arada
oratoryalarla çabasını sürdüren
Haendel'e borçları ve sıkıntıları
nedeniyle 1733'de inme indi;
Aachen kaplıcalarında tedavi
gören besteci yine çalışmaya
koyuluyor, 1739'daki 12
Concerto Grosso'dan sonra
1741'deki Mesih Oratoryosu ile
ününün doruğuna ulaşıyordu.
Tümüyle olmasa bile artık
operadan vazgeç.miş, alacaklıları
onu hapse gönderebilecek iken
serbest kalıp para kazanmasını
yeğlemişler, o da daha masrafsız
olan bu yolu, oratoryo yazmayı
seçmişti... Haendel'in oratoryaları
operadan kaynaklanmış, önceleri
tiyatroda dekorlu ve ko türnlü
sahnelenrniş, başlangıçta kilisede
de seslendirilmişti. Hem dini,
hem de din dışı konular seçen,
iyi-kötü amatörlerden
oluşturulan korotarla -opera
yıldızlarırun kaprislerinden uzak
hatta meyhanelerde,
tavernalarda bile Haendel
bunları seslendiriyordu: Kilisenin
protestolarına karşın, 1718'de
yazdığı "Esther", yayımcı
Walsh'ın dükkarunın yakınındaki
"Taç ve Çapa" tavernasında, Haendel Esther'in partisinde

olarak- oynanmıştı. Haendel
oratoryalarında, halkın ilgi
gösterdiği popüler eserlerden,
ıncil'den konular seçiyor,
özellikle görkemli koro partileri
ile dinleyicileri etkiliyor, küçük
detaylada uğraşmıyor, ince
kontrpuan problemine girmiyor,
sade bir yolla barış, güven ve
güç veriyordu. 45 Opera yanında
31 oratoryo besteleyen ve yine
bir oratoryo, -otuzuncuyu
jepta'yı yazarken 1752'de kör
olan Haendel, çalışmasıru eski
yardımcısı, vekilharçı, kopist
]ohann Christoph Schmidt Qohn
Christofer Smith) ile
sürdürmüştü.
Seba Melikesi Belkıs ve Hazret-i
Süleyman'ın yer aldığı Solomon
(Süleyman) oratoryosu,
Haendel'in bu türdeki
yirmibeşinci eseridir ve ilk kez
besteci yönetiminde 17 Mart
1 749'da seslendirilmiştir.
1747'den sonra genellikle
Thomas Morell'in metinlerini
değerlendiren besteci, bu kez
anonim tekst kullanmış, Morell'e
verdiği 200 Pound'tan tasarruf
etmişti. 1748 yılının Mayıs ve
Haziran aylarında besteleneo ve
üç bölümden oluşan Salomon'un
konusu Eski Akit'ten alınmıştır:
İlk bölümde İsrail ülkesinin bilge
ve sanatsever hükümdan
Solamon'un evliliği canlandırılır;
ikinci bölümde Solomon hakim
olarak, iki annenin
payiaşamadığı çocuğu, ortadan
kesmeği önererek gerçek anneyi
bulur. Uçüncü bölüm ise Saba
Melikesi için hazırlanan bir
gösteridir.
Üç bölümlü bir kantat biçiminde
düzenlenen Oratoryo'da müzik
geniş bir kullanımla dramatik
olmaktan uzaklaştırılarak,
zenginleştirilrniştir; bu nedenle
de eser Haendel'in en başarılı
oratoryalan arasında sayılır.
Özellikle eserin başında yer alan
üç bölmeli uvertür, görkemli bir
fügü de kapsar.
Saba Melikesi'nin girişini
canlandıran ve üçüncü bölümün
"Giriş Müziği" olarak yazılan
"Sinfonia" ise neşeli ve canlıdır.
Hükümdar Salomon'un
bilgeliğini duyan Melike uzak
ülkesinden onu ziyarete
gelmiştir: Canlı arpej figürleriyle
yansırılan giriş, yaylıların
oluşturduğu konçertant grub,
obua düosu ve orkestra tuttisi
arasında değişimlerle gelişir; bu
kısa orkestral giriş Melike'nin
onuruna düzenlenen şarkılar
bayramını, müziğe övgüyü
başlatır.

MOZART
Korno Konçertosu
No. 4

Mozart'ın üfleme çalgılar için
yazdığı konçertolar, bu türün en
güzel örneklerini oluşturur. Bu
türde de Mozart en çok korooya
ilgi göstermiş, bu çalgı için
orkestra eşliğinde dört konçerto
ile bir rondo bestelemiştir. İlk
konçertosunu -Re Majör tonda1782'de, Constanze Weber'le
evlendiği ve Saraydan Kız
Kaçırma operası ile ününün
arttığı yılda yazmış, ertesi yıl iki
tane daha bestelerniş,
sonuncusunu ise 1786'da
tamamlamıştır. Koroonun
romantik, pastoral karakterini
gözeten; av fanfarlarını, yarıkı
(eko) etkilerini, uzun süren
legatolarını çalgının doğal
seslerini kullanarak
değerlendiren Mozart, bu
konçertolan yazdığı zaman daha
pistonlu (ventilli) korno icad
edilmemişti. Uzaktan işitilen av
borularının sesi halk tarafından
beğenildiği için Av Kornosu adı
verilen çalgı ilgi görüyordu, ama
çalınması güç ve kısıtlıydı.
Haydn'ın korno konçertolarına
göre daha ince düşünülmüş çok
yönlü tını fantezisini yansıtan
Mozart konçertolarının çalındığı
o günün kornosunun
çıkarabildiği 16 notarun dokuzu,
üç oktavlık hacmin ancak en
tizinde elde edilebiliyordu. Bu
nedenle de asıl ezgi bu oktav
çerçevesinde -ancak bir iki alt
ses kullanırnıyla- oluşuyordu. Bu
yüksek perde de, korooya
kendine özgü bir güç, renk
veriyordu.
Çağına göre Mozart bu çalgıdan,
verebileceğinden fazlasıru elde
etmiş ve bunun için de tanıdığı
virtüozlara güvenrnişti: Önce
Paris'te tanıştığı ve "Punto"
lakabıyla tanınan Bohemyalı
]ohann Wenzel Stich (1755-1803)
için Sinfonia Concertante'yi

(KV297b) öngörmüş, Fransız ]J.
Rodolphe'u beğenmiş, fakat tüm
korno konçertolarıru, 1760'da
Salzburg Saray Orkestrası'na
birinci kornist olarak giren ve
bazan da yanlış olarak İgnaz
diye anılan ]oseph Leutgeb (?1811) için yazmıştır. Tüm korno
repertuarını Mozart'a ilk önce
tanıtan ve sonra Viyana'ya
yerleşerek açtığı peynirci
dükkanı ile zengin olan
Leutgeb'in evinde -Constanze'nin
hastalığında- sık sık kalan
Mozart, ona olan dostluğunu da
böylece göstermiştir.
•W.A. Mozart'tan eşek, öküz ve
alık Leutgeb'e acıyarak, Viyana
27 Mayıs 1783· başlığıyla
bestelediği Mi bemol Majör
ikinci korno konçertosunun ithaf
yazısına ek olarak, Mozart'ın bu
saf ama yetenekli dostunu şakacı
ve kaba İtalyanca dille
azarlaması onun tatlı çılgırılığını
göstermesi bakırnından da ilginç:
"Ritornello'nun bitiminde: 'Sana
Bay Eşek' -temada alkışlayana:
'Haydi- çabuk- yürü- uslu ol
cesaret- ve şimdi geç
(bitişte). Ve tekrar: Seni merkep
bu ne gürültü- Kim?- Ah şekerim
(tekrar tekrar gelen Fa diyez'de)
iyi oldu, zavallı dostum! Ne
çorba! (tema tekrar döndüğünde)
beni güldürüyorsun! İmdat!
(tekrarlanan Mi bemol'de) Bir
nefes al! (durakta) yürü, yürübu biraz daha iyice (tema
dönünce) gerçekten bitirmedin
mi?- seni berbat domuz! Ne
kadar sevirnlisin! Sevgili küçük
adam! Küçük eşek! işte- nefes al!
Ama, en az bir nota daha çal,
ihtiyar horoz! (tekrarlanan Do
diyez'de) eğlenceli!- beni
dördüncü kere derde soktun, ve
Allaha şükür, bu sonuncu
(temanın dördüncü tekrarında)
Oh bitir lütfen! Lanet olsun
cesaret göstermeyecek misin?
(kısa hızlı pasajda). İyi, bir
koyun bile böyle trill yapabilir
(sesin titremesinde), yaptın mı?
Allaha şükür- yeter, yeter!•
Mozart dördüncü korno
konçertosunu (KV495),
Figaro'nun Düğünü operasından
iki ay sonra 26 Haziran 1786'da
bitirmiş ve katoloğuna "Leutgep
için" diye kayıt düşmüştü.
Konçertonun 32 sayfalık el
yazmasından, Leutgeb'e şaka
yapmak için mavi, yeşil, kırmızı
ve siyah mürekkeple yazılmış
orjinal sayfalardan, ancak altısı
bulunmuş, geri kalanlar ilk
baskıdan yararlanılarak
tamamlanmış. Mozart'ın solo
kornodan başka, orkestrada
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yaylıçalgıların yanında iki obua
ile iki korooya yer verdiği
konçertoda kullandığı temalar, o
günlerde yazdığı başka eserlerle
oldukça benzerlik gösteriyor.
Neşeli ama orta hızdaki (Allegro
Moderato) l .Bölüm kesin ve
kapsamlı bir tema ile girer. (Bu
giriş bestecinin Mason Neşesi
(KV471 ) kantatma çok yakındır.)
Onu izleyen ikinci tema daha
sevimli oluşu ile ilkine kontrası
yaratır. Ancak üçüncü tema,
önce yaylıçalgılarda sonra da
obuada, sola koroonun desteği
ile duyulur. Sola korno,
yaylıçalgıların Figaro uvertürünü
anımsatan süslemeleri üzerine
bu yeni temayı, hazırlanan
gerilimli ortamda sunar.

Kadarısı da solist ve
yaylıçalgıların nefis diyalogu
izler ve eseri sona erdirir.
(Süre 15')

MOZART

Obua Konçertosu

Mozart 26 Ekim 1777'de geldiği
Mannheim'da arkadaşı flütçü ].B.
Wendling'in aracılığı ile tanıştığı
zengin bir Hallandalı amatör
flütçü olan Dr. de Jean'dan bu
çalgı için sipariş almıştı:
istenilen, flüt için üç konçerto ve
flütlü kuartetlerdi. Mozart,
sıkıntılı piyano dersleri vermek
yerine sevmediğini söylediği flüt
için besteler yapmayı yeğledi.
Ancak Mozart'ın aşık olduğu ileride baldızı olacak- şarkıcı
Aloysia Weber ile kısa bir konser
turnesine çıkması bu çalışmaları
engelledi. Yanlızca Sol Majör flüt
konçertosunu besteleyebilmişti.
200 Gulden gibi önemli bir
parayı kaybetmemek için hemen
otunıp, bir yıl önce 1777'de
yazdığı obua konçertosunu flüte
uyguladı . . . Uzun yıllar, hatta
günümüze kadar unutulan obua
konçertosu ancak müzikolog
Alfred Einstein'ın buluşuyla
ortaya çıktı: Köchel dizisini
yeniden düzenleyen Einstein
KV314 flüt konçertosunda iki
ayrı tonda (Do Majör ve Re
Majör) partisyan görmüş, Do
Majör tondakinin kayıp obua
konçertosu olduğunu ortaya
çıkarmış ve bu görüş Bernhard
Paumgartner ve Felix Schröder
gibi uzmanlarca da
onaylanmıştır.

Ağırca (Andante) tempodaki
2.Bölüm Romans (Roınanze)
başlığını taşır. (Mozart'ın bu
terimi genellikle korno
konçertolarının ağır bölümleri
için kullanmasını uzmanlar, bir
düzineyi aşkın korno konçertosu
yazan ve bu terimi kullanan
Franz Anton Rössler (Rosetti)'nin
etkisine bağlıyorlar.) Ancak
Rosetti'den çok daha sıcak, lirik
ve içtenlikli Romanslar yazabilerı
Mozart, daha ilk ölçülerde bunu
ispatlar: İlk episodun onaltıncı
ölçüsünde Fa tonunda giren sola
korno, yaylıların eşliğinde
sunduğu güzel ezgiyle
seçkinleşir. (Bu bölme de iki
piyano için 1786'da yazılan Fa
Majör Sanat'ın ( KV497)
Andante'siyle aynıdır.) Sol ıninör
tondaki ikinci tema, daha canlı
oluşuyla karşıtlık oluşturur. Coda
için besteci yaylıçalgılarla sola
Mozart'ın 15 Ekim 1777'de
korno arasında ilginç ve küçük
babasına yazdığı mektupta ilk
bir diyalog yaratır. Baslann ve
orkestra koroolarının eşliğindeki kez sözü geçen obua
konçertosu, Salzburg'daki İtalyan
bu bölmeye sonra obua da
- obuacı Giuseppe Ferlendis için
katılır.
bestelenınişti. Haydn'ın orta
Neşeli ve tez canlı (Allegro
kalitede bir çalgıcı olarak
vivace) tempodaki fınal, Rondo
nitelediği bu müzikçinin
biçiminde mutlu bir yarış gibi
konçertoyu çalıp çalmadığı da
başlar. Mozart oluşturduğu
bilinıniyor. Ancak Mozart'ın
birçok ınelodiyle oyun oynar
Mannheim'de rastladığı ve
gibidir. Özellikle sola kornoya,
konçertonun bir kopyasını
arkesıranın diğer iki korrıosuyla verdiği çağın ünlü obuacısı
unison (teksesli) çalma görevi de Friedrich Raınm eseri "gözdesi"
yükler. Oldukça güç olan tiz ve
yapmış, Mozart'ın deyimiyle
uzun ezgisel (cantabile) partileri, "Cheval de Bataille" (savaş atı)
hızlı pasajları ile diğerlerinden
gibi her yerde seslendirmiştir.
daha çok teknik zorluklar
1920'li yıllarda Mozart'ın
gösteren konçertoyu Mozart'ın
oğlunun elyazması olarak
neden böyle yazdığı bir sır
Mozarteuro'un arşivinde bulunan
olarak kalmıştır. En zevkli anlar
ve özgün biçimiyle ilk kez
da ikinci temayla belirir: Do
1949'da BBC Orkestrası'nca
minöreleki bu yeni ezgi
yaylılarca değiştiriterek sergilenir seslendirilen eser, flüt için
KV314, obua için KV285d
ve türlü modülasyonlardan
numaralarını taşır. Form
geçerek korooda noktalanır.
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bakırnından ünlü keman
konçertolarına çok yakın olan
eseri Mozart, o zamanın basit
yapılı, iki ses kapakçıklı obuayı
düşünerek yazdığı için obuanın
eriştiği alan da küçük kalmış,
kemanın etkisine ulaşamamıştır.
l .Bölüın (Allegro aperto) açık ve
anlaşılır bir canlılıkla çalınınası
istenilen şekilde ve keman
konçertolarını anımsatan şekilde
düzenlenmiştir. Orkestra partisi
de ilk bakışta basit gibi
görünmesine karşın,
konçertonun bu uzun bölümü
müzikçilerio üstün çabasını
gerektirir.
2.Bölüın (Andante ma non
troppo) pek ağırca olmayan ve
duygusal yapısıyla obuanın ince,
zarif sesi için çok uygundur.
Çekingen, kısıtlı ve berrak eşlik bir ara kornaların aksanlı girişine
karşın- sola çalgının kendi
dünyasını duyurmasına olanak
sağlar.
3.Bölüın (Allegro) canlı, hızlı
fina!, bir Rondo biçimindedir.
Viyana'nın daha sonraki neşeli
günlerini müjdeleyen büyülü bir
hafiflikte gelişir. Buradaki Rondo
teması bestecinin "Saraydan Kız
Kaçırma" operasındaki
Blondchen'in aryasında (Welche
Wonne, Welche Lust)
kullanılacaktır. (Süre 22')

MATTHEWS
Çeşitleme/er

Londra'da doğan İngiliz besteci
David Matthews, Mahler sevgisi
ile müziğe küçük yaşta
başlamasına, birçok aranjman
yapmasına karşın Notringham
Üniversitesinde edebiyat
öğrenimi görmüş, ancak daha
sonra Anthony Miller ile
bestecilik öğrenimini
sürdürmüştür. Üç yıl süreyle
Benjamin Britten için Aldeburg
Festivali'nde çalışmış, ilk eserini
25 yaşında bestelemiştir. Bu

arada pekçok müzik makalesi
yazan, film müzikleri
orkestrasyonu yapan Mattl1ews,
kendisini en çok etkileyen
İngiliz besteci Michael Tippet
hakkında bir kitap ta
hazırlamıştır. Ayrıca Orta Avrupa
müziğinin, Mahler ve
Beethoven'in etkisinde de kalan
Matthews'un birçok vokal e eri
yanında, üç Senfoni, BBC
Filarınoni Orkestrasının siparişi
olan Chaconne, Serenad,
"Sonbahar Müziği", "Karanlık
Zamanlarda" adlı orkestra
parçaları ile Keman Konçertosu
bestecinin önemli eserleri
arasında yeralır.
Matthews, 1986 Ocağında
"Bach'ın bir Korali Üzerine
Çe itlemeler"i yazınaya
başlarken önceden iki düşüncesi
olduğunu anlatıyor: Birincisi,
seçtiği karalin başta değil de,
sonda yer alması: Çünkü Bach'ın
dört sesli koralinin -"Die Nacht
i t koınmen, drin wir ruhen
sollen" ( İçinde süküna
kaVl!şacağıınız gece geldi)
(BWV296)- sözleri barış getiren
bir geceyi tasvir etmektedir;
çeşitleıneler i e günün hareketini
yansıtan unsurlar olarak
tanımlanabilir. Mattl1ews ikinci
olarak ta, 24 kişiden oluşan
yaylıçalgılar orkestrası için
yazılan eserde, her üyenin
gerektiğinde solist olabileceği bir
çeşitlilik yaratı11ayı planlamış.
Çeşitlerneler karalin cümle
yapısını izlemeksizin özgürce
gelişmektedir. Yanlızca karalin
arınonik yapısı ve Sol Majör
tonalitesi çeşitiemelerin
işlenmesinde değerlendirilmiş ve
çoğunlukla koralin, dört çıkıcı
notadan ve onun dönüşünden
oluşan şeması temel alınmıştır.
Eserde, sekiz kısa varyasyonu
koral izler. Ancak eser karalle
sona ermez; birinci varyasyonun
üzerine bir varyasyonu kapsayan
son söz, epilogla biter. Bu epilog
da tüm işlemi yenid n
başlatırmış gibi bir hava yaratır.
1 . Çeşitierne neşeli (Allegro)
tempoda iki bölmeli bir prelüd
biçimindedir. İlk bölmede Sol
sesi ile başlanarak ve bu nota
merkez alınarak temel şeına
sergilenir. İkinci bölmede ise
karalin arınonik yapısı çeşitlenir.
2. Çeşitleıne zarif ve ağırca
(Andante grazioso) tempoda ve
bir Sicilienne (Siciliana)
biçimindedir. Do diyez notası
üzerine kunılan çeşitierne La
Majöre geçerek birinci
çeşitlemenin neşeli (Allegro)

temposunda Coda'yı oluşturarak
sona erer.
3. Çeşitierne ağırca (Andante
mosso) tempoda başlar. Viyola
ve viyolonseller unison (teksesli)
olarak, pizzicato basların
eşliğinde temel fikri geliştirirken,
kemanlar trillerle önceki
çeşitlerneden figürleri yansıtırlar.
Coda yine daha canlıdır ve kısa,
neşelice (Allegretto) tempoda bir
pastoral oluşur.

HAYDN

Senfoni No.83

4. Çeşitierne orta hızda
(Moderato) akor ve arpejlerle
birinci çeşitiernenin ikinci
bölmesini anırnsatarak beşinciye
bağlanır.
5. Çeşitierne yine aynı
tempodadır (L'i tesso tempo).
Koralin ezgisi, süregelen bir bas
nota eşliğinde kanon biçiminde
ve solo kemanın rapsodik
anlatımıyla duyurulur.
6 . Çeşitierne hareketli (Con
moto) tempoda bir Scherzo ile
trio bölmesinden olu ur. Scherzo
temel temanın kromatik bir
versiyonu olarak sergilenir. Trio
ise koralin, minör üçlüyü
kapsayan üç notalı motifı
üzerine gelişir.
7. Çeşitierne çok hızlı ve çevik
(Presto veloce) tempoda bir
başka Scherzo'dur. Kapsadığı
dört kıtanın herbiri bir çizgi
şeklinde başlar ve her tekrarda
ikinci kıtayla birleşir.
8. Çeşitierne temkinli ve ağırca
(Adagio sostenuto) tempoda bir
"Koral Prelüd"tür. Altıncı
çeşitiernenin üç notalı motifı
üzerine kurulan bu çeşitierne
Koral'e bağlanır.
"Koral" bölümü Sol Majör
tondadır. Üç notalı motif ile,
basların Sol notası üzerinde
yavaşça söner ve Epilog'a
bağlanır.
"Epilog" bölümü, birinci
çeşitiernenin kısaltılrruş, fakat
baştan sona yüksek sesle ve
güçlü sergilenen versiyonudur.
Orta bölmenin doruğunda ısrarla
tekrarlanan Sol sesi sonradan
Do'ya dönüşür ve son iki
akordan sonraki kadansla Do
minörde karar kılarak eseri sona
erdirir.

Daha önceleri Gassmann ve
Wagenseil gibi Avu turyalı
bestecilerin de senfoni
yazmalarına karşın Franz ]oseph
Haydn "Senfoninin Babası"
olarak tanırrılanır. Ancak bu
önceki bestecilerin üç bölümlü
İtalyan Opera overtürleri
biçiminde yazmalarına karşın, 30
yıl içinde ıo4 senfoni yazan
Haydn, senfoni stiline gerçek
senfonik anlamı kazandırmıştır.
Haydn senfonilerinde temayı bir
çekirdek olarak değerlendirrniş,
tüm eseri bundan oluşan bir
ağaç gibi geliştirmiştir. Dört
bölümlü olarak düzenlediği
senfonilerinde, Esterhazy
kontluğundaki 30 yıllık
yöneticiliği süresince deneyim
kazanarak bu stili geliştirmek
için zamanı olmuş; çeşitli çalgı
düzenlemeleri, orkestral tınılar,
biçimsel değişiklikleri rahatça
uygulayabilmiştir. Sonuçta, iki
hızlı bölüm arasına bir ağır
bölüm, bir de Menuetto
yerleştirmiş, genellikle bu form
üzerine çalışmıştır.
Onun bu verimi üç büyük
bölüme ayrılır: İlk senfonisinden
1773'e kadar Esterhazy
kontluğunun kısıtlı kadrodaki
saray orkestrası için yazılan ve
günümüzde konser sahnelerinde
oldukça az yer alan 50 senfoni;
ülke dışında da ün kazandıktan
sonra çoğu dışarıdan, Paris'ten
gelen siparişler üzerine ı 778'e
kadar, 82-87 numaraları da
kapsayan 42 senfoni; ı79ı'de
Prens Esterhazy'nin ölümüyle
saray orkestrası dağıldıktan
sonra Londra'ya gidişlerinde
hazırladığı ı2 senfoni . . . (Çünkü
ı789 Fransız devrimi nedeniyle
Paris'te onun eserlerinin
çalınmasına olanak kalmamış, 85
numaralıyı ithaf ettiği kraliçe
Marie Antoinette'in yaşamı
giyotinle son bulmuş, ona sipariş

veren soylular kaybolmuştu.)
Onun 82 ve 87 arasında
nurnaratanan altı senfonisi "Paris
Senfonileri" olarak anılır. O
yıllarda mason olan Haydn
bunları ı 785 ve ı 786 yıllarında
Paris'teki Olimpiad Locası
Konseri (Concert de la Lodge
Olimpique) için Avusturya' da,
Esterhazy'de yazmıştı. Paris'teki
orkestra da Esterhazy
orkestrasından çok daha
büyüktü; 40 keman, ıo kontrbas
ile göz dotduruyordu ve
üflemeçalgıları gerçekten iyi idi.
Büyük bir sahnede, gök mavisi
dantellerle süslü üniformalarla,
belde kılıçla seçkin bir dinleyici
önünde çalıyorlardı. Aralarına,
belki soyluların kanının karıştığı
üyeler bulunan orkestra şövalye
Joseph-Boulogne de
Saint-Georges tarafından
yönetiliyordu. Ama Haydn daha
önce senfonileri Kont
Esterhazy'nin orkestrasıyla prova
etınişti. 1764'den beri "Haydn
Senfonileri" Paris'te tanındığı için
de besteelnin -belki de yürekten
mason olduğu için biraz
başarısız kalan Mozart gibi
fransız stilini taklide, ya da
ezgilerini kullanmasına pek
gerek yoktu, üstelik Haydn
kurnazca bir davranışla
senfonileri hem Viyana'daki
yayıncısı Artaria'ya, hem de
Londra'daki Forster'e önerrnişti;
çünkü ünü ta ingiltereye kadar
ulaşmıştı.

2.Bölüm ağır (Andante)
tempodaki, tekrar notaları, uzun,
lirik ezgisi, birinci ve ikinci
kemanların melodileri arasında
oluşan kontrpuanla Mozart'ın 40
numaralı Sol minör senfonisini
anırnsatır. Orta bölmede onaltılık
notalarla hızlanır, yaylıların
akorlarıyla güçlenirse de yine
güzel ve anlamlı Andante'ye
dönülür.
3 Bölüm Haydn'a özgü güçlü bir
Menuetto'dur. Onu izleyen trio
ise Haydn'ın geç dönemini
yansıtan bir tarafsızlıktadır.
Çok canlı (Vivace) tempodaki
son bölüm 8/ı2'lik ölçüdeki hızlı
notalarla gelişen ezgiyi Rondo
tarzında, ama sonat formunda
duyuran finaldir. Çok hızlı,
durmadan tondan tona geçen
tema, ana temanın bir bölmesidir
ve tavuk adına karşın, genel
anlamda hüzünlü olan senfoniyi
sona erdirir.(Süre 25')

Haydn'ın bu dizide ilk
bestelediği senfoni, Sol minör
tondaki 83. Senfoni oldu.
Yaylıçalgılar, flüt, iki obua, iki
fagot ve iki korno için yazılan
esere, Fransa'da adet olduğu gibi
bir isim eklendi: İlk bölümde
çok sık duyulan obua figürünü,
ikinci temada oluşan tiz tek sesi,
bir tavukla civcivlerine benzeten
Parisliler esere La Poule (Tavuk)
adını taktılar.
Dört bölümden oluşan "Tavuk"
senfonisinin neşeli (Allegro)
tempodaki ı . Bölümü, o çağların
gözde edebiyat akımı "Sturm
und Drang"a uygun, adeta aşırı
isterik sinirlilikte başlar. Tuhaf ve
etkili disonanslarla ve umutsuzca
yükselen ama -hızlı ve kesik
eşlikle- çabucak gelişen ilk
temadan sonra hava sakinleşir,
tavuk teması duyurulur. Gelişim
ise şakacı bir tavırla ve çabuk
modülasyonlada (ton
değişirnleriyle) gerçekleşir. Kısa
ve ani bir duraktan sonra
tekrarda (repetition) ise bölüm
yine sakinleşir.
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SİNGAPUR
SENFONİ ORKESTRASı
SINGAPüRE
SYMPHONY ORCHESTRA
Choo HOEY, ş ef/c onductor
Sergei STADLER, keman/violin

Antonin DVORAK 0841-1904)
Karnaval Uvertürii/Carnival Overture, Op.92
• Ouverture-Allegro-Andantino can moto

Ludwig van BEETIIOVEN 0770-1827)
Keman Konçertosu, Re Majör Op.61/Violin Concerto in D Major, Op.61
• Allegra ma non troppo-Cadenza-Tempo l e Larghetto
• Randa (Allegro-Cadenza-Tempo !)

ARA •

IN7ERMISSJON

Johannes BRAHMS 0833-1897)
Senfoni No.2, Re Majör Op.73/Symphony No.2 in D Major, Op. 73
• Allegra non troppo • Adagio non troppo-L 'istesso tempo, ma grazioso
• Allegretto grazioso (Quasi A ndantino)-Presto ma non assai • Allegra can spirito

CHOO HOEY
Singapur Senfoni Orkestrası'nın
m üzik dir ektör ü v e sür ekli şefi
olan Choo H oey m üzik eğitimini
önce Singapur'da, daha sonra da
Londra'da Krallık M üzik
Akademisi'nde yaptı; Manns
M em orial ve Ernest R ead öd üll erini
aldı. 1958'de Belçika Ulu al
Orkestrası'nı yön et er ek ilk
uluslarlarası k on serini v erdi.
L ondra Sen foni, L ondra ve Krallık
Filarm oni, Sui s e R omande, Soci et e
du C on ervat oir e d e Paris gibi
ork estrala nn yanı sıra Avrupa'nın
birç ok ülk esind e, Kuzey v e G üney
Amerika, ovy etler Birliği ve Çin
Ha lk Cumhuriyetinde k onserler
yönet en sanatçı, alva tor e Accardo,
Pierre Am oyal, Shura Cherka ssky,
Pierr e F ournier, Sev erina
Gazz ell oni, L eonid K ogan, Mischa
Maisky, Andr e Navarra, İvo
Pog orelich, Michael Rabin, Aar on
Rosand, Ruggier o Ricci, O scar
Shuın sky, Vict or Tr etyakov v e
Tama s Vasa ıy gibi ünl ü solist ler le
çalıştı .
Uzun bir süre Yunani tan'da Atina
Devlet, Elen Radyo ve T el evizy on,
Yunan Ulusal Opera v e Selanik
Devl et arkesıralarını yöneten
H oey, 1979'da Singapur Senfoni
Orkestrası'nı kurmak üz er e
ülk esin e davet edildi . Bu gör evi v e
Singapur'da m üziğin g elişm esi için
yaptığı çalı ınalardan d olayı
Singapur K ültür Madalya sı ile
198 2'de Hizmet Yıld ızı'nı alan
sanatçı, aynı yıl ovy etl er Birliğ i
H ük üm etince Ulusalararası
Çayk ov ski Yarı ınasına onur
k onuğu olarak davet edildi.

Hema -oue
Katkılanndan dolayı HEMA-OUE OTEL YAT1RIM A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank HEMA-OUE OTEL YATTRIM A.Ş. for tbeir contributions.
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1985 yılında İ skandinavya'da
v erdiği k an serl e ingapur Senfoni
Orkestrası'nın ilk Avrupa turn esini
g erçek leştir en Choo H oey, 1988
yılı başında da aynı ork estranın
İtalya, ispanya, Macaristan v e
Çekosl ovakya'da k on serl er
v erm esini sağladı. 1989 Yılında
Singapur Ulu al Üniver sit esi
tarafından fahri Edebiyat Doktoru
ünvanı v erilen Choo H oey, 1990
yılında Cumhurba şkanlığı en foni
Ork estra sı'nın k on serl erini d e
yön etmiştir.

Liszt'in senfonik şiirlerini
anımsatan bir dış görünüşe
karşın Dvorak konulu müziğin,
program müziğinin estetik
Singapur Senfoni Orkestrası'nın
kalıplarından sıyrılmış, daha çok
kuruluş yılı olan 1979
Beethoven'i örnek almış gibidir.
Singapur'un kültürel
Sonat biçiminde yapısı olan ve
gelişmesinde önerrıli bir tarihtir.
iki ana tema ile iki yan temanın
85 Müzikçiden oluşan orkestra o
kullanıldığı e erin çok güçlü
günden itibaren, Baroktan
(fortissirno), parlak La Majör
yirminci yüzyıl bestecilerine
tonda tüm orkestra ile girişi,
kadar uzanan geniş ve çeşitli
karnavalm neşeli insarılarını
repertuarıyla uluslararası
yansıtır. Bu canlı giriş (Ailegro)
düzeydeki senfonik konserler ve
biraz durulur; arpın pasajlarını
müzik prograrrılarıyla
izleyen koroonun öne çıkan Sol
Singapurluların kültürel
sesi ile kısa intermezzo başlar.
yaşamının bir parçası olmuştur.
SERGEİ STADLER
Ağırca, ama hareketli (Andantino
Singapur Senfoni ulusal bir
con moto) tempoda ve Sol Majör
1962 yılında doğan Sergei
orkestra olarak sürekli dizi
tondaki bu bölme Doğa
Stadler, müziğe beş yaşında
konserlerin yanısıra hafıf ve
temasmın duyuruluşuna olanak
başladı ve ilk derslerini
Ürılü Çek besteci Antonin
popüler müziği de halka
sağlar: Karnaval kargaşasına
babasından aldı. İki yıl sonra
Dvorak'ın
bir
üçleme
(triloji)
götürerek çok yönlü bir rol
karşıtlığın, sakin gezginin
Leningrad Konservaruan Özel
olarak, 1891 balıarı ile 1892
oynamaktadır. Orkestra üyeleri
carılandırıldığı bu bölmeye
Müzik Okulu'na girdi; B.
başları
arasmda
Prag'da,
50
küçük gruplar kurarak okulları
klarnet, fagot ve arp anlarrılı bir
Sergeef, M. Yairnan ve B.
yaşında
iken
yazdığı
üç
uvertür,
ziyaret etmekte, öğrencilere
bitiş sağlar. Sol minör tonda
Gutnikof gibi ürılü eğitmenlerle müzik aletlerini tanıtmakta,
Doğanın Kucağında (Op.91),
sunulan temanın işlenişinden
çalıştı ve Moskova
Karnaval (Op.92) ve Otello
açıklamalı konserler
sonra girişteki canlı kamaval
Konservatuarı'ru Prof. V.
(Op.93)
birlikte
çalınmak
üzere
vermektedirler. Singapur Senfoni
teması kemanlar, tahta üflemeler
Tretyakof'un sımfından bitirdi.
düşünülmüş,
bu
nederıle
Orkestrası ülkeyi ziyaret Sadler's
ve arpta tekrar belirir. Bunu
ilişkileri
öngörülmüştür.
1892
ilk orkestra konserini 12, ilk
Wells, Kanada Büyük Balesi,
izleyen çok güçlü (fortissirno)
Nisanında Prag'da Dvorak
resiralini de 14 yaşmda
Houston, San Francisco gibi
\Xilme yeni bir temayı duyurur:
yönetiminde
ilk
kez
seslendirilen
Leningrad'da veren Stadler, bir
balelere, ayrıca New York
Ingiliz kornosunun yardımıyla
uvertürler
önceleri
"Doğa,
Yaşam
yıl sonra Prag-Konçertino
Metropolitan Operası solistlerine
flüt ve kemarılarda değişerek
ve
Aşk"
(Priroda,
Zivot
a
Laska)
Uluslararası Yarışması'nda birinci gösteri ve konserlerinde eşlik
seslendirilen geçici ezgi,
adlarını
taşıyordu.
Ancak
besteci
oldu. 1979'da Jacques Thibaud
etmiştir. Birçok Asya ülkesinde
bestecinin tanırnma göre,
basımdan önce orılara yeni
Uluslararası Yarışması'nda
konserler veren Orkestra ilk
gezginin dolaşırken kuytu bir
adlarını
ve
opus
numaralarını
ikincilik ödülü (jüri kararıyla o
uluslararası turnesini 1985'de
köşede rastladığı iki sevgilidir.
vermiştir.
İlk
isirrıler
gerçekte,
yıl birincilik verilmemişti) ile
İskandinav ülkelerine yapmış ve
Kısa süren bu bölme, girişteki
bestecinin yaşamının birbirine
Andre Jolivet'nin eserini en iyi
eleştirmenlerce Leningrad,
Allegra'ya dönüşür; ilk temanın
bağlı
üç
evresini
canlandıracaktı
yorurrılayan sanatçıya verilen
Kudüs ve Tokyo orkestralarıyla
pasajları belirir. Parlak ve çok
ve bu üç uvertür bir dizi
özel ödülü aldı. Kazandığı bu
aynı düzeyde olduğu kabul
hızlı (poco piu mosso) doruktan
oluşturacağı
için
ortak
bir
başarı üzerine Paris, Nice ve
edilmiştir. İkinci Avrupa turnesini
sonra birinci tema oluşur ve
temayı,
Doğa'yı
kapsamaktaydı.
Menton'da resiraller verdi;
�988'de gerçekleştiren ve İtalya,
gelişerek eseri sona erdirir.
Doğaya, aynı zamanda da
orkestralar eşliğinde çaldı. 1980
Ispanya, Macaristan ve
(Süre 9')
felsefeye
düşkün
olan
Dvorak
ilk
yılında Sibelius Uluslararası
Çekoslovakya'da konserler veren
Yarışması'nda ikincilik ve jüri
Singapur Senfoni Orkestrası'nın u,vertürünü Cambridge
Universitesi'ne, ikincisi
özel ödüllerini kazanan sanatçı,
üyelerinin yüzde seksenbeşi
1982 Uluslararası Çaykovski
Asya ülkelerinden, geri kalarılar Karnaval'ı ise, kendisine doktor
�nvanını veren Prag
Yarışması'nda birinci oldu.
ise Avrupa ve Amerikalı
Universitesi'ne ithaf etti.
müzikçilerden
oluşmaktadır.
Veronika Dudarova
Karnaval konusunda bir ipucu
yönetimindeki Moskova Devlet
veren besteci şunları düşlediğini
Senfoni Orkestrası'nın
söyler: ·Gecenin karanlığı
solistlerinden biri olarak 1987
basarken, yalnız ve düşüneeye
Uluslararası 15. istanbul
dalmış bir gezgin, karnaval
Festivali'nde yeralan Stadler
eğlencelerinin doruğa ulaştığı
ayrıca Macaristan, Çekoslovakya,
anda
kente varır. Her tarafta
�ransa, Finlandiya, !talya ve
çalgıların şangırtısının neşeli
Ispanya'da da çalmıştır.
çığlıklara karıştığı,
zaptedilemeyen kahkahaların
çırıladığı, insanlarm duygularını
şarkılarıyla, dans ezgileriyle
özgürce, korkusuzca
sergiledikleri bir yerdir orası. .
Uvertür tümüyle, bir senfoninin
canlı, Allegro bölümüne benzer.
Ancak bu canlılık ve neşe
sinyalleri arasında lirik bir ara
�üziği, yani Doğa teması da
lntermezzo biçiminde duyurulur.

SiNGAPUR SENFONİ DvoRAK
Karnaval Uvertürü
ÜRKESTRASI
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BEETHOVEN

Keman Konçertosu

36 Yaşındaki Ludwig van
Beethoven 1806 yılında
bestelediği tek keman
konçeıtosunu kemancı Franz
element (1780-1842) için
yazmasına kar ın gençlik
arkadaşı Stephan von
Breuning'e ithaf etmiştir.
Beethoven daha önce, 1802 ve
1803'te, Op.40 ve Op.50 olarak
numaralanan, keman ve
orkestra için iki kısa eser
bestelemiş ve bunları Romans
olarak adlandırmıştı. Kendisi
için oldukça verimli bir yıl olan
1806'da Op.59 yaylıçalgılar
dörtlülerini, dördüncü senfonisi
ile dördüncü piyano
konçeıtosunu yazan Beethoven,
keman konçeıtosunun solo
partisi için pratik yönden Franz
element'ten yararlanmıştı.
Ancak eserin ilk yorumu hiç te
kolay olmadı: Viyana'da 1806
Noel gecesinden bir gün önce,
23 Aralık'ta gerçekleşen ilk
seslendirilişte partisyanun
önemli bölümü daha hazır
değildi. ·Theater an der Wien·
orkestrasının başkemancısı ve
yöneticisi, harika çocuk olarak
ün kazanan ve konserin odak
noktası olan 26 yaşındaki
Clement, panisinin çoğunun
notasım ·prima vista• (ilk
görüşte) çalınak zorunda
kalıyordu. Beethoven da, belki
bu geç kalışının suçluluğunu
hissetrniş, kendisini affettirmek
için eserin başına merhamet,
şefkat anlamına gelen element
kelimesiyle ilgili, yarı İtalyanca
yarı Fransızca bir cümle yazmış;
"Conceıto per clemenza pour
Clement" ile "Clement için
Konçerto'ya şefkat"
gösterilmesini dilemişti.
Konserde ayrıca Mehul'ün
uveıtürü, Mozart ve
30

Cherubini'nin bazı eserleri yer
tekniğin üzerindeki anlamlı
alıyor, solistin Fantasia'sı ile
güzelliği ile Beethoven'in tek
bitiyordu. Bugün bile provasız
lirik konçertosudur. Aynı yıl
yazılan dördüncü piyano
çalınmasına pek cesaret
konçertosundaki solistle
edilemeyen Beethoven'in
konçeıtosu da bölümler halinde orkestra arasındaki, daha ilk
bakıştaki savaşım yerine bu
seslendirilmiş, arada element
bazı viıtüoz soloları, tek tel
eserele karşılıklı konuşma
yeğlenmiş; solistten formu, özü
üzerinde çaldığı kendi sonatını
ve ruhsal yapıyı kavraması
da yoruınlamış, hatta bunu
kemanını ters tutarak -o çağda
istenilmiştir. Ancak son bölümü
parlak bir yorum gerektiren
istenilen gösteriler gibi
konçenenun yapısıyla ünlü
yapmıştı. Bu gösteriler daha
sonradan alayla anıınsanmasına solistler ele ilgilenmiş! er, J .
Joachim, F. Kreisler gibi
karşın dinleyiciler solisti çok
kemancılar kadans yazmış; hatta
beğenmiş, konçeıto da
günümüz bestecilerinden A.
kabullenilmişti. Ancak basın
Şnitke bile eser için bir kadans
daha katıydı: Wiener
bestelemiştir.
Theaterzeitung, eserin
özgünlüğü ve gerçek güzellikler 4/4'lük ölçüde, çok hafif
içeren birçok pasajı nedeniyle
tin1pani vuruşuyla, o kadar
alkışlandığını, fakat orkestranın
çabuk olmayan (Allegro ma non
kopmalar gösterdiğini,
troppo) tempoda başlayan 1 .
konçeıtodaki ilintisiz tekrarların,
Bölüm, uzun bir orkestra
üstüste yığılmış fikirlerin yorucu
girişini içerir. Baştaki dön
olduğunu belirtrnişti. Ciddi bir
darbenin ilginç biı· de öyküsü
eleştiı·men de ·Beethoven'in ne
vardır: Sağıdığının antığı
yazık ki birinci ya da ikinci
günlerde Beethoven birşey
senfonileri gibi eserleri artık
duyar gibi olur. Kuşkuyla
insanlığa hediye
pencereye gittiğiı1de komşu
edemediği·nden yakınıyordu.
kapının vurulduğunu görür ve
Beethoven arkadaşı bayan von
işitı11e duyusunu hala
Breuning için konçeıtosunun
yitirmediğine sevinerek bu
bir piyano düzenlemesini de
darbeleri konçenoda
yapnuş, her iki versiyon 1809'da değerlenclirir. Beşincisi, tahta
yayınlanmıştı.
üflemeçalgıların girişiyle altta
kalan bu vuruşlar sanki eserin
Konçeıto ancak bestecinin
nabzı gibidir. Altı, birbirine
ölümünden 17 yıl sonra konser
yakın yan temanın cluyunılduğu
salonlarında yaygınlaşabildi:
orkestral ritornello, barışçı bir
1844'de 12 yaşındaki Joseph
hava oluşnırur. Her iki ana
]oachim, Mendelssohn
yönetimindeki Londra Filarmoni temayı da önce üflemeçalgılar
duyıırur. Özellikle ilahi benzeri
Derneği orkestrası e liğinele diyatonik melodi bölümün
daha önce 14 yaşındaki Henri
Vieuxtemps, daha sonra da l l
sonuna da egemen olur. Solist
ise yumuşak bir kadans ile girer
yaşındaki Yehudi Menubin'in
ve timpanilerin nabız atışıyla
yaptıkları gibi- konçeıtoyu
başarıyla seslendirmiş, daha sık izlenir. Solo keman uzun bir
yay çekişiyle cluygulu şarkısını
çalınınası için büyük çaba
sunar. Konçenonun yarı
göstermişti. (Eseri ruhsal bir
uzunluğunu aşan birinci
Everest'e benzeten ünlü şef
bölümde, ikinci orkestra tuttisi
Fritz Busch 1927'de kısa
daha güçlüdür. Özellikle ikinci
pantalonlu harika çocuk
Menuhin'e ·kimse çocuk sinema temanın değerlendirildiği son
bölme kemanın zirveye özgürce
yıldızı ]ackie Coogan'ın
yükselişine ele sahne olur.
Hamlet'i oynamasına izin
vermiyor• diye söylenmiş, ancak Genellikle Kreisler'in
kadansının çalındığı bölmeelen
onunla provadan sonra olumlu
sonra kısa bir Cocla ile ilk
yanıtı vermişti).
bölüm biter.
Gerçekten de keman
Sol Majör tondaki 2. Bölüm
konçeıtoları arasında zirveele
kısa, zarif ve romantik bir
duran eser, bir bütün halinele
Romans'tır. Pek ağırdan biraz
dinlenildiği zaman içtenlikli
daha hızlıca ( Larghetto)
keman-orkestı·a diyalogu
tempoda lirik yoğunluk daha da
sezilebilen, gösterişe ve solistik
artar; sanki Finale bir giriş
virtüozluğa önem vermeyen,

hazırlanmaktadır... Ana tema
sürclinli yaylıçalgılarca çok hafif
sunulur; sonra korno, klarnet ve
fagota ulaşır. Keman bu
cliyaloga katılır ve ezgiyi süsler.
Sonra tema, önce yaylılar
tarafından daha güçlü
tekrarlanır; buna üflemeçalgılar
cevap verir ve ikinci bir
temanın keman tarafından şarkı
söyler gibi sunulmasına olanak
sağlar. Kemanın kısa bir
kadansıyla durmadan finale
geçilir.
6/8'lik ölçüde, Re Majör toncla,
hızlı (AIIegro) tempodaki 3.
Bölüm canlı, neşeli bir av
borusu çağrısını anelıran
Ronclo'clur. Temayı bu kez önce
keman unar. Ritınik ronclo,
kemana her türlü virtüozluk
olanağını sağlar ve zaman
zaman ıninör toncia eğlenceli
biçimde kesilmesine kar ın
ne esini sürdürür, yine kemanla
son akodara u laşır. (Süre 43')

BRAHMS

Senfon i No.2

]ohannes Brahıns'ın birinci
piyano konçertosu ile ikincisi
ara ında aşağı yııkan 24 yıla
yakın bir süre geçmesine karşın,
be teci ikinci senfonismi
birincielen 12 ay sonra yazmış.
Anık kendine güveni biraz daha
anan Brahıns'ın, ayrıca Wönher
gölü kıyı ında, 1877 yılında
geçirdiği huzurlu yaz ayları,
pastoral ve lirik havadaki ikinci
senfoninin yaratılışında büyük
etken olmuştur. Tatilini geçirdiği
güney Avusturya'cla, Yugoslavya
smırına yakın bu romantik göl
kıyısındaki Pönschach'tan ünlü
müzik eleştirmeni Eduard
Hanslick'e ( 1 825-1904)
ıneknıbunda şu satırları yazmış:
·Sana yürekten bağlıyın1 ve
teşekkürümü anlatabilmek için
bu kış sana sevimli ve neşeli bir
senfoni sunmak istiyorum; öyle
ki bunu özellikle senin ve genç
eşin için yazdığıını sanacaksın.
Bir sanat eseri değil, Brahms
kurnazın biri elesen ele, Wönher
gölü o kadar bakir bir yer ki,
melodiler uçuşuyor: Dikkat
etmezsen üstlerine bile
basabilirsin•. Ancak Brahms
dostlarını da öyle uyarını tı:
·Yeni senfoni
dayanamayacağınız kadar
melankolik. Böyle hüzünlü bir
şeyi, şimdiye dek asla
yazınamıştım. Bu nedenle de
panisyon, herhalele siyah

matem çerçeveli basılacak;
yeteri kadar uyarınadı
demeyin•.
Mektupları 20 cild olarak
yayınlanan Brahms, en çok
yazıştığı ünlü cerrah ve müzik
eleştirmeni Theodor Billroth'a,
Pörtschach'tan şunları yazıyor:
evimli bir senfoni olup
olmadığını bilmiyorum; önce
aklı başında kişilere
sormalıyun•. Billroth'un
partisyonu aldıktan sonraki
yanıtı ise öyle: ·Masmavi bir
gök, kaynakların şırıltısı, güneş
ışığı,serin ve yeşil gölgelikler.
Herhalde Wörther gölü çok
güzel olmalı. .. • Braluns'ın
bunun üzerine gönderdiği
senfonisinin dört el piyano için
partisi ise Billroth'ta hayranlık
uyandırmış: ·Eserle beraber
ya adun ve çok mutlu saatler
geçirdirn. O kadar ki
bölümlerden hiçbirini diğerine
yeğleyemedirn. Tümünün öyle
mutlu, sıcak ve keyifli bir havası
var ki. . .
•

•

Besteci ayru yılın Eylülünde,
Baden-Baden yöresindeki
Lichtenthal'de eserini bitirdi ve
yayıncı Simrock'a yazdığı 5
Ekim 1877 tarihli mektubunda
·Yeni, sevimli canavar• olarak
tarurnladığı ikinci senfoni ilk
kez 30 Aralık'ta Viyana'da
seslendirildi. Çağın ünlü şefi
Hans Richter'in Viyana
filarmonlsi ile yaptığı provaları
izleyen, Haydn ve Mozart
biyografilerini de yazan Carl F.
Pohl (1819-87) ·Harika bir
eser... her bölümü saf alun ve
dört bölümün tümü gerekli bir

bütünlük oluşturuyor•
cümleleriyle hayranlığını
belirtmiş. E erin ilk yorumu da
Viyana'da büyük başarı
kazannuş, hatta üçüncü bölüm
tekrarlanmışu. Bu başarıdan
cesaret alan Brahms ertesi yıl
Leipzig'de Gewandhaus
orkestrasıyla eserini yönetmiş,
ancak beğenilmemesine o kadar
üzülmüştü ki, yayıncısı
Siınrock'a birinci bölümü tekrar
yazmağı önermiş, fakat bu
sonuçsuz kalmıştı.Birinci
senfonisi ·Beethoven'in 10.
Senfonisi· olarak adlandırılan
Brahms'ın bu ikinci senfonisi
müzikseverleri tatlı bir sürprizle
karşılaştırmış, melodi zenginliği
ve doğal havasıyla ·Pastoral· adı
yakıştırılmasına karşm besteci,
stilini ağırbaşlı, kendine özgü
varyasyon prensibi ile
yansıtabilmiştir.
Re Majör tonda, 3/4'lük ölçüde
başlayan ve 20 dakikayı aşan
uzunlukta ve "o kadar çabuk
olmayan" (Allegro non troppo)
tempodaki 1. Bölümde, daha ilk
ölçüde senfoninin lied
karakterindeki ana fikri
duyurulur: Viyolonsel ve
konu·basların üç notadan oluşan
girişinden sonra korno yumuşak
biçimde ana temayı belirler;
flüt, klarnet ve fagot temayı
aynı yumuşak tavırda ilerletir.
Daha sonra aynı korrıo ezgisi
bu kez eşlik figürü olarak
duyurulur ve tema bölümlin
yapısmda egemen olur.
Vurmaçalgıların hafif vuruşlarını
izleyen üflemeçalgıların kesik
(staccato) geçişlerinden sonra

ikinci ana tema güzel ve geniş
biçimde yaylıçalgılar tarafından
sergilenir. Viyolonsellerin ve
viyolaların duyurduğu zarif ve
şarkı söyleyen (cantando) tema
kemanların eşlik figürleriyle
gelişir. Bu sakin akışlı tema yeni
motiflerle çok kez kesilir;
bunlardan özellikle keskin
ritirnli ilk motif belirgin bir
karşıtlık oluşturur. İkinci
karşıtlık da, baslar ve kemanlar
arasında benzetimle (irnitation)
belirir. Bu canlı bölmelerden
sonra yine ikinci tema, önce flüt
sonra kemanlarda sevimli
triyolelerle, sakirıleştirici bir
havada duyurulur. Ustaca
işlenen gelişirnde ise, ani bir
ton değişimiyle korno girişteki
etkili ezgiyi bu kez Fa Majörde
başlatır. Sonra arkesrrada
gerilim artar, ama tema kendini
oluşturan u nsurlara ayrılır;
özellikle temanın ikinci yarısı,
birçok partinin özgürce eşliğiyle
bazan ön, bazan arka planda
görünerek ilginç bir kontrpuan
çalışması çizilir. Büyük bir
kreşendonun trombon ile
kesilmesi bir dönüm noktası
oluşturur. Ancak her kesinti, her
durak daha güçlü bir gerilim
yaratmaktadır. Tekrarla (reprise)
birlikte pastaral hava yeniden
belirir. Yaylıların desteğinde
büyülü gibi yansıyan özlem
dolu korrıo solasuyla Coda'ya
geçilir. Sakin, barışçı havada
bölümlin tüm güzel ezgileri
bazan staccato (kesik), bazan
yaylıların pizzicatosu ile bir
daha geçide kaulır ve sona
ulaşıhr.

(piano) bürünür; yaylıçalgılar
bas perdelerde fısıldaşır gibidir.
Tizlerde ise obua ve klarnet
ezginin parçalarını duyurur;
arada fagot ve trombonun
yakınan sesleri belirir. Bölümün
ana teması birkaç kez değişik
çalgılarda, değişik tonalitelerde,
yakınmalada kesilerek duyulur
ve sonunda asıl tonaliteye
dönerek kendini ıspatlar. Bölüm
giderek sakin bir kabulleniş ile,
sessizce sona erer.
Sol Majör tondaki, 3/4'lük
ölçüdeki "zarif hızhlıkta"
(Allegretto grazioso) tempodaki
3. Bölümlin girişini besteci,
"ortadan biraz daha ağırca gibi"
(Quasi Andantino)
tanunlamıştır. Neşeli ve
kaygısızca havası ile sanki bizi
başka bir atmosfere götüren ve
iki trio bölmesini içeren Rondo
biçimindeki bu bölüm,
Brahms'ın en sevilen senfoni
bölürnlerinden biri olarak
değerlendirilir. . . Klarnet ve
fagotun eşliğinde obua, buruk
ama sevimli bir tonda, zarif ve
canlı bir menuet tavrı ile -ana
motiften kazanılan- temayı
viyolonselin de pizzicato
katkısıyla sunar. Birden şaşırtıcı
bir hızda tablo değişir: Bu ilk
trioda canlı figürler, "pekçok
hızlı olmayan" (Presto ma non
assai) tempoda, çok ritmik ve
kendine özgü, kısa süren bir
atmosfer yaratır. Renkli
değişimlerle peslerde, rizlerde
duyurulan tekrarlardan soma
ikinci trio, girişteki zarif
tempodaki ezgiyi izler. Bu kısa
bölüm yine sessizce söner.

Si Majör tonda, 4/4'lük ölçüde
Re Majör tondaki, 4/4'lük
başlayan ağırbaşlı havada ve "o
ölçüdeki fina!, 4. Bölüm, "neşeli
kadar ağır olmayan" (Adagio
ve çoşkun" (Allegro con spirito)
non troppo) tempodaki 2.
tempoda ve yaylıçalgıların canlı,
Bölüm üç bölmeli bir yapıdadır.
problemsiz ana temayı alçak
Önce, parlak Majör tona karşın
sesle (sotto voce) hemen
hüzünlü ve içtenlikli bir ezgi
sunmasıyla başlar. Buna
viyolonsel ile sunulur. 1 2 Olçü
üflemeçalgılar de pianissimo
sonra giren kemanlar, rizlerde
olarak katılır. Diğer çalgıların da
flüt ile destektenerek metodiyi
güçlenerek katılımıyla akıcı ve
alırlar. Lied benzeri bu melodi
kudretli bir hava yaratılır; tema
biraz sonra yeni bir motif sunan
ritrnik değişimlerle şekillenir.
korno ve diğer çalgılar
Eşlik motifinden oluşan yeni
tarafından bir fugato biçiminde
motif, Brahms'a özgü çekici
geliştirilir; ana tema her zaman
gelişirnlerle, tahta
ışıklı sunulur. Bir düşüşle
üflemeçalgıların yaylıların
(diminuendo) geçilen bölme
pizzicato akodarı eşliğinde
"aynı hızda fakat zarif' (L'istesso
üfledikleri sekizlik figürlerle
tempo, ma grazioso) tempoda
duyurulur. Hanslick'in
8/12'lik ölçüdedir. Zarif ama
·Mozart'ın kanı dolaşmış· diye
kaprisli senkoplada sunulan,
tanımladığı bölüm, parlak
giderek tutkulu ve karanlık bir
törensel canlılıkta ve azirole
anlaum kazanan bölme,
sona erer. (Süre 44')
soğukkanlı ton değişimiyle
sürer: Bir kreşendo ile giderek
yükselerek ani bir sessizliğe
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VIENNA CHAMBER
0RCHESTRA
Philippe E�MONT, şef/conductor
Güher PEKINEL, piyano/piano
Süher PEKİNEL, piyano/piano
Philippe ENTREMONT, piyano/piano

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
"La Finta Giardiniera"
Operası Uvertürü/Opera Overture, KV196/121
Wolfgang Amadeus MOZART
3 Piyano için Konçerto No.7, Fa Majör
Concerto No.7 for 3 Pianos in F Major, KV242

("Lodron" Konçertosu/Concerto)
• Allegra e Adagio• Rondeau (Tempo di Minuetto)

ARA •
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Wolfgang Amadeus MOZART
Senfoni No.29, La Majör/Symphony No.29 in A Major, KV201
• Allegra moderato • A ndan te • Men uetto • Allegra con spirito
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PHILIPPE
ENTREMONT
Fransa'nın Reims kentinde doğan
Entremont 1 2 yaşında Paris
Konservatuarı'na girerek jean
Doyen'in öğrencisi oldu ve henüz
öğrenciyken Harriet Cohen
ödülünü kazandı. Profesyonel
müzik yaşamına 16 yaşında
Barselona'da verdiği resitalle
başladı; ondakuzunda da National
Gallery (Washington) ve National
Orchestral Association (New
York) salonlarında verdiği başarılı
iki kanserle Amerika'daki çıkışını
gerçekleştirdi.
Solistliğinin yanısıra Avrupa ve
ABD'de birçok orkestrayı
yöneterek iki yönlü bir sanat
karlyeri sürdüren Philippe
Entremont, beş yıl süreyle New
Orleans Filarınoni Orkestrası'nın
müzik direktörlüğünü yürüttü;
1985'de Denver Senfoni'nin şefi
oldu ve 1986 yılında da Viyana
Oda Orkestrası'nın ömür boyu
başkanlığına atandı. Aynı yıl
kırkıncı kuruluş yılını kutlayan
Viyana Oda Orkestrası'nın hem
şefi, hem de soüsti olarak
Amerika turnesine çıktı; Carnegie
Hall ve Kennedy Center'in
yanısıra Boston, Los Angeles, San
Francisco ve batı kıyısındaki
kentlerde konserler verdi. Aynı
orke tra ile Schleswig-Holstein
(Hamburg) Festivali'ne katılan ve
İtalya'da turneye çıkan Entreınont,
Viyana'da düzenlenen
"Musikalischer Sommer"
Festivali'nde Viyana Senfoni
Orkestrası ile birlikte konserler
verdi. 1987 Yılında şef ve solist
olarak İsrail Oda Orkestrası ile
Alınanya'ya turne yapan sanatçı,
Göteborg Senfoni, Oslo Filarınoni
ve Hannaver orkestralarını
yönetti.
Yorum biçimiyle Stravinski,
Bernstein, Milhaud ve Jolivet'nin
yapıtlarında yeni ölçülerin kabul
edilmesine neden olan ve uzun
süre t.jean-de-Luz'deki Ravel
Akademisi başkanlığını yapan
Philippe Entreınont, New Orleans
Uluslararası Liyakat Madalyası'na,
Fransız Legion d'Honneur ile
Avusturya Cumhuriyeti Onur
Madalyası'na sahiptir.

MOZART
Finta Giardiniera
Uvertürü
Mozart'ın Salzburg'da ı774'de
başladığı ve ertesi yılın Ocak
ayında Münih'te, ı9 yaşında iken
tamamladığı La Finta Giardiniera
(Bahçıvan kılığına giren kız), üç
perdelik bir kornik opera, 'Opera
Buffa'dır.

GüHER VE SÜHER
PEKİNEL
Yorumlarındaki olağanü tü
anlatım gücü ve. uyumlarıyla kısa
sürede en seçkin müzikçiler
arasındaki yerlerini alan Güher
ve Süher Pekinel, ilk müzik
derslerini piyanist olan
annelerinden aldılar; altı yaşında,
halk huzundaki ilk konserlerini
verdiler, dokuz yaşında da
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
()rkestra ı eşliğinde çaldılar.
Ustün yetenekli çocuklar olarak
bir süre Paris Konservatuarı'nda
eğitim gördükten sonra,
öğrenimlerini Frankfurt Müzik
Yüksek Okulu'nda Prof.
Leopolcler ile sürdürdüler ve
üstün başarı ile mezun oldular.
Daha sonra Filadelfiya'daki
Curtis Enstitüsü'nde Rudolf
Serkin ile çalışan Pekinel'ler,
Juilliard ve Alman Hükümeti'nin
burslarıyla ]u illiard Müzik
Okulu'nda Aciele Marcus ile
ihtisas yaparak "Master"
derece ini aldılar; ayrıca Claudio
Arrau ve Leon Fleisher ile de
çalıştılar.
Güher ve Süher Pekinel hem
ikili, hem de ayrı ayrı olarak
ABD, Almanya, İtalya ve
Fransa'da birçok uluslarlarası
yarışınada aldıkları birincilik
ödüllerinin yanısıra ı978'de
UNESCO taraftndan düzenlenen
Dünya Müzik Haftası'nda
Almanya'yı temsil ettiler ve
büyük ödülü kazandılar.
Avrupa, Amerika ve Japonya'da
verdikleri resitalieri izleyen
Berlin, Los Angeles, New York
ve İsrail Filarmoni,
Concertgebouw, İngiliz ve
Viyana Oda Orkestraları, Milana
RAl, Sui se Romande gibi
orkestraların eşliğinde verelikleri
konserleri ile başarı kazandılar.

ı984'de Herbeıt von Karajan'ın
daveti üzerine Salzburg'daki
Paskalya Festivali'nin yanısıra
birçok önemli müzik festivaline
katıldılar. Yaptılcları radyo ve
televizyon programları ile
eleştirmenler ve uluslararası
basın tarafından dünyanın en iyi
piyano ikililerinden biri olarak
nitelendirilen Güher ve Süher
Pekinel, Hollanda Televizyonu
birinci kanalınca "3. Dünya
Çocukları" yararına düzenlenen
uluslararası yarışmanın jürisinde
Elizabeth Scbwarzkopf ve James
Galway ile birlikte yer aldılar.
Deutsche Graınmophon ve CBS
firmalarİ için birçok plak
doldurmuş olan ikili, ı989/90'da
Teldec firması adına Mozart,
Schubeıt, bazı Fransız ve
İspanyol bestecilerinin
eserlerinden oluşan iki kayıt
yaptılar.
ı99ı yılı başında ise Radio
France Filarmoni Orkestrası
eşliğinde Pmılenc ve Saint
Saens'ın piyano konçeıtolarını
içeren son plaklarını
doldurdular. Ayrıca ı99ı Mozaıt
Yılı nedeniyle be tecinin döıt el
ve iki piyano için eserlerini
dünyada ilk kez olarak
kaydeden Güher ve Süher
Pekinel'in üç CD'lik bu albüınü
Ekim ı99ı'de piyasaya
çıkacaktır.
ı99ı Yılında Avrupa'nın en
önemli kentlerini kapsayan bir
turneye çıkacak olan Pekinel'ler
ayrıca Alınan-ARD televizyonu
için, ı992 Mayıs ayında yayma
girecek olan ve Peter Ustinov'un
üç dilde sunacağı altı bölümlük
bir televizyon dizini
gerçekleştireceklerdir.

Mozart ı 773 yılında babası ile
gittiği Milana'da iş bulma
çabaları sonuçsuz kalınca -bir
daha dörunemek üzere
İtalya'dan ayrıltnış, Salzburg'a
dönerek yeni taşındıkları
Hannibalplatz'claki eve
yerleşmiş; kilise ve sosyal
gereksinin1 için ısınarlama
müzikler yazmağa koyulınuşnı.
Daha önce Dini Şarkılı Oyun,
Müzikal Intermezzo, Opera
Buffa, Singspiel (Şarkılı oyun),
Opera Seria, Pastaral Opera,
Dramatik Serenacl gibi başlıldarla
Apollo et Hyacinthus, La Finta
Seınplice, Bastien und Bastienne,
Mitridate, Lucio Silla, vs. gibi
sekiz sahne eseri yazan genç
Mozaıt'a teklif bu kez Bavyera
Elektörü III.Maximilian'dan
geldi: Münih'in ı774-75 karnaval
mevsin1i için bir komik opera
yazacaktı. Libretto çoktan
seçilmişti: Raniero de
Calzabigi'nin daha önce besteel
Pasquale Anfossi için yazdığı,
Milana karnavalında
salınelenmiş olan oyunun
metniydi. Genç Mozaıt hemen
bestelemeye koyuldu ve 6 Aralık
ı774'de de operarun
şarkıcılarıyla tanışmak ve eseri
tamamlamak için -yine babasıyla
birlikte- Münih'e gitti. Kızkardeşi
Nanneri de üç hafta sonra onlara
katılıyor ve opera ı3 Ocak
ı775'de Münih'in ünlü
Redoutensaal'inde başarıyla
oynanıyordu. Münih'te eseri
tamamlarken diş sancısından
kıvranan, ancak operanın
gördüğü ilgiyi ertesi gün
annesine yazdığı mektupta, her
aryadan sonra Viva Maestro
bağırışları ile kutlandığıru
anlatan Mozart, hemen
clönemeyeceklerini, ikinci
temsile de kalması gerektiğini
beliıtiyordu. M.ünih'e gelen
ancak ilk temsile yetişemeyen,
Mozaıt'ın patronu Salzburg
başpiskoposu Colloredo da
başarıyı duymuştu. Fakat ikinci
temsil, ikinci roldeki sapranonun
(Serpetta) hastalığı nedeniyle
pek iyi sahnelenemedi. Daha

sonra opera unutuluyor, ancak
ı779'da Johann Böhm'ün
gezginci tiyatro kumpanyasında
Singspiel C arkılı oyun) olarak
·Gaeıtnerin aus Liebe· ya da ·Die
Verstellte Gaertnerin• adıyla
tekrar oynanıyordu.
Genç besteci ].F. Unger'in anı
defterine "Genellikle alkışlandı·
diye yazdığı, şair C. Schubart'ın
ise ·Orada burada deha panltıları
var, ama Mozaıt bir limonlukta
tıkılı kalmış; yoksa şimdiye
kadar yaşamış olan en büyük
besteciler arasına katılabilirdi·
diye söz ettiği operanın konusu
gerçekten de çoğunlukla
bahçede, serada geçer: Bahçıvan
kız Sandrina aslında, Kont
Belfiore'nin kıskançlılcla
yaraladığı ancak öldüğünü
sandığı sevgilisi Markiz
Violante'dir. Lagonero'nun kadın
düşkünü ihtiyar valisi de evinde
bahçıvan kız kılığında, kimliğini
gizleıniş olarak çalışan
Sandrina'ya aşık olur. Valinin
hizmetçisi Serpetta da bahçıvan
kılığında işe giren -aslında
Markiz'in uşağı olan- Nardo'ya
nıtkundur. Uçüncü perdenin
bitiminde bu karışık problem
çözülür, gerçek sevgililer mutlu
sona ulaşırlar.
Mozaıt operanın ön müziği
olarak iki bölüınlü kısa bir
uveıtür yazmıştır: Oynak, çok
neşeli (Allegro molto) bölümü,
bir bakınu aksak gibi gelişen
zarif ve ağırca (Andantino
grazioso) bölüm izler. Mozaıt
daha sonra bu iki bölüme bir
fina] ekleyerek küçük bir
Senfoni de (KV ı 2 ı ) yazmıştır.
(Süre 5')

MOZART
Üç Piyano İçin
Konçerto
Mozaıt'ın yaşamında sayısı
yirmiyediye varan piyano
konçertoları öneınli bir yer tutar.
Ancak ilk konçeıtolarıru başka
bestecilerin eserlerinden
düzenleyerek yazması nedeniyle
Mozaıt'ın ilk gerçek piyano
konçeıtosu olarak beş numaralısı
(KVı 75) sayılır. ı 773 yılında
yazdığı bu eserden sonra birkaç
yıl bu alanda bestelemerniş; 1776
Ocağındaki altı numaralı
(KV238) konçertodan sonra yine
Salzburg'da Şubat ayında üç
piyano için Fa Majör No.7 (KV
242) konçertoyu yazmıştır. 20
Yaşına daha yeni girmiş olan
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Mozart, bu eserini hiç sevmediği
patronu Başpiskopos
Colloredo'nun piyano çalan
kızkardeşi Kontes Antonie
Lodron ile -herhalde Mozart'ın
öğrencisi olan- kızları Aloyisa ve
]osepha için bestelemiştir.
Müzik yazarı Thomas Frost'un
·Çubuğunu kendi dikmediği
bağda çalışmak zorunda kalan
genç Mozart'a bir örnek· olarak
gösterdiği eser, piyanoda pek de
ilerlememiş kızlar düşünüldüğü
için zorluk taşımaz; özellikle
küçük kız ]osepha'nın çalacağı
üçüncü piyanonun partisi, solist
olarak hiç ön plana geçmez,
yalnızca son iki bölümde
arınoniyi güçlendirmekte ve
diğer iki solistin cümlelerine
küçük yankılar oluşturmakta
kullanılır. (Mozart daha sonra
üçüncü piyano partisini
çıkararak ·İki piyano ve Orkestra
için Konçerto• düzenlemesini de
yapmış, Viyana'ya yerleştikten
sonra çok kez yorumlamıştır. Bu
haliyle konçerto, Türkiye'de ilk
kez 15 Ocak 1977'de Demirhan
Altuğ yönetimindeki İstanbul
Devlet Senfoni Orkestrası
eşliğinde Billard-Azals ikilisi
tarafından çalınmıştır).
Daha çok Galant çağ Concerto
Grosso'larını anımsatan eserde
piyano partileri motiflerin,
temaların geliştirilmesinden çok,
tını efektleri için kullanılır
gibidir. Konçerto, büyük ustalık
gerektirmeyen şakacı havasıyla
özel bir yer alır: Çünkü belirli
kıstaslarla, üç soylu ·yeterli
derecede öğrenmemiş yorumcu•
(diletant) için ısmarlanrnıştır. Bu
siparişte herhalde Mozart'ın
babası da büyük görev üstlenmiş
ve belki de eserin başındaki
süslü ithaf yazısını o kaleme
almıştır: ·Emsalsiz liyakatteki
Ekselansları Sinyora Kontes
Lodron ve Kontes kızları Aloyisa
ve Josepha'ya en sadık
hizmetkarları Mozart tarafından
ithaf edilmiştir•. Bu hanımlar
üçlüsünün konçertoyu halk
huzunda yorumladıkianna dair
bir kayıt yok, ama eserin 22
Ekim 1777'de Augsburg'taki ilk
resmi yorumunda, Mozart ikinci
piyano, o kentli organist Johann
Demmler birinci piyano ve bir
piyano yapımcısı olan ]ohann
Andreas Stein da üçüncü piyano
partisini çalmış.
Üç bölümden oluşan konçerto,
çalanlara olduğu kadar
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dinleyenlere de zevk vermek
amacı ile yazıldığı için, Bach'ın
üç piyano için konçertosunun
kontrpuan güçlüğünü taşımaz.
Groves Müzik Ansiklopedisi'ne
göre Mozart'ın konçertosu iki
Galant unsuru içerir: Tatlı ve
tutkusuz melodiler ve
süslemenin bol kullanımı . . .
ı . Bölüm neşeli (Ailegro)
tempoda ve canlı bir sorrat
formundadır; kısa ve tematik
olmayan bir gelişirnle işlenir.
Girişteki orkestra tuttisi ile sert
kontrastlar içeren güçlü ilk tema
sunulur. İkinci tema ise
olduğundan fazla liriktir. Üç
piyanonun birlikte girişiyle,
değişmeyen dalgalı hareketle,
herhangi bir tutku ve dramatik
anlamdan uzak stildeki yorumun
tipik bir örneği sergilenir.

Ağır (Adagio) tempodaki
2. Bölüm tatlı bir sürpriz yaratır:
Piyano partileri kolay olmasına
karşın olağanüstü şiirsel ve
hülyalıdır; sanki Mozart'ın daha
sonraki konçertolarının ağır
bölümleriyle boy ölçüşür:
Çalgıların çekici tınısına
gösterilen özen, kesik (staccato)
ve bağlı (Legato) melodilerin
tatlı karışımı, solistlerin çok kez
zarif eşlikte kalışı, şarkı biçimi
dile getirilen ezgiyi yaylıların
geri plandan renklendirişi,
üflemeçalgıların zarif anlatınu
gelişimi destekler. Özellikle
ikinci temanın çok ince, bir
örümcek ağının örgüsüncieki
gibieşlikle sunuluşu ilgi çeker.
Bu ilk iki bölüm için Mozart
kadanslan yazmış ve yalnızca
figürler şeklinde değil de,
bölümün motif ve temaları
üzerine küçük fanteziler
biçiminde olmasına özen
göstermiştir.
3. Bölümü Mozart, Rondo'nun
Fransızca karşılığı olan Rondeau
ile tanımlamış; hızlı bir fina!
yerine daha ağır tempolu bir
Menuetto'yu Lodron'lara uygun
görmüş. (Süre 25')

MOZART

Üflemeçalgıların göze batınadan
ancak etkili kullanılışı ve
obuanın pasajları ilgi çeker.

Mozart'ın 1773/74 kışı içinde
Salzburg'ta yazdığı üç senfoni
(KV183, 200 ve 201) arasında La
Majör olanı -daha az çalgı için
bestelenmiş olmasına karşın
diğerlerine göre daha başarılıdır.
Viyana'da üç ay kalan 19
yaşındaki genç Mozart'ın bu
kentteki izlenimleri çok etkili
olmuş, ·Salzburg Piskoposluğu
Konsertmaysteri· görevini
yüklenmiş olan besteci, yaratıcı
gücünün bağımsızlığını
entrümantal olarak La Majör
senfonisiyle açıklamıştır. Saray
orkestrasının kısıtlı yaylıçalgılar
topluluğuna ancak iki obua ile
iki kornoyu ekieyebilen Mozart,
senfonik yapıyı bu
üflemeçalgılarla olağanüstü
güçlendirmiş ve senfoni bestecisi
olarak benliğine kavuşmuştur.

3. Bölüm La Majör tondaki,
alışılmışın aksine önce hafif
ba !ayan Menuetto, kesin
ritmiyle bir Fransız dansını
andırır: Dört üflemeçalgının
uruson sunduğu finaliyle
belirginle en Menuetto, Mi Majör
tondaki Trio'ya bağlanır.
Beethoveni de etkileyen bu
bölüm, onun bir yaylılar
kuartetinde örnek olarak
kullanılmıştır.

Senfoni No.29

1 . Bölümde (Ailegro moderato)
çok basit bir figürün
tekrarlanarak, alışılmamış
güzellikte bir tema haline
getirilişiyle, Mozart'ın melodik
üsluptaki ustalığı hemen
belgelenir. Hafif (pianissirno)
olarak başlayan birinci tema,
güçlü (forte) olarak tekrarlanır.
Sonra basların sakin eşliğindeki
üç bölmeli melodik ikinci tema
duyulur. Bunu kemanların
sunduğu üçüncü tema izler.

Ağır (Andante) tempo ve Re
Majör tondaki 2. Bölüm
senfoninin adeta kalbidir. onar
formundaki bölüm, partilerin bir
yaylılar kuarteti düzeninde
ustaca kurulmuş dengesi,
sürdinli kemanlarla elde edilen
içten havası ile seçkinleşir.

Canlı ve enerjik fina! (Allegro
con spirito) Memıetto'ya bağlı
olarak girer. onat formundaki
son bölüm, temaların
sergilerrmesinden sonra gelen
uzun gelişimiyle
(developpement),
üflemeçalgılarla viyola ve basın
oldukça bağımsız partilerinin
renkli orkestrasyonu ile ilgi
çeker. Ayrıca birinci temanın
bitmek tükenmek bilmeyen
enerjisi ve bu temanın
yönlendirdiği korno ve
yaylılarda duyulan yan temalarla,
bas yaylıların birinci kemanların
eşliğinde duyurduğu ikinci
temanın karşıtlığı çok ustaca
düzenlenmi tir. Özellikle
partilerin bir veya iki ölçü
aralıkla tekranndaki ustalık
(irnitation), kontrpuanın bilgili
kullanılışı, çalgıların tınısının iyi
değerlendirilmesi, melodilere
armonik partilerin
uygulanışındaki mükemmellik,
teksesliliğin (unison) yerinde ve
zamanında oluşu ve birbirini
hızla izleyen bütün bu müzik
unsurlarının kolaylıkla yaratılışı
dinleyenleri büyüler. (Süre 26')
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ViYANA ODA ORKESTRASı
VIENNA CHAMBER
0RCHESTRA
Philippe ENT�MONT, şef/conductor
Güher PEKINEL, piyano/piano
Süher PEKİNEL, piyano/piano
Philippe ENTREMONT, piyano/piano

Franz }oseph HAYDN 0732-1809)
Senfoni No. ı, Re Majör/Symphony No. ı in D Major
• Presto • A ndante • Finale. Presto

}ohann Sebastian BACH ( 1685-1750)
3 Piyano için Konçerto, Re minör
Concerto for 3 Pianos in D minor, BWV1063

• OB (Allegro ma non troppo) • Alla Siciliana • Allegra

ARA •

INTERMISSION

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Divertiınento No.ll, Re Majör/Divertiınento No. ll in D Major, KV251
• Allegra malta • Menuetto • A ndantina • Men uetto. Tema can variazioni
• Randa. Allegra assai • Marcia alla francese

Katkılanndan dolayı HİLTON iNTERNATiONAL İSTANBUL 'a teşekkür ederiz.
We should /ike to thank HILTON INIERNAITONAL ISTANBULfor their contributions.

Viyana Oda Orkestrası C.JTOH&CO.,LTD. tarafından desteklenmektedir/
The Vienna Chamber Orchestra has been sponsored by C.ITOH&CO.,LTD.
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ViYANA ÜDA
OR KESTR ASI
Sanat yönetmenliğini 1976
yılından b ri Philippe
Entremont'un yaptığı Viyana
Oda Orkestrası 1946 yılında
kuruldu. O tarihten beri Franz
Litschauer, Heinrich Hollrei er,
Paul Angerer ve Carlo Zecchi
gibi ünlülerin yönettiği orkestra,
çalışmalarını özellikle klasik
eserlerin yonımunda
yoğunlaştırdı; Paul Angerer'in
döneminele i e repeıtuar
genişletildi ve çağdaş bestecilere
de programlarda yer verildi.
Carlo Zecchi yönetiminde
yuıtdışına açılan orkestra,
dünyanın bütün önemli müzik
merkezlerinde ve festivallerinde
konserler verrneğe başladı.
Viyana'nın müzik ya amıncia
önemli bir yeri olan Viyana Oda
Orkestrası Decca, Telefunken ve
CBS firmaları için Mozaıt'ın
senfonilerini, Haycin'ın piyano
konçeıtolarını, olist Wolfgang
Schulz ile çe itli flüt
konçeıtolannı; Edita Gruberova,
Kiri Te Kanawa, Teresa
Berganza, Elfie Höbaıtlı ve
Krisztina Laki gibi ünlülerle
Mozaıt'ın aryalannı plağa
doldurdu. Orkestra ayrıca
Maurice Anclre, Paul Baclura
Skoda, Buchbincler, Casadesus,
Gulda, De Larrocha, Mintz gibi
sanatçılara da eşlik etti.

HAYD

Senfoni No. l

Hakkıyla enfoninin Babası·
ünvanını kazanan Franz joseph
Haycin'ın sayısı 125'i bulan -ama
ancak yüzdördünün gerçekliği
saptanan- enfonileri üç bölüme
ayrılır: İlk bölümde yer alan
eserlerini 1 773'e kadar Kont
Esterhazy'nin hizmetinde, kısıtlı
bir orke tra için yazdıkları
olu turur. Ancak bu 50 kadar
senfoninin birincisini, Re Majör
Senfoni'yi, 1 759'da -bu göreve
geçmeden iki yıl önce- Kont
Morzin'in Çekoslovakya'da
Pilsen yakınlarındaki
Lukavee'teki sarayında
bestelemi tir.
•

Kontun yaıunda Kapellmeister
(Müzik Direktörü) ve
Kammercoınpositeur (Ciddi
besteci) olarak 200 florin yıllıkla
çalışan 27 yaşındaki Haydn
henüz evli de değildi; görevi, av
partilerinde ve bahçe
eğlencelerinde çalınacak
Divertimento'ları, Quadri olarak
adlandırdığı dörtlülerini,
Feldpartie ya da Felclharmonie
adı verilen üflemeçalgılar için
be teleri yazmaktı. Bu arada
sade ve basit bir Divertimento
yapısındaki ilk senfonisini yazdı;
ona göre Sinfonia terimi
değiştirilip enfoni diye
adlandırılabilirdi. Haydn bu
eserinde bile sağlam bir armoni
ve melodi zenginliği yarattı.
Keyifli bir hava, canlı bir ortam
oluşturan çok luzlı (Presto) iki
bölüm arasındaki ağırca
(Andante) bölüm ile zevkli bir
kontrast oluşturan senfoni, Kont
Morzin ile davetlilerini de
herhalele memnun bırakını tı.

tempoda candan, açık yürekli
havada, ancak biraz eski
stildeclir. (Süre 9')

BACH
Üç Piyano İçin
Konçerto

Alınan besteci johann Sebastian
Bach piyano (klavsen)
konçertolarının büyük bölümünü
1729 ile 1736 arasında Leipzig'de
yazmıştır. O yıllarda, daha önce
Georg Friedrich Telemann'ın
kurduğu Müzik Akademisi
·Collegium Musicum·un
yöneticiliğini üstlenıniş, bu
konserler için repertuarı
genişletrnek amacıyla yedi tane
solo piyano, üç tane iki piyano,
iki tane üç piyano, bir de dört
piyano ve -biri dışında hepsi
yaylıçalgılar eşliği için
konçertolar bestelemiştir. Ama
burılardan ancak dördü özgün
konçertolar olarak tanımlanabilir;
diğerleri ise keman, ya da
orkestra konçertolarının
clüzerılemelerinden
oluşmaktadır.

Bu yöneticiliği sırasında Bach,
klavsen çalan iki oğlunu dikkate
İki obua, iki korno ve yaylıları
alarak, eskiden yazdığı bazı
kapsayan, ayrıca istenirse
enstrümantal konçertoları da
continuo (bas) parti ine fagot ve klavsene uygulamak olanağını
klavsen ele eklenebilen
bulmuştu. Bu konçertolar yaz
senfoninin çok hızlı (Presto)
aylarında Zimmermann'ın
tempodaki 1 . Bölümü o zamanın Windmülılen sokağındaki evinin
silindir (Walze) adı verilen
bahçesinde, kışları ise onun
Mannheim stilinin cesur
Katherinen caddesindeki büyük
kre endo'su ile başlar. Temaların kahvesinde seslendirilirdi.
adeta müsrifçe çokluğu ile
Orkestra da, müzik öğrencileri
dikkat çektiği bu bölümde,
ve me lek sahibi amatörlerden
gelişim de kararsız gibidir. Ancak olu ur, hem kendileri zevkli
bu karı ım maceracı Presto'yu
anlar ya ar, hem de kahveye
ilginç yapar.
gelen ve sayısı panayır
zamanlarında artan müşterileri
Sol Majör tondaki 2. Bölüm
eğlendirirlerdi. Bach'ın iki büyük
ağırca (Andante) teınpodadır.
oğlu Friedmann ve Cari Philipp
Melodilerinin içtenliği ve bir
Emanuel de bu öğrencilerin
saray dansı zarifliği ile
iyileri arasındaydı. Böylece baba
seçkinleşir.
Bach'ın da katılmasıyla -bu gün
3/8'lik ölçüdeki 3. Bölüm fina!
bile güç olan- üç, dört solisti bir
ise yine çok hızlı (Pre to)
araya getirip çok çalgılı

konçertoların çalınması daha da
zevkli oluyordu . . .
Bach'ın, R e minör tondaki üç
klavsen için konçertosunu
(BWV1063) kendi ve iki oğlu
için yazdığı, ya da düzerılediği
biliniyor. Konçertonun aslında
klavsenler ya da başka çalgılar
için mi bestelendiği el yazması
o�inali bulunamadığından
kesirılikle saptanamamış. Bazı
uzmarılar flüt, obua ve keman
için konçertodan, bazıları da üç
keman için konçertodan
çevrildiğini öne sürüyor. Fakat
Leipzig'de Bach ailesince sık sık
yorumlandığı kesin. Ancak iki
kuşak sonra eseri yayıniayan
F.K. Griepenkerl, önsözünde
konçertoyu , üstadın iki oğlunun
öğrenimlerini geliştirmek
amacıyla bestelediğini belirtiyor.
Günümüzde üç iyi solisti bir
araya getirmek oldukça çaba
gerektirdiğinden az yorumlanan
bu ağırbaşlı havadaki eser, sanat
değeri ve buluşları yönünden
ilginçliğirıi korumaktadır.
Re minör tonda, 3/8'lik ölçü ve
temposu belirlenmemiş olan 1 .
Bölüm genellikle o kadar çabuk
olmayan (Ailegro ma non
troppo) tempoda yorumlanır.
Orkestranın tek sesli (unison)
sunduğu gösterişli bir tema ile
başlayan ilk bölümdeki
ritornello'larda (müzikal
cürrılenin, ınotifin tekrarında),
Bach'ın Vivaldi veya diğer
İtalyan keman okulu
ustalarından esinlendiği sezilir.
Ama daha sonra orkestra
çoğurılukla eşlikte kalır.
Fa Majör tonda, 6/8'lik ölçüdeki
2. Bölüm, Sicilya tarzında (alla
Siciliana), köylü işi, sevimli
karakterdeki temposu ile, o
gürılerin hareket anlatımı olan
belirli bir hızı belirler. Bu
melodik bölüm, zengin arınonisi
ile eski bir dans formunun
sevimli bir uygulamasıdır ve
Bach'ın olduğu da şüphelidir. Bu
bölümde de, ilk bölümde olduğu
gibi, birinci klavsen (piyano)
partisi ön plandadır.

MOZART
Divertimento KV251
Mozart'ın eserleri arasında
Divertimento'lar önemli bir yer
tutar. Problemsiz, müzikal, zarif,
sevimli yapıları ile senfonik, oda,
serenacl müzikleri arasında yer
alan, parlak pasajlar kapsayan,
zarif marşları, etkili ve bol
menuetleri, romans benzeri
Andante bölürrıleri ile ilgi çeken
Divertimento'lar 1772 yılında
bestelenerılerden (Salzburg
Senfonileri KV136, 137 ve 138)
bu yönüyle ayrılır.
20 Yaşındaki Mozart'ın 1776'da
yine Salzburg'da yazdığı Re
Majör Divertimento daha çok
halka yakın olma amacı taşır;
efektleri ve zarif yoruma önem
verilmesiyle göze çarpar. İki
obua, iki korno ve yaylıçalgılar
için bestelenen eser altı
bölümlüdür. Bestecinin
kızkardeşi anneri'in 30 Haziran
1776 günü yirmibeşinci doğum
günü törenine hediye olarak
düşünülmüştür ve sanki
Mozart'ın ertesi yıl gideceği Paris
yolculuğuna bir hazırlık gibidir:
La Majör Andantina bölümü
bestecinin Paris için yazdığı ·Les
Petits Riens· (Küçük Şeyler) bale
müziğinin Pantomim bölümünü
anımsatır. Eserin orkestrasyonu
ise yine Fransız müziğine
benzer: Salzburg stilinin solo
kemanı yerini solo obuaya
bırakmış, iki korno ise
geleneksel Fransız üfleme stiline
yakınlığı yansıtır.
Birinci bölüm Allegra molto'nun
biraz garip tematik yapısı ve
altıncı bölüm Fransız marşı, Paris
stiline çok yakındır. Dördüncü
bölümdeki Menueno'da trionun
yerine üç çeşitleme
alınışı,
.
Rondo'nun biçirni belki de
Fransız müziğine duyulan
sempatinin ve Mozart ile
Nanneri'in on yıl önce Paris'de
harika çocuk olarak geçirdikleri
mutlu günleri anımsamanın
izleridir. (Süre 27')

Her üç soliste de eşdeğer
görevler yükleyen 2/4'lük
ölçüdeki, Re minör tondaki
3. Bölüm neşeli, carılı (AIJegro)
tempodadır. Her üç solist de
sırayla parlak, akıcı partilerini
seslendirir, eşliksiz kadanslarını
yorumlar ve eser füg biçiminde
bir fina! ile son bulur. (Süre 16')
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SOVYET FİLARMONİ
ÜRKESTRASI
SOVIET PHILHARMONIC
ÜRCHESTRA
Gennadi ROZDESTVENSKİ/Gennady ROZHDESTVENSKY, şef/conductor
Nikolai PETROV, piyano/piano

Aleksander SKRİABİN/Alexander SCRIABIN 0872-1915)
Senfoni No.2, Do minör Op.29/Symphony No.2 in C minor, Op.29
•

A ndante • Allegra • A ndante • Tempestoso • Maestoso

ARA •

INJERMISSION

Sergei PROKOFİEF/PROKOFIEV (1891-1953)
Piyano Konçertosu No.2, Sol minör Op.16
Piano Concerto No.2 in G minor, Op.16
•

Andantino-Allegretto • Scherzo (Vivace) • Intermezzo (Allegro moderato)
• Fina/e (Allegro tempestoso)

Sergei PROKOFİEF/PROKOFIEV
Romeo ve Jülyet Balesinden 4 Bölüm/4 Fragments from Romeo and Juliet
•

• Montegü ve Kapuletler/Montegues and Capulets (Allegro pesante)
jülyet/juliet (Vivace) • Pet;fer Lorenzo/Father Lorenzo (Andante espressivo)
• Tibalt'in Olümü/T
ybalt's Death (Precipitato)

GENNADİ
ROZDESTVE SKİ
S CB Devlet Sanatçısı ve Lenin
Ödülü sahibi
İster Sovyetler Birliği'nde olsun,
ister ülkesi dışında olsun
konsere çıktığı her yerde bu
ünlü müzik adamı, ·Gennadi
Rozdestvenski ideale yaklaşan
bir orkestra şefidir.. •,
·Rozdesrvenski tüm övgülerin
üzerinde, büyük bir orkestra
şefidir..• gibi sözlerle
karşılanmaktadır. Bugün, haklı
olarak, çağdaş müzik dünyasırun
en ilginç, en parlak ve renkli
sin1alarından biri olarak kabul
edilmektedir.
Sanatçının şaşırtıcı yeteneği
birçok alanda ortaya çıkar:
Opera, bale ve senfoni şefi
olduğu gibi aynı zamanda
olağanüstü bir oda müziği
yöneticisi, değişik çalgı
gruplarının başı, usta bir
piyanist, besteci, düzenleyici,
müzik eleştirıneni, pedagog,
gerçek bir tasanıncı, icracı ve
faal bir toplum adaınıdır.
Gennadi Rozdestvenski 1931
yılında doğdu. Annesi Natalya
ünlü bir oda müziği solistiydi;
oğluna ilk piyano derslerini o
verdi. Babası ise ünlü ovyet
orkesrra şefi ve pedagog Nikolai
Anosonof'tur. Gennadi
Rozdestvenski Moskova'daki
Çaykovski Konservatuarı'nda
eğitim gördü ve ayrıca Prof. Lev
Osrin'in piyano sınıfına devam
etti. Orkestra şefi olarak ilk
konserini 1949'da Beethoven'in
"Egınont" uvertürünü yöneterek
verdi ve sanatçı, o tarihten
bugüne kadar, orijinal ve
sanatsal buluşlarıyla
dinleyicilerini etkilemekte,
ustalığının değişik yönleriyle de
onları şaşırtmayı sürdürmektedir.
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AlMAN İlAÇ FABR. T.A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should !ike to ıhank BIRLEŞIK AlMAN IlAÇ FABR. T.A.Ş.jor ıheır

contributions.

195 1 yılında, henüz
konservaruar öğrencisi iken
Bolşoy Operasında çalışınaya
başlayan sanatçı, Çaykovki'nin

"Uyuyan Güzel" ile Prokofiefin
"Romeo ve jülyet" ve "Taş Çiçeği
Masalı" balelerini yönetti (bu
ünlü binada orkestra yöneten en
genç şef ünvanını bala
korumaktadır). Rozdestvenski
1954'de konservaruan 'bitirme
tezini Bol oy Tiyatrosu'nda
Prokofiefin "Külkedisi" balesini
yöneterek verdi. Yine aynı
dönemde yönetimindeki öğrenci
senfoni orkestrası ile birlikte
Berlin'de düzenlenen
Uluslararası Gençlik Festivali'ne
katıldı; iki yıl sonra da Bükre
Uluslararası Enescu Festivali'nde
yapılan yan mada birinci oldu.
Rozdestvenski eliili yılların
ortalarında, tanınmış klasik
eserlerin ve çağdaş ovyet
bestecilerin, özellikle Prokofief
ve Şostakoviç'in eserlerinelen
olu an geniş bir repertuara sahip
ünlü bir bale, opera ve senfoni
şefi olmu tu.
Rozdestvenski yorum ufkunun
geni liği, olağanüstü enerji i,
parlak sanatçı mizacı ile kısa
zamanda hakettiği bir üne
kavuştu. Yorum ve sanat kaygısı
anaıçı için lı r zaman en önemli
iki unsur olmu tur. Onun sanat
aniayı ınclaki parlak yorumda,
üst düzeydeki entelektüel
clü ünce ile özenle i lenmiş usta
ef tekniği birleşir. Besteci
teclrin, Rozclestvenski için şöyle
demiştir: ·0, sanatına bir
mühendis gibi teknik
noktalardan da bakabilen
dünyanın ender efterinden
biridir. Müziğin şematik ve
duygusal re imierindeki
uyumunu, her zaman açık ve
düzenli ekilde bulmayı başarır•.

Çaykovski'nin "Fındıkkıran" ve
Haçatı.ııyan'ın "Spartakus"
balelerini yönetti; "Spartakus"
balesinin müzik yönetiminden
dolayı Lenin Ödülü'nü aldı.
Bol oy Operası birinci şefliği
görevini 1970'e kadar sürdüren
Rozclestvenski klasik ve çağda
pekçok opera ve bale yönetti.
1974 yılında Moskova Oda
Operası birinci şefi olan sanatçı,
yönettiği o takoviç'in "Burun"
ve Stravinski'nin "The Rake's
Progress" operalan ile müzik
dünyasında büyük yankılar
uyandırdı ve Oda Operası'nın bu
yenilikçi ve parlak gösterileri
birçok ülkeele sahnelencli. Bu
sı ralarcla Rozclestvenski
Stockholm Filarınoni
Orkestrası'ndan ciavet aldı ve
buradaki üç yıllık çalışması çok
başarılı geçti; birçok Sovyet
bestecisinin eseri seslendirildi,
plak kayıtları yapıldı ve tı.ırneler
düzenlendi. Özellikle
Çaykovski'nin senfonileri
Stockholm'da sıksık dinlendi,
Rimski-Korsakov'un "Mozart ve
Salieri" operası ve Ştedrin'in
piyano konçertoları kuzeyli
sanat everlere tanıtıldı.
1976 yılında Sovyetler Birliği
Devlet Sanatçısı ünvanını alan
Rozdestvenski, 1977'de bir yıl
için Londra BBC Orkestrası'nın
başına geçti ve bu ünlü Sovyet
şef ile ünlü arkesıranın
beraberlikleri çok başarılı oldu.
Sanatçı sovyet ınüziğine
programlarda yine yoğun olarak
yer verdi ve bu müziğin en güzel
örneklerini sunarak tanıttı.
1978'cle yeniden Moskova'ya
dönen sanatçı Bolşoy
Operası'nda göreve başladı ve
Bol oy Opera Orkestrası
üyelerinden oluşan Bolşoy
Opera Orkestra ı Solistleri adıyla
bir oda orkestrası kurarak özgün
oda müziği eserlerini yönetti.
Rozcle tvenski 1981 yılında SSCB
Kültür Bakanlığı Devlet
Filarmoni Orkestrası şefi oldu.

Rozdestvenski 1961 yılında,
Sovyetler Birliği'nin en büyük
orkestralarından biri olan S CB
Radyo ve Televizyon Büyük
Senfoni Orkestrası sanat
yönetmeni ve asıl efi oldu. 12
Yıl boyunca yönettiği bu
orkestra ile 547 eser seslendirdi,
konser biçiminele 14 opera
S CB Devlet Sanatçısı ve Lenin
gerçekle tireli ve 174 e erin de
Ödülü salıibi Gennadi
kaydını yaptı. Bu dön mcle
Prokofiefin "Kuınarbaz", Ravel'in Rozdestvenski Sovyetler
"L'enfant et le ortilleges",
Birliği'nde ve dış ülkelerde
Weber'in "Abu Ha san" ve
400'clen fazla plak dolelurmuş ve
Puccini'nin tek perdelik operaları bunların birçoğu cia uluslararası
ilk kez seslendirildi; Büyük
ödüle değer görülmüştür. Sanatçı
Senfoni Orkestrası Rozdestvenski ayrıca Londra'da "Boris
yönetiminde 13 ülkeye tı.ırne
Goclunov" ve Peruggia'cla
yaptı.
"Kovançini" operalarını salıneye
koymuştur. Rozclestvenski,
1965 Yılında, radyodaki
repeıtuarında Prokofiefin bütün
görevinin yanısıra Bol oy
orkestra eserlerinin bulunduğu
Operası birinci şefi olan sanatçı,
burada Eritten'in "Bir Yaz Gecesi tek şeftir.
Rüyası", Holminov'un "iyimser
Tragedya" operaları ile

SKRiABİN

Senfoni No.2

NiKOLAİ PETROV
Kuşağının en yetenekli
piyanistlerinden biri olarak kabul
edilen Nikolai Petrov, son 20 yıl
içinele Doğu ve Batı Avrupa,
Asya, Ingiltere, Kuzey ve Güney
Amerika ile Sovyetler
Birliği'ndeki konserlerinele
dinleyicilerin, eleştirınenlerin ve
basının övgüleriyle karşılandı;
uluslararası üne sahip birçok
orkestranın yanısıra
Rozclestvenski, Svetlenof ve
Temirkanofun yönetimindeki
Sovyetler Birliği Devlet Senfoni,
Moskova ve Leningrad Filarmoni
arkesıraları eşliğinde konserler
verdi, plaklar doldurdu.
1986 yılında Amerika Birleşik
Devletleri ile Sovyetler Birliği
ara ında yeniden imzalanan
kültür anlaşması sonucunda
Amerika'ya davet eelilen ilk
Sovyet solisti olarak New York
Filaımoni ile çok başarılı bir
konser veren ve bu tarihten
itibaren de New York'tan Los
Angeles'e kadar dolu salonlarda
müzikseverlerin, eleştirmenlerin
ve basının övgülerini kazanan
sanatçı, 1988 Manında Bostan'da
yapılan Sovyet-Amerikan
Festivali'nde Rodion Ştedrin'in
ikinci piyano konçertosunun ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi.
Ingiltere'de kazandığı başarıları,
onun Richter ve Gilels ile
kıyaslanmasına ve Krallık
Filarmoni, Halle, Londra Senfoni
ve Filarmoni arkesıraları
tarafından davet edilmesine
neden oldu. Birçok uzunçaları
olan Petrov, en son olarak
Olympia (İngiltere) firması adına
dört ele CD dolclurmuştur.
Rusya'da müzikçi ve dansçı
yetiştirmekle ünlü olan bir
aileelen gelen Nikolai Petrov, çok
küçük yaşlarcia müziğe eğilim
göstermiş, Moskova
Konservatı.ıarı'nda Yakov Zak ile
eğitim görmüş; Van Cliburn ve
Kraliçe Elizabeth uluslararası
yarışmalarını kazanmıştır.

Birinci dünya savaşından önce
Aleksancler Nikolayeviç Skriabin,
müzik dünyasında Sclıönberg ve
Stravinski ile birlikte beş
devrimci besteci arasıncia
görülürclü; fakat savaş sonrası,
hatta 1960'lara kadar unutulclu.
Bu arada ancak ·Poeme de
l'Extase· (Veccl, veya kendinden
geçecek derecede coşkunluk
şiiri) adlı dördüncü senfonisi ve bu i e kendini adamış- birkaç
Skriabin uzmanı piyanist
tarafından solo eserleri
yorumlanıyordu. Konser
düzenleyenler onun eserleri ile
ilgilenıniyorlar, kendinden başka
hiçbir şey düşünmeyen, kendini
yeni bir mesih ilan eden mistik
kişiliğinin, iyi ve gerçek müzikle
.bağclaşamayacağını öne
sürüyorlardı. Ancak yeni kuşak,
bu müziğin arkasındaki felsefeye
aldırmadan onun eserleri ile
ilgilenmiş, yeni bir tat ve değer
bulmuştur.

Ömründe hiç şapka giymediği,
çimene otı.ırmadığı,
Beetlıoven'clen nefret ettiği gibi
hakkında türlü efsaneler
yaratılan Skriabin, savaştan önce
yazdığı, kendisinin çoğu kez
·Chopin'in geç romantik stildeki
lıalefi· olarak anılmasını sağlayan
85 piyano prelüclü ve 12 piyano
sonatı dışında, Sanata Övgü
(Senfoni No. l ), Tanrısal Şür
(Senfoni No.3) , Veccl Şiiri
(Senfoni No.4), Prometeus
(Op.60) ve Düş ( Reverie Op.24)
gibi senfonik eserler yazdı.
Onun yanlızca orkestra için
yazdığı eserleri arasında sadece
ikinci senfonisi herhangi bir
başlık taşımaz.
Molotof gibi bir devlet adamı da
yetiştiren diplomat bir aileden
gelen ve önce subay olması
öngörülen Skriabin, müziğe olan
ilgisi nedeniyle teyzesinden
piyano dersleri alınış; piyanoda
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ilerleyince, 1885'de Tanayefin
kompozisyon öğrencisi olmuştu.
Üç yıl sonra girdiği Moskova
Konservatuarı'nda Safonofun
piyano sınıfını üstün başarı ile
tamamladı ve yakın arkadaşı
Rahmaninofun da öğretmeni
olan Arenski ile çalıştı. Bir hami
bularak Avrupa'da konser
turneleri yaptıktan sonra, 18931903 arasında Moskova
Konservatuarı'nda piyano
öğretmeni oldu. Tüm diğer Rus
müzikçiler gibi kışın öğretiyor,
yazın beste yapıyordu
(öğrencileri arasında günümüzün
en ürılü yorumcularından \YI.
Horowitz'in amcası A. Siloti de
vardı).
1900'de tamamladığı birinci
senfonisi, Liszt ve \Y/agner
etkisindeydi ve Petersburg'daki
ilk yorumunda umulmadık bir
başarısızlıkla karşılaştı. 29
Yaşındaki Skriabin, göz yaşları
içinde göğsünü yumrukluyor ve
·Sağlığımı korursam onlara
göstereceğim; daha söyleyecek
çok şeyim var• diye bağırıyordu.
İkinci senfonisine hemen
ba ladı: Petersburglu yayıncı ve
hanıisi Mitrofan Balayefe, yaz
boyunca bir senfoni üzerinde
çalıştığını, çok uzun ve güç
olduğunu, yarılızca beş bölümü
kapsamasına karşın altı bölümlü
birinci senfoniden daha uzun
süreceğini beliıtiyor; belki de
kendinin yöneteceğini yazıyor,
1901 Ekiminele yazdığı mektupta
ise ikinci senfonisinin kendisini
tükettiğini arılatıyordu. On aylık
ruhsal ve fiziksel yorucu bir
çalışmanın sonucu ·Büyük
Orkestra için Senfoni·
tamamlandı; ancak Petersburg'ta
12 Ocak 1902 günü senfoniyi
yöneten Skriabin değil Anarol
Liadov oldu. Tanınmış bir besteci
olan Liaclov eserin
moclerrıliğinden ürkmüş,
•\Y/agner'in tınısı bile bunun
yanında emzikteki bir bebeğin
nunltıları gibi kalır· diyordu.
Skriabin'e göre kötü yönetilen
eser, ıslıklarla, protestolarla,
miyavlamalarla karşılanıyor; füg
öğretmeni Arenski ·İkinci
senfoni değil, ikinci kakafoni·
adını takıyor, buna karşın saygın
Rus Müzik Gazetesi, ·Seıt ve
çirkin. Besteci uyumsuzluklarını
(dissonans) öyle çok sergiliyor ki
insanın kulağı acıyor. Fakat tüm
burılar geçer. inanın, Bay
Skriabin'den ümidiyiz· diye
yazıyordu. Skriabin ise
başarısızlığını Moskova'daki
kansına yazdığı mektupta öyle
anlatıyordu: ·Az ya da çok,
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önceki senfonimin akibetine
uğradı; yarılız alkışlar biraz daha
çoktu. Hatta beş altı kişi
besteciyi salıneye bile çağırdı;
tabii ben çıkmadım. Fakat
arkadaşlarım bana öyle bir
dikkat gösteriyorlar ki
arılatamam: Belayef bütün gün
sevdiğim yemekleri bulup
getiriyor. Hiç bu kadar şefkatli
olmamıştı•.
İkinci senfoni çok geçmeden ilgi
toplamaya başladı: 1903
Manında Moskova'daki pravacla
şef Vasili Safonof ·Beyler, i te
yeni İncil· diyor, 1 904'de
Diaghilev'in düzenlediği Rus
Müzik Sezonu'nda efsanevi Artur
iki tarafından ba arı ile
yorumlanıyor, 1905'de Glazunof
ve Liaclov'un Rimski-Korsakof ile
birlikte koydukları bin rublelik
Glinka ödülünü kazanıyor, A.
Siloti şeflik kariyerinin ba langıcı
olarak ikinci senfoniyi seçiyorclu.
Anu Skriabin'in kendisi, eserine
yabancılaşnuş gibiydi: ·Çok oıta
karar bir eser· sözleri ile
Glazunofu şaşııtıyor; yazar L.
Sabayefe ·Finalde istediğim gibi
aydınlık bir sona ula amaclıın;
uzun zamandır müzikte ışığı
aramama karşın bir askeri geçit
resmi ile tıkanıp kaldım· eliyor;
eseri An1erika'da yönetmek
isteyen Modest Altschuler'i
·Yazclığıın zaman seviyordum,
ama şimdi beni memnun
etmiyor. . . son kısmı bana[. sözleri
ile reddecliyordu.
Sanatın yaşamı deği tirebilecek
kudrettre olduğuna inanan;
\Y/agner, Nietzche, Marx, Buda
hatta yoganın büyüklerine
bağlanan; son görevinin,
olağanüstü büyüklükte bir vokal
ve enstrümantal toplulukla
Hindistan'da, göğün altında su
kenarında tapınak çanları ile bir
Mysterium'u 12 günde
seslendirerek tüm katılantarla
birlikte Nirvana'ya ulaşmak
olduğunu söyleyen Skriabin'in genellikle- piyano eserleri daha
başarılı bulunur. Aslında bir
orkestra müzikçisi olarak
yetişmemiş olan, ama piyanoyu
kişiliğinin arılatımında yetersiz
gören Skriabin'in orkestra
eserleri ilk dinleyişte parça parça
Franck, Brııckner, \Y/agner, R.
Strauss ve hatta Elgar'ı
anımsatabilir. Ancak onun
eserlerindeki yoğurıluk ve zor
anlaşılırlığın, Skriabin'in mistik
ve müzikal yapısını anlamakta
bugün aıtık bir engel
oluşturmaması gerekir.
Kendi öz yapısını ikinci senfonisi

ile bulan, ilk yaratı dönemini
kapatan; daha kahramanca bir
hava, daha dramatik bir
yoğunluk kazanan Skriabin'in
Op.29 bu eseri, be bölümlü
olmasına karşın, ilk ve son
bölümleri bir •attaca• (atak) ile
diğerlerine bağladığı için, üç
bölümden oluşmu gibi bir etki
yapar.

(orkestrasyon) ve es aralıkları
(interval) ile Debussy'nin -sekiz
yıl önce yazılmı olan- ·Bir
Faunus'un Öğleelen Sonrasına
Prelüd·ünü anımsatır. Zarif,
duygulu, a k doltatltlıkta,
Rimski-Korsakofun ehrazat'ını
tanımlayan ezgiye biçimele solo
kemanın sunduğu birinci tema,
uzaktan gelen bir vals metodisi
gibidir. Skriabin'de ender
görevlendirilen kemanın ezgisini
enerjik, daha canlı, çok sinirli
(piu vivo, poco agitato) ikinci
tema izler. Ancak ikinci bölümlin
karı ıktığından uzak kalan
üçüncü bölüm, uzmarılarca
\Y/agner'in Tristan 'ı ndaki arınon i
ile tanunlanır.

4/4'lük ölçüde, Do minör
tondaki ağırca (Anclante)
tempodaki 1. Bölüm -bir sonat
Allegra'su yapısındaki ikinci
bölüm Allegro için- bir giriş
müziği ( Prologue) hava ındadır.
Burada sunulan iki ana tema,
bestecinin karakterinin iki
önemli mizacını simgeler gibidir:
Biri aktif, istediğini bilen enerjik; 8/12'lik ölçüde, -Çaykov ki'nin
diğeri ise pasif, ağırlıksız,
sevdiği tonalite- Fa minörde ve
saydam . . . Derin bir tefekkür bu
fırtına gibi hareketli
bölüme egemendir ve klarnetin
(Tempesroso) tempodaki 4.
sanki mırılclanır gibi ama gizli bir Bölüm diğerlerine oranla daha
güçle cluyurduğu ciddi (serioso)
kısadır. Ana tema deği erek,
başlangıç teması, tüm eserin
Auftakt'larla (eksik ölçü)
Leitmotifi ( kılavuz motifi)
güçlenerek Rondo biçiminde olacaktır. ikinci tema ise uzakta
yine klarnetin yardımı ile
sunulur.
hissedilen bir mutluluğun çok
tadı (dolcis imo) zarif
4/4'lük ölçüde, marş benzeri Do
görüntüsünden oluştuğu
Majör tondaki 5. Bölüm görkemli
izlenimini verir.
(Maestoso) tempodaclır.
Hemen ara vermeden giren 2.
Skriabin'in fina[ için uygun
Bölüm, 6/8'lik ölçüde, Mi bemol gördüğü, ancak sonradan
Majör tonda ve hızlı (Allegro)
kendinin de beğenmediği,
tempoda bir savaş havasıdır
bayağı bularak deği tirmeyi
sanki. Anlaşmazlık yaratan iki
düşündüğü -ancak herhalde
karşıt tema sergilenir: Önce
buna zaman bulamadığı- bu son
kemarılarda duyulan heyecanlı,
bölüm, dördüncü bölüme bağlı
olarak ba lar ve giri teki
sinirli, dramatik ve bir ölçü
içinde 6/8'likten 3/4'e frenlenir
Prolog'u Majör tonda duyurur;
gibi geçen değişimli tema; sonra geniş bir bölüm olarak bu marş
yumuşak, ince ekilde klarnette
müziğine dayalı olarak geli ir.
işitilen tatlı (dolce) ikinci tema . . .
İkinci senfoninin bir programı
(Çaykovski gibi klarnete özel bir
olmamasına karşın, ya aınının
sevgi duyan Skriabin, ilk
çoğunu Amerika'da geçiren
senfonisinde de bu çalgıya dört
Skriabin, bir İngiliz müzik
kez temayı çalma görevi vermiş.
yazarına ·içeriğin, kendi
İkinci senfonide ise eserin en
kişiliğinin anlatımı· olduğunu
önemli motifinin, son iki
söylemiş. . . ( Süre 50')
bölümde yedi deği ik biçimde
beliren Leitmotifin yine klarnet
tarafından duyurulması
gözetiimi ). Pek çok kontrpuan
Piyano Konçertosu
teknikleri sergilenen Allegra
bölümü, özellikle tema ve
No.2
cevabın çok sık ve yakın
Rus devriminden sonra uzun
taklitlerle yinelenmesi (Stretto),
yıllar Avmpa ve An1erika'da
kanon biçimi ve -Skriabin'in
ya ayan, son 17 yılını tekrar
ilerideki stilinin gelişmesinde
Rusya'da geçiren piyanist ve
önemli yeri olan- temaların
be teci Sergei Prokofief be
ruhsal ilişkilerinin belirlenmesi
piyano konçertosu yazmıştır.
yörılerinden ilginçtir.
1912 Yılında seslendirilen birinci
En uzun bağımsız bölüm olan,
piyano kon erto unun gördüğü
ağırca (Andante) tempodaki
büyük tepki, 1913 ba larında
6/8'lik ölçüele ve diğerleri ile
tamamladığı ikinci piyano
ilintisiz tonalitedeki -Si Majör
konçertosunun 23 Ağustos
pastaral ve saf havadaki 3.
1913'de Petersburg
Bölüm, çalgılaması
yakınlarındaki Pavlovsk'taki ilk

PROKOFİEF

çalınışından sonra da sürdü:
Müzik ele tirmeni Viaçeslav
Karatigin'in yazdığına göre e er,
dinleyicileri korkudan clonmu ,
saçları dimdik olmu durumda
bırakını tı. Ancak Karatigin ·Bu
bir ey değll, on yıl içinele
dünün ı lıkları hayranlık
çığiıkiarına clönü ecek ve sayın
bestecimiz Avrupa'da
tanınacaktır• diye ekliyorclu.
·Yalı i bir motor gibi·,
soğukkanlı armonilerle,
melodilerin bile geni aralıklarla
(interval), tehdit edici akorlarla
sunulduğu, sanki burjuvaziyi
protesto eden, geçerli sanat
aniayı ını reddeden, bununla
birlikte olo piyano panisinin
parlak ve renkli işlendiği
konçenoya Avrupa'daki tepkiler
de ilginçti: Prokofief
Londra'daki yorumda Fransız
res am R. ene'in kendisini
göstererek kendi dilinde ·Ama
bu vahşi bir hayvan· diye
bağırdığını anlatır. . . Pari 'te
ya ayan ünlü bale adaını
Diaglıilev ise, konçenoyu
besteci orkestra ile çalarken
arkada, salınede bir bale
panelamimi ile ergilerneyi
önerıni ti. Roma'daki konserde
ise dinleyiciler karşı ve taraf
olarak ikiye bölünmüştü: ·Ama,
Pavlovsk'taki ilk kanseriıncieki
gibi ölçüyü a anlar yoktu•
diyordu Prokofief.
Aslında, gerçekten güç yapısı ile
birinci ve üçüncü piyano
konçenoları kadar popüler
olmayan e eri henüz
konservaruar öğrenci iyken
yazan Prokofief, onu 1913 yılı
ba ında intihar eden arkadaşı
piyani t Maximilien
chınidthoffun anı ına ithaf
etmi ; 1923'cle elden geçirerek
yeni versiyonu ilk kez 1924'de
Paris'te, Sergei Kussevitski
yönetimindeki orkestra
e liğinele çalınıştır.
1. Bölüm, Anclante'clen biraz
daha ağtrca (Andantino)
tempoda barı cı ve konu ulur
gibi sunulan Lied benzeri bir
tema ile ba lar. Solo klarnetin
sunduğu, Rus karakterindeki bu
temayı, zarif ve dans benzeri,
neşelice (Allegretto) tempodaki
ikinci tema, özgün clü ünceleri
de sergileyerek izler. Bölüm
alı ılrnış, geleneksel gelişim
bölmesi yerine çok uzun, yüklü
bir kaclansla sürer. Bu görkemli
kadans konçenonun cloruk
noktalarından biridir.
2. Bölüm çok canlı (Vivace)
tempoda, akinle rnek

bilmeyen, motorumsu harekette,
bir Perperuum mobile (sürekli
devinim) yapısında, çoşkun
ne ecle bir Scherzo'clur. Etüd
biçimindeki bu parlak süreklilik,
piyanonun çizdiği eğlenceli
arabesk görüntülerin,
orkestranın ölümcül
şakacılıktaki annanilerinde ve
iğne gibi batan sivri ritminde
sonuçlanması ile şekillenir.
3. Bölüm en, acımasız bir
anlatımcla, onadan biraz daha
hızlı (Allegro moderato)
tempoda bir Ara Müziği,
İntermezzo'dur. İlk yorumda
dinleyicilerin saçlarını dimdik
yapan ve korku uyandıran bu
Ara Müziği, baslarcla geniş
aralıklarla ve tehdit edici, sen
sıçrayışiada başlar; buna, bakır
üflenıeçalgıların gürültü ile
ftrlatır gibi çaldıkları faofar
çağrıları e lik eder. Solo çalgı
piyanonun girişi ise yeni ve
fantastik bir renk yaratır: Piyano
dinamik kar ıtlıklarla, viıtüoz
pasajlarla, getirdiği göz
kamaştırıcı patlayışlarla bu
ilginç tabioyu daha da
zenginleştirir. Prokofiefin güç
figürlerle seçkinleşen kendine
özgü ritrnik ya pılanışı, eserin
gerçek ölçüleri içindeki yerini
doğallıkla bulmuştur.
Konçertonun finali, fııtına gibi
canlı (Allegro tenıpestoso)
tempodaki 4. Bölüm sert ve
sağlam yapının içinde geli ir:
Güçlü akor darbeleri, tüm
perdeleri kapsayan oktavlı
sıçrayışlar, Coda'nın elisonant
(uyumsuz) tınısı tüm bir
kesinlikle, berrak bir anlatırnla
beliıtilir. Birden havanın
değişimi, sevimli bir karşıtlık
oluşturur: Re minör toncia zarif
bir ninni ( Berceuse) belirir ve
piyano bu yumuşak, sakin
şarkıyı cluyurur. Duygulu bir
Rus halk ezgisi olan bu ikinci
tema, Diaglıilev'i ele etkileyen,
kafa ında bale sahne ini
canlandırmasına yol açan ve
eski Rus efsanesinde ·Lel· adı
verilen çobanın dansının
stilincleclir. Bu tema türlü
renklerle, deği ıneclen
tekrarlantr. (Süre 32')

PROKOFİEF
Romeo vejülyet'ten
Dört Bölüm

Rusya'ya dönelükten bir yıl
sonra Prokofief, kariyerinde bir
dönüm noktası olacak beşinci
balesi Romeo ve ]i.ilyet üzerinde
büyük bir istekle çalışmaya
başlamıştı. Rusya'da o günlerin
en gözele bestecisi olan
Prokofief, kendini uzun yıllar
uğraşttracak olan eserini 8 Eylül
1935'de tamamladı. Aynı yılın
Ekim ayında Moskova Bolşoy
Tiyatrosu'nda konser biçiminele
çalındıktan sonra besteci,
1936'da eseri iki ayrı bale süiti
(Op.64a ve Op.64b) olarak
düzenledi. Ancak bale süitleri
ilk olarak Rusya dışında,
Çekoslovakya'da Brno kentinde
30 Aralık 1 938 günü Q. Arnoldi
yönetiminde seslendirildi.
Bale II. Dünya Savaşının
başlamasından sonra
Leningrad'ın ünlü Kirov
Tiyatrosu'nda l l Haziran
1 94 1 'da, librettoyu da hazırlayan
Leonid Lavrovski'nin
koreografisi, giysileri hazırlayan
Peter William 'ın da desteği ve
ünlü balerin Galina Ulanova'ın
Jülyet rolünde katılınuyla
ergilendi. Ulanova'nın
sonradan ·Bu bale müziğinele
beklenmedik, alışılmadık, dansa
yatkın olmayan çok şey var:
Ritrnin çok sık değişmesi
dansçıların görevini çok
zorlaştırıyor· diye belirttiği
koşullara karşın eser büyük
başarı kazandı. Ancak bu büyük
başarıda en önemli u nsur, Ru
geleneğindeki grotesk
efektlerin, alaycılığın yerine, bir
ressa01Jn plastik anlattrnı gibi
değerlendirilen müzikte,
bestecinin deyimiyle ·Yeni
Sadelik·e önem verilmiş
olmasıydı.

eleştiri yazan Kolomitsef, ·Tanrı
bazı bestecilere Ronıeo ile
]ülyet'in aşkını a nlatınak
yeteneğini verir; bazıları ise
yalnızca vah i çığlıkları,
hayvanların kükreyişini
canlanclırabilir• demişti. . . 18 yıl
sonra bestelediği Romeo ve
]ülyet ile Prokofief bu eski
eleştirinin cevabını vermiş
oluyor ve şunları söylüyordu:
·Benden hep daha duygulu,
melodik eserler yazmanı
istenmiştir. Artık bu dilek
lıerhalcle yerine getirildi: Romeo
ve ]ülyet'in tüm dinleyici!erin
kalbini kazanacağını santrtrn•.
Shakespeare'in ünlü eseri
üzerine kurulan ve birbiri için
ölümü göze alan iki aşığın,
Romeo ile ]ülyet'in İtalya'nın
Verona kentinde onaltıncı
yüzyılda geçen öyküsünü dile
getiren bale, üç perele ve 13
tablodur. Baleden seçmeler,
birinci ve ikinci süitlerden
alınan bölümlerden oluşur ve
genellikle on bölüm olarak
uygulantr. Bu konserde sunulan
dört bölüm ise şunlar:
1. Bölüm ritmik bir işleyişle
birbirine düşman iki aileyi,
Montegü ve Kapulet'leri canlı ve
temkinli (Allegro pesante)
tempoda vurgular. Törensel
biçimde duyulan ve basların
belirlediği bu ritınik bölüm,
baleele iki düşınan ailenin
uşaklarının kavgasını ergiler.
2. Bölüm genç Jülyet'i tanımlar.
Genç kızın baladaki canlı
(Vivace) tempodaki zarif dansı,
iki ailenin karşıtlığını daha da
belirginleştirir. Kemancia
duyulan Rondo biçimindeki
ınelodik gençlik teması, ikinci
temanın hüzünlü cevabıyla
karşılantr.
3. Bölüm rahip Larenzo'nun viyola ve fagotlarla ağtr ve
duygulu (Andante espressivo)
tempoda canlandtrılan
Romeo'yu yarıştırması ve öğüt
verme sahnesiclir.
Rameo'nun Montegü'lerden
Tybalt'ı öldürmesini aceleci
(Precipitato) tempoda, gerilimle
sergileyen ve bir cenaze
kortejiyle sona eren 4.
Bölümde, kemanların keskin
darbeleri üflemeçalgıların
saldırgan atakları ile destekleniJ;
sonra güçlü bir orkestra tınısı
ile, ölümü simgeleyen trajik ve
törensel bitişe geçilir.

Prokofiefin İskit Süiti'nin
1916'daki ilk yorumunda sert bir
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NATALİA TRULL

SOVYET FİLARMONİ
ÜRKESTRASI
SOVIET PHILHARMONIC
ÜRCHESTRA
Gennadi ROZDESTVENSKİ/Gennady ROZHDESTVENSKY, şef!conductor
Natalia TRULL, piyano/piano

Nikolay RİMSKİ-KORSAKOF/RIMSKY-KORSAKOV ( 1844- 1908)
Rus Paskalya Festivali Uvertürü, Op.36
Russian Easter Festival Overture, Op.36
• Lento mistico-Andante lugubre-Allegro agitato

Aleksander GIAZUNOF/Alexander GIAZUNOV (1865-1936)
Piyano Konçertosu No.2, Si Majör Op.lOO
Piano Concerto No.2 in B Major, Op.lOO

ARA •

INTERMISSION

Dimitri ŞOSTAKOVİÇ/Dmitry SHOSTAKOVICH 0906-1975)
Senfoni No. lO, Mi minör Op.93/Symphony No. lO in E minor, Op.93
• Moderato • Allegro • Allegretto • Andante-AIIegro

Annesi piyanist, eğitmen ve
eşlikçi, babası mühendi lik
profe örü olan atalia Trull
1956 yılında Leningrad'da
doğdu. Beş yaşında piyano
çalmaya başladı, Moskova
Konservatuarı'nda önce Yakof
Zak ile çalıştı; onun ani ölümü
üzerine piyano eğitimini Mikhail
Voskressenki ile sürdürdü.
1983'de Belgrad Uluslararası
yarışmasında birinci oldu; ancak
beklenenin aksine, piyanistlik
kariyeri yerine eğitmenliği ve
aile yaşarnını tercih etti.
Bu üç yıllık aradan sonra
Trull'un 1986 Uluslararası
Çaykovski Yarışmasında
gösterdiği yorum gücü ve
gümüş madalyayı kazanması
büyük aşkınlık yarattı.
Genellikle bu yarışmaya katılan
tüm müzisyenlerin çalışmaları,
geçirdikleri evreler ve ba anları
daha önceden bilinmekle
beraber bu aşkınlık yaratan
piyanist nereden çıkmıştı.
Olağanüstü bir dinamizm, geniş
bir ses rengine sahip olan ve
günümüzde "Rusya'nm Martha
Argerich'ı" olarak tanımlanan
Trull, kla ik ve romantik stile
daha yatkın olmakla birlikte
Ravel, Stravinski, Prokofıef gibi
bestecilerin eserlerinin
yorumuyla da dikkat
çekmektedir.
Halen Moskova'da yaşayan ve
çalışan Natalia Trull Hollanda,
Italya, Japonya, ABD'de
resitaller verdi; 1988 Münih
Piyano enliği'ne katıldı ve
1989'da da Londra enfoni
Orkestrası eşliğinde çaldı.

Katkılanndan dolayı İSTANBUL MENKUL KJYME1IER BORSASI BAŞKANIJGI'na
teşekkür ederiz.
We should !ike to thank ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANilGi
for their contributions.
_
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SOVYET FiLARMONİ
ÜRKESIRASI
1989 Yılının Ekim ayında SSCB
Kültür Bakanlığı Devlet
Filarmoni Orkestrası, S CB
Devlet Sanatçısı ve Lenin Ödülü
sahibi Prof. Gennadi
Rozdestvenski yönetiminde,
Londra'daki görkemli Barbican
Hall'da "Dünyanın Ünlü
Orkestralan" bölümünde çalmak
üzere sahneye çıktı; orkestranın,
bu programda yer alan
ostakoviç'in 10. enfonisinin
yorumu dinleyiciler ve müzik
otoritelerince çok sıcak
karşılandı ve heyecanla
değerlendirildi.
Konserden sonra Daily
Telegraphe gazetesinin müzik
ele tirmeni ·Bugün dinleme
mutluluğuna eriştiğimiz
Şostakoviç'in müziğinin böyle
heyecan verici ve derinden
etkileyen yorumunun günümüz
müzik dünyasında çok az örneği
vardır. Rozdestvenski ve
orkestrası ostakoviç'in
heyecanlı ve endişeli, samimi ve
açık 10. Senfonisinin
Scherzo'sunu emsalsiz bir
biçimde yorumladı. Orke tranın
bu yorumu hiç ku kusuz bir
klasik sayılmalıdır. . . Orkestra,
sezgisiyle şefin ne istediğinin
anlıyor ve dolayısıyla da icrada
olanüstü bir ustalığa eri iyor. Her
çalgı grubunun kendine özgü
renkte, net bir tonu var: Yaylılar
dolu dolu çalıyor, üflemelerin
duyarlılıkları mükemmel,
bakırlar ise çok canlı· diye
yazıyordu. Aynı konseri The
Times'te R. Morrison şöyle
eleştiriyordu: ·Gennadi
Rozde tvenski yönetimindeki
orkestra ostakoviç'in 10.
Senfonisini olağanü tü bir
duyarlılık ve ene�iyle, çok
anlamlı ve üst düzeyde bir
disiplinle yorumladı. Bu akşam
en ilginç yorumlardan birini
dirıledik. Bu epik eserde herşey
çok dengeliydi. Senfoninin
yorumu, bir bakuna, Sovyet
müziğinin eriştiği yetkinliğin bir
göstergesi oldu·.
1981 Yılında kurulan SSCB
Kültür Bakanlığı Sovyet
Filarrnoni Orke ırası'nın asıl
tarihi, ostakoviç'in 10.
Senfonisini icra etmesiyle ile
başlar denilebilir. Başarıyla
yorumlanan ve plak olarak da
yayınlanan eser, orke tranın bir
çe it "Karvizit"i olmuştur.
Kurulduğu tarihten beri ünlü ef
Gennadi Rozdestvenski'nin

yönetimindeki orkestra kısa
zamanda profesyonel ustalığın
doruğuna ulaşarak dünya
çapında bir topluluk oldu,
yüksek bir sanat otoritesi olarak
kabul gördü ve Sovyetler
Birliği'nde olduğu kadar ülke
dışında da geniş dinleyici
kitlelerinin beğenisini kazandı.
Geni ve çe itli bir repertuara
sahip olan orkestra,
Monteverdi'den Suppe, Glazunof
ve Schönberg'e, Mas enet'den
Prokofief ve Şostakoviç'e kadar
birçok bestecinin birbirinden
çok farklı yapıtlarını konser
programlarına almakta, ayrıca
birçoğunun da ilk
seslendi rilişlerini
gerçekleştirmekte ve böylece
Şnitke, Gubaydulin, Denisof gibi
çağdaş Sovyet bestecilerin geniş
halk kitleleri tarafından tanınıp,
sevilmesini de ağlamaktadır.
Orkestra ayrıca "Anton Bruckner
ve Zamanı" adı altında, bir
konser mevsimi boyunca bu
büyük bestecinin tüm
senfonUerini çalını tır.
Sovyet Filarmoni Orke trası
konser etkinliklerinin yanısıra
birçok CD ve buna bağlı olarak
da video kaset yayınlamıştır.

RiMSKİ-KORSAKOF
Uvertür

St. Petersburg deniz okulu
mezunu olan Nikolay
Andreyeviç Rimski-Korsakof
daha sonra Rus ulusal müziği
alanında çalışmalarını yürütmüş;
S. Kui, A. Borodin, M.A.
Balakiref ve M. Mussorgski ile
·Ru Beşleri· olarak anılrruştı.
Be teci 1871 'de Petersburg
Konservaruan kompozisyon ve
orkestrasyon öğretinenliğine
atandı; ölümüne kadar da bu
görevde kaldı. 1883-94 yılları
arasında ayrıca sarayda da görev
alarak koro ve orkestra şefi oldu,
konserler düzenledi. 1888-1900
arasında ise -ilerde Skriabin'i de
destekleyecek olan- yayıncı
Belayet'in düzenlediği konserleri
yönetti. 1888'de, ezgilerinin
güzelliği, usta orkestrasyonu ile
kendisine ün kazandıracak olan
Op.35 ehrazat Süitini yazdı.
Aynı yıl, 1881'de ölen
Mussorgski ve 1887'de ölen
Boradin'in anılarına ithaf ettiği
Rus Paskalyası Uvertürü'nü
besteledi. Opus numarası
taşımayan uvertür Rus ortodoks
ayirılerinden !emalar, orjinal
makamlar üzerine bestelenmişti.
Riınski-Korsakof

otobiyografisinde amacının,
·Paskalya bayramının efsanevi ve
putperest görüntülerini
resimlemek; ayrıca, Paskalya'dan
iki hafta önceki Pazar günü haça
gerilişteki kasvet ve gizemin,
kayıtsız pagan dininin keyif
verici Paskalya Pazarı sabahına
nasıl dönüştüğünü yansıtmak·
olduğunu yazar.
Eserin başında üç alıntı yer alır:
Önce 68. Salma'dan ·Tanrı kıyam
etsin ve düşmanları dağıtsın. .. ;
ikincisi ise Aziz Markos'un
i neili'nin onaltıncı fasılından
alınınıştır: Dört İ ncil'den birini
yazan Evangelist'in Meryem'in
iki mezarını boş bulma ını tarifi
ile başlar. Beyazlar içindeki
yabancının onlara aradıkları haça
gerilmiş İsa'nın kalktığını
aniatmasıyla sürer. Üçüncü alıntı
için bir kaynak verilmemiştir:
·Neşe verici haberler tüm
dünyaya yayılmaktadır. Melekler
korosu cennette O'nun kıyamını
duyurmaktadır; O'ndan nefret
edenler hemen O'nun önünde
diz çöküp yalvarmalıdır.
Başmeleğin boru sesi, Serafin'in
kanat seslerine karışmakta,
tapınaklarda sayısız mumlar
yanınakta, çanlar çalmaktadır•.

GLAZUNOF

Piyano Konçertosu
No.2

•

Uvertürdeki ilk iki tema
Obikhod adı verilen Rus
ortodoks ilahilerinden (Kantik)
alınmıştır. İ lk tema, mistik bir
ağırlıkla, vekarlı (Lento Mistico)
tempoda klarnet ve yaylıçalgılar
tarafından sunulur; tema
sonradan tüm orkestra tarafından
geliştirilir. İkinci tema keman ve
viyolaların duyurduğu sakin bir
ezgidir. Bu ezgiye tahta
üflemeler ve arp, pizzacato
baslann yardımıyla eşlik eder.
Trompetin belirgirıleştiği
görkemli, ağırca ve karanlık
(Andante Lugubre) pasajdan
sonra ikinci tema bu kez obua,
klarnet ve fagotta tekrarlanır.
Viyolonsel ve kontrbasın
eşliğindeki trombonun resitarif
bir pasajını bu kez birinci
kemanın tekran izler. Gelişimden
sonra törensel bir Coda, esere
etkili ve canlı (Allegro Agitato)
bir bitiş sağlar. Uvertürde,
yaylıçalgıların fazla uzatılmış
kadanslarına, bakır
üflemeçalgıların düzensiz,
dramatik vurgulamalarla eşliği,
Çaykovski'nin Romeo ]ülyet
Fantazi Uvertürü'nü amınsatsa
da, Rimski-Korsakof usta
orkestrasyon tekniği ile kendi
stilini belirgirıleştirmiştir.
(Süre 14')

Rin1 ki-Korsakofun öğrencisi
olan Aleksander Konstantinoviç
Glazunof, olağanüstü bir kulak
ve bellek yeteneği ve piyanist
olan annesinin yardımıyla,
dokuz yaşında piyano, onbirinde
de kompozisyon öğrenin1ine
başladı. Rimski-Korsakofun
deyimiyle günden güne değil de,
saatten saate hızla gelişerek
onaltısında ilk senfonisini
tamamladı; aynı yıl ilk
yaylıçalgılar dörtlüsü de
yorumlanıyordu. Kendisine
yardırncı olan yayıncı ve müzik
hamisi Mitofan Belayet'in desteği
ile onun düzenlediği ilginç
konseriere -gençliğine karşın
diğer büyük Rus bestecilerle
birlikte katıldı. Belayet'in
Weirnar'a Liszt ile tanışmaya
götürdüğü Glazunof, Bomdin'in
-ölümü nedeniyle- yarım
bıraktığı Prens İgor operasının
tamamlanınasma olağanüstü
belleği ile de yardırncı
oluyordu . . .
Glazunof Petersburg
Konservatuarı'na 1889'da
kompozisyon öğretmeni, 1905'de
müdür olmuş, bu görevde 1 930'a
kadar kalarak aralarında Dimitri
Şo takoviç'in de bulunduğu pek
çok öğrenci yetiştiemi tir.
Sonuncusu bitmemiş dokuz
senfoni; bir keman konçertosu,
iki piyano konçertosu, bir
saksafon konçertosu ve
viyolonsel için bir Konser Baladı
olmak üzere beş konçerto yazan
Glazunof, I. Dünya Savaşı ve
Rus devrin1inden çok
etkilenınişti; onu 1920'de ziyaret
eden H.G. Wells'in deyimiyle
çökınüştü: ·Hala besteliyordu,
ama nota kağıdı stoku
tükenınişti•. 1928'den sonra da
Paris'e yerleşen ve ölümüne
kadar orada yaşayan bestecinin
1917'de tamamlayabildiği ikinci
piyano konçertosu, bu nedenle
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onun sonbaharının ürünü sayılır.
Steinberg'in yazdığına göre, onu
şef O. Klemperer, piyanist A.
Schnabel gibi pek çok Avrupalı
ünlü müzikçi ziyaret eder, çalışını
dinlermiş; hatta bir keresinde
küçücük odasında kürkler içindeki
Glazunorun, içlerinde kürk giymiş
şef Hermann Abendroth'un da
bulunduğu kalabalığa ikinci
piyano konçeıtosunu
yorumlamasıru ilgiyle izlemiş . . . Eşi
ve piyanist olan manevi kızı Elena
Gavrilova ile Paris'e yerleştikten
sonra da çok kez konserler
yöneten ve Elena Glazunof adı ile
piyano konçeıtolarını yorumlayan
kızına eşlik eden besteci,
Balakirerin Rus Ulusal Müziği
stilinin mirasçısı sayılınakla
birlikte, Rimski-Korsakorun
arkesırasyon ustalığını,
Çaykovski'nin lirizmini, TanayePin
kontrpuan hünerini kendinde
birleştirmişti. Onun, keman
konçeıtosunun yaygınlığına
ulaşamayan piyano
konçeıtolarından ikincisi Liszt'i
örnek alır. Glazunorun daha
1 890'da tasarladığı, yazması
yıllarca süren -ama ilk konçeıtosu
gibi bir saat sürmeyen- bu kısa
konçeıtonun ilk yorumu da tarihi
bir olay olmuştu: Rus devriminden
sonra düzenlenen ilk konserde, l l
Mayıs 191 8'de yorumlanmış,
piyanist S. Banczer'e besteci
yönetimindeki orkestra eşlik
etmişti.
Konçeıtoda, Liszt'in büyük
orkestra eserlerinde olduğu gibi
dört ölçü süren ve eski ezgilerden
kaynaklanan sakin (tranquillo)
mizaçtı kısa, öz bir tema, çekirdek
olarak alınır ve değişken ama tek
bölümdenoluşan bir balad yapısı
içinde gelişir. Ancak bu gelişim
hemen gerçekleşmez: İlk canlı
bölme Allegra'nun ene�ik gücü
ikinci bölme Andante'de yumuşak
bir lirizme, anıtsal sonda da
oyuncu bir Scherzo'ya dönüşür.
Glazunoru Weimar ziyareti
etkilemiş olacak ki, Liszt'in
senfonilerinin, konçeıtolarının
romantik geleneğinin sanat forınu
ve tekrarlamalarının uyumlu
kullanımı bu konçeıtoda
belirgindir. Ayrıca Rimski
Korsakorun piyano
konçeıtosunun etkisi de sezilir.
Konçeıtoda ilk bölmede, temanın
ilk gelişimi sonat formunda ele
alınır. Daha sonra bundan gelişen
ikinci motif, ağırca (Andante)
bölmededir. Şakacı canlılıktaki
(Allegretto Scherzando) tempodaki
parlak kontraslarla ilerleyen son
bölme ise bir Scherzo'dur. Ancak
kısa bir geçitle önceki her iki
bölmenin motifleri anımsanır.
Konçeıtonun bu temalik
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kesirıliğine karşın, görünümterin
sık sık değişimi serimi (Exposition)
gösterir. Ancak serimde bu
motifler birleşir; lirik ezgi tutkulu,
heyecanlı bir arılatım kazanarak
bir tatil gününün neşeli çanlarına
dönüşür. Çok yüksek sesli unison
(teksesli) sunulan fina! ise asıl
temanın getirdiği zafere ulaşılması,
eserin destarısı havasının
vurgulanınasıdır. Korıçeıto asıl
tonalitesi olan Si Majörele değil de,
Mi Majörele biter.

ŞüSTAKOVİÇ
Senfoni No. lO

"Leningrad" senfonisi olarak ün
kazanmış; sekizinci ile Stalin'in
zaferini simgeleyecek olan
dokuzuncu az yorumlanmış;
onuncu senfoni ise -önce- barışçı
bir eser olarak kabul görmüştü . . .
ı s Senfoni ile b u alandaki
çalışmasını noktalayarı
Şostakoviç'in, S Maıt 19S3'te
Stalin'in ölümünden sonra, yaz
aylarında yazdığı 10. Senfoni ilk
kez 17 Aralık 19S3'cle Leningracl'da
ürılü şef Yevgeni Mravinski
yönetiminele seslendirildi. ivan
Maıtinof besteci hakkında yazdığı
kitabında, Şostakoviç'in en karışık
eserlerinelen biri olarak tanımladığı
eserin, yavaş ve sakin akan
müziğinin çok değişken bir
anlatım gücüyle, basit imajtarla
dışa vurulduğunu, ancak trajik
imajların nasıl olup da 19SO'lerde,
bir Rus bestecisinin eserinde yer
alelığını soruyor ve Şosıakoviç'in
şu açıklamasını veriyor:
·ilerlemenin ve tepkinin güçleri
arasında can havliyle oluşan
şiddetin yardımıyla . . .
•

Üç kuşaktan öğretmen-öğrenci
ilişkisindeki bestecilerin aynı
programda yer aldığı bu
konserdeki ilk besıeci olan Rimski
Korsakof ve onun öğrencisi olan
Glazunorun konçeıtosundan
sonra, sıra bu kez Glazunorun
öğrencisi Şostakoviç'te! . .
Uzun profesörlük yıllarında,
özellikle 1917 Rus devriminden
sonra da bu görevi sürdüren
Glazunorun en beğendiği
öğrencilerinin başında Dimitri
Şostakoviç vardı. Devrim
nedeniyle geçim sıkıntısı çeken
Glazunof, ona tahsis edilen
yiyeceklerin çoğunu kendini
düşünıneden aç öğrencilerine
dağıtınış, en çok da ·Gelecekteki
Rus Müziğinin Mozaıt'ı· olarak
tanımladığı Şostakoviç'i
gözetrnişti . . . Gerçekten de 19
yaşında birinci senfonisini yazan
Şosıokoviç, bu ilk senfonisiyle
1926'da hayranlık uyandırmış;
Lenin'in sözlerini ve siyasal
programı kapsayan ikincisi ( 1 927)
ıutulmamış; devrimi yaratıcı güç
olarak tanımladığı üçüncü ilgi
uyandırmamış; dördüncü, daha
prova yapılırken modern
görüldüğünden programdan
kaldınlmış; klasik biçirnli, kolay
arılaşılır ezgili beşinci ( 1 937) çok
beğenilmiş; altıncı savaş yıllarına
karışmış; 1943'de yorumlanan
yedinci, mekanik Alman marşını
ezen kahraman Rus ezgisiyle

Besıeci o günlerdeki bazı
açıklamalarında eserde, ·Her tür
savaş tehlikesine karşı direnen,
yıkıcı değil ele yapıcı olması
gereken insanlığın düşünce ve
hareketlerini yansıtmaya çalı tığını·
belirtmiş; ·Ancak barışı sevmenin,
pasif bir bekleyiş içinde olmayı da
gerektirmediğini· söylemiş ve
·Ayru zamanda kendi varanına
olduğu kadar diğer ulusların da
milli cluygularına, ilerici ve insani
kültürüne aygı duymanın
gerektiğini 10. Senfoni'de
arılarmak istediğini· özeılemiş.
Ancak 1989, 8. Uluslararası Film
Festivali'nde gösterilen,
Şostakoviç'in arularını toplayan
öğrencisi ve yardımcısı Solomon
Volkorun kitabından yararlanarak
yönetıııen Tony Palmer'in çektiği
ve başrolde ürılü Ben King tey'in
oynadığı Testiınony (Tanıklık) adlı
filmele yalın gerçekler açıkça
sergilenir; birçok kez Stalin ödülü
alan, SO yaşında 1956 Lenin
nişanıru kazanan ve bugüne kadar
en çok ödüllendirilen sivil Sovyet
yı.ııttaşı, Time dergi ine kapak
olmuş tek Rus bestecisi
Şostakoviç, arkadaşlarının
çoğunun öldürüldüğü Stalin terörü
çağını yaşamış; politikacıların,
generallerin, din adamlarının,
şairlerin, köylülerin yok edildikleri
dönemde sağ kalmayı başarmıştır.
Şostakoviç anılarında, ·Dokuzuncu
senfonisinin Stalin ve siyasal
yönetim tarafından şiddetle
kınanmasından sonra, 10.
Senfoni'de onun kanlı kişiliğini,
acımasızlığını canlandırdığını ve o

günlerde bunu kimsenin
sezemediğini· anlatır ve ·Hem de
ikinci bölümde onun müzikal bir
portresini çizdim. Doğal olarak
başka duygu ve fikirlerin de
belirdiği senfonide temel amacım
buydu· der.
Orta (Moderaıo) hızdaki 1 . Bölüm,
viyolonsellerin unison (tek sesli)
çaldıkları karanlık, derin düşüneeli
bir girişle başlar. Bunu klarneıin
sunduğu, canlı, Rus karekıeri
taşıyan tema izler. Solo flüttin
duyurcluğu ikinci tema ile
hareketli, huzursuz bir hava
oluşur, giderek dramatik bir
görünüm sergilenir. İkinci tema
daha sonra yumu arsa da yine tam
barı a ulaşamaz. Birçok
eleşıirmene göre osıakoviç'in en
ba arılı senfonik bölümlerinden
biri olan Moderato, flütlerin sönen
ezgisinin yardımıyla yine
başlangıçtaki gibi sona erer.
2. Bölüm çabuk (Allegro) tempoda
acımasız bir ene�iyle yüklü gibidir.
Trampeılerin sinir bozucu
ıekrarlarla (Tremolo)
destekleelikleri üflemeçalgılar
ilginçtir: Özellikle pikoto flüttin tiz
çığlıkları, klarnetin cırlak yükselişi
sürekli bir gerilim, fırtınalı bir
hareketi sürdürür. Bu Scherzo
havasında, acımasız bir kötülük
kasırgası gibi Stalin carılandırılır.
3. Bölüm hızlıca (Ailegretto)
tempodadır. Önce kemanlar o�inal
bir dans havası gibi sevimli ezgiyi
sunarlar. Onun gelişınesini izleyen,
kısa ve gerilim dolu bir pasajdan
sonra birden kornolar, eserin
girişindeki kararılık çağrıyı
duyururlar. Bu atınosfer kesin ve
haşin ıınılarla kaybolur gibi
görünürse ele yine egemenliğini
sürdürür.
4. Bölüm önce ağırca (Andanıe)
tempoda ağır bir girişte, yine
basların eşliğinde viyolonsellerle
başlar. Sorgu biçimli bu girişi obua
cevaplandırır. Ağır ve melankolik
anlatım, uzaktan gelir gibi katılan
klarnet ve flüıle yoğurılaşır. Ancak
füg biçimi geçişlerde tempo
hızlanır (AIIegro); finalin neşeli,
şakacı marş temposundaki ana
teması belirir. Canlı hareketli
motifler melankolik havayı -belki
de Stalin'in izlerini- dağıtrnıştır;
mutluluk doruğa ulaşmış, bu
bölümdeki ve üçüncü bölümdeki
dramatik unsurların kısaca
duyuruluşu neşeyi bozamamıştır.
Senfoni parlak ve görkemli bir
biçimde son bulur. (Süre SO')
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SOVYET FİLARMONİ
ÜRKESTRASI
SOVIET PHILHARMONIC
ÜRCHESTRA

ALEKSANDR
ROZDESTVE SKY

Gennadi ROZDESTVENSKİ/Gennady ROZHDESTVE SKY, şef/conductor
Aleksandr ROZDESTVENSKİ, piyano/Alexanclre ROZHDESTVENSKY, piano

Piotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY 0840-1893)
Keman Konçertosu, Re Majör Op.35/Violin Concerto in D Major, Op.35
• Allegra maderata-Cadenza-Allegra maderata • Canzanetta (Andante)
• Fina/e (Allegra vivacissima)

ARA •

INTtRMISSION

Piotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY
Süit No.3, Sol Majör Op.55/Suite No.3 in G Major, Op.35
• Elegie (Andantina) • Valse Melancalique (Allegra)
• Scherza (Presta) • Tema can variaziani (Andan/e)

Ünlü orkestra efi Gennadi
Rozdestvenski ile piyanist Viktoria
Postnikova'nın oğlu olan
Aleksandr Rozdestvenski 1970
yılında Moskova'da doğdu.
Keman eğitimine yedi yaşında
Moskova Merkez Okulu'nda Z.
G ilels ile başladı. ilk orkestra
konserini 12 yaşında verdi.
1988'de Moskova Konservatuarı'nı
bitirdi ve eğitimini halen Pari
Konservaıuarı'nda sürdürmektedir.
Repertuarıncla Vivaldi, Bach,
Haycln, Brahms ve niıke'nin
keman konçerıoları bulunan
Aleksandr Rozdestvenski orkestra
eşliğindeki kon erlerinin yanısıra
anne i piyanist Viktoria
Postnikova ile ele Avrupa'nın
birçok kentinde resiraller
vermektedir.

ÇAYK:OVSKİ

Keman Konçertosu

Pt. Çaykovski

Pioır tlyiç Çaykovski'nin 1878 yılı
baharında ısviçre'de Cenevre gölü
kıyısındaki Ciarens'de -hiç
görmediği hamisi olan- Nataşa
von Meck'in davedisi olduğu
mutlu günlerde yazdığı Keman
Konçertosu'nun kaderi de üç yıl
önceki piyano konçerıosununki
gibi oldu ... Besteci, Antonina
Milyubkova ile sadece üç ay süren
evliliğinden Ekim 1877'de kaçmış,
Moskova'da bozulan ruhsal
dengesini yeniden sağlaını rı. Bu
arada genç Rus kemancısı joseph
Kmek'in sürekli isteği üzerine bir
keman konçertosu üzerinde
çalı maya ba lamı , ünlü ]oseph
]oachim'in öğrencisi olan bu
virtüozun da teknik yardımıyla
süregelen çalışınalarını 19 Marı
tarihli mektubunda ataşa von
Meck'e öyle anlatını tı: ... Birinci
bölüm biıti, yarın ikinciye
başlıyorum. Havamdayun ve bu
rahatlıkla zamanın nasıl geçtiğini
farketmeden kolayca
çalı abiliyorum . . Çaykovski bu
arada yazdığı ikinci bölümü
beğenmemi ve yeni bir ağır
•
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bölüm yazmış; eskisini ise Op.42
ouvenir d'un lieu cher• (Sevilen
bir yerin anısına) diye adlandırdığı,
üç bölüınlü eserin başına
·Meditation· ismiyle almıştı.
25 Gün içinde tamamlanan eserin
ilk yorumu için üç yıl gerekti:
1875'teki, ·Keman ve Orkestra için
Melankolik erenat•ta olduğu gibi,
bu konçertoyu da Leopold Auer'e
ithaf eden Çaykovski'yi, bu ünlü
virtüoz ve keman öğretmeni şu
sözlerle reddediyordu: ·Dostum,
eseri keman için tekrar
düzenledikten sonra getirin; onu bu
haliyle kimse çalamaz•. Konçerto
ancak üç yıl sonra Viyana'da
çalınabildi. Helme berg'in öğrencisi
Adolf Brodsky'nin 4 Aralık 1881
günü Hans Richter yönetimindeki
orkestra eşliğinde Filarmoni
konserlerinde seslendirdiği esere
tepki büyük oldu. Konserin
provasında, yanlızca panisyandaki
yazım hatalan düzeltilebilmiş,
konçerto doğru dürüst
çalışılmamıştı bile. Bu nedenle
orkestra tüm partisini ancak
duyulabilir gibi, pianissimo
yoruınlamış; solist alkışlanrruş, eser
yuhalanmıştı. Acı dilli eleştirmen E.
Hanslick'in yazısında şu satırlar da
vardı: •Çaykovski pek sık rastlanan
yetenek değil; o, tanıdığımız
eserlerine göre zevksizliği ve
zorlama deha gösterisiyle,
o�inallikle kabalığın, mutlu esinle
sonsuz ukalalığın garip bir
birleşimiydi. Bu keman konçertosu
da öyle! Ayrıca keman da
çalınmadan yolundu, moranneaya
kadar pataklandı. Tüyler ürperten
bu güçlükleri falsosuz çalabilecek
kahraman var mıdır bilinmez ama,
kemancı Brodsky -bizden az
olmamak üzere- bu işkenceye
katlandı. . . lav hüzünlü Adagio bizi
biraz sevindirir gibi geliştiyse de,
yabani ve adi çehrelerin görüldüğü,
kaba küfürlerin duyulduğu fınalde,
hatta bu yabanilerio kafayı
çektikleri ispirtonun kokusunun
burnumuza geldiğini hissettik.
Res am F. Vi cher'in dediği gibi,
koktuğu görülen resimler savı gibi,
böylece ilk kez, koktuğu işitilen
müzik parçalarının da var
olabileceğini acıyla
düşünebileceğiz. . . • Wagner ve
Bruckner'i de sert yazıları ile
hırpalayan Hanslick böylece müzik
tarihinin, belki de en çirkin
eleştirisinin sahibi olmuştu. . .
Brodsky'nin cesurca çalrnayı
sürdürdüğü konçerto önce
Londra'da, sonra da diğer Avrupa
kentlerinde başarı kazandı, hatta
sonunda Leopold Auer de eseri
beğenerek repertuarına aldı ve
başlıca savunucuları arasına katıldı.
Bugün her solist kemanemın
repertuarında yer alan, belli başlı
konçertolar ara ında bulunan ve üç
bölümden oluşan Op.35 Re Majör

Keman Konçertosu'nun 1. Bölümü
Allegro moderato başlığıru taşır. Re
Majör tonda ve 4/4'lük ritimdeki
bölümün ilk 22 ölçüsündeki
orkestra girişinde giderek artan bir
güçle ana tema sezdirilir. Beş
ölçülük zarif bir kadans ile giren
keman çok hafif eşlikte ana temayı
duyurur. Sonra çift seslerle ve bir
oktav tizden temayı tekrarlar ve
geçiş temasını duyurur. Akıcı
pasajlarla, parlak figürler ile doruğa
ulaştıktan sonra giren La Majör
tondaki lirik ikinci tema sergilenir.
Parlak unuştan sonra orkestra tüm
gücü ile ana temaya döner ve
temaların son ölçülerini Polonez
ritminde (alla Polacca) işler. Bu iki
temayı izleyen ve Çaykovski'nin
kendine ait olan bu çok güç kadans
ile geli im sona erer. Flütün ezgisi
ile tekrar ana temaya dönülür.
Tekrar serimde kemanın temaları
özgürce değerlendirmesinden -ve
ikinci temayı bu kez Re Majör'de
sunmasından- sonra canlı ve parlak
(Allegro giusto) tempodaki Coda'ya
ulaşılır. Heyecanlı bir Rus halk
dansını anımsatan son ölçülerdeki
yeni ezgi ile birinci bölüm, bir fina!
havasında sona erer.
Sol minör tonda, 3/4'lük ölçüdeki
ağırca (Andante) tempodaki 2.
Bölüm, Canzonetta (küçük şarkı)
başlığını taşır. Sakin -Hanslick'in
tanırru ile hüzünlü ve Slav
yapısındaki- ezgi, klarnetin
önderliğinde üflemeçalgılar
tarafından seslendirilen girişten
sonra, sürdinli keman ile duyurulur.
Flütün varyasyon ile süslediği
melodi, kemanın Mi bemol Majör
tonda karşıt bir tema ile cevabına
yol açar. Bu lirik ve güzel tema
üflemeçalgıların ilginç staccato
eşliklerinde de duyurulur, orkestra
giri inin tekrarından sonra,
orkestrarun güçlü atağı izler ve ara
verilmeden üçüncü bölüme geçilir.
Rondo formundaki Re Majör tonda
ve 2/4'lük ölçüdeki çok canlı
(Allegro vivacissimo) fınalin ilk
temasıru orkestra başlatır. Solo
keman virtüoz kadanslarla bunu
geliştirir. Ana tema daha sonra
duyulur. Olağanüstü hızda
kadanslarla süslenen tema arada
orkestra geçitleri ile soluklanır.
Çigan stilinde, hızlı-ağır, virtüoz
lirik bölmelerle gelişen bölüm, ağır
yerlerde üflemeçalgılara da zarif
biçimde kendini duyurma olanağı
sağlar. Glissando'lar (kaymalar),
armonik sesler, üflemeçalgıların
yankılı tekrarları bu folklorik temayı
süsler. Sorıda çok hızlı ve ateşli bir
Kazak dansı havasındaki eser,
parlak sona ulaşır (Süre 34')

ÇAYK:OVSKİ
Süit No3
Çaykovski süit biçimine özel bir ilgi
göstermiş, senfonUerinden daha öz,
daha objektif eserler verdiği bu
alanda dört süit yazmıştır.
Bunlardan üçüncüsü 1884 yılında,
Manfred Senfonik Şiiri ile ayru
yılda, beşinci ve altıncı senfonileri
arasında bestelenmiştir.
Yayıncısına yazdığı mektupta
eserini, ·Benim yeni süitirnden daha
dalıice bir eser yazılamaz. Ama
gelecek yıl ne düşüneceğirni Tanrı
bilir· sözleri ile övüyordu.
Gerçekten de 1885'in Ocak ayında
Petersburg'da Hans von Bülow
yönetimindeki ilk çalıruşta
olağanüstü bir başarı sağlanıyor;
bunu gören Çaykovski, Tema ve
Çeşitiemeleri kapsayan son bölümü
Londra ve New York turnelerinde
ayrı olarak yorumluyor, kendi
deyimiyle sansasyon yaratıyordu . . .
Çaykovski, 16 Nisan ile 2 3 Mayıs
1884 arasında tuttuğu anılarında,
üçüncü süitte söz ederek, ·Hala
tatmin olamadım. Bahçede geziyor,
ektiğim tohumla senfoni yerine süit
ürünü topluyorum• diyordu; ama
Tanayef'e mektubunda şöyle
yazmıştı: ·Bir senfoni yazmak
istemiştim. Ancak başlık önemli
değil•. Çaykovski'nin, hamisi Nataşa
von Meck'e yazdığı mektubunda
ise, Petersburg'taki başarının
kendisini hem korkuttuğunu, hem
sevindirdiğini belirtir. Ömründe
böyle bir zafer anı yaşamaclığını
anlatan besteci, ·Bu güzel anların
yaşama ve çalışmaya değer
kazandırdığıru• söylüyor ve ekliyor:
·Ama ertesi gün çok hastaydım!•.
Üç kısa bölüm ve bir uzun
çeşitlerneler bölümünden oluşan
süitin ı. Bölümü ağırca
(Andantino) tempodadır ve Elegie
(Ağıt) başlığını taşır. Nostaljik
havada, serbest bir Rondo
formunda olan Ağıt'ta üç ayrı tema
sunulur: Önce, şarkı söyler gibi
(Cantabile) akıcı, ağırca (Andante)
tempoda, viyolonsel ve basların
pizzicato eşliğinde kemanların
duyurduğu birinci tema gelir. Bunu,
duygulu biçimde tahta
üflemeçalgıların zevkli figürlerle
sergilediği ikinci tema izler. Sonda
ise zengin tınılarla, kornonun
ustaca katkılarıyla Çaykovski'nin
kendine özgü metodik anlatımı
yeralır; ancak bölüm baştaki
sakinlikte sona erer.
2. Bölüm yakınan havada, hızlı
(Allegro) tempoda, içli bir valstir
(Valse Melancolique). Biraz acı
anların da sunulduğu bu salon
müziği tarzındaki bölüm, herşeye
rağmen zarifliğini korur ve
Çaykovski'nin vals tutkusunu
yansıtır.

3. Bölüm neşeli, canlı virtüozluğu
ile dirıleyenleri çeken İtalyan dansı
Tarantella karakterinde, çok hızlı
(Presto) tempoda bir Scherzo'dur.
İlk bölümdeki çalgılara ek olarak
üçgen (triangel), davul ve trampetin
katKısı ve hasların pizzicato'suyla
ilginçleşen Scherzo'nun Trio
bölmesinde ise, tahta üflemeçalgılar
parlak bir ritimle, vurmaçalgıların
pianissimo'su eşliğinde minyatür
marşa renk katarlar.
4. ve Son Bölüm, Tema ve
Çeşitlerneler (Tema con variazioni)
eserin yarısına yakın uzunlukta, çok
kez ayrı olarak ta konserlerde
yorumlanan tema ve 1 2
varyasyondan oluşur. Önce ağırca
ama hareketli (Andante con moto)
tempodaki tema yanlızca
yaylıçalgılar tarafından unison
olarak sunulur. 1. Varyasyon da
ayru tempodadır; yaylıların
pizzicatosu eşliğinde flüt ve
klarnetler tarafından duyurulur. 2.
Varyasyon çok hızlı (Molto piu
mosso) tempoda kemanların
virtüoz gösterisine sahne olan
sürekli bir devinimdir (Perpetuum
mobile). 3. Varyasyanda asıl
temanın temposuna dönülür; ama
ezgiyi bu kez flüt, tahta üflemeler
eşliğinde, bir ·üflemeçalgılar
yedilisi· gibi sergiler. Yine aynı
tempodaki 4. Varyasyanda orkestra
tuttisi Si rninör tonda,
viyolonsellerin ezgisiyle desteklenir;
sonra da orta bölmede hızlanarak
kısa ve sürprizli bir geçiş yaratır. 5.
Varyasyon ise şen ve metanetli
(Allegro risoluto) tempoda, üfleme
ve yaylıçalgılar için bir füg
oluşturur, temayı kontrpuanla
zenginleştirir. 6. Varyasyon 6/S'lik
ölçüde canlı ve neşeli (Ailegro
vivace) tempoda, viyola ve
viyolonsellerin hızlarıru ölçen
havada bir Tarantella dansıdır. 7.
Varyasyon orta hızda (Moderato),
görkemli ve kısa bir üflemeçalgılar
koralidir. 8. Varyasyanda ağır
(Largo) tempoda melankolik bir
Rus ezgisini, yaylıçalgıların tremolo
tekrarları eşliğinde İngiliz kornosu
duyurur. 9. Varyasyon çok canlı
hızda (Allegro molto vivace) ateşli
bir Rus dansı olan Trepak'ı
canlandırır ve bir solo keman
karlansını da içerir. 10. Varyasyon
canlı ve biraz serbestçe (Allegro
vivo e un poco rubato) tempoda,
güzel bir keman solosunu kapsayan
Mazurka'dır. l l . Varyasyon temayı
tutkulu bir orkestra anlatımıyla
işleyerek, oldukça orta (Moderato
mosso) hızda sunar ve parlak finale
hazırlar. 12. Varyasyon ;poJacca·
(Polka) başlığıru taşıyan parlak bir
finaldir. Oldukça uzun tutulan bu
bölme, bir girişten (lntroduction)
sonra görkemli bir Polonez dansı
ile her türlü vurmaçalgıların da
kaçırulmadan kullanılımıyla doruğa
ulaşır. (Süre 43')
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AVRUPA TOPLULUGU
ODA ORKESTRASI

EUROPEAN COMMUNITY
CHAMBER ORCHESTRA
Eivind AADLAND, yöneten/director
İgor OYSTRAH/Igor OISTRAKH, keman/violin

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Kassation, Sol Majör/Cassation in 'G Major, KV63
• Marcia • Allegra • A ndante • Men uetta I • Adagia • Men uetta ll• Fina/e. Allegra assai

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Keman Konçertosu, Mi Majör/Violin Concerto in E Major, BWV1042
• Allegra • Adagia • Allegra assai

ARA •

INTERMISSION

John McCABE (1939)
Kırmızı Yapraklar/Red leaves
Franz]oseph HAYDN (1732-1809)
Senfoni No.47, Sol Majör/Symphony No.47 in G Major,"Palindrom" Hob 1/47
• Allegra • Un paca adagia. Cantabile • Menuet e Tria al raversa • Fina/e. Presta assai

E İVİ ND
AADLAND
1956 yılında doğan Eivind
Aadland, Norveç Devlet
Akademisi'nden mezun
olduktan sonra eğitimine San
Francisco'da Camilla Wicks ile
devam etti. İsviçre'de Gstaad'da
Yehudi Menuhin ve Alberto
Lysy ile çalışmak için burs aldı;
Ruggiero Ricci ve Sandor Vegh
ile ihtisas yaptı.
İtalya, Fransa, Portekiz, İsviçre,
Almanya, İ skandinav ülkeleri ve
İ ngiltere'de orkestra
konserlerine solist olarak katılan
Aadland, Yehudi Mehuhin ile
birlikte Londra ve Paris'de oda
müziği konserleri verdi.
1985 Yılından beri Avrupa
Topluluğu Oda Orkestrası'nın
birinci konuk şefi olan sanatçı,
bu orkestra ile önemli müzik
merkezleri ve festivallerde
konserler verdi. Aadland aynı
zamanda Berg n Filarmoni
Orkestrası konsertma ysteridir.

�
· yfi� Katkıla.nndan dolayı TATKO-OTOMOBiL, LAS1İK VE MAKİNA 1İCAREI1 A.Ş. )'e
t��
teşekkür edenz.
--.-

We should like to thank TATKO-OTOMOBİL, LASTiK VE MAKiNA 1İCARETİ A.Ş. for
their contributions.

Bu konser BRİ1İSH COUNCiL 'in işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
Tbis concert has been realised in cooperation with the BR171SH COUNCIL
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ve imdiye kadar hiç
dinlemediğim, daha sonra da
dinleyebileceğimi hiç
sanmadığıın, en güçlü yonıındu
bu . . diye tanımladığı igor
Oystrah'ın repeıtuannda önemli
bütün konçertolar yer
almaktadır. Sanatçının, eşi
Natalia Zeıtsalova ile birlikte
doldurduğu Mozaıt'ın bütün
onarlarını kapsayan seri Viyana
Mozart Akademisi 198 1
Flötenuhr Ödülünü aldı.
Sanatçıların doldurduğu
Beethoven sonatlardan sonra da,
kendilerine Bonn Beethoven
Derneği üyeliği verildi. Kısa bir
süre önce Collins firması için
viıtüoz bir resitat prograrnının
plak kaydını yapan ikili, 1990
Kasımında Brahms'ın Keman ve
Piyano sonatiarını plağa
doldurdu.
.•

IGOR ÜYSTRAH
1931 yılında Odessa'da doğan ve
halk önünde verdiği ilk
konserde "Harika Çocuk" olarak
kabul edilen igor Oystrah,
Paznan'da yapılan 1952
Wieniawski yarı masında
birincilik ödülünü aldı. Bu
tarihten itibaren de Sovyetler
Birliği, Avrupa, ABD ve
Avustralya'da konserler verdi;
Klemperer, von Karajan,
Ormandy, Solti, Giulini,
Svetlanov ve Rozdestvenski gibi
ünlü şefterin yönettiği dünyanın
en önemli orkestraları eşliğinde
çaldı. Casals, Menubin ve tabii
babası David Oystrah ile beraber
konseriere katıldı ve onunla
birlikte birçok plak doldurdu.
i ngiltere'de ilk konserini 1953
yılında veren İ gor Oystrah,
Shell'in desteklediği Londra
Senfoni Orkestrası'nın İ ngiltere
turnesine katıldı, ertesi yıl
Londra'da yine aynı orkestra
eşliğinde çaldı; eşi piyanist
Natalia Zertsalova ile resiraller
verdi ve plaklar doldurdu. 1989
Temmuzuncia oğlu Valeıy ile altı
haftalık bir Avustralya turnesini
gerçekleştiren sanatçı, birkaç ay
sonra da İ skoç Oda Orkestrası
ile Fransa'nın birçok kentinde
konserler verdi. Kısa bir süre
önce Frühbeck de Bourgos
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ile Brahrns ve
Çaykovski'nin keman
konçertolannı Collins fırınası için
plağa dolduran Oystrah, 1991'de
vereceği resitalierinin yanısıra
BBC Filarmoni, Londra Senfoni
ve Flandern Krallık Filarmoni
orkestraları konserlerine solist
olarak katılacaktır.
Çaykovski'nin keman
konçertosundaki yorumundan
sonra, Daily Telegraph'ın
eleştirmeninin, ·Yaşayan
virtüozların en büyüklerinden
biri. Özellikle bu eserde baş
edilerniyecek bir otoriteye sahip

Moskova Çaykovski, Brüksel
Kraliçe Elizabeth, Poznan
Wieniawski ve Londra Cari Flesh
gibi uluslararası birçok keman
yarışmasında jüri üyeliği yapan
lgor Oystrah, Sovyetler Birliği
Halk Sanatçısı ünvanına sahiptir.

MOZART
Kassatian

bölmek, parçalamak anlamında
'casser'. Hem sokaklarda çalınan,
hem de bölünerek parça-parça,
ya da törenin sonunda
seslendirilen ' Final Müziği' olan
Kassation'a o nedenle de bu
adın verildiği söylenir.
Mozart ciddi eserler, konçertolar,
senfoniter yanında eğlence
müziği de yazmaktan geri
kalmamı , birçok Divertimento,
Serenacl ve Kassatian
bestelemi tir. Mozart'ın Sol Majör
tondaki Kassation'unun
Salzburg'da 1769'da iki keman,
iki viyola, bas, iki obua, iki
korno için bestelendiği ve ilk
kez 8 Ağustos 1 769'da bir
üniversite şenliğinin bitiminde
final müziği olarak seslenciirildiği
sanılıyor.
Geleneğe uyularak Kassatian bir
marş (Marcia) ile açılır ve
Mozart'ın alışkanlığına uymayan
biçimde, sonat formunda
belirgin bir serim (exposition),
gelişim (developpement) ve
tekrar (reprise) bölmelerini
kapsar.
Aynı form kaygısı onu izleyen
neşeli (Allegro) tempodaki 2.
Bölümele ele görülür. Bu
bölümün, baba Mozaıt'ın
1766'da yayınlanan senfonisi ile
tematik benzerliği de
gözlenebilir.
Yalnızca yaylıçalgıların
yorumladığı 3. Bölüm (Andante)
ise yine Leopold Mozart ve
Michael Haycin'ın etkisindedir.
Birinci kemanların yansıttığı lied
teması diğer çalgıların zarif ve
hafif eşliğinde gelişir.

Almanca ·Kassation•, İ ngilizce ve
Fransızca ·Cassation· onsekizinci
yüzyılda küçük topluluklar
tarafından, genellikle akşam
saatlerinde ve açık havada
çalınan ön-klasik biçiındeki, çok
bölümlü serenacllara verilen
isimdir. Latince ·bir hükmün
geçersizliğinin açıldanınası· ya
da ·subayların askerlikten
dışlanması· anlamlarına da gelen
bu kelime, İtalyan müziğinde
eski serenacllara verilen
·Cassazione• adıyla kullanılmıştır.
Serenadlara göre daha çok
kapalı yerlerde, törenlerde,
ziyafetlerde çalınan müzik olan
Kassation'un iki ayrı kelimeden
türediği de ileri sürülür: 'Sokakta'
karşılığına gelen 'gassatiın';

4. Bölüm (Menuetto I) üç sesli
kanon biçiminele sunulan ve
Viyana ekolünü anımsatan zarif
bir Menuet dansıdır. Onun Trio
bölmesinde ise Sol minör tona
dönüşerek Menuet'e kesin bir
kontrast oluştunır.
5. Bölüm (Aclagio) ise çok geniş
tutulmuştur. Ağır tempoda -ve
bir keman konçertosunun
çekingen tavırlı, lirik ağır
bölümü olabilecek- bir keman
solosu ile seçkinleşir (pek
beğenilen bu bölüm bazan ayrı
olarak da seslendirilmektedir).
6. Bölüm (Menuetto II)
ekonomik düzenlenıniş bir
Menuet'tir. Trio bölmesi ise
kemanların kayan staccato
efektleri ile yine Viyana'yı
anımsatır.
7. Bölüm (Allegro assai) çok
neşeli tempoda ve Ronclo
biçiminde bir finaldir; yaylılar ile

üflemeçalgıların soru-cevap
bölmelerini kapsayan
gelişmeelen sonra eseri ·Galant'
stilele sona erdirir. (Süre 23')

BACH

Keman Konçertosu

Ünlü Alman besteci Johann
Sebastian Bach, 1717'den
1722'ye kadar Cöthen'de saray
orkestrasının kapelmaysteri
olarak çalıştığı yıllarda çalgı
müziği ile daha çok uğraşmak
olanağını bulur. Çünkü yanında
çalıştığı Pren Leopold, dini
kantatlardan çok, bu tür müzikle
ilgilidir. Böylece Bach bu yıllarda
çalgı ve konçerto türü eserler
besteleıniş; keman
konçeıtolarını, Brandenburg
konçertolarını, ünlü keman
süitlerini ve sonatiarını hep bu
dönemde yazmıştır.
Keman için yazılan
konçertolardan günümüze üç
tanesi ulaşmıştır. Bunlardan solo
keman, birinci ve ikinci
kemanlar, viyola ve sürekli bas
(basso continuo) için 1720
yıllarında bestelenen Mi Majör
Keman Konçertosu'nun Bach
tarafından ayrıca klavsen için Re
Majör toncia düzenlemesi de
yapılmıştır. Bu konçertoda
!talyan formunun etkisi
sezilmekle birlikte, fikirterin
zenginliği ve kemanla
orkestranın konsenant
şeklindeki diyalogları, tutti ve
solo bölümlerin birbirine bağlı
oluşu yönlerinden klasik
konçerto biçiminin öncülerinden
sayılır.
La minör tondaki birinci keman
konçertosuna göre daha parlak,
daha açık ve anlaşılır olan Mi
Majör Konçerto'nun 1. Bölümü,
4/4'lük ölçüdeki Allegro, sonat
formundadır; solistle orkestranın
beraberce sunduktan canlı bir
tema ile başlar.
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2. Bölüm 3/4'lük ölçüde, Do
diyez minör tondaki Adagio,
solo kemanla bas arasında çok
duygultı bir ikili konuşmadır.
Bas partisinde değişik şekillerde
işlenen tema, kemanın tek fikir
üzerinde duyurduğu eşsiz
güzellikteki ağıt havasındaki bir
ezgiyle süslenir.
3. Bölüm 3/8'lik ölçüde ve Mi
Majör tondaki Allegra assai,
neşeli bir Rondo
biçimindedir.(Süre 18')

McCABE

Kırmızı Yapraklar

Huyton'da doğan İ ngiliz besteci
ve piyanist John McCabe,
çocukluğunda hastalığı
nedeniyle okula gidemediği için
evde çok okumuş, müzik
sevgisini dirılediği plaklarla
kazanmış, bu arada özel piyano
öğrenimini sürdürmüştür. Henüz
l l yaşında Liverpool
Enstitüsü'ne başladığında 1 3
senfoni bestelemiş bulunuyordu.
Daha sonra Manchester
Ü niversitesi'nde kompozisyon ve
Manchester Krallık Koleji'nde
Green ile piyano öğrenimi yapan
McCabe, 1964'de Münih Müzik
Yüksek Okulu'nda Genzmer ile
besteellik çalışmıştır. İngiltere'ye
dönünce Cardiff Üniversite'sinde
1965-68 yılları arasında piyanist
olarak görev almış, sonra
Londra'da piyano resitalieri
verrneğe ve büyük orkestralarla
kendi bestelerini çalınağa
başlamıştır.
Yüzyılırnızın ikinci yarısının
İ ngiliz müziğinde hem piyanist,
hem de besteel olarak en seçkin,
en komple sanatçılardan biri
olarak kabul edilen McCabe
birçok çağdaş eserin
(Corigliano'nun piyano
konçertosunun İ ngiltere'de,
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Delius'un piyano konçertosunun
Danimarka'da ilk yorumları gibi)
ilk kez seslendirilişlerini de
gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda
Scarlatti'nın sonatlarından,
Haycin'ın tüm piyano
eserlerinden başka Rawsthorn,
Tippett, Bridge, Bax, Walton gibi
çağdaş bestecilerin eserleri
yanında Amerikalı, Avustralyalı
bestecilerin olduğu kadar kendi
eserlerini de başarıyla
yorumlamaktadır.
John McCabe besteci olarak
operalardan, çocuk
operalarından, senfonilerden (üç
senfoni), konçertolardan (üç
piyano, keman, obua, klarnet
için), koral eserlerden, solo
piyano parçalarından, oda
müziğinden televizyon ve film
için müziklere kadar her alanda
eser üretmiştir. Özellikle
orkestral renkleri, ritmi çok
ustaca kullandığı eserler arasında
orkestra için Chagall Pencereleri
( 1979), Soprano ve Orkestra için
Notturni ed Alba (1970), Bakır
Üflemeler için Bulut Yakalayan
Tepe en çok ilgi toplayanlar
arasındadır.
Repertuarında Mozart ve
Beethoven gibi klasikierin
yanında, çağdaş konçertolar
arasında kendi üç piyano
konçertosunun yorumu ile de
başarı kazanmış olan McCabe,
Hartmarın, Nielsen ve Rawsthorn
gibi bağımsız bir besteeldir ve
müziğinde, çeşitli çağdaş stilleri
seçip, toplayıp değerlendirme i
(Eklektizm'i) ile de tanınır.
İ ngiliz geleneğine pek uymayan
biçimde, ufak melodik
hücrelerden yola çıkan McCabe,
hem basitliği, hem de
olağanüstülüğü ile şaşırtan
orkestra yazısı, yaratıcı ses
değişiklikleri, şakacı, mantıklı ve
kolay dirılenilir yazı stili ile
seçkirıleşir. Onun bu konserde
yer alan Kırmızı Yapraklar (Red
Leaves) adlı eseri oda orkestrası
için 1991 yılında bestelennıiştir.
John McCabe eserini şöyle
anlatıyor: ·Bu eser Avrupa
Topluluğu Oda Orkestrası
tarafından ısmarlanrnış ve Arts
Council of Great Britain ve
İ stanbul Festivali'nin
yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Dünyada ilk kez 19. Uluslararası
İ stanbul Festivali'nde l l
Temmuz 1991 günü Avrupa
Topluluğu Oda Orkestrası
konserinde seslendirilecektir.

Parçayı yazma düşüncesine,
birkaç yıl önce New England'da,
bir sonbahar yolculuğunda,
özellikle güzel gözüken renkli
yapraklar neden oldu. Kısa
girişten sonra duyulan armonik
"renklilik" ve pesleşen
yaylıçalgıların cümlesi bu
gözlemin ürünüdür. İ ki obua, iki
komo ve yaylılardan kurulu
orkestra için yazılan parça,
böylece bir ses şiirinin
minyatürü olmuştur. Birkaç solo
dışında üflemeçalgılar her zaman
ikili olarak görev yaparlar.
Eserde isteyerek gözetilen uçucu
hava, özellikle obuanın temayı
girişte duyuruşu Copland ve
Barber gibi büyük Amerikan
doğa şairleri stilinde yazılmıştır.
Diğer taraftan armorıik yapıdaki
kromatik duygusallık ise Avrupa
geleneğindeki Delius ve
Szymanowski'nin etkilerini de
taşır•.

(Posthorn) biçiminde
duyurdukları sinyalle başlar.
Kemanların zarif pasajlada açtığı
tema, tüm orkestra tarafından
geliştirilir. Ü flemeçalgıların
zaman zaman ön plana geçtiği,
obuanın duygulu sololarını da
kapsayan neşeli bölüm, yine de
Haycin'ın öngördüğü sinyal
temasının egemenliğinde kalır.

HAYDN

3. Bölüm (Menuetto e trio al
roverso) senfoninin en küçük
fakat en ilginç kısmıdır. Adını
minik (menu) adırolardan alan
bu eski Fransız saray dansı
Menuet, törensel başlar.
Gerçekten de adımların çok kısa
ve ritrnik açıklanışı, cümlelerin
tersine çalırtıyormuş (Al roverso)
duygusunu veren yorııma
kolaylık sağlar. Bu "ter
çevrilebilir" Menuet tili,
Haycin'ın bir yıl sonra yazdığı
piyano sonatında da -Hob XVI
o.26- değerlendirilmi tir.

Senfoni No. 4 7

Haydn'ın, yine Esterhazy
Korrtluğu hizmetindeyken,
1772'de yazdığı üç senfoni
(No.45, 46, 47) arasında yeralan
No.47 Sol Majör Senfoni'si
·Palindrom• başlığını taşır. Eski
Yunanca Palin (yeniden) ve
Dromos (seyir) kelimelerinden
doğan Palindromos (veya
Palindrom) sağdan sola da
okunduğu zaman aynı anlamı
veren mısralara denmektedir.
Kontrpuan tekniğinin
belirgirıleştiği bu senfoninin
Menuetto bölümünde kullanılan
·Al roverso· (tersine) deyimi
sonradan esere bu adın
verilmesine neden olmuştur.
ı . Bölüm (Allegro) kesin tavırlı
bir orkestra akorıınu izleyen
üflemeçalgıların, haber verici
karakterdeki bir posta borusu

2. Bölüm (Un poco Adagio.
Cantabile), ağır tempoda ve şarkı
söyler (Cantabile) biçimde
duygulu bir serenacl benzeri
başlar. Yaylıçalgıların baslarda
duyurdukları ezgi tiz yaylıların
arpejleriyle süslenir. Gluck'un
Aria'larını anımsatan bu hüzünlü
şarkı daha sonra sürdinli
kemanların zarif figürleriyle
işlenir. İ ki değişken tema üzerine
çeşitlemelerle geli en bölüm,
güçlü ve duraklayan orkestra
akodarından sonra, kararsızca
sona erer.

4. Bölüm (Finale. Presto assai)
çok hızlı, ancak hafif (piano)
başlayan, sonra forte-piano
aksaniada sürekli vurgulanan
Finale, Haydn'ın Macar
etkisindeki folklorik aniayı ını da
yansıtır. Yankılı bölmeleriyle ilgi
çeken eser, canlı bir ttıtti ile sona
erer. (Süre 21 ')
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AVRUPA TOPLULUGU
ODA ORKESTRASı

EUROPEAN Cüi\1MlJNI1Y
CHAıVIBER ORCHESTRA
Eivind AADLAND, yöneten/director
İgor OYSTRAH/Igor OISTRAK.H, keman/violin

Luigi BOCCHERINI 0743-1805)
Senfoni, Re Majör/Symphony in D Major, "La Casa del Diavola" G506
•

Andante sosten uto • Allegra assai • Andante sostenuto • Allegra con mo/to

Wolfgang Aınadeus MOZART 0756-1791)
Keman Konçertosu No.3, Sol Majör/Violin Concerto No.3 in G Major, KV216
•

Allegra • Adagio • Rondeau . Allegra

Wolfgang A.madeus MOZART
Divertim.ento, Fa Majör/Divertim.ento in F Major, KV138
•

Allegra • A ndante • Presto

ARA •

INTERMISSION

Edward ELGAR 0857-1934)
Yaylıçalgılar için Serenad, Mi ıninör Op.20
Serenade for Strings in E ıninor, Op.20
•

Allegra piacevole • Larghetto • Allegretto - Come prima

Bela BARTOK 0881-1945)
Rumen Halk Danslan/Rumanian Folk Dances
•

jocul a Bata • Brau/ e Pe Loc • Buciumeana • Poarga Romaneasca • Maruntel

AVRUPA
TOPLULUGU ÜDA
ÜRKESTRASI
Avrupa'nın genç ve yetenekli
müzikçilerini bir araya getiren
topluluk, bir kültür elçisi olarak
sürekli turneler yapmakta,
Concertgebouw (Amsterdam),
Madrid Ulusal Konser Salonu,
Köln Filarmoni Salonu gibi ünlü
müzik merkezlerinde konserler
vermekte ve fesrivailere
katılmaktadtr. 1989 Uluslararası
17. İstanbul Festivali'ne de
katılmış olan Avrupa Topluluğu
Oda Orkestrası Hong Kong,
Kore ve Taiwan'da konserler
vermiş; 1991 yılında da
Uluslararası 19. İstanbul
Festivali'nin yanı stra Kuzey ve
Güney Amerika, İsviçre ve
Danimarka'ya davet edilmiştir.
1990 yılında İngiltere, İrlanda,
Portekiz, İtalya ve Fransa'ya
turne yapan topluluk,
İspanya'da El Escorial'de Kraliçe
Sofia ile Mons'da Belçika Kral
ve Kraliçesi'nin huzurunda
çal mıştır.
Avrupa Topluluğu Oda
Orkestrası'nm konserlerine
bugüne kadar Maurice Andre,
Boris Belkin, Raphael Oleg,
Rudolf Barshai, Tamas Vasary ve
Yan Pascal Tortelier solist olarak
katılrruşttr. Topluluk ayrıca, beş
Avrupa ülkesinde genç
bestecilere eserler sipariş etmiş;
Fransa, Belçika, İ talya, İspanya,
Yunanistan ve sıksık da BBC
radyo ve televizyonları
yayıniarına katılmış; on tane de
CD doldurmuştur.
Avrupa Topluluğu Oda
Orkestrası European
Coınrnission, Ministem degli
Affari Esteri, Alliance Française,
Cultural Relations Cornmittee of
Iretand ve British Council'den
yardım görmüş; 1991 yılında
yapacağı çeşitli kon er turneleri
için de Banco Ambrosiano
Veneto'dan destek almıştır.

Katkılanndan dolayı MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. for their contributions.
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Bu konser BRiTiSH COUNCiL 'in işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
This concert has been realised in cooperation with the BRJTJSH COUNCIL.

BOCCHERİNİ

Re Minör Senfoni
İtalyan besteci ve viyolonsel
virtüozu Luigi Boccherini,
çalgısındaki ustalığı ile daha
gençliğinde ün kazanmıştır. 14
Yaşında Viyana Krallık
Orkestra ına alınan, 21 yaşında
bir viyolacı ve iki ünlü kemancı
(Manfredini ve Nardini) ile
müzik dünyasında ilk kuarteti
kurarak turnelere çıkan
Boccherini'nin, Avrupa'da
gördüğü ilgi nedeniyle daha 24
yaşındayken eserleri
yayınlanmıştır. İspanya ve
Almanya'da saray orkestrası
yöneticiliği de yapan Şoccberini,
önce Alman sonra da ıspanyol
hamilerinin ölümünden sonra
yoksulluk içinde ölmüştür.
Yaylıçalgılar için, içlerinde
dokuzu g itarlı olan 125 beşli,
102 dörtlü, pekçok oda müziği,
bir keman ve 12 viyolonsel
konçertosu, bir opera ve 30
enfoni besteleyen Boccherini
müzikte yenileme çalışmaları
yapmış; teknikte büyük ustalıkla,
anlatım şekillerini en küçük
ayrıntıya kadar işlemiştir.
Melodik çizgide ve arınonide
ıspanyol, hatta Arap etkisinde
kalınakla birlikte Viyana
y ıllarında, kendinden l l yaş
büyük olan, .senfoni'nin Babası·
Haydn'ın bu türdeki eserlerinden
de etkilenmiştir; ancak
Boccherini'nin senfonileri
Haydn'a göre daha yumuşak,
daha az erkeksi sayılır. Hatta bu
nedenle ·Bayan Haydn• lakabı
da takılan besteelnin bu
programda yer alan senfonisi
onun ilk örneklerindendir. Op. l6
dizisinin dördüncüsü olan Re
ıninör tondaki ·La Ca a del
Diabolo· C eytanın Evi) başlıklı
senfoni Gerard'ın kataloğuna
göre G506 numarasını taşır.
O çağlarda senfoni, İtalyan
operalarının başında yer alan
uvertürlerden, sinfonia'lardan
çıkarak ayrı bir stil biçiminde
bağımsızlığına yeni kavuşmuştu.
Ancak bala solo çalgılar için
önerrıli ve etkili solistlik pasajları
ıçerıyor, temaları genellikle bu
çalgılar sunuyordu. Ağırca-Çok
Hızlı-Ağırca-Çok Hızlı gibi
karşıtlık gö teren ve bunların,
ayrıca forte-piano aksanları ile
her bölümde güçlendirildiği bu
senfoninin dinamik yapısı
özellikle finalde artar. (Süre 15)

MOZART

Keman Konçertosu
No.3

Mozart'ın 12 Eylül 1775'de
tamamladığı üçüncü keman
konçertosu önceki.lere göre daha
ustaca düzenlenmiş, temaların
gelişiminde orkestra daha çok
katkıda bulunmuştur. Yine diğer
keman konçertolarında olduğ u
gibi, orkestrada yaylıçalgılardan
başka iki obua ve iki korno da
yer alır; fakat ikinci bölümde
obuaların yerine flüt geçer.
N�ş�li (Allegro) tempodaki 1 .
Bolumde orkestranın güçlü,
rıtmik girişinden önce birinci
kemanlann, sonra da ebuanın
katkısıyla kısaca ana temalar
duyurulur. Bunu obua ve
kornonun öncülük ettiği canlı
pasaj izler. Solo keman ise kendi
temasıru unar. Tuttide beliren
temayı solo keman bu kez
ritmini değiştirerek sergiler.
Çeşitli değişimlerle, bu arada
kemanla üflemeçalgıların şakacı
diyalogunu kapsayarak gelişen
bölüm, soli tin hayal gücünü ve
ustalığını gösteren kadansından
sonra sona erer.
Ağır (Adagio) tempodaki 2.
Bölüm Re Majör tonda, çok
duygulu, Alfred Einstein'in
deyimixle ·yeni �ir derinlik ve
zengirılikte, sanki cennetten yeni
d�şınüş tazelikte·dir. . Bu .
bolumde yayiliarın sıireklı
sürdinli ça.ldığı ve iki ebuanın
yerini iki flüte bıraktığı orkestra,
girişte zarif, hülyalı bir temayı
sunar; keman temayı tiz seslerde
tekrarlar. Solo çalgı ve orkestra
arasında temanın bir şarkı
formunda geliştirilmesi,
Mozart'ın bu çalgıyı ne kadar iyi
tanıdığırta bir örnektir.
3. Bölüm (A!Iegro) canlı ve
şakacı tavrıyla, değişken
hızlardaki bölıneleriyle bir
·Komik Opera· finalini
anımsatan, si.irprizlerle dolu bir
Rondo'dur. Orkestra önce ana
temayı duyurmasına karşın,
keman kendi bildiğini sergiler.
Neşeli ana tema birçok yan
temalada çevrilir. Once trillerle
yansıtılan yan tema,
yaylıçalgıların pizzicato eşliğinde
duyulur (Allegro). Daha sonra
onu, yine yaylıların boş
tellerdeki eşliğinde çalınan biraz
buruk, ağırca bir halk ezgisi izler
(Andante). Taze ve neşeli hava
bu kez değişik bir tempoda ve
tonalitede belirir (Aliegretto).
Sonda ise mutlu ve canlı Rondo
motifi tekrar duyulur. Etkili
Coda'dan sonra eser sade, ancak
şakacı şekilde, yanlız
üflemeçalgılarla sona erer.
(Süre 24')

MOZART
Divertimento KV138

tonda, duygulu bir ekilde keman
tarafından duyurulur.

2. Bölüm 2/4'lük ölçüdeki
Larghetto'da, Do Majör tondaki
1772 Yılında babasıyla İtalya'ya
tema sakin ve ciddiyede sunulur.
giden, önce Milane'da kent
Tutkulu bir yükselişle gelişen ve
orkestrası ile konserler veren ve
aynı tonda birkaç kez
kendi eserlerini yöneten
tekrarlandıktan sonra yine sakin
Wolfgang Amadeus Mozart'ın
bir şekilde son bulan bu güzel
KV136, 137 ve 138 numaralı üç
şarkı (Elegy), Elgar'ın en güzel ve
Divertİ!Jlento'yu da Milano'da, ya
bütünlük gösteren parçalarının
da bu !talya gezisinden
başında gelir.
döndükten sonra, 16 yaşında
3. Bölüm Allegretto, 12/8'lik
bestelediği sanılıyor. Bir kuartet
ölçüde kendi temasıyla hızlı bir
biçiminde dört sesli yazıldıkları
şekilde başlar. Ancak birinci
için, ilk kuartetleri gibi unututan
bu eserler "Salzburg Senfonileri" bölümün Mi Majör tondaki 6/8'1ik
ölçüdeki ikinci teması esere
adıyla da anılır.
egemen olur. Aynı müziğin her
Alışılmış Divertirnento'lar gibi iki
iki bölümde birden neden
menüeti kapsamayan, ancak o
kullanıldığı konusunda Elgar
çağın Divertimento (eğlence)
uzmanı Sir Thomas Beecham
müziklerinin güzel
şöyle diyor: ·İyi müzik kulağa
örneklerinden biri olan 138
kolay giren, fakat güç çıkan
Köchel sayılı eser, İtalyan
müziktir·. (Süre l l ')
tarzındaki zarif melodiler ile
işlenmesine karşın, yine de genç
Mozart'ın damgasını taşır.
Neşeli (AIIegro) tempodaki ı .
Bölüm, besteelnin ilk
senfonilerinin gerçek senfonik
karakterini yansıtan bir uvertür
biçimindeki canlı ve sevimli
havasıyla ilgi çeker.

BARTOK

Rumen Halk Dansları

Zoltan Kodaly ile Macar halk
müziği üzerine çalışınalar yapan
Bela Bartok, 1936 yılında
ülkemize de gelmiş, bestecimiz
Adnan Saygun ile Anadolu'da
2. Bölüm (Andante) ağır
tempodaki tatlı ezgileri, kavrayıcı dolaşarak otantik halk müziği
örneklerini toplanuştır. Macar ve
uyumu ile ilerideki klasik
Türk halk ezgilerinde benzerlikler
senfonilerinin orta bölümünü
sezen Bartok, özellikle yörüklerin
müjde!er.
ezgilerini incelemiş, eski moda
Minör tonda bir bölıne de
Edison ses kayıt aletiyle 90 kadar
kapsayan 3. Bölüm (Presto) hızlı türküyü kaydetmiştir.
ve kısa adımlarla gelişen dans
1915 yılında piyano için yazdığı
biçimiyle tipik bir Rondo'dur.
Rumen Halk Dansları beğenilince
Yaylıçalgıların birlikte çaldığı
1917'de bunların orkestra
(tutti) parlak pasajların pizzicato
düzenlemesini yapmıştır. Bu
kısımlada kontrastı, esere çekici
dansların keman-piyano
bir hava verir. (Süre 12')
düzenlemesi ise, ünlü Macar
kemancı Zoltan Szekely
tarafından yapılmıştır.

ELGAR

Serenad

İngiltere'nin Brahms'ı olarak
adlandırılan Edward J;:lgar'ın
1888 yılında yazdığı Uç Parça
(Bahar Şarkısı-Elegy-Finale)
ilerde, 1893 yılında bestelerren
Serenad'a temel oluşturmuştur.
1893'de, önce ikinci bölümü ilk
kez çalınan ve Elgar'ın, en
sevdiği eseri olarak gösterdiği
Serenad, romantizmi, metodik
buluşlarıyla bestecinin müziğinin
ve yaylıçalgılara egemenliğinin
tipik bir örneğidir. Besteci
eserini tamaın.lanmış biçimiyle
ilk kez 3 Mart 1905'te Londra'da
yönetmiştir.
İlk bölüm, 6/8'lik ölçüde ve Mi
minör tondaki Aliegro
piacevole'de önce, ilerde de
viyolalarda sık sık duyurulacak
olan eserin temel fikri, ritrnik bir
morille başlar; onu, bir bahar
havasındaki lirik birinci tema
izler. Bölümün Elgar'a özgü
hüzüniii ikinci teması, Mi Majör

Altı Romen Dansı'nın ilki 2/4'lük
ö�çüde, elde tutulan sopalarla,
agır tempoda dansedılen "jocul a
bata" (Sopa Dansı) adıru taşır.
"Braul" (Kemer) başlığını taşıyan
2. Dans Rumenierin ataları
sa yılan, çobanlıkla geçinen ve
Karpatlar'da yaşayan Valak'ların
(Eflak) kuşaklada yaptıkları ince
figürlü, hızlı tempoda ve 2/4'lük
ölçüde bir danstır. 3. Dans "Pe
Loc" adlı yine 2/4'lük ölçüde,
yerinden ayrılmadan yapılan
oldukça güç bir danstır; kemanlar
ezgiyi monoton eşlikte armonik
sesler!e sunar. "Buciumeana"
başlıklı ve 3/4'lük ölçüdeki Bucak
bölgesinden olan 4. Dans yine
ağır tempolu, duygulu bir şekilde
tulum havasını yansıtır. Hızlı
ba !ayan 2/4'lük ölçüdeki S. Dans
çok tanınmış tipik bir Rumen
potkasıdır (Poarga Romaneasca).
Yine hızlı tempoda, 2/4'lük
ölçüdeki "Maruntel" (Hızlı Dans)
adlı 6. Dans ise coşkun bir
havadadır. (Süre 6')
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DANİELE GArri

STRADİVARİ
ODA ORKESTRASı
STRAI) IVARI
CH.AlV1BER ORCHESTI\A
Daniele GATII, şef/concluctor

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Divertimento, Re Majör/Divertimento in D Major, KV136
•

Allegra • A ndante • Presto

Anton WEBERN 0883-1945)
Langsamer Satz (M78)

(Ağır Bölüm/Slow Moveınent)

ARA •

INTERMISSION

Arnold SCHÖNBERG/SCHOENBERG 0874-1951)
Verklaerte Nacht, Op.4
(Aydınlanan Gece/Transfigured Night)
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Katkılanndan dolayı TÜRK PiRELLi LAS7İKLER1 A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank TÜRK PiRELLi LAS7İKLER1 A.Ş.for their contributions.

Milano'cla doğan Daniele Gani,
aynı kentteki konservatuarcla
piyano ve keman öğrenimi
gördü, kompozisyon ve orkesira
şefliği diploması aldı. 1982
yılında Verdi'nin "Giovanna
d'Arco" operasını yöneterek
profe yonel karİyerine ba !adı
ve İtalya'da Ale sanclria lli.Lirik
Araştırmalar Yarı masını
kazandı.
Parma'claki Arrigo Boito
Konservaruan'nda orkestı·a
şefliği der leri veren ve 1990
yılından beri ele Milano
"Orchestra Dei Ponıeriggi
Musicali"nin sürekli şefi olan
Gatti, 1987 Osimo Festivali'nde
"Gianni Schicchi" ve "Rabarbaro
Rabarba ro", Milano'cla "Werther"
ve "Lincla eli Chanıonix"
Bari'deki Petruzzelli
Tiyatrosu'nda "Sevil B rberi" ile
ba arı kazandı. Daha sonra,
ünlü La Scala'da Ro sini'nin
"L'Occasione fa il laclro" operası
ile Veneclik'teki La Fenice
Tiyatrosu'nda Schubert'in
"Rosaınuncle" operasının
çağıınızdaki ilk sahneleni ini
gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce
ele Pe aro'cla yapılan Rossini
Festivali'nde "Bianca e Faliero",
Bolonya Şehir Opera ı'ncla da "!
Capuleti e I Montecchi" ile
"Rigoletto"yu yönetti.
Daniele Gatti'nin
gerçekle tirnıeyi tasarladığı
projeler arasında yine
Bologna'cla Ro sini'nin "Maskeli
Balo" ve "Mose", Rossini
Festivali'nde "Tancrecli",
Londra'da Covent Garclen'cla
salınelenecek olan ve daha
sonra Paris'te Eastille Operası ile
Viyana Devlet Operası'nda
tekrarlanacak olan "! Puritani"
bulunmaktadır. Sanatçı 1991
sezonunda ilk kez Amerika'cla,
Chicago operasında "Madame
Butterfly"ı yönetecektir.
Senfoni alanında İtalya'daki
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önemli birçok orkestrayı yöneten
Daniele Gatti, poleto'da yapılan
33. İki Dünya Festivali'nin
kapanış konserinele yer alan
Vereli'nin "Messa eli Requiem"i ile
büyük I a an kazandı. La
cala'da gerçekle tirilen "Mozaıt
Loınbardiya'cla" serisinin açılı
konserini veren tradivari Oda
Orkestra ı'nı yönetti.

MOZART

Divertimento KV136

Wolfgang Aınacleus Mozaıt,
·Salzburg Senfonileri· adı verilen
üç Diveıtimento'yı.ı 16 yaşında
bestelemi tir. Bir kuaıtet
biçiminele yazılan ve uzun yıllar
pek çalınmayan bu eserler,
günümüzele her oda
orkestrasının repeıtuarında yer
alır. O çağın eğlence
müziklerinin en güzel
örneklerinden olan 1 36 Köclıel
sayılı Diveıtimento, İtalyan ·Bel
Canto" tarzındaki güzel
ınelodileriyle seçkinle ir.
Re Majör tonda, ne eli (Allegro)
tempodaki ı . Bölüm, ilki kı a,
ikincisi uzun iki temanın
birbirleriyle orantıları yönünden
daha çok Michael Haydn'ı
anclırır. Özellikle iki kemanın
konsertant rol oynadığı ve
parlak, gösterişli pasajlada
belirginleşen bu bölümde
temalar ıninör toncia kesintiye
uğrar.
Ağırca (Andante) tempodaki 2.
Bölüm lıülyalı atmosferi, arkı
söylerken ya ayan güzel ve
duygulu cüınleleriyle,
kemanların oktavlarla
cluyı.ırdukları ezgisiyle
seçkinle ir.
3. Bölüm, duraklama yapmadan
süren çok hızlı ( Presto) ve kısa
fina! ise, akarların şakacılığı ve
beklenıneyen fugato paıtileriyle
ilgi çeker. (Süre 1 2')

WEBERN

Langsamer Satz

Viyanalı besteci Anton Webern
ya adığı ürece hiç dikkate
alınmaını , öldükten sonra
görelüğü ilgi ve etki alanı
genişleıniş, ikinci dünya
sava ınclan sonra ise, genç
bestecilerin yöneldiği kutupların
en ba ında yer alıru tır. Bugün
Boulez, ono, Maclerna,
tocklıausen, Berio gibi ünlü
çağdaş ınüzikçiler yanında ülkesi
Avusturya'nın pekçok genç
bestecisi önce onun izinelen
gitıni tir. Sakin, skandalsız bir
ya aını olan, ancak sava
yıllarında eserleri yakılan,
ya aklanan, geçim zorluğundan
n ta yayınevinde düzeltı1ıen
olarak çalı an, hayatını derslerle
kazanan nazik, sessiz Webern'in
ölümü dramatik olınu , savaşın
henüz son bulduğu günlerde, 1 5
Eylül 1945 gecesi evinin önüne
sigara içmek için çıktığında bir
Amerikalı erin kurşunuyla can
vermiştir.
Varlıklı ve soylu bir ailenin oğlu
olarak iyi bir eğitim gören,
felsefe ve müzikoloji eğitimi
yapan, çocukluğundan beri de
piyano ve viyolonsel çalan
Webern, daha üniversite
sıralarında beste denemelerine
ba lamı ; 1904'de Sclıönberg ile
tanı arak onun öğrencisi
olmuştur. Bu ilişki, Alban Berg'in
ele katılımıyla ·Yeni Viyana
Okulu• olarak adlandırılan
önemli çağdaş müzik akımının
ba langıcına yol açmıştır:
Müzikte tona! bağunlılık yavaş
yavaş bir yana atılım , sonra da
tümüyle bırakılmı tır. Yedi tam
ese beş yanın sesin eklenmesi
ile bulunan Oniki Ton i temi
önce ili kiler, dereceler içinele
kullanılırken, sonra bu 1 2 sesi
tümüyle özgürce
değerlendirmenin yolları
aranıyordu; ama bu seslerin
birbirini izlemesinde de,
notalarıo her biri bir başka çalgı
tarafından çalınmakta ve böylece
melocli çizgisinin anlaşılması
daha da güçleşmekteycli.
Böylece anlaşılır bir bütün
yaratmak da o derece zor
oluyordu. Bu arada, isınindeki
oy!Lıluk gösteren "von" ekini de
terkeden Anton Webern o
günleri öyle anlatıyor: ·Bir
kağıda 12 sesi tek tek yazıyor,
kullandığım her sesi karalıyor ve
ancak diğer l l sesi kullandıktan
sonra onu tekrar
değerlendirebiliyordum. 12 sesin
tümü ele bir kez kullanılınca eser
bitın li diyorduın.· Böylece çok
kısa parçalar oluşuyordu; uzun

eserlerde "anlaşılır"' olmak çok
zor olduğu için Webern'in
besteleri uzun sürmemekteycli;
hatta bazen 1 2 , 34 ya da 32
ölçüde sona ermekteycli. Bu
kullanıında karışıklığı önlemek
için de Sdıönberg bir sistem
bulmuştu: 12 ses belli biçimde
sıralanacak ve bu sıra eser içinde
biJ daha bozulmayacaktı.
Bu sistemin tam uygulamasını
1924'de Op. 1 7 Üç Halk Şiiri'nde
gerçekleştiren Webern'in,
1905'de henüz öğrenciyken,
yaylıçalgılar kuaıteti için yazdığı
Langsamer Satz (Ağır Bölüm)
aslında ·Langsam mit bewegtem
Ausdruck• (Ağır ama hareketli
bir anlatırrıla) başlığını ta ır.
Bestecinin son gençlik
esrlerinden biri olan Ağır Bölüm
orkestra düzenlemesiyle ancak
1962'de yorumlandı ve 1965'de
yayınlandı. Gerçekte eser,
ondokuncu yüzyıl sonunun
bir eyler arayan, daha
olgunlaşınamış atmosferini
anımsattığı gibi, öte yandan da
Brahms, Mahler ve Sclıönberg'e
olan ilgi ve bir tür manevi
borcun ödenınesi olarak ta
tanımlanıyor: Bir ele tirmene
göre ·Sürekli anla ılmaza bakan,
armonik pencereler açan• ve bu
yolla 1908'de Opus numarasını
taşıyan ilk eserine ,Qp. 1
Orkestra için Passacaglia·ya
ulaşan ve kişiliğini daha çok
bulan Webern'in ·Ağır Bölüm'ü•,
bu konser programında yeralan
Sclıönberg'in önemli eseri
·Aydınlanan Gece• ile
paralellikler göstermesi
bakımından da ilginçleşiyor.
Alman asıllı Amerikalı müzikolog
Hans Moldenlıauer ( 1906),
bestecinin basılmamış eserlerini
de içeren ve 1 978'de düzenlediği
katalogcia "Langsamer Staz'' diye
anılan yaylıçalgılar için parçasını
M78 olarak n umaralaını tır.

SCHÖ BERG

Aydınlanan Gece
Avusturyalı besteel Arnold
Schönberg ilk önce, 1897'de
yorumlanan döıtlüsü ile
Viyana'cia dikkat çekmiş, Berlin
ve Viyana'da öğretıııenlikten
sonra, yahudi olması nedeniyle
1933'de Amerika'ya göç etmi tir.

haftada yazdığı ·Verklaerte
Nacht· (Aydınlanmı Gece olarak
da çevirebileceğimiz) adlı eseri,
belki bugün, ilk dinieni te
Wagneı-"in geç romantizm
üslubunda olarak kabul
edilebilecek iken, Viyana'daki ilk
yorumunda halkın protesto u ile
kar ılaştı. Malıler'in desteği ile
1903'de seslendirilen Altılı
•radikal ve kakafonik· olarak
nitelenclirildi. Sclıönberg bu
eserini önce 1 9 1 Tde yaylıçalgılar
orkestı·asına uyguladı; 1943'cle
ise tekrar bazı clüzeltı1ıeler ya pt ı.
Giderek yaygınlaşan, bugün
çağcia müziğin klasiklerinden
sayılan Op.4 Ayclınlanan Gece,
Anthony Tudor'un ·Pillar of Fire·
(Ateş Sütunu) balesinde de
kullanıldı.
Schönberg'in henüz 12 ton
teorisini açıklamaclığı, ancak
Wagner'e özgü kromatizme yeni
bir aşırılık kazandıran bu eser,
geç romantizmin yankısı gibi
gözükınesine karşın içinde
çağdaş müziğin tohumlarını taşır;
meloclinin özü, cleğişkenliği ve
anlatım gücü, ya amı boyı.ınca
yeni şeyler öğrenmekten
kaçınmayan besteelnin sürekli
geli iminin ilk önemli
örneklerindendir.
Eser aslında, Richard Dehnıel'in
·Kadın ve Dünya· adlı uzun şiiri
üzerine bestelenmi tir ve bir
anlamda solistler için bir
senfonik şiir ele sayılabilir. Bu
özellik, orkestra yorumunda
daha cia belirginle ir. Paıtisyonda
basılan iirde air, bir erkek ile,
ona a ık olan kadının
konu malarına kulak verir: ·İki
lnsan, çıplak ve soğuk
koruluktan geçmektedir. Ay
onlara e lik etıııekte, onlar da
ona bakıııaktaclırlar. Kadın itiraf
eder: Senden olmayan bir çocuk
doğuracağını; günah içinde,
yanında yüri.iyorum. Erkek
cevap verir: Taşıdığın çocuk
ruhuna yük olmasın; onu, benim
olarak doğuracaksın. Bak dünya
nasıl ışıldıyor. Sen de bana panltı
getirdin, beni çocuk ekiine
soktun. Böylece iki in an, berrak
ve aydınlık geceele yürür·.
(Süre 29')

Sclıönberg dört opera, koro
eserleri, iki konçeıto yanında
piyano ve çok sayıda oda müziği
bestelemi tir. Onun 1 899'da iki
keman, iki viyola, iki
viyolonselden oluşan
yaylıçalgılar altılısı için, üç
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STRADİVARİ
ODA 0RKESTRASI
S,_fRAD IVARI
CHAMBER 0RCHESTRA
Daniele GATII, şef/conductor

WoHgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Divertimento, Si bemol Majör/Divertimento in B fiat Major, KV137
•

Andante • Allegra di molto • Allegra assai

Paul RINDEMITH 0895-1963)
5 Parça/5 Pieces, Op.44 No.4
l .Langsam, 2.Langsam-Schnell, 3.Lebhaft,
4.Sehr Langsam, 5.Lebhaft

ARA •

INTERMISSION

İgor STRAVİNSKİ/Igor STRAVINSKY 0882-1971)
Apollon Musagete
•

Premier Tabteau (Protogue): Naissance d 'Apo/ton (Largo-Allegro)
• Second Tableaıt: Variation d 'Apollo et tes Muses
Pas d'Action: Apo/ton et tes Trois Muses
(Calliope, Polymnie et Terpsichore) (Moderato)
Variation de Calliope: L 'Atexandrin (Allegretto)
Variation de Polymnie (Allegro)
Variation de Terpsichord (Allegretto)
Variation d 'Apollon (Lento)
Pas de Deux: Apolion et Terpsichore (Adagio)
Coda: Apolion et tes Muses (Vivo)
Apotheose (Largo e tranquillo)

Katkılanndan dolayı PERPEKTÜP AMBALAJ SANAYi V1i" TİCARET A.Ş. ye
teşekkür ederiz.
We should /ike to thank PERPEKTÜP AMBALAJ SANAYi V1i" TİCARET A.Ş.
for their contributions.
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SIRADİYARİ ÜDA
ÜRKESIRASI
Daniele Gatti tarafından 1986
yılında kurulan topluluk,
Milana'daki Giuseppe Vereli
Konservaruan mezunu, önemli
yarışınalar kazanan ve Avrupa
Topluluğu Gençlik Orke ırası'nda
yer alan genç ve yetenekli
sanatçılardan oluşmaktadır. Milano
Kon eıvatuan müdürü Marcello
Abbaele'nun i teği üzerine
konservatuarın bünyesinde
kurulan Stradivari Oda Orkestrası,
kurumun sunduğu olanaklardan
yararlanarak önemli sanatsal
etkinliklerde bulunmaktadır.
İtalya, İspanya, i viçre ve
Fransa 'da birçok konser veren ve
festivale kaulan topluluk, sürekli
şefi Daniele Gatti yönetiminde
1uova Era plak irketi için
Mozart, Çaykov ki ve
Stravinski'nin eserlerinden olu an
bir dizi CD doldum1U tur.
Stradivari Oda Orkestrası,
geçtiğimiz Eylül ayında Milano La
Scala Operası'nda gerçekleştirilen
"Mozart Loınbardiya'da"
Festivali'nin açılı ını yapmış ve bu
konser büyük ba arı kazannu tır.

MOZART

Divertimento KV13 7

Mozart'ın 1722'deki İtalya
yolculuğundan sonra yazdığı üç
Divertiınento, birinci, ikinci ve
üçüncü Salzburg Senfoni'leri
olarak da anılır. Uzun yıllar
unutulan bu küçük ve zarif
Divertimenro'lar, italyan
Sinfonia'larına benzer ekilde üç
bölümden kurulu olarak
yaylıçalgılar kuarteti biçiminde
bestelenn1i tir. Önce alzburg
Senfonileri olarak tanınan eserler
daha sonra Divertimenro adı ile
yayınlannuştır. Surılardan KV137
numaralı iki"ncisinin ( alzburg
Senfonisi o.2) diğerlerinden en
önemli farkı ağır bölümünün, iki
hızlı bölüm arasında değil de, en
başta yer almasıdır.
Eserin 1 . Bölümü zarif ve lirik bir
Andante ile başlar. Orkestranın
şarkı söyleyen ezgisi kemanların
carılı figürleri ile zaman zaman
ke ilir. Bu bölümü izleyen iki çok
canlı bölüm ateşli, neşeli veya
şakacı etkiler bırakarak Mozart'ın
belirgin özelliklerini yansıur. 3.
Bölümün zarif ve dans eden
ezgilerinde, yazılacak olan Figaro
partisyanunu duyar gibi oluruz.
(Süre 10')

Hi DEMiTH

Beş Parça

Viyola virtüozluğu ile de tanınan
Alman be teci Paul Hindemith,
ilezyalı bir ailenin oğlu olarak
Frankfurt yakınlarındaki Hanau'cla
cloğmu , 13 ya ında kemancia
ustalığa erişmi ; müzik öğrenimi
ırasında inemalarda, caz
·
topluklarında çalnıı , 20 ya ında
Frankfurt opera orkestrası
konsertınaysteri olmu tur. Bu arada
20 kadar e eri yayınlanan
Hindemith, 1923'clen sonra ünlü
Amar Dörtlüsü viyolacısı olarak
turnelere katılını ; çağda müzik
yorumu ile ilgi toplaını , beste
yapınaya hız verıni tir. 1 927-35
yılları arasında Berlin
Konservatuarı'nda konıpozi yon
öğretınenliği yapan, daha önce,
öğrenciliği sırasmcla birinci kuarteti
ile Berlin Kon ervatuarı
Mendelssohn Ödülü'nü kazanan
Hinclenıith'in, 192 1
Donaueschingen Çağdaş Müzik
Festivali'nin kurulu uncla da önemli
katkıları olımı tur.
Yahudi bir kadırıla evlencliği için
Hitler yönetimi ile başı derele giren
Hindeınith, 1 936 yılında yeni
kurulan Ankara Devlet
Kon ervatuarı'run yönlendirilmesi
için Türk hükümetince davet
edilmi , ·Türk Müzik Yaşamının
Geli tirilmesi için Öneriler· ba lığı
ile geniş bir rapor hazırlamıştır. Bu
rapor Prof. G. Oransay'ın çevirisi ile
Küğ Yayınları ( İzmir) tarafından
1 983'cle Almanca-Türkçe olarak
yayııılanmı tır. Daha sonra
Amerika'ya yerle erek Yale ve
Harvard üniversitelerinele ders
veren, sava bitiminele yine
Avrupa'ya dönen besteci
Frankfurt'ta ölmü tür.
1924'1erden onra katı bir
çokseslilik kuralını uygulayarak
eserler de yazan, öğreı:merıliğe
başlaymca da gençliğin eğitimine
önem veren Hindemitlı, o zamana
kadar kim enin düşünenıediğini de
gerçekle tirerek amatörler için de
müzik yaznıı , pratikten teoriye
geçi i öngörmüştür. Bir orkestranın
tüm Çalgılarını yeterli derecede tek
tek çalabilen Hindenıitlı, Berlinli
i çiler, öğrenciler, tezgahtar
kızlardan oluşan müzik
topluluklarında vurınalıçalgılarclan
nota sayfaları çevirmeğe kadar her
türlü görevi üstlenmiştir.
Onun Op.43, 44 ve 45 dizileri
bütünü ile gençliğin eğitimi
amacıyla yazılnıı ; Op.43 ve 45'de
daha çok ses müziği yer alnıasma
kar ın Op.44 çalgı nıüziğine
ayrılmıştır. 1927'de yazılan Op.44
dört büyük bölüme ayrılır: Birinci,
iki keman için Dokuz Par a; ikinci,
iki keman, viyola için Dokuz

Kanon; üçüncü, yaylıçalgılar
dörtlüsü ve kontrbas için Sekiz
Parça; dördüncüsü ise, yaylıçalgılar
orkestrası için Be Parça. Az
çalgıdan daha çoğa, sonunda da
orkestraya ula an Op.44,
"Enstrünıantal beraber çalış için
Okul Müziği" ba lığını taşır.
Op.44'ün dört numaralısının amacı
bir orkestra anlayışı ile yeni, çağda
müzik kavramını klasik bir stil ve
davranı la -hatta Barok etkisi ile
gençlere evdirınektir. istanbul'da
daha önce, 1 973 Kasınıında Graz
Oda Orkestrası'nın da yorumladığı
eser, karşıtlık gö teren be
bölümelen olu ur: l .Ağır ( Langsanı),
2.Ağır- abuk (Langsaııı-Schnell),
3.Canlı (Lebhaft), 4.Çok ağır (Sehr
langsam), ).Canlı (Leblıaft).

STRAVİNSKİ
Apolion Musagete
Sibelius'ten sonra en uwn yaşayan
besteci olan ve doğal olarak
pekçok stil değiştiren, müziğin
daima yenilenmesi için çaba
gösteren İgor Feodoroviç
Stravinski'nin 1927'cle
Washington'daki Kongre
Kitaplığı'nın Elizabeth prague
Coolidge Vakfı'nın siparişiyle
bestelediği Apolion Musagere adlı
iki tabloluk bale müziği de onun
Barok çağ eğilimini yansıtır.
Melodik bir Rönesans'ın bayrak
taşıyıcıl ığını üstlenen bu bale,
geleneksel bölümlerden oluşacaktı.
Konusu da, sanatlar ve düzeninin
bir tür tanrısallaştırılnıası idi. Bunun
içinde Leto ile Zeus'un oğlu
Apolion ( Phoibo veya Phoebus)
bilgelik, müzik ve arkı Tanrısı
olarak Müz'leri sanat konusunda
eğitecekti. Müziğin yanısıra
librettoyu da kendi hazırlayan
travinski, Yunan ıııitolojisincle
güzel anatların ve bilimin
koruyucusu olan dokuz tanrıçadan
(Müzler) üçünü seçnıi ti: "Güzel
sesli" anlamına gelen Calliope
(Kalliopi) Orfeus'un annesi, epik ya
da ağıtsal şiir, lıitabet Müzü idi.
"Çok Hymn'li-çok ilahili" anlanınıa
gelen Polymnie (Polihiınnia) ciddi,
lirik tanrısal arkıların, müziğin
Müz'ü idi. "Dansla ne elenen''
anlamına gelen Terpsichore
(Terpsikora) elinele Kithara ile
canlandırılan dans Müz'ü idi.
Ancak Stravinski'den biraz ilkel
ritinıli, anarşist karakterde,
üflenıeçalgıları alabildiğine
değerlendiren, sansasyon yaratan
bir müzik bekleyenler düş
kırıklığına uğradılar. Aşağı yukarı,
Hindemith'in Be Parça'sı ile aynı
tarihlerde yazılan eser, onun gibi
eski üslubu yaşatıyor, yeni Klasizm
yolunda sade, zarif, melodiye önem
veren, çiğ renkli
enstrümanıasyondan bilinçli

kaçıııan, ferahlatıcı bir müzikten
oluşuyordu. Bunun için de
üfleıııeçalgı kullanmayan besteci
yaylıçalgılardan oluşan orke trayı
birinci kemanlar, ikinci kemanlar,
viyolalar, birinci ve ikinci
viyolonseller, kontrbas olarak altıya
ayırmış; ışıklı ve cam gibi saydam
bir arkesrrasyon ve armoni
yaratmıştı. Çok yönlü iyi tını
(multisonor) elele etınek için
viyolonselleri ikiye ayırdığını
belirten Stravinski'nin Apolion
Musagete'i ilk kez Washington'da
27 Nisan 1 928'de sahnelenmi ;
sonra da ilk Avrupa yorumu, Paris
Saralı Bernhart Tiyatrosu'nda
Diaghilev'in bir Stravinski balesini
son sahneleyişi, George
Balancl'iin'in de ilk Stravinski
koreagrafisi olarak 12 Haziran
1 928'de gerçekleştirilmiştir.
Stravinski'nin daha sonra 1 947'de
tekrar düzenlediği ve bir
açıklamasında ·Gerçekte, klasik
şiirin İanıbus adı verilen, önce
vurgusuz, ikincisi vurgulu
!ıecelerden oluşan mısraları büyük
ölçüde uyguladığını· belirttiği
müzik, süre! ri bir ile beş dakika
arasında değişen on küçük bölüme
ayrılır:

ı. Naissance d'Apollon (Apollon'un
Doğumu). İaınbus ölçüsünün
özellikle belirgin olduğu ilk
tablonun çok ağır (Largo) girişinde,
Zeus'ten olma Apolion'un Leto
tarafından sabahın alaca
kararılığında dünyaya getirilişi
canlandırılır. Leto'ya doğuında iki
tanrıça yardım eder. Ağır tempoda
gelişen tema birden güçlenen üç
akorla noktalanır: Apoilan
doğmuştur. Tanrıçaların hızlı
(AIIegro) daıısı ile yeni tannya
beyaz tüller ve altın bir ku ak
sarılır, ona tanrısal içkiler -Nektar
ve Anıbro ia- içirilir; eline simge
olarak bir Lir verilir ve Apolion
Olimpas dağına, tannların evine
götürü! ür.
2. Variation d'Apollo et !es Muses
(Apollo'nun Daıısı ve Müzler).
İkinci tablonun ba langıcını
olu turan bu bölümde Apolion
kendi dünyasının ortasında elinde
çalgısı durmakta, a ırı süslemeli
sola kenıana !iri ile cevap
vermektedir. Melodiden melodiye
geçilir, sola keınana ikinci keman
da katılır: Pizzicato eşlikli bir ikili
oluşur. Apollon, !irini bırakır,
kendini müziğin gücüne kaptırarak
dansa başlar. . .
3. Pas d'Action: Apolion et ! e s trois
Muses (Apollon ve Üç Müz). Şiir

birer hediye verir: Kalliopi'ye yazı
levhası, Polhinınia'ya bir ıııask,
Terpsikora'ya da lir sunar.
Bunu izleyen bir-iki dakikalık 4., 5 .
v e 6 . Bölümlerde her üç Müz
sırayla dansını sergiler: Kalliopi'nin
ne elice ( Allegretto) tempoda daıısı
için Stravinski onyedi ve
onsekizinci yüzyıl Fransız iirinin
(Boileau'nun) 12 lıecelik klasik
Aleksandren formunun ritınini
kullanıııı . Bu hareketli ancak
ritmik forıııla sınırlarunı dans,
Müz'ün levhaya yazdığı ıııısraları
Apollon'a sunması ile sona erer.
Polilıimnia ise, çevik ve akıcı
onaltılık notalarla yansıyan hızlı
( Allegro) tempoda, önce vekarlı bir
tarzda maske ile, sonra maskeyi
çıkararak, giderek hızlanan ritimle
dans eder. Kendine ba ka bir sinıge
seçmiş, parmağı ile dudaklarını
kapayarak, gençlik heyecanı içinde
hareket etınektedir. Ancak bir an
dudaklarım oynatınış, bu da
ApoUan'un onu, kuralını kendi
bozduğu için azarlamasına neden
olıııu tur. Terpsikora'nın çabukça
(AJ!egretto) tempodaki dansı, !irini
başının yukarısında tutarak,
Kalliopi'nin melodisi ile, fakat
noktalı ritinıle gerçekle ir. Fazla
duygusallaşnıayan, kesin forma
bağlı kalan bu dansın sonunda
Apolion öne çıkar.
7. Variation d'Apollo, Apoila'nun üç
Müz'ün şerefine yaptığı danstır. Ağır
ve vekarlı (Lenro) tempoda ve
karınaşık bir teknik ile düzenlenen
müziği be sola çalgı yorumlar.
Tüm sanatların kendinden
olu tuğunu vurgulayan Apollon,
Olinıpos'u selamiayarak dansını
sona erdirir.
8. Pas de Deux: Apolion et
Terpsiclıore (Apollon ve
.Terpsikora'nın ikili dansı). Ağır
(Adagio) tempoda, geni ve
törensel bir havada, sanki klasik
güzelliğe bir kasicle, ilahi
olu turacak kesin durgunluktaki
dansın giderek yoğunla ması ile
son bulur.
9. Cbpa: Apolion et !es Muses
(Apollon ve Müz'ler). Diğer iki Müz
de Apolion ve Terpsikora'ye katılır.
Canlı (Vivo) tempoda her üç Müz,
Apollo'mın çevresinde birle erek
dans ederler.
10. Apotheose (Fina! Bölümü). Bu
bölümde girişteki tema çok ağır ve
sakin (Largo e tranquillo) tempoda
tekrar belirir. Apolion Müz'lerle
Parnas'a çekilmektedir. (Süre 32')

Müz'ü Kalliopi, müzik Müz'ü
Polihinınia ve dans Müz'ü
Terpsikora belirirler. Neşeli,
törensel, aydırılık ama klasik
formda bir müzik bu salıneyi
canlandırır. ApoUan her üç
tanrıçaya kendi sanatları ile ilgili
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İSRAiL ODA ORKESTRASı
THE ISRAEL CHAMBER
ORCHESTRA
Shlomo MINTZ, yöneten/director
Sh lomo MINTZ, keman, viyola/violin, vi ola
Maxiıne VE GEROV, keman/violin

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-179 1 )
Keman Konçertosu No.2, Re Majör/Violin Concerto No.2 in D Majör, KV211
•

Allegr·o moderato • Andante • Rondeaıı. Allegra
Solisı/Soloist: Shlomo Mintz

Wolfgang Amadeus MOZART
2 Keman ve Orkestra için Concertone, Do Majör
Concertone for 2 Violins and Orchestra in C Major, KV190
•

Allegra spiritoso • Andantina grıızioso • Tempo di Menu.etto. Vivace
Solisder/Soloists:
Shlomo Mintz - Maxüne Vengerov, keınanlar/vioUns,
Oded Pintus, obua/oboe - Emmanuel Gruber, viyolonsel!cello

ARA • IN7ERNIISSION

Wolfgang Amadeus MOZART
Keman ve Viyola için Senfoni Konçertant, Mi bemol Majör
Sinfonia Concertante for Violin and Viola in E fiat Major, KV364
•

Allegra maestoso • Andan te • Presto

Solisder/Soloists:
Maxime Vengerov, keınan/vioUn - Shlomo Mintz, viyola/viola

SHLOMO Mi TZ
Bugün 34 ya·ında olan Shlomo
Mintz, kendini dünyanın en
önde gelen kemancılardan biri
olarak kabul ettirmi tir. Sanatçı
sık sık dünyanın en büyük
orke ıraları e liğinele çalmakta,
resiraller vermekte ve oda
müziği konserlerine
kaıılnıaktadır.
1957 Yılında Moskova'da doğan
Shloıno Minız, iki ya ında
ailesiyle birlikte İsrail'e göç etti
ve burada tamnnıı Macar
kenıancı ve öğretmen İlona
Feher'le çalı ·ıı. ilk kon erini 1 1
ya ında Zubin Mehta
yönetimindeki İsrail Filarnıoni
Orkestrası ile verdi. İtzhak
Perlman'Ln rahatsızlığı nedeniyle
katılamadığı konser için bir
hafta gibi kısa bir sürede
hazırlanarak Paganini'nin birinci
keman kon erıosunu çaldı ve
bunu, aynı orkesıra e liğindeki
ikinci konseri izledi. Bu
konserler sanatÇının kariyerinin
ve Zubin Mehıa ile olan
i birliğinin ba Jangıcı oldu.
Minız daha sonra, isaac tern ve
İsrail/ Anıerikan Kültür Vakfı'nın
aracılığı ile eğitimine ABD'de
Juilliard Müzik Okulu'nda
Dorotlıy DeLay ile devanı etti.
New York'daki ilk konserini
William teinberg yönetimindeki
Pittsburg Senfoni Orkestrası
e liğinele 1973'de 16 ya ında
veren Mintz, iki yıl sonra da
Alice Tully Konser alonu'ncla
ilk resiralini gerçekle ıircli.
Amerika'daki bu ba anlarını
Oaniel Barenboiın, Antal Doraıi
ve Carlo Maria Giulini gibi
büyük ·eflerle verdiği konserler
ve büyük yankılar uyandıran
1 977 Avrupa turnesi izi eli.

�
......
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Solistliğinin yanısıra Londra
·enfoni, Berlin Radyo, Detroiı
Senfoni ve Rolterdam Filarmoni
orkestralarını yönetmi olan
Sholonıo Mintz, 1 989 yılında
müzik etkinliklerine yeni bir

boyut getirerek İsrail Oda
Orkestrası'nın müzik danışmanı
oldu. Sanatçı yılın 12 haftasını
solist, şef ve eğitmen olarak bu
topluluğa ayırarak repeıtuarı
genişletti, yeni konser dizileri
düzerıledi ve yeni müzisyerılerin
orkestraya katılmasını sağladı;
1990 Haziranında da ilk Avnıpa
ve Güney Amerika turnesini
gerçekleştirdi. holomo Mintz,
1991 yılında da aynı toplulukla
çıkacağı Avrupa turnesinde
orkestrayı yönetecek ve
Mozart'ın 200. yılı nedeniyle
besteelnin beş keman
konçertosunu seslendirecektir.
Yoğun bir plak kayıt programı
olan Mintz, üç kez "Grand Prix
de Disc" ödülünü almıştır.
Deutsche Gramrnaphon firması
için yaptığı kayıtlar da sanatçının
müzik ufkunun genişliğini
gösteren en iyi birer örnektir.
Shlomo Mintz'in kaydını yaptığı
eserler arasında, Bach'ın tüm
sonatları ve e liksiz keman için
Partita'ları, Paganini'nin
Kaprisleri, Fransız bestecilerinin
sonatları; Beetl1oven, Brahms,
Dvorak, Mendelssohn, Prokofief
ve Sibelius'un konçertolarını
sayabiliriz. anatçı son olarak
Faure ve Prokofıefin sonatiarını
ve Abbado yönetimindeki Berlin
Filarmoni ile Brahms'ın keman
konçertosunu kaydetmiştir.
Önümüzdeki sezon sanatçının
Zubin Mehta yönetimindeki
İsrail Filarmoni Orkestrası
eşliğinde doldurduğu Lalo'nun
İspanyol Senfonisi piyasaya
çıkacaktır.

MAxiME VE GEROV
ovyetler Birliği'nde
Novosibirsk'te 1974 yılmda
doğan Vengerov, on yaşında
Wieniawski Genç anaıçılar
Ödülü'nü kazandı. Sovyetler
Birliği'nde verdiği resital ve
orkestra konserlerinin yanısıra
ovyetDevlet enfoni
Orkestrası'nın İtalya ve Viyana

turnesine solist olarak katıldı;
Concertgebouw, İskoç Ulusal ve
BBC Filarmoni orkestraları
eşliğinde çaldı; Salzburg ve
Lichfield (İngiltere)
festivallerinde konser verdi. 1990
Yılında kazandığı Cari Flesh
yarışmasıyla, bu ödülü şimdiye
kadar alan en genç kemancı
oldu.
1990 Yılında İsrail'e yerleşen
sanatçı Shlomo Mintz ile birlikte
İsrail Oda Orkestrası eşliğinde
hem İsrail'de, hem de Avnıpa'da
konserler verdi; yine Mintz ile
Fransa, Hollanda ve Portekiz'de
çaldı.

atanmış, türlü fırsatlarda
kemanını da dirıletrnişti.
Nisanda tamamladığı birinci
keman konçertosundan iki ay
sonra, 14 Haziran 1775'de
bitirdiği No.2 Keman Konçertosu
da ilki gibi, son üç konçerto
yapısında fazla virtüoz unsurları
kapsamaz. Ancak ilkinden daha
az teknik zorluklar içerir. Re
Majör tonundaki üç konçertonun
ilki olan eser, Alınan damgası
taşıyan ilkinin tersine Fransız
etkileri yansıtır.
1. Bölümde neşeli ama ılımlı
hızda (Allegro Moderato), iki
temayı kapsayan kısa prelüdü
önemli bir ritornel (nakarat)
izler. Araya giren solo keman
MOZART
birinci temayı işler ve bunu
ikinci tema ile sürdürür. Yeni bir
Keman Konçertosu
ritornelden sonra beliren solo
No.2
kemanın arabeske benzer
Bu yıl 200. Ölüm Yılı nedeniyle aceleci, sıkışık triyoleleri, geniş
tüm dünyada anılan, eserleri
sıçrayışiada gelişen pasajla
yonımianan Wolfgang Amadeus karşıtlık oluşturur. Arada
Mozart'ın, 23'ü kendinin olan ve viyolaların zorladıkları ikinci
sayısı 27'ye varan piyano
tema keınarılara geçerken, bas
konçertosu yanında, keman
partisinin viyolalara ulaşınası
konçertoları mütevazi kalır:
ilginç ve zarif bir atmosfer
Mozart, bu konçertolardan en
oluşturur. Fakat ·Teınaların kısa
ürılü beşini, daha 19
sürdüğünü, sanki tıkı1efes gibi
ya ındayken, hem de 1775'in
olduğunu; Haydn benzeri
yedi ayı içinde Salzburg'ta
temalik gelişirnin 4/4' lük değil
Piskopo Colloredo'nun
de 2/4'lük tempoda olması
hizmetinde başkemancı olarak
gerektiği· savını öne süren,
görev yaparken Nisan ve Aralık
Mozart'ın her eserini göklere
aylarında besteleıniştir. Tüm
çıkaran, ancak bu kez hayal
yaşarnı boyunca eşliidi solo
kırıklığına uğramış görünen ürılü
keman için 2 Rondo, bir Adagio, müzik eleştirmeni Alfred
8 konçerto ve 43 sonat yazan
Einstein'a göre eser, Mozart'ın
Mozart'ın bu çalgıyı önemli
dehasının yarılızca kırıntılarını
görme inin nedeni belki de, onu yansıtmaktadır.
çocukluğunda babası Leopold'un
-piyano dışında- çok sıkı keman 2. Bölüm, ağırca (Andante)
tempoda ve mutlu havada, solo
çalıştırınası, hatta bunun için
keman için genişletilmiş bir arya
oğlunun doğumundan sonra,
gibidir. Yine iki teınalı yumuşak
yayınlattığı keman metodunu
bir şarkı, -Mozart'ta çok ender
uygulaması da olmuştur. Fakat
görülen biçimde- sanki bir
1779'da keman ve viyola için,
aksesuarrruş gibi gözüken çok
Sirıfonia Concertante'yi yazan,
hafif ve rizlerdeki orkestra
1781 'de Viyana'ya yerleştikten
eşliğinde tüm bölüme egemen
sonra da kemana el sürmeyip
viyola çalan Mozart'ın bı.kkınlığı, olur. Bir Komik Opera eşliğine
benzettikleri bu orkestra yapısını
bu zorlu çalışınaya da
eleştirmenler Fransız etkisine
bağlanabilir. Mozart büyürken
arkasında bu keman metodunun bağlarlar. Albert Einstein ise
Andante'yi, ·Bir Opera Buffa'nın
gölgesini daima hissetrniştir.
duygulu karakter rollerincieki
Babasının onu 1770'li yıllara
Sandrina, ya da Celidora'nın
kadar sürekli keman
söylediği
aryanın taklidi olan
çalıştırdığını, ancak 1777'deki
pastoral bir Arioso· olarak
uzun yolculuk nedeniyle pratik
çalışmayı bıraktığı mektuplardan tanırrılar ve ·Tutti-solo arasındaki
basit değişimin Vivaldi'ye
arılaşılmaktadır. Genç Mozart
benzediğini·
söyler.
kemandaki bu ustalığı sayesinde
3. Bölüm, neşeli (Allegro)
daha onbeşine basmadan 27
tempoda bir Rondo, Mozart'ın
Kastn1 1770'de patronu olan
Fransızca yazdığı gibi
Piskopos'un da zaman zaman
Rondeau'dur. Besteciye özgü
keman çaldığı, Salzburg Saray
konser Rondo'su biçiminde, ana
Orkestrası'na konsertınayster

temanın daha ilk ölçülerde
duyurulmasıyla başlar. Solistin
girdiği, orkestranın tekrarladığı
temalar eğlendirici bir basitlikle,
Paris ekolüne uygun şekilde,
•önceki motifterin yeniden
çalınmasını izleyen ana
motiflerle· büyür. Mozart çeşni
katmak ister gibi bu episodların
sıralarını değiştirir. Bir ara, Re
m.inörde enerjik bir arılatımla, bu
kez sevirrıli menuet karakterinde
beliren tema, her zaman taze
görünümdedir. Genç besteel
tuttilerden önce hemen solisti
ileri sürer; o çağa özgü -biraz da
yapma- Fransız kibarlıkları ile
eser sona erer. (Süre 18')

MOZART

Coneertone

1768'den 1773'e kadarki beş yıl
içinde dehası hızla gelişen, 130'u
aşkın eser yazan genç Mozart
genellikle kilise müziği, operalar,
arya ve şarkılar, senfoniler,
serenadlar, divertimentolar
bestelemiş; belki de iki yıl
geçirdiği İtalya'da "Konçerto
Talebi" olmadığından bu türle
pek uğraşmamıştır. ].S. Bach gibi
başka bestecilerden düzerılediği
bir, iki klavsen konçertosundan
sonraki ilk asıl konçertosunu elyazmasında daha önce
yarılışlıkla 3 Mayıs 1773 olarak
okunan, ancak günümüzde
düzeltildiği gibi- 31 Mayıs
1774'de Mannheim'den gelen bir
sipariş üzerine bu kentin çok
ürılü ve usta orkestrası için
tamamladığı sanılmaktadır: İki
keman ve orkestra için yazılan
bu eseri, Concertone'yi, yine bir
sipariş üzerine hazırlanan ve
dört gün sonra tamamlanan bir
Fagot Konçertosu da
(KV190/186e) izlemişti. Aslında
Mozart, başlıkta ·İki Keman İçin·
sözlerini kullanmarruş, İtalyan
etkisini yansıtan eserde başlığa
yarılızca Concertone kelimesini
yazmıştır. "Büyük Konçerto"
anlamına gelen Concertone
yazısının yanında, babası
Leopold Mozart'ın yazısıyla "İki
esas (principale) keman, iki
keman, iki obua, iki viyola, iki
Do korno, iki Do klarnet,
(Clarino diye tanırrılanan) iki Do
trompet, viyolonsel ve kontrbas
için" sözleri yeralır. Baba ve
oğulun beğendikleri
mektuplarından belli olan eseri,
Leopold Mozart l l Aralık 1777
de şöyle önemser: ·Mannheim'da
Haffner Müziğini (K.250), ya da
Concertone'yi çalma olanağın
yok mu?•. Genç Mozart ise üç
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gün sonraki cevabında,
·Concertone'yi Mannheim'li
besteci Herr Wendling'e
Clavier'de (ilk çekiç vuruşlu
piyano) çaldım. Tam Paris için
uygun olduğunu söyledi; Baran
Bagge duyarsa bayılır, dedi· diye
yazar. . . Concerto Grasso stiline
yakın biçimde, birden çok soliste
kendini gösterme olanağı
sağlayan bu çok solistli
konçertolar, özellikle Mannheim
okulu bestecilerince çok
tutuluyordu. Concertone'de iki
keman solistinden başka obuaya
ve viyolonsele de önem verilir;
viyololar da ikiye ayrılmıştır.
Eser, Barok Konçerto tekniği ile,
baba Mozart'ın çok beğendiği
İ talyan G. Tartini'den (16921 770) esinlenilen ve geliştirilen
keman konçertosu stilinin ve
İ talya'da öğrenilen kontrpuan
tarzının deneyimlerini de kapsar.
Ayrıca Concertone'de, solistlerin
partileri ile orkestranın tutti
partileri arasındaki karşıtlık güzel
bir sürpriz oluşturur. Eski stilin
yeni bir ruhla kaynaştırıldığı bu
eseri, A. Einstein bu kez
hayranlıkla karşılıyor: ·Tüm eser,
bölünmüş viyolaları bile içeren
konçertant bir gayretle, sevimli
bir şekillenişle, canlı, galant
benzetimlerle dolup taşıyor.
Yanlızca 17 yaşında olan bir
çocuğun nasıl bir form yeteneği
ve deneyimi ile teknik hırsının
doruğuna yükselerek bunu
gerçekleştirebilmiş olması
insanda şaşkınlık uyandırıyor.·
Türkiye'de ilk kez G. Turalı ve
Y.G. Aksöz'ün 1977 Martında
İ DSO eşliğinde yorurrıladıkları
Concertone'nin ı . Bölümü şen
ve nükteli (Allegro spiritoso)
tempoda, geniş kapsamlı ve
metodik yönden zengin
yapıdadır. Gösterişli ve cesurca
giren Fransız stilincieki açılış
tuttisi, iki solo kemanın kanon
biçiminde sunduğu ilk
konçertant cümle ile etkili bir
karşıtlık oluşturur. Bunun izleyen
obuanın duyurduğu motif hem
bu bölümde, hem de finalde
önem kazanır. Gelişimin
(devoloppeınent) başında, bu üç
solo çalgı yeni bir tema
duyururlar; bu da viyolonsel ve
kontrbas sololarıyla zenginleşir.
Ana temanın belirginleştirilerek
yeniden seriminde ise açılış
tuttisi, ı9 ölçüden dörde
indirilerek hemen kanon
biçimindeki soloya sürprizli
geçiş sağlanır. Bölüm bitmeden
solo kemanların ve obuanın
sevimli, parlak kadansları
sergilenir.
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2. Bölüm ağırca ve zarif (Allegro
grazioso) tempoda Fa Majör
tonalitede, çekici bir havadadır.
Forte ile piano arasında değişen
dinamik aksanların büyük
kesinlikle işaretlenınesi yanında
Michael Haycin 'ın stilini
anımsatan kromatizi'ni (yarım
seslerle ilerleyişi) ve ne zaman
hangi temanın belireceğinin
bilinmemesi ilginç anlar yaratır.
Serimin (Exposition) sonunda
obua ve viyolonsel, solo
kemanların partisini arka planda
bırakabilecek derecede parlak
triyolelerle kendilerini gösterir.
Ancak Mozart keınanlara 18 ölçü
süren başka bir kadans
oluşturacaktır.
3. Bölüm Menuet temposunda
(Tempo di Menuetto) ilk
bölüınün yapısına bir geri
dönüşe benzer. 1770'lerin
İ talya'sında çok geçedi olan
gevşek ve başıboş gibi görünen
bu Menuet türünü Mozart, bir
fina! için düşünmüş ve
Concertone'nin bitişi için
öngördüğü bu dans formunu
canlı (Vivace) tempodaki finale
yerleştirmek için, hızlı pasajlada
çelişen sakin bölmelerdeki
nüans işaretlerini çok dikkatli
kullanmış; solo çalgıların, iki
keman ve obua üçlüsü olarak
akıcı cürrılelerini ustalıkla
sergilemelerini ve sonra da
viyolonsele yer açınalarını
sağlamıştır. Viyolonselin
kadansından başka, bölünmüş
viyolaların ve traınpetlerin
eşliğinde obuaların ve kornotarın
etkili değişimlerle belirip
kayboluşları da ilginçtir.
(Süre 26')

MOZART

Senfon i Konçertant

Mozart'ın ı 779'un bahar ve yaz
aylarında yazdığı Sinfonia
Concertante, bestecinin bu
türdeki diğer eserleri arasında
tınısındaki derinliği ve yenilikçi
atmosferi ile yüksek bir doruk
noktası oluşturur. ı 775'in beş
keman konçertosu ile aynı
orkestra düzeninde hazırlanan,
solist çalgılar olan keman ve
viyola dışında iki obua, iki
korno, birinci ve ikinci
kemanlar, birinci ve ikinci
viyolalar, viyolonseller ve
kontrbas için yazılan eser,
Mozart'ın yaylıçalgılar konser
repertuarına ait son
bestelerindendir. Bach ve
Haendel ile Beethoven ve
Schubert arasında bir köprü olan

Mozart, gelişimi ve yeni
buluşlarıyla gerçekten bir
olgunluk ürünü olarak
seçkinleşen bu eseriyle, Barok
çağın Konçerto Grosso stilinden
kurtulmuş, Beethoven'in üçlü ve
Brahms'ın ikili konçertolarına
öncülük etmiştir. Hem senfonik
orkestra yazısı, hem de solo
keman ve viyolanın virti.iozluk
gösterileri ve konçerto
atmosferiyle bu iki çalgı için
yazılan en önemli konçerto
sayılır.
Mozart annesinin 3 Temmuz
ı 778'deki beklenmedik
ölümünden sonra Paris'ten
Salzburg'a üzüntülü dönmüş,
Piskopos'un hizmetinde
"Konsertmayster, Saray ve Kilise
Orgçusu" görevine, ı 779
Ocağında tekrar istemeyerek
başlamıştı. Sinfonia
Concertante'nin karamsar bir
havada olmasını da uzmanlar bu
olaylara bağlar. O yıllarda
viyolaya ayrı bir önem veren
Mozart, Haydn ile birlikte
Viyana'daki kuartet yarunuarına
(Haydn birinci keman, K.
Dittersdorf ikinci keman, ].
Wanhal viyolonsel olmak üzere)
viyola ile katılırdı. Sinfonia
Concertante'nin de ilk
yorumunun viyolada Mozart,
kemanda ise -yokluğunda yerini
alan- İ talyan Antonio Brıınetti ile
Salzburg'ta gerçekleştiği
sanılıyor. Bu arada Mi bemol
Majör tonalitedeki eserde
Mozart, viyola partisini yanın ses
daha pes -Re Majör tonda
yazarak bu solo çalgının daha
parlak, daha berrak duyulmasını
ve orkestra viyolaları ara ından
sivritınesini gözetmiştir.
Babasına duyduğu saygının
anlatımı olan keman
konçertolarından sonra, ondan
bağımsızlığını ilan edişi olan bu
eserin 1 . Bölümünün başlığı bile,
bestecillin daha da olgunlaştığını
gösterir gibidir: İ lk keman
konçertosunun, sosyeteye uygun
Galant davranışlı, neşeli
(Allegra) temposu, ayrıca
görkemli (Maestoso) bir hava
kazanmış, Allegra Maestoso
olmuştur. 4/4'1ük ölçüdeki, altı
temanın sunulduğu ve bunların
konçertant stilde geliştirildiği bu
bölüm, orkestranın uzun ve
gösterişli girişi ile başlar.
Duyurulan ana temanın
başlangıcı güçlü, ikinci yarısı ise
hafif ve noktalıdır: Sert ve ritmik
havadaki tema ayrıca senkoptu
yürüyüşü ile hemen belirgin bir
gerginlik oluşturur. Mannheim

okuluna özgü uzun, trilli
kreşendoları da kapsayan ve 71
ölçü süren orkestra tuttisi
sönerken, temayı hissettiren bir
girişle solo keman ve viyola
başrole geçer. Bu iki çalgının
diyalogu sonat biçiminde değişik
temaların oluşturulması ile
gelişir. Parlak bir tuttiden sonra
beliren Mannheim stili
kreşendoyu, solistlerin sunduğu
Do minör tondaki yeni tema
izler. Üflemeçalgıların sevimli
yankıları eşliğinde bazı parlak
pasajlardan sonra yeniden serim
bölmesi gelir. Sondaki orkestra
tuttisinden önce, solo çalgıların Mozart'ın dört yıl sonra yazdığı
keman ve viyola düolarını
(KV423-4) anımsatan- usta
kadansları sergilenir.
3/4 ölçüdeki, Do minör tondaki,
ağırca (Andante) tempodaki 2.
Bölüm hüzünlü bir ağıt gibidir.
Daha sonraki konçertolarının en
güzel ağır bölümleri ile bile
yarışabilecek olgunluktaki bu
Andante'de, atmosfer, daha açılış
tuttisinde, viyolaların da
yardımıyla belirlenir. Solo
kemanın sekiz ölçülük girişi ise
tuttide duyurulan tema üzerine
gerçek bir varyasyondur.
Viyolanın cevabı ile geliştirilen
hüzünlü ezgi, Mozart'ın elehasını
yansıtan en güzel örneklerden
biridir. İ kinci tema ise önce
yaylıçalgılarda Mi bemol Majör
tonda duyurulur. Üstün
kalitedeki bir Beşlinin yarattığı
oda müziği havasını andıran bu
bölmede, solistler ezgiyi kanon
biçimi benzetimlerle süslerler ve
kısa bir tuttiye ulaşılır. Gelişim
ve tekrar serim bölürrılerinde
solo çalgılar ile orkestra
gerçekten konçertant biçimde
konuşur. 16 Ölçülük kadans
kromatik yükselişle bu hüznü
sona erdirir.
2/4'lük ölçüdeki, çok hızlı
(Presto) tempodaki, Rondo
biçimindeki fina! iki kısa cürrıle
(Episode) ile seçkinleşir: Temalar
kesin, form berraktır.
Ü flemeçalgılar önem kazanmıştır.
Obualarla kornolar arasındaki
neşe! i ezgi sık sık belirir.
Temalar önce orkestrada, sonra
solistlerde sergilenir ve eser
parlak orkestra tuttisi ile sona
erer. (Süre 30')
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İSRAiL ODA ORKESTRASı
THE ISRAEL CHAMBER
ORCHESTRA
Yöneten ve solist/Director and soloist
Shlomo MINTZ, keman/violin

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Keman Konçertosu No. ı, Si bemol Majör
Violin Concerto No. ı in B fiat Major, KV207
•

Allegra moderato • Adagio • Presto

Wolfgang Amadeus MOZART
Keman Konçertosu No.3, Sol Majör/Violin Concerto No.3 in G Major, KV216
•

Allegra • Adagio • Rondeau. Allegra

ARA • INTERMISSION

Wolfgang Amadeus MOZART
Keman Konçertosu No.4, Re Majör!Violin Concerto No.4 in D Major, KV218
•

Allegra • Andante cantabile • Rondeau. Andante grazioso

Wolfgang Amadeus MOZART
Keman Konçertosu No.5, La Majör/Violin Concerto No.5 in A Major, KV219
•

Allegra aperto • Adagio • Rondo. Tempo di Menuetto

!SRAiL ÜDA
ÜRKESTRASI
İsrail Oda Orkestrası, 1965
yılında "Oda Topluluğu" adıyla,
on yıl süreyle orkestranın sanat
yönetmenliğini ve şefliğini
yapacak olan Gari Bertini
tarafından kuruldu. Daha onra
sırasıyla Luciano Berio, Rudolf
Barshai, U ri Segal ve Yoav Talrni
arkesıranın başına geçtiler.
Kemancılar arasında saygın bir
yere sahip olan Shlomo Mintz
1988 yılında arkesıranın müzik
danışmarılığına getirildi.
Orkestranın solisti, sanat
danışmaru ve şefi olarak
Mintz'in, üstün yetenekleriyle
İsrail'deki odamüziği
konserlerinin niteliğini
yükseltmesi övgüyle karşılandı.
Mstislav Rostropovich, Vladimir
Ashkenazy, İsaac Stern, İtzhak
Perlman, Pinchas Zuckerman,
Shlomo Mintz, Yefirn Bronfman,
Luciano Berio, Krzystof
Penderecki, Christof
Eschenbach, Paul Tortelier,
Heinz Holliger, Claude Frank
gibi ünlü sanatçılar orkestrarun
konserlerine solist olarak
katıldılar.
Erken Barok'tan çağdaş müziğe
kadar uzanan geni bir
repertuara sahip olan
orkestranın, müziğin gençler
arasında yayılmasını amaçlayan
seri konserleri gerek gençler,
gerekse müzik eleştirmerılerince
övgüyle karşılanmıştır. Orkestra
Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve
İ srail'in birçok kentinde verdiği
konserlerin yanısıra Batı Avrupa,
ABD, Kanada, Japonya, Hong
Kong, Avu turalya ve Güney
Amerika'ya turnelere çıkmış,
Salzburg, Bergen, Salerno,
Pompei ve Sofya festivallerine
katılrruştır.
Kültür Bakanlığı ve Tel Aviv Yafa Belediyesi tarafından da
desteklenen İsrail Oda
Orkestrası'nın mali olanaklarırun
arttırılması ve yurtdışında daha
iyi tarutılmasını sağlamak
amacıyla ayrıca, " İsrail Oda
Orke5trası Dostları Derneği" de
kunılmuştur.

Katkılanndan dotayı THE MARMARA ya teşekkür ederiz.
�
� We should /ike to tbank THE MARMARA for tbeir contributions.
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MOZART

1 . Keman Konçertosu

ı 774 Yılı sonbaharında iki dramatik
e er üzerinde çalışmaya başlayan
Mozart, bunlardan ilki olan La Finta
Giardiniera (Sözde Bahçıvan Kız) o
perası ile ı 775 Ocağında Münih'te
ba arı kazanıyor, 23 Nisanda da il Re
Pastore operası Salzburg'da sahnele
niyordu. Bu yıl içinde üç mes, bir
senfoni, alu piyano onau, çeşitleme
ler yazmış; konçerto türünde ise,
KV175 klavsen konçertosundan l l
ay sonra bile hiç çaba göstermemiş,
sanki güç topluyor gibiydi. 1770'de
Salzburg Saray Orkestrası'nda kon
seıtınaysıer olarak göreve başlaını tı
ve fırsat düştükçe keman konçertola
rı da çalıyordu: 1 773 yazında
Viyana'da bir mana tırde org bozuk
olduğu için dini ayinde bir keman
konçertosu çalmış, • af ve güzel so
norite i· ile herke i hayran bırakmış
lı. Babası da onu çok beğeniyor,
en kendinin ne güzel keman çaldı
ğını farkeuniyorsun; eğer uğraş an
Avrupa'nın bir numaralı kemancısı o
lursun• diyordu. Salzburg
Orkestrası'nın keman solisti ve birin
ci kemancısı A. Brunetti ise ·Mozart
herşeyi çalar· hükmünü vermişti.
Babası ile İtalya yolculuklarında
İtalyan keman okulunu tanımak ola
nağı bulan Mozart, ardini ile 1 763
ve ı 773'de, Viotti ile 1770'de,
Pugnani ile 1771 'de bizzat karşıla mı tı. Bu nedenle ilk keman konçer
tosu için neden 1775'e kadar bekle
diği sorusu akla geliyor: Bu arada
Arşidük Max Franz'ın 23 Nisandaki
alzburg ziyareti için Piskopos'un
Mozart'a bir keman konçertosu yaz
ma emri verdiği ve besleeinin bu
hızla dört konçerto daha yazdığı öne
sürülüyor. Elyazması notaya göre bi
rinci keman konçertosu 14 Nisan
1775'de tamamlanmış; ancak son yıl
lardaki araştırmalarda, İngiliz uzman
Alec Hyatt King'e göre otograftaki
1775 yılının silintili son rakamı aslın
da üç olmalı imiş.
Mozart'ın ya kendisi için, ya da arka
da ı Bruneıti için yazdığı da öne sü
rülen keman konçertolarının ilki de
diğerleri gibi, ·Napoliten• adı verilen
orkesıra düzenini -iki obua, iki kor
no ve yaylıçalgıları- içerir. Ancak Si
bemol Majör tondaki No.l Keman
Konçertosu biraz daha o çağların eğ
lendirici havasını, bir deyimle • anki
Salzburg'un ünlü Mirabel bahçeleri
nin bahar kokusunu· ta ır; keman
tekniği de Viotti, ya da Vivaldi tekni
ğini a maz.
1. Bölüm -yine ikinci konçertonunki
gibi- ne eli ama ılımit (AIIegro mo
derato) tempodadır. Kısa bir orkestra
girişi ile ba lar. Oldukça özgür bir
sonat formunda geli en iki kar ıt
tema zevkli anlar oluşturur.
Tuttilerde her melodik bölmeyi, aynı

dikkat çekici karakterde eğlenceli ri
tornel (nakarat) izler: Sola keman ise
ilk temanın daha akıcı bir ver iyonu
ile girer ve daha sonra, yumuşak ka
r.ıkterde, Fa Majör tonunda ikinci te
mayı sunar. Gelişiınde i e, Do mi
nörde arabesk biçimde, birbirine gi
ren çağrışunlardan sonra bu kez Sol
minörde daha sakin bir şarkıya ula
şır. Bu bölümde solist virtüozluktan
çok çeşitli güzellikle fıgürlerle, or
kestranın sade eşliğinde melodinin
anlatımını sağlar. Bu bölüm ayrıca
girişte Mozart'ın en tiz notalanndan
birini, portenin beş ilave çizgisinin
üstünde bulunan dört çizgili Do sesi
ni de kapsar.
Mi bemol tondaki 2. Bölüm ağır
(Adagio) tempodadır ve hiçbir tek
nik güçlük yansıtmaz. Yoğun bir şiir
sellik ve zariflikle sanki mırıldanır gi
bi süregelen melodik akıcılık ve çe
kici değişiklikler kendinden oluşur
gibidir. Uzun soluklu ezgi solo ke
man tarafından ilk girişte açıklanır ve
yalnızca o kez duyurulur. Bu solo sı
rasında girişteki tuttide sergilenen bi
rinci tema ise ancak tekrar serimde
anımsanır.
Solo çalgı ile orkesıra arasında ko
nuşkan bir diyalogun sergilendiği
serbest Rondo biçimindeki, çok hızlı
(Presto) tempodaki 3. Bölüm biraz
kolaya kaçan canlılıkıadır. İki temayı
kapsayan giriş tuttisinden oluşan ri
tornel tüm finali birarada tutar gibi
dir. Fazla zorluğu olmayan, neşeli bir
şakacılığı yansıtan, daha sonraki
konçerto finallerindeki karşıtiıkiara
pek rastlanılmayan bölüm, stil yö
nünden biraz da Michael Haydn'ı a
nımsatır. Ancak herşeye karşın bir
uzmanın virtüozluğunu gerektiren
bu fınaldeki tuttiler diğer iki bölüme
oranla daha çok işlenmiştir.
(Süre 19')

MOZART
3. Keman Konçertosu
Bakınız: Avrupa Topluluğu Oda
Orkestrası konseri: 12 Temmuz ı99ı

MOZART
4. Keman Konçertosu
Mozart'ın 1 775'de bestelediği dör
düncü keman konçertosu ençok yo
rumlanan ve sevilenlerden biridir. . .
ı 775 Ekiminde, yedi hafta içinde ta
mamlanan Re Majör keman konçer
ıosu da, müzikolog Albert Einstein'ın
deyimi ile ·O tarihten on yıl önce ya
zılmış Boccherini'nin aynı tondaki
keman konçertosu ile yapısal ve te
malik benzerlikler göstermesine kar
şın, yine de Mozart'ın en başarılı e
serlerindendir: Çünkü duygulara ses
lenen sonoritesinden ve keman için
uygun parlak Re Majör ıonda olu
şundan ba ka, Mozart esere yaradılı
şından gelen ruh ve can kalmıştır•.

İki obua, iki korno ve yaylıçalgılar
eşliğinde yazılan konçertonun ı .
Bölümü (Allegro) canlı tempoda,
tüm orkestranın fanfar biçiminde
sunduğu ene0ik ve ritınik ana tema
ile başlar. Bu ana temayı kemanların
sunduğu zarif ve melodik bölme bü
türıler. Bu ana temadan zarif figürlü
dört ayrı yan tema oluşacaktır. Solo
keman da fanfarlarla girer ve tiz Re
sesinde bir trompeı gibi çağrıda bu
lunarak, kendi temasını geliştirir.
Daha sonra viyolaların desteği ile, o
labildiğince bas seslerde sunulan i
kinci tema daha olgun ve saygın ka
rakterdedir. En sondaki kadansı ile
solist tüm ustalığını gösterme olana
ğını bulur.

La Majör tondaki ağır ve şarkı söyle
yen biçimde (Andante cantabile)
duygulu ve hüzürılü 2. Bölümü A.
Einsıein ·Kemanın hiç kesilmeden
söylediği bir aşk ilanı şarkısı·na ben
zetir. Orkesıranın duyurduğu ilk te
mayı hülyalı bir tavırla işleyen solo
keman, sonra da daha akıcı ikinci te
mayı geliştirir.
3. Bölümde (Rondeau. Andante
grazioso) Mozart, Rondo sözcüğü
nün özeLlikle Fransızca karşılığını
kullanmış ve burada Fransız stilini
değerlendirmeyi öngörmüştür.
Babasına yazdığı 19 Ekim ı 777 tarih
li mektubunda da bunu vurgular ve
eseri ·benim Strasburg konçertom·
diye tanımlar. İlk tema 2/4'lük ölçü
de, zarif ve ağır (Andanıe grazioso)
tempoda sergilenir. Ona bir cevap
gibi beliren 6/S'lik ölçüdeki sevirrıli
ikinci tema ise daha canlı (Ailegro
ma non troppo) tempodadır. Daha
sonra carılı tempoda duyurulan bi
rinci tema nakaratı (ritornel) oluştu
rur. Andanıe'nin kısa ıekrarından
sonra yine Allegro bölmesi gelir.
Ritınin tekrar değişimiyle Sol Majör
tondaki kısacık Gavotte ağır
(Andanıe) tempoda belirir. Bu böl
menin ortasında ise obuanın tulum
benzeri sesle çaldığı ve kemanın boş
Sol telinde eşlik ettiği dansın,
Strasburg'a özgü Museııe türünde,
eski bir ezgi olduğu söylenir.
Mozart'ın şakacı bir tavırdaki deği
şimlerle renklendirdiği bölüm, yine
iki kısımlı Rondo'nun tekranndan
sonra, adeta fısıldar gibi bir pianissi
mo ile sona erer. (Süre 22')

MOZART
5. Keman Konçertosu
Bestelediği keman konçertolarının
solo partilerini Mendelssohn, ya da
Brahms gibi bu çalgının vinüozlarına
düzelttirme gereksinimi duymayan
Mozart'ın olağanüstü güzellikte ve
çekicilikte yarattığı keman konçeno
larının başında, 20 Aralık 1775'de ta
mamlanan beş numaralı ·Türk· baş
lıklı konçerto gelir.

Mozart, yirminci yaş gününden beş
hafta önce yazdığı bu eserde kullan
dığı "Aperto" deyimi ile yeni bir mü
zik terimi de icaı eııniştir: İtalyanca
"açık, arılaşılır, geniş" arılamlarına
gelen bu kelimeyi ilk bölümde kul
lanmıştır. La Majör tondaki I. Bölüm
(Allegro aperto) canlı ve biçimsel bir
orkestra ıuııisi ile aldatıcı olarak baş
lar. Kısa bir susuştan sonra, sonraki
altı ölçülük ağır (Andanıe) bir geçiş
te keman giriş temasını bir Arioso gi
bi duyurur. Tekrar hızlanan bölüm
Allegra'ya dönerek kemana asıl bi
rinci temayı sunma fırsau verir. üç
notalı motif ile gerçekleşen bütün bu
cesur ve özgün yapı müzik tarihinde
ilk olarak yaratılmıştır. Ancak ı9 ya
şındaki dahi besıeci bununla da ye
ıinmez; arkesıranın baştan savma gi
bi duyurduğu ana tema birdenbire,
asıl temanın sunuluşuna eşlik eder
duruma gelir. ikinci temayı da sergi
leyen solo çalgının orkestra ile diya
logları yanında tuttileri ile de çok
dengeli, zarif, aynı zamanda lirik bir
yapıya sahip olan bölüm, bir fina!
havasında son bulur.
Mi Majör tondaki duygulu ve hüzün
lü 2. Bölüm Adagio'nun Mozart'ın
Salzburg orkestrasındaki arkadaşı ke
mancı Brunetti için ikinci kez tekrar
yazıldığı bestecinin babasına gönder
diği bir mektuptan öğrenilmiştir.
(Ancak bu ikinci Adagio (KV261) ay
rı bir eser olarak çalınmakıadır.)
Soliste sonoritesinin güzelliğini, ıe
mizliğini ve dengesini ispat olanağı
sağlayan, keman için yazılmış en saf
ve güzel sayfaları içeren serenad ha
vasındaki Adagio, arkesıranın belir
lediği tema ile başlar. Keman akıcı
bir anlatım ve zengin armonilerle bu
temayı geliştirir.
Eserin 3. Bölümü Allegra ile yine La
Majöre dönülür. Bu bölüm "Rondo,
Tempo di Menuetto" başlığı ile her
iki dansın kaynaştırılmasından olu
şur. Dış görünüşte bölüm Menuel
havasında zarif biçimde başlar. İkinci
bölme Fa diyez minör ıonda daha
kontrasılı belirir. Kemanın sunduğu
tema üç kez tekrarlanır. Ancak sür
priz olarak 2/4'lük ölçüde La minör
tonda güçlü aksarılı bir Allegro bölü
mü gelir: Alla Turca (Türk stilinde)
trio bölmesi belki de Macaristan'dan
Salzburg'a ulaşan, Türk-Macar ezgi
leri biçiminde zamanın modasına
uyularak Yeniçeri müziği etkisinde
yazılmıştır; baslar Mehter köslerini
anımsatır. Bu nederıle konçertoya
Türk başlığı verilmiştir. Onadaki gü
rültülü tutti bölme, Mozart'ın 1773'de
Milano izlenimi olarak bestelediği
Lucio Silla operasının bale müziği
olan 'Le Gelosie del Seraglio' (Saray
kıskançlığı) bölümünden alınmıştır.
Menuetto sonda bir özet olarak tek
rar belirir. Eser Rondo temasının ıek
rarlanmasıyla hafıfçe, kemanın son
sözü söylemesiyle sona erer.
(Süre 28')
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BiLKENT ULUSLARARASI
GENÇLİK SENFONİ
ÜRKESTRASI
BILKENT INTERNATIONAL
YOUTH SYMPHONY
ÜRCHESTRA
Prof Gürer AYKAL,
•

Emre ŞEN,

piyano/piano •

Suna KAN,

Ruşen GÜNEŞ,

Giriş/Introduction • Horon • Pas de Deux • Oyun Havası/Dance Air • Türkü/Fo/k
Song • Bar ve Son Oyun/East Anato/ian Dance and Fina/e Dance (Mo/to Allegro)

Franz USZT 081 1-1886)
Macar Halk Ezgileri Üzerine Fantezi/Fantasia on Hungarian Folk Tunes
Solist/soloist:

Emre Şen,

piyano/piano

•

viyola/viola

Piotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY C 1840-ı893)
"Francesca da Rimini"
Dante'den Esinli Orkestra Fantezisi/Orchestra Fantasy after Dante
•

keman bölümüne girdi. 1 962'de
Adnan aygun'un kompozisyon
bölümüne geçti; keman
bölümünü bitirerek
Cumhurbaşkanlığı enfoni
Orkestrası üyesi oldu. 1 969'da
kompoziyon bölümünden mezun
olarak Orke tra Yönetim
Uzmanlığı için devlet bursu ile
i ngiltere'ye gönderildi. Guildlıall
sınıfına girerek Andre Previn,

Wolfgang Aınadeus MOZART 0756-1791)
Keman ve Viyola için Senfoni Konçertant, Mi bemol Majör
Sinfonia Concertante for Violin and Viola in E fiat Major, KV364
-

olan babasından aldı ve 1 953'de

Müzik Okulu yüksek yöneticilik

ARA • INTERMISSION

Allegra maestoso • Andante • Presto
Solisder/soloists: Suna Kan, keman/violin
Ruşen Güneş,

1 942'de doğan Gürer Aykal, ilk
müzik eğitimini müzik öğretmeni

Ankara Devlet Konservaruan
viyola/viola

Ferit TÜZÜN 0929-1977)
"Çeşmebaşı" Bale Süiti (Anadolu Süiti)
"At the Fountain" Ballet Suite (Anatolian Suite)
•

AYKAL

Necdet R. Atak'ın öğrencisi olarak

şef/conductor

keman/violin •

PROF. G ÜRER
Devlet Sanatçısı

Andante lugubre-Ailegro vivo-Andante cantabile non troppo-Allegro vivo

George Hurst gibi ünlü şeflerle
çalıştı.
1971'de iena'da Clıigiana
Akademisi, ertesi yıl da Guildlıall
Müzik Okulu ve Krallık Müzik
Akademisi arkesıra şefl iği
bölümlerinden mezun olan Aykal,
1 972-73 yıllarında Roma'ya
giderek Santa Cecilia Orkesıra ı'nı
Franco Ferrara denetiminde
yöneterek şeflik öğrenimini
tamamladı. Bu arada Pontificio
lstituto di Musica Sacra'da
Dominico Bartolucci ile
Gregoryen müziği ve Rönesans
çoksesliliği üzerinde çalıştı.
İ ngiltere, İ rlanda, İ talya,
Yugoslavya, Macaristan, Norveç,
Bulgaristan, Romanya, Sovyetler
Birliği, Finlandiya, Hollanda,
Belçika, Batı ve Doğu Almanya,
Polanya, Çekoslovakya, ispanya,
Fransa, Venezuella ve
Kolombiya'da konserler yöneten
Gürer Aykal Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nın yanısıra
Lubbock Tek as Senfoni
Orkestrası Genel Müzik
Direktörü, Oulu Senfoni

Katkılarından dolayı CANKURTARAN HOLDiNG A.Ş. }'e teşekkür ederiz.
We should !ike to thank CANKURTARAN HOLDING A.Ş. for their contributions.
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Orke trası Konuk Birinci efi ve
Bilkent Ü niversitesi profesörüdür.

ülkemizde bu alanda duyulan
gereksinimle 1988'de ba !atılmış
ve orkestra da aynı yıl
kurulmuştur.

EMRE ŞEN

PROF.

1 973 Yılında Ankara'da doğan
Eınre Şen'in müziğe olan sevgi
ve yeteneği küçük ya larda
farkedildi; 1986'da Ankara
Devlet Konservatuarı'nda açılan
yarı zamanlı eğitim programı
sınaviarına katılan Eınre Şen,
Prof. inıet Karatekin'in piyano
sınıfına girdi. Daha onra TED
Koleji'ndeki eğitimini bırakarak
1986-87 öğretim yılında Bilkent
Ü niver ite i Müzik ve ahne
Sanatları Fakültesi'nin Müzik
Hazırlık Okulu'nda Prof. Ersin
Onay'ın öğrencisi oldu.
Olağanüstü müzik yeteneği,
algılama ve kavrama gücü, güçlü
belleği ve ü tün çalışmasıyla kısa
zamanda ender rastlanan bir
yorum kolaylığına ve
olgunluğuna erişen Eınre Şen,
piyano öğreniminin ikinci
yılından itibaren piyano ve oda
müziği edebiyatının birçok
önemli eserini içeren resiraller
vermeğe, TV ve radyo kayıtlan
yapınağa ba ladı. 1990 yılında
İ talya'da Ulu lararası Alessandro
Casagrande Piyano Yarışına ı ile
Polanya'da Uluslararası Chopin
Yarışması'na katıldı; yarışınalarda
ve yaptığı TV ve radyo
kayıtlarında gösterdiği usta
yorumlada sanat çevreleriyle
müzik otoritelerinin ve
eleştirmenlerin övgülerini
kazandı.
·

Ernre en halen Bilkent
Üniversitesi Müzik ve ahne
anatları Fakültesi Müzik
Hazırlık Okulu Lise ll. sınıfında
Prof. Ersin Onay ile eğitimini
ürdürınektedir.

SUNA KAN

Devlet Sanatçısı

Adana'da doğan Suna Kan,
keman eğitimine be yaşında
ba lıyarak Ankara'da Walter
Gerhard, i zzet Albayrak ve Licco
Amar'dan ders aldı. İ lk konserini
dokuz yaşında veren sanatçı, bu
konserde Mozart'ın 5. Keman .
Konçertosu'nu seslendirdi.
1948 Yılında İdil Biret - Suna
Kan ya asıyla Paris'e gönderilen
Kan, Gabriel Bouillon'un
öğrencisi oldu ve Paris
Konservatuarı'nı 1952 yılında
birincilik ödülüyle bitirdi. 1954
Cenevre, 1955 Viotti, 1959 Münih
uluslararası yarışınalarında
madalya ve ödüller alan Suna
Kan, 1957 Marguerite Long
jacques Thibaud Uluslararası
Yarışması'nda Paris Kenti
ödülünü kazandı.
Bugüne kadar yurtiçinde ve
dünyanın çeşitli sanat
merkezlerinde sayısız konserler
veren Prof. Suna Kan, Pierre
Fournier, Andre Navarra Yehudi
Menuhin, İ stvan Kertesz, Zubin
Mehta gibi sanatçılar ve Los
Angeles Filarmoni, Moskova
Filarınoni, Londra Senfoni,
Salzbı.ırg Mozarteuın
orkestralarıyla birlikte çalmıştır.
1971 yılında "Devlet Sanatçısı"
seçilen ve 1977-86 yılları
arasında da Ankara Oda
Orkestrası başkeınancılığını ve
solistliğini yapan Kan, Bilkent
Ü niversite i'nde profesördür.

RUŞEN GüNEŞ
1940 Yılında doğan Ruşen
Güneş, 1953'de Ankara Devlet
Konservatuarı'na girerek Necdet
R. Atak'tan keman, Mareel
Debot'dan viyola dersleri aldı.
Londra'da Krallık Müzik
Koleji'nde Frederick Riddle ile
viyola, L. Hirsch ile de oda
müziği eğitimi gördü; i ndiana
Ü niversitesi'nde W. Priınrose'un
öğrencisi oldu . l965-70 Yılları
arasında Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nda viyola
grup efi ve solist olarak görev
alan Güneş, bir süre Ankara
Dörtlüsü üyeliği yaptı. Daha
sonra Londra'da Krallık Operası
ve İ ngiliz Oda Orkestrası'nda
görev aldı. Solo konserlerinin
yanısıra Londra Yaylıçalgılar
Döıtlüsü ve kendi kurduğu
Aınoroso Topluluğu ile oda
müziği çalışmalarını sürdüren
sanatçı, Vanguard, Philips, CBS,
Finnadar firmaları için plaklar
doldı.ırmuştur.
14 Yıldır Londra'da yaşayan
Ru en Güneş, 1978'den beri
Londra Filarmoni Orkestrası baş
viyolacısıdır.

BiLKENT
ULUSLARARASI
GENÇLİK SENFONİ
ÜRKESIRASI
Bilkent Uluslararası Gençlik
Senfoni Orkestrası, Bilkent
Ü niversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Uluslararası
Müzik Yaz Okulu'nun en önemli
verimlerindendir. Yaz Okulu
uygulaması, Fakültenin eğitim
öğretim etkinlikleri kapsamında,

Yaz Okulu'nun amaçlarından
biri, ülkelerin müzik eğitim
kurumlarının sanatçı-öğrenci ve
genç mezunlarına, genel öğretim
ve uygulama dönemleri dışında
yoğunlaştırılmış, üst düzeyde ek
öğrenim ve uygulama olanakları
yaratmak; genç sanatçıları
alanlannda uluslararası başarı
kazanmış yarumcuların
birikimlerinden ihtisas, kurs, oda
müziği, orkestra gibi toplu
çalışmalar yoluyla
yararlandırmak; bu yoldan genç
sanatçıların mesleki
yeteneklerinin, bilgi ve deneyim
birikimlerinin arttırılmasına,
zenginleştirUmesine katkıda
bulunmaktır. Bir diğer amaç ise,
bu etkinliğe çeşitli ülkelerden
katılan gençlerin meslektaşlarıyla
tanı malannı, bilgi-görgü
alışverişinde bulunmalarını
sağlamak; kurumlar, şehirler ve
ülkeler arasında, müziğin
bütünleştiriciliğiyle yeni, kalıcı
dostluk ve işbirliği bağlarının
oluşturulmasıdır.
1988, 1989 ve 1 990 yıllarında
gerçekleştirilen Yaz Okulu ve
etkinlikleri büyük ilgi görmüş ve
bu uygulamaya Türkiye, ABD,
Almanya, Fransa, Finlandiya,
İ ngiltere, İ talya, İ sviçre, İ srail,
İ sveç, Norveç, Naınibia, Polanya
ve Yunanistan'daki müzik eğitimi
kurumlarından 350 sanatçı
öğrenci katılmıştır.
1 20 kişiden oluşan Bilkent
Uluslararası Gençlik Senfoni
Orkestrası dört yıldır Prof. Gürer
Aykal'ın yö�etimindeki yoğun
çalışmaların sonucunda Ankara
CSO Konser Salonu, İ zmir-Efes
Antik Tiyatrosu, İ stanbul-Aya
İ rini Müzesi ve Atatürk Kültür
Merkezi'nde konserler vermiş;
Prof. Suna Kan'ın solist olarak
katıldığı bu konserleri yaklaşık
40.000 kişi izlemiş, radyo ve TV
aracılığıyla da daha geniş
kitlelere ulaşılmıştır.
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TüZÜN

Çeşmebaşı Süiti

İstanbul'da doğan Ferit Tüzün,
1941 'de girdiği Ankara Devlet
Konservatuarı'nda U.C. Erkin'in
piyano, N.K. Akses'in
kompozisyon öğrencisi olarak
1952'de öğrenimini tamamlamış;
1954'de devlet bursu ile
gönderildiği Münih'te Fritz
Lehmann ve Adolf Mennerich'ten
ders alarak orkestra yöneticiliği
sınıfından mezun olmuş; 1959'da
şef yardımcısı olarak başladığı
Ankara Devlet Operası'nda,
genel müdür görevinde iken
1977 Ekiminde ölmüştür. Onun
en çok çalınan eserleri -Anadolu
Süiti ( 1954), Türk Kapriçyosu
(1956), Nasrettin Hoca
·Humoresque· (1957), Çeşmebaşı
Bale Süiti (1964), Esintiler (1965)
ve Midas'ın Kulakları Operası
( 1966-69)- arasında ilk
bestelenen Anadolu Süiti'dir.
Yapı ve Kredi Bankası'nın
onuncu kuruluş yılı dolayısıyla
açılan yarışmaya katılan Tüzün,
"Büyük Orkestra için Beş
Bölümlü Süit" olarak hazırladığı
bu eserle ikincilik ödülünü
kazanmış; sonra da üç bölümlü
olarak yeniden düzenlediği süit,
1958 başında A. Mennerich
yönetimindeki Münih Filarmoni
Orkestrası'nca ilk kez ve büyük
bir başarıyla seslendirilmiş, son
bölüm iki kez tekrarlanmıştı.
Tüzün daha sonra 1 963-64
yıllarında, Anadolu Süiti'ne üç
bölüm daha ekleyerek
Çeşmebaşı Bale Süiti adını
vermiş; Dame Ninette de
Valois'nın koreagrafisi ile
yaratılan ve bir Türk köyünün
66

yaşantısını canlandıran bale ilk
kez, Ankara Devlet Opera ve
Balesi tarafından 19 Şubat
1965'te bestecinin yönetiminde
sahnelenmiştir. Daha sonra çok
kez, yurt dışında bale olarak, ya
da konser süiti biçiminde
seslendirilen eser, Türk
olklorunun ritm ve renklerini
Tüzün'ün kendine özgü parlak
ve sade işleyişi ile senfonik
fantezi biçimiyle ilgi toplamıştır.
TRT'nin katkılarıyla, Prof. H.
Şimşek yönetiminde -ilk kez
seslendirişi de gerçekleştirenMünih Filarmoni Orkestrası'nca
plağı yapılan eser son şekli ile
altı bölümden oluşur:
1 . Bölüm "Giriş" (lntroduction):
Birinci kemanların sunduğu
gizemli tema arp, piyano ve
ikinci kemanların başlattığı inatçı
(Ostinato) süreklilikteki ritmin
eşliğinde duyulur. Korno ve
vurmaçalgıların aksanlı katılımı
ile temayı tahta üflemeçalgılar
alarak sürdürür. Canlı bir orta
bölmeden sonra yine girişteki
atmosfere dönülür.
2. Bölüm "Horon": 7/8'lik
ölçüde, çok canlı tempoda bir
Karadeniz halk dansı olan
Horon'da, besteci kendi özgün
melodilerini değerlendirmiş;
ancak sonlara doğru kullandığı
otantik motifleri de bu dans
ritmirıde üflemeçalgıların etkili
çıkışları ile ustaca kaynaştırmıştır.
3. Bölüm "Pas de Deux": Aslında
' İ ki Kişinin Dansı' anlamına
gelen bir bale deyimi olan Pas
de Deux, çok hafif başlayan
piyanonun yardımı ile de,
temposu giderek artan lirik bir
ezgi ile girer. Kornonun
duyurduğu ezgi, sonradan tahta
üflemeçalgılarca sürdürülür.
Vurmaçalgıların girişi ile tempo
hızlanır; Anadolu deyimi ile
"yürük" bir çabukluk kazanır.
Yaylıçalgıların kısa ve dramatik
ara cümlesinden (Episode)
sonra, lirik ortam yeniden oluşur.
Solo fagotun doğaçlama
(lmprovisation) biçiminde
sunduğu ilginç Taksirn'e
klarnetlerin katılımı ile ezgi
yavaşça söner, kaybolur.
4. Bölüm "Oyun Havası": Hızlı
orkestra kadansları ile giren çok
canlı ve parlak karakterdeki bu
kısa bölümde, sürekli
devinimlerle Türk halk dans

ezgilerinin, piyanonun da
katılımıyla, caz stiliyle uyumu
öngörülmüştür.
5. Bölüm "Türkü": Bu bölümde
besteci arınonize ettiği "Kerpiç
kerpiç üstüne" adlı Anadolu halk
ezgisini orkestraya uygulayarak
değerlendirmiştir. Genellikle
uzun hava şeklinde, ölçüye
uymadan doğaçlama biçiminde
söylenen ve ·Sevgilisinin güllü
göğsüne bir saray kurmak için
yaşamını kaybetmeyi bile göze
alan aşığı· yansıtan sözleri içeren
bu türkü birkaç kez
tekrarlanırken aralarda canlı ve
tipik oyun havası benzeri bir
dans ezgisi sergilenir. Solist
sopranonun, sonra da vokalize
biçimde, sözsüz yansıttığı ezgi
hafifçe, uzun bir dekreşendo ile
söner.
6. Bölüm "Bar ve Son Oyun":
Çok neşeli (Molto Allegro)
tempodaki bu firıalde Doğu
Anadolu dansı Bar ve canlı
danslar sergilenir. Fagotların kısa
ve ritmik girişi ile başlayan
bölümde ana temayı yaylıçalgılar
duyurur. Bunu tüm orkestranın
katılımı ile oluşan ço kulu hava
izler. İ kinci temayı ise, tahta
üflemeçalgılar sergiler.
Piyanonun başlarda duyı.ırduğu
ritrnik dans motifi bir sürpriz
yaratır. Büyük bir yükselişle
(kreşendo) ve hızlanışla
(accelerando) ulaşılan fina!
görkemle ağırlaşan güçlü
akorlarla son bulur. (Süre 19')

LİSZT

Fantasia
Büyük piyano virti.iozu Frene
(Franz) Liszt'in yaşamı piyano ile
içiçe geçmiştir. Korolar ve
senfonik eserler dışında
genellikle piyano ile ilgili
besteler yazan Liszt'in
Fantasia 'ları arasında
"Beethoven'in Atina'nın
yıkıntılarından Temalar Üzerine
Fantezi" (1853) ve bu konserde
sunulacak olan "Macar Halk
Ezgileri Ü zerine Fantasia",
orkestra eşliğinde piyano için
yazılmış sekiz eser arasında yer
alır Kısaca Macar Pantezisi olarak
da adlandırılan eser, Liszt'in
Macar Rapsodileri'nden 14
numaralı olanın parlak bir

uygulamasıdır. olist piyanist için
virtüozluk gerektiren eser, büyük
bir olasılıkla 1852'de
tamamlanmış ve çağın bir diğer
virtüozuna, Liszt'in en yetenekli
öğrencisi Hans von Bülow'a ithal
edilmiştir. Bülow'un ilk kez
1853'de Budapeşte'de
yorumladığı fantezinin tema ını
Liszt, daha önce Macar halk
müziğine duyduğu ilgi ile, 183947 arasında Macar Rapsodileri
(Magyar Rhapsodiak) ve Macar
Ulusal Ezgileri (Magyar Dallok)
adı altında topladığı parçalardan
almış; bunlardan 21 numaralısını
değerlendirerek solo piyano için
Fa minör tondaki 14 numaralı
Macar Rapsodisi'ni yazmıştır.
Fantasia uygulamasında, bir
matem marşı gibi ağır (Lento
quasi Marcia Funebre) tempoda
başlayan eser iki bölmeden
oluşur: Önce geniş ve tutkulu
motifli, tipik Macar kadanslı olan
giri , hafif ve ince bir temaya
dönüşür; ikinci bölmede ise,
dans biçimi ezgi egemen olur.
Daha sonra Liszt'in dört el
piyano için düzenlemesini de
yaptığı eser, fantezi biçiminde
genişletilmiş orkestra uygulaması
ile daha zengin bir anlatım
kazanmış; orke ıranın ustalıldı
eşliğindeki parlak piyano partisi
ile, Macar çigan orke tralarırun
vazgeçilmez çalgısı Cimbalam'un
pırıltılı tımsını da canlandırmakta
başarılı olmuştur. Bu düzenleme,
müzikolog P. Raabe'nin 1931'de
yaptığı ve 1968'de tekrar gözden
geçirilen Liszt katalogunda R458
numarasını ta ır. (Süre 17')

MOZART

Senfoni Konçertant

Bakınız: İsrail Oda Orkestrası
kanseri: 17 Temmuz 1991

ÇAYK:OVSKİ
Francesca Da Rimi ni

Rus besteci Çaykovski üçüncü
senfonisinin ve birinci piyano
konçertosunun 1875 yılında
başarılı Moskova yorumlarından
sonra 1875 Aralığında, karde i
Modest ile Paris'e gitrni ti. 1876
Yılı başlarında müzik eleştirmeni
Henry Laroche'un aracılığı ile,
librenosunu Konstantin
Zvantzof'un yazdığı, Dante'den
esinlenmiş bir opera önerisi
Çaykovski'ye iletildi. Besteci
librettoyu beğenmesine karşın,
operanın Wagner stilinde
yazılması istenince librettoyu
reddetti. Ancak o yaz, operada
sözü edilen Dante'nin İlahi
Komedya' ının Cehennem
bölümünden alınan öykünün
etkisinde kalını , Cehennem'in
(Inferno) beşinci manzumesinin
(Canto) ikinci dairesindeki
"Şehvet Düşkünleri"
bölümündeki Francesca da
Rimini ile sevgili i Paolo'nun
ruhlannın nasıl cehennem
i kencesi çektiklerini okumuştu:
air Dante Alighieri ( 1 265-1321)
cehennemde, Romalı şair P.
Vergilius (İÖ 70-19) ile gezerken
Riminili Francesca ile sevgilisi
Paolo Malatesta'ya rastlar. Güzel
kızdan acıklı aşk öyküsünü
dirıleyince düşer, bayılır. . .
Çaykovski'de kitabı çok
beğenmi , kardeşinin önerisiyle
bu konu üzerine senfonik bir
fantezi yazmağa karar vermişti.

Ayrıca Gu tave Dare'nin 1861'de
yayınlanan cehennem resin'ıleri
de onu etkilemişti. Bayreutl1
Festivali'nin ilkini bir Rus
gazetesinin muhabiri olarak
izledikten sonra, Wagner ile
tanışmadan Moskova'ya dönmüş,
hemen bestelemeye koyulmuştu.
Taslaklarını 1876 Ekin1inde
tamamladığı senfonik fantezinin
iki korneti de kapsayan büyük
orkestra için düzenlemesini 22
gün içinde yazdı ve eser, ilk kez
9 Mart 1877'de Moskova'da
Nikolai Rubinstein yönetiminde Kuğu Gölü balesinin ilk
sahnelenişinden beş gün onra
seslendirildi ve başarı kazandı.
Ancak ertesi yıl Petersburg'da
daha büyük başarıyla eserin ünü
perçinleniyordu.
Dante'nin Cehennemi'nde
anlatılan aşk öyküsünde,
Ravenna Beyi Polenta'nın kızı
Francesca 1276'da Rimini Beyi
olan çirkin ve topaJ Gianciotto
Malatesta ile evlenir, ancak onun
yakışıklı kardeşi Paolo
Malatesta'ya aşık olur. İki
sevgiliyi suç üstü yakalayan
Gianciotto, ikisini de öldürür.
Sevgililer cehennemin ikinci
dairesinde (katında), ölümlü
yaşamlarında aşk denilen tutku
kasırgasına nasıl kapılmışlarsa,
şin1di de hiç durmayan, gücünü
bir an bile yitirmeyen cehennem
kasırgasına kapılmış durumda
savrulmakta, bir anlık
duraklamanın özlemi içinde
yanmaktadırlar. Dante onlarla
konuşmak isteyince Tanrı
yalnızca bu iki ruhu kasırgarıın
etkisinden dışarı çıkartır. İki
sevgili aynı anda öldürüldükleri
için, işledikleri günahtan
pişmanlık duyarak Tanrı'dan af
dileyecek zamanı da
bulamamışlardır; bundan dolayı
içieri sızlamaktadır. Dante onlara
aşklarının nasıl başladığını sorar.
Francesca, Lancelot'un aşkın
tuzağına nasıl düştüğünü birlikte
okurken renklerinin solduğunu,
dudaklarının kenetlendiğini ve o
anda öldürüldüklerini anlatınca
Dante, duyduğu acının etkisi ile
kendinden geçer, cansız bir ceset
gibi yığılır kalır. . .

formunda geniş şekilde yansıtır.
Önce karanlık ve elemli
ağırlıktaki (Andante Lugubre)
girişte, şair Dante ve Virgilius'un
cehennemin ikinci katına gelişi
canlandırılır. Bu arada madeni
üflemeçalgılarda duyulan üç
notalı figür, bölmelerin arasını
vurgular. İlk asıl bölme (A), 67.
ölçüde kornonun motifiyle
başlar: Günahkar ruhların
işkencesini gerçekleştiren
duraksız kasırga canlı ve hızlı
(Allegro vivo) tempoda
duyurulur. Francesca'run
yakınışını belirleyen klarnet
solosu ile orta bölme (B) girer.
Bu (B) bölmesi de üçe
ayrılmıştır: Aşk öyküsünü
duyuran ağır, şarkı söyler gibi,
hızlanmayan (Allegro cantabile
non troppo) tempodaki bölme
duygulu ve yumuşaktır; aşıkların
dünyasal mutlulukları antn1Sanır.
Sonra yine Francesca'nın yakarışı
duyulur. Müzikte büyük bir
yükselişten sonra Dante
üzüntüyle yere düşer. Korkunç
fırtına, (A) bölmesi yine başlar;
ruhların işkencesi timpani ve
davulların gökgürültüsünü
andıran sesleri arasında artar;
Francesca'run çığlıkları işitilir gibi
olur ve Fantezi kısa, sert bir
Coda ile sona erer. (Süre 25')

Çaykovski b u tabioyu A-B-A
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MELOS DöRTLÜSÜ

MELOS DÖRTLÜSÜ
MELOS QUARTET

Kurulduğundan beri hiçbir üyesi
değişmeyen ve 1990'da Gümüş
Yılı'nı kutlayan Melos
Yaylıçalgılar Dörtlüsü,
uluslararası alanda kendi
çağdaşları arasındaki en iyi
topluluklardan biri olarak
tanınmaktadır. Stuttgartlı Dörtlü
25. yıllarıru kutlamak amacıyla
1990 yılında ABD, Japonya,
Güney Amerika, Avrupa ve
Avusturalya'yı kap ayan bir
dünya turnesi yaptı.

Wilhelm MELCHER, keman/violin
Gerhard VOSS, keman/violin
Hermann VOSS, viyola/viola
Peter BUCK, viyolonsel!cello

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Dörtlü, Si bemol Majör "Die Jagd/Av"
Quartet in B fiat Major, "The Hunt", KV458
e Allegra vivace assaie Menuetto. Moderatoe Adagioe Allegro assai

Antonin DVORAK 0841-1904)
Dörtlü, Re minör, Op.34/Quartet in D minor, Op.34
• Allegro• Alla Po/ka. Allegretto scherzandoe Adagio• Fina/e. Poco Allegra

ARA 8 INJERMISSION

Robert SCHUMANN (1810-1856)
Dörtlü, La Majör Op.4t/m 1 Quartet in A Major, Op.4t/m
e Andante espressivo-Allegro mo/to moderatoe Assai agitata
e Adagio moltoe Finale. Allegra mo/to vivace

Wilhelm Melcher ( l .kernan),
Gerhard Voss (2.keman),
Hermann Voss (Viyola) ve Peter
Buck (Viyolonse!) ilk kez
1965'te tanışarak Melos
Dörtlüsü'nü kurdular. 1966'da
Paris'te yapılan Dünya Genç
Müzikçiler Kongresi'nde
Almanya'yı temsil eden ve ilk
konserini burada veren topluluk
Cenevre Uluslararası
Yarışması'nda Büyük Ödülü, Rio
de janeira'daki "Villa-Lobos
Yanşması"nda da, en iyi
yaylıçalgılar dörtilisüne verilen
"Prix American" ödülünü
kazandı.
Almanya'da verdikleri birçok
konserden sonra Fran a, İtalya,
Avusturya, İsviçre, İ spanya,
Ortadoğu ve Güney Amerika'da
turneye çıkan Melos Dörtlüsü
İ ngiltere'deki ilk konser
turnesini 1968/69 sezonunda
gerçekleştirdikten onra
Macaristan, Hollanda,
Çekoslovakya, İspanya, Portekiz
ve Kuzey Afrika'da kon erler
verdi. 1970 yılında ilk kez
Sovyetler Birliği'ne davet edilen
topluluk aynı yıl, Beethoven'in
200. Doğum Yılı kutlamaları
nedeniyle bestecillin Bonn'daki
evinde bir konser vermek üzere
davet edildi. 1973/74
sezomında, daha sonra sık sık
konserler verecekleri Amerika
Birleşik Devletleri'ne ilk kez
giden topluluk bu arada Güney
Amerika ve Sovyetler Birliği'ni
de ziyaret etti; 1978'de de
Avustralya ve Uzak Doğu'daki
ilk tumesini gerçekleştirdi.

Katkılanndan dolayı ORGANİK KİMYA SANAYi VE TiCARETA.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank ORGANİK KiMYA SANAYi VE TiCARETA.Ş for their
contributions.
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1974 Yılından beri sürekli olarak
i ngiltere'de konserler veren ve
festivaliere katılan Melos
Dörtlüsü'nün BBC için yaptığı
Schubert ve Bartok programları
ile, ayrıca gerçekleştirdikleri
yaylıçalgılar beşlileri dizisi
büyük beğeni kazandı. 1 987
yılında Edinburg Festivali'nde
Beethoven'in bütün yaylıçalgılar
dörtlülerini çalan topluluğun bu

konserleri BBC tarafından canlı
olarak televizyoncia yayınlandı
ve Melo Dörtlüsü aynı programı
daha sonra Londra'da Wigınore
Hall'da da tekrarladı.
1985 yılında Stuttgart'ta Mstislav
Rostropovich'in yeniden
topluluğa katılına ıyla
Schubert'in beşlisini
yorumlayarak 20. yılını kutlayan
Melos, aynı eseri Deutsclıe
Graınmophone için plağa
doldurdu. ı969 yılından beri
ürekli Deut che Graınmophone
için plak dolduran Melos
Dörtlüsü'nün yaptığı kayıtlar
arasında Mozart, chubert,
Beetlıoven, Brahms ve
Sclıumann'ın tüm dörtlü! ri
bulunmaktadır ve topluluk Plak
Büyük Ödülü ile Brüksel'deki
Plak Akademisi tarafından
verilen Caecilia Ödülü'nü
kazannuştır.
tuttgart'ta oturan Melo
Dörtlüsü üyeleri yine tuttgart
Müzik Akademisi'nde ders
vermektediri er.
Wilhelm MELCHER, Hamburg'da
doğdu ve ilk keman derslerini
babasından aldı. 1950-196ı
yılları arasında Erich Röhn ile
eğitim gördü; ı96ı-ı963 arasında
"Alınan Halkı Vakfı" bursu ile
Roma'da Arrigo Pelliccia ve
SantaCecilia Akademisi'nde de
Pina Carmirelli ile öğrenimini
sürdürdü ve başarı ödülüyle
mezun oldu. ı963-65 yılları
arasında Hamburg Senfoni
Orkestra ı, ı965-67 arasında da
Württemberg Oda Orke trası
kon enınay terliği yaptı. Sanatçı,
ı 73ı Ca rio Bergonzi yapımı
keınanla çalmaktadır.
Gerhard VOSS Bur cheid'cle
doğdu ve Düsseldorf'ta Robert
chumann Konservaruan ile
Köln ve Freiburg Müzik Yüksek
Okullarında Wolfgang Marschner
ve andor Vegh ile eğitim gördü.
Prades Festivali'nde Sandor Vegh
Oda Orkestrası'nda solist olarak
çalan Voss, Pablo Casals ile de
çalı ma olanağını buldu. ı963ı 965 yılları arasında
Württemberg Oda Orkestrası
konsertınaysterliği yapan sanatçı,
1701 Giovanni Baıti ta Rogeri
yapınıı keınanla çalmaktadır.
Gerhard Voss'un kardeşi olan
Hermann VOSS, Brünen'de
doğdu. DüsseldorPta Robert
Schumann Konservatuarı'nda
Franz j. Maier ile eğitim gördü,
Freiburg Müzik Yüksek
Okulu'nda Sandor Vegh ile
ihtisas yaptı ve Ulrich Koch ile

ele çalı tı. 1959 Alman Müzik
Okulları Yarışması ile ı96ı
Münih Uluslararası Radyo
Yarışması'nda viyola dalında
birinci olan Herınann Voss,
ı960-ı967 yılları arasında da
tuttgart Oda Orkestrası solisti
olarak görev yaptı. Sanatçı ı 580
Gasparo da Salo yapuru viyola
ile çalmaktaclır.

çalışma sonucu olu tuğunu·
belirtir. Ancak hiç de yorulmuş
izlemini yarattııayan Mozart,
Haydn'a göre çok daha kısa
sürede bu olgunluğa erişmiş;
incelediği Rus Kuartetleri'nden
yola çıkmış olsa bile kaygısızca,
bölüm ortasında bazan Bach'a
özgü çoksesliliği, form ya da stili
bozmadan değerlendirebilmiştir.

Stuttgart'ta doğan Peter BUCK,
ilk viyolonsel derslerini
Wendling Dörtlüsü üyesi olan
Alfred Saat'den aldı. Daha sonra
Gerhard Saal ve Alfred
Gemeinhardt ile eğitim gördü,
Ludwig Hoelscher ile de ihtisas
yaptı. 1961 Alman Müzik
Okulları Yarı ması'nda ödül alan
Buck ı963'de Pierre Fournier ile
çalı tı. ı967 yılına kadar
Württemberg Oda Orkestrası
solo viyolonselisti olarak görev
yapan sanatçı, ı682 Francesco
Ruggieri yapımı viyolonsel ile
çalmaktaclır.

9 Kasım 1784'de tamamlanan
"Av Kuarteti"nin girişinde tüm
çalgıların birlikte duyurdukları
ne eli bir av bonısu sinyali
nedeniyle esere bu ad verilmiştir.
6/8'lik ölçüdeki 1 . Bölüm
(Ailegro vivace assai) neşeli ve
oldukça canlı tempoda bu tema
ile başlar; bu tema tüm bölüme
egemendir. Tema, gelişirnde bazı
yan temaları çağrıştınrsa da,
bunlar ikinci bir tema olma
özelliğine kavı.ışamaz.

MOZART
Dörtlü KV458
Yaşamı boyunca 26 yaylıçalgılar
dörtlüsü yazan Mozart, ı 5
yaşında ilk kuartetini ( l(\T80)
ıtalya'da bestelemişti. ünceleri
daha çok İtalyan stilinde
Divertimento benzeri eserler
veren genç besteci, daha sonra
Haycin'ın kuartetlerini ele tanunış
ve ilgi duymuştu. Viyana'da
ı 773'de yazdığı altı kuartetten
a ağı yukarı on yıl sonra tekrar
bu oda müziği türüne döndü ve
ı 784-85 yılları arasında, Joseph
Haydn'a itlıaf etmesi nedeniyle
"Haydn Dörtlüleri" adını ta ıyan
altı eser yazdı: Böylece genç
Mozart, kuartet ustası Haycin'ın
ı 78ı 'de bestelediği "Rus
Kuartetleri"nin etkisiyle bu
türdeki en çekici eserlerini
veriyordu.
Genellikle neşeli atmosferi ile
birlikte, Mozart'm müzik
çalmanın üsti.in zevkini
olağanüstü biçimele
gerçekle tirdiği bu eserlerelen
dördüncüsü, Si bemol Majör
Kuartet ( KV458) Av başlığını da
taşır. Haydn'a göre, tatlı olması
gereken yerlerde daha tatlı,
hüzünlü olması gereken yerlerde
de daha hüzünlü, daha zengin
arınonili ve daha çokyönlü olan
Mozart'ın müziğinin özellikleri
bu e erlerele de belirgindir.
Altı kuartetine Haydn için
yazdığı ithafta Mozart ·Bu
eserlerin uzun ve yonıcu bir

2. Bölüm (Moderato) orta hızda
bir Menuet'tir. Mozaıt geleneksel
bölüm sıralamasında da bir
değişiklik yapnuş, genellikle
üçüncü bölümele yer alan bu
rahat, zarif daıısı daha öne
almıştır. Sade biçinıcle
düzenlenmiş Menuet'i izleyen
Trio bölmesi ise çok ritınik, daha
canlı, adeta Viyana salonlarını
anımsatan uçuculuktadır. Ses
kontrastıarı da daha yumuşak
uygulanır.
Mi bemol Majör tonda, 4/4'lük
ölçüde ve ağır (Adagio)
tempodaki 3. Bölüm eserin en
önemli yeri olduğunu
vurgularcasına kesin ve duygulu
akorlarla başlar. Özenle
süslenmiş ezginin birinci
kemanla beliren çizgisi arada,
çok ciddi eşlik eden diğer
yaylılar üzerinde yükselir,
müziğin sakin ve dinlendirici
akı ını sağlar.
2/4'lük ölçüdeki ve çok neşeli
(AIIegro assai) tempodaki 4.
Bölüm, canlı havasıyla Haydn'ı
anımsatan bir finaldir. Ü ç
belirgin teması ve teorik yapısı
ile bu besteciyi andıran, ancak
özünde Mozaıt olan fina!, akıcı,
açık ve kolay anlaşılır stilde,
hiçbir şeye aldırmaz gibi
görünen mizaçta zarifçe sürer ve
güçlü akodada sona erer.
(Süre 23')

DvoRAK

Re Minör Dörtlü

Oıta Avnıpa'nın Haydn ve
Mozart ile başlayan, Beethoven
ve Schubeıt ile gelişen ve
ondokuzuncu yüzyılın ikinci
yarısında Brahms'a ulaşan
kuartet geleneği, Çek okulunun
Smetana yanında en önemli
kişisi olan Antonin Dvorak ile de
ayrı bir değer kazanır.
Smetana'nın oda müziği dalında
yalnızca üç eser vermesi
yanında; 14 yaylılar dörtlüsü,
piyanolu 2 dörtlü, 3 yaylılar
beşlisi, piyanolu 4 üçlü ve bir
altılı besteleyen Ovarak'ın önemi
ve değeri daha çok aıtar. Ancak
dörtlülerinin bazılarının
basılmamış olması, çoğunun da
bilinmemesi bestecinin daha çok
ulusal nitelikte ve karakterdeki
orkestra verimi ile tanınmasına
yol açmıştır. Aslında Ovarak'ın
önemi, onun Çek halk müziği
unsurlarını -form ve stilini
soyutlayarak bu müziğe gerçek
evrensel müzik karakterini
kazandırmasındadır; veriminin
büyük bölümünü oluşturan oda
müziği alanında da bu özellikler
görülür.
İ l k clörtlüsünü (Op.2) daha 20
yaşında, ı86ı'de besteleyen
Ovarak'ın döıtlüleri erken, oıta
ve geç dönem olarak üçe ayrılır.
Onun ı877'cle yazdığı, Brahms'a
ithaf ettiği ve dokuzuncu
döıtlüsü olan Op.34 ele tam
ortada yer alır. O günlerde 36
yaşında olan Dvorak bu itlıafla,
kendi ine yardım eden Brahms'a
hem teşekkür etıneği, hem de
dost olduğu bu ustayı eseriyle
sevindirmeği arzulamıştı.
Brahıns, Dvorak'ı hayranlıkla
övmüş, onu yayıncısı Simrock'a
tavsiye ederek eserlerinin
basılmasını sağlamıştı. Böylece
ı877'de Dvorak tanınmaya,
saygınlık kazannıağa başladı.
Ancak o yıl yazdığı Re minör
döıtlü (Op.34) daha çok
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Schubeıt'in izlerini taşıyor; bir
eleştirmenin beliıttiğine göre
Ovorak, birinci bölümde
Schubeıt'in ·Gretchen am
Spinnrade· Liedinin girişinden
esinleniyordu . . . 1880'de
Schlesinger yayınevince basılan
ve ilk kez Prag'da 27 Şubat
1882'de yorumlanan kuaıtet dön
bölümden oluşur.
3/4'lük ölçüde, Re minör tonda
ve neşeli (Allegro) tempoda
başlayan 1 . Bölüm, bestecinin
ustaca yarattığı dramatik ve
duygusal gerilinli sergiler. Ana
temanın -Schubert'i arumsatan
elejik yürüyüşü, ikinci keman ve
viyolamn desteğinde gelişir. Fa
Majör tondaki yan tema ise -yine
üçlü (terz) ve altılı (sext) aralıklı
tınılarla yansımasma karşın- daha
aydınlık bir şarkı karakterindedir.
Ancak, lied karakterindeki bu
bölümlin gelişinlinde, güçlü ve
sağlanı yapı giderek belirginleşir.
2/4'lük ölçüde, Si bemol Majör
tonda ve şakacı neşedeki
(Allegretto scherzando) 2.Bölünı
bir Polka tarzındadır (Alla
Polka). Ulusal Çek karakterini bu
enerjik dansla ustaca yansıtan
Ovorak, bölümlin 3/8'lik ölçüde
ve Mi bemol tondaki çekici ve
şarkı söyler biçinlindeki Trio
bölmesinde ise ülkesinin gerçek
halk dansını, Çek polkası zarif
"Sousedska"yı sergiler.
3/4'lük ölçüde, Re Majör tonda
ve ağır (Adagio) tempodaki 3.
Bölüm sakin, dinlendirici, barışçı
havası ile seçkinleşir. Oöıt

yaylıçalgı da sürdinli olarak (con
sordino) güzel tırulı, şarkı
benzeri ezgiyi duyurur.
Viyolanın soylu biçimde
duyurduğu ikinci tema ise birinci
bölümlin ikinci temasından
geliştirilir.
6/8'lik ölçüde, çok ne eli ( Poco
Allegro) tempodaki 4. Bölüm ise
-önceki bölümlerin ustalığına
ula amamış gibi görünmesine
karşın- yine de canlı bir dans
hızındaki anlatımıyla, etkili
ritmik vurgulamalarla, akıcılığı
yanında lirik yönleri ile de sona
kadar ilgi çeker. (Süre 3 1 ')

SCHUMAN

Dörtlü No.]

1838 yılında oda müziğine ilgi
duymaya başlayan ve
Beethoven'in dörtlülerini
inceleyen Robert Schumann,
kendini bu konuda eser
vermeğe ancak döıt yıl sonra
hazır hissetmiş, 1842'de Op.41
ba lığı altında topladığı üç
kuaıteti aynı yıl içinde yazını tır.
Mendelssohn'a ithaf edilen
döıtlülerde Beethoven'i
anımsatan izler pek az hissedilir;
hepsinde de bestecinin kişiliği
egemendir.
1840'da Clara Wieck ile evlenen
ve mutlu dönenlini yaşayan
Schumann'ın, 22 Temmuz
1842'de tamarrıladığı üçüncü, La
Majör döıtlüsü, melodilerinin
sevimliliği, armonik ve ritınik

buluşlarının tazeliği, parlak La
Majör tonalitenin de getirdiği
neşeli tavrı ile dikkati çeker.
4/4'lük ölçüde başlayan ve
temaları 3/4'lük ölçüde
sergilenen l . Bölüm (Andante
espressivo-Allegro molto
moderato) La Majör tondadır.
Ba taki, yanlız yedi ölçü süren
düşündürücü ve ağır giriş
(Andante espressivo) azalan
beşli akorlarla ana temaya yol
açar. Asıl bölüm (Allegro),
"sempre teneramente" (çok sevgi
dolu) şekilde, vals benzeri zarif
ve büyüleyici, Çaykovski'yi
andıran tema ile ba lar. Bunu
önce viyolonselin duyurduğu,
sonra birinci kemana geçen Mi
Majör tondaki lirik ve duygulu
(espressivo) ikinci tema izler.
Baştaki Andante'yi anımsatan
kromatik armonilerle işlenmiş
pasajlada arasıra kesilen
bölümlin gelişimi sade ve zariftir.
Kı a Coda'dan sonra viyolonselin
pianissimo (çok hafif)
duyurduğu akorla bölüm
ses izce sona erer.
3/8'lik ölçüde başlayan Fa diyez
minör tondaki 2.Bölüm (Assai
agitato) eserin Scherzo'sudur; bir
tema ve döıt çeşitleme eklinde
işlenir. Çok huzursuzca (Assai
agitato) sunulan tema, birinci
çeşitlenıede de sakirıle mez.
2/4'lük ölçüde güçlü
vurgulamalada beliren ikinci
çe ideme fugato biçimindedir.
Scherzo'nun trio benzeri (quasi
trio) olan üçüncü çeşitlemesinde
3/8'lik ritme dönülür; "Un poco
Adagio" (biraz ağır) tempodaki
Siciliana dansına benzer şekilele
birinci keman ile viyola arasında
kanon olarak gelişir. Dördüncü
çe ideme kararlı tempoda
(tempo risoluto) yine scherzo
havasına bürünür; renkli ve
hacirrıli bir tını zengiliği ile,
ancak hafifçe, soru sorar gibi
sona erer.
4/4'lük ölçüde, Re Majör tondaki
ve minyatür bir sonat formunda
olan 3. Bölüm (Adagio molto),
Beethoven'in ağır bölürrılerini
anımsatan lirik anlatım ve zengin
armoniyi içerir. Kesintisiz bir yay
hareketi ile sunulan sade, fakat
derin anlarrılı temayı, ikinci
temanın duyurduğu sürekli
değişen tonalitesi ve noktalı ritnli
ile belirlenen yan tema izler.
4/4'lük ölçüde ve La Majör
tondaki 4. Bölüm (Allegro molto
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vivace) birinci bölürrıle armonik
yönden ilgili başlayan canlı bir
Ronclo'dur. Ancak birinciden
daha eğlenceli, ya ama sevinci
ile dolu olarak sürer. Fa Majör
tondaki Quasi Trio (Trio benzeri)
bölme bir üflemeçalgılar
topluluğunu anım atır a da, ana
tema tekrar egemen olarak,
parlak La Majör tonda eseri
sonuçlandınr. (Süre 35")
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VENEDİK VİRTÜOZLARI TOPLULUGU
THE VIRTUOSI OF THE VENICE ENSEMBLE
Yöneten ve solist/Director and soloist: Giovanni GUGLIELMO, keman/violin
Kemanlar/Violins

Alessandro MOLIN, Vincenzo DE PASQUALE, Vinicio MARCHIORJ, Giovanni DALLA VECCHIA, Alessandro ALBARELLO
Viyolalar/Violas: Aleardo SAVELLI, Mario PALADIN
Viyolonseller/Cellos: Mario BOSNA, Sererra MACUSO
Komrbas/Double bass: Mario PITZIANTI
Klavsen/Harpsichord: Ezio MABILIA

Antonio VIVALDI 0678-1741)
Eski ile Yeni Çalgıların ve Yorum Yöntemlerinin karşılaştırılması.
Comparisons between the Original and New I nstruments as well as
the Interpretation Methods.

1. Bölüm: Eski Çalgılarla/Part L With the Original lnstrnments*

Keman, Viyolonsel ve Sürekli Bas için Sonat,
La Majör, Op.2 No.2
Sonata for Violin, Cello and Basso continuo
in A Major, Op.2 No.2
(RV 3 1 , P 2/2, M 395)

• Preludio a capriccio • Presto • Corrente • Adagio • Giga
Çalanlar/Interpreters:

2 Keman, Yaylılar ve Sürekli Bas için Kooçerto, La minör
Concerto for 2 Violins, Strings and Basso
continuo in A minor
(RV 523, P 28, M 140)

• Allegra molto • Lar-go • Allegra

Solistler/soloists:

Giovanni Guglielmo - Vincenzo De Pasquale, kemanlar/violins

3 Keman, YayWar ve Sürekli Bas için Konçerto,
Fa Majör, Op.23 No. ı
Concerto for 3 Violins, Strings and Basso continuo
in F Major, Op.23 No. ı

Giovanni Guglielmo, keman/violin
Mario Bosna, viyolonseVcello
Ezio Mabilia, klavsen/harpsichord

(RV 551 , P 278, M 88, F I/34)

2 Keman için Sonat, Fa Majör Op.l
Sonata for 2 Violins in F Major,Op.l

kemanlar/violins

(RV 70, P 7/4, M 58)

• Allegra • Larghetto • Allegra mo/to
Çalanlar/lnterpreters:

Giovanni Guglielmo - Vincenzo De Pasquale, kemanlar/violins

2 Keman, Viyolonsel ve Sürekli Bas için Sonat,
Re minör Op.l No.12 "La Folia"
Sonata for 2 Violins, Cello and Basso continuo
in D minor, Op.l No.12 "La Folia"
(RV 63, P 1/12, M 393)

• Tema con variazioni
Çalanlar/lnterpreters:

Giovanni Guglielmo - Vincenzo De Pasquale, kemanlar/violins
Mario Bosna, viyolonseVcello, Ezio Mabilia, klavsen/harpsichord

• Allegra e Adagio• Allegra
Solistler/soloists:

Giovanni Guglielmo-Vincenzo De Pasquale-Alessandro Molin,

4 Keman, Yaylılar ve Sürekli Bas için "Estro Armonico"dan
Konçerto, Si minör, Op.3 No. lO
Concerto from "Estro Armonico" for 4 Violins, Strings and
Basso continuo in B minor, Op.3 No. lO
(RV 580, P 148, M415)

• Allegra e Largo-Larghetto-Largo• Allegra

Solistler/soloists:

Giovanni Guglielmo-Vincenzo De Pasquale
Aiessandro Molin-Vinicio Marchiori, kemanlar/violins
*Bölge Enstitüsü'nün nazik izni ile Santa Maria della Pieta'dan alınan
eski çalgılar kullanılmaktadtr.
The original instruments are taken from Santa Maria della Pieta with
the courtesy of the Regional Institute.

ARA • INTERMISSION
II. Bölüm: Yeni Çalgılarla/Part II. With the New Instruments

Keman, Yaylılar ve Sürekli Bas için Konçerto,
Re Majör Op.7 No. l l "Grosso Mogul"
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in D Major, Op.7 No. l l "Grosso Mogul"
(RV 208a, P 1 5 1 , M 452, F I/138)

• Allegra • Adagio (Recitativo) • Allegra
Solist/soloist: Giovanni Guglielmo, keman/violin
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Katkılanndan dolayı OSMANLI BANKASI A.Ş. ye teşekkür
ederiz.
We should /ike to tbank OSMANLI BANKASI A.Ş. for tbeir
contributions.

Bu konser iTAI.. YAN KÜLTÜR M.J:."'RKEZi 'nin (istanbul) işbirliği ile
gerçekleştirilmiştir.
7bis concert has been realized in cooperalion witb the fl"'AIJAN
CULTURE CENTRE in Istanbul..

GiOVANNİ
GUGLİELMO
Topluluğunun kurucularından
biri olan anatçı, Venedik'te B.
Marcello Konservatuarı'nda
Boneili ve Ferro ile eğitim gördü.
1962 yılında Vittorio Veneto
Keman Yarışması'nda birincilik
ödülünü kazandı.
Roma Virtüozları, Gasparo da
alo Oda Orkestrası, Chigiano
Yedilisi gibi toplulukların
konserlerine de soli t olarak
katılan Guglielmo, piyanist Ezio
Mabilia ve klavsenci Riccardo
Castagnone ile de oda müziği
kon erieri vermektedir.
Settimane Senesi, Bre cia,
Bergamo, Edinburg gibi
ulu larara ı bjrçok festivale de
katılmış olan sanatçı, Venedik
Topluluğu birinci kemancılığının
yanı ıra San Remo enfoni
Orkestrası sanat yönetın ni
görevini sürdürmektedir.

VENEDİK
TOPLULUGU
1972 yılında "Bir arada müzik
yapma" zevkini tatmak isteyen
genç ve yetenekli müzisyenler
bir araya gelerek bir oda müziği
topluluğu kurma düşlerini,
konum ve tarih açı ından

olağanüstü bir kent olan
Venedik'te gerçekleştirdiler.
Leonard Bernstein, topluluğun
Venedik'teki Fenice
Tiyatrosu'nda verdiği bir
konserden sonra duygularını şu
sözlerle belirtınişti: ·Harika!
Müzik ve sanat yaşamayı
sürdürüyor•.

edilmiş; çok daha önce de, lavta
ustalarının yorumları ile daha
düzenli, karakteristik müzik
parçaları olmuşlardı. Ayrıca çok
telli lavtanın güç akort edilmesi
nedeniyle de bu parçaların
birlikte yorumlarında aynı
tonaliteele olmaları da
gözetiliyordu.

Giovanni Guglielmo tarafından
yönetilen Venedik Topluluğu
bugün iyi bir oda müziği
topluluğundan da öte birşeydir:
yeni fıkirlerin doğduğu,
beğenilen, duygulara seslenen
müziğin sürekli araştırıldığı bir
merkez olmuştur.

Onyedinci yüzyıl sonunda ise,
çok çalgılı -adeta geleceği
müjdeleyen, orkestral anlayışlı
sonar biçimleri oluşmuştu; G.B.
Vitali iki, üç, dört, beş çalgılı
sonatları 1 669'da yayınlıyor,
Venedik'e yerleşen Rosenmüller
1670'de, başka tonlara geçebilen
(modülasyonlu) ve çok çalgılı
sonatları yazıyordu. Yine süit
biçimine benzeyen bu türdeki
Op.S sonatları, Coreili 1 700'de
yayınlarnıştı. Bu sonatiarda
ayrıca bir süre,k.li bas (Basso
continuo - ya da sadece
continuo) partisi bulunmakta ve
bu parti bir klavsen, ya da org,
epinet, viola da gamba ya da
viyolonsel gibi çalgılada
yorumlanmaktaydı; böylece
Tarelli'nin 1 698 ve Vivaldi'nin
1 709 tarihli eserlerine
ulaşılıyordu.

Kurulduğu yıldan günümüze
kadar dünyanın en önemli müzik
merkezlerinde, konser
alanlarında ve festivallerde
binden fazla konserler veren
Venedik Topluluğu, 1985
yılından itibaren Venedik Kültür
Koordinasyonu Merkezi'ne
bağlanınakla birlikte
bağımsızlığını korumuş ve
Venedik'teki ünlü Vivaldi
Kilisesi'nin sürekli müzik
topluluğu olmuştur.

ViVALDİ
Sanatlar
Venedik Virtüozları
Toplt�!uğu'nun tümü ile, bu yıl
250. Olüm Yılı olan Venedikli
Antonio Vivaldi'ye ayırdığı
birinci konserin ilk yarısında bu
ünlü bestecinin üç onatı yer
alıyor. . . Vivaldi 1705-09 ytlları
arasında Venedik'te yayınlanan
Op. l ve Op.2 sonatiarını yazdığı
zaman sonat türü, onun
doğduğu yıllardan önce süit
biçiminden biraz uzaklaşını ,
artık dans edilmeyen Ailemanele
(Allamanda), Courante
(Corrente), Gigue (Giga) gibi
dan kaynaklı bölümler stilize

Amsterdamlı ünlü yayıncı
Roger'in 1700'de ünlü
bestecilerin, kemanı da içeren
sonatiarını toplayan antoloji
benzeri yayını da sonatın Avrupa
çapında gelişmesine yardımcı
oldu. O yıllarda Fransa'da halk
çalgısı olarak kabul edilen
keman, bu nedenle soylular
arasında gelişemiyor, kemanın
baş rolele olduğu sonatlar daha
çok Almanya ve İ talya'da
yaratılıyordu. Vivaldi'nin Op.1 iki
ve beş numaralı sonatları da üç
çalgı için yazılmış (Trio Sonata a
3) ikinci dönem klasik devir
sonatları arasında söz konusu
olur. Onun yetrnişi aşkın solo ve
Trio Sonatları sade renkli,

çokseslilikte virtüoz, biraz da
Coreili etkisindedir.

La Majör Sanat
La Majör Sonat'ta asıl görev
kemandadır. İ lk kez 1709'da
Venedik'deyayınlanan,
yüzyıillTllzda Adolf Busch ve
Jasha Heifetz gibi ünlü
kemanetiarın keman-piyano
uygulaması ile de çaldıkları
sonat, 14 ölçü süren çok kısa ve
fanfar biçiminde, iki kez çok
hızlı (Presto), ağır (Adagio)
tempo değişikliğini kapsayan
Prelüd (Preludio) ile başlar. Onu
hemen izleyen kısa ve canlı, çok
hızlı (Presto) tempodaki
Capriccio'dan sonra tüy
hafifliğinde, zarif, neşeli
(Allegro) tempoda Corrente
(Courante) dansı belirir. Daha
sonraki ağır (Adagio) bölüm,
sekiz ölçü süren karanlık
havadaki fınale resitatif bir köprü
oluştunır. 1 2/8'lik ölçüdeki canlı,
neşeli (Allegro vivace)
tempodaki Giga (Gigue) tam
virtüozların arzuladıkları gibi
parlak bir finaldir.

Fa Majör Sanat
İ ki keman ve basso continuo için
yazılan Fa Majör Sonat ise
Vivaldi'nin Op. l eserleri arasında
Trio Sonat olarak 1705'te
Venedik'de yayınlanmıştır. Oda
Sonatı (Sonata da Camera)
stilinde yazılmış olan bu ilk
sonatlar, genellikle karşıtlık
gösteren üç bölümden oluşur.
eşeli (AIJegro) tempodaki ı .
Bölüm ile daha neşeli (Allegro
Molto) fina! arasındaki ağırca
(Larghetto) bölüm dinlendirici ve
duygulu bir anlatımdadır.

Re Minör Sanat
La Folia başlığını taşıyan ve Op.1
dizisinin son eseri olan Re rninör
Sonat, bu Opus'u oluşturan 12
sonatın en ilgincidir. Eseri
yayıniayan Dr. Upmeyer'in
belirttiği gibi Vivaldi, Coreili
tarafından bu eseri yazmaya
teşvik edilmiştir. Coreili'nin
müzik dünyasına tanıttığı dans,
Folia, İberik yarımadasından
kaynaklanır: 3/4'lük ölçüde ağır
(Lento) tempodaki bu İ spanyol
Portekiz dans ezgisi, onyedinci
yüzyıldan beri Tema ve
Çeşitlemeler biçiminde
kullanılmıştır. Folia'yı ilk
işleyenlerden biri de Coreili
olmuştur ve genellikle de
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tümü ile arka planda, rahatsız
etmekten korkar gibi eşlik
ederler. Yalnızca klavsenin ezgiyi
daha da ön plana çıkaran trilleri,
arpejleri belirginleşir. Bölüm
başladığı gibi hüzünlü biter.
Canlı ve güçlü bir ttıtti ile
ba !ayan 3. Bölüm ilki kadar
değilse de, yine neşeli (Allegro)
tempoda ve kesin ritmik
yapıdaclır. Birinci solo kemanın
iniş-çıkışlarta cluyurcluğu tema,
ikinci solist tarafından yinelenir.
Oktavlarla da yankılanan ezgi
pastaral bir anlatım kazanır.
Sonra da birinci kemanın ezgisi
bu kez basların eşliğinde parlar.
T ki solistin birbirlerini ustaca
desteklemelerini sergileyen
bölüm, güçlü bir tutti ile sona
erer. (Süre 13')

Fa Majör Konçerto

Folia'nın ezgisinin ona ait
olduğu sanılır. Vivaldi'nin de
önce temayı sunduğu, sonra da
20 varyasyonla süslediği La Folia
Sonatı, ağır ve canlı çeşitiemeleri
birbiri ardına renkli bir değişimle
ve her birine ayrı bir karakter
kazandırarak sergiler.
Kemanların renkli figürlerine,
viyolonselin katılımı da
varyasyonları zenginleştirir,
virtüoz hale sokar. Vivaldi usta
bir sezgi ve teknikle sona kadar
gerilimi korumuştur. Sonda, bir
anlık susuştan sonra sürpriz
yaratan hafiflikte (piano) ana
tema tekrar duyurulur ve sonat
sona erer.

Re Majör Konçerto
Vivaldi'nin yine 1 716-17
yıllarında basılan Op.7 olarak
beş çalgı grubu (a 5 Stromenti)
için bestelediği eserlerden -bazı
kataloglarda beşinci gösterilen
l l numaralısı Il Grosso Mogol
(Büyük Mogol) başlığını taşır.
Vivaldi yazdığı 230 keman
konçertosunda o çağa göre ileri
bir tekniği ilk kez uygulamış,
telierin se ini kısarak çalış
(sürdinli), yay yerine parmalda
çalış (pizzicato) gibi renkli
efektler kullanmış; yay
işaretlerini ve nüansları daha
gelişmiş biçimde
değerlendirrniştir. Konçertoların
her bölümünde dört, ya da beş
kez yeralan tutti (hep beraber
çalış) ve solo partilere gösterdiği
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büyük özen bu konçertod , ,
belirlidir.

La Minör Konçerto
İ ki keman için 22 konçeıto
yazan Vivaldi'nin bu çalgı için La
minör tonalitede yanlızca iki
tane konçertosu vardır. Peter
Ryom'un 1974'de Leipzig'de
hazırladığı ve 1979'da düzeltilen
kataloga göre bu eser RV523
numarasıru taşır. İl k kez
Amsterdam'da, 171 1 'den sonra E.
Roger'in Le Cene yayınevince
basılan konçertonun Venedik'teki
Yetim Kızlar Okulu'nda (Pieta)
bestdendiği ve ilk kez orada
çalındığı sanılmaktadır
Konçertonun 1 . Bölümü çok
neşeli (Allegro molto) tempoda
canlı ve uzun bir tutti ile girer.
Basların kısa cümlelerden oluşan
eşliğinde, solo kemanlar zarif
partilerini duyururlar. Kısa bir
tuttiyi yine solo kemanların -La
Minöre uygun- biraz da hüzünlü
diyalogu izler ve kemanların
kadans biçimi arpejleri
yaylıçalgılarda yankılanır. Tuttiler
giderek törensel ve görkemli
unlar. Uzun çizgideki solo
partilerin renklendirdiği bölüm,
canlı bir tutti ile biter.
2. Bölüm ağ_ır (Largo)
tempodadır.. Sürekli bas çalgısı
klavsenin arpejleri eşliğinde
giren kemanların uzun, ağıtsal
ezgisi tüm bölüme egemendir.
Bu hüzünlü ezgiye yaylıçalgılar

Birden fazla çalgırun beraber
çaldığı konçertolar be teleyen
Vivaldi'nin Pieta'daki unutulmaz
konserlerini anlatan Uffenbach
(Bay von Uffenbach'ın Müzikal
Yolculuklan 1 7 1 2-16) yanında,
Charles Burney de bu yetim
kızlar okulunu gezmiş ve unları
yazmış (Lettres Familieres ur
I'Italie): ... tüm çalgıcılar,
şarkıcılar, genç kızlardı. Org,
keman, flüt, viyolonsel, hatta
korno gibi çalgıları bile bu dişi
yaratıklar çalıyordu. Birer masum
melek gibi beyaz, uzun elbiseler
giymiş, kulağında nar çiçeği
taşıyan bu genç ve güzel kızları
seyretmekten daha güzel ne
olabilir. . . • Gerçekten de çok iyi
yetiştirilmiş bu müzisyen genç
kızlar sayesinda Vivaldi'nin solist
sıkıntısı yoktu ve bu nedenle de,
rahatça birkaç çalgı için
konçertoları yazabiliyorclu.
Çe itli çalgıların yer aldığı
pekçok konçerto arasında en
tanınınışı üç keman için yazılan,
Malipiero'nun Op.25 o. 1 olarak
tanımladığı Fa Majör tondaki
konçertodur.
•

1. Bölüm (Ailegro) güçlü bir tutti
ile başlar. Bu kısa girişten sonra
solo çalgılar karşılıklı biçimde,
bazen yankılı, bazen de
birbirinin cümlesini sürdüren
şekilele pasajlan geliştirirler.
Çeşitli orkestra tuttileri ile kesilen
bölüm, her kez yenilenen canlı
ve virtüoz pasajlara sahne olur.
Güçlü (forte), hafıf (piano)
nüanslarla ilginçteşen tutti
bölümü sona erdirir.
2. Bölüm (Adagio) lirik ve ağır
bir şarkıdır. Özellikle orkestranın
pizzicato (yay yerine parmaklada

çalma) eşliğinde kemanlar içli biJ
ezgiyi duyı.ırurlar. K.lavsenin zaril
akorlarıyla sona eren bölümü,
canlı 3. Bölürıi Allegro izler. Yim
solo kemanların figürleri ve
süslemeleriyle canlanclıı·ılan temı
tuttilerle desteklenir. olo
kemanların kadan ları, orkestra
ile soru-cevap biçiminele bölümü
geliştirir; orkestranın kesin ve
güçlü akarları e liğinde virtüoz
arpejler ergilenir. Çok güçlü bir
tutti ile eser sona erer. (Süre 1 1 ')

Dört Keman İçin
Konçerto
Vivaldi'nin 1703'te Pieta'ya
atanmadan önce yazdığı "L'E tro
Armonico" (Uyumlu Esin) adlı
konçerto grubunun onuncusu
olan Dört Keman için Si minör
Konçeıto, ünlü müzikolog Alfred
Einstein'a göre ·Yeni ses
evreninin arayışı yolunda en ilgi
çekici aşamalardan biri olarak,
eski klasik üslubun oylu
zirvesine ulaşarak, bugün bile
bizi heyecanlandırmaktadır•.
Bach, eseri bir se a ağı
aktararak La minör tonda dört
klavsen ve yaylıçalgılar
(BWV1065) için uygulamıştır.
i lk bölüm (Allegro) birinci ve
ikinci kemanla başlar, onlara
tutticle üçüncü ve dördüncü
kemanlar da katılır. Kar ılıklı
diyalog ve tremololarla forte
piano nüanslarla süren bölüm,
parlak bir ekilde sona erer.
2. Bölüm (Largo) "Largo
Larghetto-Largo" şeklinde üç
bölmeye ayrılır. Ağır giri ilk
Largo'dan sonraki daha hızlı
Larghetto'da, viyola ve ba ların
uzun tuttukları notalar üzerine,
herhangi bir melodik cümle
olmaksızın, dört solo keman da
ayrı biçimde çeşitli arpejler
geli tirir. O devrin dinleyicileri
için alı ılmamış olan bu üslup,
bugün "avant-garde" (öncü)
müzik olarak
değerlendirilebilirdi. İkinci
bölüm, üç ölçü süren çok kısa
bir Largo ile, çok hafif
(pianissimo) şekilde söner.
Parlak bir dans havasındaki 3.
Bölümde (Ailegro) dört kemana
da eş görevler dü er. oru-cevap
şeklinde gelişen eser virtüozca
sona erer. (Süre 10')
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VENEDİK ViRTÜOZLARI TOPLULUGU
THE VIRTUOSI OF THE YENICE ENSE1V1BLE
Yöneten ve solist/Director and soloist: Giovanni GUGLIELMO, kenıan/violin
KeınanlarNiolins
Alessandro MOLIN, Vincenzo DE PASQUALE, Vinicio MARCHIORI, Giovanni DALLA VECCHIA, Alessandro ALBARELLO
ViyolalarNiolas: Alearda SAVELLI, Mario PALADIN
Viyolonseller/Cellos: Mario BOS A, Serena MACUSO
Kontrbas/Double bass: Mario PITZIANTI
Klavsen/Harpsichord: Ezio MABILIA

Eski ile Yeni Çalgıların ve Yorum Yöntemlerinin karşılaştırılması.
Comparisons between the Original and New Instruınents as well as
the Interpretation Methods.
1. Bölüm: Eski Çalgılarla/Part I: With the Original Instruments

Antonio VIVALDI 0678-1741)
Yaylıçalgılar için Konçerto, Si bemol Majör, La Conca.
Concerto for Strings in B fiat Major, La Conca.
·

(RV 163, P 410, M 9)
• Allegra • Larga • Allegra

·

Keman, Yaylılar ve Sürekli Bas için Konçerto,
Mi minör, Op.l l No.2 n Favorito•
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in E minor, Op.l l No.2 .n Favorito•
.

(RV 277, P 106, M 459, FI 208)
• Allegra • Adagia • Allegra
Solistlsoloist: Giovanni Guglielmo, keınan/violin

Keman, Yaylılar ve Sürekli Bas için Konçerto,
Re Majör Op.S No. l l
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in D Major, Op.S No. l l

(RV 2 10, P 1 53, M 84, F 1/30)
• Allegra • Larga • Allegra
Solist/soloist: Giovanni Guglielmo, keman/violin

ARA • INIERMISSION

•

ll. Bölüm: Yeni Çalgılarla/Part Ir With the New Instruments

Tomaso ALBINONI 0671-1750)
Yaylılar ve Sürekli Bas için Konçerto Grosso,
Sol minör Op.2 No.6
Concerto Grosso for Strings and Basso continuo
in G minor, Op.2 No.6
•

Adagia • Allegra • Crave • Allegra

Giuseppe TARTINI 0692-1770)
Keman, YayWar ve Sürekli Bas için Konçerto,
Sol minör,Op.l Libl
Concerto for Violin, Strings and Basso continuo
in G minor, Op.l Libl (D85)
Allegra • Cantabile • Presta
Solistlsoloist: Giovanni Guglielmo, keman/violin
•

Benedetto MARCEllO ( 1 686-1739)
Yaylıçalgdar için Sinfonia, Sol Majör
Sinfonia for Strings in G Major
•

Allegra • Andante • Presta

Antonio VIVALDI
4 Keman, Yayhlar ve Sürekli Bas için "Estro Armonico"dan
Konçerto, Si minör Op.3 No. lO
Concerto from "Estro Armonico" for 4 Violins, Strings and
·Basso continuo in B minor, Op.3 No. lO
(RV 580, P 148, M 4 1 5)
Allegra • Larga-Larghetta-Larga • Allegra
Solistler/soloists
Giovanni Guglielmo-Vincenzo De Pasquale
Alessandro Molin-Vinicio Marchiori, keınarılar/violins
•

•Bölge Enstitüsü'nun nazik izni ile Santa Maria della Pieta'dan alınan
eski çalgılar kullanılmaktadır.
The original instruınents are taken from Santa Maria della Pieta with
the courtesy of the Regional Institute.

· ·.· ·

Katkılarından dolayı OSMANLI BANKASI A.Ş. 'ye teşekkür
.
edenz.
We should /ike to thank OSMANLI BANKASI A.Ş. for lheir
contributions.

Bu konser trALYAN KÜLTÜR MJ:.l?KEZİ 'nin (istanbul) işbirliği ile
gerçekleştirilmiştir.
This concert has beeıı realized in cooperation with the ITALIAN
CULTURE Ct.NTRE in Istanbul..
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VivALDİ

Si Bemol Majör
Konçerto

Antonio Vivaldi'nin solo keman,
birinci ve ikinci keman, viyola,
viyolonsel, klavsen ya da sürekli
bas için yazdığı orkestra
konçertoları, veya Sinfonia'larının
sayısı yetmişe yaklaşır. Bunlarda
yine solo kemana zaman zaman
güç görevler veren, ancak daha çok
uyumlu bir orkestra yapısıru
gözeten Vivaldi'nin bu eserlerinin
çoğu Op. 1 2 olarak Amsterdam'da
1729-30 yıllarında yayınlanmıştır.
Si bemol Majör tonda yazılan bu
türdeki eserlerden beşi Konçerto,
biri Sinfonia'dır. Bu konçertolardan
"La Conca" (Fıçı ya da tekne)
başlığını taşıyan eser, eski
operaların başında yeralan ve
uvertür yerine geçen Sinfonia'ların
biraz daha parlak yapıdaki
benzeridir. İki ne eli (Allegro)
bölüm arasındaki ağır (Largo)
bölürnle daha ilginç bir karşıtlığın
izlendiği bu eserler genellikle
konser başlangıçlarında günümüz
uvertürleri yerine de geçer.

VİVALDİ

Mi Minör Konçerto
Le Cene yayınevi sahibi E. Roger'in
az ücret ödediğini söyleyen Vivaldi,
1729-30 yıllarında basılan Op. l 1 ve
Op.l2 altışar konçertoluk iki
diziden sonra başka eserini
Amsterdam'a vermedi.
Solo keman, birinci ve ikinci
kemarılar, viyola, org ve viyolonsel
için bestelenen Op. l 1 konçertoların
iki nurnaratısı "ll Favorito" (Gözde)
başlığını taşır. iki canlı ve parlak
(Allegro) bölümün arasındaki zarif
ve duygulu ağır bölüm (Adagio) ile
özellikle ün kazanan bu konçerto,
Vivaldi'nin Mi minör tonda yazdığı
1 1 keman konçertosu arasında en
tanınmışıdır.

VivALDİ

Re Majör Konçerto

"Il Cimento dell'Armonia e
dell'Inventione (Uyum ve Buluşun
Denenmesi) adlı 12 keman
konçertoluk dizi yine
Amsterdaın'da 1725'de E. Roger
tarafından yayınlanmış ve besteciye
ün kazandırmıştır. iık dört
konçenosu Mevsimler adı ile
tanınan dizi, çağın eleştirmenlerince
ciddi olmamakla suçlanmış, ancak
dinleyiciler bu konçertoları
beğenmişlerdi. Vivaldi'nin daha
hasılınadan önce eserini gösterdiği
Bohemyalı soylu Wenzeslaus von
Morzin'e ithaf edilen konçertoların,

kontun "virtüoz orkestrası" için
yazıldığı başlıkta belirtilmiştir.
Altıdan onikiye kadar nurnaratanan
ve ikinci kitap (Libro Secondo)
olarak yayırılanan konçertolar, hem
kuruluş, hem de kapsam yönünden
herbiri bir ad taşıyan ilk altı
konçertodan ayrılır.
Re Majör tondaki onbirinci
konçerto, özellikle ı . Bölümde
(Allegro) bir fiigün dört sesli
sergilenmesi ile seçkinleşir. Burada
viyolaların bağımsız yazılrnış partisi
ile -orkestrarun fiig temasının
oktavlarla duyurulan eşliğinde- solo
kemanın bir örgü gibi işlenen
arpejleri ilgi çeker.
2. Bölümde (Largo) bas sesli
yaylıçalgılar ve sürekli bas görevi
yapan klavsen susar; solo keman tiz
yaylıların eşliğinde ağır ve lirik
ezgisini duyurur.
3. Bölüm (Allegro) ise uyuınun mu
(Armonia), yoksa buluşun mu
(Inventione) daha güçlü olduğunu
gösteren bir yarışına gibidir;
kemanın olağanüstü virtüoz
pasajları, orkestranın hızlı
tempodaki renkli ve usta eşliği
hayrarılık uyandırır.

ALBİNONİ

Konçerto Grosso

Babası zengin bir kağıt tüccarı olan
Venedikli besteci Tomaso
(Giovanni) Albinoni keman ve şan
derslerinden sonra müziği özel bir
uğraş olarak almış, 50'yi aşkın
opera, 40 solo kantat, sayıları bir ile
altı arasında değişen çalgılar için 79
onata, 59 konçerto, 8 sinfonia
yazmıştır.
Eserlerinde kurallara uygun olduğu
için, eleştirmerılerce biraz katı ve
kuru, ancak armonik inceliklerle
parlakiLk kazanan besteci olarak
tanımlanan Albinoni'nin melodi
yeteneğini kimse yadsıyamaz. Her
çalgıyı özenli ve ayrı ayrı
değerlendirişi nedeniyle de İtalya
dışında da aranarı bir besteci olarak
soyluların özel eser siparişlerini
kabul etmiş, pekçok eserini Avrupa
hükümdarlarına ithaf etmiştir.
Albinani'nin 1700 yılından önce
kısa süre Mantua Dükü Ferdinando
Carlo di Gonzaga'run yanında
görevli olduğunun sanılınası belki
de "Sinfonie e Concerti" adını
verdiği bu Op.2 eserlerini ona ithaf
edişinden kaynaklanmaktadır.
Bunlardan Sinfonia'lar gibi dört
bölürnlü olan ve Sonata başlığını
taşıyan, ağır (Adagio), çabuk
(Allegro), ağır ve geniş (Grave),
çabuk (Allegro) şeklinde geleneksel
sıralama ile gerçekleşen altı
numaralı Konçerto Grosso, 1956'da
Sonata başlığı ile de yayınlanmıştır.

TARTİNİ

Sol Minör Konçerto

Ailesinin papazlık mesleğine
yöneltmek istediği İtalyan besteci
Giuseppe Tartini, keman dersi
alarak müziğe karşı duyduğu büyük
arzuyu açığa vurdu. 18 Yaşında
hukuk öğrenimine başlayan, diğer
taraftan da eskrim ustası olarak
tanınan Tartini, Assisi manastırında
Padre Boeıno (Bohemyalı Peder)
adıyla tanınan Bohuslav
Cernokorsky'den bestecilik dersleri
de aldı. Veracini'yi dirıleyince
kemana daha büyük istekle, tekrar
sarıldı. Kısa zamanda keman
virtüozu olarak kazandığı ününü,
bu arada müzikte tım saflığı için
bulduğu "üçüncü ses" teorisini de
kullanarak amırdı.
Kemanın büyük ustalarından olan,
özellikle yay kullaruını hala örnek
alınan bestecinin 1727-28 yıllarında
yazdığı sanılan keman çalışmaları
(Traite des Agrements), Mozart'ın
babası Leopold Mozart tarafından
1756'da kopya edilmiş ve keman
metodunda (Violin Schule)
kullanılmıştır. Müzik uzmanı
Dounias'ın 1935'de hazırladığı
kataloga göre 135 keman
konçertosu, l l sinfonia, iki keman
ve sürekli bas için 40 trio sanatı;
1975'de Brainard'ın hazırladığı
diziye göre de, ek olarak, 175
keman sonatı (sürekli bas
eşliğinde), 30 solo keman sonatı
bulunmakta. Çoğu Amsterdam'da
ünlü Le Cene yayınevince 1728-40
arasında yayırılanan keman
korıçenoları Dounias'ın sisteminde
Do'dan başlayan tonaliteye göre
sıralanrruştır. Sol minör tondaki
keman konçertosu da 085
numarasını taşır; 1728'de
Amsterdam'da Op. l birinci kitap
olarak, "Beşli Orkestra (a 5) için
Altı Konçerto" başlığı ile yayırılanan
dizide en başta yeralır.
Tartini'nin korıçenoları da Vivaldi
gibi üç bölürnlü ve çabuk-ağır
çabuk şemasına göre
düzenlenmiştir ve orta ağır bölüm
karşıt tonalitededir. Ancak
Vivaldi'ye göre tempolarının
kontrastım daha belirgirıleştirmek
isteyen Tartini, -geleneğe uygun
olarak hızlı bölümlerde dört tutti
Ritornel (nakarat) bölmesi
kullanmasına, yoğun pasajlada
süslemesine karşın- ağır bölümü
daha duygu! u, şarkı söyler biçimde
(cantabile) ve fınali daha hızlı
(Presto) olarak işlemiştir.

Benedetto Marcello, yine kardeşi
gibi babasından keman dersleri
almış, ancak daha çok şarkı
söylerneğe ve kontrpuan
öğrenmeğe çalışmıştır. Bu ınerakı
ve edebiyara olan ilgisi onun çok
sayıdaki dini eserleri ile (beş
oratoryo, sekiz sahne eseri, pekçok
mes ve motetleri, 400'e yakın
kantatı) daha çok belirginleşir.
1 707'de Venedik Cumhuriyeti
Büyük Konsilleri arasına seçilen
Marcello, 1730-37 arasında İstiria
valisi, 1738'den sonra da Brescia
mabeyincisi olarak görev yapmıştır.
Avukatlığı yanında, ağabeyi gibi, o
çağların geleneğine uygun şekilde takına bir adla- Driante Sacreo ismi
ile Roma, Arcadia Akademisi'ne
kabul edilmiştir. Besteleri ilk kez
1708'de 12 konçerto olarak
Venedik'te yayırılarımıştır. Ona asıl
ün kazandıran kantatları ise 1724-26
yıllarında sekiz cilt olarak
basılmıştır. Bu eserleri öven
Teleınann, Bononcini, Mattheson
gibi ürılü bestecilerin mektupları da
notalarta birlikte yayırılanrruş;
Marcello Vl.Şarl'ın doğum günü için
bir serenacl bile yazmıştı. Ayrıca iyi
bir öğretmen olarak şarkıcı F.
Bordoni ve besteci B. Galuppi gibi
ürılü müzikçiteri yetiştirmiş, bir
diğer öğrencisi Rosana Scalfı ile
1 728'de gizlice evlenrniştir.
Son yıllarında kendini dine veren
Marcello'nun zarif duygusallığı,
onun evlendiği yıllarda yazdığı
sanılan ve Vivaldi'nin etkisi
hissedilen, konçerto ve
sinfonialarında belirgirıleşir.
Marcello'nun oldukça tutucu
arılayışı, sıkı kontrpuan düzeni
özellikle, yazdığı beş sinfoniasında
gevşemiş, daha zarif ve çekici
yörıler kazanmıştır. Yaylıçalgılar için
hızlı (Allegro), ağırca (Andante) ve
çok hızlı (Presto) tempolarla,
geleneksel karşıdık kalıbına uygun
yazılan Sol minör Sinfonia'da da bu
özelliklerin belirgirıleşmesi, ona
müzikseverlerin daha çok ilgi
göstermesine yardımcı olacaktır.

VivALDİ

Si Minör Konçerto

Bakınız Venedik Virtüozları
Topluluğu birinci kanseri: 19.6.1991

MARCELLO

Sol Majör Sinfonia

Babası Venedik senatörü, ağabeyi
Alessandro Marcello da besteci olan
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FONTENAY UÇLÜSÜ
TRIO FONTENAY
Wolf HARDEN, piyano/piano
Michael M ÜCKE, keman/violin
Niklas SCHMIDT, viyolonseVcello

Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Piyanolu Üçlü, Sol Majör/Piano Trio in G Major, KV564
•

Allegra • Andante. Tema (con 6 Variazioni) • Allegretto

Felix MENDEllSOHN-BARTIIOLDY 0809-1847)
Piyanolu Üçlü, Re minör Op.49/Piano Trio in D minor, Op.49
•

• Mo/to allegra ed agitata • A ndante con moto tranquillo
Scherzo (Leggiero e vivace) • Fina/e (Allegro assai appassionato)

ARA •

lNIERMISSION

Antonin DVORAK 0841-1904)
Piyanolu Üçlü, Mi minör, Op.90/Piano Trio in E minor, Op.90 "Dumky"
•

• Lento maestoso-Allegro • Poco Adagio-Vivace nqn troppo
Andante-Vivace non troppo • Andante moderato-AIIegretto scherzando
• Allegro-meno mosso quasi Tempo I • Lento maestoso- Vivace

FONTENAY UÇLÜSÜ
1 980 yılının sonlarına doğru
kurulan Fontenay Üçlüsü 1962
doğumlu Wolf Harden (piyano)
ve Michael Mücke (keman),
1958 doğumlu Niklas
Schınidt'ten ( viyolonsel)
oluşmaktadır. Topluluk
kurulduğu günden beri kendini
piyanolu üçlüler edebiyatma
adamış; Amadeus Dörtlüsü ile
Beaux Arts Üçlüsü'den destek
ve yardım almıştır.
Eski Fransızca'da "kaynak" veya
"fantezi" anlamına gelen ve
üçlünün sürekli olarak çalıştığı
Hamburg Konservaruan
yakınındaki bir sokağın adı olan
FONTENAY'ı kendilerine isim
olarak alan Üçlü, ilk konserini
1 982'de 27. Genç Sanatçılar
Konserleri çerçevesinde verdi ve
büyük başanya ulaştı. 1983'de
Prusya Kültür Vakfı'nın Felix
Mendelssohn-Bartholdy
Ödülü'nü alan topluluk, 1985'de
Bonn'da yapılan Alman Müzik
Yarışması birincisi oldu.
Uluslararası televizyon ve radyo
eregramları Fontenay
Uçlüsü'nün tarunmasına
yardımcı oldu. Harmonia Mundi,
Denon ve EMJ-Electrola için
plaklar dolduran topluluk,
1 987'de Teldec firmasıyla
kentrat imzatadı ve Brahms,
Mendelssohn, Chopin, Dvorak,
Smetana ve İ ves'ın üçlülerini
etağa doldurdu. Fontenay .
Uçlüsü 1 990 yılında, Elihu Inbal
ve Londra Filarmoni Orke trası
eşliğinde Üçlü Konçerto Op.56
ve "Geister" Üçlüsü Op.70/1 ile
başlayarak Beethoven'in bütün
piyanolu üçlülerini plağa
doldurma çalışmalarına başladı.
Plak çalışmalarının yanısıra
Avrupa, Kuzey ve Güney
Amerika'da konserler veren
Üçlü, Hohenerns'de yapılan
Schubertiade konserlerine,
Salzburg, Paris ve Montreal
festivallerine katılmıştır.

�
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Katkılanndan dolayı ROCHE MÜSTAHZARIARI SANAYİ A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank ROCHE MÜSTAH?.ARLARJ SANAYİ A.Ş. for tbeir contributions.

MOZART

Sol Majör Üçlü

MENDELSSOHN
Re Minör Üçlü

Kısa yaşamında pekçok eser
yazan, özellikle piyanoya önem
veren Mozart, bu çalgı ile birlikte
keman ve viyolonseli de içeren 7
tane üçlü yazmıştır. Ilkini
(KV254) 1776'da, 20 yaşında
iken alzburg'da tamamlayan
Mozart, son üç tanesini de
1788'de Viyana'da be telemi tir.

üstelik eser, hem yorumcuları
hem de dinleyicileri mutlu
ediyordu. Yüzyılımııda da önce
Cortot, Thibaut, Casals ve daha
sonra Rubinstein, Heifetz,
Piatigorski gibi olağanüstü
üçlüler tarafından yorumlanarak
plağı yapılan ve böylece oda
.
müziğinden hoşlanmayanları bile
ilgilendiren eser dört bölümden
oluşur.
3/4'lük ölçüde, Re minör tonda,
daha canlı ve heyecanlı (Molto
allegro ed agitato) tempodaki 1 .
Bölümün her iki teması da
viyolonsel tarafından duyurulur.
Daha ilk ölçüde işitilen güçlü
birinci tema, Mendelssohn'un en
uzun -39 ölçü süren
ezgilerinden biridir; temayı daha
sonra keman geliştirir. Daha lirik
karakterdeki, lied benzeri ikinci
temayı, yine önce viyolonsel
duygulu (espressivo) tavırla
sergiler. Her iki tema, aynı
yoğun biçimde geliştirilir.
Piyanonun görevi ise daha çok,
zarif kadanslarla her iki çalgıya
destek olmaktır. Tekrar bölmesi
ise, ana temayı daha da
güçlendiren bir Coda'da son
bulur.

1788 yılı Mozart için yine
hareketli geçti: Şubatta Paşing
baloları sürerken, Mozart'ın
"Saray Bestecisi" ünvanı ile
bestelemek zorunda olduğu
kontrdans ve menuellerle dans
ediliyor; ancak kaç yıldır sözü
edilen Türk savaşı patlayınca,
eğlenceler veda sahnelerine
dönüşüyordu. Bu arada
Mozart'ın yeni doğan kızı
Theresia ölmüş; 39, 40 ve 41
numaralı son üç senfoni
bestelenmişti. Keman, viyola ve
viyolonsel için tek triosunu,
(Divertimento KVS63) yine o yıl
yazmış; piyanolu on üç
trio unu da (KV542, 548 ve 564)
bestelemişti.

Zengin bir bankerin oğlu olan
Pelix Mendelssohn oda müziğine
küçük yaşta alışmıştı. Klasik
bestecilere hayranlık duyarak
yetişmiş, evinde her zaman bu
tür kon erler verilegelmişti. Daha
14 yaşında yazdığı keman sonatı
ile ilk denemelerine başlamış,
1822-24 yıllarına ait piyanolu üç
kuarteti ile ilk önemli çıkışını
yapmış; ancak bu alandaki en
önemli verimlerini piyanolu iki
trio ile (Op.49 ve Op.66)
vermiştir. Bu üçlüler için
·Günümüzün ustaca yazılmış bu
Bu triolardan sonuncusu olan
Si bemol Majör tondaki 2. Bölüm
Sol Majör Üçlü (KV564) özellikle Triosu torunlarımızı ve onların
ağırca ve sakin (Andante con
torunlarını da mutlu edecektir•
şen yapısı ve her üç çalgıya
moto tranquillo) hareketlidir.
diyen Robert Schumann onu
sağladığı olanaklar bakımından
Güzel ezgi ve armonisiyle
·ondokuzuncu yüzyılın Mozart'ı•
ilgi çeker. 1 . Bölümde, 4/4'lük
besteelnin Sözsüz Şarkılar'ını
olarak övmüş, •çağın çelişkilerini anımsatan, duygusal derirıliği
ölçüde ba !ayan neşeli (Allegro)
en berrak biçimde gören ve
tempoda oluşan canlı atmosfer
olan bölümde iki cümleden
duyuran en aydın besteci· olarak oluşan birinci temayı piyano
ve iyimserlik tüm e er boyunca
Ü
tanımlamıştır. 1834'deki
sürer. çlünün en uzun bölümü
duyunır; onu, yankı biçiminde
olan ağ.ırca (Andante) tempodaki Düsseldorf müzik direktörlüğü
keman izler. Daha sonra
görevinden sonra, 1835'de
2. Bölümde, bir halk ezgisine
piyanonun rahat ve renkli
Leipzig Gewandhaus orkestrası
benzeyen tema üzerine
eşliğinde, keman ve viyolonselin
şefi olan Mendelssohn, bu kentte ilginç ve kısa düosu daha canlı
oluştumlan altı çeşitierne de
yaşarnının en güzel gü �erini
sakin ve basit biçimde gelişir.
tempoda zengin bir melodik
geçirmiş ve Re minör Uçlü'yü de buluşu yansıtır. Yaylıçalgıların üç
Çabukça (Allegretto) tempodaki
burada yazmıştır.
3. Bölüm ise, taze bir meltem
ölçü süren kısa bir kadansı ile
gibi iç açıcıdır. Orta bölmede
sakin bitişe ulaşılır.
Op.49 Re minör Ü çlü'nün
oluşan ve Majör ile minör
elyazmasında Mendelssohn'un
Re Majör tonda, hafif ve canlı
arasında değişen yanıltıcı
esere 6 Haziran 1839'da
(Leggiero e vivace) tempodaki 3.
tonalitedeki geçişler fınalde
başladığı ve 18 Temmuz 1839'da Bölüm kısa bir Scherzo'dur.
ilginç anlar yaratır. (Süre 17')
bitirdiği yazılmıştır. Ancak daha
Ritmik ve tek temalı olan bu
altı hafta süreyle trio üzerinde
parlak ve çekici Scherzo,
çalışan besteci, o kadar çok
Mendelssohn'a özgü biçimde,
değişiklik öngörmüş ki, eserin
"cinler ve perllerin durmak
iki ayrı versiyonu oluşmuş;
bilmeyen dansını sergileyen bir
günümüzde genellikle ikinci
masal dünyasını" Bir Yaz Gecesi
versiyonu yonıınlanınaktadır.
Rüyası'na benzer şekilde
Piyano partisini çalan besteciye,
kemanda Gewandhaus'un
konsertmaysteri Perdinand
David, viyolonselde Cari
Wittınann'ın katılması ile halk
huzurunda ilk kez 1 Şubat
1840'da Gewandhaus konser
salonunda seslendirilen eser,
hemen benimsendi; çünkü dinç
yapılı olmasına karşın melodikti;

biçiminde duyurulan iki temanın
sergilendiği, piyanonun çok
parlak partisiyle seçkirıleştiği
bölüm, iki kez lirik bir anlatıma
dönerse de Majör tonalitede
parlak sona ulaşır. (Süre 28')

DVORAK

"Dumky " Üçlüsü

1890-91 kışında bestelenen üçlü,
adını balad tarzındaki Slav
şarkılarına verilen Durrıka'dan
alır. Altı Durrıka'dan oluşan
eserin her bölümü, tematik
olarak birbirine bağlı, ağır ve
çabuk iki ayrı tempodan oluşur.
İ lk üç bölüm çok kısa aralar
dışında yine birbirine bağlı
seslendirilir; eser böylece bir
büyük ve üç küçük ana bölüme
ayrılmış gibidir.
İ lk Durrıka'da Mi minör tondaki
Lento maestoso ile Mi Majör
tondaki Allegra'nun kontrastı
sergilenir. Hüzünlü ve ciddi bir
şarkı ile neşeli ve ritınik bir dans
arasındaki bu kontrast genellıkle
bütün Slav, hana doğu
ülkelerine özgü bir duygu
anlatımıdır (Macar çardaş
müziğinde de bu acıdan neşeye
dönüş karakteristiktir). 2. Durrıka
hemen bağlı olarak girer ve yine
duygulu bir şarkı, bir dansla
karşıtlığı yansıtır. 3. Durrıka'da La
minör Andante, La Majör Vivace
non troppo'ya dönüşür. 4.
Durrıka bir marş temposunda
başlar, ancak hemen Allegreno
scherzando ile kesilir. Bir
Scherzo formunda beliren 5.
Durrıka ritrnik zenginliği ile
seçkinleşir. Pinali oluşturan 6.
Durrıka'da ağır-çabuk değişikliği
iki defa tekrarlanır. Özellikle
Vivace temposundaki hızlı ve
neşeli halk dansları eserin en
çekici bölümleridir. (Süre 32')

duyunır. Scherzo'da alışılmış Trio
bölmesi yoktur.
4/4'lük ölçüde, Re minör tonda,
hızlı ve çok tutkulu (Allegro
assai appassionato) tempodaki 4.
Bölüm, etkili Pinale'yi oluşturur.
Önce çok hafif (pianissimo)
başlayan fina! birden yükselen
ritimde gelişir. Yine biri güçlü,
diğeri kemanla bir şarkı
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STRASBURG
VURMAÇALQILAR
TOPLULUGU

LES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG
Müzisyenler/Musicians
Jean-Paul BERNARD
Guillaume BLAISE
Christian HAMOUY
Keiko NAKAMURA
Claire TALIBART
Vincent VERG AlS

François-Bernard MACHE 0935)
"Aera"
ARA!INTERMISSION

Iannis XENAKIS 0922)
"Ple!ades" (Pleyd'ler)

STRASBURG
VURMAÇALGıLAR
TOPLULUGU
1961 Yılında, Pierre Boulez'in
önerisiyle Jean Batigne, George
Van Gucht, Jean-Paul Pinkbeiner
ve Claude Ricou tarafın kurulan
topluluğa daha sonra Gabriel
Boucher (1963) ve Olivier
Dejours (1975) katıldı.
D ri, tahta ve metalden yapılan
400 kadar çeşidi vurmaçalgıyı
çalan topluluğun kurulduğu
yıllarda henüz repertuar yoktu;
ancak kısa zamanda aralarında
Aperghis, Ballif (Cendres/1972),
Barraque (Chant apres
Chant/1966), Boulez,
Boucourechliev, Cage, Eloy,
Jolas, ]oliver (Ceremonial/1969),
Malec, Messiaen (7 Ha'i
Ka'i/1963, Couleurs de la Cite
Celesre/1964, Et expecto
resurrectionem mortuorum/
1965), Nigg, Ohana (Etudes
Choreographiques/ 1963), De
Pablo, Penderecki, erocki,
Tona Scherchen, Stockhausen,
Ta'ira ve Xenakis'i
(Ple'iades/1979) sayabileceğimiz
birçok çağdaş be teciye eserler
sipari edilerek repertuar
oluşturuldu. Varese, 1 3
vurmaçalgı için bestelemiş
olduğu İonisation adlı eserinin
altı vurmaçalgı tarafından
yorumu için topluluğa özel
olarak izin verdi; Xenakis 109
metalik sesren oluşan Xi-Xen
adlı özel çalgıyı tasarladı.
Topluluk günümüzde şu
üyelerden kuruludur:
1957 doğumlu olan Jean-Paul
BERNARD, Toulon
Kon ervatuarı'nda, Strasburg
Vurmaçalgılar Topluluğu'nun
kurucu üyelerinden olan
Georges Van Guchr'un öğrencisi
olmuş; konservaruan 1985
yılında birincilik ödülüyle
bitirrniş ve 1986'da topluluğa
katılını tır.

SIEM ENS
Katkılarından dolayı SİEMENS'e teşekkür ederiz.
We should /ike to thank SIEMENSfor their contributions.
Bu konser Fransa Kültür Bakanlığı Müzik ve Dans Müdürlüğü-Aisace Bölgesi Bas-Rhin Bölümü ve
Strasburg Kenti 'nin işbirliğiyle gerçekleşmiştir/Ce concert est realise avec l 'a ide de la Directian de la
Musique et la Dance!Ministere Français de la Culture-La Region Alsace, Le Departement du Bas
Rhin, La Vi/le de Strasbourg.
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Topluluğun nakliyesi AFAA-Association Française d'Action Artistique ve TUR AVRUPA
HAVAY011ARJ A.Ş. tarafından sağlanmıştır.!Ibe transportation oj the Ensemb/e has
been provided by AFAA-Association Française d'Action Artistique et 77JR EUROPEAN
AIRWAYS INC.

1959 Doğumlu Guillaume
BLAISE, Sylvio GUALDA'nın
sınıfından Versailles Bölge i
Ulusal Konservatuarı'nı
vurmaçalgı dalında eref
Madalyası'yla bitirmiş ve 1986'da
topluluğun üyesi olmuştur.
Chri rian HAMOUY 1955'de
doğmuş; Bordeaux
Konservatuarı'nda piyano
birincilik ödülünü alınış, ayrıca
Boulogne Konservatuarı'nı
Michel Cals'ın sınıfından
vurmaçalgılar birincilik ödülüyle

bitirmiş, 1983 yılında topluluğa
katılmıştır.
1955 Yılında doğan Keiko
AKAMURA, Osaka Güzel
anatlar Ü niversitesi'nden piyano
ve vurmaçalgılar diplaması
alnu ; daha onra trasburg
Konservatuarı'nda, topluluğun
ilk üyelerinden olan Jean
Batigne ile eğitim görmüş ve
birineilikle mezun olmuştur.
Cenevre uluslararası
yarışmasında ödül alan
Nakamura, topluluğa 1981 'de
katılnuştır.
Claire TALİ BART 1963 yılında
doğmuş, eğitim gördüğü
Ver ailles Bölgesi Ulusal
Konservatuarı'ndan 1982'de
piyano, 1984'de de vurmaçalgılar
birincilik ödüllerini almıştır. 1989
Yılında da topluluk üye i
olmuştur.
Vincent VERGNAİ S 1961'de
doğmuş, Lyon Bölgesi Ulusal
Konservatuarı'nda Alain
Londeix'in öğrencisi olmu ve
1983'de vurmaçalgılar dalında
altın madalya almıştır. Daha
sonra eğitimini ürdürdüğü Lyon
Ulusal Yüksek Konservatuarı'nda
François Dupin ile eğitim
görmüş ve 1987'de birincilik
ödülüyle mezun olmuştur. 1986
yılından beri topluluğun üyesidir

MA.CHE

Aera

Clermont-Ferrand'da doğan
Fransız besteci ve teorisyen
François-Bernard Mache, önce
Ecole ormale uperieure'de
edebiyat öğrenimi yapmış; onra
Paris Konservatuarı'nda Olivier
Messiaen ile çalışmış, böylece
Messiaen ve Van�se'den
etkilenrniş, "Seriel" müzik ve
soyut müzik alanlarına
yönelmiştir.
Mache'a göre, her es müzik
olarak değerlendirilebilir; ancak
temel müzik birimi bir ses
nesnesi değil, daha çok onun
yakın bir unsurudur. Mache bu
görü ü bazı eserlerine malzeme
bulmakta da kullanrruş, ilk
bestelerini iki ya da üç izli teyp
için hazırlamış; konuşma sesine,
darbuka gibi doğudan
kaynaklanan vurınaçalgılara da
yer verdiği Prelüd (1958);
Canzone (II-1963, Ill-1967, IV1968, V-1969); kadınlar korosu
ve dokuz çalgı için afous Mele
( 1958); oda orkestrası için
Synergies (1963); Le on d'une
Voix (1964); Danae (1970);

Keınit (1970); piyano, orkestra
ve teyp için Raınbaramb (1972);
altı vurmaçalgı ve iki izli teyp
için Marea (1974) gibi eserler
yazmıştır.
Onun 1978'de Fransa Kültür
Bakanlığı Müzik Dairesi
tarafından ısınarlanan ve
Strasburg Vurmaçalgılar
Topluluğu'na ithaf ettiği Aera
adlı eseri ilk kez Paris'te Palais
des Arts'da 30 Mart 1979 günü
seslendirilmiştir.
François-Bernard Mache eserini
şöyle tanırrılıyor:
·Yunanca "Hava" arılamına gelen
Aera, 1974'deki besteın Marea ile
yarım uyaklıdır. Marea'da
Tayland gongları, çanlar,
mariınbalar, vibraforılar,
glockenspiel ve ziller
kullanılmasına karşın, Aera'da
arınonik boyutlar ve tempoların
süperpoze olarak işlenmesi
öngörülmüştür. Ancak bu
arınoninin geleneksel sisterrılerle
bir ilgisi yoktur. Bu armoni daha
çok bir kimyasal bileşim gibi,
esierin karışımıyla elde edilen
bir renkler oyunudur. Bu
bileşirrıleri harekete getiren
kural, sürekli genişleyerek
tekrarlanan, bazan tam ritrnik
uyuınla, bazan da ikiden altıya
değişen tempoların süperpazesi
ile oluşur. Mantıktaki tartışmaya
açık arılamıyla "Fikir
Yoksunluğu" ve düşünceyi bir
biçiınde kısa devreye uğrarmak
için kullanılan tınıların özel
uyumu -ne Tibet'i, ne de Bali'yi
çağrıştırmadan- Aera'yı kutsal
müziklerin alanına sokar.
Hemen oluşan duyumsal hareket
ile Aera, hipnoz ve analize uzak
kalan bir özel berraklığa yönelir.
Eğer "Kehanet" sözcüğünün ses
alanında bir karşılığı olsaydı,
esinin orada aranması gerektiği
söylenebilirdi·. (Süre 20')

XENAKİS
Plei'ades

Romanya'nın İ brail (Braila)
kentinde Yunarılı bir ailenin
çocuğu olarak doğan Fransız
uyruklu besteci İ annis Xenakis,
daha 12 yaşında Aristotelis
Kundurov'dan müzik dersleri
alınış, Yunan müziğindeki Bizans
ve halk müziği unsurlarını
incelemiş, sonra da bilimsel
eğitim görmüş ve Atina teknik
okulundan 1947'de mühendis
olarak mezun olmuştur. Aynı yıl
Paris'e giderek Honegger,
Mill1aud ve Messiaen ile müzik

öğrenimi görmüş, ürılü mimar Le
Corbusier'nin çağrısı üzerine 12
yıl mimari proje çalışmalarına
katılmış, çeşitli mimari plarıların
yanısıra müzikle de ilgilerek
besteler yapmıştır. 1955'de Hans
Rosbaud'un yönetiminde
Donaueschingen'de Metastasis,
1957'de Hermann Scherchen
yönetiminde Münil1'te
Pithoprakta ve 1958'de Buenos
Aires'te Achorripsis adlı orkestra
eserleri çalınan Xenakis,
gördüğü ilgi üzerine kendini
tümüyle müziğe vermiştir.
·Makinelerden korkmayın; ortlar
insan beyninden daha çabuk
hesap yapabilen araçlardır· diyen
Xenakis, müzikte rasiantının
yerini biliınsel olarak araştırmış;
bunun bir bütün şekline, beste
formuna ulaşması için yeni bir
düzenin temelini kurarak
"Determinizm" (Belirlenim)
ilkesine varmıştır. Rasiantıyı
bilimsel bir kavram olarak gören
besteci, bu rasiantıların
tekrarında belirlenen kurallarla
oluşan müziğine Stochastique
(Stokastik) adını vermiş;
"Olasılıklara göre Eylem"de
(Pithoprakta) ınatematikçilerin
"Büyük Sayılar Kuralları"na göre,
notaları grafik kağıtları üzerinde
göstermiş; 1965'teki Akrata'da
(Arık) "Biçim Değiştiren
Kümeler" öğretisini uygulamıştır.
Onun 1979'da, Strasburg Kenti
şiparişi olarak bestelediği ve
Strasburg Vurmaçalgılar
Topluluğu'na ithaf ettiği Plelades
(Ple'ide'ler) adlı eseri ilk kez 3
Mayıs 1 979'da Ren Balesi'nin
katkısıyla seslendirilmiştir.
Ple'iades, ya da Pleyd'ler Kuzey
yarınlkürede yalnızca kış
aylarında görülebilen ve Boğa
burcunun sağında yer alan Pleyd
adlı parlak yıldız kümesidir.
Hafif puslu olan kümeden çıplak
gözle ancak altı tanesi
görülebilir. Yunan mitolojisine
göre bu yıldız kümesi Ay
Tanrıçası Artemis'in hizmetkarı
olan yedi kızkardeşi simgeler.
Bunlardan biri olan Elektra, oğlu
Dardanus'un kurduğu Troya
kentinin yıkılmasından duyduğu
üzüntüyle bir kuyruklu yıldız
şeklinde kaybolmuştur. Pleyd'ın
yanında görülen pusun da
kızkardeşlerin Elektra için
döktükleri gözyaşlarından
oluştuğu arılatılır. Ayrıca Pleyd
adıyla, eserin ithaf edildiği
Strasburg Vurmaçalgılar
Topluluğu'nun altı üyesine de
atıfta bulunulmuştur.

eserde vibrafon ve marimba gibi
çalgıları da kapsayan çok çeşitli
vurmaçalgılar arasında özellikle
bu eser için imal edilmiş olan
Sixxen (Siks-ksen) adlı çalgı da
kullanılır. Eser dört bölüme
ayrılır; her bölüm de, çalgıların
yapıldığı malzerneye ve
çıkardıkları sese göre
adlandırılmıştır. 1 . Bölüm
Karışırrılar (Melanges) adını taşır.
2. Bölüm metalden yapılan
çalgılar (Metaux), 3. Bölüm
klavyeliçalgılar (Claviers), 4.
Bölüm ise deriden yapılan
çalgılar (Peaux) olarak
sıralanmıştır. Sixxen adlı çalgı
metaller arasında yeralır. Altı
arılamına gelen ve altı çalgıcıyı
da tanırrtlayan Six ile Xenakis'in
isminin ilk üç harfi olan Xen'den
oluşan Sixxen kelimesi, gümüş
kaplı 19 dikdörtgen, vibrafon
tuşlarından daha geniş plakanın
yanyana getirilmesiyle oluşan
çalgıyı belirler. Eserin notaları
porteye yazılı olamasına karşın
çalgılar bir üçlü, ya da dörtlü
farkla akort edildiği için de
hiçbir zaman unison ses elde
edilemez. Sixxen'in volümü de
çok olmakla birlikte titreşimi kısa
sürer ve çalgı özellikle Bali'nin
Gamelan müziğini, Japonya'da
törenlerde kullanılan çalgıları,
Akdeniz yöresindeki kilise
çarılarını, Alplerin inek çarılarını
anın1satır. Klavyeliçalgılarda ise
alışılmış çalgılara karşın, Xenakis
güçlü ve özgün bir ses
yoğurıluğu öngörmüştür.
Böylece batının geleneksel
sistemine karşı gelinir. Bu ses
yapıları da rasiantısal olarak
doğar ve Messiaen'ın "Başka
tona sınırlı aktarılan modlar"
tanıınına uyar; bu da
minimalizme benzer biçimde
tınıların üstüste binmesine yol
açar. (Süre 43')

Yoğun bir tını zenginliği olan
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STRASBURG
VURMAÇALGlLAR
TOPLULUGU
LES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG
Müzisyenler/Musicians
jean-Paul BERNARD
Guillaume BLAISE
Christian HAMOUY
Keiko NAKAMURA
Claire TALIBART
Vincent VERGNAIS

Edgar VARESE 0883-1965)
"Ionisation"

John CAGE 0912)
"First Constnıction in Metal"
ARA!INTERMISSION

Iannis XENAKIS 0922)
"Plelades"

SIEMENS
Katkılanndan dolayı SİEMENS'e teşekkür ederiz.
ıve should /ike to thank SIEMENSfor their contributions.
Bu konser Fransa Kültür Bakanlığı Müzik ve Dans Müdürlüğü-Aisace Bölgesi Bas-Rhin Bölümü ve
Strasburg Kenti'nin işbirliğiyle gerçekleşmiştir/Ce concert est realise avec l 'a ide de la Directian de la
Musique et la Dance/Ministere Français de la Culture-La Region Alsace, Le Departement du Bas
Rhin, La Vi/le de Strasbourg.
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HAV.1YOLLARI A.Ş. tarafından sağlanmıştır/The transportation of the Ensemb/e has
been provided by AFAA-Association Française d'Action Artistique et TUR EUROPEAN
AIRWAYS INC

VARE E
İon isation

Paris't doğan, Amerikan
uyruğuna geçerek New York'ta
ölen Eclgar Varese yirminci
yüzyıla damgasını vuran önemli
b stecilerden olmasına karşın,
plak şirketleri onun cesur
atılımlı b stelerini uzun yıllar
yayınlamağa ce aret
eclememişlerdi. .. 1893'de ailesi
Torino'ya yerleşen Varese, önce
mühendislik öğrenimine
yönetmişse de 1900'larda
konservaruar müdürü Giovanni
Bolzoni ile müzik çalışmalarına
başlamış; 1903'de Paris'e
giderek Schola Cantorum'da
müzik öğrenimini sürdürmüştür.
Ü nlü organist Charles Marie
Vidor ile Albert Roussel ve
lincent D'Indy'nin öğrencisi
)!muş, yeteneği ile Paris Kenti
)Ursuyla ödüllendirilmiş; genç
1aşında Debus y ve Romain
�olland tarafından teşvik edilmiş
1e korunmuştur.
�manya'daki yorumunda büyük
:epki ile karşılanan, sonra da bir
yangında yanan ilk e eri
Bourgogne'clan sonra 1916'da
Amerika'ya göç eden Varese,
önceleri orkestra yöneticiliği ile
bu ülkedeki kariyerine ba lamı ,
1921'de Carlos Salzedo ile
l nternational Compasers Guild'i
(Uluslararası Besteciler Birliği)
kurmuş; chönberg, Berg,
Webern gibi çağdaş besteciler
yanında kendi eserlerini de
(Offrancles/1922,
Hyperprism/1923,
Octanclre/1924, İ ntegrales/1925)
büyük prote tolara, hatta
yumruklaşmalara karşın birliğin
kon erlerinde dinleyicilere
sunmuştur.
1928-33 yılları arasında tekrar
Paris'te yaşayan Varese'in 192931 yılları ara ında, 40 değişik
vurmaçalgıyı çalan 13
perküsyonist için yazdığı
Ianisation (Iyonizasyon)

yirminci yüzyılın baş yapıtları
arasında sayılır. Ayrıca batı
dünyasının müzik tarihinde,
yalnızca vurmaçalgılar için
yazılan ilk eser olan ionisation,
vurmaçalgıların gücüyle yüklü
ıitm temeline dayanır. Doğu
ülkelerinin müziğinde pekçok
kullanılan vurmaçalgılar
Varese'den önce de
değerlendirilmişti. Ancak,
giderek güçleşen düzenlerle
türlü ses oyunlarına
ulaşılmasından yararlanan
Vare e, yeni bir plastik tını elde
etmi , hayal gücünden önce
ritmik hücrelerin değişimi ve
varyasyonu ile e i bilimsel
olarak işlemiş, böylece yeni bir
çığır açmış, bundan başka
sevdiği kentsel çevreyi de
yansıtma olanağını bulmuştur.

sirenle uyarmaya başlayan ve
bunu sürdüren bu canlı tırulı ve
yaşayan eser, bu yönüyle
pekçok genç besteciyi de
etkilemiştir.

1951'de illinois
Üniversitesi'ndeki konserde
tekran istenilecek kadar
benimsenen eserde Varese'in iki
önemli unsuıu ritm ve tını,
vurmaçalgılada daha uygun bir
gerçekleşme ortarnı bulmuştur.
Bu vurmaçalgıların tını
özelliklerini ustaca işleyen
Van�se, nota yükseklikleri belirli
olan piyano, çan gibi çalgılarla
yükseklikleri belirsiz olan zil,
çubuk gibi çalgıları iki karşıt
tınısal yüzey olarak
değerlendirmiş; yükseklikleri
değişken, kaygan olan sirenler
ve aslan seslerini bu iki yüzeyi
İlk kez icolas Slonimsky
bağlamakta kullanınıştır. Son 1 7
yönetimindeki 13 vurmaçalgıcı
ölçüde de yükseklikleri belirli
tarafından New York'da Carnegie çalgılar olan piyano, borıı biçimi
Hall'da 6 Mart 1933'de
çarılar, glockenspiel arasında
seslendirilen ve türlü tepkilerle
bölüştürülen üç akorun ritmik
karşılarran ionisation'u daha
düzerılemeleri esere egemen
sonraları, Amerikalı ünlü besteci olur.
ve eleştirmen Virgil Thomson,
Eserin altı vurmaçalgı için
·Bana göre bu eser bir klasik
düzenlemesini, bir süre Strasburg
olmak üzeredir· diye
topluluğu yöneticiliğini yapan
tanımlamıştır. Daha önce,
Georges Van Gucht
1930'larda Berlin'li
gerçekleştirmiş ve bu şekliyle
müziksevedere Varese'in Areana
Ionisation ilk kez Almanya'nın
adlı orkestra eserini tanıtmaya
Baden-Baden kentinde,
çalışan Slonimsky, Almanya'da
Güneybatı Almanya Radyosu
bu konserden şoke olmuş bir
(Südwestfunk) stüdyolarında
kitleyle kar ılaşrnı , ancak
seslendirilmiştir. ( üre 7')
1950'de yeni müziğin Kabe'si
Darmstadt'ta ionisation'u
yöneten Hermann Scherchen
Alman müzikseverleri -kısmen
First Constrnction
de olsa- çağdaş müziğe
alıştırabilmişti.
in Metal

CAGE

Daha 1913'lerde gürültü
sanatının, Bruitismus'un
kurallarını koyan İtalyan fütiıist
müzikçi Luigi Russolo ile
başladığı öne sürülen bu gelişme
travinski, Milhaud, Bartok,
Antheil, Hindemith gibi
bestecilerle güçlenmiş ve
1931 'de tamamlanan Ionisation
ile sonuca ulaşmıştır. Bu
eserdeki 40 vurmaçalgı arasında
büyüklü küçüklü davullar, ziller,
tahta çubuklar, piyano, çanlar,
canavar düdükleri (sirenler)
yanında aslan kükreyişi gibi
tınılar da kullanılmıştır. Bu
çalgıların görünümüne göre bir
kaos gibi olması gereken eser,
Slonirnsky'nin analizine göre
sonat formunda yazılmıştır ve bu
gürültü renkleri arasında en
rahatsız edici olarak ta sirenler
yer alır. Daha başlangıçta karşı
taraflara glissando ile yönelen iki

Los Angeles'da doğan Amerikalı
b steci, filozof ve müzik yazarı
John Cage, ülkesinde uzun yıllar
öncü (Avant-garde) müziğin
merkezi olarak kalmış;
eserleriyle, estetik düşünceleriyle
pekçok çevreyi etkilemiştir.
Bir mucidin oğlu ve lisede sınıf
birincisi olan Cage koleji

terkederek uzun yıllar Avrupa'da
gezmiş; müzik, sanat, mimari
konularıyla ilgilenmiş; 1933'de
New York'a giderek Adolph
Weiss ile kompozisyon, Cowell
ile çağdaş müzik öğrenimi
görmüş; Los Angeles'de
Schönberg ile kontrpuan
çalışmış; Guggenl1eim Vakfı ile
Amerikan Sanat ve Edebiyat
Ulusal Akademisi'nden yardın1
görmüş; Merce Cunningham
Dans Topluluğu'nun müzik
yönetimini üstlenmiş ve hatta bu
toplulukla birlikte 13. İstanbul
Festivali'ne de katılmıştır.
Cage'in eserlerinin yer aldığı
konserler bir konserden çok bir
gösteriye dönüşür: Çünkü işitseı
görsel (audio-visual) eserlerin de
öncüsü sayılan Cage, bazan
1952'deki Su Müziği'nde olduğu
gibi piyaniste çeşitli düdükleri
çalmak, radyoyu karışurarak kısa
dalgada istasyon aramak, su
dolu kaplara üflemek, iskambil
kağıtlarıyla fal açmak gibi garip
görevler de yükler. Aynı yıl
yazdığı 4'33" adlı üç bölümlü
parçada ise baştan sona hiçbir
ses duyulmaz, dört dakika 33
saniye süreyle yalnızca sessizlik
egemen olur.

tane daha yazdığı Madenden
Yapı (Constrııction in Metal)
eserlerinin ilkinele Cage, altı
vurmaçalgıoya yer vermiş;
orkestra çanları, gökgürültüsü
sesleri çıkartan metal plakalar,
piyano, kızak çanları, inek
çanları, Japon tapınak çanları,
Türk zilleri, örsler, su gongları,
tamtamlar da kullanınıştır.
"Madenden Yapı No. l "in ilk 16
ölçüsünde ritm 4+3+2+3+4
olarak değişir ve 16 kez
teharlanır.
Bu eserin yazıldığı yıl Cage,
vurmaçalgılar tarafından
yorumlanan müziği devrimci
olarak nitelemiş; ses ve ritmin
uzun süre onclokuzuncu yüzyılın
kısıtlamasında kaldığını, bu
konuda savaşınun gerektiğini,
elektronik müzikle
kulaklarırnızın özgürlüğe
kavuşacağı savını öne sürmüş ve
kurallara uygun bir anarşinin
geçerli olacağını söyliyerek her
yola baş vurarak mutlaka
herhangi bir ses çıkararak bu
deneyimin sürdürülmesini, hatta
bir insanın başaramıyacağı
deneyimin makinalar tarafından
yürütülmesini istemiştir.

Metalden yapılmış
vurmaçalgıların yer aldığı eser
Çeşitli topluluklar karşısında
konuşmalar yapan ve bunlarda - böylece sesin özgürlüğe
kavuşmasının ilk adımlarından
alışılınışın dışında- müziğinde
birini sin1geler ve müzikle
uyguladığı sistemle, bazan aynı
cümleyi çok kez tekrarlayarak,
gürültü arasındaki ayırın1ı
yokeder. Ayrıca sessizliği
bazan da önceden hazırladığı
beş cümleyle cevap veren, bazan müzikal bir unsur olarak ele
da rasiantıları kullanan, ama her alarak rasiantıyı da yaşamın bir
başka ögesi olarak vurgular.
seferinde ilginç yorumlar
(Süre 12')
oluşturan Cage herşeyin,
seslerin, öykülerin, tüm
varlıkların birbirleriyle ilintili
olduğunu göstermek istemiştir.
Cage'e göre bu karmaşık örgü
Plei'ades
belli bir ilişkiyle
basitleştirilmediğinde ise daha da Bakınız Strasburg Vurmaçalgılar
Topluluğu konseri: 3.7.1991.
belirginleşir.

XENAKİS

Müzikte ilk olarak, piyanonun
içine daha önceden karton,
lastik, tahta parçaları, tarak gibi
şeyler yerleştirerek elde ettiği
hazırlanmış (prepared) piyanoyla
ilgi çeken Cage, 12 ton
müziğiyle de uğraşmış,
vurmaçalgılardan oluşan
topluluklar kurup ortları
yönetmiş, bu çalgılar aracılığıyla
gürültüyü ele alıp incelemiş, bu
sıralarda, 1937'de yazdığı
"Construction in Metal"
(Madenden Yapı) ve "İmaginary
Landscape" (Düşse!
Görünüın/1939) eserlerinde
uzakdoğu müziklerinin havasını
yansıtınıştır.
Daha sonra 1940 ve 1941 'de iki
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ILHAN MiMAROGLU

ELEKTRONiK MüZiK
ELECTRONIC MUSIC
Programı hazırlayan ve sunan 1 Programme prepared and presented by
İ lhan MİMAROGLU

İlhan MİMARoGLU (1926)
Elektronik Fanfar (19.Uluslararası İstanbul Festivali için)
Electronic Fanfare (for the 19th International Istanbul Festival)
Pierre SCHAEFFER 0910)
Etude Pathetique (Patetik Etüd)
Pierre SCHAEFFER
Triedre Fertile"den (Verimli Üçdüzleın.li) Toccata ve Füg/
Toccata and Fugue from "Le Triedre Fertile" (The Fertile Trihedral)
"Le

Franç�is BAYLE 0932)
Trois Reves d'Oiseau (Uç Kuş Düşü/Three Bird Dreams)
•

Moqueur (Alaycı!Mocking) • Triste (Hüzün/ii/Sad) • Zen

Edızard VARESE ( 1883-1%5)
Poeme Eiectronique (Elektronik Şiir)
Bülent AREL 0919-1990)
Stereo Electronik Müzik/Stereo Electronic Music No.2

ARA •

lNTERMISSION

Vladimir USSACHEVSKY (191 1 -1990)
Wireless Fantasy (Telsiz Fantezisi)
İlhan MİMARoGLU
Wings of The Delicious Dernon (Çılgın Şeytanın Kanatları)
İlhan MİMARoGLU
Sing Me a Song of Songmy'den 3 Bölüm 1 3 Excerpts from Sing Me a Song of Songmy
•

Monodrama • Black Soldier (Kara Derili Er) (FH. Dağlarca 'nın şiiri-TS. Halman 'ın
İngilizce çevirisi/Poem by FH. Dağlarca-English translation by TS. Halman)
e lnterlude II(NHA-KHE'nin şiiri/Poem by NHA-KHE)

İlhan MİMARoGLU
Prelüd/Prelude No. 1 2
(Orhan Veli 'nin şiiri/Poem by Orhan Veli)

� Katkılanndan dolayı AlARKO HOWİNG A .Ş. ye teşekkür ederiz
� We should like to thank AlARKO HOWING A .Ş. for their contributions.
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1926'da İ stanbul'da doğan İ lhan
Mimaroğlu, Galatasaray Lisesi ve
Ankara Hukuk Fakültesi'ni
bitirmi.ş olmakla birlikte
çalı malarını tümüyle müziğe
yöneltmiştic 1945'ten ba layarak
müzik eleştirmenliği ve radyo
programcılığı alarılarındaki
çalı malarının yanısıra
besteciliğini de geliştirmi. ; 1955
yılında Rockefeller Vakfı'nın
çağırılı ı olarak New York
Coluınbia Üniversitesi'inde Paul
Henry Lan ile müzikoloji ve
Douglas Moore ile de be tecilik
alanlarında çalışını tır. 1 959'da
ew York'a sürekli olarak
yerleşen Mimaroğlu, elektronik
müzik alanında kendi çizdiği
akademik bir program izlemiş;
özellikle Vladimir
Ussachevsky'nin, bir üre ele
Eclgard Varese ve Stefan Wolpe
gibi seçkin bestecilerin öğrencisi
olmuştur.
El ktr ni.k müzik alanındaki
yapıtlarının çoğunu Columbia
Princeton Elektronik Müzik
Merkezi stüclyolarında
gerçekleştiren Mirnaroğlu,
Columbia Üniver ite i Müzik
Eğitinı Fakültesi'nde (Teaclıers
College) ilk elektronik müzik
derslerini başlatmış, 1971 yılında
Guggerılıeirn Fellowship ile
öclüll ndirilrniş, 1970'ler
boyunca yedi yıl üreyle New
York'un WBAJ Radyo
istasyonunda politik ve
toplumsal konulara ağırlık
verdiği elektronik müzik
programları yapmıştır.
Geleneksel seslendirme müziği
yapıtlarının yanında elektronik
yapıtlarının çoğunun plakları
yayırılanıruş ve bunlar dış
basında övgüler kazanını tır:
" . . . esinli bir besteci . . . " (Pop Top,
Boston); " . . . çarpıcı bir
özgürılük . . . " (Consort, Surrey,
İ ngiltere); " . . . inanıJmazca ına
bulu lu . . . " (High Fidelity, ew
York); " . . . büyüleyici bir
güzelllk." (The New York
Times); " . . . şaşırtıcı bir iıngelem
gücüyle bir araya getirilmiş çok
çeşitli sesler." (The ]erusalem
Post); " . . . canlı ve güçlü bir
dramatik nitelik, hem de çekici
bir mizah ve ince bir zeka."
(Audio and Record Rewiew,
Londra); "Beni en çok etkileyen
plaklar: Sibelius, Stravinsky,
Mozart ve İ lhan Mimaroğlu'nun
bütün plakları." Qon Anderson,
YES topluluğunun üyesi).

ELEKTRONiK MüziK
Bu konseri tanırularken
"geleneksel" ve "klasik"
terimlerini kullanmamız
gerekiyor: Geleneksel, kl.a ik bir
elektronik müzik kanseri. Bu
terimlerin elektronik müzikten
çok daha yaygın bir alanda
kullarulır olmasının bekl ntileri,
sahnede "canlı" olarak yer alan,
gözle görülen ki ilerin
seslendirdiği müziklere
yöneliktir. Oysa elektronik
müziğin gelenek elliğinin,
klasikliğinin ba ko ulu,
seslendirici-yorumcu denen
ki ilerin yokluğudur. Bu ara bir
yanlı anla ılınayı da düzeltmek,
elektronik algılarla "canlı"
olarak seslendirilen müziğin
elektronik müzik olmadığıru
belinmek gerekiyor. (
ki, ayrık
ve özel durumlarda, elektronik
ya da gelenek el çalgılarla,
gerektiğinde sesleriyle,
elektronik müziğe "canlı"
katkılarda bulunulabilir; ama
burada amacımız bu ayrık ve
özel durumlar d ğildir.)
Elektronik müzik, bestecinin
yapıtını es saprama ve
dönü türme ara larıyla omut
olarak ger ekle tirdiği bir
alandır. ota kağıdı üzerinde
soyut olarak tasarlanan,
eslendiricilerce yorumlanarak
somutla ması beklenen
müziklerin alanı değildir.
Böylece elektronik müzikle
bestecilik anatı kendini bulmuş
oluyor. Ba ka anatlarla
ko utlama söz konusu
olduğunda, b steci, yapıtını
kendi somutlaştırması
bakımından, ressamın ko uluna
eri mi bulunuyor. Müzik süre
içinde gerçekle en bir anat
olduğuna göre daha uygun bir
ko utlama, müzikle sinema
arasındakidir.
Dinleyicinin konumuysa,
müziğin kulağı gözeten bir sanat
olduğu gerçeğine bağlıdır. Bir
kon erde müziği göze görünen
ki ilerin eslendirnıesini isteme
alı kanlığından vazgeçnıek,
gözün yanında kulağın ikinci
sınıf bir organ sayılmaktan
kunarılmasını gerektirir.

MiMAROGLU

Elektronik Panfar

Bu konserin açılı müziği olarak
bestelediğim bu parça, çoğunda
elektronik kaynaklı olmayan
seslerden (çalgı sesi, insan sesi,

vb.) yararlandığım, gerektiğinde
bunları elektronik seslerle
birle tirdiğinı öbür müziklerirn
arasında, yalruz elektronik
kaynaklı seslerle gerçekle tirilmiş
olma ı bakumndan ayrık bir
durumdadır. Parçanın adı
amacını belirtmeye yeter
ayılabilir e de, bir fanfarın
enliklere yara ık törensel
niteliği, banda mızıka izlenimi
verebilecek gibi i leruni
el ktronik se !erin seçiminde
koyuya çalan renklerin
gözetiimi ve kakı maların
köktenci bir tutunıla kullanılrru
olmasının da etkisiyle,öbür
müziklerimin genel anlatımsal
niteliğine dönüşmü oluyor.
( üre 2'53")

SCHAEFFER
Etude Pathetique

Elektronik müziğin doğu u,
Pi rr Schaeffer ( 1910) Fransız
Radyo ve Televizyonu RTF'de
kurduğu Deneme Stüdyosu'nda
( tudio d' ssai) önce radyofonik
amaçlarla başlattığı araştırmaları
sonra müziğe yönelip 1948
yılında "Etudes de bruits"
(Gürültü alı maları) adını
verdiği be par ayı onaya
çıkarıy r. Henüz e ericlinin
kolaylıkianna eri emeyip asetat
plaklar üzerine yazdığı sesleri
özellikle "kapalı yiv" yordarruyla
i leyerek geli tirdiği parçalardı
bunlar. Elektronik müzikle
sinema arasında bir koşutluk
kurn1u olduğumuza göre, bu ilk
be çalı ma arasından eçtiğirn
ve "Etude aux casseroles"
(Tencere çalı ması) diye de
bilinen "Etude pathetique"i
dini rken, sinemarun doğduğu
çağdan kalına filmler, Lumiere
karele !erin, hele, daha uygun bir
benzetmeyle, Melies'in filmleri
gözümüzün önünde canlanabilir.
(Süre 3'20")

SCHAEFFER
Toccata et Fugue
Schaeffer ilk Çalı malarıyla hem
de "Musique concrete" (Somut
müzik) kuramını geliştirmeye
ba lamı tı. Bu terim genellikle
elektronik olmayan ses
kaynaklarından yararlanan müzik
türü olarak anlaşılmış ve yalnız
elektronik kaynaklı seslerin
kullanıldığı müziklere gereksiz
bir kar ıtlık durumuna
yerle tirilıni tir. Oysa Musique
concrete terimi, ba vı.ırulan
kaynaklar ne olursa olsun, ses
somutluğuna olanak veren bir
onamda yaratılmış yapıtlara
uygulanır ve gerektiğinde, sırası
dü tüğünde "elektronik müzik"
yerine kullanılabilir. Gene de, bir
yandan "Musique concrete"
teriminin çağrı ımının, öte
yandan da adının elektronik
kaynaklı olmayan eslerle
birle tirilmi olmasırun etkisiyle
chaeffer'in 1960'ta bestelerneyi
uzun süre bırakıp 1975 yılında
yeniden yaratıcılığa döndüğünde
yalnız elektronik seslerden
yararlanan bir yapıt vermesi
beklenmedik bir olay sayılını tı.
Oysa, Bernard Dürr'ün teknik
yardımıyla gerçekleştirdiği ve "Le
Triedre fenile" (Verimli
Üçdüzlemli) adını verdiği, yedi
parçadan kurulu yapıtı da bir
"Musique concrete" örneğidir.
Söz konusu üç düzlem, sesin
üresi, yüksekliği ve yeğinliğidir.
Sunduğumuz "Toccata et fugue"
bölümü, Bach'tan bu yana
köprülerin altından pek çok
suyun akmış olduğunu da
düşündürüyor olsa gerek. (Süre
4'45")

l'AudiovisueVGroupe de
Recherches Musicales) olarak
gelişen örgütün çerçevesi içinde
yıllar boyunca birçok bestecinin
verdiği yapıtlar elektronik
müziğin ve genellikle çağda
Fransız müziğinin en seçkin
aşarnalarım örneklemektedir.
François Bayle ( 1 932)
I A/GRM'in başkaru ve ileri
gelen bestecilerinden biridir. " ç
Kuş Düşü"nün ilk bölümü,
oldukları gibi tmlayan çalgı
seslerini içermesiyle, "canlı"
seslendirme izlenirni veren
ögelerin yalruz ses şeridinden
dinletilrnek üzere kurulmuş ses
yapılarında yer almasının bir
örneği olması bakınundan da
ilginçtir. Bayle bu ilk bölümü
1963 yılında, öbür iki bölümüyse
1971'de bestelemi tir. İkaros
konusunun efsaneler arasındaki
önemli yerini ele alan besteci,
yapıtının özellikle bu efsanenin
dü te uçma ya da uçma dü ü
olarak psikanalizde kazandığı
yeri, böylece imgelemin güçlü
bir eğiliınirıi yansıttığına
değiniyor ve imgelemi üç
davranışa yönelttiğini beliıtiyor:
"Alaycı" bir tı.ınımu yansıtan ilk
bölümü çok renkli bir yelpaze
gibi görünüyor; "Hüzünlü" dü e
onca bir dü man güç egemendir;
"Zen" ise anık niçin ve nasıl
şakıyacağını öğreruniş feylesof
bir ku un imgesi. (Toplam süre
9'45")

VARESE

Poeme Electronique

BAYLE

Trois Reves D'Oiseau

Pierre Schaeffer'in ilk
deneylerinden bu yana, Fransa
Radyosu'na bağlı Ses ve Görüntü
Enstitüsü/Müzik Araştırmaları
Topluluğu (L'lnstitut National de

Yirminci yüzyıl müziğinin büyük
öncü yaratıcılarından Edgard
Varese (1883-1965) hem de
"elektronik müziğin babası" diye
tarunır. Bu yolda tanınmanın
aslında Pierre Schaeffer'e yara ık
sayılmasının daha doğru olup
olmayacağını dü ünürken,
Varese'in çok daha önceden
elektroniğin müzikteki görevini
öngörmüş olduğunu; ama teknik
olanaklara eri emediği için
düşündüğünü uzun yıllar
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gerçekleştiremediğini; nitekim
elektronik olanaklardan
yararlanan ilk yapıtını, "Deserts"in
ses şeridi bölümlerini Schaeffer'in
çağrısıyla 1954 yılında Fransa
Radyosu'nun o evreele Somut
Müzik Araştırmaları Topluluğu
(Groupe de Recherches de
Musique Concrete) adını taşıyan
stüdyolarında bestelediğini göz
önünde tutmak gerekir. Varese'in
"Poeme electronique" dışında
elektronik müzik alanında, ya da
kendi kullandığı bir terimle "son
organise (örgütlenmiş ses) dediği
ortamda bestelenmiş yapıtları
"Deserts"in ses şeridi
bölümlerinin iki ayrı uyarlaması
ve pek az bilinen "La Processian
de Verges" fılm müziği ile
sınırlıdır. Elektronik müziğin
kliisiklerinden sayılan "Poeme
electronique"i Varese, 1958
Brüksel Fuarı'nda Le
Corbusier'nin Philips pavydnu
için, Philips'in Eindhoven'deki
teknik olanaklarından yaralanarak
bestelemiştir. Kuruluşunda ses
kaynağı olarak hem elektronik
olan hem de olmayan sesler
kullanmış olan besteci, yapıtının
arılatırnsal yanı üzerinde bir
açıklama yapmaktan kaçınmışsa
da müziğin sonuna doğru
duyulan bir sesine değinerek
•trajedi ve engizisyon arılatmak
istedim·demiş olması bu konuda
bir ipucu olarak görülür. (Süre
8'05")

AREı

Stereo Electronic
Music No.2

içinde adı geçen örgütün seçkin
üyelerinden biri olarak
tanınmaya başlamış, sonradan
Yale Üniversitesi'nin elektronik
müzik stüdyosu kurmuş ve o
üniversitede bestecilik
öğretmenliği yapmış, bunun
ardından New York eyaletinde
Stony Brook Üniversitesi'nde
elektronik müzik stüdyosunun
yönetmeni ve müzik profesörü
olarak çalışmalarını
sürdürmüştür.
"Stereo Electronic Music No.2"
Columbia-Princeton Elektronik
Müzik Merkezi'nce, örgütün
onuncu yılını kutlama konserleri
için Arel'e ısmarlanmıştı. 1 970
yılında bitirdiği bu yapıtında
besteci yalnız elektronik
kaynaklı seslerden
yararlanrruştır. Are! yapıtının ana
kuruluşunun yumuşak bir
eğrinin başlıca iki doruğa
yükselmesi düşünüşünü
izlediğini, uzun çizgilerin ve
burıları kesen vurmalı etkilerin
bestenin temel ögeleri
olduğunu, yapıt boyunca
önceden sunulmuş ögelerin
sürekli olarak başkalaştırıldığıru
belirtiyor. (Süre 1 4'32")
Bu yapıt ve ardından
programımızda yer alan öbür
yapıtlar Columbia-Princeton
Elektronik Müzik Merkezi
stüdyo larında
gerçekleştirilmiştir.

USSACHEVSKY

Wireless Fantasy

anmak amacıyla bestelemiştir:
Telsiz iletişim alanında çığır açan
buluşlanyla bilinen Lee De
Forest' i.
Besteci bu yapıtına önce, hem
De Forest'i, hem de Wagner'in
"Orman Fısıltıları"nın İngilizce
adı "Forest Murmurs"u anıştıran
bir sözcük oyunuyla "De Forest
Murmurs" adını vermişti.
Parçada, nitekim, Wagner'den bir
alıntı vardır: De Forest'in
deneysel bir kısa dalga yayınında
dinlettiği "Parsifal" müziği.
Ussachevsky bu müziği,
elektronik işlemlerden geçirerek,
böyle bir yayında işitilebileceği
gibi sunuyor. "Telsiz
Fantezisi"nin bestdendiği yıl,
1960, De Forest'in ölümünden
bir yıl öncedir. (Süre 5')

MiMAROGLU
Wings of the Delirious
Demon
Yapıınında kullandığım tek ses
kaynağını, klarnet sesini,
elektronik ortamın sağladığı ses
dönüştürme yardamlarının
tümünden yararlanarak işiediğim
ve 1969 yılının son aylarında
gerçekleştirdiğim, başlıca üç
bölümü, birçok da alt bölümü olan
bu parçanın adı, "Çılgın Şeytanın
Kanatları", İlya Ehrenburg'un bir
şiirinden esinliyse de bir program
müziği değildir bu; yazınsal bir
koşutluğa uyruk değildir. Ne ki, bu
müziği izlerken dirıleyici kendince
bir program kurmak isteyebilir.
Bütün parça boyunca, diyelim ki,
kötü güçlerin sapık, taşkın
eylemlerinin irngelenmiş olduğunu
düşünebilir. Ne de olsa parçanın
adı boşuna konmuş değil. (Süre
14'47")

MiMAROGLU
Sing me a Song of
Songmy'den Üç Bölüm

Columbia Üniversitesi'nin
önceki elektronik müzik
stüdyosunun Columbia
Princeton Electronic Music
Center adıyla 1959 yılında
yeniden kurulmasıyla o yıl,
Rockefeller Vakfı'nın araştırma
çağrılısı olarak New York'a
gidip Columbia-Princeton'daki
çalışmalarına başlayan Bülent
Are! (1919-1990) kısa süre
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Arnerikan elektronik müziğinin
ileri gelen öncülerinden, Otto
Luening ile birlikte Columbia
Üniversitesi'nde ilk elektronik
müzik stüdyosunun kurucusu,
uzun yıllar Columbia
Üniversitesi'inde müzik
profesörü ve Columbia-Princeton
Elektronik Müzik Merkezi'nin
başkanı olarak çalışan Vladimir
Ussachevsky ( 1 9 1 1-1990), "Telsiz
Fantezisi"ni bir başka öncüyü

1971 yılının ürünü, politik
müziklerimin ilki, hem de
elektronik müzikle sinema
arasında gözettiğim koşutluğun
ayrıntılı bir çoğulluk ve büyük
boyutlar içinde gerçekleşmesi.
Kendi seçtiğim ve çalışlarını,
söyleyişlerini kendi denetimirn
altında ses şeridine saptayıp
kurgulama ögeleri olarak
kullandığım, gerektiğinde
elektronik işlemlerden geçirdiğim
seslendiriciler, bir fılmin
oyuncuları gibidir.
"Bana bir Songmy şarkısı söyle"
anlamına gelmekle birlikte "Sing
Me a Song of Songmy" adı
İngilizceden başka dillere

uymayan bir sözcük yakıştırması
olduğu için çeviriye yatkın
değildir. "Songmy" ise Vietnam'd:
bir kıyıının yer aldığı yörenin
adıdır.
On bölümü olan bu yapıttan
seçtiğim üç bölümün ilki olan
"Monodrama"da Freddie
Hubbard'ın çaldığı trompet
solosu, bir onraki bölümde yer
alan sözlerin "bir başka deyişle"
söylenınesi sayılabilir. Eşlikteki
seslerin tümü, trompet solosunur
elektronik olarak başkalaştırılmas
ve çoğaltılmasıyla elde edilmiştir.
"Kara Derili Er" bölümünde
trompet seslerinin yerini, özel ve
karmaşık yankı işlemlerinden
geçirilmiş (ve ilk ses alımında Ari
Mardin'in yönettiği) bir yaylı
çalgılar orkestrasının kurduğu
doku alıyor ve Hubbard bu kez
trompetini bırakıp Fazı! Hüsnü
Dağlarca'nın bir şiirini Taliit Sait
Halman'ın İngilizce çevirisinden
okuyor: ·Sen USA ordusundaki
kara derili,/Sen bir özgürlükte
kendi özgürlüğünü
kurşunlayani/Sen gövdesi bir
demir çarmıha gerili .//Bir ucu
yutrnak bu çarmıhın, adına
çalıştırmak bir ucu,/Bir ucu
satmak, bir ucu
sömürmek./Yıllardır kim onun
elini sıksa kan ağlar avucu.//Sen
bu kurtulmuş kurtulacak dağlar
dilinde necesin,/Sen USA
ordusundaki kara derili,/Sen
kendini karanlığa kitleyen
gecesin.·
Seçtiğim son bölüm olan üçüncü
bölümde Onterluele ll) Vietnamlı
yazar NHA-KHE bir şiirini kendi
dilinde okuyor. Eşlikteki ses
kuruluşları sonradan sözlerin bir
yorumuna dönüşüyor. Birkaç
alıntı bu şiirden: ·İyi uyu,
çocuğum/Dışarıda bombalar,
kurşurılar göğü
yırtıyor../Uyandığında .. yeni
örtülmüş mezarları görüp
şaşırdığında,/Gece çıkan fırtına
yaptı bunu diyeceğim sana ..
(Süre 9'26')
•

MiMAROGLU
Prelude No. 12
Bu parçacia elektronik ve "doğal"
kaynaklardan sesler bir araya
gelip, kimi çevrede deney el
müzik kavramının çağırışırnlarına
aykırı sayılabilecek bir müzik
diline uyarak nitelikli değiş
tokuşunagirişiyorlar. Orhan
Veli'nin şiirini okuyan ses Güngör
Mimaroğlu'nundur. 1967 yılının
ürürılerinden olan bu müziğimi
Federico Fellin.i "Satyricon"
filminin başlangıç bölümünde
kullanmıştı. (Süre 2'31")
İlhan MİMAROGLU

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.

C RO SK

SINCE 1846
Ömür Boyu Garantili Cross kalemlerinin Türkiye distribütörü Scrikss A.Ş.'dir.
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LOS ANGELES GİTAR DÖRTLÜSÜ
LOS ANGELES GUITAR QUARTET
Anisa ANGAROLA
John DEARMAN
William KANE GISER
Scott TENNANT

Gioachino ROSSINI 0792-1868)
"Sevil Berberi" Operası Üvertürü
"fl Barbiere di Siviglia" Overture
Gustav HOIST 0874-1934)
St. Paul Süiti/St. Paul's Suite, Op.29 No.2

( Gitara uygulayan/Arranged for the guitar by ] . Smith)
•

jig • Ostinato • Jntermezzo • Dargason

Carlo DOMENICONI 0946)
Anatolla Op.47

(Dörtlüye ithaf edilmiştir/Dedicated to the Quartet)

ARA •

JNJERMJSSJON

Michael PRAETORIUS 0571-1621)
3 Parça/Pieces

• Bransle

de la Torche

• Ballet • La

Volta

Leo BROUWER 0939)
Yağınurda Küba Manzarası/Cuhan Landscape under the Rain
Manuel DE FAilA 0876-1946)
El Aınor Brujo (Büyücü Aşkı/Love of the Magician)

(Gitar için uygulayan/Arranged for the guitar by W. Kanengiser)

1./ntroduccion y escena, 2.En la cueva - La noche, 3. Cancion del amor dolido
4.El aparecido - Danza del terror, 5.El circolo magico, 6.A Media noche,
7.Danza ritual delfuego, 8.Escena, 9.Cancion delfuegofatuo, 10. Pantomima,
1 1 .Danza deljuego de Amor, 12. Las campanas del amanecer

Katkılanndan dolayı A .R. ÇARMJKIJ HOLDiNG A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank A.R. ÇARMIKIJ HOLDING A.Ş. for their contributions.
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Los ANGELES

GiTAR DöRTLÜSÜ

Topluluk 1980 yılmda Pepe
Romero tarafından Güney
Kaliforniya Üniversitesi'nde
kuruldu ve Anisa Angarola, John
Dearman, William Kanengiser
ve Scott Tennant'tan olu an
Dörtlü, kısa zamanda
Amerika'nın önde gelen gitar
topluluklarından biri olarak ün
yaptı.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak
Doğu'da konserler veren Los
Angeles Gitar Dörtlüsü kendi
yaptıkları düzenlemeler ve
sipariş ettikleri eserlerie geniş
bir repertuar sahibi oldu.
Uluslararası New York
Yarışması'nda ödül alan ilk gitar
dörtlüsü olan topluluk 1989'da
"New England Presenter
Con ortium" tarafından
desteklenen bir turneyi
gerçekleştirdi.
Topluluğun her üyesi aynı
zamanda yetenekli birer solisttir
ve dört üye de ülke çapında
yaptlan bir seçme sonucunda
1981 Andres Segovia ihtisas
Sınıfı'na katılmaya hak
kazanmışlardır. Los Angeles
Gitar Dörtlüsü 1991 ytlında
yapacakları Avrupa turnesinden
sonra New York'ta Lincoln
Merkezi'nde konser verecektir.

Rossi i

HOLST

Sevil Berberi Uvertürü St. Paul Süiti

müziği, İ nternıezzo'dur.
Dargason ise, sekiz ölçülük,
Rond biçiminele dans edilen
onaltıncı yüzyıl i ngiliz halk dansı
ve ezgisine verilen isimdir. Aynı
zamanda Sedany (Kelt dilinde
Sidanen, ya da Silken) adıyla da
anılan, lavta ustası Dowland'ın
da kullandığı dans formu olan
Dargason'u Holst finalde stilize
ederek yeni bir anlayışla
değerlendirnıiştir.

DOMENİCONİ

Anatolia
Ünlü İtalyan opera bestecisi
Giachino Rossini, ilk ba arısını
ağladığı Taneredi opera ından
sonra, üç haftadan kısa bir
sürede, Beaumarchais'den
e inlenerek C. terbini'nin
hazırladığı Libretto üzerine
1816'da yazdığı Sevil Serberi
operası ile dünya çapında ün
kazanını ; olağanüstü melodik
yapısı, neşeli havası ile İ talyan
komik opera ının en üstün
örneklerinden birini yaratını tı.
Konu u genç Kont Almaviva'nın
yaşlı Dr.Bartolo'nun
himayesindeki Rosina'ya a ık
olması ve onu, berber
Figaro'nun yardımı ile elde etme
çaba ının komik unsurlada
yarısıtıldığı operanın çekici
uvertürü ise günümüzde
herkesin tanıdığı ezgilerle
süslüdür.
Bir nefeste beliriveren ana tema
4/4'lük ölçüdeki, canlı ve ne eli
(Ailegro vivace) temposu ile, şen
ve şakacı ürer. Noktalı
tremololarla kesik kesik
tekrarlanan, sürprizli giri ten
sonra da, Ro ini'ye özgü birçok
zarif tema gelişir. Opera için
besteleneo uvertür kaybolduğu
için Rossini bu uvertürü
sonradan çabucak yazmıştır.
(Süre 7')

i kandinav, Alman ve Rus

karışuru bir aileden gelen İ ngiliz
be teci Gustav Theodore (von)
Holst ilk müzik derslerini
organist ve piyano öğretmeni
olan babasından almış,
öğrenimini Londra'da Royal
College of Music'te tamamlamış,
müzik kariyerine de C. Rosa
Operası ile Glasgow'daki İskoç
Orke trası'nda trombon çalarak
ba lamı tır. 30 yaşından sonra
tronıbonu bırakarak Londra
cıvarındaki müzik okullarında
öğretmenlik yapmış, 1906'da St.
Paul's Kızlar Okulu'nun müzik
yöneticiliğine getirilmiş ve
buradaki üstün çabası ile okula
büyük önem kazandırmıştır.
Müziğe duyduğu büyük ilgi
nedeniyle, I. Dünya avaşı
sonlarında Ingiliz ordu unun
müzik etkinlikleri için Selanik ve
Istanbul'da da çalı an Holst'un
en önemli eseri 1 9 1 5-16
yıllarında yazdığı Planetler
(Op.32) Orkestra Süiti'dir. Tüm
ya anıını müzik çalı malarına
ayıran Holst, ölümüne kadar St.
Paul's okulunda öğretmenlik
yapmış; hafta sonu tatillerini bile
müzik odasında geçirmiştir.
1 907'de doğan kızı İ mogen'i de
piyanist olarak yeti tiren Holst
önce 1910'da yazdığı,
Cezayir'den esinli Beni Mora
Süiti (Op.29 No. l ) ile ilgi
toplamış; bu eseri, okulun
yaylıçalgılar orkestrası için 1 9 1 213 yıllarında bestelediği St.
Paul's üiti (Op.29 o.2)
iziemi tir.
Gitar için düzenlemesini ].
mith'ın yaptığı St. Paul's Süiti
dört bölümden oluşur: 1. Bölüm
6/8'lik ölçüde canlı, sıçrayarak
y� pılan Ingiliz dansı Jig'i (Gigue)
stılıze eder. 2. Bölüm orta hızda
inatçı-direngen bas O tinato'nu �
yapısı üzerine kurulmuştur. 3.
Bölüm zarif (Grazioso) bir ara

Kuzey İ talya'da Cesena'da
doğan, 13 yaşında C.L.
Mozzani'den gitar dersleri alan,
Pesaro Konservaruan ile Berlin
Müzik Yüksek Okulu'nda
öğrenim gören Carlo
Domeniconi, 1962/63/64
yıllarında Aneona Uluslararası
Gitar Festivali'nde birincilik
kazanmış; 1 977'ye kadar
Berlin'de, 1977-80 arasında da
İstanbul Devlet
Konservatuarı'nda gitar dersleri
vermiş, sonra tekrar Berlin'e
dönerek öğretim görevini
sürdürnıüş ve pekçok plak
doldurmasının yanısıra verimli
bir besteci de olmuştur. Sayısı
altıyı bulan gitar konçertosu,
Brezilya ve !talyan müziğini
yansıtan gitar parçalarından
ba ka, uzun yıllar kaldığı ve
dilini konuştuğu Türkiye'nin de
birçok ezgisini düzerılemiş;
ülkemize ait izienimlerini
canlandıran eserler bestelemiştir.
Domeniconi'nin eserlerinde
gözettiği asıl unsur, doğu ve batı
müziklerinin özgün bir
kaynaşımını oluşturmaktır. Onun
bu amaçla yazdığı ve İ stanbul
Festivallerinde seslendirilen Aşık
Veysel'in ·Uzun ince bir
yolclayırn· varyasyorıları, Ege
ezgileri etkisindeki Koyun Baba
adlı parçalarından sonra bu yıl
da, Anadolu'dan esinlendiği son
eserlerinden biri, Los Angeles

Gitar Dörtlüsü'ne ithaf ett.iği, bir
Anadolu türkü ü üzerine özgür
olarak çeşitlerneleri sergileyen
Op.47 Anatolia (Anadolu) adlı
süiti yorumlanıyor.

PRAETORİUS
Üç Parça

Alman besteci ve yazar Michael
Praetorius, onaltı ve onyedinci
yüzyılları birleştiren en ilginç
kişilerden biridir. Hem dini ' hem
de din dışı eserleri ile ilgi
çekmiş, Braunschweig
kontluğunda orkestra şefi olarak
çalışırken 1 6 1 5-20 yıllarında
yazdığı üç bölümlü "Stytagnıa
Musicum" adlı eseri çalgı müziği
için büyük bir kaynak
oluşturmu tur.
Eserlerinde lavtayı çok kez
kullanan Praetorius, çoksesli
Lied stilinde yaptığı yenilikle de
önemli bir rol oynamıştır. Onun,
bugün birçok gitaristin
repertuarında yeralan renkli
armonili, melodik ve ritmik
çekicilikteki dans parçaları, 1 6 1 2
yılında yayınladığı Terpsichore
adlı koleksiyondan alınmıştır.
Yunan mitolojisindeki dans
tanrıçasının adını taşıyan bu
koleksiyonda Praetorius, çeşitli
anonim bestecilerin eserlerini de
içeren, üçyüzü aşkın tanmını
halk dans ve ezgisini toplayarak
burıları Brarıle'ler Courante'lar
:
'
Volta'lar, Galliard lar gibi
bölümlere ayırmıştır. Ayrıca bu
eserlerin solo lavta, ya da
klavyeliçalgıları da kapsayan
çalgı topluluğu tarafından
çalınması halinde kullanılacak
şifreli yazıını da öngörmüştür.
Bu nedenle dört gitara
uygulanmasıyla bu Rönesans ve
erken Barok dönemi parçalarının
daha iyi anlaşılması
kolaylaşmaktadır.
Programda yeralan Bransle (de
la Torche), Fransa'da doğmuş
Brarıle de denilen, özellikle XIV.
Louis çağında ün kazanmış;
Shakespeare zamanında
İ ngiltere'de Brawl ya da Brantle
diye anılınış, Gavotte benzeri,
Rond biçiminde oynanan bir
danstır. BalJet ise onaltı ve
onyedinci yüzyıl İtalyan ve
Fransız saraylarında ciddi
giysilerle yapılan 4/4'lük ölçüde,
zarif ancak re mi bir danstır.
Volta basit 3/2'lik ölçüde, sevimli
ve hızlı yapıda -Volte ya da
Lavolta diye de anılan- dönerek
yapılanGaillard'dan kaynaklanan
bir !talyan dansıdır. (Süre 7')
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DE FALLA

Büyücü Aşkı

Yağmurda Küba
Manzarası
Kübalı gitarist ve besteci Leo
Brouwer, eserleri günümüz gitar
repertuarında en çok yeralan
çağdaşlar arasında başta_ gelir.
Brouwer önce Küba'da lsaac
Nicola'nın öğrencisi olmuş,
eğitimini daha sonra ABD'de
Juilliard Müzik Okulu'nda
sürdürmüştür. Ülkesinin ABD ile
ilişkilerinin gerginleşmesi
üzerine Küba'ya dönen ve ilk
kez 1983 Nisanında
gerçekleştirdiği Havana
Uluslararası Gitar Festivali'ni
kuran ve Devlet Senfoni
Orkestrası'nın da yöneticisi olan
Brouwer, parmağındaki
rahatsızlık nedeniyle dokuz
yıldır kendini tümü ile
bestelerine vermiştir. Altmış
Küba filmine müzik yazan
Brouwer'in yüzü aşkın eseri
arasında flüt, keman ve gitar
konçertolarından başka, ülkesi
falklorundan esirılenerek, ancak
çok çağdaş bir anlayışla gitar
tekniğine uyguladığı ilginç
parçaları vardır.
"Yağmurda Küba Manzarası" ise
çok modern bir eser olmayıp,
daha çok tasviri bir arılatımdadır
ve A-B-A formuna göre simetrik
olarak yazılmıştır. A bölmesinde
yağmur darrılalarının pırıltılı ve
berrak şekilde düştüğü duyulur.
Önce solo gitarda tek tek sayılan
yağmur darrılaları giderek
hızlanır, artar. Tekrartarla
çoğalan ve dört gitarda yansıyan
bu renkli doğa tablosu bir
kanaviçe gibi örülür. Tek tek
darrılalar bir tremolo ile sanki
sağanağa dönüşür. Carılı bir dans
ezgisi gibi hareketli orta bölme
B'den sonra, yağmur yavaş yavaş
azalarak A'yı değişik bir
gelişirrıle, tek tük darrılacıklarla
bu şiirsel görünümü sona erdirir.
(Süre 6')

92

Kendi ülkesinin folklorunu, en
güzel ve ilginç şekilde işleyerek
müzik dünyasına tanıtan
bestecilerin başında İspanyol
Manuel De Falla gelir.
Öğretmeni Felipe Pedrell'in de
etkisiyle daha 1902 yılında ulusal
müziğe yönelmiş ve Madrid
Güzel Sanatlar Akademisi'nin
düzenlediği yarışınada Kısa
Yaşam (La Vida Breve) operası
ödül kazanmış, ama eser ilk kez
1913'te Nice'te Şehir
Gazinosunda oynanarak başarı
elde etmiştir. Bir ara, Paris'te
yaşayan, Debussy, Ravel ve
Dukas ile dostluk ta kuran De
Falla, oruarın da etkisiyle
İspanya'nın, daha çok Endülüs
bölgesinin ınüziğine ilgi duydu:
Özellikle bu yörenin müziği
Flaınencoyu eserlerinde
kullandı. Uç Köşeli Şapka ( 1915)
ve İspanyol Bahçelerinde
Geceler ( 1916) gibi ürılü
eserlerden sonra 1921'de
Endülüs'ün merkezi sayılan
Granada'ya yerleşen ve ürılü şair
Federico Garcia Lorca ile
Flamenco üzerine çalışınalarını
yoğunlaştıran, 1922'de Cante
]ondo (Derin Şarkı) Festivali
düzerıleyen ve kentte Flamenco
Müzesi kuran De Falla'nın El
Aınor Brujo (Büyücü Aşkı) adlı
eseri bale olarak düşünülmüş ve
bu biçimiyle ilk kez Madrid'de
15 Nisan 191 5'te "Teatro de Lara"
da sahnelenrniştir. Daha sonra
De Falla balenin, piyanoyu da
içeren bir orkestra
düzenlemesini yapmış, ınezzo
sopranonun arka planda (bazan
yerine üfleıneçalgıların da)
kullanıldığı bu düzerıle eser,
Madrid'de 1916'da E. Fernandez
Arbos yönetiminde
seslendirilrniştir.
De Falla bu eseri ürılü çingene
Flamenco dansçısı Pastoria
İınperio'nun isteği üzerine
besteleıniştir: İmperio hem dans
edebileceği, hem de şarkı
söyleyebileceği bir Flaınenco
müziği düşünmüş ve konunun kendisine annesinin arılattığı
eski bir öyküyü carılandırınasını
istemişti. Besteci bu öykü
üzerine Martinez Sierra'nın metni
ile konuyu işledi: ·Genç ve güzel
çingene dul kadın Candelas aşka
susarruştır; ancak ölmüş olan çok
kıskanç ve sert karakterli
kocasının ruhunun baskısırıdadır.
Bahar geldiğinde yakışıklı genç
Carmelo'ya aşık olmasına karşırı

kıskanç ruhun aralarına
girmesiyle arzusuna kavuşamaz.
Bunun üzerine güzel ve işveli
çingene kızı Lucia'nırı ruha sahip
olmasını, kendisini ondan
kurtarmasını ister. Lucia her türlü
cilveyi, ateşli dansları deneyerek
ruhunilgisini çeker. Bu arada
Carmelo'nun Cardelas'ı öpüşü ile
büyü bozulmuş, genç dul ruhtan
kurtulmuştur•.
Bu süitte hiç bir otantik ezgi
kullanılmadığını belirten De
Falla, Endülüs falklorunun
yapısını, duygularını
yansıtmasına karşın, evrensel
karakterde bir e er yaratını tır.
Bu süitin yedinci parçası •Ateş
Ayini Dansı•, piyano
düzerılemesi ile geniş kitlelerce
de ·Ateş Dansı· adıyla tanmını
ve sevilmiştir.
Dört gitar için uygulamasını
William Kanengiser'in hazırladığı
Büyücü Aşkı -ya da Aşk Büyüsü
süiri birbirine bağlı olarak
çalınan 1 2 bölümden oluşuyor:
1 . Giriş müziği ve sahne
(Tntroduccion y escena), 2.
Çingene Mağarasında - Gece (En
la cueva - La oche), 3. Aşk
acısının şarkısı (Cancion del
amor dolido), 4. Hayalet - Korku
Dansı (El aparecido - Danza del
Terror), 5. Büyülü çember (El
circulo magico), 6. Geceyarısı (A
media Noche), 7. Ateş ayini
dansı (Danza ritual del Fuego),
8. ahne (Escena), 9. Aldatıcı
ateşin şarkısı (Cancion del fuego
fatuo), 10. Pantomim
(Pantornima), l l . Aşk oyunu
dansı (Danza del ]u ego ele
Aınor), 1 2 . Sabah çarıları (Las
campanas del amanecer).
(Süre 2 1 ')
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LOS ANGELES GİTAR DÖRTLÜSÜ
LOS ANGELES GUITAR QUARTET

Program açıklamaları için Los
Angeles Gitar Dörtlüsü
1 4.7. 199 tarihli konserine
bakınız.

Anisa ANGAROLA
john DEARMAN
William KANENGISER
Scott TENNANT

Gioachino ROSSINI 0792- 1868)
"Sevil Berberi" Operası Üvertürii
"ll Barbiere di Siviglia" Overture
Gustav HOLST 0874-1934)
St. Paul Süiti/St. Paul's Suite, Op.29 No.2

( Gitara uygulayan!Arranged for the guitar by ]. Smith)
• jig • Ostinato • Intermezzo • Dargason

Carlo DOMENICONI ( 1946)
Anatolla Op.47

(Dörtlüye ithaf edilmiştir/Dedicated to the Quartet)

ARA • INTERMISSION

Michael PRAETORIUS 0571-1621)
3 Parça/Pieces
•

Bransle de la Tarche • Ballet • La Volta

Leo BROUWER 0 939)
Yağınurda Küba Manzarası/Cuhan Landscape under the Ralıı
Manuel DE FAllA (1876-1946)
.El Amor Brujo (Büyücü Aşkı/Love of the Magician)

(Gitar için uygulayan/Arranged for the guitar by W. Kanengiser)
1.1ntroduccion y escena, 2.En la cueva - La noche, 3.Cancion del amor dolido,
4.EI aparecido - Daııza del terror, 5.El circolo ınagico, 6.A Media noche,
7.Danza ritual delfuego, B.Escena, 9.Caııcion delfuegofatuo, 10. Pantonıiına,
1 1 .Danza del juego de A ınor, 12. Las caınpanas del aınanecer

Katkılarından dolayı ENKA VAKFI Yönelim Kurulu Başkanı Sayın ŞARIK TARA ya
teşekkür ederiz.
We should !ike to thank Mr. ŞARIK TARA, President of the Board of the ENKA
FOUNDATIONfor his contributions.
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BANUpiyano/
SÖZÜAR
piano
Johannes BRAHMS 0833-1897)
Fanteziler, Op. l l6/Fantasias, Op.l l6
l . Capriccio (Presto energico), Re minör/in D minor
2./ntermezzo (Andante-Non troppo presto-Andante), La minör/in A minor
3. Capriccio (Allegra passianata-un poco meno allegro-Tempo I), Sol minör/in G minor
4./ntermezzo (Adagio), Mi Majörlin E Major
5./ntermezzo (Andante con grazia et intimissimo sentimento), Mi minör/in E minor
6./ntermezzo (Andantino teneramente), Mi Majörlin E Major
7.Capriccio (Ailegro agitato), Re minör/in D minor

Alban BERG 0885-1935)
Piyano Sonatı Op.1/Piano Sonata Op.1
•

Maessig bewegt

ARA • INTERMISSION

Claude DEBUSSY ( 1 862-1917)
Images (1. Kitap/Book 1)

•

Refiets dans l'eaue Hommage a Rameau e Mouvement

Robert SCHUMANN 0810-1856)
Kreisleriana, Op.16
l .Aeusserst bewegt: Vivacissimo (Re minör/in D minor)
2.Sehr innig und nicht zu rasch: Allegra mo/to sentimento
(Si bemol Majörlin B fiat Major)
Intermezzo I (Sehr lebhajt), Intermezzo II (Etwas bewegter)
3.Sehr A ufgeregt: Allegra mo/to agitata (Sol minör/in G minor)
4.Sehr Langsam: Adagio (Si bemol Majörlin B fiat Major)
5.Sehr Lebhaft: Mo/to vivace (Sol minör/in G minor)
6.Sehr Langsam: Adagio (Si bemol Majörlin B fiat Major)
7.Sehr Rasch: Allegra mo/to (Do minör-Mi bemol Majör/in C minor-in Efiat Major)
8.Schnell und Spielend: Allegra scherzando (Sol minör/in G minor)

Katkılanndan dolayı Sayın ARA KUYUMCUYAN'a teşekkür ederiz.
We should /ike to thank Mr. ARA KUYUMCUYANfor his contributions.
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BANU SöZÜAR
İstanbul Belediye
Konservatuan'nı Özen
Veziroğlu'nun piyano ve Raşit
Aber'in armoni sınıflarından
1 970'de bitiren Banu Sözüar,
Bruno Seidelhofer ve Alexander
Jenner ile çalı tığı Viyana Müzik
Akademisi'nden 1976'da mezun
oldu. Uluslararası piyano
kurslannda Paul Badura-Skoda,
Alfred Brendel ve ]örg Demus
ile çalıştı; daha sonraki
çalışmalarını Leonid Brumberg
ile sürdürdü.
1 982 Yılında EBU (Avrupa Yayın
Birliği) tarafından düzenlenen
bir programda Belçika Radyo ve
TV Orkestrası e liğinde
Chopin'in ikinci piyano
konçertosunu seslendiren
Sözüar, 1985 Uluslararası
İstanbul Festivali'ne katıldı;
Avrupa, Orta ve Uzak Doğu,
Sovyetler Birliği, Güney ve Orta
Amerika ülkelerinde resitat ve
konserler verdi, radyo ve
televizyon programları yaptı.
Sanatçı 1989 yılında CD
çalışmalarına başladı.

BRAHM

Fanteziler
Sanat kariyerine piyanist olarak
başlayan ve daha 14 yaşında
Hamburg'ta Bach, Beethoven,
Mendels ohn'un eserleri ile
kendi varyasyonlarını çalan,
sonra da Macar kemancı E.
Remenyi ve joseph ]oachim ile
konser turnelerini gerçekleştiren
Alman besteci johannes Brahms
20 yaşında ilk solo piyano
sonatını yazmıştı. Geç klasik çağ
tem ilcisi ve Beethoven'in
mirasçısı olarak yazdığı sonatlar,
varyasyonlar, piyano
konçertolarının ya nın da şiirsel
Schumann ve lirik chubert'in
geleneğine uygun küçük, şarla
benzeri parçalar da bestelernişti.
60 Yaşına doğru -dış
görünüşüyle- çabuk yaşlanmıştı.
Çok kez karlyerinin sonuna
geldiğini belirtiyor, ·Ben
yeterince çalıştım; şimdi sıra
gençlerde· diyordu. Ancak
klarnetçi Mühlfeld ile tanışıp
onun için olağanü tü güzellikte
iki oda müziği eseri bestelerniş,
bunu 1892'deki piyano parçaları
izlemişti: Dört kitap halinde
Op. l l6-1 17-1 1 8- 1 19 olarak
yayınlanan 20 parça harikulade
ciddi, lirik eserlerdir. 7 Parçadan
oluşan Op. l l6'ya Brahms, tam
aniaşılamayan bir nedenle,

Fanteziler adını vermiştir; ancak
bu parçalardan Prelüd ya da
Bagatel benzeri sakin, lirik
karakterdeki dördü İntermezzo
adını taşır. Geri kalan diğer üçü,
canlı, çok heyecanlı, tutkulu ve
ene�ik yapıdaki Capriccio'lardır.
Brahms, sürekli gidip yaz ayları
üre ince kaldığı Bad Ischl'de
1892'de yazdığı Fanteziler'i
·Benim acılarunın ninnileri• diye
tanımlar. Gençliğinde sevdiği
değaçiama (improvisation)
tarzına tekrar dönen bestecinin
bu eserleri, bu kez onun nıhsal
konsantrasyonunu ve klasik
forma egemenliğini sergiler.
Amaç, temanın aıtık dirıleyenleri
aşutan biçimde deği tirilerek
sunulması değil, onun
"fantezisi"nin kesin estetik
ölçülere uyarak, olgun ve ciddi
ekilde ve büyük bir anlatım
berraklığı ile yansıtılma ıdır. Bu
nedenle de, bir monolog gibi
besteelnin kendi kendine
konu arak, yanlız kendisi için
oluşturduğu bu fanteziler, onun
çizdiği kendi pottreleri
sayılabilir. Brahms'ın yaşanunın
son on yılında yakın
arkadaşlarından bile akladığı
karakter çizgileri Op. 1 16
Fantaziler'de belirginle ir.
Brahms özellikle Capriccio'larda
karanlık tutkularını, sinirli
kırgınlığını, cesaretsizliğini dışa
vurarak rahatlamı gibidir.
1 . Capriccio, Re minör tonda,
3/S'lik ölçüde, çok hızlı ve
enerjik (Presto energico)
tempoda, anlaşma kabul etmez,
eıt akorlar ve ol·:tavlarla, tutkulu
senkoplada huzursuz bir oıtam
yaratır. Bu mücadele ve karşı
koyu kimseye mutluluk vermez;
armonik, müzikal bir anlatun
kazanmaz (aynı hiddetli davranış
Fanteziler'in sonuncusu olan
yedinci capriccio'da da
görülecektir.)
2. İntermezzo, La rninör tonda,
3/4'lük ölçüde, üç bölmeli bir
lied gibidir. Önce ağırca
(Andante) tempoda zarif, biraz
kırgın bir arkı hava ındadır.
Oıta bölme çok hızlı olmayan
(non troppo presto) tempoda ve
La Majör tondadır. Clara
chumann, ilginç figürlemelerle
geli en bu ilkinden hızlı Lied'i
bülbülün şakımasına
benzetmiştir.
3. Capriccio, Sol minör tonda,
tutkulu hızla (Allegro
passionato) başlayan bir scherzo
gibidir. Aradaki törensel, lirik
havadaki ve biraz hızitea (un
poco meno allegro) bölme ile

kar ıtlık oluşturur. Yine
ba langıçtaki aynı tempoya
(Tempo I) ulaşan son bölme,
sanki ağır yük taşıyan akorlarla
sonuçlanır.
4. İntermezzo, Mi Majör tonda,
3/4'lük ölçüde, ağır (Adagio)
tempoda şiirsel bir noktürn
gibidir. Zarif melankolisi
Brahrn 'ın Liecl'lerini anımsatan
bu İntermezzo'da, piyano
edebiyatının en ilginç hülyalı
olu umlarından biri sergilenir:
İlk temada önce soru soran
tavırdaki motifle ona sakin cevap
veren motif, sekizinci ve
dokuzuncu ölçüde şarkı söyler
biçimde oluşur. Bralun sanki
kırda tek başına clolaşırmış gibi,
yarılızlık duygusunu usta bir
form bütünlüğü ile, şiir dolu bir
tınıyla, çalgı ının tüm ince
nüansları ile yansıtır; kendi ince
anatçı yönünü duyunır. (Bu
İntermezzo'yu Brahıns önceleri
"Nocturne" olarak adlandırmak
istemi tir.)
5. intermezzo, Mi minör tonda,
ağırca, zarif ve en içten
duygulada (Andante con grazia
et intimissimo sentimento)
çalınması öngörülen parça, kolay
sanılmasına karşın oldukça
zordur. Bu tarzda, iç çekermiş
gibi tavırla yonımu istenen
motif, bir çocuk arkısı ya da
Rond'unun ritmine, -ritrnik
sallanımına- sahiptir. Kısa,
gizemli, şaşutıcı ve aynı
zamanda kaprisli bir öyküyü
arılatır gibi gelir geçer.
6. İntermezzo, Mi Majör tonda,
ağırca ve acıyarak, sevgi dolu bir
tavırdaki (Andantino
teneraınente) parça ise,
Brahms'ın en büyük duygusal
derirıliğini göstermesine karşın
sade, basit yapıclaclu·. Sakin ve
zarif bir ınenuet adımıyla gelişen
tema, güzel kroınatik arınonilerle
bezenerek önce kalın, sonra da
ince seslerle yansıtılır.
7. Capriccio, Re minör toncla,

birinci Capriccio'ya benzer
biçimde, hızlı ve heyecanlı
(Allegro agitato) tempodadır.
Kaba, seıt fııtına gibi durmadan
esen bu parçanın son satırları,
sanki yokoluşu, dünyadan
çekilişi kutlayan tavrı yansıtarak,
zafer kazannuş havada biter.
( üre 22')

BERG
Sanat

müzikçilerin ve piyanistlerin
yorumunu gerektiren bir tarzda
carılandırmağa çalışır gibidir.
(Süre 9')

DEBUSSY

İmages

Viyana'da doğan Avusturyalı
çağdaş besteci Alban Berg önce
şair olmak istemiş, ancak
Malller'in müziğine olan nıtkusu
ile bu sanat dalına yönelmişti. 15
Yaşında liseyi bitirinceye kadar çoğu Opus numarası taşımayan
pekçok Lied bestelemiş, 1904
yılında Schönberg'in
kompozisyon öğrencisi olmuştur.
Bu yıllarda başlayan öğretmen
öğrenci ilişkisi zamarıla
Webern'in de katılınu ile
arkada lığa dönüşmüştü. Op.l
numarasını taşıyan ve Berg'in
solo piyano için tek eseri olan
Sonat bu dönenıin ürünüdür.
Sonat 12 ton tekniği ile
yazılmamış olmasına karşın,
Schönberg, Webern ve Berg'in
kurduğu Viyana Okulu'nun
konser progranllarında bir
slogan gibi en başta yer alır.
Çünkü, piyanist ve müzik yazarı
Klaus Billing'in deyimi ile
•anlatımın kendini kaybedecek
kadar heyecanlandığı noktadan,
yapının sonsuz değişimlerinin
heyecanına uzanan yolda bir
köprü oluşnırur•.
Berg'in sonau, normal bir
sonatın formuna uygun olarak
serim (Exposition), gelişim
(Developpement), tekrar
(Repri e) ve Coda (kuynık)
bölümlerini kapsar ve Si ıninör
tondaynuş duyguslinu verir.
Fakat bu Si minör tonalitesi
ancak başta ve soncia belirginclir.
Bu arada çok geniş
başkalaşınllar, armonik olmayan
değişinller, bu tonatireye bir
formalite anlamını kazandırır.
Sürekli kromatik adınllar, dörtlü
aralıklı akorlarla sanki bir
piyanodan çok yaylıçalgılar
havasını oluştunır. Bu yapay
sonat formunun gölgesinde
Berg, kendi insancıl sıcaklığını
ve tüm çalışma yaşamının
felsefesini -ancak usta

Fransız eınpre yonist besteci
Claude Achille Debussy'nin
veriminde solo piyano için
yazdıkları önemli bir yer tutar.
Oscar Bie'nin Piyano adlı
kitabında tanımladığı gibi,
·Duygusallık yansıtmayan ve
oluştuğu anda yitip giden
piyanonun tını ıru bir kişilik
olarak gören ve bu sesin tüm
varoluşunu, yalnızca parmağın
tuşlara hafif ya da güçlü
basışlarındaki, türlü mizaçlardaki
değişikliklerle -canlılık, sirıirlilik,
hafiflik, özgürlük, çekicilik gibi
kavramlar kazanarak
sürdürdüğüne inanan
Debussy·nin müziği gerçekten
ele -daha önce hiçbir besteelnin
cesaret edemediği- bir çığu·
açmıştır.
Debussy piyanoya Chopin'i de
aşan bir yumuşaklık getirmiş, bir
orkestranın renklerini, sanki
piyano çekiç vunı lu bir çalgı
değilınişcesine, çalgısında
duyı.ırmayı ba armış; akorlarla
sesin rengini öyle belirsiz şekilde
karıştırmıştı ki, piyano bilinen o
kesin kişilikten uzakla mıştı. Bu
tını zenginliğinin piyanoya
kazandırdığı saf şiirsel etki,
empresyonist resim stiline en
çok yaklaşan lmages (imgeler)
adlı dizinin birinci kitabında
görülür. 1905'te -ilk e inden
ayrılarak Emma Bardac ile
evlendiği yılda- tamanlladığı ilk
diziyi Debussy, o zamana kadar
yazdığı eserlerin doruğu olarak
niteler ve . Hiç de kendini
beğenmişlik yapmadan
inanıyorum ki, bu üç parça
başarılı olmu tur ve piyano
dağarında yerirıi alacaktır. . .
Schumann'ın solunda ve
Cl10pin'nin sağında . . . as you Ilke
it (nasıl isterseniz)• der. 1905
•.

.
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yılında Durand yayınevince
basılan imajlar'ın birinci dizisi ilk
kez Paris'te 3 Mart 1905'da
Societe Nationale Salonunda
ünlü piyanist Riccardo Vines
tarafından seslendirildi.
imajlar'ın ilk parçası "Reflets
dans l'eau" (Suda yansımalar),
4/8'lik ölçüde, Re bemol Majör
tonda, ağırcadan biraz hızlı
(Andantino molto) tempodadır.
Parçanın ana unsurunu su ve
ışık oyunları oluşturur. Müziği
·elemarıları sonsuzlukta söz
sahibi olan bir tür matematiğe•
benzeten ve ·doğa ile ruh
arasında aracı olarak akıcı
özelliği ile en önce suyun
simgesi olabileceğini· söyleyen
Debussy bu görüşünü, La Mer
(Deniz) ile bu parçada benzer
motifleri kullanarak da destekler.
Suda Yansımalar'ın ikinci teması
ile Deniz'in üçüncü
bölümündeki ses dizilişinin
ritmik formu değişik olmasına
kar ın anlatım aynıdır.
Kadansların bolluğu Liszt'i
anımsatsa bile ondokuzuncu
yüzyılın gösterişli yapısından
uzak olan kadanslar, pp
(pianissimo) ile ff (fortissimo)
arasındaki tüm nüanslarda
yüzerek, yokluğa ulaşır. Daha ilk
ölçüde melodik bölme
başlamadan asıl tonalitenin -Re
bemol Majörün- yedi sesinin de
bir arada tırılaması daha da
ilginçtir. Üç notadan oluşan doğa
motifı eser boyunca birlikte
duyulur. (Süre 5')
2. Parça Hommage ii Rameau
(Rameau'ya Saygı) 3/3'lük
ölçüde, Sol diyez minör tonda,
ağır ve olgun (Lent et grave)
tempodadır. Bu ağırlığın model
alındığı Sarabande'ı, geç Barok
çağı Fransız bestecisi ]. Ph.
Rameau'dan esinlenen Debussy,
parçanın başına ·Bir Sarabande
stilinde, ama güçsüz· ibaresini
yazmış. Ancak bu parça hiç te
alışılmış Sarabande dansı
formunu yansıtmaz; o çağiara ait
formlar üzerine özgür bir
düşüneeye dalıştır. Sanki o çağın
orglarının, çanlarının ağır
melankolisi duyulur; soylu bir
tarzda başlayan, geçmişten
geleceğe uzanan, diğer yandan
uzak geçmişe katı bir moda!
anlayışla kaçan düşünceler
arasında Sarabande'ın asıl ritmi,
stili farkedilmez bile. Bir arabesk
gibi uzanan çizgi, orta bölmede
temanın tersten sunuluşu ile eski ustalara bir nazire oluşturur
gibi- sürer. (Süre 7')
3. Parça Mouvement (Devinim98

Hareket), 2/4'lük ölçüde, Do
Majör tonda, canlı (Anime)
tempodadır. Debussy'nin nefret
ettiği makina hızının ritmi, bir
sürekli devinimi (moto
perpetuo), hareket özgürlüğünü
belirten bu çekingen başlıkla
aniatılmak istenilir; Mouvement,
daha çok soyut bir kavramı,
ilerde Prokofiefin Toccata'sı ile
ulaşılan ritmik gücü simgeler.
Buna karşın en önde gelen ve
ilkel olanı simge yapmıyor
Debussy; tersine triyolelerin
yarattığı monoton tını ile
doğarun ruhsal bir görünümünü
çiziyor ve A. Cortot'nun
deyimiyle . . triyolelerin eşit
mırıltısı ile Stravinski, Bartok,
Casella gibi ritmik despotluğu
ilke edinen bestecilere kaynak
oluşturuyor•. Piyano tekniği
yönünden de benzersiz olan
Debussy'nin özellikle sevdiği
gibi elierin en kısa açıklıkta bile
çapraz çalışı ve tımların çok
ustaca kullanımı parçaya ayrı bir
ilginçlik kazandırır. (Süre 4')
(Toplam süre 16')
•

.

SCHUMAN

Kreisieriana
Schumann "Sekiz Fantezi Tablo"
adını verdiği Kreisleriana'yı 1838
yılında E.T.A Hoffmann'ın
"Kapelmayster Johannes
Kreisler'in Fragınartlarla verilen
Biyografisi yanında Kedi Murr'un
Ya am Felsefesi" başlıklı
eserinden esirılenerek dört gün
içinde bestelemiştir. Eser aslında
orkestra şefi Kreisler'in değil,
kendisi ile, ilerde karısı olacak
Clara Wieck'in portresidir.
Clara ile evlenmeden iki yıl önce
yazılan eserde, yarı deli bir
müzisyen olan (Schumann ile
aynı kaderi paylaşan) Kreisler
kısa öyküler, anekdotlar ve
müzik eleştirileri ile anlatılır.
Hoffmann'ın kitabında yer alan
Kedi Murr (Mırnav) Alman
bu�uvasinin yarattığı salon
kedisi pozunda, nasıl büyük
kedi olunacağı konusunda
bilgiççe dersler verir ve bunlar
Kreisler'in yaşamındaki
bölümlerle düzerıli biçimde
kesilir.
"Sevgili Clara'ya" ithaf edeceğini
ve onun bir motifmin
kullandığım belirttiği halde
Chopin'e adanan Kreisleriana,
1843 yılında Schumann
tarafından en sevdiği eseri olarak
tanımlanmıştır. Ancak eser
Chopin'in ölümünden sonra,
onun piyanosunun üstlinde

Robert ve C/ara Schumarın

açılmamış olarak bulurumı tur.
Bazan açık ve parlak, bazan
koyu ve hüzünlü olan, ara
verilmeden çalınan bu sekiz
fantezi herşeye rağmen klasik
kalıba uygun yazılmıştır.
Bunlarda beşi tutkulu ve
heyecanlı, Si bemol Majör tonda
olan üçü ise hülyalı ve ağır
havadadır.
Re minör tonda, çok canlı
(Aeusserst Bewegt) 1 . Fantezi
önce güçlü (forte) sonra hafif
(piano) Schumann'a özgü
arpejlerle sürer. 2. Fantezi
Kreisleriana'run en melodik ve
en güzel bölümünü olu turur:
Şiirsel çoksesliliğin egemen
olduğu (Sehr innig und nicht zu
rasch-çok içten ve çok hızlı
olmayan) ikinci fantezi 3/4'lük
ölçüde, Si bemol Majör tondadır
ve besteci, belki de Clara'yı
düşlemektedir. İkinci fanteziyi,
biri çok canlı (sehr lebhaft),
diğeri biraz hareketli (etwas
bewegter) tempoda kısa iki ara
müziği (Intermezzo) izler.
Staccato akorlarla başlayan ol
minör tondaki 3. Fantezi ( ehr
aufgeregt-çok sinirli) bir ara
durolursa da yine canlı olarak
sürer. Si bemol Majör tondaki 4.
Fantezi (sehr Jangsam-çok ağır)
ciddi karakterine rağmen orta
bölmede yine de bir mutluluk
havası sezilen serbest bir
doğaçlama (emprovizasyon)
eklindedir. Çok canlı (sehr
lebhaft) tempoda başlayan ve
sonra şiirsel bir anlatıma
bürünen Sol minör 5. Fantezi'ye
bir eleştirmen "Chopin'e aygı"
başlığını uygun görmüş. 1 2/8'lik
ölçüde ve Si bemol tondaki 6.
Fantezi'de çok ağır (sehr

langsam) ve sonra rüya gibi bir
halk ezgisi önce alto, sonra
tenor ve bas perdelerde duyulur
Do minör tonda ba !ayan ve Mi
bemol Majör tonda sona eren 7.
Fantezi (sehr rasch-çok çabuk)
karanlık güçlerin pençesine
aldığı ruhu canlandırır. Dizinin
karamsar tavırdaki tek bölümü
olan yedinci Fantezi
Hoffmann'ın eserindeki, aklını
kaybederek yaşamını yitiren
sanarçıyı simgeler. Hızlı bir füg
biçiminde gelişen orta bölme de
kurtuluşu getirmez; sondaki hafı
akorlarla sunulan basit bir Lied
biçimindeki armoni,
hareketlerini akacı bir tavırla
gizlemek i teyen Kreisler'in
idealist "sanatçı aşkı"ndan
kurtuluşunu carılandırır. 8.
Fantezi (schnell und spielend
çabuk ve oynayarak) ol minör
tonda, 6/8'lik ölçüdedir. Burada
beliren ve Mendelssohn'un
Canzonetta'larını arumsatan bir
tema hafif biçimde, hareketli bir
ritim ile biçimlenir; kırık
oktavlarla Re Majör bir motif
duyulur. Korno esini andıran
tını güçlenirse de karanlığın
içinde çabucak kaybolur.
chumann'ın piyano eserleri
arasında belki de felsefi yönü en
belirgin olan Kreisleriana adeta
korkareasma, se siz ve
düşündürücü biçimde sona erer.
(Süre 32')
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NIKITA piyano/piano
MAGALOFF
Wolfgang Amadeus MOZART 0756-1791)
Sonat, Si bemol Majör/Sonata in B fiat Major, KV281
• Allegra e Andante amoroso• Rondo. Allegra

Felix MENDELSSOHN-BARTIIOLDY ( 1809-1847)
Variations Serieuses, Re minör/in D minor, Op.54
Ludwig von BEETIIOVEN 0770-1827)
Sonat No.23, Fa minör Op.57 "Appassionata"
Sonata No.23 in F minor Op.57 "Appassionata"
e Allegra assaie Andante con motoe Allegro ma non troppo

ARA •

INTERMISSION

Frederic CHOPIN (1810-1849)
24 Prelüd, Op.28/24 Preludes, Op.28
l .Do Majörlin C Major: Agitata
2.La minörl in A minor: Lento
].Sol Majörlin C Major: Vivace
4.Mi minör/in E minor: Largo
5.Re Majör/in D Major: Allegra mo/to
6.Si minör/in B minor: Lento assai
7.La Majör/in A Major: A ndantina
B.Fa diyez minör/in F sharp minor:
Mo/to agitata
9.Mi Majörlin E Major: Largo e grave
1 O.Do diyez minör/in C s harp minor:
Allegra mo/to
l l .Si Majörlin B Major: Vivace
12.Sol diyez minör/in C sharp minor:
Presto

l].Fa diyez Majörlin F sharp Major: Lento
14.Mi bemol minör/in Efiat minor: Allegra
15.Re bemol Majörlin Dfiat Major: Sostenuto
16.Si bemol minör/in Bfiat minor:
Presto con fuoco
1 7.La bemol Majörlin A fiat Major: Allegretto
18.Fa minör/in F minor: Allegra mo/to
19.Mi bemol Majörlin Efiat Major: Vivace
20.Do minör/in C minor: Largo
2l.Si bemol Majörlin B fiat Major: Cantabile
22.Sol minör/in C minor: Mo/to agitata
23.Fa Majörlin F Major: Moderato
24. Re minör/in D minor:
Allegra appassionato
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NiKİTA MAGALOFF
Petersburg'da (bugünkü
Leningrad) doğan Magaloff,
müzik eğitimini Paris'te ünlü
pedagog İsidore Philippe ile
yaptı ve konservaruan birinciJik
ödülüyle bitirdi. Uzun yıllardır
İsviçre'de yaşayan sanatçı, 194959 yılları arasında Oinu
Lipatti'nin yerine Cenevre
Konservatuarı'nda ders verdi.
Bir Chopin uzmaru olarak bütün
dünyada ün yapan Nikita
Magaloff, Avrupa'nın büyük
kentlerinde verdiği beş resitaJde
Chopin tüm piyano bestelerini
çaldı ve daha sonra bunları
Philips için plağa doldurdu.
Bach, Mozart, Beethoven,
Schumann, Liszt, Mussorsgki,
Çaykovski, Ravel, Rahmaninof,
Prokofief'i de çalmaktan büyük
mutluluk duyan sanatçı, Claude
Rastand'ın dediği gibi ·bağımsız
ve mükemmel ritmiyle
Stravinski'nin ilk yorumcusu•
oldu.
Yeni kuşağın yeteneklerine çok
duyarlı olan Magaloff genç
sanatçıları desteklemekte, onlara
sık ık öğütler vermekte; Leeds,
Van Cliburn, Clara Haskil, Geza
Anda, Chopin, Rubinstein,
Kraliçe Elizabeth uluslararası
yarışmalarında jüri üyeliği
yapmaktadır.
Nikita Magaloff'u dirıleyenler,
onun sanatının kaynağını
oluşturan büyük müzikçilerin
anılarını tazelemekten
kendilerini alamazlar:
Magaloff'un günümüzün en
önemli ve efsaneleşmiş
piyanistlerinden biri olması
Ravel, Rahmaninof, Prokofief,
Stravinski'yi yakından tanımış,
orıların yakın dostu olmuş,
kuşağırun en büyük solistleriyle
beraber çalışmış ve onlarla
arkadaşlık etmiş, müziği her
biçimiyle yoğun bir biçimde
uygulamış, çok okumuş, çok
çalmış, çok kayıt yaprruş
olmasından kaynaklanmaktadır.

MOZART
Sanat

Mozart çalgı müziğinin, operanın ve
kilise müziğinin bir ustası olarak
veriminin büyük bir bölümünü de
piyano eserlerine ayırmıştır. Onun
626 eserle son bulan Köchel
dizisinin 102 tanesi piyano içindir.
Bu piyano eserlerinin 25'i piyano
sonatı, 23'ü piyano konçertosu, geri
kalanları ise varyasyonlar, fantezi,
füg, rondo ve çeşitli tek tek
parçalardır.
Piyano sonatlarının pek çoğunu da
gençliğinde, -35 yaşında ölen
Mozart'ın çok genç yaşta
olgunlaştığı düşünülecek olursa- 22
yaşına kadar bestelediği görülür.
Mozart'ın yaşamında piyano
sonatının yeri, Bethoven'deki kadar
önemli olmamış; bu tür eseriere
genç besteci tüm dikkatini
harcamamıştır. İlk gençliğinde
büyük bir doğaçlamacı görünen,
Viyana yıllarında ise piyano
konçertolarına önem veren Mozart,
aranan bir piyano öğretmeni
olduğu için de sonatiarını öğretim
amaa ile de yazabilmiş; amatör ve
öğrencileri yanında kendi
kullanımını da öngörmüş, hatta
bazan bir resim odası için fon
müziği olarak da sonat
besteleyebilmiştir. Ancak besteleme
amacı ne olursa olsun, bu sonatlar
hiçbir zaman ikinci kalite müzik
olmamıştır. Bu eserlerin yazıldığı
çağda kullanılan klavsen veya
klavikordun pianoforte olarak
gelişrneğe başlaması ve ancak
1820'de Parisli Erard'ın "tekrarlama
mekaniği" ile bugünkü modern
piyanonun temelinin atılması,
Mozart yorumundaki duygulu
anlatımı ve tuşe tekniğini elde
etmeği daha da güçleştirıniş; pedal
kullanımının doğurduğu zorluklarla
da gerçek Mozart yorumu, Clara
Haskil'inki gibi aranılan ve güç
bulunan bir değer, bir kriter
olmuştur.
Mozart'ın ilk piyano eserleri büyük
Bach'ın iki oğlunun, johann
Christian ve Cari Philipp
Emanuel'in etkisinde kalmasına,
hatta ilk piyano konçertolarını
onların eserlerinden düzenleyerek
yazmasına karşın, ilk sonatlarında
Haydn etkili olmuştur. Mozart
Haydn'dan da üstün piyano
virtüozu olmasına karşın, piyan�
eserlerinin güçlüğü konusunda pek
fikir sahibi olamamış, kolay olarak
nitelendirdiği KVS76 Re Majör
Sonat'ı konser piyanistlerinin denek
taşı olmuştur. Bu sonatların
formunu hiç bir zaman geliştirrneğe
yanaşmayan Mozart üç bölürnlü
sonartan da ayrılmamıştır. İlk altı
sonatını (K279-284) -Münih'te La
Finıa Giardiniera Operasının ilk
temsilinde kendisinden piyanist

olarak birşeyler isteyeceklerini
düşünerek yazdığı sonuncusu
dışında- 1774'de Salzburg'ta 18
yaşında besteleyen Mozart o
yıllarda doğal olarak tek konser
piyanisti değildi: Onun en büyük
rakibi Paris, Viyana, Berlin,
Marınheirn gibi önemli müzik
merkezlerinde, olağanüstü pasajları
ve trilleriyle tanınan, "Herkül" gibi
piyano çalan İgnaz von Beecke idi.
İlk kez 1775'te Münih'te yarışmışlar,
Mozart notası önüne konulan ilk
kez gördüğü en karışık eserleri bile
hemen haıasız yorumlamış, Beecke
ise uçar gibi hızı ve zarifliği ile ilgi
toplamıştı. İkinci kez, 1777'de
karşılaşmalarında Mozart,
Beecke'ye kendi KV281 Si bemol
Majör sonatını çalınış ve
izienimlerini babasına yazdığı
mektupta anlatır: ·Beecke'nin onu
çok iyi ve nazik karşıladığını, Paris
için öğütler verdiğini; klavikordunu
kullanmasına izin verdiğini,
doğaçlamadan sonra ona Si bemol
Majör sonatını çaldığında "Bravo"
diye bağırdığını; her konuyu
konuştuklarını, Beecke'nin
Viyana'daki i mparatoru
çekiştirdiğini; kötü müziğin
kendisine dokunmadığını, ama iyi
müziğin başını ağrıttığını
söylediğini· yazar ve ekler: ·Ne
biçim kafası var ki, arılamadığı bir
şeyi dirılediğinde başı ağrıyor ... •
Mozart'ın iyi müzik olduğuna
inanarak Beecke'ye de dirılettiği
KV281 Si bemol Majör sonatı,
Haydn'ın etkisini yansıtmasına
karşın, genç bestecinin bağımsızlığa
eğilimini de açıkça gösterir: Melodi
çizgisi daha uzun, daha şiirseldir.
Mozart'ın bu ilk altı sonatı da, -yine
Kont Dürnitz'e ithaf edilen
sonuncusu dışında- besteci
hayatıayken basılmamıştır.
Uzmaruar belki de genç piyanistin
bunları kendi kullanımı için
sakladığıru, salonlarda gösteri
amacıyla yayırılatmadığını öne
sürer!er.
KV281 sayılı sonat alışılmış çabuk
ağır-çabuk düzenine uygun üç
bölümden oluşur. l.Bölüm neşeli
(AIIegro) tempoda 2/4'lük ölçüde,
Si bemol Majör tonda başlar.
Tümüyle çok parlaktır; melodi
eşliği çok hızlı, carılı pasajlar ve
trillerle oluşturulur. Galant stili
tanımlayan bu özellikler, ana
temanın törensel akorlarla,
triyolelerle ıanıtılmasında hemen
belirgirıleşir. Ana tema ile lirik yan
temanın karşıtlığı, Fa Majör tonda
başlayan uzun gelişirnde de
duyulur. Bölüm ]. Christian Bach'ın
akıcı, zengin fıgürlü stilini de
anımsatır; ancak Haydn'ın biraz katı
tema kullanımı, düz çizgide giden
piyano partisi de sezirılenir.
2. Bölümde şarkı söyler gibi,
duyguyla yükselen giriş temasının

kullanıını ise Haydn'a hiç uymaz.
İki temanın sergilendiği ve
Mozart'ın aşk dolu bir ağırlıkta
(Andante amoroso) diye tanırrıladığı
bölüm, belki de genç Mozart'ın
belirli bir anısını yansıtır: Üçlü
aralıklarla örülü girişin büyüsüne ve
iki sesliliğin saydamlığına, haslarda
oluşan güçlü okıaviada dramatik
olarak karşıtlık yaratır.
4/4'lük ölçüdeki, neşeli (Allegro)
tempolu 3.Bölümü Mozart,
İtalyanca ismiyle Rondo olarak
adlandırınıştır. İtalya yolculuğundan
döndükten sonra gittikçe Alman
Viyana modasına uyarak Fransız
Rondeau'larına yaklaşan bestecinin
bu Rondo'su İtalya'dan artık çok
uzaklaşmıştır. Çok ustaca
düzenlenen yapısıyla sonatın ağırlık
noktasını oluşturan Rondo'nun
eğlenceli, lied benzeri ana teması
(A), çok düzenli aralıklarla
ABACADABA dokuz değişirnli
formülüne uygun olarak, gelişim ve
hatta küçük bir kadansı da içerir.
İkinci tema (B) lirik karakterde,
üçüncü (C) tutkulu, Sol minör
tonda, ve aşırı karşılıkıa, dördüncü
(D) daha yumuşak, uyumlu
yapıdadır. Sona doğru daha özgür,
rahat bir akıcılıkla ulaşılan Fina!,
sanki bir üflemeçalgılar serenaclını
ıa.klit eder. (Süre: 12')

MENDELSSOHN

Variations Serieuses

Musevi asıllı Alman besteci, tam
adıyla, Jacop Ludwig Felix
Mendelssohn-Bartholdy hem
zengin, hem de yetenekli bir
ailenin dördüncü oğluydu. Dört dil
konuşan, Homer'i aslından okuyan,
arınesinden ilk piyano derslerini
alan Mendelssohn dokuz yaşında
ilk konserini vermiş, ertesi yıl
Berlin Sing Akadeınie'ye girerek
öğrenimini tamamlamış, 1826'da -17
yaşında- bestelediği Bir Yaz Gecesi
Rüyası sahne müziği ile olgunluk
dönemine erişmiş, ayrıca piyanist
olarak verdiği konserlerle de ün
kazanmıştı. 1832'de Fingal Mağarası
uvertürü ve ilk piyano
konçertosunun yorumuyla
Londra'da ilgi topluyor, 1837'de bir
Fransız protestan papazının kızıyla
evleniyordu. 1841'de Prusya Kralı
lV. Friedrich Wilhelm tarafından
koro ve orkestra konserlerini
sürekli yönetmek için Berlin'e
çağırıldı. Başlangıçta, zorluklar
nedeniyle bu görevde başarılı
olamadı, ama o yıl piyano
eserlerinin en önemlisi olan
Variations Serieuses'ü (Ciddi
çeşitlemeler) besteledi. Piyano için
yazdıkları arasında 48 sözsüz şarkı,
üç sonat, çeşitli etüdler, fanteziler,
prelüd ve fügler, kapriçyolar ve üç
varyasyon bulunur. Mendelssohn
her üç varyasyonu da aynı yılda,

1841'de yazmıştır. Bunlardan ilki
konser repertuarında sık yer alan
Op.S4 Ciddi Varyasyonlar'dır. Bu
ilkinin, hemen ertesi yıl
yayınlanrnasırıa karşın, diğer ikisi
ancak bestecinin ölümünden sonra
1850'de Op.82 ve Op.83 olarak
basılmıştır.
Mendelssohn'un ustalığını gösteren
bir eser olarak seçkinleşen bu
Varyasyonlar da gizlenmiş bir tutku
sezilir. Bestecinin bir mektubunda,
Varyasyonlar Re minörden
gelişiyor, bu da berbat birşey ...
diye yakınması o çağ için anlaşılır
bir durumdu: Klasik eğitimle
yetişmiş biri için çeşitierne
düzeninde minör tonda bestelemek
alışılmamış bir istisnaydı. Genellikle
eğlendirici, ve piyanistin ustalığını
göstermesine olanak sağlayan
nitelikte olan bu müzik türü,
Haydn'ın "Un piccolo divertirnento"
(Küçük bir eğlence müziği) diye
adlandırdığı varyasyonlarını değilse
de, Beethoven'in Do minör
çeşitlernelerini örnek almıştı. Onu
izleyen, Schubert'in "Ölüm ve Genç
Kız" (1831) ve Schumarın'ın
Senfonik Etüdler'i romantik
bestecilerin minör tonaliteyi
yeğlediklerini gösterir. Mendelssohn
ayrıca o çağda moda olan
"Variations Brillantes"e (Parlak
Çeşitlemeler) bir tepki olarak
"ciddi" başlığını kullanmış, ama
yine de virtüozlukıan
kaçınamamıştır. Çeşitlemeleri, klasik
biçimde ana temaya uyum
sağlamaları yanında büyük ve gizli
bir tutkunun yardımcısı gibidirler.
Bunu ünlü piyanist Alfred Cortot
(1877-1962), ·Kibar davranışlı bir
besteci burada şeytana kapılrnış
gibi cadılarıo bayramına koşuyor•
diye tanımlar.
•

•

Eser ciddi bir tema ve 17
çeşitlerneden oluşur. 18 Ölçü süren,
2/4'lük ölçüde, ve Re minör tonda,
hızlanmayan, dayanıklı ağırlıkıaki
(Andante sostenuto) tempoda
duyurulan ana tema, kendini
izleyen tüm çeşitlemelere,
değişikliklere dirençle dayanır gibi,
acılı ve senkoplu iç çekişlerle,
kromatik aksanlarla sergilenir. Ana
temayı izleyen çeşitlerneler ise
birbirine öyle bağlıdır ki, içlerinden
biri çıkarıldığı zaman eserin
bütünlüğü bozulabilir; bu stil de,
bestecinin yakın arkadaşı olan
Schumarın'ın etkisini gösterir.
Tüm çeşitlemeler, ağır (Adagio)
tempodaki Re Majör tonundaki 14.
Varyasyon dışında minör
tonalitededir. 14. Varyasyon da bir
önceki ve bir sonraki
varyasyonlardan kendini ayırmıştır;
ama diğer varyasyonlar sınırları çok
güç farkedilen biçimde birbirleriyle
örülü gibidir. Ana temanın sekizlik
noıalarla sergilenen yapısı
1. Varyasyonda onaltılık notalarla,
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2. Vaıyasyon da onaltıilk triyolelerle
çözülür; staccato devinim, sinirli
senkoplar, ateşli vurgulamalar,
ene�ik üçüncüyü aşarak hafif, iki
sesli karton biçimindeki
dördüncüye ulaşır. Bir
kaleideskoptan bakılırcasına karışık
renkli, sakince beşinciyi, ene�ik
altıncı ve yedinci izler. Fırtına gibi
hızlı (Allegro) triyolelerle ulaşılan 8.
ve 9. Vaıyasyonlarda ise,
dokuzuncu sanki sekizin kendi
vaıyasyonudur. 10. Vaıyasyonda
girişin ağıtsal havası, dört partili
sevimli bir füg biçiminde yansır.
Hülyalı, bir Schuınann liedi benzeri
l l . Vaıyasyon yükselerek
(Crescendo) ve ağırlaşarak
(Ritardando) sanki fırtına
bulutlarıyla yüklü onikinciye
bağlanır. Uzun bir çizgiyle Legato
olarak duyurulan onüçüncüyü
izleyen, Majör tonda tek vaıyasyon
olan andördüncü bir marş ilahisi
benzeridir. Güçlenen senkoplarla
varılan 1 5 . Vaıyasyondan sonra,
fina! için gerekli dinamizmi ve
gerilimi sağlamak ister gibi bir an
duraklanır. Tema ile cevabının pek
ık ve yakın taklitlerde tekrarlandığı
tutkulu ve fırtına gibi bir güçle
(Fortissimo) yükselen Strena'da, son
olarak arpejli akorlarla ana temanın
ciddi karakteri duyurularak sona
ulaşılır. (Süre: 12')

BEETHOVEN

Appassionata Sonatı

1 804-5 yıllarında yazılan bu sanatın,
Beethoven'in öğrencisi Ries'in
anlattığı bir öyküsü vardır: 1804
yılında Viyana yakırılarındaki
Döbling'de bir gezi sırasında Ries,
Beethoven'in ürekli hoınurdanıp,
kendi kendine garip sesler
çıkardığını duyar. Besteel ona
sonatın son bölümünün temasını
bulduğunu söyler; eve koşarak,
şapkasını bile çıkartmadan
piyanoya oturur ve bir saat süreyle
çoşkun, kendinden geçmiş çalar. . .
O yıl, önce üçüncü bölümü
besteleneo sonat Beethoven'in en
sevdiği sonatıdır. Eser ilk kez
1807'de Viyana'da yayırılandığında
ise, romantik müzikseverlerin
ilgisini çekmek için çok tutkulu,
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heyecanlı arılarrılarına gelen
Appassionata sözü eklenmiş ve
besteel de buna itiraz etınemiştir.
Büyük bir ihtirası ve acıyı demir
gibi bir irade ile, karamsar biçimde
yansıtan bu eseri hakkında
açıklama istendiğinde ise
Beethoven kısaca ·Shakespeare'in
Fırtına'sını okuyun· cevabını vermiş.
1 . Bölümlin (AJlegro assai) çok hafif
şekilde (pianissin10) başlayan girişi
hemen bir gerilim ortamı yaratır.
Sanki karanlık güçlerin temsilcisi
gibi beliren üç nota ve bir trilin
oluşturduğu motif tüm sonatın
temel unsurudur. Bir an kaybolan
motif kısa bir sessizlikten sonra
tekrar duyulur; ancak daha güçlü,
daha tiz tondadır. Bu arada trillere
cevap olarak beliren (5. Senfoni'nin
ünlü kader vuruşlannı anımsatan)
dört notalı motif ile birlikte
bölümlin tutkulu gelişimine
öncülük ederler. Bazan hızlanan ve
güçlenen, bazan da ağırlaşan ve
hafifleyen ani değişimlerio kontrastı
gerilimi arttırır. Ana tema bu arada
buruk bir görkemle yükselir ve üç
kez güçlü akarların çekiç gibi
vuruşu arasında bastırılır. Serbe ı
bir fantezi şeklinde gelişen bölüm,
güçlü (forte) akarların sinnıesi ile
sakin bir sona ulaşır ve zarif, barışçı
ikinci bölüme geçişi hazırlar.
2. Bölüm (Andante con moto) sade
bir ezgi üzerine basit çeşitleıneler
olarak sürer. Bu sakin çeşitleıneler,
ulaşılan mutlu ve barışçı havayı
sanki rahatsız etmek istemez. Soncia
yine sade ezgi belirir. Ancak,
duyulan değişik akarlar rahatsız
edicidir. . . Ve hemen bir atakla ara
verıneden 3. Bölüme (AJlegro ma
non troppo) geçilir. Huzursuz,
adeta vahşi bir ritim Shakespeare'in
Fırtına'sını anıınsatır. Birinci
bölümlin kontrastiarı burada daha
dengeli, dizgirılenıniş gibidir. Fırtına
sakin biçimde sona ermiyecek,
kesik ve çok hızlı akorlarla sürecek,
sonra da çok parlak virtüoz
kadanslarla ulaşılan üç güçlü akorla
noktalanacaktır. (Süre 26')

CHOPİN

24 Prelüd

Tüm yaşamını piyanoya adayan,
Fransız babanın oğlu, Polanya'nın
ulusal bestecisi Frederic Chopin'in
·piyano benim ikinci berıliğinıdir·
sözlerini söylemesi de bu duruma
uygundur.
17 Piyano şarkısı, bir viyolonsel
piyano sonatı, kenıan-viyolonsel
piyano üçlüsü dışında tüm verimini,
orkestra eşliğinde de olsa, solo
piyanoya ayıran Chopin'in Op.28
"24 Prelüd"ü onun müzik stilinin en
ilginç örneği ve temsilcisi olarak
seçkinleşir. Schuınann bu Prelüdler'i
gördükten sonra -günümüzde bile

yayınını sürdüren- Yeni Müzik
Dergisi'nde ·çağuııızın en gözü pek
airi odur ve öyle kalacaktır• diye
beğenisini belirtmiş; yüzyılıınızın en
ünlü klavsencisi Wanda Landowska
bu eseri nedeniyle Chopin'i
·romantik renklerle bezeneo
Couperin• olarak tarumlaını tır.
Chopin bu eserinde doğal olarak
Bach'ın 24 Prelüd ve Füg'ünü
model alnıı tır.
Besteel Majorca adasındaki,
Valdeınosa nıanastırından, dostu ve
okul arkadaşı Julius Fontana'ya
yazdığı 28 Aralık 1838 tarihli
ınektubuncla, barikulade
manzaradan ve prelüdlerden söz
ederek daha taınamlaınadığını
arılatır. Gerçekten de prelüdler daha
önce yazılan birkaçı dışında -gittiği
Majorca adasında- 1 838-39 kı ı
süresinde besteleruniştir. Chopin
ilerde veretne başlangıç oluşturan
şiddetli bronşit tedavisi nedeniyle
dostu, kadın yazar George Sand ile
-bestecinin deyimiyle- palmlyeler
içindeki Palma'ya girmişti ve
kendini çok iyi hissediyordu.
Paris'ten iki günlük araba
yolculuğuyla Perpignan'a giderek
orada George Sand ve iki çocuğu
(Maurice ve Solange) ile bulu an
Chopin, Barcelona'dan vapurla
Majorca'ya 1838 Kasınıında ulaşmış
ve kendilerine tutulan Senyor
Gonıez'in viiiasında ımıtlu günlere
başlamıştı. Ancak şiddetli
yağnıurlarla şöıninesiz rutubetli
evde ısınamayan Chopin, çok
öksürnıeğe başlamış, George
Sand'ın oğlunun da hasta
oluşundan kuşkulanan ev sahibi
onları viiiadarı çıkarmış, e yalan da
yakacağıru söyleyerek tüm evi
kireçle badana etınişti. Palnıa kenti
halkının da onlardan veba görmüş
gibi kaçınası ve kaba davranması
sonucu dağlardaki Valdeınosa
ınanasıırma yerleşmişlerdi.
Doktorların da Paris'e oranla üç
dört misli ücret istemeleri, daha
önce yayıncısı Pleyel'den prelüdler
için avans ve borç alan Chopin ve
yine avan ve borçla gelen and'ın
paralarını tüketrniş; Pleyel'in
gönderdiği piyano haftalarca
İspanyol gümrüğünce tutulmuş,
adeta tüm prelüdlerin parası
istenmişti. Başta Palıııa belediye
başkanı Alkalde ve halk bu küçük
topluluğu "dinsiz ya da müslüman"
diye tanınılıyor, erkek giysileriyle,
panralonla dolaşan, uzun ağızlıkla
duman türtüren George Sarıci'dan
yiyecek alışverişinde fahiş paralar
istiyorlardı. Gündüz çocuklarla
dolaşan Chopin geceleri ınanastırıo
tonozlu hücrelerinde piyanosunun
başında oturuyor, Sarıci'ın tanımı ile
·bomboş geçitlerde inleyen, uluyan,
umutsuz çığlıklar koparan rüzgarın
se ine, sel gibi boşanan yağmurun
gürültüsüne karşın kahranıanca
beste yapınağa çalışıyordu·. 1 2

Ocak 1839'cla arkadaşı Fontana'ya
yazdığı mektupta Chopin,
prelüdleri tamamladığını bildirdi.
Bu arada bir baladı (Fa Majör), iki
polonezi (Do minör ve La Majör)
bitirnıiş, üçüncü cherzo üzerinde
çalışıyordu. Sağlığı kötüle ti,
ciğerlerinden kan gelnıeğe ba !adı.
12 ubatta ınanastırı terkederek güç
bela,- deniz tutrnasın diye dövülen
doıııuzlarla dolu- bir vapurla adayı
terkeniler. Bugün Majorca'da
Chopin'in oturduğu yerleri turistlere
gezdirerek milyonlar kazanan
Palma halkından bu ko ullarda
kaçan Cl10pin Marsilya'da bakınıa
alınıyor, biraz düzelince Sand'ın
Nohant'daki evine gidiyorlardı.
and, bu Majorca anısını ·bir ay
daha kalsaydık hepimiz ölecektik·
diye yazar.
Chopin, Bach'ın 24 Prelüd ve
Füg'ünü beğenir ve tümünü ezbere
çalar, konserlerine de öyle
hazırlanır, verdiği piyano
derslerinde de Bach'ı temel alırdı.
Başlangıç olarak Do rıotasını alan
Bach'ın 24 Prelüdü,- Do Majörden
sonra Do nıinör, sonra Re Majör ve
yine Re nıinör olarak- sıra ıyla tüm
tonaliteleri kapsıyordu. Chopin ise
Op.24 Prelüdler'ini yine Do Majör
ile ba latnıasına karşın sıralanıayı
paralel tonalitelere göre düzenledi.
Liszt'in ·Harika tarzda deği ik ve
başarılı; aynı zamanda gerçek
değerleri ancak çok dikkatli ve
derin bir araştırma sonucu ortaya
çıkan çalı malar• diye tanımladığı
Prelüdler, bazan 40 saniyeyi bile
aşmayan çok kısa süreler içinde,
kesin, uyunılu müzikal eskizlerden
oluşur. Doğal olarak Bach'ın Barok
prelüdlerine benzemezler; ancak,
bazan aynı motiften -Barok stilin bir
özelliğine uygun olarak- gelişerek
parçanın yarısında direngen -inatçı
Ostinato formuna ulaşılır. Tek tek
prelüdlerin şa ırtıcı bu kısalığına
karşın Chopin, kendi benliğini
berrak bir lirizm ile yarısıtabilmi ;
cherıo'yu senfoni ya da sonat
formlarından çözebildiği gibi
Prelüd'ü de Füg'den ayırmı ve bu
küçük parçaları bile kendi
varlığının özüne kadar ulaşan
derinlikle işleyebilmiştir. Chopin,
Schumann'ın nıüziğini pek
sevmemesine karşın, Schumann
onun prelüdlerini beğenir ve şöyle
der: ·O aralarda -Pause'lerde- aldığı
güçlü nefesinelerı tanınır·. Fransız

ürılü yazar Andne Gide ise
arıdokuzuncu yüzyıl sonunda
yazmayı tasarladığı, ancak 40 yıl
sonra bitirdiği "Chopin Üzerine
otlar" adlı kitabında .SChuınanıı
bir şairdi, Chopin ise bir artisnir•
hükınünü verdikten onra onu
bizzat dinleyenlerin aniartığına göre
·Chopin'in hiçbir zaman piyanoya
tanı gücü ile yüklennıediğini, daima
dağaçiama çalarmış izlenimini
verdiğini; sanki ürekli bir arayış

içindeymiş ve o anda bulmuş gibi
yorumladığını; seslerin ona yol
gö terdiğini, her notayı ayrı ayrı
hisseniğini; bazan de basları
beklenmeyen bir ekilde
değiştirerek tümü ile ba ka bir
anlattma geçtiğini· anlatır ve ekler
•işte Chopin'in anlatım gücü
buradadır. O kendini, en içtenlikli
olarak da Prelüdler'de yansıtır; o
parçaların her biri ayrı bir görüşü
canlandırır•. Gerçekten de
Prelüdler'in -bir küçük nefes alışla
ayrılan- her biri, ayrı bir atmosfer
yaratır.
IPrelüd ( 1 838) (Do Majör)
heyecanlı (Agitato) tempoda, 2/8'lik
ölçüdedir. içten içe bir tutkuyu
sezinleten bu çok ktsa parça belki
de Chopin'in dostları arasında
dağaçiama çaldığını gösterir gibidir.
2.Prelüd ( 1 829) (La ıninör) ağır
(Lento) tempoda, 2/2'lik ölçüdedir.
Biraz slav hüznünü antmsatan,
garip arınonik yapısıyla, çağının
çok ilerisindeki ınodülasyonlarla
günümüz bestecilerini -Banok ve
Schönberg'i- anrrnsatan bu parçayı
A. Gide beğenmemiş, Huneker ise
Chopin'in hastalığına bağlaını tı.
3.Prelüd ( 1831 ) (Sol Majör) canlı
(Vivace) tempoda, 2/2'lik ölçüdedir.
Arınonik zenginlikteki parlak
pasajlada bir etüdü anımsatan
parça, sol elle ba larda canlı
onaltılık figürlerle gelişirken, ağ el
daha ağır haraketlerle ne eli bir
ezgi duyurur.
4.Prelüd ( 1 838) (Mi minör) ağır,
temkinli (Largo) tempoda, 2/2'lik
ölçüdedir. Noktürn'e benzeyen
hüzünlü ezgi i kroınatik olarak
gelişir.
5 .Prelüd ( 1 838) (Re Majör) çok
neşeli (Allegro molto) tempoda,
3/8'lik ölçüdedir. Her iki elin de
geniş aralıkiann üstesinden gelmek
zorunda olduğunu dağaçiama
benzeri sürekli devinimele virtüoz
bir parçadır.
6.Prelüd ( 1 838) (Si minör) daha ağır
(Lento assai) tempoda, 3/4'lük
ölçüdedir. Bir noktürn benzeri,
güzel ezgi sol elle vurgulanır. Sağ
elin sürdürdüğü e lik yanlızca 7-8
ölçü boyunca biraz parlar.
7.Prelüd ( 1 836) (L1 Majör) ona
hızda (Andantino), 3/4'lük
ölçüdedir. El yazması notada
yanlızca 16 ölçü süren, ve çok
kolay olan parçayı Chopin,
Paris'teki en eski dostu Polonyalı
Kontes D. Potaeka'ya ithaf etmiştir.
Ağır ve no taljik bir mazurkayı
anıınsatır. (Gitar ya da keman gibi
başka çalgılar için de düzenlemeleri
yapılmıştır.)
8.Prelüd ( 1 83 1 ) (Fa diyez minör)
çok heyecanlı (Molto agitato)
tempoda, 4/4'lük ölçüdedir. En güç

prelüdlerden biridir; sanki
şeytanlada dolu, karabasanlı bir
rüya gibi; fırtına hızındaki
parçadan, sağ elin başparınağı ile
belirtilen melocli son iki ölçüyle
kabustan uyanır.
9.Prelücl ( 1 838) (Mi Majör) ağır,
temkinli (Largo) tempoda, 4/4'lük
ölçüdeclir. Törensel bir marş
fıgüri.iyle güçlenen bir tınıyla
ergilenir.
10.Prelücl ( 1 829) (Do cliyez minör)
çok ne eli (Allegro molto)
tempoda, 3/4'lük ölçüdeclir. Her
iki i ele iki ölçü süren, biri parlak
diğeri ezgisel iki karşıt tema dört
kez karşıla tırılır.
l l .Prelücl ( 1 838) (Si Majör) canlı
(Vivace) tempoda, 6/8'lik ölçücleclir.
Tasasız, dostça yapıdaki Tarantella
benzeri ezgi 2 1 . ölçüdeki bitiş
kadarısıyla cloruğa ulaşır.
12.Prelüd ( 1 830) (Sol diyez ıninör)
çok hızlı (Presto) tempoda, 3/4'lük
ölçüdedir. A. Cortot'nun "Güçlü ses
yükseli leri (Kreşendo), ve rüzgarın
çarpışı gibi darbelerle, dikkafalı bir
ritmle, haslardaki karakteristik
sıçrayışiada kanatlanarak, büyük bir
ustalıktan başka duyuş yeteneği ve
yaratma gücü de gerektiren" parça,
kromatik gelişimdeki bir etüdü de
andırır.
13. Prelüd ( 1 838) (Fa diyez Majör)
ağır (Lento) tempoda, 4/6'lık
ölçüdedir. Chopin'in Op. l 5
oktürn'ü ile çok yakın
benzerlikler gösterir. Sekiz ölçülük
çok ağır (Piu lento) bölmede ise
çok etkili bir dört seslilik ergilenir.
14.Prelüd ( 1 839) (Mi bemol minör)
neşeli (Allegro) tempoda, 4/4'lük
ölçüdedir. Her iki elin unison
duyurduğu bölme, bestecinin
Op.35 Sonat'ının Matem Marşı'nı
anımsatır.
1 5.Prelüd ( 1 839) (Re bemol Majör)
ağırca ve belirterek, clayangan
(Sostenuto) tempoda, 4/4'lük
ölçüdedir. Prelüdlerin içinde, beş
dakika kadar süren en uzunu, aynı
zamanda "Yağmur Damlaları" adıyla
ençok tanınanıdır. G. Sand'ın renkli
anlattmıyla, "Ritmik ve inatçı
(Ostinato) vuruşlarla Chopin'in
çalışma odasının penceresini döven
yağınur damlaları" tüm prelüd
boyunca süren La bemol notasının
tekran ile yansıtılır. Gerçek ya da
hayal ürünü bu öyküye karşın,
besteci bu kısıtlayıcı durumda bile
bir şaheser yaratmıştır.
16.Prelüd ( 1 839) (Si bemol minör)
çok hızlı ve ateşli (Presto con
fuoco) tempoda, 4/4'lük ölçüdedir.
Nefes kesici bir hızdaki prelüd, altı
güçlü akor vuruşuyla başlar ve
Chopin'in lirik, hülyalı karakterine
tam bir karşıtlıkla, sol elin kesin
ritınik de teğiyle duraksız sürer.

17.Prelüd ( 1 837) (La bemol Majör)
neşelice (Allegretto) tempoda,
6/8'lik ölçüdedir.Ronclo formunda,
Mendelssohn'un sözsüz şarkılarını
anımsatan lirik havadaki prelüdün
sonunda, usta bir pedal uygulaması
ile duyurulan 1 1 güçlü akor,
uzaktan duyulan bir kilise çanı gibi
yankılanır.
18.Prelüd ( 1838) (Fa minör) çok
neşeli (Allegro ınolto) tempoda,
4/4'lük ölçüdedir. Schumann'ı
anımsatan tutkulu havada, serbest,
resitatif formdadır; ama sonu trajik
biter.
19.Prelüd ( 1839) (Mi bemol Majör)
canlı (Vivace) tempoda, 3/4
(8/9)'lük ölçüdedir. Her iki eldeki
yumuşak, fakat canlı triyolelerle, iki
sesli geniş bir armonik güzellik
yaratılır.

parçada, sol elin gökgürültü ü gibi
hiddetli pasajları eşliğinde, sağ elin
senkoplu vuruşları heyecanı arnırır.
23.Prelücl ( 1838) (Fa Majör) orta
(Moderato) tempoda, 4/4'lük
ölçüdedir.Bestecinin, Op. lO No.8
etüdüne çok benzeyen bu parçacia
ezgi, sağ elin hızlı pasajları ve
arpejleri eşliğinde belirir ve prelüd boşlukta yüzermi gibi- iki elin zarif
arpejleri ile söner.
24.Prelüd ( 1 839) (Re minör) hızlı ve
tutkulu (Allegro appasionato)
tempoda, 6/8'lik ölçüdedir. Etüd
formundaki tutkulu anlatımı ve
kahranıanca lıavasıyla Chopin'in
Op. lO No. l 2 ihtilal Etüdü'nü
antmsatır. (Süre 37')

20.Prelüd ( 1838) (Do minör) ağır,
temkinli (Largo) tempoda. 4/4'lük
ölçüdedir. Hüzünlü bir noktürnü
anımsatan parça, dört ölçü süren
yükselişle, dört ölçülük inişin
cevabından oluşur. ikinci bölme
çok hafif (Pianissirno) tekrarlanır.
Matem marşma benzeyen motif her
1 2 ölçüde törensel bir
monotonlukla sergilenir.
2 l .Prelüd ( 1 838) (Si bemol Majör)
şarkı söyler gibi (Cantabile)
tempoda, 3/4'lük ölçüdedir. Yine
noktürn havasında, sol elin
alışılmamış şekilde iki sesli
duyurdu ğu motif eşliğinde lirik bir
ezgi sergilenirken, bas sesler karşı
yönele gelişir.
22.Prelüd ( 1 829) (Sol minör) çok
heyecanlı (Molto agitato) tempoda,
6/8'lik ölçüdeclir. Chopin'in,
ülkesine giren Rusların Varşova'yı
işgalinden etkilenerek yazdığı bu
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Robert SCHUMANN 0810-1856)
Sonat No. ı, La minör Op.105/Sonata No. ı in A minor, Op.105
•

Mit Leidenschaftlichem Ausdruck • Allegretto • Lebhaft

Sergei PROKOFİEF/PROKOFIEV ( 1891-1953)
Sonat No.2, Re Majör Op.94bis/Sonata No.2 in D Major, Op.94bis
•

Maderata • Scherzo. Presto • Andante • Allegra can brio

ARA • INIERMISSJON

Arvo PART 0935)
Fratres
Edward GRIEG 0843-1907)
Sonat No.3, Do minör Op.45/Sonata No.3 in C minor, Op.45
• Allegra malta ed appassionato
e Allegra espressivo alla Romanza-Allegro e Allegro animato

]OSHUA BELL
1967 Yılında Blooınington'da
(İndiana) doğan joshua Beli,
çok küçük yaşlarda müziğe
olağanüstü bir eğilim gösterdi;
12 ya ında ünlü keman eğitmeni
Josef Gingold'un öğrenci i oldu.
Başanlarından dolayı 1986'da
"Aveıy Fi her" Meslek Ödülünü
kazandı.
1982 Yılında 14 ya ında iken,
Riccardo Muti yönetimindeki
Filadelfiya Orkestrasının eri
konserlerine sali t olarak katılan
en genç sanatçı ünvanını alan
]o hua Beli, kısa zamanda
dünya çapında olgun bir sanatçı
oldu. 1985'de Saint Louis
Senfoni ile ilk kez Carnegie
Hall'da ewYork'lu
dinleyicilerin kar ısına çıkan
Beli, daha sonra aynı
orkestranın ilk Avrupa turnesine
katıldı. 1987 yılında indianapolis
Senfoni ile Almanya'da, Krallık
Filarınoni ile de Londra'da
verdiği ba arılı konserler,
İngiltere ve kıta Avrupa ı'nclaki
önemli orkestralarca solist
olarak davet edilmesini sağladı.
Avustralya ve Japonya'da
dinleyici ve ele tirınenlerin
kalplerini fetheclen Bell'in
Tokyo resitali NHK televizyonu
tarafından bütün ülkeele
yayınlandı.
joshua Beli'in ABD ve
Kanada'da sıksık Filadelfiya,
Cleveland ve Ulusal Senfoni
orkestraları, Lo Angele
Filarmoni, t. Paul Oda
Orkestra ı, aint Louis,
Montreal, Toronto, Pitrsburg,
Detroit, Cincinnati, Milwaukee,
indianapali orkestraları ile
verdiği konserleri Vladimir
Ashkenazy, emyon Bychkov,
ergiu Comissiona, Andrew
Davis, Antal Dorati, Charle
Dutoit, Rafael Fruehbeck ele
Burgos, Gunther Herbig,
Rayınond Lepparcl, Neville
Marı·iner, John Nelson, Andre
Previn, Gerard Schwarz,
Leonard latkin, Stanislaw
Skrowaczewski ve Michael
Tilson-Thomas gibi ünlü efler
yönetti.

�
w

Katkılarından dolayı OSMANU BANKASI A.Ş. ye teşekkür ederiz.
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ABD ve Avrupa'nın önemli
merkezlerinde sürekli re iraller
ele veren joshua Beli, New
York'daki ilk resiralini ..I988'de
Lincoln Merkezi'nde " nlü
Yorumcular" dizisinde verdi.
anatçı orkestra konserleri ve
resitalierinin yanısıra Wolf Trap,
Mostly Mozart, Great Woods,
Hollywood Bowl, Casals,
poleto, Malboro, Hong Kong

ve chleswig-Hol tein (Almanya)
festivallerine sıksık katılmaktadır.
Joshua Beli, St.Martin-in-the
Fields ve ir Neville Marriner ile
Bruch ve Mendelssohn
konçertolarını, piyanist Samuel
anders ile de ünlü keman
yapıtlarını içeren ilk plaklarını
henüz 19 yaşında iken doldurdu .
Daha sonra Decca firması için
Vladimir A hkenazy
yönetimindeki Cleveland
Orkestrası e liğinele Çaykov ki
ve Wieniaw ki (Re minör),
Montreal Senfoni ve Charles
Dutoit ile Saint-Saens ( o.3)
konçertoları ile Lalo'nun
"İspanyol Senfonisi"ni plağa
kaydetti.
Joshua Beli, Antonio
tradivari'nin yaptığı sazlar
içinde yeraldığı sandan ve gitara
benzeyen alışılmamış biçimdeki
1727 Stradivarius ender bir
kemanla çalmaktadır.

jEAN-YVES
THİBAUDET
Lyon'da doğan Thibaudet,
piyano eğitimine beş yaşında
başladı, yedi ya ında da ilk
konserini verdi; Lucette
Descaves ve Aldo Ciccolini ile
öğrenim gördüğü Paris
Kon ervatuarı'nı 15 yaşında
birincilik ödülüyle bitirdi.
18 Yaşında 1981 Genç Konser
Sanatçıları Uluslararası
Yarışması'nı kazandıktan sonra
Avustralya, Hong Kong, Japonya,
Kanada, ABD ve Avrupa'nın
birçok ülkesinde resiraller verdi;
Charles Dutoit, Michel Til on
Thomas, Rafael Fruehbeck de
Burgos, eville Marriner,
Semyon Bychkov, Jiri
Belohlavek, Jerzy emkov,
Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk
ve Riccardo Chailly gibi eflerin
yönetimindeki Montreal, St.
Louis, İndianapolis, Paris, Paris
Ulusal, Ratterdam Filarmoni ve
Concertgebouw orkestraları
e liğinele çaldı.
1980 Tokyo Uluslararası Piyano
Yarı ması'nda büyük ödülü alan
Jean-Yves Thibaudet, daha sonra
bütün Japonya'yı kapsayan bir
turne yaptı; Denon fırma ı için
Ravel, Liszt ve Chepin'in
eserlerini plağa doldurdu . ABD
ve Avrupa'da kemancı Joshua
Beli ile sıksık konserler veren
sanatçı ayrıca Debussy, Franck
ve Faure'nin keman-piyano
sonatlarıru Decca için plağa
kaydetti.

SCHUMANN
Sanat

Önce hukuk öğrenimine
başlayan, sonra 20 yaşlarında
tümüyle müziğe yönelen Alman
Besteci Robert Alexander
Schumann, Leipzig'te ilerde
evleneceği Clara Wieck'in babası
Friedrich Wieck'ten piyano,
Heinrich Dorn'dan kompozisyon
dersleri aldı. Piyano virtüozu
olma yolundaki çalışması, sağ
elinin dördüncü parmağını
güçlendirmek amacı ile
sakatlaması üzerine aksayınca,
bestecilik ve yazarlık yolunu
seçti: Bugün hala yayınlanan
" eue Zeitschrift für Musik"i
(Müzik için Yeni Dergi) 1843'de
kurdu; moda müzik türlerine,
İtalyan etkisine savaş açtı;
Chopin'i, Mendelsshon'u,
Brahms'ı sevdirmeye çalıştı ve
dört yıl dergiyi tek başına
hazırladı. 1840'da Jena
Üniversite'sinin kendisine şeref
doktoru ünvanı vermesiyle Clara
ile evlenebiliyor, Leipzig
Konservatuarı'nda partisyan
dersi veriyordu. Viyana'da
kendini besteci olarak kabul
ettiremediği gibi, Leipzig'ten de
ayrıldı; önce 1844'de Dresden'e,
1850'de Düsseldorf'a yerleşti. İlk
kez 1833'de başlayan, sonra da
1845'de tekrarlayan bunalunları
o yıllarda artını , insanlardan
kaçma hissi güçlenmişti. 1845'de
intihar amacıyla kendini Ren
ırınağına atması ve yaşamıru akıl
hastahanesinde sürdürmesinden
önce yazdığı keman sonatları da
onun son oda müziği eserleri
arasındadır.
Robert Schumann'ın keman ve
piyano için sonatları onun,
klasik ve romantik düşünceler
arasında gidip gelen
düşüncelerinin tipik bir
örneğidir. Düsseldorf'ta 1851
yılında bu sonatları bestelemeye
başlayan Schumann, La minör
tondaki birinciyi 1 2-16 Eylül
günleri arasında tamamladı;
ancak beğenmediği için "Büyük"
diye adlandırdığı ikinciyi yazdı.
Schumann'ın 1956 yılında
bulunan bir 3. keman sonatı da
vardır ve La minör tondadır.
Ancak en sevilen ve en çok
çalınan keman sonatı yine de
birincisidir. Birinci ve üçüncü
bölümlerdeki huzursuz yapıya
etkili ve tutkulu bir anlatım
gücünün egemen olması
hastalığından kaynaklarur; ikinci
bölüm ise saf bir mutluluğun
şiirsel anlatırnıyla seçkinleşir.

Ciddi şekilde başlayan 6/8'lik
ölçüdeki l .Bölüın (Mit
leidenschaftlicheın Ausdruck
Tutkulu bir ifade ile) girişte
belirlenen -gerçekten de tutkulu
bir temadan gelişir. Bu temanın
değişimleri ile yeterli kontrası
malzeme elele edilir. Bu temel
atmosfer, melodik çizginin güçlü
aksanlarıyla bazan genişleyerek,
bazan daralarak akıcı biçimde
şekillenir.
2/4'lük ölçüdeki 2.Bölüm
neşelice (Ailegretto) teınpoclaki,
liecl formundaki tema bazan
çabuk ve şakacı bir tavırla,
bazan de basit ve sade biçimde
keınanla duyurulur.
Bu kısa bölümü canlı bir
3.Bölüın izler; 2/4'lük ölçüde ve
La minör tonda giren Lebhaft
(canlı) başlıklı, üç bölmeli bu
finalde piyanonun Toccata
biçimindeki eşliği dikkati çeker.
İki çalgırun diyaloglannda,
birbirini karşılıklı izleyen ön
plana geçişlerle ilerleyen finalde
Mi Majör tondaki orta bölmede
parlak bir ınelodi gelişir. Ancak
yine Toccata biçimine dönülür
ve birinci bölümdeki tema
anıınsanarak sonat sona erer.
(Süre 17')

PROKOFİEF

Keman Sonatı
Stravinski'nin yanında, Rus
müziğinin önemli
temsilcilerinden sayılan Sergei
Prokofief genellikle orkestra
müziğine önem vermiş, müzik
kariyerine konser piyanisti
olarak başladığı için de oda
müziği alanında da piyanoyu
gözetmiştir. Onun oda müziği
eserleri sayıca da azdır ve
piyano parçaları kadar sık
çalınmazlar. Prokofief'in
bestelediği iki keman sonatı da
yazılışiarını büyük kemancı
David Oystrah'a borçludur.
Prokofief 1938'de başladığı ilk
keman sonatını Oystrah ile uzun
arkadaşlığı sonucu yazmış ve
eser 1946'cla ilk kez yine bu
kemancı tarafından
seslendirilmişti: Daha sonra
Oystrah ondan yeni bir keman
sonatı isteyince Prokofief bu kez
1943'de yazdığı Op.94 Flüt
Sonatı'nı ele almış, kendi
deyimiyle ·Yumuşak, hareketli
ve klasik stildeki bu eseri·
kemana uygulamıştır. Op.94bis
olarak numaralanarı bu 2.
Keman Sonatı hakkında besteci
şunları söylemiş: ·Bazı
kemanctlar flüt sonatıyla

ilgilenmişlerdi. Ben de iyi
kemancılarımızdan biri olan
David Oystrah'ın işbirliği ile
sonatın keman ve piyano için bir
düzenlemesini yaptun. Flüt
partisi keman tekniğine çok
uygun olduğu için, bu iş o kadar
zor olmadı; yalnız yay kullanıını
için birkaç değişilclik gerekti.
Piyano partisini ise olduğu gibi
bıraktık.•
36 Yaşındaki Prokofief,
Oystrah'la ilk kez 1927'de
Odessa'da karşılaşmıştı: Dokuz
yıl dış ülkelerde yaşadıktan
sonra Rusya'ya dönüşünde bir
"Kültür Kahramanı" olarak
selamianan besteci, Odessa
Konservatuarında onuruna
düzenlenen bir konsere davet
edilmiş. O zaman, 18 yaşında
genç bir keınancı olan David
Oystrah sahnede, Prokofief'in
Keman Konçertosu'ndan Scherzo
bölümünü çalıyorınuş. Ancak,
ön sıralarda oturan besteci
sahneye sıçrayarak, "Hayır" diye
bağırmış,"Bu böyle çalınmaz
delikanlı! .. " ve hemen piyanoya
geçerek tüm bölümü gerektiği
gibi çalmış; sonra da geri
çekilerek, bu davranışla
yılgınlaşmış genç kemanemın
parçayı tamamlamasına izin
vermiş . . . Yıllar sonra, Rusya'nın
en önde gelen kemancısı ününü
kazanan Oystrah ile besteci
Prokofıef, iki satranç hastası
olarak, sık sık karşı karşıya
gelınişler. 1937'de Moskova'da
düzenlenen bir satranç
turnuvasında iki hasım yine
karşılaşmış. On oyunun yedisi
tamamlanmışken Oystrah,
Odessa'daki olayı, onu çoktan
unutmuş olan Prokofief'e tekrar
anlatmış ve o gün sahnedeki
genç kemancının kendisi
olduğunu söylemiş. Bu kez de
bozguna uğrama sırası
Prokofief'e gelmiş ve besteci
oyunu kaybetmiş.
Prokofief'in her iki keman
sonatının da ilk yorumunu
piyanist Lev Oborin eşliğinde
David Oystrah gerçekleştirmiştir.
17 Haziran 1947'de ilk kez
seslendirilen Op.94bis ikinci
keman sonatı, eski flüt
versiyonuna göre doğal olarak
çift sesler, akorlar, flajole sesler,
pizzicato gibi değişilclilcleri
kapsaması nedeniyle daha
ilginçleşmiştir. Birinci sonat gibi,
bu sonat ta bir ağır, bir çabuk
olmak üzere, dört bölümlü
düzenlenmiştir.
ı. Bölüm orta (Moderato)
hızdadır; lirik, hülyalı ve
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düşüneeli ana teması,
Prokofief'in keman
konçertosunun başlangıç
temasını anımsatır. Zarif yan
tema ise ritmik kesinliği ve
renkli arınonisi ile Romeo
Jülyet'in dansiarına benzer.
Bölümün gelişimi çok kısa sürer;
temalar burada armonik ve
renkli yeni bir yorumla
sergilenir.
2. Bölüm çok hızlı (Presto)
tempoda, zorlu bir Scherzo'dur.
Birinci temanın hafif ve uçucu
tınısı, ikinci temanın kesin ve
dans biçimiyle bütünlenir. Orta
bölmedeki hülyalı ezgi ise,
piyano eşliğinin durağan ve katı
arınanilerine karşın, bu iki tema
ile karşıtlık oluşturur.
3. Bölüm ağırca (Andante)
tempoda, çağdaş bir Mozart
lirikliğindedir. İlk bölümün
birinci temasını anımsatan bu
anlatımdan sonra gelen orta
bölme oldukça süslü pasajlada
duyurulur. Son bölme ise
piyanonun duyurduğu ezgi
üzerine kemanın süslemeleriyle
gerçekleştirilir.
4. Bölüm canlı ve parlak
(Allegro con brio) tempoda ve
iyimser havadadır. Biraz
şımarıkmış izlenimi veren ritmik
ana tema enerji doludur. Bunu
izleyen şakacı bölme
beklenmedik bir sürpriz
oluşturur. Lirik yapıdaki bir
episodu izleyen finalde ise yine
ana tema işlenir. (Süre 24')

PART

Fratres

Estonyalı besteci Arvo Part 195767 yılları arasında Estonya
radyosunda tonmayster olarak
çalışrruş, 1963'de Taliinn
Konservatuarı'nda Eller'in
kompozisyon sınıfından mezun
olmuştur. 1962'de iki eserle,
Bahçemiz adlı çocuk kantatı ve
Dünyanın Gelişimi adlı oratoryo
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ile Genç Besteciler ödülünü
kazanan Part'ın ilk eserlerinde
Prokofief ve Şostakoviç'in etkisi
sezilir. 1 970'lerden sonraki
üçüncü senfonisi ile, eski
polifonik formların ve geçmişteki
armoninin, hatta Gregoryen
şarkılarının tekrar
canlandırılmasıyla Part, yeni bir
döneme başlarruştır. Onun
"tarikat yoldaşları" ya da "rahip
biraderler" anlamına gelen
Fratres adlı eseri de bu yeni
dönemin ilginç bir örneğidir.
1971'deki üçüncü senfonisinden
sonra uzun yıllar eser vermeyen
Part, 1972'de evlendiği Yahudi
asıllı karısı ve iki çocuğu ile
1980'de İsrail'e göç etmek üzere
Rusya'dan ayrılmasına karşın,
Viyana'da yaşamını
sürdürmüştür. Bu arada 1976'da
piyano için yazdığı "Alina İçin"
adlı parçayla onun yeni dönemi
başlarruştır: Aşırı pes ve riz
karşıtlığında, Taç'larla (point
d'orgue) uzayan, boş intervalleri
içeren sakin ve basit bir müzikti
bu parça. Part bu müziği, yeni
bir alandaki ilk müziği olarak
tanırnlar ve bu parçacia "3 Tını
Çizgisi"ni bulduğunu söyler.
Fratres'in ilk versiyonu 1977'de
yedi modern, ya da eski çalgı ve
vurmaçalgı için bir taç (point
d'orgue) üzerine üç sesli müzik
olarak bestelenmiş, Hortus
Musicus adlı bir Estonya eski
müzik topluluğu tarafından ilk
kez seslendirilmiştir. Part,
Salzburg Festivali'nin siparişi
olarak 1980'de bu eserin teması
üzerine keman ve piyano için
varyasyonlar yazmış, bu versiyon
17 Ağustos 1980'de Salzburg'ta
eserin ithaf edildiği Gidon ve
Elena Kremer tarafından
çalınmıştır. Avusturya uyruğuna
geçmesine karşın Almanya'da
yaşayan besteci, Berlin
Filarmonisi 1 2 Viyolonselisti için
Fratres'in yeni bir düzenlemesini
daha yazmış ve bunda eserin ilk
versiyonunu temel almıştır.
Müzik yazarı Wolfgang
Sandner'in açıklamalarına göre,
·ilk versiyoncia ve 12 viyolonsel
için düzenlernede La-Mi beşli
aralığı üzerine kurulu taç noktası
tüm esere egemendir.
Varyasyonlu versiyoncia ise,
keman için özgür bir giriş müziği
(Prelüd) öngörülmüş, iki ölçülük
sola vurmaçalgı partisi ise
piyano akorlarıyla değiştirilmiş,
taç noktası diğer aralıklarla
(interval) güçlendirilmiştir. Eserin
altı ölçü süren teması ilk
versiyoncia dokuz kez tekrarlanır

ve her eferinde bir küçük, ya
da büyük Terz (üçlü) pes olarak
duyurulur. Viyolonsel
düzenlemesinde ise, tema sekiz
kez tekrarlanır. Böylece Mi-Do
La-Fa-Re-Si bemol-Sol-Mi-Do
diyez notalarından kurulu bir
gam oluşur. Bu altı ölçülük
tema, ya vurmaçalgı, ya da
piyanonı.ın direngen bası ile
kesintiye uğrar. Bu kesintiler
ritmik şekilde artarak temanın
melodik yapısının gelişmesine
yardımcı olur. Kolay partisi, yarı
saydam yapısıyla rahatça
izlenebilen eser buna karşılık
kendini açığa vurmaz•.
İki yıl önce Berlin Festivali'nde
Kronos Dörtlüsünce seslendirilen
ve -daha önce İstanbul
Festivaline katılmış olan- Berlin
Filarmoni Orkestrası 1 2
viyolonselcisi, kemancı Gidon
Kramer ile piyani t Keith jarret
tarafından plağa da doldurulmuş
olan Fratres'in son olarak
viyolonsel-piyano düzenlemesi
de yayınlanmıştır. ( üre 1 2')

GRiEG
Sanat

Bestelerinde ülkesinin halk
müziğini ve onun kendine has
armonik yapısını ustaca
kullanarak Norveç müziğinin
dünya çapında tanınmasını
sağlayan Edward Grieg'in ünlü
Peer Gynt üiti, La minör piyano
konçertosu ve Norveç dansları
yanında oda müziği eserleri de
vardır. Çağının ünlü kemancısı
ve vatandaşı Ole Bull'un bu çalgı
konusunda büyük yardururu
gören Grieg, üç tane keman
sonatı bestelemiş. Diğerlerinden
20 yıl sonra, 1887 yılında yazılan
üçüncüsü, ençok çalınan Do
minör sonat, sonat kurallarına
daha uyumludur. Zengin
melodileri, canlı ritmi, müziğinin
doğal akıcılığı ile eçkinle en
sanat üç bölürnlüdür.
Canlı ve enerjik temayla

başlayan 1. Bölüm, Allegra
molto ed appa sionato, tutkulu
bir çabuklukla birbirini izleyen
bir sakin, bir canlı küçük
bölmelerle anki tablo, tablo
sergilen ir.
Sonatın "Allegretto espressivo
alla Romanza" başlıklı 2.
Bölümü, duygulu ve çabukça
tempoda yorumlanan içli
romans, Grieg'in yarattığı en
güzel, en dokunaklı
sayfalardandır. Piyanonun uzun
girişiyle beliren duygulu ezgi
kemanın kattlımıyla daha
yücele ir. Sonra kemanın zarif ve
çabuk ezgisiyle bölümün Allegra
kısmına geçilir: Duygulu ezgi
canlanını tır; kemanın pizzicato
eşliğinde piyano da bu ezgiyi
tekrarlar. Bölüm yine ağır ve
duygulu şekilde sona erer.
3. Bölüm Allegra anirnato, canlı
bir Norveç halk dansıdır. anki
dan eden köylülerin ayak
vuruşlarını yansıtır gibi keskin
ritirnli tema daha sonra kemanın
ağır ve etkin şekilde sunduğu
soylu ezgiye dönü ür. Bu
geçişten sonra canlı dans tekrar
belirir. Kenıanla piyanonun
ilginç diyalogunu izleyen hızlı
finalle eser son bulur. (Süre 25')
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GÖRAN gitar/
SÖLLSCHER
guitar
John DOWIAND 0563-1626)
3 Parça/Pieces
•

Lachrimae Pavane • The Earl of Derby, his gailliard
• The most sacred Queen Elisabeth, her gailliard

Leopold Silvius WEISS ( 1686-1750)
Ciacona, La Majör/in A Major
Johann Sebastian BACH ( 1685-1750)
Sonat No.3, Do Majör/Sonata No.3 in C Major. BWV1005
(Gitara Uyg./AıT. by G. Söllscher)

•

Adagio • Fuga • Largo • Allegra assai

ARA • INTERMISSION

Heitor VlllA-LOBOS 0887-1959)
Suit Popular Brasileiras
•

Gavotta chôro • Mazurka chôro • Valsa chôro • Schottish chôro

Manuel DE FALLA ( 1876-1946)
Homenaje a Claude Debussy

(Debussy'ye Saygı/Hamage to Debussy)

Manuel PONCE 0882-1948)
Sonatina Meridional
•

�
(:x:J
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Campo (Allegro) • Copla (Andante) • Fiesta (Allegro con brio)

Katkılarından dolayı TEKFENBANK'a teşekkür ederiz.
We should /ike to thank TEKFENBANKfor their contributions.

GöRAN SöLLSCHER
Göran Söllscher, Malmö ve
Kopenhag Krallık
Konseıvatuarı'ndaki müzik
eğitiminden sonra Paris'te
yapılan 1978 Uluslararası Gitar
Yarışması'nda kazandığı
birincilik ödülü ile başarılada
dolu uluslararası kariyerine
ba !adı.
Avrupa, Kuzey ve Güney
Amerika, Çin, Japonya,
İskandinav ülkelerinele resiraller
verdi; birçok İskandinav
orkestrasının yanısıra Rafael
Frühbeck ele Burgos, Alexeancler
Gibson, Sixten Ehrling,
Wolclenıar Nel son ve E a-Pekka
alonen gibi efierin yöneniği
Canıerata Bern, İngiliz Oda
Orkestrası, Krallık Filarmoni
orkestraları eşliğinde çaldı.
Rönesan ınüziğinclen, bilinen
ve sevilen gitar
konçertolarınclan, kendisi için
yazılını olan çağda gitar
ınüziğine kadar çok geni bir
repertuara sahip olan öllscher,
isveç radyo ve televizyonunda
sürekli olarak progranılar
yapmaktadır. anaıçı ayrıca
Deutsche Gramınophon için ].S.
Bach'ın bütün lavta bestelerini
plağa cloldurmu wr.
1989/90 sonbaharında tüm İsveç
kentlerini içine alan bir turne
yapan Söll eber, bir süre de
Malmö Müzik Koleji'ncle ders
verdi. 1990 ubatında Paris ve
Pasedena'da (ABD) resiraller
veren sanatçı Mayıs/Haziran
aylarında da dördüncü kez Uzak
Doğu'ya giderek Hong Kong ve
Japonya'yı clola tı, Tokyo'da
Japon Filarmoni ile Rodrigo'nun
Aranjuez konçeıto unu
yorumlaclı. Maıt 1990'cla i e
Wolclemar Nelsson
yönetimindeki Stockholm
Filarınoni eşliğinde, doğduğu
kent olan Kalmar'da yapılan yeni
konser salonunun açdışını yaptı.
Bu konserler nedeniyle
Deutsche Granımophone için
1989'da New York'ta Orpheus
Oda Orkestrası ile birlikte
clolclurcluğu Rodrigo'nun
Aranju z Konçeıtosu ve
"Concierro para un
gentillıombre" adlı eseri ile Villa
Lobos'un Gitar Konçertosu'nu
içeren plağı satışa sunuldu.
Göran Söllscher 1990 yaz ve
sonbahar aylarında İngiltere'de
Kilkenny, Finlandiya'daki Abo
festivallerinde ve Barbara
Hendricks tarafından davet
edildiği Montreux Festivali'nde
resiraller verdi.

DOWLAND
Üç Parça

Elizabeth çağı İngiltere'sinin en
büyük bestecisi olan john
Dowland, lavtayı çok u ta
çalmasıyla ün kazanmış, hatta
"İngiliz Orfeusu" adıyla
anılmıştır. Belki de katolikliğe
yakın olduğu için uzun yıllar
ülkesi dışında, Fransa, Almanya,
Danimarka ve İtalya'da çalışmış;
1558'de Oxford Üniversitesi
tarafından müzik uzmanı ünvanı
verilmesine rağmen ancak 1606
yıllarında Ingiltere'ye dönmüştür.
Bu nederıle de Kraliçe
Dowland'a "Obstinate-Popist"
(inatçı papacı) lakabını takmış.
Her şeye karşın eserlerinde
İngiliz ulusal karakterini koruyan
Dowtand 1612'den sonra
I.Charles'ın sarayında tavtacı
olarak çalışmış ve Londra'da
ölmüştür. Lavtadaki ustalığı
yanında, lavta eşliği ile yazdığı
eserlerde birkaç partili bir düzen
uygulamış, solo lavta
parçalarında ise çağının çok
ilerisinde bir çoksesWik
kullanmıştır. Daha hayatta iken
eserleri Avrupa'nın sekiz
kentinde yayırılanmış ve diğer
besteciler üzerinde önerrıli etkisi
olmuş, Pavan ve Galiard'lannı
başka besteciler tema olarak alıp
işlemişlerdir.
Dowtand'ın en tamnmış e eri,
ı604 yılında lavta, viol ve
kemarılar için beş bölüm olarak
yazdığı "Lachrimae ya da
Gözyaşları", Rönesans çağının en
tanınmış bestelerinden biridir.
Içerdiği 21 parça içinde pekçok
Pavan, Gaillard, Alınand
(Ailemande) da bulunur.
Lachrimae'deki Pavan'ları
başlıkta, "Tutkulu" olarak
tanırrıl ayan Dowland, İtalya'dan
kaynaklanan bu dans türüne
olağanüstü bir önem vermiştir.
Padua'dan çıkan ve
Pava(Tavuskuşu) kelimesinden
türediği sanılan Padavana
(Paduana), Pavana adıyla
Avrupa'da, özellikle İspanya'da
çok tanınan üç ya da dört
zamarılı, ağırbaşlı, ciddi ölçülü
bu dans, İngiltere'de çok ilgi
görmüş; Pavin, Pavyn, Pavana,
Pavan gibi adlarla da anılmıştır.
Eserlerine genellikle soylu bir
kişinin adını veren Dowland,
saraylarda en sevilen dans olan,
neşeli anlamına gelen ve
Courante'ın gelişmesiyle gözden
düşen Gailliard'ları
bestelemekten zevk almıştır.
Danslarda oyluların kendilerini

de göstermelerine olanak
sağlayan Gailliard 3/4'lük
ölçüdedir. Dowtand'ın bu dansa
ismini verdiği soylu da, müziğe
çok ilgi duyan ve bir edebiyat
eleştirmeni tarafından gerçek
Shakespeare olduğu öne sürülen
Derby Kontu'dur. "Derby
Konru'nun Gailliard'ı" adlı parça,
1610'da Dowtand'ın oğlu Robert
tarafından yayınlanan "Varietie of
Lute Lessons" (Çeşitli Lavta
Dersleri) adlı kitapta yer almıştır.
"En Kutsal Kraliçe Elisabeth'in
Gailliard'ı" adlı dans da İngiliz
tarihinin en önerrıli siması I.
Elisabeth'e ithaf edilmiş parlak
ve carılı bir Gailliard'dır.
(Süre 9')

WEi SS

Ciacana

Bach'tan birbuçuk yıl sonra, 1 2
Ekim 1686'da Breslav'da
(bugünkü Wroclav) doğan ve
aynı yılda Bach'tan dört ay sonra
ölen Alman lavta virti.iozu ve
bestecisi Leopold Sylvius Weiss
ta, Bach gibi müzikçi bir aileden
gelmekteydi. Ilk müzik derslerini
babasından almış, 22 yaşında,
Polonya Kralı Sobieski'nin oğlu
prens Alexander ile İtalya'ya
gitmiş, ı 714'de prensin
ölümünden sonra, önce
Düsseldorfta, nı 7'de -Bach'ın
Cöthen'de göreve başladığı yılDresden'de saray tavtaeısı olmuş,
ölümüne kadar orada kalmıştır.
Ancak Dresden Elektörü Weiss'in
sanat yolculuklarına engel
olmamış, onu diğer en iyi ı ı
müzikçisiyle 1718'de Viyana'ya
göndermiş ve Haendel'in bu
lavta virtüozunu dinlemesini
sağlamıştır. ı720'de Prag'da bir
diğer tavtacı Kont Losy (Logy) ile
tanışan Weiss'in sağ elinin
başparmağı 1722'de bir Fransız
kemancı tarafından bir eleştiri
üzerine tehlikeli biçimde ısırılmış
olmasına karşın müzikçi
iyileşerek gezilerini sürdürmüş,
Münih'ten sonra ı 728'de Berlin'i
ziyaret etmiş; Polonya Kralının
maiyeti ile gittiği bu kentte
Avrupa'nın en önde gelen
müzikçileri ile tanışarak orıları
ustalığına hayran bırakmıştır.
Weiss, Baclı'ın da arkadaşı
olmuş, onun övgüsünü
kazanmış, hatta Bach ile
Dresden'de bir doğaçlama
yarışmasına da katılmıştır. ı 744
yıllarında Avrupa saraylarında en
yüksek ücreti alan müzikçi olan
Weiss'ın, son yıllarda pekçok
eseri yayırılanmış olmakla
birlikte, 32 lavta süiti, "Partie"

adını verdiği ve diğer çalgıları da
kapsayan 26 partitası, 8 solo
lavta partitası ve solo lavta için
bir Ciacona'sı vardır. Ayrıca
British Museum'da pekçok
tabulatur yazımlı nota, yalnız
lavta partileri bulunabilmiş olan
lavta-keman-viyola-viyolonsel ve
lavta-flüt konçertoları gün ışığına
çıkarılmayı beklemektedir.
Passacaglia gibi eski İtalyan ve
ıspanyol danslarından
kaynaklanan 3/4'lük ölçüde, ağır
tempoda ve ısrarlı bas (basso
ostinato) üzerine çeşitlemelerle
geliştirilen bir dans olan Ciacona
(ya da Chaconne), formunun
zirvesine Bach'ın Re minör
Partira'sının son bölümü olarak
ulaşmıştır. Weiss Ciacona adlı,
yine varyasyontarla gelişen bu
ağır dansı, -Bach'ın ki gibi solo
keman için değil de- solo lavta
için yazmıştır.

BACH

Sonat No3

başlığı ile "Libre Primo" (birinci
kitap) olarak bestelediği eser, üç
partita ile üç sonartan oluşur.
Bach daha Weimar yıllarında
tanıştığı Alman keman virtüozu
Paul Westhofftan geleneksel
Alman solo keman stilini
tanıyordu; diğer yandan keman
tekniğindeki çift sesler ve akorlar
İtalyan ekolünden Almanya'ya
ulaşmıştı. Bach bütün bu
etkilerin yeni bir sentezini
oluşturdu ve bugün bile
aşılayamıyan bu solo eserleri
yarattı. Bach partitatarı
Allemande, Courante,
Sarabande, Gigue, Menuet,
Gavotte gibi çeşitli moda
danstarla çok bölürrılü olarak
düzerılemesine karşın, solo
sonatiarda İtalyan kilise
sonatının dört bölürrılü biçimine
kesirılikle uymuştur. Onun, üç
numaralı Do Majör solo keman
sonatı da bu Ağır-Çabuk-AğırÇabuk şemasına uyar.
1 . Bölüm ağır (Adagio) tempoda,
3/4'lük ölçüde, yavaşca gelişen
üç bölmeli bir şarkı benzeridir.
Ana tema küçük bir motiften
oluşarak süslemelerle gelişir.
Bach'ın sonatlarının ilk
bölümünde partiradaki
Prealudium'un (Prelüd) yerini,
bu törensel ve tutkulu, aynı
zamanda yaratıcı bir düşünce
zenginliğini gösteren bu ağır
bölüm almıştır.

Çağının en usta orgçusu olan J.S.
Bach'ın ilk biyografısini 1805
yılında yazan Joharın Nikolaus
Forkel bestecinin özellikle bu
yönü üzerinde durmuş, onun
keman edebiyatina kazandırdığı
eserlerden hiç söz etmemişti:
Ondokuzuncu yüzyılın önerrıli
bestecileri Schumann ve
Mendelssohn bile, Bach'ın solo
keman sonatiarını ve partitatarını
yalnızca etüd amacıyla yazdığını
sanarak orılara piyano eşliği
yazılması gerektiğini bile
düşünmüşlerdi. Ancak büyük
kemancı joseph )oachim bu
eserleri konserlerinde
seslendirerek bu düşüncenin
yanlışlığını ıspatlarruş oldu.
Yüzyılımııda da bu eserlerin,
küçük salorılarda, gerçek oda
müziği konserlerinde daha da iyi
ses verdiği ve tekniği, virtüozluğun değil de- müzikal
arılatırrun hizmetinde kullanarak
ruhsal derirıliğin yansıtılması ile
Bach'ın daha gerçekçi biçimde
seslendirilebileceği arılaşıldı. . .

2. Bölüm güçlü bir Fuga'dır
(Füg). 4/4'lük ölçüdeki füg
teması ağır bölümün temasının
ikinci yarısında oluşur, parlak
(alla breve) tempoda gelişir;
hatta tema ters füg olarak da
sergilenir. Bach uzmanı
Spitta'nın Bach'ın ı 720'de
Hamburg'da çaldığı "Komm
Heiliger Geist, Herre Gott" (Gel
kutsal ruh, ulu Tanrı) adlı koral
fügün temasını değerlendirdiğini
söylediği bu bölüm tüm eserin
kalbidir ve 354 ölçü süren
uzurıluğu ile, teknik güçlüğü ile
kendi ürılü Chaconne'unun
değerinde sayılabilir.

Müzik kariyerine ı 703'de
Weimar kontluğunda kemancı
olarak başlayan Bach, 1 708'de
kemancı ve klavsenci olarak
tekrar aynı yere dönmüş, fakat
17ı8 Cötlıen'de, prens
Leopold'un sarayında göreve
başladıktan sonra keman için
eserleri, konçertoları, sonat ve
partiraları yazmıştır. Onun "Sei
solo a violino senza Basso
accompagnato" (bas eşliksiz
keman için altı solo) İtalyanca

Bu çok kısa Largo'yu daha da
kısa ve çok neşeli (Ailegro assai)
tempodaki 4. Bölüm izler. Çok
hızlı, onaltılık notalarta ilerleyen,
yine küçük duraktarla bu hızın
örılenir gibi olduğu bölüm, sorucevap biçiminde gelişir; bir
sürekli devinim (Perpetuum
mobile) temposunda konçerto

3. Bölüm çok ağır (Largo)
tempoda, 4/4'lük ölçüdedir. Bu
anıtsal fügden sonra bir idil gibi
sakin, dirılendirici hava yaratır.
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fınali gibi parlak sona ulaşır.
Lavta için pekçok solo ve süitler
de yazan Bach'ın bu sonatı,
Göran Söllscher tarafından gitara
uygulanmıştır. (Süre 1 5')

ViLLA-LOBOS
Süit

Besteciliğin her dalında eserler
veren Brezilyalı Heitor Viila
Lobes müziğe babasından
viyolonsel dersleri alarak
başlamış, daha sonra gitar
öğrenerek sokak çalgıcıları ile
dolaşmış, o günlerin mazurka,
tango, chôros gibi popüle,r
parçalarını çal011ştır. Bu deneyim
onun daha sonraki bestecilik
çalışmalarını da etkilemiştir. İ lk
beste denemelerine 12 yaşında
başlayan Villa-Lobos 1908-1 2
arasında ilk önemli eserini yazdı:
O yıllarda Rio'da dört bölüm
olarak yazılan Brezilya Halk
Müziği Süiti'nin kökleri de
Brezilya'nın folklorundan,
bestecinin bu halk
konserlerinden kaynaklanmıştır:
Süitte o günlerin halk müziği
Mazurka, Gavotte, Vals ve
Scottish gibi Avrupa kökenli
müziklerine Brezilya'nın Chôro
stili uygulanmıştır."Chôro" adı
önceleri flüt, klarnet, trombon
veya diğer nefesliçalgılarla gitar
ve gitar benzeri dört telli bir
çalgı olan "Cavaquinhos"tan
oluşan topluluklara veriliyordu.
Sonradan bu toplulukların
çaldığı melankolik, duygulu,
zarif bazan da neşeli ama daima
parlak ve kaprisli bir armonik
yapıya sahip ve mutlaka Majör
minör bölmelerle gelişen
en trümantal parçalar bu adla
anıldı. Villa-Lobos o günlerin
Chôro'sunu cazdaki
emprovizasyonlara
benzetmektedir. Ayrıca süitteki
bu Avrupa danslarının yanına
eklenen Chôro sözcüğü Villa
Lobos'un bir zamanlar Chôro
çalgıcısı olmasına bağlanabilir.
Bu süitte halk müziği etkisi
1 10

kuvvetle hissedilmekle beraber,
üstün bir gitar tekniği ile yüksek
bir düzeye erişilmiştir.
Maria Teresa Teran'a ithaf edilen
ve sonradan Paris'te, 1923'de bir
beşinci bölümü (Chorinho)
yazılan süitin dört bölümü
mazurka-schottish-valsa-gavotta
olarak yayınianmasına karşın
yerumcular bu sırayı
değiştirmekte, bazen de 5.
Bölüm Chorinho'yu da
çalmaktadırlar. Gitarist G.
Söllscher de önce Gavotta'yı
çalıyor: 4/4'lük ölçüdeki, Re
Majör tondaki ve orta hızdaki
(Allegro moderato) Gavotta
chôro zarif bir dans biçiminde,
sık sık ağırla arak yorumlanır.
3/4'lük ölçüdeki, La minör
tondaki Mazurka-chôro'nun
elyazması notasında Villa
Lobos'un o zamanlar partilerin
akışına çok özen gösterdiği,
notlar aldığı belirlenmiştir.
Andante (orta ağırlıkta) çalınan
Mazurka-chôro kolay akılda
kalan romantik ezgisiyle
seçkinleşir.
3/4'lük ölçüdeki, Mi minör
tonda, ağır Vals (Vals Lento)
temposundaki Valsa-chôro biraz
da Bach'ı andıran bir stildedir.

bestecilerle birlikte Debussy'ye
saygı borcunu fazlasıyla da
ödemi oluyor, ayrıca bu
hüzünlü parçanın sonunda,
Debu sy'nin Estampe'larından
"Granada Akşa011" temasını da
duyurarak besteciyi anıyordu ...
2/4'lük ölçüde, kederli ve sakin
(Meste e calmo) tempodaki
parça -Fiamenco'nun Granada
kentine özgü Granaclinas
ezgilerinin arpejlerini çağrıştıran
orta bölmesi dışında- gitara özgü
fazla bir özellik göstermez. En
önemli motifi ele Fa ile Mi
arasındaki yarım sesli değişimle
oluşur: Bu motifin bir iç çekiş
gibi sürekli tekran belirli bir
gerilim ve derirılik yaratır.
Eleştirmen Emile Vuillermoz'un,
kırçiçeklerinden bir taça
benzettiği parçanın, besteci
tarafından Arbos, F. Pedrell ve P.
Dukas'nın anısına yazılan üç
"Homanaje" ile birlikte orkestra
düzenlemesi de yapıl011ştır.
(Süre 3')

PO NCE

Sonatina Meridional

2/4'1ük ölçüdeki Mi Majör
tondaki orta karar ( Modere)
tempodaki Schottish-chôro,
İ ngilizceele "Polka", kıta
Avrupa'sında "Ecossaise" adı da
verilen ve " İ skoç tarzında"
anlamına gelen, halka şeklinde
yapılan Rondo biçimi bir
dansdır. Bu dans Brezilya'ya
"Xotis" adıyla geçmiştir.
(Süre 16)'

DE FALLA

Homenaje

Ülkesinin müziğini en iyi
değerlendiren besteci olarak ün
kazanan İ spanyol Manuel De
Falla gitarı çok sevdiği halde bu
çalgı için yazma011ştır. Onun tek
özgün gitar bestesi, bu çalgının
o çağlardaki ünlü yerumcu u
Miguel Llobet'e ithaf ettiği "C.
Debussy'nin Mezarına Saygı"
( Hommage pour le Tombeau de
Claude Debus y) adlı parçadır.
1 920'de Henri de Prunieres'in
yönetimini aldığı Revue Musicale
adlı Fransız müzik dergisi
"Debussy'nin Anısına" adlı bir
yazı dizisiyle iki yıl önce ölen
müzikçiyi anmak istemişti. De
Falla makalesinden ayrı yazdığı
bu kısa parça ile Bartok, Satie,
Stravinski, Ravel, Schmitt gibi

bir gitar konçertosu
bestelemi tir. 1925'te gittiği
Paris'te Paui . Oukas ve Fransız
empresyonistlerinclen etkilenrni ,
ancak Latin Amerika halk
ezgilerini unutınayan Ponce,
Sonatina Mericlional'ı 1 939'cla
yazmış ve yine ünlü gitarist
Andres Segovia'ya ithaf etmi tir.
"Gün ortası" anla011na gelen
ba lığı ile Sonatina Meridional,
İspanyol srilindeki gitar
müziğinin önemli bir örneğidir:
Özellikle kır, tarla anlamına
gelen Campo ba lıklı ve ne elice
(Allegretto) tempodaki ve 3/8'lik
ölçüdeki 1. Bölümde bu izler
hissedilir. Re Majör tondaki
Sonatina'da bu tona uyumu daha
iyi ağlamak için bas Mi teli
Re'ye akort edilmi tir. Canlı,
şakacı tekrarlarla, ıspanyol
ak anlarla gelişen, pizzicato'nun
da bas esierde çokça
kullanıldığı bölüm beklenenin
tersine hafifçe sona rer.
arkı kıtaları, kuple anlamına
gelen Copla başlıklı, ağır
(Andante) tempoclaki, 6/S'Iik
ölçüdeki minör tondaki 2.
Bölüm ise zarif havasıyla bir
serenada benzer. ık ık
ağırlaşan, metalik tınılannda
kullanıldığı bu kı a bölüm ara
vermeden 3. Bölüme bağlanır.
3/4'lük ölçüdeki ve Fiesta
(Bayram) başlıklı 3. Bölüm
parlak ve neşeli (Allegro con
brio) tempoda bir clanstır.
Flamenco'ya özgü, tüm telleri
kapsayan sert vuruşlarla
(rasgueado) ba !ayan, zaman
zaman akacı, alaycı havaya
bürünen Fiesta güçlü bir akorla
sona erer. (Süre 9')

Meksikalı besteci Manuel Maria
Ponce henüz 14 ya ındayken,
kastanyeti ile dünya çapında üne
kavuşan İspanyol dansçı "La
Argentina"nın onun bir parçasını
dansı için seçmesi ile tanın011ş;
Estrellita adlı bir başka parçası
da kemancı Heifetz ile tüm
müzikseverleri büyülemişti.
Ancak, Meksika müziğini "Salon
müziği" havasından kurtaran
besteci olarak tanınan Ponce,
1929'cla Meksika Kent
Ü niversitesinde folklor
bölümünü kurmuş, pekçok halk
şarkısı da clerlemiştir.
Segovia ile dostluğu nedeniyle
birçok gitar parçası yazan Ponce,
hepsi ele Segovia'ya ithaf dilen
beş sonat, Folias çeşitlemeleri,
eliiyi aşkın prelüd ve Concierto
del Sud (Güney Konçertosu) adlı

Seni i lk
gö r dü ğümda
" Benim olacak "
demiştim .
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UFUK-BAHAR
DÖRDÜNCÜ
iki piyano/duo piano
Sergei RAliMANİNOF/RACHMANINOV ( 1873-1 943)
Süit No.2 Op.l 7/Suite No.2 Op.l7
• Introduction. Alla marcia • VaLse. Presto • Romance. A ndantina • Tarantelle. Presto

Bela BARTOK (1881-1945)
Mikrokosmos'tan 7 Parça/7 Pieces from Mikrokosmos, Sz107
• Bulgar Ritmi/Bulgarian Rhythm (No. l 13)
• Akar ve Tril Etüdü/Chord and Trill Study (Moderato) (No. 69)
• Perpetuum Mobile (No. 135) • Kısa Kanon/Short Canon
• J:'e ni Macar Halk Şarkısı/New Hungarian Folk Song (No.127)
e Kromatik Invention/Chromatic Invention (Allegro) (No.145) • Ostinato (No. 146)

ARA •

INIERMISSION

Sergei RAHMANİNOF/RACHMANINOV
Süit No. ı Op.5 (Fantezi Tablolar)/Suite No. ı Op.5 (Fantasie Tableaux)
• Barcarolle (Allegretto) • Aşk Gecesi/O Night, O Love (Adagio sostenuto-Agitato)
• Gözyaşları/Tears (Largo di molto) • Rus Paskalyası!Russian Easter (Allegro maestoso)

İgor STRAVİNSKİ/STRAVINSKY ( 1882-1971)
2 Piyano için Konçerto/Concerto for 2 Pianos
• (Can moto) • Notturno (Adagietto) • 4 Variazioni • Preludio e Fuga

UFUK DöRDÜNCÜ
1961'de Antakya'da doğan Ufuk
Dördüncü Ankara Devlet
Konservatuarı'nda Gülay
Uğurata ve Bedii Aran ile çalıştı.
1980 Yılında Cenevre
Konservaruan piyano yük ek
bölümü sınavını kazandı ve M.
N'Koua ile eğitimini sürdürerek
ikincilik ödülü ile okulu bitirdi.
Daha sonra H. Datyner ile
ihtisas yaptı ve 1986'da
Virtüozluk Ödülü'nü alarak
mezun oldu.
Bu arada İngiltere'de 198l'de
Darlington Müzik Okulu ile
1985'de Maria Curcio'nun
kurslarına ve Vlado
Perlemutter'in "Ravel" stajına
katıldı. Halen Fransa'da
François-Rene Duchable ile
çalışmalarını sürdüren Ufuk
Dördüncü, kardeşi Bahar ile ikili
ve dört el piyano olarak
Türkiye'de ve çeşitli Avrupa
ülkelerinde resitaller, orkestra
eşliğinde konserler vermekte,
radyo ve televizyon
programiarına katılmaktadır.

BAHAR DöRDÜNCÜ
1965 Yılında Ankara'da doğan
Bahar Dördüncü, Ankara Devlet
Konservatuarı'nda Kamuran
Gündemir, Gülsin Onay ve Elif
Bedii Aran ile eğitim gördü.
1981 'de Cenevre Konservaruan
yüksek piyano bölümüne
girerek D. N'Kaou ve M. Yereelli
ile çalıştı; H. Datyner ile de
ihtisas yaparak birincilik ödülü
ile mezun oldu. Abiası Ufuk ile
Vlado Perlemutter'in "Ravel"
tajına katıldı.
François-Rene Duchable ile
çalışmalarını sürdüren Bahar
Dördüncü abiası Ufuk
Dördüncü ile ikili ve dört el
piyano olarak Türkiye ve birçok
Avrupa ülkesinde resiraller ve
orkestra eşliğinde konserler
verdi, radyo ve televizyon
programlarına katıldı. I viçre'de
yaşayan Bahar Dördüncü
Cenevre Konservaruarı'nda
öğretin görevlisidir.
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RAHMANİ OF
Süit No.2

Moskova Konservatuarı'nda
Liszt'in öğrencisi A. Siloti ile
piyano öğrenimi gören ergei
Rahmaninof, yirminci yüzyılın ilk
yarı ında en büyük piyano
virtüozlarından biri olarak ün
kazanmış, piyano için bestelediği
eserlerin, özellikle Op.3 Do
diyez minör prelüd ve ikinci
piyano konçerto unun ünü
dünyanın her kö esine ula nu tı.
Besteci, kökünü orta çağlardan
alan bir org çoksesliliği içindeki
dörtlü ve be li paralel aralıklarla
yansıyan akor dizileriyle eski
Rusya'nın melankolisinin
yansıtıldığına inanan Avrupalı
dinleyicileri büyülemi ti.
Rahmaninof bu tın ı zenginliğini
dört el piyano için yazdığı Op. 1 1
altı parça ile iki piyano için Rus
Rapsodisi, Op.5 ve Op. 17
süitlerde de ergilemi tir.
İlkinden sekiz yt! onra, 1901
Nisanında -ünlü ikinci piyano
konçertosu ile aynı yılda
tamamlanan Op. 17 2. Süit'in bu
konçerto ile benzerliği azdır.
Çok iyi bir piyano pedagogu
olan Alexander Goldenweiser'e
itl1af edilen 2. Süit, ilk kez 24
Kasun 1901 'de Moskova'da
besteci ve A. Siloti tarafından
çalınrnıştır. Rahmaninof'un 1900
yılı yaz aylarında İtalya'da
yaptığı bazı taslaklar üzerine
hazırladığı bu eseri de, ilki gibi
teknik güçlüklerle doludur ve iki
piyano partisi birbirine bir
makina di !isi gibi uyum
göstermek zorundadır.
Marş biçinli (alla marcia)
tempodaki giriş (Inuoduction)
süitin ı . Bölümüdik Ba ta dört
ölçü süren büyük, güçlü akarlar
Schumann'ı anımsatır. İkinci
piyanonun Majör tonda unduğu
birinci tema, daha sonraki iki
temayı da oluşturacaktır; bunu,
birinci piyano minör tonda
yansıtır. Pedal ve ol elle uzun
turulan bir bas notası üzerinde

duyulan ikinci tema da ilkine
benzer. Üçüncü tema ise, arka
plandaki birinci tema ritminden
büyük bir basitlikle, serin
kanlılıkla yükselerek ikinci
piyanoda canlanır; uzun bir
dalgalanma ile, Rahmaninof'a
özgü bir şekilde gelişerek,
duygusaUıkla büyür. Bir doruk
noktası olmamakla birlikte bu
bölme, introduction'un kalbi
gibidir. . . İlk iki temanın tekrar
eriıniyle ulaşılan Coda ile,
barı çı havada birinci bölüm
ona erer.
2. Bölüm çok hızlı (Presto)
tempo la bir vatsdir (Valse).
Ustaca düzenlenmiş olan vals
bölümü genişletilmiş sürekli
devinimi (Moto perperuo)
yanında, ritmik yapısıyla vals
başlığına ters düşer. Trio
bölmesinin 3/4'lük vals ritmi de,
yine iki ölçü içinde
değerlendirilmesine karşın,
burada daha sevimli bir hava
oluşur. Valsin yorumu büyük bir
kesinlik gerektirir.
3. Bölüm ağırca (Andantino)
tempoda bir romanstır
(Romance). Uzun tllrulmuş
çekici ezgileri, geniş
modülasyonları, duygusallık
yüklü çağrıları ile sanki doğaçtan
olu uyormuş izlenlmi veren
bölüm, süitin en derin anlamlı
kısmıdır.
4. Bölüm yine ikinci bölüm gibi
çok hızlı (Presto) tempoda bir
Tarantella'dır. Rus renkleriyle
işlenen bu 6/S'lik ölçüdeki
kıvrak İtalyan dansında,
Rahmaninof o yt!ki gezi
izlenimlerinden yararlannuş;
temayı, bir İtalyan şarkıları
koleksiyonundan alınıştır. Minör
tondaki kaygısız, fütursuz tema
Tarantella'nın ana temasını
oluşturur ve geleneğe uygun
biçimde Majör-minör tonlarda
dolaşır. Ancak bu bölüm, bir
ülkeye -İtalya'ya- özgü müziğin,
bir başka ülkeye -Rusya'ya- nasıl
uygulanabileceğini göstermesi
bakımından da ilginçtir.
( üre 23')

BARTOK
7 Parça

Schönberg, Smvinski ve
Hindemitl1 ile birlikte modern
müziğin klasikleri arasında
sayılan Macar besteci Bela
Bartok ancak, göç ettiği New
York'ta fakirlik içinde öldükten
sonra başarı kazanabilmiş,
eserleri geniş kitlelere
ulaşabilmiştir. Eserlerinde
folklordan, daha çok Macar halk
müziğinden yararlanan Bartok,
tüm şarkıların ortak kökenden
geldiğini ve bu nedenle de bu
ulusların kardeş oldukları savıru
da bilimsel olarak ı patlamak
istemişti. Usta bir piyanist
olduğu için de -1905'de bir
yarışınada Wilhelm Backhaus'a
bir oyla birinciliği kaptırmıştı
kendine özgü dü üncelerini bu
çalgı ile çok iyi şekilde
yansıtabildi.
Önce Brahms, Liszt ve Richard
Strauss'un etkisinde kalan Bartok
daha sonra bir konuşmasında,
Bach, Beethoven ve Debussy'yi,
"Üç Klasik Besteci" olarak
tanımlanuştı: ·Bach kontrpuana
son yüksek anlanu vermiş,
Beethoven gelişimin formunu
sunmuş, Debussy ise akorlara
anlarnlarını tekrar kazandırnuştı•.
Bartok ise bu üç besteciyi bir
sentezde birleştirmek istiyordu . . .
300 kadar piyano parçası yazan
Bartok'un 1926'da didaktik
amaçlarla başladığı Mikrokosmos
adlı eseri 153 küçük parçadan
oluşur. Bartok bu parçaları ikinci
oğlu Peter'in öğrenimi, onun
çağının müziğirıi daha iyi
aniayabilmesi için
bestelemiş ve ancak 1937'de
taınarnlayabilmiştir. Büyük
Bach'ın oğlu W. Friedmann için
yazdığı "Klavierbüchlein"
(piyano kitapçığı) gibi, Bartok da
oğlunun gelişimini gözetı"niş; çok
daha önce, 191 3'de Budapeşte
Konservatuarı'nda bir piyano
sınıfı yönetirken düşündüğü
Mikrokosmos'a, on şeklini

ancak 1932-37 yılları arasında
verebilmiştir.
İkinci piyano konçertosu ve
keman konçertosunu yazdığı bu
yıllarda eserini tamamlayan
Bartok, Mikrokosmos'un büyük
bölümünü ilk kez 1937
Mayısında Budapeşte'de bir
resitalinde çalnuştır. Ruh ve
teknik yönünden Bartok'un bir
görüntüsü sayt!an Mikrokosmos
altı kitaptan oluşur. Bir piyano
metodu olmayan eser, çağda bir
yolla hem yeni müziği anlamaya,
hem de düzene alıştırdığı gibi,
özgürlüğe ulaştırmağa da
yöneliktir. İlk bölüm, yeni
başlayanların ilerde
karşılaşabilecekleri tüm
problemleri irdeler. İlk üç bölüm
ayrıca piyanoya başlayanların ilk
iki yt!ı için düşünülmüştür.
Burada çağdaş müziğin serbest
ritmi, disonansları, karışık
armoni sistemi tanıtılır. Bu
konuda kapsamlı bir araştırma
yapan Alman müzikolog Jurgen
Uhde Mikrokosmos'u türüne
göre beş bölüme ayırıyor: 1 ) İlk
araştırmalar; 2) Yarı yarıya beste
olan halk şarkıları, ulusal stiller;
3) Çalma tekniği ile ilgili etüdler;
4) Müzikal oluşumu, ritı"ni,
melodiyi, arınoniyi önce ilkel
sonra gelişmiş olarak inceleyen
parçalar; 5) Pastoral, Nottllrno
gibi şiirsel başlıklar taşıyan
karakter parçaları.
Bartok Mikrokosmos'un bazı
parçalarını dört el piyano için
düzenlemiş ve çoğunu da eşi
Ditta-Pasztory ile plağa da
doldurmuştur. Otantik olarak
Bartok'un seçtiği ve iki piyano
için de düzenlediği 7 parça 69,
1 13, 1 23, 1 27, 135, 1 45, 146
numaralılardır.
Bartok bu eserde finaldeki
No. 1 48-153 altı Bulgar dansından
başka iki tane de "Bulgar Ritmi"
başlıklı parça ( o. 1 13 ve 1 1 5)
yazmıştır. 1 13 numaralı Bulgar
Ritmi'nde, diğerlerinde olduğu
gibi dörtlük notaları bir tek ölçü
içinde, düzenli olmayan biçimde,
4+2+3 veya 2+3, ya da 2+2+2+3
gibi Avrapalılara güç gelen
Balkan ritıninde
değerlendirmiştir...
Orta (Moderato) hızdaki ve bir
dakikayı biraz aşan süredeki
"Akor ve Tril Etüdü"nden
(No.69) sonraki, Perpetuum
Mobile (Sürekli Devinim)
(No.135) adlı parçada ise Bartok
12 ton sistemini -Schönberg'i
taklit etmeden, 12 notayı
birbirine eşit olarak
kullanmaksızın- kendine göre
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değerlendirir. . .
Kısa Kanon'dan sonra, "Ben
ritmato" (hareketli) tempodaki
Yeni Macar Halk Şarkısı (No. l 27)
Bartok'un, yine bir dakika gibi
çok kısa sürede halk şarkısı
anlayışını göstermesi
bakımından da ilginçtir. . .
Neşeli (Allegro) tempodaki
Kromatik İnvention'ın (No.l45)
her iki bölmesi de hem teker
teker, hem de birlikte aynı anda
seslendirilebiliyor. . .
Ostinato da ( No.l46) ise
direngen bas incelenmektedir.

RAHMANİNOF
Süit No. l

Op.S İki Piyano için Süit,
Rahmaninof'un bu türde yazdığı
ilk eserdir. 1893 yazında
Lebedin'de bestelerren ve
Çaykovski'ye ithaf edilen eser,
çeşitli şiirlerden esinlenerek
yazılmıştır. Önceleri "Fantasie
Tableaux" (Fantezi Tablolar)
adını taşıyan eserde dört
bölünün her biri ayrı bir
romantik şiir üzerine kuruludur:
Neşelice (Allegretto) tempodaki
ı . Bölüm Barcamlle (Barkarol)
ünlü Rus şairi Lermontof'un, bir
gondoldaki geziyi anlatan şüridir.
·Serin bir akşam vakti gondolun
kürek şıpırtıları üstünde yine o
şarkı duyulur! Ve bir kez daha
gitarın sesi! Uzakta bazan
hüzünlü, bazan mutlu
Barkarol'ün tanıdık sesi duyulur.
Gondolun suda aktığı gibi, aşkın
zamanı da geçmişe doğru akar.
Sular tekrar ayrılırken tutku bir
daha asla ateşlenrniyecektir. . . • Bu
oynak Barkarol sevimli
figürlerle, zarif ve akıcı
dalgalanmalarla bu şiiri yansıtır.
2. Bölümde Rahmaninof ünlü
İngiliz şairi Byron'un
Parisina'sından "O night, O love"
(Ah gece, Ah aşk) bölümünü
değerlendiriyor: ·O saatte,
çla llardan bülbülün tiz notası
duyulur; o saatte aşıkların
yemini işitilir: Fısıldanan her
sözcük tatlıdır; zarif rüzgar,
yakındaki su sesi yalnız bir_
kulak için müzik yaratır .. • Once
ağır ve belirli (Adagio sostenuto)
tempoda barışçı havayı yalnızca
bülbülün nağmeleri süsler; zarif
rüzgar ve su şırıltısı duyulurken,
heyecanlı (agitato) bölmede
aşkın tutkusu yattığı pusudan
çıkar, kendinden geçmiş halde
tüm müziğin yapısına işler.
3. Bölüm ise, Rus şairi Juçev'in
"Göz yaşları" adlı melankolik
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mısralarını yansıtır: ·İnsanın göz
yaşları; ah göz yaşları! Erken ve
geç demeden akarsın;
bilinmeden, görülmeden akarsın,
tükenmeden, sayılmadan.
Yağmur sağnakları gibi geç güz
çağında, hatta akşamları bile .
Çok ağır (Largo di molto)
tempoda Rahmaninof bu göz
yaşlarını, alçalan şekilde dört
notayı çan sesi gibi
canlandırarak tüm bölümü
etkilemesini sağlamıştır. Besteci
bu motifi çocukluğunda gittiği
ve tutkuyla dinlediği
Novgorod'daki St. Sofia
manastırının müzikli çanlarından
esinlenerek çok kez kullanmış,
1905'de yazdığı Cimri Şövalye
operasında da değerlendirmiştir.
. •

4. Bölüm Rus Paskalya
Bayramını (Paques) canlandırır.
Burada yine bir Rus şairinin,
Homyakof'un "Paskalya
Festivali" başlıklı şüri işlenir: ·Ye
güçlü çanların sesi tüm dünyaya
yayılır ve tüm gök düzenli
titreşime başlar. Melodik, gümüş
gibi gürlemeler kutsal bayramın
haberini müjdeler. . . • Neşeli ve
törensel (Allegro maestoso)
tempodaki bu kısa bölümde
Rahmaninof, daha önce Rirrıski
Korsakof'un da Rus Paskalyası
Uvertürü'nde, 1888'de kullandığı
melodiyi, Rus ortodoks
.
kilisesinin Paskalya şarkısı "Isa
kıyam etti"yi değerlendirmiştir.
Rahmaninof ve aranjör olarak
tanınan Paul Pabst, 30 Kasım
1893'de ilk kez seslendirdikleri
eseri Rimski-Korsakof'a çaldıkları
zaman besteci ·Hepsi iyi de,
yalnızca finalde İsa'nın şarkısını
önce eşliksiz, ikinci kez ise
çanlada birlikte duyuracaktın•
der. Rahmaninof ise olayı, ·O
zamanlar 19 yaşında, salak bir
gençtim; omuz silktim ve 'Niçin?'
diye sordum: 'Gerçek hayatta
her zaman çanların eşliğindedir'
dedim ve tek notasım bile
değiştirmedim· diye anlatır.
(Süre 2 1 ')

STRAVİNSKİ
Konçerto

Rus besteci İgor Stravinski de
Rahmaninof gibi iki piyano için
iki eser yazmıştır: İki solo piyano
için konçerto ve iki solo piyano
için son eseri olan, 1944'de
tamamladığı sonat...
Stravinski, piyano konçertosu ile
piyano ve orkestra için
Kapriçyo'sunu başarıyla
yorumlayan ikinci oğlu
Sviatosla v Sulima ile birlikte

çalınayı düşünmüş ve o yıllarda
oturduğu Paris'te, 1935'de iki
piyano için Konçerto'yu
bestelemiştir. İlk kez Paris'te 21
Kasım 1935'te çaldıkları konçerto
ile ertesi yıl baba oğul
Stravinski'ler Güney Amerika'da
bir turne gerçekleştirdiler.
Stravinski oğlu ile bu turneyi
önceden planladığını, bu
nedenle de pratik olması
bakımından Konçerto'da
orkestra eşliği düşünmediğini
söyler. İki piyanonun eş değerde
rol aldığı eserde önce tam bir
tema da sergilenmez: Son
bölümde yer alacak fügün
bölümleri parça parça sezdirilir,
ham malzeme olarak fıgürlerle
yansıtılır, ritmik değişikliklerle
sivriltilir, finale hazırlanır. Bu
işlemde, her iki piyano da
oyuncu bir tavırdadır ve
birbirlerinin partilerini acımasız
bir virtüozlukla alır, konçertant
biçimde duyururlar. Piyanistik
yazı da çok ustaca hazırlanmıştır:
Hem kolay, hem de çok güç
bölümleri kapsar. Böylece iki
solo piyano için Konçerto bu
türdeki yerini almış, Bartok'un
"İki piyano ve vurmaçalgılar için
Sonat"ı ve Debussy'nin "En
Blanc et Noir" (Beyaz ve Siyah)
adlı eserleri yanında zirveye
ulaşmış sayılır.
ı. Bölüm hareketli (Con moto)
başlığını taşır. Temalar ve
motifler sanki kristalleşmiş gibi
ayrılır. Dördüncü bölümdeki
fügün teması burada, parçalar
halinde bir itici güç rolü oynar.
Mi minör tondaki ilk bölmede iki
unsur belirginleşir: Önce 16'lık
notalarla çıngırak gibi duyulan
ve ürekli olarak gam pasajları,
akorlar, kırık akorlar, tekrar
notalarla değişen motif; ikinci
olarak da noktalı ritirnle işlenen
motif. Orta bölme ise Si bemol
Major tonda, Barok anlayışla üç
bölmeli-olarak, Sol Majör'e de
dönüşerek işlenir ve daha
belirgindir. Bölüm, Mi minör
tondaki ilk bölmenin tekran ile
biter.

2. Bölüm bir Noktürn'dür
(Nottumo). Sakin ve düşüneeli
havada, ağırca (Adagietto)
tempodaki bu böl�m,
konçertonun belki de
virtüozluğu kullanmayan tek
yeridir. Noktürn de üç
tonalitelidir. Bir romans gibi,
ancak daha geniş anlatırnlı olan
Noktüm'ün süslemeleri daha
önceki formları, Weber'i,
Chopin'i de anırrısatır;
glissandoları ile caza atıfta

bulunur. Hatta bir ayışığı sahnesi
gibi olan ikinci bölmede eski
anılar hatırlanır, fügün etkisi hiç
duyulmaz.
3. Bölüm dört varyasyonu kapsar
(4 Variazioni). Stravinski'nin
kendi açıkladığı gibi,
varyasyonlar tek bir tema değil,
iki tema üzerine kurulmuştur;
amaç böylece daha geni.ş bir
ufuk oluşturmaya fırsat
yaratmaktır. Stravinski bununla
birlikte varyasyonlara, ilk temayı
henüz açıklamadan başlar. Zarif
arabeskler arasında ve bestecinin
tipik aralıklarla (interval)
geliştirdiği ı . Varyasyon daha
çok kadans biçimi pasajlada
sezdirilir; fügün tema ının
çekirdeğini hiç anımsatmadan,
yalnızca uzaktan hissettirir gibi
onu bütünlemeğe çalı ır. Fırtına
gibi giren 2. Varyasyon ise sert
konturlarla, keskin ve virtüoz bir
anlatımı gürültülü oktavlarla,
koşturan glissandolarla destekler;
sanki artık piyano pedalına
gereksinim kalmaını tır. 3.
Varyasyon ise yoğunluğu ile tüm
malzemeyi yutar, parlak bir
kromatizmde, Stravinski'nin ilk
eserlerini anımsatan renkli
biçimde eritir. 4. Varyasyon'da
Bahar Ayini'nin ilkel ritmi tekrar
canlanmıştır. İkinci piyanonun
ostinato (direngen) biçimde, çok
hafiften ba !ayıp tüm gücüne
ulaşan e liğinde sanki bir pagan
dansı sergilenir.
4. Böli.im Prelüd ve Füg'tür
(Preludio e fuga). Başta yer alan
giriş müziği Prelüd, bir
merdivenden çıkarmış gibi
temayı yükseltir, hazırlar. Bir org
parçası gibi geniş yüzeyli olan
ve bir fantezi gibi (quasi una
fantasia) yorumlanan prelüdü
dört partili bir füg izler. Fügün
başlamasıyla birlikte tüm
kontrpuan sanatları ustaca
sergilenir. Sona doğru kısa bir
duraktan onra prelüd tekrar
anımsanır ve eser, tam bir
konçerto havasında, görkemle
sona erer. (Süre 21 ')
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• Tarantas

• Zapateado • Solea

• Alegrias

• Seguidilla

• Por Rumba • Bulerias

• Tientos y Tangos
• Granadinas

(Noche Granadina-Homenaje a Andres Segovia)

(Granada Gecesi-Andres Segovia'ya Saygı/
Night in Granada-Homage to Andres Segovia)
• Alegrias

por Rosas • Rondefta
• Zambra Mora

]UAN MARTİ
)uan Martin sanatını, bu müziğin
be iği olan Güney İspanya'daki
Endülüs'te (Andalucia) öğrendi.
Küçük ya larda bayraınlarda,
düğünlerde ve vaftiz
törenlerinde çaldı; en saf
Flamenco geleneklerinin
disipliniyle yeteneklerini
geliştirdi. Bu müziğin tarihi
merkezlerinden biri olan
Malaga'da bir süre profesyonel
olarak çalı tı ve 18 yaşında da
Madrid'e giderek tanınrruş
arkıcılar, gitarcılar ve
dansçılarla yetenek ve
deneyimini arttırdı.
İlk Londra kon erini The Daily
Telegraph gazetesinin "juan
Martin'in harika gitarı" olarak
tanımladığı sanatçı, bugüne
kadar Wigmore ve Queen
Elizabeth Hall'da otuzdan fazla
solo resital verdi. anatçı ilk iki
solo albümünü Decca, diğer
ikisini de EMI firmasıyla yaptı;
beşinci albümü ise, ünlü
İspanyol res arnı Pablo
Picasso'nun 90. yaşgünü
kutlamaları erçevesinde
Picasso'nun resimlerini müzikle
tasvir eden özgün besteleri
içeren ve Polydor'dan çıkan
"Picasso Portreleri" adlı plağıdır.
Krallık Filarmoni Orkestrası ile
Barbican Hall'da verdiği konser
canlı olarak kaydedildi ve en
çok satan plaklar listesine girdi.
Sanatçının doldurduğu en son
plak olan "Through the Maving
Window" 1988 yazında ABD'de,
1989 yazında da Avrupa'da
satışa çıktı. juan Martin plak
çalışmalarının yanısıra Julie
Walters, Denholm Eliot ve
Saura'nın Carmen fılminde rol
alan Laura del Sol'ün
aynadıkları bir filmin müziğini
de yaptı.
juan Martin Münih, Amsterdam,
Zürih, Floran a, Madrid, Sevil,
Hong Kong, Bangkok, San
Francisco, Londra'da konserler
verdi; Edinburg, Ludwig burg,
Montreux ve Hong Kong
festivallerine katıldı. Sanatçı her
yıl birkaç ay kaldığı İspanya'da,
Cante Flamenco festivallerine
katılmakta, televizyondaki
"Flamenco Antologia"
programlarının konuğu
olmaktadır.

HAYAT Katkılanndan dolayı HAYAT SiGORTA A.Ş. ye teşekkür ederiz.
SIGORTA We should /ike to tbank HAYAT SiGORTA A.Ş. for tbeir contributions.
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Amerika'da yayınlanan "Guitar
Player" dergisi tarafından iki yıl
süreyle "En İyi Gitarcılar"
arasında ayılan, ayrıca Evans
Gitar Antoloji'sine giren ]uan
Martin'in altı yılda tamamladığı

"El Aıte Flamenco de la
Guitarra" adlı metodu, Flamenco
gitar üzerine hazırlan bir kaynak
olarak dünyada ün yapını ur.

Tarantas:
İspanya'nın levanten ( Doğu)
kıyı ı olarak adlandırılan
Akdeniz'e açılan bölgede
Almeria, Cartegena, Murcia gibi
yerlerdeki maden ocaklarının
karanlığında çalı mak zorunda
kalan çingenelerin arkılanndan
kaynaklanan Tarantas'ın
melankolik, bazan da protesto
edici, serbest biçimdeki ağıtımsı
anlamı, garip ekilde tmlayan
uyum uz akorlarla da
güçlendirilir.

Zapateado:

Alegrias:
Flamenco'nun "Cante Chico"
(Küçük Şarkı) gnıbuna giren ve
ne e anlamına gelen Alegrias
türü canlı, renkli bir Cadiz
dansını tanımlar. Atiantik
okyanusuna açılan liman kenti
Cadiz'in neşeli halkının
karakteri, yine parlak La Majör
tonda sergilenir.

Por Rumba:
Guajira gibi Rumba da Latin
Amerika'dan kaynaklanır, ancak
geleneksel Flamenco
modülasyonları ve varyasyonları
ile i lenir. juan Martin'in bu
parçası "Ruınba için" (por
Rumba) adını taşıyor.

Bulerias:

Erkek Flamenco dansçılar bu
dansı ustalıklarının bir göstergesi
olarak unarlar. "Ayak" anlamına
gelen Zapata'dan türeyen ve
ölçülerinin ritmik vunı u ile
olu an Zapateado, ilginç
değişimlerle, yava -hızlı, güçlü
hafif aksanlarla, bazen gerilim
için duraklar da kullanarak
gelişir.

Flamenco'nun en hızlı, en oynak
dansı, Cadiz yakınındaki,
arapları ile ünlü Jerez'den
kaynaklanır. Solistlere tüm
virtüozluğunu gösterme olanağı
sağlayan Bulerias, Soleares'ten
doğmuştur ve ismi şaka yapmak
anlamına gelen "Buleria"
kelimesinden türemiştir.

Solea:

Tientos y Tangos:

2/4'lük ölçüde bir dans arkısı
olan, Sevil'in çingene
mahallelerinde doğan olea'nın
kelime anlamı "Soledad"tan
(yanlızlık) gelir. Bu yanlızlığın
hüznü ile, en güzel Flamenco
ritminin uygulaması ile daha da
derinleşen anlamlı dans,
Flamenco şarkısının anası sayılır.
juan Martin'in Solea'sında ise
yabana gitıni , terkedilmiş bir
nıhun şarkısı canlandırılıyor.

Seguidillas:
Cante Jondo adı ile anılan
Flamenco'nun derin arkısının
en karakteri tik, en ilkel şekli
olan Seguidillas çingenelere göre
müziklerinin temelidir.
Tekrarlanan ritınik motifterin
umutsuzluğu, çingene ırkının
acılarını dile getirir. Ünlü
İspanyol şairi Garcia Lorca'nın
söylediği gibi, ·Bir kilisede bile,
herhangi bir hürmetsizlik
yaratmadan çalınabilir,
dansedilebilir ya da söylenebilir.•

Ağır ve duygulu anlamına gelen
onaltıncı yüzyıl dansı Tientos'tan
ismini alan bu türün, İspanya'ya
ilk yerleşen çingenelerin şarkısı
olduğu söylenir. Senkoptu ve
düzensiz 2/4'lük ritmi ve
tangodan daha ağır olan
temposu ile Tientos doğu
etkisini, Arap izlerini de taşır.
Tangos da hüzünlü ve lirik
olmakla birlikte ritmi ile
Tientos'tan farklıdır. ]uan Martin,
genellikle Majör tonda çalınan
Tientos'un minör tondaki
versiyonunu seslendiriyor.

İspanyollara terketmek zonında
kaldığı zaman güneyde, Malaga
yolunda bir tepeden Granada'ya
gözyaşları içinde son bir kez
daha bakrnı u . . Gitar dünyasını
1987 Haziranında terkeden ünlü
Andres Segovia için de aynı
hüznü duyan ]uan Martin
parçaya ayrıca "A. Segovia'ya
Saygı" adını da vermiş.
.

Alegrias por Rosas:

Zambra Mora:
İspanyolların Araplara verdiği
"Mora" adını taşıyan Zaınbra
dansı Granada'ya özgüdür. Arap
etkisini yansıtan, çingenelerin
çıplak ayakla, küçük ziller ve def
e liğinde gizemli bir havada
yaptıkları bu dansla ]uan Martin
bizi, belki de 7 1 1 yılında İberik
yarımadasını işgale başlayan
Arap istilası günlerine geri
götürüyor.

La Majör tondaki Allegrias'tan Mi
Majör tonalitesiyle ayrılan ve
daha ezgisel olan Alegrias por
Rosas'ın tüm neşesi altında yine
de bir hüzün saklıdır. Bu hüznün
de, Kuzey İspanya'dan Cadiz
Jimanına gelen gemicilerin,
ayrılırken kendi metodik ]ota
şarkılarını söylemelerinin
etkisiyle oluştuğu arılatılır. Yerel
Flamenco'cular da bu ezgileri
Alegrias'a uygularnışlardır.

Noche Granadina,
Rondefia:
Homenaje a Andres
ile Malaga arasında, Tajo
Segovia: (Granadinas) Cadiz
ırınağının derin vadisi üzerinde

Flamenco'nun Granadinas
formu, Pandango'nun Granada
kentinde aldığı biçimdir. Sierra
Nevada'nın karlı tepelerinden
süzülen ırınağın gece saatlerinde
olu turduğu müzik dolu havayı
canlandıran "Granadina Gecesi"
adlı parçaya, ]uan Martin niçin
�u adı verdiğini şöyle açıklıyor:
Ispanya'yı 500 yıl egemenliğinde
tutan Arap hükümdarhğının son
kralı Ebu Abdullah, kenti

asılı gibi duran Ronda kentinde,
haydutlar tarafından söylenen ve
yine Pandango'dan kaynaklanan
Rondefia'lar duygusal ve
karanlık havadadır. ]uan
Martin'in Rondei'ıa'sı ise bazı
o�inal varyasyonlada başlar;
sonra Rondei'ıa Canestera'nın
zonırılu ritmine uygun
görünüınlerini, Randa'nın
imajlarını yansıtır.
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ÜFRAviyolonsel/cello
HARNOY
MICHAEL
DUSSEK
piyano/piano
Enrique GRANADOS 0867- 1916)
Oriental, Op.37 No.2 (Danza Espaiiola)
Frederic CHOPIN 0810- 1 849)
Sonat Sol minör Op.65/Sonata in G minor, Op.65
•

Allegra maderata • Scherza • Larga • Fina/e. Allegra

Gabriel FAURE ( 1 845-1924)
Apres un reve Op.7 No.l

(Bir düşten sonra/After a dream)

David POPPER (1843-1913)
Cinlerin Dansı, Op.39/Dance of the Elves, Op.39
ARA!INIERMISS/ON

Cesar FRANCK 0822-1890)
Sonat, La Majör/Sonata in A Major
•

Allegretta ben maderata • Allegra • Recitativa-Fantasia • Allegretta paca ınassa

Piyotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY ( 1840- 1893)
Chant d'Automne Op.37a No. lO (Sonbahar Şarkısı/Autumn Song)
Fritz KREISLER 0875-1962)
Liebesleid (Aşk Hüznü/Sorrow of love)
Pablo CASALS 0876-1973)
El Cant dels ücells (Kuşların Şarkısı/Song of the Birds)

Katkılarından dolayı MiLJJ REASÜRANS T.A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank MİLLİ REASÜRANS TA.Ş.jor tbeir contributions.
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ÜFRA HARNOY
Kuşağımn en iyi
viyolonselistlerinden biri olarak
çok kısa bir sürede uluslararası
üne kavu an Ofra Harnoy,
Kanada'nın haftalık dergisi
Maciean tarafından, bu ülkeyi
uluslararası düzeyde temsil eden
ve tanıtan 1 2 kişiden biri olarak
seçildi. Harn y, RCA Victor ( Reel
eal) firma ının listesine girerek
Glenn GoLılcl'tan sonra,
uluslararası üne sahip bir plak
irketiyle kontrat imzalayan
Kanadalı ikinci sanatçı oldu.
·

1 965'cle İsrail'de doğan sanatçı,
viyolon el çalınaya babasıyla
başladı ve daha sonra Londra'da
William Pleeth, Toronto'cla
Vladimir Orloff ile eğitim gördü;
Mstislav Rostropovich, Pierre
Fournier ve Jacqueline du Pre
ile ihtisas yaptı. Ailesinin
Kanada 'ya yerleşmesinden kısa
süre onra ilk konserini
Toronto'cla, henüz 10 yaşında
iken, ünlü Boyd Neel Orkestrası
ile verdi; kazandığı ba arı
Toronto ve Montreal Senfoni
orkestı·aları e liğinele çalmasını
sağladı.
ABD, Kanada, Japonya,
İngiltere,Fransa, Almanya,
Hollanda, Avustralya, İ rail,
Danimarka, Belçika, İtalya,
Lüksemburg, Venezüella,
İspanya ve Poıtekiz'de orkestra
konserlerine solist olarak katılan
Ofra Harnoy, iki yıl üstüste
( 1987/88 ve 1 988/89) "En İyi
Klasik Solist'' olarak ]UNO
( Kanada) ödülünü kazandı.
Kanada, İngiltere, Almanya,
Hollanda, Belçika, Ja ponya,
Avustralya, !talya ve !sviçre
televizyonlarında resiraller veren
ve belgesel programlara katılan
Harnoy, bugüne kadar 25 plak
doldurdu ve bunların birçoğu
Plak Büyük Ödülü ile )UNO
Plak Öclülü'nü kazandı. Bu
plaklar ayrıca 1986 ve 1988'de
Gramophone Dergisi ( ingiltere),
ABD'de yayınlanan High Ficlelity
( 1 983), Ovation ( 1986) ve CD
( 1 990) dergilerince
"EleştirmenJerin eçimi-Yuın En
İyi PJakları" olarak seçildi.
1978 Montreal Senfoni ve 1979
Kanada Müzik yarı malarında
birinci lan sanatçı , 39 yıldır
New York'ta yapılan Uluslararası
Konser anatçıları Ödülü'nü
1982 yılında Carnegie Hall'da
verdiği konserlerle kazandı. Bu
başarısı ayrıca, 1 983'de "Musical
America" (ABD) dergisi
tarafından "Yılın en Genç

Sanatçısı" olarak seçilmesini
sağladı. Ofra Harnoy aynı
zamanda İngiliz, Kuzey
Amerikalı, Japon ve Avustralyalı
eleştirmenlerce "İkinci bir
Jacqueline du Pre" olarak kabul
edilmektedir.
Nefe kesici bir teknik ile sıcak
duygulan olağanüstü biçimde
kaynaştırmasıyla da ün yapan
Ofra Harnoy, klasik ve çağdaş
repertuannın yanı sıra
Offenbach'ın viyolonsel
konçertosunun dünyada ilk
çalınışı ile plağa alınışını ve
Bliss'in viyolonsel
konçertosunun Kuzey
Amerika'daki prömiyerini
gerçekleştirdi; Vivaldi'nin birçok
viyolonsel konçertosunu ilk kez
plağa kaydeden sanatçı oldu.

MiCHAEL DUSSEK
Michael Dussek solist, eşlikçi ve
oda müzikçisi olarak Avrupa,
Kuzey Amerika, Japonya ve
Avustralya'da konserler veren,
Londra konser salonlarında
İngiltere'deki festivallerde �e
BBC programlannda sıksık
dinleneo bir piyanisttir.
Ofra Harnoy ile 1 978 yılından
beri işbirliği yapan sanatçı,
Londra'da 1981 'da verdikleri ilk
�onserden sonra Harnoy'a
Ingiltere, ABD, Kanada, Japonya
ve Avrupa turnelerinde ve ayrıca
RCA Victor ve Decca fırmaları
için doldurduğu plaklarda eşlik
etti.

GRANADOS
Oriental

Beyaz Saray'da verdiği bir
piyano resitalinden sonra
Amerika'dan yurduna dönerken
bir Alman denizaltısı tarafından
hatırılan gemide eşiyle birlikte
boğularak ölen İspanyol besteci
Enrique Griınados, F. Pedrell'in
öğrencisi olarak halk müziğine
ilgi duymuştur. Ancak temalarını

ülkesi İspanya'nın halk
müziğinden almadan, o karakteri
şürsel bir havada, armonik
zenginlik ve özgürlükle
yansıtabilrniştir. Katalanyalı
olduğu için de -çoğunlukla
Flamenco ritmini kullanan
Albeniz'in aksine- ınelodiye daha
çok önem vermiştir.
1890'da Op.37 olarak piyano için
bestelediği 12 İspanyol Dansı
(Danzas Espaöolas) içinde
özellikle 5. Dans (Andaluza),
yüzyıi1ITIIzın büyük viyolonselisti
Pablo (Pau) Casals tarafından
dünyaya tanıtılmış ve tüm
keınancıların da repertuarında
yer almıştır. Bu 12 dansın iki
nuınaralısı "Arabe" ya da
"Oriental" başhğını taşır. Bir
romans gibi çok ezgisel başlayan
Oriental'de, Endülüs karakteri
egemen olsa da, yine de trillerle
ve gizemli havası ile, İspanya'yı
yüzyıllarca elinde tutan Arapların
etkisi hissedilir. (Süre 5')

CHOPİN
Sanat

Chopin, dostu G. Sand'ın
Nchant'taki yazhğındaki son
kalışında, 1 846 yazında bir türlü
kendini toplayamıyor, üzerinde
çahştığı viyolonsel-piyano
sonatını taınamlayaınıyordu.
Paris'e dönüp Sand'a komşu olan
Orleans Meydanı No.9'daki
evinde çalışınalarını sürdürdü ve
tamamladığı sonatı gençlik
arkadaşı Fransız viyolonselist
Auguste Joseph Franchoınıne'a
(1808-1884) "Mutlu bir gençliğin
anısına" başhğı ile ithaf etti.
1847 Yılında hastalığı daha da
artmıştı. Kendisine, konser
verınesi için sürekli ricada
bulunan arkadaşlarını kırmadı ve
18 Şubat 1848 günü ünlü Pleyel
salonunda bir konsere katıldı.
Operadaki en iyi yerler 12 frank
iken biletleri 20 franga satılan bu
konser, Chopin'in Paris'teki son
konseri oldu. Bu konsere katılan
Fransız keınancı Delphine Alard
(181 5-1888) ve viyolonselci
Franchoınıne ile birlikte Chopin
önce Mozart'ın bir üçlüsünü
seslendirdi; sonra da
Franchoınıne ile viyolonsel
sonatının -ilk bölümü oldukça
uzun olduğu için- son üç
bölümünü çaldı. Solo olarak da
Berceuse, Barcarolle ve Re
bemol Majör valsini dinletti.

yarattığı bu eserin ilk ve son
bölümleri oldukça modern bir
oda müziği havası taşır; Chopin
uzmanı Zdzislas Jachirnecki'ye
göre, Chopin romantik stilden bu
bölümlerde uzaklaşrnıştır.
Buradaki hava, son Paris
konserinde özellikle Chopin
romantizmini bekleyen
dinleyicileri de şaşırtınış,
Chopin'in 1800'de ilk
biyografisini yazan İngiliz Prof.
Frederick Niecks'e de •Çok
büyük çılgınlık . . . sadece orada
burada bir-iki çiçek açıyor·
dedirtrniştir.
4/4'lük ölçüde, Sol minör
tondaki 1 . Bölüm neşelice fakat
orta hızdadır (Allegro ınoderato).
Sonatın ilk ölçüleri Fa minör
piyano konçertosunun ana
temasını andırır. Viyolonsel
dördüncü ölçüde girer ve
ınelodik ama hüzünlü ezgisini
duyurur.
3/4'lük ölçüdeki 2. Bölüm ise
canlı bir Scherzo'dur. Ancak orta
bölmede şarkı söyler gibi
(Cantabile) seçkinleşen Re Majör
tema lirik bir hava yaratır.
3/2'lik ölçüdeki 3. Bölüm ise
kederli aniatıında ve ağır (Largo)
teınpodadır. Bu kısa bölümde
özellikle viyolonsel, süsleıneleri
ve Legato cümleleri ile
seçkinleşir.
4. Bölüm ise Parisiilere modern
gelen, Chopin için çağdaş
anlatıında sayılan bir Finale'dir.
Hızlı (Allegro) tempodaki bu
bölüm, sonatı bir konçerto
havasında sona erdirir. (Süre 25')

FAURE

Apres un Reve
Usta bir orgçu ve seçkin bir
öğretmen olan Gabriel Faure,
daha Saint-Saens'ın öğrencisi
iken şarkılar bestelemişti. Onun
daha 20 yaşındayken, 1 865'de
yazdığı Op.7 Trois Melodies (Üç
Melodi) Fransız şair Roınain
Bussine'in şilileri üzerine
bestelenrniştir. Bu üç melodiden,
"Dans un soınıneil . . . " (Bir uyku
içinde) sözleri ile giren 1. Melodi
"Apres un reve" (Bir rüyadan
sonra) başlığını taşır. Bu güzel
ezgi günümüzde daha çok,
Pablo Casals'ın viyolonsel
düzenlemesiyle tanınır. (Süre 3')

POPPER

Cinlerin Dansı

Prag'da doğan ünlü viyolonselist
David Popper, Prag
Konservatuarı'nda Julius
Golterınann'ın ( 1 825-1876)
öğrencisi olarak yetişmiş, genç
yaşında Hohenzollern Saray
Orkestrasına girmiş, 1 868'de
Hans von Bülow'un tavsiyesiyle
Viyana Saray Operasına birinci
viyolonselist olmuştur. Beş yıl
sonra bu görevinden ayrılarak
Londra, Paris, Berlin ve
Viyana'da konserler vermiş ve
dünyaca ün kazanmış;
resirallerinde ise, kendisine
Münih'li viyolonselist Joseph
Menter'in kızı olan eşi piyanist
Sophie Menter eşlik etmiştir.
Daha sora Budapeşte Müzik
Akademisi'nde öğretmenlik
yapan, büyük keınancı jenö
Hubay ile Budapeşte
Yaylıçalgılar Kuartetini kuran
Popper, çağında viyolonselin
Sarasate'si olarak da anılıyordu.
Büyük eserler yazmayan, çalgısı
için etüdler, dört konçerto, üç
süit besteleyen Popper, zarif
parçalar yanında virtüoz solo
parçalar da bırakmıştır. Macar
Rapsodisi, Op.33 Tarantel,
Mazurkalar, ıspanyol Dansları
yanında Op.39 Cinlerin Dansı da
(Elfentanz) tam bir gösteri
parçasıdır. Rirnski-Korsakof'un
"Arının Uçuşu"nu anımsatan
hızda başlayan Cinlerin Dansı,
daha da ene�ik, -Popper'e özgü
şekilde hem baslarda hem de
tizlerde virtüozca, nefes
almadan- piyaniste de güç anlar
yaşatarak sürer; ve zarif biçimde,
sanki güçlük oluşturınamış gibi
şakacı, hafıfçe sona erer.
(Süre 3')

Chopin'in Op.65 Viyolonsel
Sonatı onun, kendi verdiği Opus
numarasıyla basılan en son
eseridir. Büyük zorluklarla
1 19

FRANCK
Sanat

Belçika asıllı Fransız besteci
Cesar Franck'ın oda müziği
eserlerinin sayısı az olmasına
karşın, geç romantik Avrupa
müziğinde önemli bir yeri vardır.
Bu önemli eserlerini de yaşldık
yıllarında besteleyen Franck'ın
64 yaşında yazdığı La Majör
Sonat, değer bakımından
Brahms'ın keman sonatları
yanında yer alır. Bu Sanat da,
Brahms'ın La Majör Sonatı ile
aynı yılda, 1886'da bestelenmiş
ve Belçikalı ünlü keınancı
Eugene Ysaye'ye ithaf edilmiştir.
Eserin ilk yorumunu yine Ysaye
büyük bir başarıyla
gerçekleştirmiş ve hemen hemen
her konserinde çalarak
bestecisine, geç de olsa, ün
kazandırmıştır.
Romain RoBand'ın dediği gibi
·Bach'ın düşünce dünyasına çok
çağdaş bir yumuşaklık ekleyen•
Franck, bir organist olarak
müzikte kontrpuan ve
doğaçlamaya egemendi. Bu iki
unsur eserlerinde ön plana çıkar:
La Majör Sanat'da kurallar
(kontrpuan) ve cloğaçlama
(eınprovizasyon) iki karşıt olarak
belirginleşir. Aslı keman ve
piyano için bestelenmiş olan La
Majör Sanat daha sonra bir çok
çalgıya da uygulanmıştır.
Bunlarm arasında viyolonsel ve
flüt için olanlar başta gelir.
1 . Bölüm (Allegretto ben
moderato) piyanonun La Majör
tondaki ağır girişiyle başlar;
viyolonselin duyurduğu
romantik üsluptaki güzel ve
yumuşak ezgiden sonra piyano
ikinci motifi sunar. Bütün bölüm
sanki, Re ıninör tondaki ikinci
bölüm Allegra'ya şiirsel bir
prelüd olarak düzenlenıniş
gibidir.
2. Bölüm (Allegro) tutkulu ve
sinirli bir havada piyanonun
girgin tavrıyla başlar. Hem ritrnik
hem de metodik zenginlikteki
canlı tema viyolonsel ile
duyurulur; fakat az sonra ağır ve
lirik bir motifle geçici olarak
kesilir. Ancak viyolonsel yine
tutkulu bir biçimde hızlanır ve
bölümün dramatik yapısını
vurgular.
3. Bölüm (Recitativo-Fantasia)
triller ile başlar. Viyolonsel
konuşur gibi, hülyalı bir havada
ResitatiPi dile getirir. Bunu
izleyen akıcı ve aydırtlık
Fanta ia'nın sonunda birinci
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bölümün teması bu kez başka
tonda duyulur. Bu bölümde,
birinci bölümün teması ile
ikincinin dramatik yapısı
dağaçiama biçiminde
kaynaştınlmıştır.
4. Bölüm (Allegretto poco
ınosso) yine asıl tonaliteye, La
Majöre döner. Ana tema bu kez
kanon biçiminde canlandınlır;
ancak tutkusuz ve sakindir.
Üçüncü bölümden kaynaklanan
bir yan tema bunu izler. Sonatın
yapı malzemesi ana temadan
ustaca geliştirilmiştir. Eser parlak
ve zarif şekilde sona erer.
(Süre 27')

müziği şeklindeki orta bölmeden
sonra yine hüzünlü girişi
tekrarlayarak çok hafif (ppp)
sona erer. Bu piyano solasunun
hem keman, hem de viyolonsel
düzenlemeleri yapılmıştır.
(Süre 3')

KREiSLER

Liebesleid

ÇAYK:OVSKİ

Sonbahar Şarkısı

Çaykovski 1876'da ilk Bayreuth
Festivalini bir Rus gazetesi adına
izlemiş ve o yıl hamisi olacak
olan Nataşa von Meck ile
yazışmaya başlamıştı. Bir yıl
önce, müzik eleştirıneni ve
Moskova Konservaruan
öğretmeni Nikolas Dmitriyeviç
Kaşkin'in ( 1839-1909) aracılığı ile
St. Petersburg'taki Nuvellist adlı
müzik dergisi için her ay bir
parça yazma önerisi almıştı. 1 2
Parçadan oluşacak bu eser
Mevsimler adı ile anıldı. Ancak
Çaykovski her ay düzenli olarak
clergiye göndereceği bu piyano
parçalarını yazınayı unutınamak
için uşağına talimat vermişti;
uşak her ayın belirli günlerinde
başına dikiliyor, ·Pyotr İlyiç,
Petrograd'a birşeyler
göndermenin zamanı geldi·
diyordu. Op.37 piyano
sonatından sonra, Op.37a
numarasıyla yayınlanan ve
1876'da tamamlanan bu 1 2
karakteristik parçacia aylar şöyle
tanımlanımştı: ı. Ocak-Ateş
Başında, 2. Şubat-Karnaval,
3. Mart-Tarlakuşunun Şarkısı,
4. Nisan-Kar Tanesi, 5. MayısYıldızlı Geceler, 6. HaziranBarkarol, 7. Teınınuz-Orakçının
Şarkısı, 8. Ağustos-Harman
Şarkısı, 9. Eylül-Av Şarkısı,
10. Ekim-Sonbahar Şarkısı,
l l . Kasırn-Troyka, 1 2 . AralıkNoel.. Bunlardan en çok
beğenilen HaziranBarkarol'undan sonra Ekim'in
Sonbahar Şarkısı (Chanson
d'Automne) oldu: Re minör
tondaki, nostaljik aniatımlı parça,
ağırca tempoda ve hüzünlü, çok
ezgisel (Andante dolaroso e
molto cantabile) başlığını taşır.
Zarif, rapsodik havadaki
Sonbahar Şarkısı, kısa bir ara

Avustı.ıryalı ünlü kemancı Fritz
Kreisler yazdığı eski stilde
parçalada (Porpora stilinde
menuet, Pugnani tarzında prelüd
ve allegro, vs) müzik
uzmanlarını aldattığı gibi, gelmiş
geçmiş en büyük kemancılarclan
joseph joachirn'in son o n yılını
da -ona tercilı edilerek
konserlerini elinden kaptığı içinzehir etmiştir. Bir daktorun oğlu
olarak Viyana'da doğan Kreisler
aynı kentte on yaşında
öğrenimine başlamış, Moris
Rosentlıal'den ders almış, son
retuşlarını da Paris'de Massart'la
özel öğrenci statüsü ile
tamamlayarak birincilik ödülü de
kazanarak kariyerini önceden
garantilemişti.
Kreisler kendine özgü,
olağanüstü güzellikteki tatlı
sonariresi ve teknik u talığı ile
tanınması yanında, keman
repertuarına zarif ve çekici
parçalar da kazandırmıştır. Daha
önce Avusturyalı joseph
Lanner'in besteleri olarak
tanıttığı ve kendi gençlik eserleri
olan Güzel Rosmarin, Caprice
Viennoise (Viyana Kaprisi),
Tambourin Chinois (Çin
Tambureni), Liebesfreud (Aşk
Sevinci) ve Liebesleid (Aşk Acısı)
bunların en ünlüleridir.
Özellikle, 1926'da plağa da
doldurduğu ve Viyana çekiciliği
ile Paris zarifliğini birleştirdiği
"Aşk Acısı", bu türde yazılmış en
güzel örneklerden biri olarak
zevk vermekte devam edecektir.
(Süre 3')

CASALS

Kuşların Şarkısı

Ünlü viyolon elist Pablo
(Katalonya dili ile Pau) Casals
ispanya'nın Vendrell kasabasında
doğmuş, organisı olan babası ile
başladığı müzik öğrenimini
Barselona Konservatı.ıarı'nda
]ose Garcia ile sürdürmüştür.
Okulu birineilikle bitirince
Madrid'de sarayın müzik
danışmanının yardımı ile
Ispanya'da tanınmı ve Paris'de
1899'da Lamoureux orkestrası ile
çalınca ün kazanmaya
ba !arnı tır. Paris'de 1905'de A.
Cortot ve ]. Thibaud ile bir trio
kuran Casals, 1920'de
Barselona'da bir en.foni
orkestrasının temelini atmış,
1936'da İspanya iç sava ında
Franco'yu protesto için
yurdundan ayrtlmı tır. Bu
diktatör yıkılıncaya kadar
bağım ızlık sava ını ürdüren
Casals, 1937'de Fransa-İspanya
sınırında Prades'de yerle miş ve
1950'de burada bir festival
düzenlemiştir. 1956'da annesinin
ülkesi Porta Rico'ya yerleşen
sanatçı, burada da yaz
şenliklerini yönetrniştir. 97
ya mda ölen Casals yönettiği
kon erlerde kendi eserlerini de
çaldırmış, yöneticilik yanında
besteciliği de bırakmamıştır.
Katalanya stilincieki El Pre ebre
Oratoryosu, 32 viyolonsel için
halk clansı Sardana (1937) ve
Katolonya halk arkısı "El Canı
dels Ocells" (Kuşlann Şarkısı)
onun tanınan eserleri
arasındadır. Sanatçı dini ve
folklorik olmayan eserlerini de
ba tırmamış, çalınmasını
istememi tir. 1941 'de Prades'te
yazdığı içli, özlem dolu Ku ların
arkı ı 2/4'lük ölçüde ve çok
ağır (Tres lent) tempoda ba lar
ve Casals'ın tanımıyla, ·Bir çağm
hüznünü ve Katalonya'mn Pau'nun vatanının- acısını
yansıtır•.
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GERHARD
ÜPPITZ
piyano/piano
Franz SCHUBERT 0797-1828)
Sonat Sol Majör Op.78/Sonata in G Major, Op.78, D894
•

Fantasia: Mo/to moderato e cantabile • Andante
Menuetto (Allegra moderato)-Trio • Allegretto

•

Franz SCHUBERT
3 Piyano Parçası/3 Piano Pieces, D946
l .Allegro assai, 2.Allegretto, 3.Allegro

ARA • INIERMISSJON

Robert SCHUMANN ( 1810-1856)
Karnaval Op.9/Carnaval Op.9
l .Preambule (Quasi maestoso-animato)
2.Pierrot (Moderato)
3.Arlequin (Vivo)
4. Va/se Noble (Un poco maestoso)
5.Eusebiııs (Adagio)
6.Florestan (Passionato)
7.Coquette (Vivo)
8.Replique-Sphinx (L 'istesso tempo)
9.Papillons (Prestissimo)
lO.A.S.C.H.-S.C.H.A.
(Lettres dansantes)(Presto)
l l . Chiarina (Passionato)

12.Chopin (Agitato)
13.Estrella (Can ajjetto)
14.Reconnaissance (Animato)
15.Pantalone e Colombine (Presto)
16. Va/se Allemande-lntermezzo:Paganini
(Molto vivace)
1 7.Aveu (Passionato)
18.Promenade (Can moto)
19.Pause ( Vivo)
20.Marche des Davidsbündler cantre tes
Philistins. Non allegra (A nimato- VivoA nimato mo/to piu stretto)

GERHARD ÜPPİTZ
Gerhard Oppitz 1953 yılında
Bavyera'nın Frauenau kentinde
doğdu, be ya ında piyano
çalmaya ba !adı ve Mozart'ın No.20
Piyano Konçerto unu çaldığı ilk
konserini de l l ya ında Stuttgart'ra
verdi. Eğitimini önce Stutıgart'ta
Paul Buck ile, daha sonra da
Positano'da Wilhelm Kempff ile
sürdürdü; Münih'te Devlet Müzik
Akademi i'nde Hugo teurer'in
ihtisas kur !arına katıldı.
Oppitz ilk birincilik ödülünü
1 977'de Arthur Rubinstein
Uluslararası Piyano Yarı ması'nda
aldı ve para ödülünün yarusıra
kazandığı bu başarı ona, Hor t
tein yönetimindeki Viyana
Filarmoni, K la us Tennstedt
yönetimindeki Berlin Filarmoni ve
Londra Filarmoni orkestraları ile
konserler verme olanağını ağladı.
Aynı yıl Amerika'daki ilk konser
turnesini gerçekle tirdi; bunu
Avrupa ve diğ r ülkelerdeki
turneleri izledi.
Cenevre, Montreal ve apoli
·'Alfredo Casella" uluslararası
piyano yarı malarını da kazanan
sanatçı son birkaç kon er mevsimi
boyunca Berlin Filarıııoni, Suisse
Romancle, Macar FiJarmoni, Viyana
Senfoni, israil Filarmoni ve
Momreal Senfoni orkestraları ile
solist olarak çaldı. Sık sık Japonya
ve Sovyetler Birliği'nde turneye
çıkan Oppitz, Meksiko'da Placido
de Mineria Müzik Akademisi
Orkestrası ve lusal Senfoni
Orkestrası ile konserler verdi.
Christoph von Dohnanyi
yönelimindeki Detroit Senfoni
Orkestrası e liğinele Mozart'ın
No.24 Piyano Konçertosunu çalan,
San Diego ve Oregon Senfoni
orkestralarıyla da konserler veren
Oppitz'in 1986'da aynı şef
yönetiminde Cleveland'da
yorumladığı Ovarak'ın Sol ıninör
Konçertosu dinleyici ve
eleştirınenlerce ayakta alkı !andı.
Sanatçı ayrıca, 1 987'de Çin Halk
Cumhuriyeti'nde konser veren ilk
Alınan piyanist oldu. Orkesıra
konserlerinin yanısıra seri resiraller
de veren Oppitz, Münih, Roma,
Brescia ve Bergaıno piyano
festivalinde Beetlıoven'in 32
piyano sonattnın tümünü
seslendirdi. 1988'de de Brahnıs'ın
bütün piyano eserlerinin yer aldığı
dizi resitalierini apoli, Paris,
Londra ve Frankfurt'ta
gerçekle tirdi.

Katkılarından dolayı SANDOZ ÜRÜNLERi LTD.ŞTİ'ne teşekkür ederiz.
We should /ike to thank SANDOZ ÜRÜNLERi LTD.ŞTİ. for their contributions.
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Canlılığı duygu allıkla
kaynaştırınayı ba aran ve içgüdüsel
yorumunu ölçülü değerlendiren
Oppitz, ele tirınenlerce Keınpff
Gieseking geleneğinin biliçli bir
devamı olarak tanımlanmaktadır.

Bir ele tinnen de onun, yük ek
düzeyde bir anaıçı ki iliği
geli tirdiğini söylemiştir.
Gerhard Oppiız EM1, Deuısche
Graınmophon, Orfeo ve
BMG/Eurodisc için plak
doldurma ktadır.

SCHUBERT
Sanat

Avu turyalı ünlü piyanist Alfred
Brendel 1973 yılında Schubeıt'in
piyano sonatları için şunları
söylemi : • chubeıt'in piyano
eserleri, özellikle sonatları uzun
süre küçümsenmi , hak eıliği yere
ula amaını tır. Önceleri Schuıııann
ve Brahıııs'ın, sonra da Liszt'in
ilgisini çeken ve ancak yüzyılımızırt
ilk yarısında Arthur Sclınabel ve
Eduard Erdınann gibi piyano
ustaları ile günümüze ula an bu
sonatlar, önce Beeıhoven
taklitçiliği, piyano tekniğine uygun
olmamak, yanlızca Avusturya'nın
sevimli doğasını canlandırmak gibi
önyargılarla kar ılanıııışıır. Hatta
Schubeıt Ak anılarının
( chubeıtiade'lerin) lıayranları,
kendi arkada ları bile chubeıt'i
adece liedler, küçük piyano
parçaları yazan bir "minyatürcü"
olarak tanımı lardı. Schubeıt biraz
da kılıksız görünümü ile bir dalıiye
benzemiyordu; sonatiarını tanıracak
bir piyano vinüozu, ya da
öğretmeni d ğildi ve kuyruklu
piyanosu bile yoktu . . . Eserlerinin
çoğu ölümünden sonra basıldığı
gibi, duygulu müziğinin na ıl
gelişeceği önceden sezileıniyordu.
Hele Beetlıoven ve Mendelssohn'un
berraklığına ahip değildi; üstelik
piyano tekniği yönünden gerekli
pedal i areılerinden bile yok undu·.
chubeıt'in sayısı 22'yi bulan
piyano sonatları -biııııeıni olanları
da saymak ıtıyla- üç bölüme
ayrılır: 1 8 1 5-19 ara ı 14; 181 9-26
arası be ve ölüm yılı olan 1 828'de
bestelerren üç onaı . . . Avusturyalı
müzikolog Otto Erich Deutsch'un
( 1 883-1967) karaioğunda D.894
numara ını alan Op.78 ol Majör
Sonat 1 826 yılında bestelenıniştir.
Birinci bölümlin başlığı yanlışlıkla
onat'a verilmi ; eser Fantasia
başlığı altında 1 827'de
yayınlarımı tır.
Eserin, Fanıasia adı altında, oldukça
orta hızda ve ezgisel (Molto
moderato cantabile) başlıklı 1 .
Bölümünde Lied sadeliğinde, belirli
bir temayı alarak değerlendiren
Schubert, bunu fıgürlerle i ler ve
yeni bir temaya ula ır. Karşıtlık
yaraımayan bu yeni tema da
oktavlarla i lerıerek onaltılık
notalarla çözülür. Dramatik unsur
ise ancak geli im bölümünde
belirir.

3/8'lik ölçüdeki, ağır (Andante)
tempodaki 2. Bölüm ise beş
bölmeli olarak kurulınu tur. Lied
benzeri güzel ezginin olu ıurduğu
ana ıemaya önce Si minör, sonr.ada
Re nıinör toncia iki kez yan temalar
karşıtlık oluşturur.
3. Bölüm, ılımlı ve ne eli (Allegro
moderaıo) tempoda bir Menueı'tir.
Çağın sevimli, ama bu kez enerjik
olan Menuel dansı, zarif bir
Laendler biçimindeki Trio bölmesi
ile deği ir.
4. Bölüm ise ne elice (Allegreııo)
tempoda, form bakımından bir
Rondo'dur. Zengin gelişimi ile
büyük ilgi toplayan, danseden
ıekrarlarla, eserin bu en ba arılı
bölümü fınale ulaşır. (Süre 34')

SCHUBERT

3 Parça

ekiz ya ında piyano dersleri ile
müziğe ba layan Avusturyalı besteci
Franz Sclıubeıt kısa ya anıında bu
çalgı için pek ok eser yazdı. Ancak
ölümünden iki yıl önce, 1826'da
Liedleri ve piyano parçaları ile para
kazanmaya ba layabilerı Schubert,
kendi eserlerinden olu an ilk
konserini de 26 Mart 1 828'de
verebi idi.
Sclıubert'in ölümünden altı ay
önce, 1828 Mayısında yazdığı, fakat
yayınlamadığı "Üç Piyano Parçası"
opus numara ı taşımaz (Opus
posthum). Sonradan 1868'de
Bralıms'ın yayıniattığı ve bazen
"Opussuz İmpronıpıu'ler" diye de
adlandırılan bu lirik parçaları, ünlü
nıüzikolog Alfred Einsıein stil
kopyalan olarak tanımlar: Onun,
Fransız örneğe göre, Romans
türünde sınıflandırdığı iç karaıtıcı
havadaki 1 . Parça, Rondo formunda
ve Mi bemol minör tondadır;
oldukça hızlı (Allegro assai)
tempoda, bazen enerji yüklü
çıkı larla, Majör ıonda parlak
anlarla geli ınesine rağmen yine de
ümitsiz havayı gideremez. (Aslında
iki ayrı orta bölmesi olan parçada,
Sclıubeıt tutkulu üçlü ve oktav
aralıklarla çalınan Si Majör melodiyi
bırakmış; güzel ezgili, La bemol
Majör tondaki Andantirıo bölmeyi
uzun olduğu gerekçesi ile
çıkarını tır.)
Mi benıol Majör ıonda, lıızlıca
(Allegreııo) tempodaki 2. Parçanın
ana bölümü olan zarif ezgi Ein tein'e göre- İtalyan etkisini taşır.
Daha sonraki Do minör ve La
beınol minör tondaki iki bölmenin
kar ıtlığının olu turduğu endi e ve
ümitsizlik ortamı ise, besıeeinin
"Winıerreise" (Kış Yolculuğu) Lied
dizisinin kararılığını anımsatır.
Son parça Do Majör ıonda ve neşeli
(Allegro) tempodadır. Are li havası,

senkoplu ezgisi, Schubeıt'de
rastlanmayan güçlü ilkelliği ile Çek,
ya da Macar ezgilerini anımsatan bu
parçada, Re bemol Majör tondaki
orta bölme sevimli bir hava yaratır.
(Bu üç parçayı Sclıubeıt kataloğunu
düzenleyen O. Deuısch D946

noıa oktavlarla duyurulur.
"Papillons" ( Kelebekler) belki de
besleeinin etrafında hızla dönen
genç ve güzel kadınları en hızlı
(Prestissimo) tempoda canlandırır.
"Leııres Dansantes" (Dans Eden

olarak nuınaralaını tır.)
(Süreler 9'/ 1 0'/ 5' Toplam 24')

Harfler) Karnaval'ın dört notasından
oluşan çok hızlı (Presto) tempoda
ve alaycı (burlesk) bir valstir.

SC HUMAN

"Ciıiarina" -diğer adıyla- besleeinin
karısı Clara Wieck'in tutkulu bir

Karnaval

Schumann'ın bir isınin hamerini
notaya uygulayarak yazdığı ikinci
besıesi, piyano yazısı bakunından
onun en parlak ayfalarını oluşturur
ve Liszı'in Karnaval'ı ilk
yorumundan beri de, onun
konserlerde en çok yeralan alan
eseridir.
"Dört Nota Üzerine Küçük Sahneler
- cenes Mignonnes sur Quatre
Noıe " ba lığını ra ıyan eser, 1835
yılı karnaval zamanı bestelenmiştir.
Ba lıkta sözü edilen dört notanın
anlamı öyle: 1834 yılında küçük
bir Bohemya kasabasında, Asch'da
oturan Ernestine von Fricken'e aşık
olan ve "Karnaval"ı ona ithaf etmek
isteyen besıeci, A.S.C.H. harflerinin
Almancadaki müzikal karşılıkları
olan A=La, S=Mi bemoi(Es), C=Do
ve H=Si notaları üzerine eserini
kurmuştur. Ayrıca Sclıuınann'ın
isminde müzik diline çevrilebilen
harfler de sadece bunlardır.
Böylece sevdiği ile kendisi arasında
gizli bir bağ kurulmuş; eserde
melodik geli me bu notalar esas
alınarak, besleeinin piyanist
Moscheles'e yazdığı gibi bir
"Maskeli Balo" şeklinde
gerçekleştirilmi tir.
"Preambule" (Giriş) şenlikli bir
fanfar havası ile dansa çağıran bir
uveıtürdür ve o çağın ünlü halk
dansı Galop ile sonuçlanır.
Melankolik Pierrot ve neşeli, zarif
Arlequin teınalarıyla Maskeli
Balonun popüler ki ileri sergilenir.
"Valse oble" ( oylu Vals)
bestecinin nişanlısı Clara \Vieck'in
önceden yazdığı, Schuınann'ın ne
kadar güzel dans ettiğini anlatan
mektubu anırnsatır.
Sakin Eusebius ve ateşli Floresıan
aslında Schumann'ın müzik
ele tirilerini yazdığı takma
isimlerdir. "Comedia dell'Aıte"nin
bu ünlü ki ileri bestecinin ikinci
benliğini olu turur.
"Coqueııe" ( Koket) biraz küstah,
güzel ve genç bir kadındır.
Peşinden gelen ayısız hayrarunı,
işveli bir tarzda reddeder.
"Replique"te ( Replik) bir aşığın iç
çekişi duyulur. Sphinx (Sfenks) ise
büyük bir bilınecedir. Bu bölümde
Karnaval'ın temasıru oluşturan dört

şekilde (Passionata) çizilen
portresidir.
"Ciıopin" teması ile besteci,
Chopin'in üslubunu taklit etmekten
çok, onu bir parodi havasında,
heyecanlı (Agitato) tempoda
canlandırır.
"Estrella" teması, Schumann'ın
A ch'ta yaşayan sevgilisi Ernestine
von Fricken'i yansıtır.
"Reconnaissance" (Tanınma)
maskeli genç bir kızın
hayranlarından kurtulmak için
maskesini çıkartacağına söz veri ini
canlı ( Animaıo) tempoda
canlandırır.
Çok hızlı ( Presıo) tempoda
yorumlanan "Pantalone ve
Colombine"de, Karnaval'ın bu iki
ünlü karakterinden Colombine,
Panıalone'nin a kını ilan etmesini
dirılemekıen bıkar ve onu itekler.
Çok canlı (Molıo vivace) tempoda
ve zarif ekiJeleki "Valse Allemande"
(Alman Valsi), ünlü kemancı
Paganini'nin mütlıi tekniğini
simgeleyen Staccato'larla kesilir.
Tutkulu (Passionaıo) anlatımdaki
"Aveu", bir kez dinlerıilen ve kabul
edilen içten bir a k ilarudır.
"Promenade" ağır bir valste tekrar
buluşan çiftierin fısıldaşmalarını ve
hareketli (Con moto) tempoda bir
balo salınesini canlandınr.
"Pause" (Ara), isminde belirtildiği
gibi bir dinlenmeyi değil, finale
uzanan gürültülü havayı canlı
(Vivo) tempoda yansıtır.
"Fili riniilere Kar ı Savaşa Giden
Davidsbündler'in Marşı"nda
Davidsbünderler halkı, yeni bir
müzik tanrısına tapar. Filistinliler ise
eski klasik müziklerine bağlıdırlar.
Schuıııann klasikiere karşı
savaşanlar için 3/4'lük (!) ölçüde bir
mar yazmış; Filistinliler ise
onyedinci yüzyıldan kalma
" Büyükbabanın Dansı" adlı tema ile
simgelenmiştir. Davidsbündler bu
ıemaya karşı komik bir saldırıya
geçer ve kavga -Preaıııbule'de
kullanılan- Galop ile biter. Karnaval
böylece neşeli ve nefes kesici hızda
bir dansla sona erer. (Süre 3 1 ')
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JACQUES
TADDEI
org!organ
Georg Friedrich HAENDEL 0685-1759)
Org Konçertosu, Si bemol Majör Op.4 No.2
Organ Concerto in B fiat Major, Op.4 No.2
•

A tempo ordinario, e staccato • Allegroe Adagio, e staccato
• Allegra ma non presto

Johann Sebastian BACH ( 1 685-1750)
Koral Prelüd/Choral Prelude, BWV645
"Wachet auf, ruft uns die Stimme"

Johann Sebastian BACH
Prelüd ve Füg, Sol Majör/Prelude and Fugue in G Major, BWV541
•

Vivace

Cesar FRANCK (1822-1890)
3 Parça/Pieces
•

Fantaisie: La Majörlin A Major • Cantabile: Si Major/in B Major
• Piece Heroi'que: Si minör/in B minor

Verilen iki Tema Üzerine Doğaçlama/Improvisation on two given Themes.

]ACQUE TADDEİ
1946'da Nice'de doğan jacques
Taddei, üniversite eğitiminin
yanısıra Paris Ulusal Yüksek
Konservatuarı'nda müzik
öğrenimi gördü; piyano ve oda
müziği dallarında birincilik
ödülüyle mezun oldu. 1973
yılında önce Lyon Uluslararası
Dağaçiama Yarı masında, daha
sonra da ürılü Marguerite Long
Jacques Thibaud Yarı masında
büyük ödülü kazandı.
Ünlü Fransız organist Pierre
Cochereau, Taddei'de
olağanüstü bir dağaçiama
yeteneği görerek onu orga
yöneltti ve sanatçı kısa bir süre
sonra Chanres Ulu lararası Org
Yarı masında Değaçiama Büyük
Ödülünü aldı. Geleneğe bağlı
kalarak, Saint-Saen ve Dupre
gibi, piyano ve orgda
uzmanla tı.
Fransa'nın dışında hemen
hemen bütün Avrupa
ülkelerinde, Kuzey ve Güney
Amerika, Japonya ve Kore'de
resiral ve konserler veren
sanatçı, Paris Bölgesi Ulusal
Konservaruan müdürlüğü
görevini de yapmaktadır. Taddei
aynı zamanda, jean Langlais'nin
yerine Paris Sainte-Clotilde
Bazilikası Büyük Orgları yetkili
organisti olarak atanmıştır.
Cesar Franck'm org, piyano ve
oda müziği bestelerini içeren iki
CD doldurmuş olan Taddei,
"Chevalier de l'Ordre National
du Merite" ile "Chevalier de
l'Ordre des Arts et Lettres"
madalyaları sahibidir ve Rueii
Malmaison Kenti Belediye
Ba kanı'nın kültür i leri sorumlu
yardımcı ıdır.
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ölçüsü ile, 4/4'lük ölçüdeki,
neşeli (Allegro) tempodaki 2.
Bölüme bağlanır. Org temayı
onaltılık notaların oluşturduğu
pasaıtada yürütür, çekici ve
değişken akorlarla süsler. Tüm
bölüm orgun neşeli ve canlı
tımsına olanak sağlar.

HAENDEL

Org Konçertosu

Georg Friedrich Haendel daha
hukuk öğrenimine ba ladığı
yıllarda bile Halle'de katedralde
org çalıyordu. Daha sonra
Hamburg'da keman ve klav en
çalan besteci İtalya'nın ürılü
müzik merkezlerinde kaldıktan
sonra Hannover üzerinden
İngiltere'ye geçmiş, Londra'ya
yerleşmişti. Onun Ingiltere'de
yazdığı 17 kadar org konçertosu
'
genellikle bu tür konçertoların
prototipi olarak kabul edilir.
Çünkü, ondan önce hiçbir
besteci bu çeşit eser yazmamış,
orkestra ile orgu konçertant
biçimde kullanmaını tır. Bu
konçertoların, çağında çok
popüler olma ında bir neden de '
yaylıçalgılar ve iki obuadan
oluşan basit orkestra düzeniyle
yazılmasıydı.
Haendel oratoryolarının
Y?rumunda halkın daha çok ilgi
:
gostermesı ıçin sahne aralannda
bu org konçertolarını da kendi
çalıyordu. Bunun için de bu
korıçenoların kolay anlaşılır
yapıda olmasına özen göstermi ,
halka yakın ezgileri, virtüoz
figürleri kullanmış, İtalyan
Conceno Gros o tilinin tutti
solo değişimlerini de
değerlendirınİ tir. Ayrıca bu
korıçenoların klav enle de
çalmabilmesi için, org parti ini
iki se li yazını , "ad Libitum"
(isıeğe bağlı) bölümlerde
özgürce doğaçlamaya da yer
vermi tir. Herhangi bir Basso
continuo (sürekli bas) eşliği
çalgısı -ikinci org, klavsen
olmadığı zaman da bu partiyi
orga yüklemiştir.
Haendel'in org korıçenoları
içinde 1738'de yayınlanan Op.4
altı konçerto ve 1 740'da yazdığı,
ancak ölümünden onra 1760'da
basılan Op.7 altı konçerto orjinal
eserleridir. Opus numarası
olmayan diğerlerinin bazıları ise
düzerılemedir. Tüm orkestra
korıçenoları orkestra eşliğinde
olduğu gibi sadece org ile de
çalınabilmektedir.
Op.4 o.2 Si bemol Majör Org
Konçertosu'nu Haendel kayıdara göre- ilk kez Esrher
oratoryosunun sahne arasında, 5
Mart 1735'de çalmıştır. Dört
bölümlü olan eserin 1 . Bölümü
"A Tempo ordinario e sıaccaıo"
normal tempoda ve kesintili
ba lığını ta ır. Si bemol Majör
tondaki bu kısa ve benzer sesli
(Homofon) yapıdaki bölüm, ağır
ve hafif (Adagio e piano) geçiş

·

Ağır ve kesintili (Adagio e
taccato) tempodaki 3. Bölüm de
altı ölçülük bir geçişıir. Yine
orgun figürleri ile süslenir. 4.
Bölüm ise neşeli, ama çok hızlı
olmayan (Allegro, ma non
pre to) tempoda ve 3/8'lik
ölçüdedir. Ustaca ve simetrik
düzenlenmiş tema onaltılık
notalar ve ıriyoleleri arasındaki
ritmik değişinılerle karakter
kazanır. (Süre 1 2')

BACH
Koral

Bach'ın kanıadarından org için
uyguladığı ve 1746-50 yılları
arasında ]ohann Georg Schübler
tarafından bastırılan "Altı Koral"
Leipzig'de 1 730-35 arası
bestelenrniş. Bu altı org
parçasının, org transkripsiyonuna
didaktik bir örnek olarak Bach'ın
isteği üzerine basımldığı ve
böylelikle ancak bir veya birkaç
kez seslendirilebilecek olan
kantarların daha geniş çevreye
yayılmasının düşünüldüğü
sanılıyor. Bu "Altı Koral"den en
tanınmış ve ilki olan "Wachet
auf, ruft uns die Stimme - Uyanın
se bizi çağırıyor" tenor,
yaylıçalgılar ve sürekli bas için
bestelerren 140 numaralı
Kantat'ın dördüncü bölümünün
org düzenlemesidir.
Bu kantatı Bach 1 599 yıllarında
Philipp Nicolai tarafından
estelendiği iddia edilen bir ezgi
uzenne, 1731 'de Leipzig'de
yazmıştır. Rapsodik bir biçimde
kemantarla viyolanın unison
(teksesli) eşliğinde tenonın
söylediği güzel ezgi başarılı bir
şekilde orgda carılandırılrnıştır.
Bach'ın en güzel ve melodik
yaratılanndan kabul edilen bu
bölüm, müzik uzmanlarınca
"Zion'un kızlarının dansı"nı, ya
da "Zion'un, bekçilerin şarkısını
dinlerken duyduğu sevinci"
simgeler. (Süre 5')

?

BACH

Prelüd ve Füg
Müzik tarihinin en büyük
dahilerinden Johann Sebastian
Bach'ın kilise orgçuluğu ve saray
orkestası yöneticiliği sırasında en
büyük görevi de beste yapmak
'
kilise ayirıleri için kanradar
yanında org eserleri yazmaktı.
Çalgıların kraliçesi olarak anılan
org için Bach'ın yazdığı eserler
tüm çağların org repertuarının
odak noktası sayılır. Polifonik
arılatım, bas partilerinin
kullanılışı besteciler için
geleceğe yol göstermiş; güç
partilerin seslendirilişi, cesur ve
hızlı melodik figürler, güçlü
aksanlar Albert Schweitzer'in
dediği gibi ·Bach'ın dehasından
ürken çağdaşlarırun belirttikleri '
kilise toplantılarını sık sık
dalgalandıran hırçın iniş çıkışlar·
ise her yorumcuya denek taşı
olmuştur.
Bach'ın org için yazdığı Prelüd
ve Füg'lerden otuzu birer çift
oluşturur. Bu 30 Prelüd ve Füg,
Wolfgang Schmieder'in
hazırladığı Bach Werke
Verzeichnis'te (Bach eserleri
dizisi) -kısaca BWV'de- 531 ile
582 numaraları arasında yer alır.
Bach, bir prelüd ve bir fügten
oluşan bu ikilide, prelüdü özgür
bır anlayış ve biçinıle ele almış;
fügü ise bilimseilikle yaratmıştır;
prelüdün 1-3 temalı olabilmesine
karşılık, fügler de 3-5 sesli
gelişebilirler.
Peters yayınevince basılan
Bach'ın tüm org eserlerinin ikinci
cildinin ikinci eseri olan Sol
Majör Prelüd ve Füg'ün
(BWV541 ) 1716'da, ya da daha
önce Wein1ar'da bestelendiği
sanılmaktadır. Daha önceleri bu
eserin, Bach'ın olgunluk çağına
ait olduğu ve Leipzig'te 1745'li
yıllarda yazıldığı düşünülmüşse
de, uzmanların nota kağıdını
incelemeleri sonucu bu sav
doğruluk kazanmamıştır. Ayrıca
Bach'ın bu Prelüd ve Füg'ün
arasına, karşıtlık için bir üçüncü
bölüm yazdığı, ancak sonradan
bunu Mi minör Trio Sorrat'ında
(BWV528), Un poco Allegro
(Biraz neşeli) tempodaki son
bölüm olarak kullandığı da
bilinmektedir.

tema üzerine gelişir. Sona doğru
dargelişim (Engführung)
belirginleşir: Yani, sağ elin partisi
(Dux) sona ermeden sol elin
partisi (Comes) girer. (Süre 1 2')

FRANCK
3 Parça

Geçen yüzyılın Fransa'sının en
büyük org bestecisi ve organisli
oluşu yanında usta bir piyanist
de olan Cesar Franck Belçika'da
doğmuş, 13 yaşında geldiği
Paris'te ölmüştür. Paris'in birçok
kilisesinde org çalan,
konservatuarda org öğretınenliği
yapan Franck önemli eserlerini
'
mutsuz geçen yaşamının
sonunda yazmıştır. Ölümünden
iki yıl önce, 1878'de yazdığı "Üç
Parça", aslında Paris'teki Dünya
Puan'nda kullanılacak olan
Trocadero Orgu için sipariş
edilmiştir.
Bunlardan ilki, La tonundaki
Fantezi (Fantaisie en La), idii
Fantezi başlığını da taşır. La
rninör sanılmasına karşın La
Majör tonda olan ve 15 dakika
kadar süren eser, ustaca
düzenlenmiş org partisi ve
parlaklığı ile ilgi çeker.
Si Majör tondaki Cantabile ise
1878'de yazılan bu üç parçanın,
beş dakika süren uzunluğu ile
en kısasıdır ve olağanüstü
lirikliği ile seçkinleşir.
Üçüncü parça Piece Herolque
(Kahramarılık Parçası) uzun
yıllardan beri organistlerin en
sevdikleri ve en çok
yorumladıkları eserler arasında
yeralır. Yedi dakikayı aşan
uzurıluktaki Piece Hero'ique'in
güçlü teması, tekrarlanan
akorlarla ısrarlı ritme karşı
sivrilir. Eserin ikinci teması ise
bir koraldir ve timpani benzeri
pedal notaları ile girer. Daha
sonra açılış temasının tekrar
duyulması ile zafer dolu havada
orgun dolgun tınısı ile eser son;
erer. (Süre 27')

Sol Majör Prelüd ve Füg canlı
(Vivace) tempodadır. 3/4'lük
ölçüde, tek sesli olarak başlayan,
kırık akorlarla, gamlarla gelişen
hareketli Prelüd'ün teması
pedalda verilen morille belirlenir.
Ona çok uyumlu olan Füg
bölmesi ise dans eden tavırda,
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GIL kemanlvio/in
SHAHAM
GERHARD
ÜPPITZ
piyano/piano
Ludwig van BEEffiOVEN 0770-1827)
Sonat No. ı, Re Majör Op.12/Sonata No. ı in D Major, Op.12
•

Allegra con brio • Tema con Variazioni: Andante con moto (quasi attacca)
• Rondo. Allegra

Sergei PROKOFİEF/PROKOFIEV 0891-1953)
Sonat No. ı, Fa minör Op.80/Sonata No. ı in F minor, Op.80
•

Andante assai • Allegra brusco • Andante • Allegrissimo

ARA •

INIERMISSION

Richard STRAUSS 0864-1949)
Sonat, Mi bemol Majör Op.l8/Sonata in E fiat Major, Op.l8
•

Allegra ma non troppo • !mprovisation . A ndante cantabile • Fina/e. A ndante

GiL SHAHAM
Gil Shaham 1971 'de İllinois'de
doğdu. Babası astrofizikçi,
annesi ise genetikçi idi. Shaham
ailesi 1973'te İsrail'e geri döndü
ve Gil 7 yaşında, Kudüs'teki
Rtıbin Müzik Akademisi'nde
Samuel Bernstein'den keman
dersleri alınaya başladı. 1980
yılında Haim Taub'un
gözetiminde, yaylıçalgılar
eğitimi gören yetenekli
öğrencilerle birlikte Kudüs'e
davet edildi ve isaac Stern,
Nathan Milstein ve Henryk
Szerynk gibi ünlülerin önünde
çaldı. 1980 yazında Dorothy
Delay ve ]ens Ellerınan ile
birlikte çalı acağı Colorado'daki
Aspen Müzik Okulu'na girdi. İlk
konserini erte i yıl, on yaşında
iken, Alexander chneider'in
yönettiği Kudüs Senfoni
Orkestrası eşliğinde verdi.
1982 ytlında Zubin Mehta'nın
yönetimindeki İsrail Filarmoni
Orkestra ı e liğinde çaldı ve
Claremont Yarışmasında
birincilik ödülünü aldı; Delay,
Ellerman ve Hyo Kang'ın burslu
öğrencisi olarak halen eğitimini
sürdürdüğü ]u illiard Müzik
Okulu'na kabul edildi.
Juilliard'daki çalı ınalarının
yanısıra Columbia
Üniversitesi'ne de başladı.
İtzhak Perlman'ın hastalığı
nedeniyle 24 saat içinde
hazırlanıp çıkmak zorunda
kaldığı Royal Festival Hall'da
Michael Tilson Thomas yönettiği
Londra Senfoni Orke trası
e liğindeki konserde, Bruch ve
Sibelius keman konçertolarıru
seslendirdikten sonraki gün,
New York Times tarafından
"Sürpriz Yıldız" olarak
nitelendirildi. Kariyerine
ba ladığından bu yana Londra
enfoni ve Filarmoni, Berlin
Filarmoni, Bavyera Radyo
Orkestrası, Paris Orkestra ı, La
Scala (Milano), Roma ve Torino
Radyo - 1V Orkestraları, Japon
Radyo-1V Orkestrası, Cleveland
ve New York Filarınoni ile
Filadelfiya Orkestraları e liğinde;
Yuri Ahronovich, Herbert
Blomstedt, ir Colin Davis,
Zubin Mehta, Riccardo Muti ve
Giu eppe Sinopali gibi şeflerle
çalışan Gil Shaham, Avrupa,
ABD ve japonya'nın çeşitli
kentlerinde de resiraller verdi.
"Deutsche Graınınophon
Gesellschaft" ile anlaşması
bulunan Gil Shahaın, ilk plak
çalışmasını ew York'ta Richard

1 26

trauss'un sonatları ile keman
için bazı viıtüoz parçaları
daldurarak yaptı; 1989 yılında da
ilk CD çalı masını Giuseppe
inopoli yönetimindeki Londra
Filarmoni Orkestrası e liğinde
Bruch ve Mendelssohn keman
konçertolannı kaydederek
gerçekle tirdi.

BEETHOVEN
Sanat

Beethoven'ın üç bölüme
ayrıiabilen veriminin, 1795 ile
1803 yılları arasındaki ilkinde
bestecinin -daha çok- o çağa
mıras kalmış müzik ile çatı ması
görülür. Beethoven 1797-98
yıllarına ait Op. l 2 üç keman
sonatı ve 181 2'de yazdığı
sonuncu Op.96 keman sonatı ile
birlikte bu türde on eser
bestelemi tir. Kont Perdinand
von Waldstein'ın dediği gibi,
Beethoven Viyana'da ·Mozart'ın
ruhunu Haycin 'ın ellerinden
teslim almış· olmakla kalmamış,
kendini bu müzik kentinde
ıspatlamak için didinmiştir.
Önce Haydn, sonra
Allbrechtsberger'den, sonra da
Salieri'den ders alan Beethoven
yazdığı ilk üç keman sonatını da
an dersleri aldığı, İtalyan opera
bestecisi Antonio Salieri'ye ithaf
etmi tir. O çağın stilinden
oldukça uzaklaşan, kendi yolunu
açan bu ilk keman sonatlarında
arınoninin mutlak uyumu yerine
insancıl duyguların belirtilmesi
gözetilmiştir. Ayrıca Beethoven,
bir insan sesi gibi şarkı
söyleyebilen kemanı vurguladığı
bu sonatlarla Salieri'ye
teşekkürünü anlatmak ta
istemiştir. Beethoven'in öğrencisi
Perdinand Ries'in söylediği gibi,
bir süre Viyana'da
Krumpholz'dan keman dersleri
alan Beethoven bu sonatları çok
kez Ries ile çalrruştır.
ilk kez 12 Ocak 1799'da Viyana
Gazetesi'nde ilan edilen Op. 1 2

anatların geleneksel stile en
yakın olan ilki, Re Majör tonda
ve üç bölürnlüdür.
Eserin parlak ve neşeli (Allegro
con brio) tempodaki 1 . Bölümü
Re Majör tonda ve 4/4'lük
ölçüde başlar. Bir sinyal gibi
yükselen üç notalı güçlü
motiflerden oluşan birinci tema,
her iki çalgı tarafından unison
olarak seslendirilir. Bu keskin
hatlı tema yalnızca birinci
bölümün değil, tüm eserin de
simgesi gibidir. Daha sonra
keman bu birlikte çalıştan
ayrılarak temayı geliştirir, kendi
�latırrunı vurgular. Ilk tema gibi,
yıne yalnızca dört ölçü süren
anıtsal yapıdaki ikinci tema da
gelenek el stile yakın olmakla
birlikte, iki çalgıdan piyano daha
çok gözetilmiş gibidir. Böylece
heyecanlı ve sıcakkanlı bir hava
yaratılır; kemanla piyano
arasında sıkı ilişkilerle kurulu
diyaloglar da oluşur.
llırnlı hızda ama hareketiice
(Andante con moto) tempodaki
2/4'lük ölçüde ve o çağ için
"modern" kabul edilen
Dominant (çeken) tondaki La
Majör 2. Bölüm "Tema con
variazioni" başlığını taşır ve
ezgisel, sade karakterdeki iki
bölmeli tema ile dört varyasyonu
içerir. Her biri sekiz ölçüden
oluşan iki bölmeli tema, keman
ve piyano arasında bölüşülmüş
gibidir. Varyasyonlarda piyano
ön planda gibi görünür; ilk iki
varyasyanda daha çok süsleme
(ornamentasyon) görevi verilen
keman, La minör tondaki ve
karanlık havadaki üçüncü
varyasyanda ikinci planda kalır.
Dördüncü varyasyon yüzen
senkoplada yansır ve başlangıça
dönüşerek zarif biçimde bölümü
sona erdirir.
Atak benzeri (quasi attacca) bir
geçişle ulaşılan son bölüm,
çabuk (Allegro) tempodaki
6/8'1ik ölçüdeki Re Majör
tondaki 3. Bölüm oynak bir
Rondo'dur. Burada da önce
piyano simetrik yapıdaki, sekiz
ölçü üren temayı sergileyerek
öne geçer; bunu keman
tekrarlar. Bunu, motiflerin her iki
çalgıda değişken dinarnizrole
geliştirdiği bir diyalog izler. Kısa
süren ve tatlı (dolce) olarak
tanımlanan bir episodtan sonra,
güçlü aksanlarla vurgulanan
eğlenceli ve neşeli finale ulaşılır.
(Süre 2 1')

PROKOFİEF
Sanat

olduğu Don ]uan Senfonik Şiiri,
bu sonata olan etkisini güçlü
kişiliğinde, armonik ve ritrnik
anlatım gücünde hissettirir:
Klasik sonat formu korurırnuş,
ancak sonat konsertant bir yapı
kazanrruştır. Geniş aralıklar
(interval) ve birkaç oktava
çıkabilen melodi çizgisi büyük
bir tını yüzeyi oluşturur.
Mi bemol Majör tonda, 4/4'lük
ölçüde başlayan 1 . Bölüm
(Allegro, ma non troppo) canlı,
ntmik (3/4'lük ve tekrar 4/4'lük
ölçülerde) sürer.

1938 yılında yazılmaya başlanan
ve ancak 1946'da ilk kez
seslendirilen sonat, Prokofiefin
keman için yazdığı iki sonatın
gerçekte ikincisidir.
Diğerlerine oranla daha kasvetli
'
içe kapanık olan ve bestecinin
kemancı David Oystrah ile uzun
arkadaşlığı sonucu yazılan eserin
1 . Bölümü Bach üslubunda
keman pasajlarıyla işlenmiştir.
Bunlar, bestecinin deyişiyle
·Mezarlıkta esen bir rüzgar•
gibidir. 2. Bölüm (Allegro
brusco) kesin çizgilerle
anlatılrruş, sert tematık pırıltılarla
süslenmiş, entelektüel bir havayı
yansıtır. 3. Bölüm, eserin ikinci
Andante'si lirik ve akıcıdır.
Özgür ve çılgınca gelişen fina!
her ölçüde değişen ritrnik
yapısıyla Stravinski'nin Bahar
Ayini'ni andırır. (Süre 28')

2. Bölüm 2/4'lük ölçüdeki La
bemol Majör tondaki "Andante
cantabile" romantik bir hava
taşıyan "İmprovisation/
doğaçlama" biçimindedir. Bir ara
güçlenen bölmeden sonra
piyano yazısı adeta Chopin'i
andırır. Bölüm yine sakin şekilde
sonuçlanır.
3/4'lük ölçüdeki 3. Bölüm
finalde, önce sakin ve ağırca
(Andante) tempoda başlayan ve
birkaç ölçü sonra fortissimo ve
Allegra (hızlı) tempoda gelişen
sonat canlı, enerjik ve tutkulu
biçimde piyanonun güçlü
akodarı eşliğinde ana temayı
sergiler. (Süre 28')

R. STRAUSS
Sanat

Münih'te doğan Alman besteci
Richard Strauss, korno virtüozu
olan babasının sıkı disiplini
altında yetişmiş, çocukluğunda
iyi bir öğrenci olarak önce
piyano, sonra sekiz yaşında
keman dersleri almıştı. 1881 'de
ilk kez halk önünde kendi
eserini yönetmiş, 1 885'de
Meiningen'de Müzik
Direktörlüğü yaparken arkadaş
olduğu usta kemancı Alexander
Ritter'in etkisinde Berlioz, Liszt
ve Wagner'e duyduğu ilgi artmış;
Münih'te yönetici olduğu yıllarda
1886'da yaptığı İtalya
yolculuklan da ufkunu
genişletmişti. Ancak dramatik ve
senfonik eseriere verdiği önem
yanında oda müziğine az ilgi
duymuştu.
1 887'de son oda müziği eseri
olan Op.1 8 Keman Sonatı'nı
yazdı. O yıl üzerinde çalışmakta
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saat 17.00'de

SAS hergün 1 7 .OO'de istanbul'dan kalkarak
1 9.25'de Kopenhag'a var1r.
Avrupa'nin ve dünyanin önem l i merkezlerine
en uygun bağlantiiari sağ lar.
Bizleri, istanbu l 'da 1 46 60 75 'den,
Ankara'da 1 25 5 1 90'dan arayabil i r
veya seyahat acentenizle temas ku rabi l i rsin iz.

CUMHUR iYET CADDESI 26A, HARBiYE, iSTANBUL TEL: 1 46 60 75
ATATÜRK BULVARI 1 27, KAT 4, NO: 4 1 7 , BAKANLlKLAR, ANKARA TEL: 1 25 5 1 90

VOKAL MÜZİK/VOCAL MUSIC

HAGACANTARE
FİLARMONİ KOROSU
PHILHARMONIC CHOIR
HAGACANTARE
Rene VERHOEFF, şef/conductor
. Jaklin ÇARKÇI, alto
Sedat OZTOPRAK, bariton/baritane
Aart de KüRT, org/organ

Gabriel FAURE

c ı84s-ı924)

Requiem, Op.48
l .lntroit ve/and Kyrie (Malta largo-Andante moderato) (Koro/Choir)
2. 0ffertorium (Adagio) (Bariton!Baritone sola)
3.Sanctus (Andante moderato) (Koro/Choir) 4.Piejesu (Adagio) (Alta sola)
5.Agnus Dei (Andante) (Koro/Choir) 6.Libera Me (Moderato) (Bariton/Baritone sola)
7.In Paradisum (Andante moderato) (Koro!Choir)

RENE VERHOEFF
1945'de doğan Rene Verhoeff ilk
piyano derslerini babasından ve
aile dostu )oop Schouten'den
aldı. Utrecht'teki Katolik Müzik
Enstitüsü'nde piyano, org ve
Gregoryen müziği, Kurt Thomas
ile de koro ve orkestra efliği
eğitimi gördü; Hollanda
Hükümetinden aldığı bursla da
Leonard Bernstein ve Paul
Huppert ile çalıştı.

Am terdam Bach Derneği'nin
kurucu u ve uzun yıllar sanat
yönetmeni olan Verhoeff,
Hagacantare Filarmoni
Korosu'nun yanısıra Hollanda'da
birçok koronun şefliğini yaptı ve
Leiden infonietta Orkestrası ile
Avignon (Fran a) Festivali'nde,
Sovyetler Birliği, İngiltere,
Almanya, Kanada ve İtalya'da
konserler yönetti.
Rene Verhoeff, aynı zamanda
koro şefliği dersleri vermekte ve
Hollanda Krallık Koro
Derneği ' nin yaru ıra birçok
ülkede jüri üyeliği yapmaktadır.

]AKLİ ÇARKÇI
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Hagacantare Filarmoni Korosu 'nun turnesi HO!ANDA KÜLTÜR BAKANliGI, MAOC CRAV/N VAN
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Bas-bariton Jirayir Çarkçı'run
kızı olan jaklin Çarkçı
İstanbul'da doğdu. İtalyan
Lisesi'ni bitirdikten sonra i.ü.
Devlet Konservaruan Opera Ana
Sanat Dalı yüksek lisans
bölümünden Doç. Çiçek
Kurra'run öğrencisi olarak

mezun oldu; öğrenciliği sırasında
i tanbul Devlet Operası
korosuna girdi. 1 987 yılında,
Devlet Sanatçısı Aydın Gün'ün
sahneye koyduğu ll Trovatore
operasında Azucena rolüyle
olist olarak ilk kez sahneye
çıktı; bir yıl onra da aynı
kuruma solist sanatçı olarak
atandı.
Belkis Aran ve Attila Manizade
ile opera repertuarı, şan ve
sahne eğitimini sürdüren Çarkçı,
1989 ve 1 990 yaz mevsiminde
Chigiana Müzik Akademisi'nde
(İtalya) Prof. Daniel Ferro ve
tenor Carlo Bergonzi ile çalıştı
ve Busetto'daki "Accademia
Verdiana"ya davet edildi.
Halen istanbul D vlet Operası
solisti olan Jaklin Çarkçı'nın rol
aldığı operalardan bazıları
şurılardır: Il Trovatore (Azucena),
Otello (Emilia), Konsolos
(Anne), Ma keli Balo (Ulrica),
Kerem (Hanım Sultan).

J

AART DE KüRT
1 962 doğumlu olan Aan ele Kon,
Wirn van Beek ve Kees van der
Ben ile Lahey Konservatuarı'ııda
org ve piyano eğitimi gördü,
1 986'da mezun oldu. Amsterdam
Sweelinck Konservatuarı'nda Jan
Valkestijıı ve Theo Goedhan ile
kilise müziği üzerinde çalıştı,
ayrıca Jacques van Ool1merssen'in
org öğrencisi oldu.
Voorburg Erkek Korosu, Lahey
arkıcıları ve Rotte Erkek Korosu
ile solist ve eşlikçi olarak çalıştı;
Fransa, Almanya ve Finlandiya'ya
yaptıkları turnelere katıldı. Aynı
zamanda piyano, org ve şan
alaruncla besteler ele yapan, halen
Lahey'deki •O.L.Vrouw van Goede
Raacl· kilisesi orgçusu olan Aan ele
Kon, 1988 yılında Boisard
Dağaçiama Yarışma ı'ru ve 1989'da
da "Koral" Ödülünü kazanmıştır.

FAURE
SEDAT ÜZTOPRAK

Requiem

1959 yılında doğan Sedat
Öztoprak, şan eğitimine Devlet
Konservatuarı'nda Belki Aran ile
başladı, 1979'da İstanbul Devlet
Operası'na katıldı. Kısa bir süre
Ottavio Gallo ve bariton Dan
İordachescu ile çalı tı; ayru yıl
kazandığı bursla İtalya'ya giderek
Chigiana Müzik Akademisi'nde
Prof. Daniel Ferro ile eğitimini
sürdürdü.
Uluslararası 9. Belvedere an
Yarışması'nda ikinci olan Öztoprak
halen istanbul Devlet Opera ve
Balesi olisticlir; uzanna'nın ırrı,
Palyaço, Don Giovanni, Werther,
La Boheme, Maça Kızı, Maskeli
Balo operalarında rol alııuştır.

Fransız besteci Gabriel Urbain
Faure Pamiers kasabasında
doğmuş, ilkokul müfettişi olan
babası onun yeteneğini farkeelince
dokuz ya ında Paris'e götürerek
Ecole Niedermeyer'de müzik
öğrenimine başlatmıştır. Daha
sonra Saint-Saens'ın öğrenci i olan
Faure, 1 866'da okulu bırakarak
Rennes'de organist olarak görev
almıştır. 1870'deki Fransa-Prusya
savaşına gönüllü olarak katılan

Faure, dönüşünde çeşitli
kiliselerde organistlik yapnuş,
1877'de ünlü Madelaine kilisesi
ikinci orgçusu olmuştur. Bu
tarihten önce bazı dini parçalar,
Keman Sonatı (Op.13), Koro ve
Orkestra için "Cinler" gibi eserler
yazan Faure'nin Viyolonsel ve
Piyano için Ağıt'tan (Elegie-1 883)
sonra en ürılü besteleri, 1 887'de
yazdığı Pavane (Op.SO) ve aynı yıl
tamamladığı Requiem oldu.
1896'da aynı kiliseye baş orgçu ve
Paris Konservatuarı'na
kompozisyon profesörü olarak
atanan Faure, usta bir öğretmen
olarak M. Ravel, G. Enescu, C.
Koechlin, N. Boulanger, L. Auber,
F. Schmitt, R. Laparra gibi seçkin
müzikçiler yetiştirdi.
Faure'nin 42 yaşında yazdığı ve ilk
kez 1 888 Ocak ayında Paris
Madelaine kilisesinde yorumlanan
Requiem, onun dini bir metin
üzerine yazdığı ilk ve tek büyük
eseridir. Fransız besteci Georges
Auric'in (1899-1983) not aldığı,
Faure'nin ·Keyfe düşkün olmak,
acıdan kaçmak insanoğlunun en
doğal içgüdüleridir; bu nederıle de
sanatta zevki ön plana alma
yolunda her türlü bahane
bulunabilir· şeklindeki sözleri ele,
bir bakıma bu esere uyar.
Faure'nin öğrencilerinden Charles
Koechlin de besteci hakkındaki
kitabında ·Onun hoşgörülü ve
temelde iyi huylu karakteri, ezeli
cezanın uyuşma kabul etmeyen
dogmasıru olabildiğince
yumuşatnuştır• der.
Böylece Faure'nin Requiem'i
türüne özgü, katı bir hiristiyan
eseri olmanuştır; derin bir
yakınmayı, çığlığı da duyurmaz.
Requiem'in geleneksel gerilimi
yumuşatılnuş, acının insani
özellikleri öncelik kazanmıştır.
Eserde kıyamet günü (Mahşer) de
yer almaz: Daha önceki Requiem
bestecilerinin -Mozan, Brahms,
Berlioz, Verdi gibi ürılülerin
aksine, ona çağda resirnlendiği
gibi mahşer tablolarını
canlandıran, cehennem ateşini
basların korkulu tavrıyla,
sapranoların tiz haykırışlarıyla
yansıtan bu melodramik bölüm
Faure'de yoktur. Onun yerine, son
arılar için cennette huzur verici bir
ebedi dirıleniş öngörülür. •Şimdiye
kadar böyle saf ve berrak aniatımlı
bir eser· yazılmadığını öne süren
Nadia Boulanger, ·müzikal örülüş
ve mimarinin, yalın güzelliğin
süslediği Requiem'in neşe ve
gururla yorumlanacağını ve işçiliği
karşısında saygı duyulması
gerektiği·ni belit1ir.

Yedi bölümden oluşan Requiem'in
ilk altı bölümü, ikişer ikişer olmak
üzere üçe ayrılabilir. İlk ikili
(İntroit ve Kyrie ile Offertorium)
ile son ikili bölüm (Agnus Dei ve
Libera Me) Re tonunda
belirginleşir. Burıların arasındaki
ikiliden Sanctus Mi bemol, Pie
Jesu ise Si bemol torılardadır.
Çağdaş Fransız müzik adanu ve
eleştirmen Emile Vuillermoz
bölümleri şöyle tarumlıyor:
·Koronun söylediği 1 . Bölüm
İnrroit ve özellikle Kyrie sanki eski
bir mezar-anıtın mimari oranlarını
büyük bir sadelik ve soylulukla
yansıtır gibidir. 2. Bölüm
Offenorium ise bilinçaltınuzın
derirıliklerinde rahatsız edici arnlar
uyandırır; özellikle sola erkek
sesinin girdiği dokunaklı bölme .
'Hostias et preces'in duygulu
sevecenliğine hiçbir müzik
erişemez. 3.Bölüm Sanctus ise ince
bir vazgeçişin, zarif biçimde
ibadete ve vecde gelişe
ulaşmasıdır. 4. Bölüm Pie Jesu'da
çok zevkli şekilde çizilen uçucu
melodi, kendini Tanrıya adamanın
etkili çekiciliği ve rahiyasıyla
sallanan bir buhurdanlığın
hareketlerini içerir. 5. Bölüm
Agnus Dei'de sözlerin anlamları
övgü kazanan bir tona! ke inlikle
belirlenmiştir. 6. Bölüm Libera
Me'de ise kadans ve ton
değişimlerinin erkek sesiyle tam
hacirnli bir arılatıma, hayrarılık
verici bir zariflik ve ayru zamanda
güçle nasıl ulaştırıldığıru izleriz.
Sesin, geniş ve renkli bir pencere
büyüklüğüne eriştiği bu başyapıt
7. Bölümle, bir melek gibi ve yarı
saydam İn Paradisum ile sanki bir
ruhun bedenden kurtularak, kanat
vuruşlarıyla çevrili olarak evrende
yükselişi gibi sona erer.·
Aslında eser, zarif akorlarıyla
meleklerin çalgısı olarak
resirnlendirilen arpı, dini müziğin
vazgeçilmez orgu, ve gümüş tınılı
sesiyle seçkinleşen çelesrayı da
kapsayan büyük orkestra eşliğinde
koro ve biri (üç dakikayı biraz
aşan Pie Jesu için) çocuk sesi,
diğeri erkek sesi (bariton veya
bas) olmak üzere iki solist için
öngörülmüştür. Ancak günümüzde
koroya, pratik nedenlerle, org
eşliğinde bas (ya da bariton) ve
soprano (ya da kontrtenor) da
katılmaktadır. (Süre 40')
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R E Q U I E M
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi redetur votum in jenısalem.
Exaudi orationem meam
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison, Christe eleison.

1 . INTROIT & KYRIE
Grant them eternal rest, O Lord,
and !et perpetual light shine on them.
A hymn becometh Thee, O God, in Zion,
and a vow shall be paid to Thee in Jenısalem.
Give ear to my prayer;
aU flesh shaU come to Thee.
Lord, have mercy; Christ, have mercy.

2. OFFERTORJUM (Bariton/Baritone Solo)
O Lord jesus Christ, King of Glory,
O Doınine Jesu Christe, Rex gloriae,
deliver the souls of the dead
libera animas defunctorum
de-poenis infemi
from the pains of Hell,
et de profundo lacu, de ore leonis;
from the deep lake, from the lion's mouth;
ne absorbeat Tartarus,
!et not Tartarus swallow them,
ne cadant in obscrum.
nor !et them fal! into darkness.
Hostias et preces tibi, Domine,
We offer prayers and sacrifices to Thee,
laudis offeriınus
O Lord, together with praise;
receive them in behalf of those souls
tu suscipe pro animabus illis
whom we this day coınrnemorate;
quarum hoclie memoriam facimus;
fac eas, Domine, de morte
grant, O Lord, that they pass
transire ad vitam, quam olim
from death to life, as Thou didst prornise
to Abraham and to his seed.
Abrahae prornisisti et semini ejus.
Amen.
Amen.
3. SANCTUS
Holy is the Lord God of Hosts!
Heaven and earth are full of Thy glory.
Hosanna in the highest!

Sanctus Dorninus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelcis!

Pie Jesu, Doınine, dona eis requiem;
dona eis sempiternam requiem.

4. PIE JESU (Alto Solo)
Blessed jesus, Lord, grant them rest;
grant them eternal rest.

5. AGNUS DEl
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Lux aeterna luceat eis, Dornine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Lamb of God, Who takesr away d1e world's sins,
grant them rest.
Let eternal light shine on them, O Lord,
with Thy saints throughout eternity,
for Thou art good.
Grant them eternal rest, O Lord,
and !et perpetual light shine on them.

6. LIBERA ME (Bariton/Baritone Solo)
Libera Me, Doınine, de morta aeterna
Deliver me, O Lord, from eternal death
in that awful day
in die illa tremenda
when heaven and earth shall be moved,
quando coeli movendi sunt et terra,
cum veneris juclicare
when Thou shalt come to judge
the world by fire.
saeculum per ignem.
Full of terror am I
Tremens factus sum ego,
et timeo dum discussio venerit
and I fear the trial
atque ventura ira.
and the wrath to come.
Dies illa, dies irae
That day shall be a day of wrath,
of calamity and misery;
calarnitatis et miseriae;
that day shall be the mighty one,
dies illa, dies magna
et arnara valde.
and exceedingly bitter.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
Grant them eternal rest, O Lord,
et lux perpetua Juceat eis.
and let perpetual light shine on them.
Deliver me, O Lord, deliver me.
Libera me, Domine, libera.

In paradisum deducant angeli;
in tuo adventu sucipiant te
martyres, et perducant te
in civitatem saneta m Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
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7. IN PARADISUM
May the angels receive thee in Paradise;
at thy coming may the martyrs
receive thee, and bring thee
into the Holy City Jerusalem.
There may the choir of angels receive thee
and with Lazarus, once a beggar,
mayst thou have eternal rest.

musique,·
Lat. musica,· Yun.

Müzik

a. (Fr.

musıke ' den)

(USA. Efes,·
Fr. Efes Pilsen,·
UK. Efes Pilsener)

Efes Püsen öz. a.

aracılığıyla kendini

İnsana " bira"
'
aracılığıyla kendini

ifade etme olanağı

ifade etme olanağı

veren sanat; bu

veren sanat; bu

sanatın verimleri,

sanatın verimleri,

müzik yapıtı.

kutuda/şişede.

(Eşanl. Musiki)

(Eşanl . Bira)

Insana, sesler

EFES

PİLSEN
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HILLIARD TOPLULUGU
HILLIARD ENSEMBLE
David JAMES, kontr-tenor/counter tenor
Rogers COVEY-CRUMP, tenor
Joh n POITER, tenor
Gordon JONES, bariton/baritane
C h ristoph er BOWERS-BROADBENT, org/organ

Anonim/Anonymous
Alleluia: Non vos relinquam 1 Homo quo vigeat
Anonim/Anonymous
Yeni creator spiritus
PEROTIN (?1155-1205')
Dum Sigillum
PEROTIN
Beata viscera
Anonim/Anonymous
Alleluia. Nativitas
ARA • INTERMJSSJON

Arvo PART 0935)
An den Wassern
Arvo PART
2 Rus Salmo'su/2 Russian Psalms
Arvo PART
Annum per annum
Arvo PART
Missa sillabica
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H iLLiARD
TOPLULUGU
Vokal oda müziği yorumu için
1 974'de kurulan Hilliard
Topluluğu bugün kendi türünde,
dünyanın en iyilerinden biri
olarak kabul edilmektedir.
Topluluğun çekirdeğini olu turan
David James, Roger Covey
Crumph, John Potter ve Gordon
jones'a zaman zaman çe itli
programların gerektirdiği konuk
sanatçılar da kaulmaktadır.
Topluluğun repenuarı özellikle
1 600'dan önce yazılını müziği
içermekle beraber Schütz, Bach,
Cavalli, Purcell, Arn ve Viktorya
çağı bestecilerini de
kapsamaktadır; ayrıca Arvo Part,
Gavin Bryars, Heinz Holliger,
Gerald Barry ve Edward Cowie
gibi çağdaş bestecilerin eserleri
de zaman zaman programlarda
yer almaktadır.
Yılda 80 kadar konser veren
topluluk imdiye kadar ABD,
Kanada, Avustralya, Uzak Doğu
ve hemen hemen bütün Avrupa
ülkelerine turneler yapını tır.
İngiltere'de Proms, Bath, Three
Choirs, Cheitenham ve
Aldeburgh festivallerine düzenli
olarak katılan Hilliard, birçok
radyo programının yanı ıra
Durham Katedral'inde
gerçekleştirdikleri Arvo Pan'ın
"St.]ohn Passion"u BBC
4. Program'da ve Ockeghem'in
"Missa Pro Defunctis" adlı eseri
de İsviçre televizyonunda
yayınlarunıştır.
Hilliard Topluluğu Arvo Pan'ın
ınüziğini tarurmak için yoğun bir
çaba harcamaktadır. Bestecinin
"St. John Passion" ve "Stabat
Mater" adlı eserleri ABD ve
Avrupa'da verilen konserlerde
yer almaktadır. 1 989'da da
bestecinin "Miserere" adlı
eserinin dünya prömiyeri 1989'da
Fransa'da Rouen kentinde
toplulukça gerçekleştirilmi ve
daha sonra Utrecht, Glasgow ve
BBC Proıns'da yinelenmiştir. Bu
eser ayrıca 1991 yılı onalarında
da plak olarak ECM firmasınca
piyasaya çıkarulacaktır.
aga, Meridian ve Harmonia
Mundi firmaları için birçok plak
dolduran Hilliard Topluluğu, en
son olarak ]osquin'in "Hercules
Dux Ferrariae"adlı Mes'i,
ondokuzuncu yüzyıl
Almanya'sının iki-üç sesli e liksiz
şarkılarını ve Gesualdo'nun
"Tenebrae Responsaries"ini de
plağa kaydetmiştir.

Abbey ve Leicester'cle vereceği
resiraller ile Bristol, Münih ve
Kudü 'te vereceği konserler de
bulunmaktadır.

PEROTİN

CHRİSTOPHER
BOWER 
BROADBE T
İlk müzik eğitimini King's
College'de (Cambridge) yapan
Christopher Bowers-Broaclbent,
daha sonra Londra'daki Royal
Acaclemy of Music'de Arnold
Richard on ve Richard Rodney
Bennett ile org ve kompozisyon
eğitimi gördü. 1965-68 yılları
arasında St. Pancra kiJi esinde
organi t ve koro şefi olarak
çalıştı; 1973'de ele Batı Londra
inagogu'na organi t olarak
atandı. Sanatçı bu görevinin
yanısıra Krallık Müzik
Akademisi'nde org dersleri
vermektedir.
Resitat programlarında Bach,
Buxtehude, Franck, Messiaen'in
eserlerinin yanısıra çağda
müziğe özel bir yer veren
anatçı, Philipp Glas , Henryk
Gorecki, Arvo Pan, Stephen
Montague, Gavin Bryars, Robeıt
Simpson ve Priault Rainier'nin
eserlerinden birçoğunun dünya
prömiyerini yapmıştır. Ayrıca
Elgar, chumann ve Kuhnau'nun
eserlerini içeren plakları büyük
ilgi toplanu tır. Arvo Pan ve
Philip Glass'ın bestelerinin yer
aldığı en son plağını ECM
(Almanya) için 1991 baharında
dolduran Bowers-Broadbent
Hilliard Topluluğu ile birlikt
Pan'ın önemli eserleri ile ödül
kazanmış olan St. John Passion'u
da aynı plak firması için
kaydetmiştir.

�

Kopenhag, Lizbon, Palermo,
Ferrara, Bath, Berlin'da re italler
veren sanatçı 1990 Almeida
Festivali'nde Gereeki'nin "O
Domina no tra" adlı e erini ve
aynı yıl da Southampton
Universitesi'nde Stephen
Montague'mın "Behold a pale
horse" adlı bestesinin dünya
prömiyerlerini gerçekleştirmiştiL
anatçının 1991 yılındaki
etkinlikleri arasında St. Albans

Ona çağlarda başlayan çoksesli
müzik, bazı çalgıların özellikle
de orgun gelişmesiyle, 1000- 1 1 50
yılları arasındaki Romanesk
dönemde, kat'o lik kilisesinin
Missa'larını süslemek için
Organum'a ulaşmıştı. Geleneksel
kilise ezgilerini dörtlü, beşli
aralıklarla kullanarak, birkaç
panili söyleyiş tarzı olan bu ilkel
armoni düzeni, çokse !iliğin
başlangıcındaki en önemli
unsurdu.
Gotik çağda ( 1 1 50-1300) ise
gezginci saz şairleri (Trubadur)
ile din dışı olarak da gelişen
çokseslilik, başıbozukluktan ve
özgürlükten uzaklaşarak ölçülü
çoksesliliğe, Ars Antiqua çağında
erişti. Gotik çağın son
dönemindeki, 1300'den önceki
müziğe verilen adla, Ars
Antiqua'nın asıl kaynağı da
Paris'te otre Dame kilisesinde
oluştu. Bu müziğin ilk önemli
örneği olan "Magnus Liber
Organi" (Organumun Büyük
Kitabı) Leonin ya da Leoninus'a
aittir.
Anonymus TV olarak anılan, adı
bilinmeyen bir ingiliz yazarın
bıraktığı belgelerele bu çağ şöyle
anlatılır: ·Çok usta bir Organum
bestecisi olan Üstad Leoninus
dini törenleri geli tirrnek için bu
Büyük Kitabı düzenlemişti. Bu
kitap Büyük Perotinus (Magister
Perotinus) çağına kadar
kullanıldı; o da usta bir Diskant
Bestecisi (Optiınus discantus) idi
ve Leoninu 'tan daha iyiydi.
Perotinus dördüncü esi kattığı
Quadrupla gibi birçok müzikal
incelikleri ve mükemmelliği de
oluşturdu .
.

.•

Böylece Perotin ya da
Perotinus'un, Discantu 'da iki
şarkının (Dis=iki, Cantus= arkı)
hemzaman bileşikliğinele
kullanımı olan bu şarkı türünde
ustalığa eri tiği, Leenin'in stilini
de geliştirdiği anlaşılıyor.
Kontrpuanın geli imi de buna
bağlı olımış, ölçülü kontrpuan
Discanrus'tan doğmu tur.

Ş

Bazı kaynaklara göre Leenin'in
öğrencisi olan Perotin, 1 1 50-1 160
yılları cıvarında doğmu , 1 1801 190 arasında Leenin'in Magnus
Liber'ini düzeltmiş, (onikinci
yüzyıl onunda adı duyulan, iki-

dön sesli olabilen, en kalın sesi
Latince sözlerle serbest ve dinsel
olmayan bir melodiyle, tiz
seslerin ritrnik eşitlikteki eşliğiyle
söylenen) Conductus'lar, üç sesli
Organum'lar bestelemiş ve
Motet'in gelişmesine yardırncı
olmuştur. Kısaca o çağın çoksesli
müziği üç tür yazıda oluşmuştur:
Tek söz, tek ritim olan
Conductus; tek söz, değişik
ritimler olan Organum; değişik
sözler, değişik ritiinler olan
Motet. . .
Peretin'in müziği de, birbiri
üstüne düzenlenen ve dikey bir
çizgi oluşturan notaların küçük
gruplanmalarından oluşur; öyle
ki tek tek seslerin kontrpuan
ilişkilerinden çok, bir
kaleidoskoptan süzülürcesine
sürekli değişime uğrayan yapı
önplana geçer. Peretin'in
Organum'unda temel olarak
daha önce var olan bir koral
melodi, dini ezgi alınır; ona
düzyazı (prosa) bir metin eklenir
ve sesler çoğu kez değişik
tempolarda söylenir.
Conductus'ta ise müzik yeniden
bestelenir ve ritim hiç değişmez.
Böylece bu stil Discantus'a kadar
ulaşır.
Bu arada ritmi belirlemek için
altı süre kalıbı (Modi) geliştirildi:
1. Uzun/kısa: Trokaios
2. Kısa/uzun: İaınbos
3. Uzun/kısa/kısa: Daktilus
4. Kısa/kısa/uzun: Anapaistos
5. Uzun/uzun: Spondaios
6. Kısa/kısa: Pirrikaios
Bu gruplar kısa duraklada
birbirinden ayrılan eski dini
parçalarda, sekanslarda çeşidi
uzunluklarda kullanıldı.
"Tanrım sana şükür" anlamına
gelen Alleluia'lar ise, İbranice
"Hallelujah" sözcüğünden
katolik törenlerine geçmiş, özgür
ve çoşkulu tavırdaki yakarışiarta
halkı çoşturabilmiştir. O çağların
AJ!eluia'sında, Organuın stili
solecunun söylediği düz-şarkı
bölümlerinin yerini alıyor ve
koroda seseleş (Enharınonik)
olarak yorumlanıyordu.
Peretin'in bu konserde yer alan
ve onun, tüm bu özellikleri
yansıtan parçaları Organum,
Conductus, Discantus ve Alleluia
stillerinde bestelenıniştir.

ARvo PART

l l Eylül 1935'de Estonya'nın
Paide kentinde doğan ve önce
Estonya radyosunda 1957-67
yılları arasında tonınayster olarak
çalışan Arvo Pan, 1963'de de
Taliinn Konservatuarı'nda Eller'in
kompozisyon sınıfından mezun
oldu. 1962'de Genç Besteciler
Yarışınası'nda "Bahçemiz" adlı
çocuk kantatı ile birincilik
ödülünü kazandı.

Eserlerini cesur ve açık bir stilde
yazan, buluşlarının zenginliği ile
seçkinleşen Part'ın ilk
bestelerinde Prokofief ve
Şostakoviç'in etkileri sezilmesine
karşın, iki koro eseriyle daha
ödül kazandıktan sonra ufku
genişlemiştir. Aslında eski
çoksesli formları, geçmişin
armoni değerlerini, Gregoryen
şarkılarını da kulllanan
bestecinin üç senfonisi, bazı
orkestra eserleri, bu yılki
Istanbul Festivali'nde
yorumlanacak olan ünlü Fratres
adlı enstrümantal parçası
yanında, topluluk ve solo için
çok sayıda vokal eserleri ele
vardır. Vokal eserierirlin
çoğunluğunu da, eski formların
yeni bir anlatımla sunulduğu
oratoryo, kantat ve dini
karakterde şarkılar oluşturur.
İdealinin zaman ile zamansızlığın
yakın ilişkisini, o an ile
sonsuzluğun içiınizdeki
savaşınunı yansıtınak olduğunu
belirten Part'ın 1980 yılına kadar
Rusya'da yaşaması, dini bir
çevrede yetişmemesine karşın bu
tür müzik ile ilgilenn1esine yol
açnuş; böylece, sanki birkaç
yüzyıl önce bestelenmiş
duygusunu veren, ama yine de
bugünün damgasını taşıyan
eserler yaznmasına neden
olmuştur.
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ISTANBUL DEVLET OPERA
VE BALESi
ISTANBUL STATE OPERA
AND BALLET

Prof. Mesut İKTU
Müdür ve Genel Sanat YönetmenVDirector and Artistic Director

Okan

DEMİRİŞ

"IV. MURAT/MURAT IV"
(Opera 3 Perde-Türkçe/Opera in 3 Acts-in Turkish)

Metin/Libretto
Orkestra ŞefVConductor
Sahneye Koyan/Director
Yard. Rejisör/Asst. Director
Dekor/Setting
GiysVCostumes
Koro ŞefVChorus Master
Koreografi/Choreography
Orkestra ve Koro
Orchestra and Chorus
Konsertmayster/Leader
Korepetitör/Repetiteur
Koro Şef Yard./
Asst. Chorus Master
Reji Yard./Asst. Producers
Bale Sorurrılusu/
Ballet Supervisor
Sultan Murat/The Sultan
Kösem Sultan/
Sultan's Mather
Sadrazam Topa! Recep Paşa/
The Vizier
efVThe Poet
Silahtari
Custodian of the Arms
Bostancıbaşı/Coınmander
of Imperial Guards
Bekri Mustafa/The Drunkard

1 38

A. Turan OFLAZOGLU
Okan DEMİRİŞ
Prof. Cüneyt GÖKÇER
Bozkurt KURUÇ
Selçuk TOLLU
Figen KOYUNOGLU
Gökçen KORAY
Selçuk BORAK
Istanbul Devlet Opera ve Balesi
Istanbul S�te Opera and Ballet
Ergun TEKINSON
urten Tezmen KOLÇAK

Sadrazam Mustafa Pa a/
The Vizier
Dilfigar
Hafız Paşa/A Pa ha
İhtiyar Bilgin/A Scholar
1 . Istanbullu/ıst Citizen
Çığırtkan/Herald
Cellat Kara Ali/Executioner
1 . Yeniçeri/lst Janissary
1 . SipahVlst Cavalier
2. Sipahi/2nd Cavalier
2. İstanbullu/2nd Citizen

Yıldız KÜNUTKU
Aytaç MANİlADE-Doğan ÇELİK

3. İstanbullu/3rd Citizen

Ümit GÖKHAN
Attila MANİZADE
Leyla DEMİRİŞ
Deva ÇOLAKOGLU
Erol URAS
İll1ami UYANIK
Ali İhsan ONAT
Onur GÖNENLİ

4. İstanbullu/4th Citizen
Erkek Dansçılar/
Male Daneers
Kız Dansçılar/
Female Daneers

uat ARIKAN
Payam KORYAK
Metin ERTEM
Necat PINAZOGLU
Ender ARIMAN
Ali AYBAR
Ayhan KAHYA
Kerim İREM
Ali AYBAR
Kurtuluş DEMİRPERÇİN
Erkan TEZCAN
Co kun NEHİR/Sönmez CAN
Tanberk SARIÇALI
Tayfun GÖKÇE
Ha an KONBUL/Atilla TIKNAZ
Ercan YÜKE , Kaan YA�G
Erdal ATIK, Ahmet EROGLU
Çiğdem ÜNAL, Ege PEREMECİ,
Ozlem CANSEVER, Çiğdem GUR
Yeşim BECAN, Buket I IIAY
Funda EMIR, Fulya AYGULHAN

Kondüvit/Stage upervisors Erdoğan PİŞKİ , Sırma B TTEM
Suflör/Prompters
Semra . AKTEKIN,
Tunç OZVURU KAN
ahne Müdüriii
Stage Manager
Ceyhun ÇİFÇİLİ
Sahne Müdür Yard./
Asst. Stage Manager
Zeynep DENİZMEN

IV. MuRAT
I. Perde

DR. OKAN DEMİRİŞ A.TURAN
ÜFLAZOGLU
1942 yılında İstanbul'da doğan

Okan Demiri İstanbul
Konservaruan Yüksek Bölümünü
Prof. Ekrem Zeki Ün'ün keman
sınıfından, 1964'de de Ankara
Devlet Konservaruan Yüksek
Bölümünü Prof. Necdet Remzi
Atak'ın keman sırufından pekiyi
dereceyle bitirdi; orkestra
konserlerine solist olarak katıldı,
resitalJer verdi. Opera, senfoni
ve oda orkestralarındaki
görevlerinin yanısıra Atatürk
Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü
ile Türk Musikisi Devlet
Kon ervatııarı'nda armoni,
keman ve müzik teori i dersleri
verdi.
İstanbul Devlet Operası'nın
kuruluşundan beri bu kurumda
konsertrnay ter, teknik kurul
üyesi, orkestra şefi ve besteci
olarak çalışan Demiri , 1980/81
ve 1986/87 sezonunda İstanbul
Devlet Opera ve Balesi
Müdürlüğü ve Genel anat
Yönetmenliği görevlerinde
bulunmu ; armoni, orke trasyon
ve modülasyon konularında
kitaplar yayınlamış, sanat ve
kültür alanındaki hizmet ve
katkılarından dolayı kendisine
Boğaziçi Üniversitesi
Senato u'nca "Doktor" ünvanı
verilmiştir.
Kendi eserlerini içeren bir plağı
da bulunan Dr. Okan Demiriş'in
besteleri şunlardır: "Hançerli
Düzü", "Posof'', "Digor",
"Pasirıler" "Handere" arkesıra
süitleri; plyano konçertosu,
piyano-keman sonatı ve Türk
halk müziğinden arkesıra
düzenlemeleri; "Dere", "Uyum",
"Bir Aşk", "Dada ını " adlı büyük
arkesıra ve soprano için konser
aryaları; "!V.Murat", "Karyağdı
Hatun" ve "Yusuf ile Züleyha"
operaları.
Dr. Okan Demiriş halen İstanbul
Devlet Opera ve Balesi'nde
orkestra şefi olarak görev
yapmaktadır.

1932 Yılında Adana'nın bir
köyünde doğan Oflazoğlu,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe ve İngiliz
Filolojisi bölümlerinde eğitim
gördü. Daha sonra Washington
Universitesi'nde tiyatro dersleri aldı
ve ilk oyunu Kezban'ı da orada
yazdı; ilk kez Washington'da
oynanan bu oyun daha sonra
Ankara Devlet Tiyatrosu ile
İstanbul Şehir Tiyatroları'nda
sahnelendi.
A. Turan Oflazoğlu'nun tiyatro
eserleri şunlardır: "Allahın Dediği
Olur" (İstanbul Şehir Tiyatroları),
"Deli İbrahim" (Kent Oyuncuları
ve Ankara Devlet Tiyatrosu),
"Sokrates'in Savunması" (Devlet
Tiyatrosu. Bu eser daha sonra
"Sokrates Savunuyor" adıyla
İstanbul ehir Tiyatroları'nda
sahnelendi), Şeyh Galib'in Hüsn-ü
A k'ından yararlanarak yazdığı
"Güzellik ile Aşk" (Türkiye
radyolarında yayınlandı),
"!V.Murat" (Ankara Devlet
Tiyatrosu), "Gardiyan", "Fatih"
("Bizans Düştü" adıyla İstanbul
ehir Tiyatroları'nda oynandı),
"Genç Osman" (Devlet Tiyatrosu
repertuarında bulunmaktadır),
"Dörtba ımamur ahin
Çakırpençe" (henüz
sahnelenmedi), "Eiif Ana" (Devlet
Tiyatrosu).
"Deli İbrahim" ile Türk Dil
Kurumu 1968 Tiyatro Ödülü'nü,
"TV.Murat" ile de Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu 1970 Sahne
Oyunu Ödülü'nü alan Oflazoğlu,
dört dilde yayınlanan Sultanahmet
Camii ses ve ışık gösterisinin
metnini de yazmıştır. Henüz
bestelenmemiş olan "Şenlik" (bale)
ve "Anıtkabir" (oratoryo)
librettoları, Shakespeare ve Maliere
üstüne kitapları; Kafka, Rilke,
Nietzsche, Strindberg, Lorca ve
Shakespeare'den çevirileri olan
Turan Oflazoğlu, Istanbul
Radyosu'nda dramaturg olarak
görev yapmaktadır.

PROF. CüNEYT
GöKÇER
Devlet Sanatçısı

Malatya'da doğan Prof. Cüneyt
Gökçer, 1942 yılında Ankara
Devlet Konservaruan Tiyatro
Yüksek Bölümünü başarıyla
bitirdi; asistanlığını yaptığı ünlü
tiyatro ve opera adamı Prof. Cari
Ebert tarafından aynı okulun
sahne ve mimik hocalığına
getirildi. Dünya tiyatro
edebiyatının önemli klasik ve
çağdaş eserlerini sahneye koyan
ve birçoğunda baş rolJeri
üstlenen Gökçer, !talya, Ingiltere,
Alınanya, Avusturya gibi sanat
merkezlerinde tiyatro konusunda
inceleme ve araştırmalar yaptı.
1958-78 yılları arasında Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü
yapan Prof. Cüneyt Gökçer
1979'da yeniden aynı göreve
atandı; 1981 yılında "Devlet
Sanatçısı" ünvanıru alan
sanatçıya İtalya, Fransa ve
Polanya hükümetlerince tiyatro
sanatına yaptığı önemli
hizmetlerden dolayı nişan ve
ödüUer de verilmiştir.
Prof. Cüneyt Gökçer ayru
zamanda Nevit Kodallı'run
"Gilgameş" ve "Van Gogh",
Sabahattin Kalender'in " asrettin
Hoca", Okan Demiriş'in "IV.
Murat", Ferit Tüzün'ün "Midas'ın
Kulakları", Gounod'nun "Romeo
Juliet", Richard Strauss'un
"Salome", Puccini'nin "La
Boheme" ve "Madame Butterfly"
operalarını sahneye koymuştur.

Topa! Recep Paşa'run
himayesindeki yeniçeri ve
sipahilerden oluşan asiler,
Hüsrev Paşa'nın aziedilmesini
bahane ederek Topkapı Sarayı'nı
basarlar ve Sultan Murat'ı ayak
divanına çağırır, yani onunla
yüzyüze görüşmek isterler.
Padişah gelir, Bab-ü Saadet
önüne kurulan tahtta oturur.
Asiler devletin ileri gelenlerinden
bazılarının, bu arada Şeyhülislam
Yahya Efendi, Defterdar Mustafa
Paşa, Yeniçeri Ağası Hasan
Halife, padişahın maiyetinden
Musa Çelebi ile Sadrazam Hafız
Paşa'nın kendilerine teslim
edilmesini isterler. Murat, Hafız
Paşa'yı görevden alır ancak
öldürülmesine razı olmaz;
üzüntü içinde "Kullanın,
vazgeçin, veremem onu" aryasıru
söyler ve onu asilere teslim
etmez.
Ayaklarınıanın elebaşısı Topa!
Recep Paşa, zorbaların baskısıyla
sadrazam olur. Şair Nef'i, Sultan
Murat'ın artık yuınruğunu
indirmesi gerektiğini tatlı bir
düetle söyler. Murat kendini
hazırlamaktadır. Padişah, annesi
Kösem Sultan'ın Recep Paşa ile
işbiriiği yaptığını bilmektedir.
Kösem Sultan, oğlunun başına
kötü birşey gelmesini istemez.
Ana ve oğul, lirik ve dramatik
partilerin üstüste duyulmasından
meydana gelen zarif bir düetle
birbirlerine bağlılıklarıru dile
getirirler.
Asiler, birgün yeniden sarayı
basıp Hafız Paşa'yı isterler.
Padişah, eski sadrazarruna
kaçmasını söylerse de paşa,
padişahı zor durumda
bırakıDamak için bu öneriyi
reddeder. Hafız Paşa'nın
gözükınesiyle müzik bir anda
kuartete dönüşür. Hafız Paşa,
çocuklarıru padişaha teslim
ederek asilerin üstüne yürür,
kendini feda eder. Murat,
asilerden öcünü alabilmesi için
kendisine güç vermesini
Tanrı'dan diler: "Tanrım güç ver
bana!"

II. Perde
Zorbaların elebaşısı olan Recep
Paşa, Kösem Sultan ile Murat'ın
tahttan indirilmesini görüşür.
Kösem razı olur ancak, Murat'ın
yerine kendi oğlu Şehzade
Kasım'ın geçmesini şart koşar.
Recep Paşa, geleneğe göre en
büyük şehzade olan Beyazıd'ın
1 39
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damadı olduğunu, onun için
kaygılanmaması gerektiğini
söyleyerek Kösem Sultanı'ı ikna
eder. Murat'a sadık bir kadın
olan Dilfigar bu tertibi Padişah'a
haber verir. Murat, Recep Paşa'yı
boğdurur, ölüsünü bir çuvala
koydurup sarayın kapısına,
Recep Paşa'nın adarnlarının
önüne attırır; annesini de hareme
hapsettirir. Kösem Sultan, çeşitli
nedenler göstererek serbest
bırakılması için Silahtar
aracılığıyla padişaha haber
yollamak ister; Silahtar buyruğun
kesin olduğununu bildirir.
Kösem Sultan oğluna Cihan
Saltanatı'nı sağladığını düşünür
ve haremdeki odasında "Benim
gecemden doğan yıldızım"
aryasını söyler.

Bu kez Murat bir ayak divanı
düzenler, yeniçeriler, sipahiler,
bilginler ve halktan temsilciler
çağmr; onlarla devletin içine
düştüğü kargaşayı tartışır,
Kuran'dan örnekler getirerek
yanlışlıkları gösterir. Hepsini
etkisi altına aldıktan sonra da,
kuracağı düzene karşı gelenin
başını topuzia ezeceğini söyler.

bundan vazgeçmiyeceğini
Murat'a söyler. NePi ba ına
gelecekleri tahmin ederek
padişaha ölüm aryasını söyler:
"Bütün çağlar koklar benim
açtırdığım gülü" ve Murat, sevgili
şairini eellada teslim eder.
Istanbul halkı gizli gizli içmeğe
başlar. Murat kılık deği tirip ünlü
içkici Bekri Mustafa'nın
meyilanesine gelir, yanında cellat
da vardır ama, Bekri Mustafa'yı
öldürtmez. Fener Patriğini
Moskova ile gizlice mektupla tığı
için idam ettirir. Daha onra
sefere çıkar, yıllardır İran
ahl'nm elinde bulunan Bağdat'ı
alır; istanbul'a döndüğünde
sağlığı bozulmuştur. Venedik'e
sefer tasarlar, hekimler
yasakladığı halde içki içer;

fenala ır, hayaller görmeğe
başlar, zorbaların arayı
bastıklarını sanır. Yavaş yavaş
gücünü yitirdiğini, çok acı
çektiğini belirtir ve ölüm aryasını
söyler: "Ah, çektiğim acı!". Uzun
zamandır tasarladığı Venedik
seferinin buyruğunu Sadrazam
Kara Mustafa Pa a'ya iletirken
ölür, on sözü Venedik sefeıidir.

III. Perde
Murat, Revan kalesini fethedince,
çığııtkan padişahın buyruğunu
halka duyurıır: Herkes ölçülü bir
biçimde eğlenecek, bu zaferi
kutlayacaktır. İstanbul'da yangın
çıkması üzerine Murat, tütün ve
içkiyi yasaklar, kahvehaneler ile
meyhaneleri kapatır. air NePi'ye
hicvetmeyi yasaklar ama şair

MURAT IV
Act I
Using Hüsrev Pasha's dismissal
from office as a pretext for
ınutiny, a group of rebellious
Janissaries and Sipahis !ed by
TopaJ (The Lame) Recep Pasha
storın the eraglio and demand

that Murat IV should
immediately convene the privy
council and meet them face to
face. When the Sultan arrive
and takes hi seat on the throne
in front of the Gate of Felicity
the mutineers demand the
surrender of the chief dignitaries
of tate, the Sheikh-ul-Islam
Yahya Efendi, the Treasurer
Mustafa Pasha, the Commander
of the ]ani arie Ha an Halife,
Musa Çelebi, one of the Sultan's
retinue, and the Grand Vizier
Hafız Pasha. Murat agrees ro
remove Hafız Pasha from office
but in a maving aria, "My
subjects, abanden your
demands, I cannot surrender
him" refuses to permit his
execution or to give him up to
the rebels.
On the insistence of the
mutineers, Topa! Recep Pasha,
the leader of the mutiny, is made
Gr'.ınd Vizier. There follow a
very lovely duet, in which the
poet et'i in ists that the time
has come for Sultan Murat to
adopt a more resolute attitude.
Murat prepares for action. He
knows dıat his mather Kösem
Sultan is in league widı Recep
Pasha. Kösem ultan, however,
is anxious that no barın should
come to her son, and mather
and son express their devetion
to each other in a very beautiful
duet made up of closely
interwoven lyrical and draınatic
strands.

The ınutineers again storm dıe
palace, demanding the surrender
of Hafız Pasha. The Sultan urges
the Grand Vizier to make his
escape, but Hafız Pasha refuses
to abanden the Sultan in so
diffıcult a situation. The entrance
of Hafız Pasha marks dıe
beginning of a quartet. He
entrusts his children to the care
of dıe Sultan and goes out to
face the rebels, sacrificing his life
in doing so. Murat prays God to
give him strength to avenge the
Vizier's death.

Act ii
Recep Pasha, the leader of the
rebels, discusses widı Kösem
Sultan a plan to despose the
Sultan. Kösem agrees to the
idea, but insists that Murat
should be succeeded by her son
Prince Kasım. Recep Pasha
soodıes Kösem Sultan's fear by
pointing out that Bayezid, dıe
elde t of the prince and
therefore the rightful heir
according to Ottoman tradition,
i hi on-in-law. Dilfigar, a
woman faidıful to Sultan Murat
tells him of the plot. Murat has
Recep Pasha strangled, and his
body put into a sack and cast at
the feet of the mutineers at the
door of the palace. He imprisons
his mather in the Harem. Kösem
tries to send a message to the
Sultan dırough the Custodian of
the Arms explaining why she
should be set free, but is told
that the decision is fina!. In the
aria, "The star dıat rises in my
night" Kösem Sultan thinks in
her Harem chamber of how it
was she who had her son ruler
of the world.
Murat now calls an extraordinary
meeting of the council with
representatives from the
janissaries, sipahis, the leamed
profession and the commen
people. He discusses with them
the turbulence and confusion
into which the State has fallen,
emphasising the mi takes that
have been made by quoting
verses from the Qur'an. Having
convinced the members of dıe
council, he declares that he will
smash with his mace the heads
of any who dare oppose his
plans for a new order.

Act III
On Murat's capture of the
fortress of Revan, the herald
announces the Sultan's orders

that dıe people should celebrate
the victory in a restrained
manner. Hearing of the outbreak
of a great fire in Istanbul, Murat
prohibits the use tobacco and
aleohal and eleses down all the
drinking places. He orders et'i
to abanden the composition of
satirical poems, but the poet
declares to dıe Sultan himself
that he will never do so, and
fully realising the fate that awaits
him, sings an aria of farewell to
life, "Future ages wiU be filled
with the fragrance of my roses".
Murat dıen delivers his beloved
poet to dıe han ds of the
executioner.
The people of Istanbul begin to
drink in seeret Murat visits in
disguise dıe drinking-place
owned by dıe famous drinker
Bekri Mustafa, taking the
executioner with him, but he
spares Bekri's life. Meanwhile,
Murat has the Fener Patriarch
put to death for having carried
on a seeret correspondence with
Moscow, after which he sets out

on a ınilitary campaign which
ends with the capture of
Bagdad, a city that had been
held for many years by dıe Shah
of Iran. On his return to IstalThul
his health begins to fail but in
spite of that the Sultan makes
plans for a campaign against
Venice. He continues drinking
against the advice of his doctors,
which leads to a further decline
in his healdı. He begins to have
halluccinations and imagines that
dıe rebels are once more
storming the palace. Feeling his
strength ebb away and in veıy
great pain he sings a fina! aria,
"Ah, the agony I feel!" He
nevertheless insists on giving the
Grand Vizier orders to embark
on the Venetian campaign and
dies widı the word "Venice" on
his lips.
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FREDERİCK URREY
Uluslararası alanda tanınmış bir
tenor olan Urrey, ABD ve
Avrupa'nın birçok kentinde
opera, konser ve oratoryolar
öyledi; Dresden, Viyana,
Innsbruck ve Eisenstadt gibi
festivaliere konut sanatçı olarak
katıldı. Danimarka, Alınanya ve
Avusturya'da orkestralar
e liğinele birçok kon er verdi.
Malboro, Musica Sacra (New
York), Wa 11ington Baclı
Consort, Pepsico Yaz Festivali,
Boston Haendel ve Haycin
toplulukları, Baltiınor enfoni,
t. Luke Oda Orkestrası, ew
York Dessoff Korosu,
Wa hington Oratoryo Derneği ve
Koral Sanatlar Derneği Urrey'in
ABD'de katıldığı festivaller ve
birlikte kon er verdiği
topluluklar arasında sayılabilir.
1989'da Carnegie Hall'da St.
Luke Oda Orkestrası ile
Beethoven'in 9.Senfoni i'ni
seslendiren ve "Saraydan Kız
Kaçırma" operasındaki Belmonte
rolüyle 17 ve 18. İstanbul
Festivali'ne katılan Frederick
Urrey'in repertuarı 12. yüzyıl
gezginci ozan arkılarından 20.
yüzyıl müziğine kadar geniş bir
alanı kapsar.

ATTiLA MANiZADE
İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitiren
ve İ.B.Konservatuarı'nda eğitim
gören Attila Manizade,
Alınanya'da A. Mayer, daha
sonra da A. Granforte, G. Moıno
ve O. Gallo ile şan çalışınalarını
sürdürdü.
Bas solist olarak 1973'den beri
Avrupa'nın belli başlı kentlerinin
yanısıra, Moskova (Bolşoy) ve
ew York'da (Carnegie Hall)
Kral Philip, alieri, Mephisto,
Don Basilio, Figaro ve Don
Pasquale rollerinde seçkirıleşmiş
olan sanatçı, özellikle Türkleri
konu alan operalarda Osınin,
Attila, Selim ve IV.Murat gibi
rolleri başarıyla yoruınlaınış;
Türk bestecilerini tanıtan
konserler verrni tir. Gittiği
ülkeler arasında İngiltere, Fransa,
Belçika, Danimarka, İsveç,
Almanya, İtalya, Avusturya,
Çekoslovakya, Yugoslavya,
Bulgaristan, Macaristan,
Romanya, Polonya, SSCB, ABD,
Mısır ve KKTC bulunan Doç.
Attila Maniza halen İstanbul
Devlet Operası solisti ve İ.Ü.
Devlet Konservaruan öğretim
üyesidir.

AYTÜL
BÜYÜKSARAÇ
1963 yılında İzmir'de doğan
Aytül Büyüksaraç 1980-81 ,
öğretim yılında İzmir Devlet
Kon ervatuarı an Bölümü'ne
girdi ve Opera Yük ek
Bölümü'nü beş yılda bitirerek
mezun oldu. Aynı yıl İzmir
Devlet Opera ve Balesi'ne soli t
anatçı olarak atandı. Çar ve
Dülger, La Traviata, Aşk iksiri, La
Boheme, Lucia di Laınınermoor,
Rigoletto gibi operaların baş
soprano partilerini yonıınlaclı.

Frederick Un·ey

Atıilla Maniza.de

Aytül Büyüksaraç

Lisa Griffith

İstanbul Devlet Opera ve
Balesi'ne Konuk Sanatçı olarak
davet edilerek Mozart'ın Sihirli
Flüt Operası'nda Gece Kraliçfsi
rolünü başarıyla yorumladı.
Çeşitli orkestra kanserleri,
resiraller veren ve televizyon
prograınlarına katılan sanatçı
çalışmalarını halen şan
pedagogu Sabahat Tekebaş ile
sürdürmektedir.

LiSA G RİFFİTH
indiana (Pennsylvania)
Üniversite i'ni bitiren Griffitlı,
1983'den itibaren Cineinnatİ
Konservaruarı'nda eğitim gördü
ve opera bölümünden mezun
oldu. Eli abetlı Schwarzkopf,
]oan Dorneman, Kurt Herbert
Adler ve John Alexander'in
ihtisas kur !arına katıldı; Lucile
Evans, Gary Kendall ve Karl
Resnik ile de şan çalıştı.
1981 'de San Francisco
Operası'nda Yarasa'daki Aciele
rolüyle ilk kez sahneye çıkan
sanatçı bu rolü daha sonra
Stuttgart, Wiesbaden ve
Hannover operalarında
tekrarladı. eattle (ABD),
Palerıno (İtalya) ve Alınanya'da
sahneye çıkan ve repertuarında
30 kadar opera bulunan Lisa
Griffitlı, "Saraydan Kız
Kaçırma"daki Blondehen rolünü
ilk kez 1985'de Wiesbaden'de
başarıyla yoruınlamış ve bu
başarısını 1989'da Stuttgart ve
Düs eldorf operalarında
yinelemiştir.

HANs-]öRG BocK
Deisdesheim'da doğan Bock
sekiz yaşında, Prof. Gerhard
Wilhelm'in yönettiği Stuttgart
Hymnus çocuk korosu üyesi
oldu. 1968-83 yılları arasında
Stuttgart Müzik Yüksek
Okulu'nda Prof August
Messtlıaler ile eğitim gördü ve
şan dalında diploına aldı. 198689 yılları arasında Hof/Saale
Şehir Operası'nda sahneye çıkan
Bock, 1989'da Oldenburg
operasına katıldı.
Hans-Jörg Bock'un repertuarında
birçok Mozart operasının
(Bastien und Bastienne/Bastien,
Saraydan Kız Kaçırma/Pedrillo,
Gaerterin aus Liebe/Podesta,
Figaro'nun Düğünü/Basilio,
Silıirli flüt/Monostatos) yanı sıra
Nicolai (Windsor'un Şen
Kadınları/Junker Spaerlich),
Puccini (Madame Butterfly/Goro,
Tosca/Spoletta), Lortzing
(UndineNeit), Verdi
(Rigoletto/Borsa), Weber
(Freischütz/Kilian), Weil
(Mahagony/Jack O'Brien) ve
Giordano'nun (Andre Chenier)
operaları ile Bach'ın kantatları,
Mozart ve Schubeıt'in mesleri
bulunmaktadır.

6mer Sabar

ÖMER SABAR
Nihat Kızıltan, Mlle. Rozentlıal
ve Ottavio Gallo ile şan çalı an
Ömer Sabar eğitimini, bursla
gittiği Salzburg Müzik
Akademisi'nde sürdürdü. Birçok
operacia önemli rollere çıkan
Sabar, halen İstanbul Devlet
Operası solisttidir.
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SARAYDAN Kiz
KAÇIRMA

While Belmonte impatiently
awaits his promised one,
Constanze appear but alas,
accompanied by elim Pa ha,
Belmonte immediately hides.
Selim Pasha declares his love for
the first time to Constanze but
seeing how indifferent he is to
him, give her until tl1e next day
to make up her rnind. Upon
learning this, Pedrillo carries out
his plans to have Belmonte enter
tl1e palace. dressed a a building
foreman.

I. Perde
Nedimesi Blondehen ve
Belmonte'nin uşağı Pedrillo ile
beraber korsanlar tarafından
kaçırılan Konstanze Selim
Paşa'ya saulır. Belmonte ise,
büyük bir umutsuzlukla nişanlısı
Konstanze'yi her yerde arar;
sonunda nişanlısının kapatıldığı
sarayı bulur ve onu kurtarma
çarelerini arar.
Haremağası Osman bütün
yabancılara düşman gözüyle
bakar ve bunu da Pedrillo'ya
söyler. Pedrillo, Konstanze'nin
baş halayık olduğunu ancak
Selim Paşa'nın gözdeliğine
henüz yükselmediğini; en büyük
üzünrusünün ise, kendi
gözlerinden bile kısk� ndığı
Blondchen'e Haremagası
Osman'ın yanıp tutuşması
olduğunu Belmonte'ye anlaur.
Belmonte sevgilisini büyük bır
heyecanla bekler; ancak Selim
Paşa'nın Konstanze ile beraber
gelmesi üzerine Belmonte ve
Pedrillo saklanırlar. Paşa
duygularını ilk kez Konstanze'ye
açıklar, ancak sözlerinin tepkı
.
görmemesi üzerine sabrı t� kenır
ve Konstanze'den ertesı gune
kadar karar vermesini ister.
Belmonte'nin saraya girme planı
gerçekleşir: Selim Paşa,
Pedrillo'nun aracılığıyla
Belmonte'yi sarayına yapı ustası
olarak alır.

II. Perde
Osman'ın kaba aşk sözleri
Blondchen'i rahatsız etmesine
karşın, onu kendisinden uzak
tutmayı ustalıkla başarır. Oysa
Konstanze'nin durumu daha da
kötüdür. Selim Paşa'nın o ana
kadar nazik olan davranışları
sertleşrniş, hatta zor kullanmaya
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Act ll
bile başlamıştır; ancak Konstanze
kale gibidir, onu kolay kolay
fethetmek mümkün değildir.
Pedrillo iyi haberlerle gelir: Firar
hazırlanmış, ancak kuşkucu
Osman'ı zararsız hale getirmek
gerekmektedir. Pedrill? , Osman'ı
iyice sarhoş eder ve boylece
Belmonte ile Konstanze ilk kez
buluşabilirler. Belmonte kısa bir
kıskançlık sahnesinden sonra
yatışır ve dört sevgili
. .
mutluluklarını dile getırırler.

IIİ. Perde
Geceyarısı. Kaçış saati gelmiştir.
Belmonte ve Pedrillo, sarayın
penceresine dayadıklar!
merdivenle iki kızı aşagıya
indirirler. Tam bu sırada uyanan
Haremağası Osman
muhafızlarıyla gelir ve kaçakları
yakalar. Osman'ın intikam
kıvancı sonsuzdur. Sevgililer
Paşa'nın huzuruna çıkarılır.
Bundan sonraki sahne, geç
Rokoko döneminde Türklere
duyulan büyük hayranlığın ilginç
bir örneğidir. Türk paşalarına
örnek olan Selim Pa a,
Belmonte'nin düşmanının oğlu
olduğunu öğrenmesine karşın,
dört genci bağışlar ve
özgürlüklerini verir. Osman çok

hırslanır. Herkes Selim Paşa'nın
yüce gönüllülüğünü över;
sevgililer birbirlerine
kavuşmanın sevincini dile
getirirler.

ABDUCTION FROM
THE SERAGLIO
Act l
Abducted by pirates, Constanze
is sold to Selim Pasha, together
with her maid Blondehen and
Pedrillo, Belmonte's valet.
Belmonte, broken hearted, looks
desperately for his fiancee
Constanze everywhere and
finally find the palace where his
beloved has been made
prisoner.
However, in the eyes of Harem's
Chief Eunuch Osmin, all
foreigners are enemies, Pedrillo
who is aware of this, informs h ıs
former master that Con tanze
has not yet been promoted to
being the "Favorite" of Selim
Pasha, but that he, himself is
terribly worried to see Osmin,
the Eunuch is bestowing all his
attention on Blondehen with
whom he, himself is madly in
love.

While Blondchen, who is most
disturbed by Osmin's persistem
and unrefined advances,
ucceed in keeping him away
from her. Con tanze' position is
more alarming. elim Pa ha has
now changed his attitude and
has became more violent as his
conquest of her eems to be
impossible. Pedrillo brings good
news: He has devised an
excellent plan of escape,
provided the suspicious Osmin
is kept out of the way. Pedrıllo
manages to get him drunk and
arranges a meeting between
Constanze and Belmonte.
Following a short scene of
jealousy, Belmonte is again
under the pell of his fiancee's
charme and the four lovers sing
of their happiness.

Act m
Midnight and the hour of escape
is upon them. The two girls
softly trip down the Iadeler
which has been places at their
window. But Lo! Osmin has
been awakened and warned,
and arrive with hi guards and
arrests t11e fugitives. Filled with a
sense of revenge Osmin the
Eunuch is supremely happy!
(The scene that follows is a
striking example of the
expressian of Turcophilia which
markeel the Rococo Epoch). The
Iovers are brought to the Pasha.
Selim Pasha displays here an
example of the magnanimi� of
Turkish Pashas. He grants hı
pardon to all, notwitl1standing
tl1e fact that he kı1ows that
Belmonte is tl1e son of hi
ardent enemy. Osmin is mad
witl1 anger while everybody
cheers and applauds Pasha'a
genero ity. The lovers then sing
of their love, happine and
regained freedom!

Kurumlar�
ilkeleri Yüceltir...

Sanat• desteklemek,
geleceği desteklemektir.

B u bi l i nç, Dışbank' ı n hizmet ve soru m l u l u k
anlayış ı n ı n bir ifadesidir.
Dışbank, sanata, sanatçıya, sanatsevere
destek ve hizmetleri ni i nançla ve saygıyla
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BULGAR TV VE RADYOSU
KARMA KOROSU
MIXED CHOIR OF THE
BULGARIAN TV AND
RADIO
Modest MUSSORGSKİ/MUSSORGSKY

"BORİS GODUNOF/BORIS GODUNOV"
(Prolog ve 4 Perde-Rusça/A Prologue and 4 Acts-in Russian)
Konser Yorumu/A Concert Performance

Şef/Conductor: Mikhail Yassilev MILKOY
Boris Godunof (bas)/
Godunov (bass)
Prens Şuiski (tenor)/
Prince Shouiski (tenor)
Grişka/Grishka (tenor)
Marina (mezzo-soprano)
Yarlaam (bas/bass)
Pimen (bas/bass)
Sahne Müdürü/Stage Manager
Piyanist!Pianist

Peter PETROY
Milen PAUNOY
Koqstantin YANKOY
Rossitza TROEYA
Stoil GEORGIEY
Ivan PETROY
Milen PAU OY
Bagdana SOMOYA

MiHAİL VASSİLEV
MiLKOY
1952 yılında Bulgar Devlet
Konservatuarı'ndan mezun olan
Mihail Milkov 1954'den beri
Bulgar TV ve Radyo Korosu'nun
yöneticiliğini yapmaktadır.
Gerek yurt içinde gerekse yurt
dışında ün kazanmış olan Mihail
Milkov usta bir profe yonel ve
özel bir yetenektir. Sanatçının
yorumlarında derinlik,
dramatizm, tutku ve büyük
müzikal kültürü bulmak
mümkündür.
Milkov, Sovyetler Birliği,
Japonya, Yugoslavya,
Yunanistan, Fransa, İ talya,
Macaristan, Romanya, Almanya,
İ ngiltere, Çekoslovakya,
İ spanya, İ sviçre, Avu turya, ABD
ve Belçika'da sayısız konserler
vermiştir. Japonya'da Victor,
İ ngiltere'de HMV, Fransa'da
Decca, İ sviçre'de Diamond,
Bulgaristan'da Balkanton
firmaları için plaklar dolduran
Milkov ülkesinde ve yurtdışında
çeşitli madalyalar da almı tır;
ayrıca "Halk Sanatçı ı" ünvanına
sahiptir.

BULGAR TV VE
RADYOSU KARMA
KOROSU
1952 yılında kurulan koronun
değişik dönemleri, çe itli stil ve
bestecileri kapsayan geni
repertuarı ve yorum gücüyle
Bulgaristan'ın sanat yaşamında
önemli bir yeri vardır.
Japonya, ovyetler Birliği,
Fransa, İ ngiltere, İspanya,
Avusturya, Macaristan, İtalya,
ABD, İ sviçre ve Almanya'da
Karajan, Abbado, erge Baudo
gibi ünlü şefterin yönetiminde
konserler vermiş olan Bulgar TV
ve Radyosu Karma Korosu,
Decca, His Master's Voice, Victor
gibi firmalar için 1 500'clen fazla
plak dolclurmuştur.
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Modest Mussorgski

Modest Mussorgski (1839-1881),
Puşkin'in aynı adlı dramı ile
tarihçi Nikolay M. Karamzin'in
Rus Devletinin Tarihi adlı
kitabından esinlenerek
librettosunu da kendi yazdığı
Boris Godunof operasını 1 868
Ekimi ile 1869 Aralık ayları
arasında yedi sahne olarak
(Novodevişi Manasrın bahçesi,
Taç Giyme, Pimen'in odası, Han,
Çarın Dairesi, Moskova'da Aya
Basil Katedrali Önü -Köyün
Aptalı dahil-, Boris'in Ölümü)
besteledi ve orkestrasyonunu
yaptı; sahnelenmesi için
Imparatorluk Tiyatroları
Komisyonuna sundu ancak
reddedildi.
Yeniden çalışmalara başlayan
Mus orgski, dostlannın
önerilerini de dikkate alarak
eserin yeni bir düzenlemesini
yaptı ve 1872 Haziranında
bitirdi. 1872 Şubatında sadece
Taç Giyme sahnesi bir konserde
seslendirildi ve Ni an ayında da
Balakirev Polonez'i yönetti.
Operanın yeni düzenlemesi de
Komite tarafmdan geri çevrildi,
ancak Han sahnesi ile
Polonya'da geçen perdenin iki
sahnesi Şubat 1873'de
Leningrad'da Marinski
Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Varlaam rolünü o devrin en ünlü
Rus bası olan Petrov, Dimitri'yi
Komissarzevski, Marina'yı da
Platonova canlandırdı. Bu
ternsilin kazandığı başarı üzerine
tüm opera (bazı önemli
kesintilerle) 27 Ocak ve 8 Şubat
1874'de oynandı. Orkestrayı
apravnik yönetti, Boris'i
Melnikov söyledi; Petrov,
Komınissarzevski ve Platonova
1873'deki aynı rolleri üstlendiler.
Opera halkm büyük ilgisini
çekmesine karşın eleştirmenlerce
yerilmiş ve 1882'de de
repertuardan kaldırılmıştır.
Rirnski-Korsakof (1844-1908)
1896 yılmda eseri yeniden
gözden geçirdi, birçok kesintiler

yaptı, çıkarılan bölümlerinin
yerini alan bazı yeni pa ajlar
besteledi. Opera yeni biçimiyle
önce 1896'da, sonra da
Şalyapin'in başrolu oynadığı
Mamontov topluluğunca 1899'da
ve 1904 yılında da yine Şalyapin
ile imparatorluk Tiyatrosunda
sahnelendi. Rirnski-Korsakof
1906-8 yılları arasında operayı
yeniden gözden geçirerek
be teye ekiemiş olduğu kendi
müziğini çıkartrnadan, daha
önce yapmış olduğu kesintileri
de ekiemiş ve opera ençok bu
biçimiyle sahnelenmiştir.
Boris Godunof Ru ya dışında ilk
kez Paris Operası'nda 1 908'de,
Milano La Scala'da da Şalyapin'in
katılmasıyla 1909'da sahnelendi.
New York'da ise Toscanini
yönetiminde Metropolitan'da
1913'de, İngiltere'de Londra'da
Drury Lane Tiyatrosu'nda yine
Şalyapin'in başrolü oynadığı
temsille 1916'da gerçekleşti.
Bulgar TV ve Radyo Karma
Korosu eseri Rimski-Korsakofun
düzenlemesiyle yorumlayacaktır.

BoRis GonuNoF
Olaylar 1 598 ile 1605 yılları
arasında Rusya ve Polonya'da
geçer.

Giriş
1 . ahne: Moskova
yakınlarındaki Novodevişi
manastırının bahçesi. Bir grup
Rus köylüsü Boris'in çarlığı
kabul etıne i için dua
etmektedir. Boris, Korkunç
ivan'ın çocuklarının vasisi olarak
tayin edilmiş, ancak tahta
çıkabilmek için prens Dimitri'yi
öldürtmüştür. Boyadar Meclisi
üyesi Şelakof, halka Boris'in taçı
kabul etmeye henüz razı
olmadığını açıklar. Sahne hayal
kırıklığına uğrayan kalabalığın
şarkısıyla sona erer.
2. Sahne: Moskova'daki Krernlin
meydanı. Boris Godunofun
çarlığı kabul ettiğini haber veren
çanlar duyulur. Boris, Uspienski
Katedrali'nden çıkarken halk da
onu öven bir şarkıyla karşılar.
Ancak, Boris endişe ve
korkularını dile .getiren
monologunu söyler.

I.

Perde

1 . Sahne: Çudof manastırında bir
oda. Yaşlı keşiş Pimen (bas) Rus
tarihi ile ilgili yazısını bitirirken
aynı odayı paylaşan genç keşiş

adayı Grigori (tenor)
uyumaktadır. Grigori uyanır ve
her gece gördüğü kabusu anlatır.
Pimen, genç keşişe Korkunç
ivan'ın son varisi olan prens
Dimitri'nin esrarlı ölümünü
anlatır ve eğer yaşasaydı Grigori
ile aynı yaşta olacağını söyler.
Grigori, Dimitri'nin öcünü ve
Boris'ten de tahtı geri almaya
and içer.
2. Sahne: Litvanya sınırında bir
han. Hancı kadın ortalığı
temizlerken neşeli bir şarkı
söylemektedir. İçeri iki dilenci
rahip, Missail (tenor) ile Varlaam
(bas) ve onların ardından da,
köylü kılığına girerek sınırı
geçmek üzere manastırdan
kaçan Grigori girer. Ellerinde
Grigori'yi tutuklama emri olan
sınır devriyeleri, arama yapmak
için aniden hana girerler. Okuma
yazma bilmeyen kolbaşı (bas)
tutuklama emrini Grigori'ye
okutur. Grigori emri, şüpheleri
hiç hoşlanınadığı Varlaam'ın
üzerine çekecek şekilde okursa
da gerçeğin ortaya çıkmasıyla
pencereden kaçmak zorunda
kalır.

II.

Perde

Kremlin'de çarın daire i. Boris'in
kızı Ksenia (soprano) ölen
nişanlısı için ağlamaktadır. Yaşlı
dadı (alto) neşeli bir halk şarkısı
ve dansıyla onu eğlendirmeye
çalıştığı sırada Boris aniden içeri
girer; oğlu Feodor'a (mezzo
soprano) öğütler verir; ancak,
geçmişte işlemiş olduğu
cinayetten dolayı ızdırap
çekmektedir. Bu sırada bir Boyar
içeri girerek Prens Şuiski'nin
(tenor) geldiğini ve prensin ona
karşı bir komplo hazırladığını
anlatır. Prens sahte bir
üzüntüyle, kendini Çareviç
Dimitri olarak tanıtan bir
sahtekarın Polonya'da bir isyan
başlattığı haberini verir. Boris
dehşete düşer; ancak Şuiski,
Dimitri'nin öldürülmesini bütün
korkunçluğu ile bir kez daha
Boris 'e anlatır. Boris, hayaller
görmeye başlar ve bitkin bir
halde yere diz çökerek kendisini
koruması için Tanrı'ya yakarır.

III.

Perde

1 . Sahne: Polonya'da Sandomir
Voyvodası Jerzi Mniçek'in şatosu.
Voyvoda'nın kızı Prenses Marina
(mezzo-soprano) yatak odasında
hizmetçileri tarafından
giydirilmektedir. Son derece
hırslı ve çıkarcı bir kadın olan
prenses, gerçekte keşiş Grigori

olan Dimitri'yi baştan çıkararak
evlenmeyi ve birgün Rusya
Çariçesi olmayı planlamaktadır.
Bu konuda Marina'yı
destekleyen Cizvit papazı
Rangoni (bas) planlarını
gerçekleştirmede ona yardımcı
olacağını ancak, bunun
karşılığında onun da, Rusyayı
yeniden katolik kilisesine dahil
etmek için çalışacağına söz
vermesini ister.
2. Sahne: Ay ışığında şatonun
bahçesi. Sahte Dimitri Marina'yı
beklemektedir. Bu sırada rahip
Rangoni gelir ve Dimitri'ye
önerilerini dikkate aldığı taktirde
prensesle evlenmesinin daha
kolay olacağını söyler. Marina
gelir ve Dimitri'nin tutkulu
sözlerine karşılık, eğer onun
sevgisini kazanmak istiyorsa
hemen Moskova'ya gitmesini ve
Rusya tahtını ele geçirmesini
öğütler. Dimitri onun bu çıkarcı
davranışına çok üzülürse de
prenses tüm hünerlerini
kullanarak onu baştan çıkarır.

IV

Perde

1 . Sahne: Kromi ormanı. Soylular
ile Çar'a karşı bir isyan
başlamıştır. Asiler yakaladıkları
Prens Kruşofa eziyet
etmektedir. Bu arada asilerin
dikkatini köyün aptalı (tenor)
çeker ve asiler onunla
eğlenmeye başlarlar. Missail ve
Varlaam halkın arasına karışarak,
Dimitri için latince dualar
okuyan iki Cizvit papazını linç
etmek için onlara katılırlar.
Dimitri halk tarafından yeni çar
olarak ilan edilir. Sahnede yalnız
kalan köyün aptalı alevler
içindeki Kromi köyüne bakar ve
Rusya'nın talihsizliğine hayıflanır.
2. Sahne: Kremlin'de bir salon.
Asiller Meclisi toplanarak sahte
Dimitri'nin isyanını
görüşmektedir. Prens Şuiski
onlara çarın hayaller gördüğünü
anlatır ve içeri giren Boris de
prensi haklı çıkartacak şekilde
davranır. Boris kriz geçirmesine
rağmen keşiş Piınen'in içeri
getirilmesini emreder. Pimen
ölen çarın oğlu Dimitri'nin
mezarının yakırunda olan
mucizeyi anlatır. Yeni bir kriz
geçiren ve ölmek üzere
olduğunu anlayan Boris oğlunu
çağırtır; onu yasal varisi olarak
tayin eder, adil bir yönetici
olmasını ister ve ölür.

147

BORİS GODUNOV
Modest Mussorgsky (1839-1881)
composed, orchestrated and
wrote the libretto of Boris
Godunov between October 1868
and December 1 869, in seven
scenes: Courtyard of
Novodevichy Monastery,
Coronation, Pimen's cell, The
Inn, The Tsar's Apartment,
Before the Cathedral of St. Basil
in Moscow (including the
Simpleton) and The Death of
Boris. Mussorgsky's opera was
based on Pushkin's play of the
same name and on Karamzin's
"History of the Russian Empire".
The opera, submitted to the
approval of the committee of the
Imperial Theatres was then
rejected.
Accepting the advice of his
friends, Mussorgsky immediately
began to rewrite the new
version and completed it on
]une 1872. In February 1872 The
Coronation scene, conducted by
Napravnik, was already
performed at a concert and in
April Balakirev conducted the
Polonaise. This new version was
also rejected by the committee
but the Inn scene as well as the
two scenes of the Polish act
were performed in public in
February 1 873 at the Marinsky
Theatre with Petrov (the famous
bass of the period) as Varlaam,
Komissarzhevsky as Dimitri and
Platonova as Marina. As a result
of the success of this
performance the entire opera
(though with some cuts) was
performed on January 27th and
February 8th, 1874. The
orchestra was conducted by
Napravnik and Melnikov

performed Boris; Petrov,
Komissarzhevsky and Platonova
were in the same parts they
playeel in 1873. Though the
opera received great attention
and considered as a success by
the public, it was condemned by
the critics and in 1882 it was
removed from the repertoire.

Godunov is in retreat, a crowd
of Russian peasants pray for
guidance. The Tsar Feoclor has
died (his heir Dimitri was kilJed
in mysterious circumstances
many years ago) anel Boris has
been called upon by the people
to be his successor. Scene II. In
the Krernlin Boris is crowned.

In 1896 Rimsky-Korsakov (18441908) omitting several parts of
the original text, revised the
opera and composed some new
additionaJ passages. The opera,
in its new version was first
staged in 1896 and was restaged
in 1899 by the Marnontav
Company with Chaliapin
performing Boris. In 1904 it
finally made its way to the
Imperial Theatre with Chaliapin
on the lead. Rimsky-Korsakov
kept working on Boris Godunov
to ereare yet anather version of
the opera, from 1906 to 1908,
while retaining his own
additions on the score, he
restored the previous omissions;
and the opera has mostly been
performed in this fina! version.

Act i

Boris Godunov was first
produced outside Russia at the
Paris Opera in 1908 and at La
Scala di Milana in 1909 with the
participation of Chaliapin.
The Mixed Choir of the
Bulgarian TV and Radio will
perform Rimsky-Korsakov
version.
The action takes place in Russia
and Paland between 1598 and
1 605.

Prologue
Scene I. Outside the monastery
at ovodevichy, where Boris

Scene I. A cell in the monastery
at Chudov. The old monk Pimen
has finished writing the
chronicle of his times w hile the
novice Grigory, who share his
eel!, is asleep. When Grigory
wakes, he tells of his dreaın,
which Pimen takes to signify
great ambition. He encourages
Grigory to carry on his own
work of a histarian and not to
hanker for the worldly life
outside the monastery. He tells
him the story of the Tsarevich's
murder and Grigory calls for
human and divine vengeance on
the murderer.
Scene II. An inn on the
Lithuanian border. The
innkeeper sings a happy song as
she does her mending. MissaiJ
and Varlaam, renegaele friars,
arrive, followed by Grigory, who
has run away from the
monastery and is trying to cross
the border in disguise. The
border guards have orders to
apprehend him and suddenly
burst imo the inn to search it.
The official is illiterare and
makes Grigory himself read the
elescriptian of the man they are
looking for. Grigory takes
advantage of this to deseribe
Varlaam's distinguishing features
instead of his own, but his trick
is discovered and he ha to
escape out of the window.

Act II

Fedor Şalyapin-Boris Godunof (Paris, 1909)
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Scene I. In the Tsar's apartments
in Krernlin. Xenia, Boris'
daughter,is weeping for the
death of her fiance. The old
nurse tries to cheer her up with
a folk song and a noisy dance;
Boris enters unexpectedly. He
gives advise to his son and his
past erime tortures him. A boyar
announces a visit from Prince
Shuisky and warns that the
Prince is plotting against the
Tsar. The Prince brings Boris
news of an aprising starteel by
sameone who calls himself
Tsarevich Dimitri. Boris is
terrified, fearing that Dimitri has
somehow survived and Shuisky

tries to reassure him by reteliing
the story of how the Tsarevich
was killed. Bori inks to the
floor, exhausted and sobbing
with remor e.

Act III
Scene I. In the castle of
Sandomir in Poland. Princess
Marina is being dressed and
adorned by her maid. She i
cynical and ambitious, and
intends to seduce the pretender
Dimitri, who is really the novice
Grigory, in order to become one
day the Tsarina of Russia. The
]e uit Rangoni agrees to her
plan, but makes her promi e she
will bring Russia back into the
bosom of the Catholic Church.
Scene II. In the garclen by
moonlight, Dimitri is waiting for
Marina. Fatl1er Rangoni appears
and assures him of the princess'
favors if he will do as he is
advised. Marina appears and
replies to Dirnitri's pa ionate
words witl1 her own cold
hearted thir t for power. Dimitri
is wounded by her cynicism, but
she uses all her skill to seduce
him. Father Rangoni savours his
triumph.

Act !V
Scene I. The forest Kromy, near
Moscow. The rebel have
captured a boyar and subject
him to mockery and riclicule. A
sirnpleton is robbed of his few
alms while he is ab orbed in
prayer. Missail and Varlaam join
the crowd in jeering at two
Jesuits who ing the praise of
Dimitri in Latin; Dimitri i
acclaimed by the crowd as the
new Tsar. The sirnpleton is left
alone on t11e stage, lit up by
gleaıns from the fire , bewailing
the sad fate of Russia.
Scene II. A room in the Krem.lin.
The Duma is meeting to discus
tl1e re bellion of the false Dimitri.
Prince Shuisky tells tl1em of the
Tsar's hallucinations and his
report is confirmed by the
appearance of Boris hirnself. He
falJs into a state of delirium but
orders the monk Pimen to be
brought in, who tells of a recent
miraele near the tomb of the
murdered Tsarevich. Boris has
anather fit and sensing he is
near to death summons his son.
He points him out as his
legitimate successor, begs him to
rule justly, and dies.

BALE VE DANS/BALLET AND DANCE
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LYON OPERA BALESi
LYON OPERA BALLET
Yönetim/Managernem
Françoise ADRET - Yorgos LOUKOS
DansçıJar/Dancers
Pierre ADVOKATOFF, Patrick AZZOPARDI, Hacene BAHIRI, Herve CHAMS, Pascale DOYE, Bemard HORRY
Gerald JOUBERT, Françoise JOULLIE, Jocelyne MOCOGNI, Jayne PLAISTED, Chantal REQuENA, Kasumi SANADA
Thierry ALLARD, Elisabeth AMIEL, Jean Pascal COTTALORDA, Nathalie DELASSIS, Sylvie DHUYVETTŞR, Chfistelle DORIER
Nicolas DUFLOUX, Bemard ESPINASSE, Anne-Sylvie GACHES, Boucif HAMDAOUI, Dominique LAINE, Philippe LARMEAU
Daniele PATER, Nicolas STIFTER, Patricia TOLOS, Stanislas WISNIEWSKI, Arnold WOHLSCHIES
Anne-Marie CHAYET
Bale Eğitmeni/Baller Master: Gerard LEMAITRE
Dekorcular/Scenery: Allain FOSSIER, Cyril BENHAIM
Elektrikçiler/Electricians: Remi BYSSAC,
Christian ARMENTA, Joel BECLU

Teknik Sorumlu/Technical Director:
Nicolas ARVANITAKIS
Yapını/Production: Eleni LOUKOU
Piyanist/Pianist: Edouard BOAGNI

Ses/Sound: Frederic DEYINANT

Sekreter/Secretary: Andrea McGIB EY

Giysi Sorurnlusu/Wardrobe Misstress
Denise BRU

LUMINESCENCES

KoreografVChoreography: Nils CHRISTE
Müzik/Musie: Francis POULENC
(2 Piyano ve Orkestra için Konçerto, Re rninör/Concerto for 2 Pianos and Orchestra in D minor)
Dekor ve Giysi/Serting and Costume : Keso DEKKER
Işık/Lighting: Chenault SPENCE
(Lyon'da ilk sahnelenişi: 26 Kasım 1 983/First performed in Lyon on 26th

ovember 1983)

STEPTEXT

KoreografVChoreography: William FORSYTHE
Müzik/Musie: Johann Sebastian BACH
(Solo Keman için Sonat o.4, Re minör:Chaconne bölümü/Chaconne from Sonata No.4 in D minor for Solo Violin)
Dekor, Giysi ve Işık/Setting, Costumes and Lighting: William FOR YTHE
(Lyon'da ilk sahnelenişi: 8 Mart 1 987/First performed in Lyon on 8th March 1987)

BEŞ TANGO/FIVE TANGOS

KoreografVChoreography: Hans Van MANEN
Müzik/Musie: Astor PIAZZOLLA
Dekor ve Giysi/Serting and Costumes: Jean-Paul VROOM
Işık!Lighting: Jan HOFSTRA
1 . Todo Buenos Aires, 2. Mort, 3. Vayamos al Diablo, 4. Resurreccion des Angel, 5. Buenos Aires Hora O
(Lyon'da ilk sahnelenişi: 14 Aralık 1 981/First performed in Lyon on 14th December 1981)

JARDI TANCAT

Koreografi/Choreography: Nacho DUATO
Müzik/Musie: Maria del Mar BONNET
Dekor ve GiysVSetting and Costumes: Nacho DUATO
Işık/Lighting: ]oop CABOORT
(Lyon'da ilk sahnelenişi: 23 Şubat 1985/First performed in Lyon on 23rd February 1985)
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LYON OPERA BALESi

LYON OPERA BALLET
Yönetim/Management
Françoise ADRET - Yorgos LOUKOS
Dansçılar/Dancers
Pierre ADVOKATOFF, Patrick AZZOPARDI, Hacene BAHIRI, Herve CHAMS, Pascale DOYE, Bemard HORRY
Gerald JOUBERT, Françoise JOULLIE, Jocelyne MOCOGNI, Jayne PWSTED, Chantal REQUE A, Ka u mi S ADA
Thierry ALLARD, Elisabeth AMIEL, Jean Pascal COTTALORDA, Nathalie DELASSIS, Sylvie DHUYVETTER, Christelle DORIER
Nicolas DUFLOUX, Bemard ESPINASSE, Anne-Sylvie GACHES, Boucif HAMDAOUI, Dominique WNE. Philippe LARMEAU
Daniele PATER, Nicolas STIFTER, Patricia TOLOS, Stanislas WISNIEWSKI, Arnold WOI-ILSCHIES
Anne-Marie CHAYET
Bale Eğitmeni/Ballet Master: Gerard LEMAITRE
Dekorcular/Scenery: Allain FOSSIER, Cyril BENHAIM
Elektrikçiler/Electricians: Remi BYSSAC,
Christian ARMENTA, Joel BECLU

Teknik Sorumlu/Technical Director:
icolas ARVANlTAKIS
Yapım/Production: Eleni LOUKOU
Piyani t/Pianist: Edouard BOAGNI

Ses/Sound: Frederic DEVI ANT

Sekreter/Secretary: Andrea McGIBNEY

Giysi Sorumlusu/Wardrobe Misstress
Denise BRUN

LUMINESCENCES

Koreografi/Choreography: Nils CHRISTE
Müzik/Music: Francis POULENC
(2 Piyano ve Orkestra için Konçerto, Re minör/Conceıto for 2 Pianos and Orchestra in D minor)
Dekor ve Giysi/Setring and Costumes: Keso DEKKER
Işık/Lighting: Chenault PENCE
(Lyon'cla ilk sahnelenişi: 26 Kasım 1983/First performed in Lyon on 26th November 1983)

STEPTEXT

Koreografi/Choreography: William FORSYTHE
Müzik/Music: Johann Sebastian BACH
(Solo Keman için Sanat No.4, Re minör:Chaconne bölümü/Chaconne from Sonata No.4 in D minor for olo Violin)
Dekor, Giysi ve Işık/Setting, Costumes and Lighting: William FORSYTHE
CLyon'da ilk salıneleni i: 8 Mart 1987 /First performed in Lyon on 8th March 1987)

BOGUS POMP

Koreografi/Choreography: Ralph LEMON
Müzik/Music: Frank ZAPPA
Dekor/Setting: Louis BERCUT
Giysi/Costumes: Perry COOPER
Işık/Lighting: Howell BINKLEY
(Lyon'cla ilk sahnelenişi: 20 Eylül 1990/First performed in Lyon on 20th September 1990)

AŞK ŞARKIIARI/LOVE SONGS

Koreografi/Choreography: William FORSYTHE
Müzik/Mu ic: Aretha FRANKLIN, Dionne WARWICK
Işık/Lighting: William FORSYTHE
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ISTANBUL DEVLET OPERA
VE BALESi
ISTANBUL STATE OPERA
AND BALLET
Prof. Mesut İKTU, Müdür ve genel sanat yönetmeni/Director and artistic director

ÜNLÜ BALELERDEN ÇEŞiTLEMELER/VARIATIO S FROM GREAT BALLETS
Salıneye Koyan/Producer: Gevyan McMILLEN
Asistan/Assi ta nt: Jale KAZBEK
Dekor ve Giysi/Serring and Costume: Osman ENGEZER
Işık/Lighting: Ahmet DEFNE
Ses/Sound: Latif SÖZÜDEMİR
Kondüvit/Stage Supervisor: Mu tafa ÖZÇELİK

RAYMONDA

Koreografi/Choreography: Marius PETIPA
Müzik/Music: Aleksander GLAZUNOF/
Alexander GLAZUNOV
Repetitör/Repetiteur: Natalia/ Alexander HMELEV
Dansçılar/Dancers
Pas de Deux:
Hülya AKSULAR, Bahram YILDAŞEV
Solo 4 Kız/Solo 4 Female Dancers:
Lale SEZGİ , Ayfer ZEREN, Çiğdem GÜR,
Bahar VİDİNLİOGLU, (Demet B. GÖKÇELİK)
Solo 4 Erkek/Solo 4 Male Dancers:
Alkış PEKER, Uğur İLTER, Deniz BERGE,
Ömer İNANÇ

BOLOHOI

ARA • INTERMISSJON

LE CORSAIRE

Koreografi/Choreography: Marius PETIPA
Müzik/Music: Riccardo DRIGO
Repetitör/Repetiteur: Meriç SÜME ,
Anatoli MIHALAKI

ÇİÇEK FESTİVALİ
FLOWER FESTIVAL OF GENZANO

Koreografi/Choreography:
Augusto BOURNANVILLE
Müzik/Music: Eduard WELSTED,
Rolgen Simon PAULLI
Repetitör/Repetiteur: Tatiana CALTESEVA
Dansçılar/Dancers: Serap MERİÇ, Ömer İNANÇ

Koreografi/Choreography: John CRANKO
Müzik/Music: Aleksander GLAZU OF/
Alexander GLAZUNOV
Dansçılar/Dancers: Tunç SÖKMEN, Su e Jin KANG

AŞK ŞARKISI/LOVE SONG

BEŞ TANGO/FIVE TANGOS

COPPELIA

Koreografi/Choreography: Hans van MANEN
Müzik!Music: Astor PIAZZOLA
Dansçılar/Dancers:
Uğur SEYREK, Dominique CHARLIER

PARİS ATEŞİ/FLAME OF PARIS

Koreografi/Choreography: William FORSYTI-IE
Müzik/Music: R. WOXLER
Dansçılar/Dancers: Sue Jin KANG, Tunç SÖKMEN

Koreografi/Choreography: Peter WRIGHT
Müzik/Music: Leo DELIBES
Repetitör/Repetiteur: Tariana CALTE EVA
Dansçılar/Dancers:
Nilay YEŞİLTEPE, Deniz BERGE

ROMEO VE ]ÜLYET/ROMEO AND JULIET

Koreografi/Choreography: A. MESSERER
Müzik/Music: Boris ASAFIEV
Repetitör/Repetiteur: Evinç SUNAL,
Sergei/Natalya TRECHENKO
Dansçılar: Ayşem SU AL, Yener TURAN

Koreografi/Choreography: John CRANKO
Müzik/Music: Sergei PROKOFIEV
Dansçılar/Dancers:
Dominique CHARLIER, Uğur SEYREK

HARIACINADA

PAS DE DEUX

Koreografi/Choreography: V. PANOV
Müzik/Music: LOWSKEI
Dansçılar/Dancers:
Claudia YOUNG, Mehmet BALKAN

SİYAH KUGU/BLACK SWAN

(Kuğu Gölü, llL Perde/Swan Lake, Act III)
Koreografi/Choreography: Marius PETIPA
Müzik/Music: Piotr I .ÇAYKOVSKI/
Pyotr I.TCHAIKOVSKY
Repetitör/Repetiteur: Anatoli MIHALAKI
Pas de Deux: Sibel SÜREL, Oktay KERESTECİ
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GEYVAN McMiLLE
1960'da Ankara D vlet
Konservatuarı'nı bitirerek aynı
yıl Ankara Devlet Bale i'ne
katılan Geyvan McMillen,
1 970'de aldığı bur la Londra'da
Dame Ninette de Valois ile
koreografi ve eğitmenlik; Londra
Çağdaş Dans Okulu'nun
bursuyla da 1 970-73 arasında
Manha Graham tekniği, hocalık
ve koreografi konularında
ihtisas ve incelemeler yaptı.
1973-74 yıllarında ew York'ta
Merce Cunningham'dan aldığı
bursla teknik ve koreografi
eğitimi gördü; aynı dönemde
Alvin Ailey, Robert Cohen,
Benram Ro s, Carolyn Carison
gibi ünlü birçok hocanın
öğrencisi oldu. 1 974 Yılında
Londra Çağda Dans Okulu'nda
Cunninghaın tekniği üzerine yaz
kursu verdi.
1 974'de yurda dönen Geyvan
McMillen Ankara Devlet
Balesi'ne eğitmen ve koreograf
olarak atandı ve bu görevini
1 977 yılına kadar da sürdürdü.
Bu dönemde Ankara Devlet
Konservatuarı'nda modern dans
ve klasik bale der leri verdi.
1977 Yılından beri çalı malarını
istanbul Devlet Balesi'nde
sürdüren McMillen, i tanbul ve
Mimar inan üniversitelerinde
modern dans dersleri vermekte;
dans üzerine yazı ve ele tiriler
yazmakta, yirmiyi a kın özgün
yapıtı bulunmaktadır.

Koreografi/Choreography: Georges BALANCHINE
Müzik/Music: Piotr I .ÇAYKOVSKI/Pyotr
I .TCHAIKOVSKY
Dansçılar/Dancers:
Mehmet BALKAN, Claudia YOUNG

DON KİŞOT/DON QUİXOTE

Koreografi/Choreography: Marius PETIPA
Müzik/Music: Leon MINKUS
Repetitör/Repetiteur: Tariana CALTE EVA
Dansçılar/Dancers:

Katkılanndan dolayı
TÜRKEXİMBANK'a teşekkür
ederiz.
We should /ike to thank
TÜRKEXİMBANKfor their
contributions.

• T (ı 1'!'! ı • \( ıklı.ıl .ı i ıl .ılı"'u • 2 1 -\11 . Ojll'll \ı ı ı ıı,..ılıl' . ') )ll pııı

BOLŞOY BALESi YILDIZLARI
STARS OF THE BOLSHOI BALLET
KUGU GÖLÜ (II. Perde)/SWAN LAKE (Act II)

Koreografi/Choreography: Lev �VANOV, Yuri GRIGOROVICH
Müzik/Music: Piotr ÇAYKOVSKI/Pyotr TCHAIKOVSKY
Odette: Natalya BESSMERT OVA
PrenslPrince Siegfried: Boris YEFİMOV
Rothbart: Mikhail GABOVICH
Üç Kuğu/Three Swans: Tatiana BESSMERTNOVA,
Marina LEONOVA, Irina PROKOFIEVA
Dört Kuğu/Four Swans: Tamara NEGREBETSKAYA,
Marina KOTOVA, Natalya LAPITSKAYA, Marianna RYZHKINA
Kuğular/Swans: Lyudmila GRIGOREVSKAYA,
Inessa GROMOVA, Lyudmila I AYEVA,
Natalya KAIDANOVSKAYA, Tariana MYAKHOSTUPOVA,
Galina PRITVOROVA, Irina SKROZNIKOVA, Marina FILIPOVA

ARA • INTERMISS!ON

ŞIMARlK KIZ/lA FILLE MAL GARDEE (Pas de Deux)
Koreografi/Choreography: Alexander GORSKY
Müzik/Music: Peter HERTEL
Dansçılar/Dancers: Marina FILIPOVA, Andrei NIKONOV
DVORAK MELODİ/DVORAK MELODY

Koreografi/Choreography: Kasyan GOLEYZOVSKY
Müzik/Music: Antonin DYORAK
Dansçılar/Dancers: Tariana BESSMERTNOVA,
Mikhail GABOVICH

PARİS ATEŞİ/THE FIAMES OF PARIS (Pas de Deux)
Koreografi/Choreography: Vasily VAINOI\TEN
Müzik/Music: Boris ASAFIEV
Dansçılar/Dancers: Marina KOTOVA, Michael SHANNON

FRİGİA VE SPARTAKÜS/PHRYGIA AND SPARTACUS
(Adagio)
Koreografi/Choreography: Yuri GRIGOROVICH
Müzik/Music: Aram HAÇATURY /KATCHATURlAN
Dansçılar/Dancers: Natalya ARKHIPOVA, Yuri VLADIMIROV

lA ESMERALDA ( Pas de Deux)

Koreografi/Choreography: Agrippina VAGANOVA
Müzik/Music: Cesare PUGNI
Dansçılar/Dancers: Inna PETROVA, Leonid NIKONOV

ALTIN ÇAG/THE GOLDEN AGE (Adagio)

Koreografi/Choreography: Yuri GRIGOROVICH
Müzik/Music: Dimitri OSTAKOVİÇ/Dmitry SHO TAKOVICH
Dansçılar/Dancers: atalia BESSMERTNOVA, Bori YEFIMOV

GOPAK

Koreografi/Choreography: Rostislav ZAKHAROV
Müzik!Music: V. OLOVIEV-SEDOV
Dansçı/Dancer: Igor YURLOV

DON KİŞOT/DON QUIXOTE (Grand Pas)

Koreografi/Choreography: Alexander GORSKY
Müzik/Music: Leon MI KUS
Dansçılar/Dancers: atalya ARKHIPOVA, Anatoly KUCHERUK
ı. Çeşitleme/ıst Variation: Marina LEONOVA,
Irina PROKOFIEVA
2. Çeşitleme/2nd Variation: Erika LUZI A
Natalya LAPIT KAYA, Tamara NEGREBETSKAYA,
Tariana MYAKHO TUPOVA, Marianna RYZHKINA

Na!alya Bessmertnoua - Leonid Nikonov

Katkılarından dolayı MİLLİ PİYANGO İDARESi'ne teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank MİLLİ PİYANGO İDARESifor their contributions.
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BOLŞOY BALESi YILDIZLARI
STARS OF THE BOLSHOI BALLET
GISELLE (IL Perde/Act II)
Koreografi/Choreography: Jean CORALLI, Jules PERROT,
Marius PETIPA
Müzik/Musie: Adolphe ADAM
Giselle: Natalya BESSMERTNOVA
Kont/Count Albrecht: Leonid NIKONOV
Hans: Mikhail GABOVICH
Myrtha: Erika LUZINA
İki Peri/Two Wilis: Tatiana BESSMERTNOVA,
Irina PROKOFIEVA
Periler/Wilis: Lyudmila GRIGOREVSKAYA, Inessa GROMOVA,
Lyudmila ISAYEVA, Natalya KAIDANOVSKAYA,
Tamara NEGREBETSKAYA, Natalya LAPITSKAYA, Galina
PRITVOROVA, Marianna RYZHKINA,
Tatiana MYAKHOSTUPOVA, Irina SKROZNIKOVA,
Marina FILIPOVA
ARA • INTERMISSION

ŞIMARlK KIZ/LA FILLE MAL GARDEE (Pas de Deux)

Koreografi/Choreography: Alexander GORSKY
Müzik/Musie: Peter HERTEL
Dansçılar/Dancers: Marina FILIPOVA, Andrei NIKONOV

DVORAK MELODİ/DVORAK MELODY

Koreografi/Choreography: Kasyan GOLEYZOVSKY
Müzik/Musie: Antonin DVORAK
Dansçılar/Dancers: Tatiana BESSMERTNOVA, Mikhail
GABOVICH

PARİS ATEŞİ/THE FLAMES OF ·PARIS (Pas de Deux)
Koreografi/Choreography: Vasily VAINONEN
Müzik/Musie: Boris ASAFIEV
Dansçılar/Dancers: Marina KOTOVA, Michael SHANNON

FRİGİA VE SPARTAKÜS/PHRYGIA AND SPARTACUS
(Adagio)
Koreografi/Choreography: Yuri GRIGOROVICH
Müzik/Musie: Aram HAÇATURYAN/KATCHATURIAN
Dansçılar/Dancers: Natalya ARKHIPOVA, Yuri VLADIMIROV

LE CORSAIRE

Koreografi/Choreography: Marius PETIPA
Müzik/Music: Adolphe ADAM
Dansçılar/Dancers: Inna PETROVA, Boris YEFİMOV

ALTIN ÇAG/THE GOLDEN AGE (Adagio)

Koreografi/Choreography: Yuri GRIGOROVICH
Müzik/Musie: Dimitri ŞOSTAKOVİÇ/Dmitry SI-IOSTAKOVICH
Dansçılar/Dancers: Natalia BESSMERTNOVA, Boris YEFIMOV

GOPAK

Koreografi/Choreography: Ro tislav ZAKHAROV
Müzik/Musie: V. SOLOVIEV- EDOV
Dansçı/Dancer: Igor YURLOV

DON KİŞOT/DON QUIXOTE (Grand Pas)

Koreografi/Choreography: Alexander GORSKY
Müzik/Musie: Leon MINKOS
Dansçılar/Dancers: Natalya ARKHIPOVA, Anatoly KUCHERUK
1 . Çeşitleme/ı st Variation: Marina LEONOVA,
Irina PROKOFIEVA
2. Çeşitleme/2nd Variation: Erika LUZINA
Natalya LAPITSKAYA, Tamara NEGREBETSKAYA,
Tatiana MYAKHOSTUPOVA, Marianna RYZHKINA

Mikbail CABOVICH

Katkılanndan dolayı MiLLi PiYANGO iDARESi'ne teşekkür ederiz.
We should /ike to thank MiLLi PiYANGO iDARESifor their coııtribu.tions.
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' ' Başarılı her sanat yapıtı
insanlığa mal olmuş
büyük bir kazançtır. ' '
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FLANDERN KRALİYET
BALE Sİ
ROYAL BALLET OF
PLANDERS
Başkan/President: Mareel Van Der BRUGGEN
Genel Müdür/General Manager: Jan VANDERSCHOOT
Sanat Yönetmeni/Artistic Director: Robert DENVERS
Halkla İlişkiler ve Turne Müdürü/Public Relations and Tour Manager: Nora Van DESSEL
Sanat Yönetmeni Yard./Asst. to the Artistic Director: Danny ROSSEEL
Balet Eğitmeni/Baller Master: Chris LATRE
Piyanist ve Sahne Müdürü/Pianist and Stage Manager: Patricia Van PUYVELDE
Dekor ve Tasarım, Işık/Sening and Conception, Lighting Design: Roger BERNARD
Şef Teknisyen/Chief Technician: Johan BIELE
Teknik Ekip/Technical Crew: Patrick ENGELS, Koen MAEYAERT, Bart SCHRAM,
Marc THIRON, Hugo VANDERHOVEN
Gardrop/Wardrobe: Gerda MARIEN, Inge Van Den BOGAERT
Konuk Dansçılar/Guest Dancers: Irek MUKHAMEDOV, Julio AROZARENA
Solistler/Soloists: Dawn FAY, Bemice COPPIETERS,
Lenka JAROSIKOVA, Lucinda TALLACK-GARNER, Hilde Van de VLOET
Chris ROELANDT, Jacob SPARSO, Lars Van CAUWENBERGH, Jan VANDELOO
Yan-solistler/Demi-soloists: Marie-Laure AGRAPART, Enrichetta CAVALLOTTI
Isabelle GERMONPRE, Lara RADDA, Anne SALMO , Etsuko SUMII
Alexander de la CAFFINIERE, Noah D. GELBER, Gideon LOUW, Christian POGGIOLI
Corps de Ballet: An AERTS, Vanessa CAESTECKER, Alessandra COLOM Ş INI
Iris COLOMBINI, Stephanie FARANDA, Barbara HRUSKA, Veronique LIEVIN
Gioia MASALA, Ninon NEYT, Sandra PEIFFER, Annemie ROMBAUT
Sally ROUSSE, Cindy Van ACKER, Sharon Van BERCKELAER, Isabelle wERY
Klaas BACKX, Valentin BADIU, Guillaume BORDIER, Stephen COLYER
Steve COUTEREEL, Oliver DAHLER, Christopher GILES, Luca MASALA
Henk MOENS, Remy POTTIER, Olivier POUPEAU, David REGEFFE,
Serge Van de VOORDE

ROBERT DENVERS
Ocak 1987'de Flandern Kraliyer
Balesi'nin sanat yönetmenliğine
atanan Denvers Antwerp'te
doğdu, 1963-73 yılları arasında
Bejaıt'ın XX.Yüzyıl Bale i'nde
dans etti, daha sonra Kanada
ulusal bale ine solist olarak
katıldı ve 1974'de de Maria
Barrio ile birlikte Caraca 'da
(Venezuella) çağdaş bir bale
topluluğu (Ballet
Comemporaneo de Camara)
kurdu.
1977'de tekrar Brük el'e
dönmeden önce bir süre ew
York'ta Balanchine tekniği
konusunda inceleme yaptı. Bir
yıl üreyle Bejaıt'ın XX.Yüzyıl
Balesi'nde eğitmenlik ve
yönetmen yardımcılığı yaptıktan
sonra yeniden Amerika'ya
döndü ve Melissa Hayden bale
okulunda ders verdi; 1979'da da
ureyev, Baryshnikov,
Makarova, Kirkland gibi
ünlülerin de ders verdiği kendi
bale stüdyosunu (West Side
School of Ballet) kurdu. New
York ehir Balesi, American
Baller Theatre, Dalla Balesi,
İsveç Kraliyer Balesi ve
Netherlands Dance Theatre gibi
ünlü topluluklarda ders vermiş
olan Robert Denver , aynı
zamanda Danimarka Kraliyer
Balesi ile Paris Opera Bale i'nde
öğretim görevli idir.

FLANDERN
KRALiYET BALESi
Flandern Kraliyer Balesi 2 Aralık
1969'da kurulmuş ve 1976'da da
"Kraliyet" ünvanına layık
görülmüştür.

dowıs
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Katkılanndan dolayı DOGUŞ İNŞAAT VE TiCARET A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank DOGUŞ iNŞAAT VE TiCARETA .Ş.for their contribulions.

Ocak 1987'de Flandern
Bale i'nin anat yönetmenliğine
atanan Robert Denver bu
görevinin yanısıra, başarılı bir
pedagog olması nedeniyle
topluluğun günlük
çalı malarının yönetimini de
üstlenmi bulunmaktadır.
İzleyiciye dansın bütün
kesitlerini içeren geniş bir

yelpaze unmak amacında olan
Denvers, çağdaş balenin dev
koreograflarının (Kylian, Bejart,
Flindt, Taylor-Corbett)
yapıtlanna, ünlü klasik balelere
(Don Quixote, La Sylphıde) ve
tandart modern repemıara
programlarında yer vermektedir.
Böylece bale severiere çeşitlilik,
teknik virtüozite, stil ve yüksek
bir standard sunmak mümkün
olmaktadır.
Flandern Kraliyer Bale i, oldukça
yeni bir tarihte kurulmuş
. .
olmasına karşın dünyanın çeşıtlı
ülkelerinden aldığı davetler
sonucunda Flandern'in kültür
elçiliği görevini de yerine
getirmektedir.
Amerikaya'ya yaptığı dört turne
( 1978/81/85/88), Londra'daki bir
sezon (1980), İ rail'deki
gösteriler (1982 ve 1987)
topluluğun tarihinde önemli
dönüm noktalarıdır. Topluluk
Mart 1990'da, Amerikalı
koreograf tuart Sebastian'ın
yapıtı olan Camelot'un dünya
prömiyeriyle yirminci kuruluş
yılını kutlamış; aynı koreografın
bir diğer yapıtı olan Dracula'yı
da 1990/91 sezonunda
sergilemi tir.
Flandern Kraliyer Bale i, genç,
uluslararası karaktere sahip ve
olağanüstü yaratıcılığı olan
..
dinamik bir topluluktur. Bugune
kadar gittikleri her ülkede
_.
dansçılarının mükemmellıgıyle
hem izleyicilerin ham de
eleştirmenlerin övgüsünü
toplamıştır. Robert Denvers'in
sanat yönetmenliğindeki
Flandern Kraliyer Balesi'nin,
klasik ve modern baleyi tek
amaç doğrultusunda
bağdaştırdığı söylenebilir: Tüm
dünyadaki izleyicilere tadına
doyum olmayan, kolay kolay
unutamayacakları nitelikte bir
dans gösterisi sunamak.

Do Kişor
Don Kişot, Marius Petipa'nın
koreagrafisiyle Moskova'lı bale
severlerin önünde ilk kez
sergilendiği 14 Aralık 1869
tarihinden beri, büyük ılgı ve
beğeni ile izlenmiştir. O günden
.
bu yana ı;:ok çeşitli düzenlemelerı
sergilenmesine rağmen,
prodüksiyonlarıo büyük
. .
çoğunluğu Petipa'nın koreografısı
ve Minkus'un müziği temel
alınarak hazırlanmıştır.

�

İ REK MUKHAMEDOF DAWN FAY
Kazan'da doğan İrek Mukhame
dof, Mo kova Koreografi Enstitü
sü'nde eğitim gördü ve mezun
olduktan sonra da Moskova Kla
sik Topluluğu'na katıldı. Mosko
va'da yapılan 1981 Uluslararası 4.
Bale Yarışması'nda büyük ödülü
ve altın madalyayı �ldı; Hans
Chri ten Andersen Odülü'nü de
kazandı.
1981 yılında Bolşoy topluluğuna
katılan sanatçı, ilk kez Grigoro
viç'in partakus balesindeki baş
rolle sahneye çıktı ve o tari!'Jten
itibaren de, Korkunç Ivan (Ivan),
Raymonda Qean de Brienne),
Don Ki ot (Basilio), Romeo ve
]ülyet (Romeo), Altın Çağ (Boris)
dahil birçok ünlü klasik balede
.
rol aldı. Bolşoy Balesi ile süreklı
yurtiçi ve yurtdışı turnelere çıkan
Mukhamedov, ilk kez konuk
sanatçı olarak Flandern
.
Balesi'nin 1989 Ingiltere turnesı
ne katıldı.
1990 Haziranından itibaren
Londra Kraliyer Balesi üyesi olan
anatçı, Londra'da ilk kez Darcey
Bussell ile sahneye çıktı; daha
sonra Natalia Makarova'nın
sahneye koyduğu La Bayadere
(Solor), Fındıkkıran (Prens) ve
Raymonda Qean de Brienne)
balelerinde rol aldı.

Memphis'de (Tennessee) doğan
ve Kuzey Carolina Sanatlar
Okulu'nda eğitim gören Fay, ilk
kez Edward Villella
yönetimindeki Oklahoma
Balesi'nde sahneye çıktı. Bir yıl
sonra, yeni kurulan Miami
Balesi'ne solist olarak katıldı;
Eglevsky Balesi ve Toulouse Caz
Balesi'nde konuk sanatçı olarak
dans etti.
Solist olarak ilk kez Flandern
Kraliyer Balesi'nin 1988 Sicilya
turnesine katılan ve Don Kişot'ta
Kitri rolüyle büyük başarı
kazanan Dawn Fay, bu rolü en
iyi yorumlayan sanatçılardan biri
oldu.
Dawn Fay'in repertuarında Kuğu
Gölü, La Bayadere, Les Patineurs
gibi klasik eserlerle Balanchıne
baleleri bulunn1aktadır. Sanatçı
Flandern Balesi'nde Capriccio,
Distant Mirror, A Dance for You,
Symphony in D, ymphony in .
Three Movements, The Four
Temperaments, La Sylphide,
Dracula ve Camelot'da baş
rollerde dans etıniştir.

Şüphesiz Rudolf Nureyev de,
Leningrad'daki Kirov
Tiyatrosu'nda genç bir solist
olarak dans ettiği Petipa'nın
koreagrafisinden etkilenmiştir.
Batıya geçişinden beş yıl sonra, 1
Aralık 1966'cla, Nııreyev'in kendi
prodüksiyonu Viyana Devlet
Opera'sında sergilenmiştir. Bu
düzenleme, içlerinde Avustralya
Balesi Boston Balesi, Milano La
Scala Balesi, Paris Opera Balesi
gibi birçok topluluk tarafından
hemen repetuarlarına alınnuştır.
Flandern Balesi'nin bu
prodüksiyonu, Alain Vaes
çizünlerinden esinlenerek Roger
Bemard'ın gerçekleştirdiği
dekorlar ve İtalyan tasanıncı
Arına Anni'nin kostümleri ile
sergilendiği her ülkede büyük ilgi
ve beğeni toplanuştır.

DoN QuıxoTE
Don Quicbote is a full lenght
classic wbicb has been cherisbed
by bal/et lovers ever since 14
December 1869, the day on wbicb
Marius Petipafirstpresented his
cboreography to the Moscow
public. Of the many versions
performed since then, ninty
percent are based on the Petipa
production and the Minkus score.
Rudo!fNureyev was undoubtedly
strongly injluenced by this
cboreograpby, whicb be bad
danced at the Kirov 7beatre in
Leningrad as a young soloist. On 1
December 1966, five years after bıs
defection to the West, Nureyev's
owıı production waspremiered at
the Vieıına State Opera. 7bsi
version was subsequently taken
into the reperloire by the
A ustralian Bal/et, the Boston
Bal/et the Scala in Milan, the
Bale/ �f the Paris Opera and many
otbers, including the Royal Ballet
ofFlanders.
7be Planders productioıı features
sets by Roger Bernard after
drawings by Alain Vaes, and
costumes by Italian desigııer Anna
Aıınie. It is a work guaranteed to
cbarm bal/et lovers everywbere.
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DoN Kişor/DoN QuixoTE
Flaman Kraliyer Operası'nında (Antwerp) ilk kez 31 Ekim
1987'de sahnelenmiştir./Premiere on 31 October 1987 at the
Royal Flemish Opera, Antwerp
Marius Petipa'dan esinlenerek Koreografi/
Choreography after Marius Petipa: Rudolf NUREYEV
Müzik/Musie: Ludwig MINKUS

(Yeni düzenleme/New version: John LANCHBERY)

Libretto: Miguel de Cervantes Saavedra'nın aynı isimli romanına
dayanılarak/ Based on the novel "El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha by Miguel de Cervantes Saavedra
Prova yöneticisi/Rehearsal coach: Richard NOWOTNY
Giysi/Costumes: Anna ANNI
Dekor ve tasarım/Setring and conception: Roger BERNARD

(Ala in Vaes'in çizimlerine dayanarak/After drawing by Ala in Vaes)

Işık tasarımı/Ligbting design: Roger BERNARD
Bu prodüksiyon ayrıca aşağıdaki kişilerin işbirliğiyle
gerçekleşmiştir/This production was achieved with the cooperation of:
Anna Anni'nin yard./ Asst. to Anna Anni: Elena PULITI, Enrico SERAFINI
Giysi yapıını/Costuıne realisation and execution: Liliana RUBECHINI,
Honore ROZENN, Nathalie CHERVET, Verena GIMMEL
Dekor yapıını/Setting construction: François MARE CHAL,
Robert GYSEMBERG, Michel DUMONT
Dekor boyaına/Setting painting: Andre LEBAC,
Alexandre OBLINSKY
Süsleıne/Decoration: Pierre BERNHARD
Aksesuar/Properties: Ereola Atelyesi/Atelier, Anna ANNI,
Wiın Van ROOSBROECK ve Flandern Kraliyer Balesi dekor atelyesi/and
the decor atelier of the Royal Baliet of Flanders

I. PERDE/ACT 1:
Barselona'da bir Meydan/A Square in Bareelona
_
Kitri: Dwan FAY
Basilio: Irek MUKHAMEDOV (Royal Baller Covent Garden'in özel

izniyle/with kind permission of the Royal Baller Covent Garden)

Don Kişot/Don Quixote: Lu c JACOBS
Sanço/Sancho Panza: Christopher GILES
Gamaçe/Gamache: Jacob SPARSO (1 Tem./July 1)
Christian POGGIOLI (2 Tem./July 2)
Lorenzo, Kitri'nin babası/Kitri's father: Gideon LOUW
Espada: Lars Van CAUWENBERGH
Sokak dansözü/Street dancer: Enrichetta CAVALOTTI
Kitri'nin arkadaşları/Kitri's friends: Lara RADDA, Anne SALMON
İspanyol kızlar/Spanish girls: Simon Van BERCKEI;AER,
Ninon NEYT, IsabelJe WERY, IsabelJe GERMONPRE,
Iris COLOMBINI, Marie-Laure AGRAPART, Etsuko SUMII,
Veronique LIEVIN
Balıkçılar/Fishermen: Henk MOENS, Oliver DAHLER,
Guillaume BORDIER, Klaas BACKX, Noah GELBER,
Stephan COLYER, Serge Van de VOORDE,
Alexandre de la CAFFINIERE
Matadorlar/Matadors: Jan VANDELOO, Chris ROELANDT,
Remy POTTIER, Luca MASALA, Valentin BADIU,
Steve COUTEREEL
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irek Mukhcımedov

Hancı Larenzo'nun kızı Kitri, sevgilisi berber Basilio'yu
aramaktadır. Kiu·i'nin canlı dansı, kendisini zengin Gama e ile
evlendirrnek isteyen babası tarafından yarıda ke ilir; Kitri bu
evliliğe şiddetle karşı koyar. Tartı ma, Don Ki ot ve Sanço
Panza'nın gelişiyle kesilir ve Lorenzo şövalyeyi hana davet eder.
Kapının dışında efenelisini beklemekte olan anço Panza, Don
Kişot gelene dek bir grup genç tarafından alaya alınır. Kitri'yi
sevgilisi Dulcinea'ya benzeten Don Kişot, dan için kolunu nazik
bir biçimele genç kıza uzaur. Gamaçe bu davranışa çok
öfkelenmesine kar ın diğerlerine katılmak zorunda kalır. Danstan
sonraki genel kargaşadan yararlanan Kitri ve Basilio birlikte
kaçarlar.

Kitri, the daughter of the innkeeper Lorenzo, searchesfor her
beloved, the barber Basilio. Her lively daııce is intemtpted by her
father, who waııts her to marry the wealthy Gamache, bul Kitri
adamantly refuses. The aıTival ofDon Qııixote and Sancho
Panza brings an end to the quarrel and Lorenzo inuiles the
knight into the inn. Sancho Paııza waits outsidesfor his master
but is continually teased by a group ofyouthful bystanders until
Don Quixote interuines. When the Don sees Kitri he takes herfor
his beloved Dulcinea. Gallantly he offers his arm for a minuet;
Gamache isfurious but can only join the others. After the dance,
Kitri and Basilio take advantage of the general confusion and
escape together.

ARA • INTERMISSION
n.

PERDE/ACT n

I. Sahne: Çingenelerin Kampı/Scene I: The Gypsies' Camp
Çingene/Gypsy: Noah GELBER
Çingene kraliçe/Gyp y queen: Isabelle WERY
Çingene kral/Gypsy king: Guillaume BORDIER
İki çingene kaclın/Two gypsy women: Gioia MA ALA,
Enrichetta CAVALOTTI
Çingeneler/Gypsies: Sharon Van BERCKELAER,
Alessandra COLOMBINI, Anne AERT , Etsuko SUMII,
Veronique LIEVIN, Ninon NEYT, Marie-Laure AGRAPART,
Cindy Van ACKER
Bir yeldeğirmeninde saklanmakta olan Kitri ve Ba ilio, gezginci
çingeneler tarafından soyulmak istenir. Bu arada iki genç
sevgilinin hiç paraları olmadığını farkeden çingeneler, değirmene
yakla makta olan Lorenzo ile Gamaçe'in daha iyi olanaklar
unabileceklerine karar verirler. Genç sevgililerle i birliği yapan
çingeneler, Kitri ile Basilio ara ındaki aşkın Lorenzo ve Gamaçe
tarafından nasıl tehdit edildiğini düzenledikleri bir kukla
gösterisiyle şövalyeye anlatıp onu Lorenzo ve Gamaçe aleyhine
kışkırtırlar. Sevgiiilere yardım etmek isteyen Don Ki ot önce
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TÜRKUAZ MODERN
DANCE COMPANY
Genel Koordinatör/General Coordinator
İzzet ÖZ
Sanat YönetmenVArtistic Director
Aysun ASLAN
Yapım YönetmenVProduction Manager
Hanzat ÖZ
Sahne YönetmenVStage Manager
Fu·at KASAPOGLU
_ Yapım EkibVProduction Crew
.
Fırat KASAPOGLU, ümer AHUNBAY, Murat ERSAN, Sonat ÇERÇIOGLU
Repetitör/Repetiteur
Oktay KERESTECİ
Yurtdışı Tanıtım ve Organizasyon/Foreign Marketing and Organization
Naımk ARIKOL - Petra WOSCHNIAK
Işık ve Ses/Lighting and Sound
Ahmet DEFNE
w

w

Dansçıla r/Dancers
Erdal ATİK, Serap MERİÇ, Fulya ÇERÇİOGLU,
. . Ayşi11_ KÜÇÜKÜÇLER, Canan ŞADALAK, Ercan YÜKEN,
Bahar VIDINLIOGLU, Olcay KARAHAN, Esin BAKIŞKAN, Ebru Anıt AHUNBAY,
Zeynep ARKÖK, Ülker KARAMIZRAK

AY UN ASLAN
1974 yılında Ankara Devlet Konser
vattıarı Bale Yüksek Bölüınü'nü biti
rerek Ankara Devlet Balesi'ne kaıı
lan Aysun Aslan aynı yıl, Geyvan
McMillen'in kurduğu modern dans
topluluğunda da çalı maya ba ladı.
İlk koreografilerini 1974ide izzet

Öz'ün "Sihirli Laınba" adlı 1V prog
ramı için kısa danslar biçiminde ger
çekle ıirdi.
1979 Yılında istanbul Devlet Opera
ve Balesi'ne atanan Aslan, 1981'de
bu kurumdaki "Çeşitleıneler" adlı ilk
çalışınasını alıneledi; bunu, "Den
ge", "Requiem", "Ayna" gibi diğer
yapıtları izledi. 1985 Yılında Devlet
Operası'nın bursuyla ingiltere'ye
giderek bir üre ilıti as yaptı.
"Artila", "Hofınann'ın Masalları"
operaları ile "Askerin Öykü ü"
müzikalinin koreografilerini de
yapan Aysuıı Aslan ayrıca, "İstanbul
Efendisi", "Lysistrara", "Kızılderililer"
( Devlet Tiyatro u), Yedi Ölümcül
Günah", "Hayvanat Balıçe i",
"Çulsuzlar"; 1V di.zileri "Geyik,
Annem ve Almanya", "Do tlara
elaın" ve "İ tanbul Efendisi",
"Kantodan Tangoya" i in de
koreografiler hazırladı.
Aysun A lan'ın ayrıca "Bale'nin
Tarihi" adlı bir de çevirisi vardır.

TüRKUAZ MODERN
DANS TOPLULUGU
Çekirdeği 1989 ba larında atılan
Türkiye'nin ilk modern dans
topluluğu olan Türkuaz, Aysun
Aslan ve Aydın Teker'in
,
koreografilerinden olu an repertuarı
ile ilk temsilini 1990 Nisanında
İstanbul'da verdi.

Katkılarından dolayı ATABAY TURiZM, DENiZCİLİK VE YATÇIUK TiCARET LTD.
ŞTİ. 'ne teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank ATABAY TURiZM, DENiZCiLiK VE YATÇIUK 71CARET LTD. ŞTi.
for tbeir contributions.
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oğunluğunu istanbul Devlet Opera
ve Balesi anatçılarının olu turduğu
topluluk, aynı yıl Çe me Festivali ile
Polanya yapdan opot Festivali'ne
davet edildi. Sonbahar aylarındaki
temsillerinin ardmdan 1991
Martıııda, ikinci repertuarına
koreograf Dilek Evgin 'in bir e erini
de katarak gösterilerini sergileyen
topluluk, Mayıs ve Haziran
aylarında yurtiçi turneler düzenledi.

PAUL TAYLOR DANS VAKFI
THE PAUL TAYLOR DANCE
FOUNDATION, INC .
Paul TAYLOR, sanat yönetmenVartistic director

Yetkili Yönetici/Managing Director
Henry ULES
Genel Müdür/General Manager
Ross KRAMBERG
Mali Müdür/Director of Finance
Sarah SCHINDLER
Geliştirme Müdürü/Director of Develepment
Betsy HEER
Geliştirme Md.Yarcl./Development Associate
Lucie MILLER
Yönetici Yard./Administrative Assistant
icole VANDESTrE
E
Müzik Yönetmeni/Music Director
Donald YORK
Prova Asistanı/Rehearsal Associate
Bettie de JONG
Işık tasarımı/Light designer
Jennifer TIPTON
Eşlikçi/Schoolaccompanist
ELLA
David S
Yapım Sahne Müdürü/Production Stage Manager
athan HURLIN
Işık Sorumlusu/Lighting u pervisor
Antonio MARQUES
Gardrop Sorumlusu/Wardrobe Supervisor
Ginger BLAKE
Stüdyo Sonımlusu/Studio Supervisor
George WILSON

YÖ ETİM KURULU/BOARD OF DIRECTOR
Paul TAYLOR, kurul başkanı/chairman
Elaine MALSI , başkan/president
Robert KRASNOW, başkan yardımcısı/executive vice-pre ident
Carole K. NEWMAN, sekreter/secretary
Norton BELKNAP, sayman/treasurer
Judith E. DAYKIN, sayman yardımcısı/associate treasurer
Robeıt G. BEAVEN, Mrs. Cecile ENGEL, Mrs. Irene T. HUNTER
Janet Fraser JONES, Wilfrecl KOPLOWITZ
Molly Moore REINHART
Walter SCHEUER
Harvey HOROWITZ, danı man/emınsel
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PAUL TAYLOR DANS TOPLULUGU
THE PAUL TAYLOR DANCE
COMPANY
Dansçılar/Dancers

Elie CHAJB, Christopher GILLIS, Cathy McCANN,
Kada WOLFANGLE, Sandra STüNE, Mary COCHRAN, Joao MAURICIO,
Jeff WADLI GTON,Constance DINAPOLI, Francie HUBER, Hernando CORTEZ, David GRENKE
Andrew ASNES, Thomas PATRICK, Denise ROBERTS, Caryn HElLMAN
Patrick CORBIN, Rachel Berman BENZ
Sanat YönetmenilAıtistic Direcror

Paul TAYLOR

Müzik Yönetmeni/Music Director

Donald YORK

Işık Tasarımı/Lighting Designer

Jennifer TIPTO

Paul Taylor Dans Topluluğu'nun 1991-92 turne programı kısmen,
Lila Wallace-Reader's Digest Fund'dan aldığı mali yardımla gerçekleşmektedir./
The Paul Taylor Dance Company's Touring Program for 1991-92 is made possible
in part by a major grant from the Lila Wallace-Reader's Digest Fund.
Paul Taylor Dans Topluluğu turne, yenileme, müzik ve yeni yapımlar için
önemli katkılarından dolayı aşağıdaki kuruluşlara teşekkür eder/
The Paul Taylor Dance Company gratefully acknowledges major support for touring, revivals,
music and new productions provided by:
AT&T Foundation, Eleanor Naylor Dana Charitable Trust, The Andrew W. Mellon Foundation,
The ational Endowment for the Arts, The New York State Council on the Arts, Lila Wallace-Reader's Digest Fund;
Ayrıca katkılarından dolayı/and addirional support from: Angio-American Contemporary Dance Foundation,
the Mary Flagler Cary Charitable Trust and the American Music Center, Citibank, Consolited Edison,
Department of Cultural Affairs/City of New York, The Aaron Diamond Foundation, lnc. ,The Doll Foundation,
Elektra Entertainment, The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions, Horace W. Goldsmith Foundation,
Florence ]. Gould Foundation, The Greenwall Foundation, The Harkness Foundations for Dance,
Lane Bryant Malsin Foundation, John O. and Catherine T. MacArthur Foundation, Meet the Composer, Mennen Corporation,
The Joyce Mertz-Gilınore Foundation, The Foundation of the Milken Farnilies, Mobile Foundation, Ine . ,
The National Corporate Fund for Dance, Ine., Samuel I. Newhouse Foundation, New York Telephone,
The New York Times Foundation, Ine., Philip Morris Companies, Ine., Susan and Elihu Rose Foundation, Ine.,
The Salomon Foundation, Ine., SBK Entertainment, Emma A. Sheafer Charitable Tnıst,
E ther A. Simon Charitable Trust, The Shubert Foundation, Seth Sprague EducarionaJ and Charitable Trust,
Warner Communications, Ine., Nina W. Werblow Charitable Trust.
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PAUL TAYLOR DANS
TOPLULUGU
THE PAUL TAYLOR
DANCE COMPANY
Paul TAYLOR, sanat yönetmenVartistic director

NEW WORK (Yeni çalışma)
KoreografVChoreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: Reggae müziğVmusic
GiysVCostumes: Santo LOQUASTO
I ık/Lighting: Jennifer TIPTON

ARA • INIERMISSJON
SUNSET (Güne batı ı )
KoreografVChoreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: Edward ELGAR
(Yaylılar için Serenacle ve Elegy/Serenacle and Elegy for strings)
Loon şarkıları kaydı/Loon songs recordecl by William Barklow
Dekor ve giysVSet anel costumes: Alex KATZ
Giysi yapımı/Costumes execution: Barbara Matera Ltd.
Işık/Lighting: Jennifer TIPTON
(İlk sahneleniş/First performance: 1983)
Dansçılaı/Dancers
Christopher GILLIS, Cathy McCANN, Jeff WADLINGTON,
Elie CHAIB, Maıy COCHRAN, Joao MAURICIO
Sandra STONE, Hernanclo CORTEZ, Francie HUBER, David GRENKE
Bu yapım National Endowmentfor the Arts'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
?roduction made possible in paı1 by a contribııtion from the National Eııdoıvmentfor tbe A rts.

ARA • INIERMISSION
CLOVEN KINGDüM (Bölünmüş krallık)
"İnsan sosyal bir hayvandır/Man is a social animal" - Spinoza
Koreografi/Choreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: Arcangelo CORELLI, Henıy COWELL, Malloy MILLER
Müzik düzenlemesi/Music combina tion: John Herbert McDOWELL
Kadın giysileri/Women's costumes: Scott BARRIE
Şapkalar/Heaclpieces: John RAWLINGS
Erkek giyisilerVMen's formal wear:
After Six, Inc .tarafından/by courtesy of After Six, Ine.
Işık/Lighting: Jennifer TIPTON
(İlk sahneleniş/First performance: 1 976)
Dansçılaı/Dancers
Sandra STONE, Maıy COCHRAN, Denise ROBERTS, Rachel Berman BE Z
Hernando CORTEZ, Andrew ASNES, Thomas PATRICK, Patrick CORBIN
Karla WOLFANGLE, Costance DINAPOLI, Francie HUBER, Caryn HElLMAN

Bu yapım National Eııdowmentfor tbe Arts 'm katkılanyla gerçekleştirilmiştir.
?roduction ınadepossible in paıt by a. contribution froın tbe National Endowmeııtfor tbe A rts.

E - -=--� Katkılarından dolayı !BM TÜRK LTD. ŞTİ'ne teşekkür ederiz.
:::: ..:..:::: -;- :
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lVe should like to

thank IBM TÜRK LTD. ŞTi. for their contributions.

PAUL TAYLOR
on 30 yıl süresince modern
dans alanında önemli bir isim
olan Paul Taylor,
Pennsylvania'cla doğdu,
Wa hington DC'cle büyüdü,
New York'a gelerek dan
kariyerine ba lamadan önce
Syracuse Ün iver itesi" nde resim
eğitimi gördü. Margaret Craske,
Martha Graham ve Antony
Tuclor'un öğrencisi oldu; 195562 yılları ara ında da Martha
Graham Dans Topluluğu'nda
soli t olarak dan ettiği sırada,
bir yandan da kendi
koreografilerini Amerika Birle-ik
Devletleri ve Avrupa'da
sergilecli. 1959 Yılında ew
York City Ballet'cle konuk
sanatçı olarak George
Balanchine'in "Episocle" adlı
e erinele dan etti.
Fransız hükümeti tarafından
1969 yılında ''Chevalier ele
I"Ordre ele Aıts et des Lettres··
madalya ı ( 1984'cle "Officier",
1990'cla da Commancleur
rütbeleri) verilen Paul Taylor,
luslar Festivali Uluslararası
Koreografi Öclülü'nü, üç kez ele
Guggenheim Koreografi
Öclülü'nü, 1967'cle Capezio
Dans Öclülü'nü aldı. 1978'cle,
yaşamı boyunca dansa yaptığı
katkılardan dolayı Brancleis
Üniver itesi Yaratıcı anatlar
Altın Maclalyası'nı ve 1980'cle ele
Dance Magazine Öclülü'nü
kazandı.
Paul Taylor'a ayrıca Connecticut
Koleji, Duke, yracu e, New
York Eyaler üniversiteleri ve
Juilliarcl Okulu tarafından Güzel
anatlar Fahri Doktoru ünvanı
verildi . 1983 Yılında ise, 1981 'cle
Amerikalı çağda dans
koreograflarına veıilmeğe
başlanan Samuel
H.Scripps/Amerikan Dans
Festivali Öclülü'nü aldı. 1985'cle,
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PAUL TAYLOR DANS TOPLULUGU
THE PAUL TAYLOR DANCE
COMPANY
Paul TAYLOR, sanat yönetıneni/artistic director

COMPANY B

ESPLANADE (Gezinti yolu)
(İlk sahneleniş/First perforınance: 1975)

Koreografi/Choreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: Johann Sebastian BACH (Mi Major ve Re rninör
Konçeıtolar, Largo ve Allegro/Concerti in E Major and D minor,
Largo and Allegro)
Giysi/Costumes: John RAWLINGS
Işık/Lighting: Jennifer TIPTON
Dansçılar/Dancers
Karla WOLFANGLE, Mary COCHRAN, Sandra STüNE
Jeff WADLINGTO , Constance DINAPOLI, David GRENKE
Caryn HEILMAN, Thomas PATRICK, Rachel Berman BENZ
Bu yapım National Endowmeııtfor the Aris'ın katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir/Productioıı made possible by a coııtributioıı from
the National Endowmentfor the Aris.

ARA •

(İlk sahneleniş/First perforınance: 1979)

Koreografi/Choreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: Aleksander SKRİABİN/Alexander SCRIABIN
Giysi/Costumes: Gene MOORE
Işık/Lighting: Jennifer TIPTON
Dansçılar/Dancers
Elie CHAIB, Karla WOLFANGLE, Mary COCHRAN,
Francie HUBER, Christopher GILLIS, Joao MAURICIO,
Hernando CORTEZ, Cathy McCANN, Denise ROBERTS

{

onar/Sonata No. lO: Tüm dansçılar/full cast

2. İki Poern/Two Poerns:

Dansçılar/Dancers
Sandra STO E, Mary COCHRAN, Jeff WADLINGTO
Constance DINAPOLI, Francie HUBER, Hernando CORTEZ
David GRENKE, Andrew A ES, Patrick CORBI
Thomas PATRICK, Deni e ROBERT$, Caryn HEILMAN,
Rachel Berman BE Z
1 . Bei Mir Bist Du Schön: Tüm dansçılar/full cast

(Benimle güzelsin)

2. Pennsylvania Polka: Francie Huber, Hernando Coıtez

!NTERMISSION

NIGHTSHADE (Gece karanlığı)

ı.

Koreografi/Choreography: Paul TAYLOR
Müzik/Music: ANDREW Karde !erin şarkıları/
Songs sung by ANDREW Sisters
Giysi/Costumes: Santo LOQUASTO
Işık/Lighting: Jennifer TIPTON

Francie Huber
Elie Chaib, Christopher Gillis
Joao Mauricio, Hernando Cortez

3. Tico-Tico: Andrew Asnes
4. Oh Johnny, Oh Johnny, Oh!: Patrick Corbin ve kadın

dan çılar/with cast women

5. I Can Dream, Can't I ?: andra Stone

(Düş görebilirim, değil mi?)

6. Joseph' Joseph!: Roberts,Heilman,Benz ve/with
·

Coıtez, Corbin, Patrick

7. Boogie Woogie Bugle Boy (of Company B): ]eff Wadlington
8. Rum ve/and Coca-Cola: Mary Cochran ve erkek dansçılar/

with cast men

9. There Will Never Be Anather You : Constance Dinapoli,

(Bir başka sen asla olmayacak)

David Grenke

10. Bei Mir Bist Du Schön: tüm dansçılar/full ca t

3. Ateşe DoğruNers la Flamme: Tüm dansçılar/full cast

Bu yapım National Endowmentfor the A ·ns ve New York State Council
on the A 11s 'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir/?roduction made possible
in part by contributionsfrom the National Endowmentfor the A ıts and
the New York State Council on the Aris.

ARA • INTERMISSION
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Kalkılarından dolayı !BM TÜRK LTDŞFİ'ne teşekkür ederiz.
We should like to thank !BM TÜRK LTD.ŞTİfor their contributioııs.
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PAT METHENY

PAT METHENY
TOPLULUGU/GROUP
Pat METHENY, elektrik gitar/electric guitar
Lyle MAYS, klaryeliçalgılar/keyboards
Steve RODBY, bas/bass
Paul WERTICO, davul/drums
Armando MARÇAL, vurmaçalgılar/percussions
Pedro AZNAR, vokal ve çeşitli çalgılari
voice and misc. instruınents

Asıl adı Patrick Bruce Metheny
olan sanatçı, 12 Ağustos 1954'de
Lee's uınınit'te (Kansas City)
doğdu; 12 yaşında Ornette
Coleman'ın "New York is Now"
acUı albümünü dinleelikten sonra
caza büyük ilgi duydu; 14
ya ında gittiği Gary Burton'un
konserinden çok etkilendi. O
sıralarda gitar çalmaya başlayan
ve Bebop tarzını benimseyen
Metheny önceleri gitarist Jim
Hall ve Wes Montgomery, daha
sonra da John Coltrane, Sonny
Rollins, Miles Davis gibi
cazcılann ve Beade 'ın etkisinde
kaldı. 15 Yaşında Down Beat
Dergisi'nin bur unu kazanarak
yaz kursuna katılma olanağını
elde etti ve gitarist Attila Zoller
ile tanıştı; ondan der aldı. Uzun
bir süre Jim Hall ve Wes
Montgomery'nin etkisinden
kurtulamayan Metheny'nin
değişik tarziara yönelmesinde
trompetçi Gary Sivil ve davulcu
Toınmy Ruskin'in önemli katkısı
oldu.
Miaıni Üniversitesi'nde iken Joe
Diorio'dan çok etkilendi. 1974
yılında da Gaıy Burton'un
yardımı ile Berklee Müzik
Okulu'na girerek birbuçuk yıl
burada tekniğini geli tircli. İlk
profesyonel çalışmalarına da
yine Gary Burton'un grubunda
başladı, onunla Amerika ve
Avrupa turnelerine çıkıı.
Eberharci Weber, Steve Swallow,
Danny Gottlieb, Mick Goodrick
ve Bob Mo es gibi müzikçilerio
de yer aldığı Burton'un "Ring"
( 1 974), "Dreams So Real" 0975)
ve "Passengers" ( 1 976)
albümlerinde çaldı. Yine 1974
yılında Paul Bl ey, Jaco Pa torius
ve Bruce Ditmas ile beraber
"Jaco" adlı albümde yer aldı.
1977 yılına kadar Gary Burton
ile çalışan Pat Metheny 1976
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yılında kendi liderliğindeki
"Bright ize Life" adlı ilk
albümünü çıkardı; jaco Pastorius
ve Bob Moses ile birlikte
hazırladığı bu albümü, 1977
yılında Eberhard Weber, Lyle
Mays ve Dan Gottlieb ile birlikte
hazırladığı "Water Colors" plağı
izledi. 1978 yılında Mark Egan,
Lyle Mays ve Dan Gottlieb'den
oluşan ilk grubunu kuran
Metheny, o güne kadar yapuğı
çalışmalardan daha farklı bir
tarza yöneldi ve bu toplulukla
doldurduğu "American Garage"
(1979) plağı büyük bir ticari
başarı kazandı.
Solo gitar çalışması olan "New
Chatauqua" albümünü 1978'de
yayıolayan Pat Metheny, caz
ögeleri ile Rock, Country ve
1%0'lı yılların Amerikan folk
müziğinin ögelerinin çok iyi bir
sentezini yaparak kendi stilini
oluşturdu ve hem gitar
tekniğinde, hem de müzik
stilinde "Pat Metlıeny Tarzı"nı
ortaya çıkardı. 80'li yıllar sanatçı
için gerçek bir altın dönem oldu:
İlk grubun başaniarına akustik
caz çalışmalarını ve Brezilya
müziğinden ve özellikle Milton
Nascimento'dan etkilendiği yeni
tarzı da ekleyen Metheny,
1980'de Dewey Redman, Charlie
Haden, Michael Breeker ve jack
Dejohnette ile "80/81"; 1983'de
Charlie Haden ve Billy Higgins
ile "Rejoicing", 1986'da da
Ornette Coleman ile "Song X"
adlı albürrıleri yayınladı. 80'li
yıllarda çıkardığı diğer albürrıler
arasında "As Falls Wichita So Fall
Wichita Falls", "Offrarnp",
"Travels", "First Circle", " till Life
(Talking)", "Letter From Home"
sayılabilir. 1984 yılında "Falcon
and the Snowman" adlı fılmin
müziğini de yapan Pat Metheny,
1990 yılında Dave Holland ve
Roy Haynes ile "Question and
Answer" adlı albümü çıkardı.
Gary Bunon'ın "Reunion", Jack
Dejohnette'in "Parallel Realities"
adlı albümünde yer aldı.
Albürrıle aynı adı taşıyan ve
üyelerinin arasında Herbie
Hancock'un da bulunduğu
grubun 1990 yılı turnesine
katıldı.

Pat Metheny bugüne kadar The
Heath Brothers, Steve Reich,
Michael Brecker, Lyle Mays, Joni
Mitchell, Bob Moses gibi
müzikçilerio albürrılerinde de
yer aldı.
1980 yılında "80/81" plağı ile
Alman Plak Eleştirmenleri
Ödülü'nü kazanan Pat
Metheny'nin aldığı diğer ödüller
şunlardır: "Offramp" plağı ile
1982'de, "Travels" ile de 1983'de
Pat Metheny Grubu En İyi Caz
Yorumu Grammy Ödülü; "First
Circle" plağı ile Pat Metheny
Grubu 1984 Vokal ve
Enstrümantal En İyi Caz-Fusion
kaydı Grammy Ödülü; "Song X"
(Pat Metheny/Ornette Coleman)
plağı ile En Iyi Caz Albümü, Pat
Metheny En Iyi Gitarist ve Pat
Metheny Grubu En İyi Caz
Fusion topluluğu olarak 1986 ve
1987 Bostoi'ı Müzik Ödülleri;
"Stil! Life (Talking)" plağı ile Pat
Metheny Grubu 1987 En iyi Caz
Fusion Yorumu Grammy Odülü;
"Letter From Home" plağı ile En
iy i Caz Yorumu 1989 Grammy
Odülü; "Question and Answer"
plağındaki Change of Hean
parçası için En İyi Enstrümantal
Beste 1990 Grammy Ödülü; Pat
Metheny Grubu En İyi Topluluk
ve "Letter from Home" En İyi
Caz Albümü olarak 1990 Boston
Müzik Ödülleri.

LYLE MAYS
Müzisyen bir aileden 1953'de
Wausaukee'de (Wisconsin)
doğan Mays, her zaman yeni
anlatım biçirrılerini aramaya
teşvik edildi. Küçük yaşlarda caz
yaz kamplarına katıldı, Rich
Matteson ve Marian McPartland
gibi yeteneklerden ders aldı;
Kuzey Texas Üniversitesi'nde
kompozisyon ve aranjman
eğitimi gördü ve bir süre Woody
Herman'ın Thundering Herd adlı
topluluğuyla turneler yaptı. 1975
yılında katıldığı Wichita Caz
Festivali'nde 20 yaşındaki gitarist
Pat Metheny ile tanıştı ve
1977'de de, günümüze kadar
sürecek beraberlikleri başladı.

STEVE RODBY

ARMANDO MARÇAL

Akustik ve elektrik bas çalan
Rodby 1954'de Joliet/İllinois'de
doğdu, Nonhwestern
Üniversitesi'nde öğrenci iken
Şikago Senfoni Orkestrası üyesi
olan Warren Benfied ve kısa bir
süre de Rufus Reid ile eğitim
gördü.

Babası Newton Marçal ve amcası
Armando Marçal Brezilyalı ünlü
samba topluluğu Ponela'nın
kurucusu olan Armando Marçal,
vurmaçalgılara doğal olarak çok
küçük yaşlarda başladı. Rio de
Janeira'da doğan sanatçı
babasının izinde yürüyerek
Ponela topluluğuna katıldı.
Djavan, Paulinho de Viola, Joao
Bosco ve Caetano Yeloso gibi
ünlü Brezilyalı müzikçilere eşlik
etmiş olan Marçal, 1987'de Pat
Metheny Grubuna katıldı.

Joe Henderson, Roy Haynes,
Sonny Stitt, Teddy Wilson, Milt
Jackson, Art Farmer, George
Coleman, Zoot Sims, Lee Konitz,
Jackie McLean ve James Moody
gibi ünlü cazcılarla çalan Steve
Rodby, Steve Goodman, John
Prine, Bob Gibson ve Tom
Paxton gibi folk sanatçılarıyla da
plaklar doldurdu. 1981 yılında
Pat Metheny grubuna katılan
sanatçı, Metheny ile birlikte "The
Falcon and the Snowman"
filminde çaldı; Lyle Mays'in
"Street Dreams" plağının
kaydında görev aldı, bas çaldı ve
orkestrayı yönetti. 1 989'da Ross
Traut ile "The Great Lawn"
plağını çıkardı.

PAUL WERTICO
Davulcu Paul Wertico, Metheny
grubuna 1 983'de katıldı. 1 2
Yaşında kendi kendine davul
çalmaya başladı, daha sonra
Western Illinois'de bursla eğitim
gördü.

PEDRO AZNAR
Arjantinli olan Aznar dokuz
yaşında gitar çalmaya başladı.
Profesyonel kariyerine genç
yaşlarda iki önemli toplulukta
başladı: Arjantin'in mahalli
ritimlerini rock ve caza
uygulamasını ilk yapan Alas ve
ülkenin en önerrıli rock grubu
olan Sera Giran.
·

1982'de, Boston'da Berklee
Müzik Koleji'nde eğitim gördüğü
sırada Metheny ile tanışan Pedro
Aznar, 1984'de "First Circle"
plağının kaydı sırasında
topluluğa katıldı; bu çalışmayı
izleyen dünya turnesinde ve The
Falcon and the Snowman
filminin müziğinde yer aldı.

Larry Coryell, Eddie Harris, Jack
Bruce, Herbie Mann & Lew
Tabackin, Jerry Goodman,
Nelson Riddle ve Dave Liebman
gibi sanatçılara da eşlik etmiş
olan Wenico, Pat Metheny,
Charlie Haden ve Ernie Watts ile
biriilde bir hafta süreyle
Arjantin'de konserler verdi; 1988
yazında aynı topluluğun Japonya
turnesine katıldı. Aynı yıl
davulcular için "Fine Tuning
Your Performance"
(Yorumunuzda İyi Akon) adlı
videosunu yayıolayan sanatçı,
Ken Nordine ile ikinci plağını
doldurmaktadır.

"Lyle Mays" ( 1986) ve "Street
Dreams" ( 1989) adlı iki solo
albümü bulunan Mays, Meryl
Streep'in seslendirdiği "The Tale
of Peter Rabbit" ve "Mr.Jeremy
Fisher" adlı çocuklar için
yayınlanan video ile plakların
müziğini besteledi ve
seslendirdi. Pat Metheny ile
birlikte "The Falcon and the
Snowman" filmin müziğini yazdı;
"Mrs Soffel" filminin müziğinin
kaydını yaptı.
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MANHATTAN TRANSFER
Cheryl BENTYNE
Tim HAUSER
Alan PAUL
Janis SIEGEL

MANHATIAN
TRANSFER
Vaka! grupların caz müziğinde
her zaman önemli bir yeri
olmu tur: 1 940'lardan itibaren
Pied Pipers, Mills Brother , Four
Fre hmen, Hilos, Lambert
Hendrick & Ross, Double ix
of Paris, wingle ingers ve
Singers Unlimited bu tip
toplulukların en önemlileri
arasında yer almıştır. 1970'li
yılların başından günümüze
kadar ba arısını sürdüren önemli
bir vaka! grup da üphesiz
Manhattan Tran fer'dir.
Manhattan Transfer'in
kunıluşunda ilk önemli rolü,
grubun halen de lideri olan Tim
Hauser oynamıştır. Troy/New
York'lu olan ve Ocean
Township'de büyüyen Tim
Hauser, gençlik yıllarında Disc
jokey'lik dahil çeşitli işlerde
çalıştı. 1950'li yılların sonlarında
bir Rhytl1m & Blues topluluğu
olan The Criterions'da yer aldı.
jim Croce ile bir folk grubunda
da çalışan Hau er, 1972 yılında
ew York'da Heywood
Henry'nin çalı tığı bir lokalde
şarkı söyleyen Laurel Masse ile
tanışınca, bugünkü Manhattan
Transfer'in ilk temelleri atılmış
oldu. Birlikte Diane Davidson
adlı bir Blues şarkıcısının verdiği
partide, Janis Siegel ve iki
arkadaşının yer aldığı Laurel
Canyon vaka! üçlüsünü
dirılediler. Buffalo/New York
doğumlu olan ve daha önce The
Young Generations adlı bir
vaka! üçlüele çalışan Jan is
Siegel'ın da katılmasıyla, bu üçlü
1972 yazını hazırlıklarla geçirdi.

Katkılarından dolayı TÜRKİYE GARANTi BANKASI A .Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to tbank TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş. for tbeir contributions.
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1 2 Yaşından itibaren
profesyonel çalışmalara başlayan
Siegel, Nashville'de Diane
Davidson ile bir albüm de
doldurmuş; 14 yaşında Coltrane
ile caza ilgi duymuş, Chris
Connor, Anita O'Day, johnny
Hartman, Ella Fitzgerald ve Vi
Reed'i çok dinlemişti. Tim
Hauser, Laurel Masse ve Janis
iegel çalışmalarını bir vokal
grup ve dört kişi olarak
sürdürmek istiyorlardı. Laurel
Masse'in kocası sayesinde de
Alan Paul ile tanı tılar.
Newark'ta doğan, daha sonra da
New York'a gelen Paul, o
ıralarda jim Jacobs ve Waren
Ca ey'nin ünlü müzikali
Grease'de johnny Casina rolünü

oynuyordu. Bu dörtlü re men
1 Ekim 1972'de Manhattan
Transfer olarak biraraya geldi ve
çalı malara başladı.

Manhattan Transfer, ]on
Hendrick 'in "Freddie
Freeloader", Bobby McFerrin'in
"Spontaneou Inventions",
Weatl1er Report'un "Procession"
albümlerinde de yer aldı.

Beş buçuk aylık bir çalı ma
sonucunda Trude Heller, Max's
Kansas Ciry gibi çeşitli gece
Manhattan Transfer'in kadın
vokali tlerinden Janis Siegel,
kulüpleri ve kabarelerde
grubun dışında da bazı
söylemeye ba ladılar; 1974
çalışmalar yapmaktadır. 1982'de
sonlarında, Reno Sweeney' de
"Experiment in White", 1987'de
bir hayli i im yapını !ardı.
Newsweek dergi inde haklarında "At Home" ve 1 989'da Fred
Hersch ile birlikte "Short Stories"
bir yazı çıkınca, Atlantic plak
adlı albümleri yapan janis Siege!,
şirketi sahibi Ahmet Ertegün
onları dinlerneğe gitti ve bugüne ayrıca Richie Cole, Robert Kraft,
jay McShann ile çalıştı; Beaux
kadar da çalı malarını
Arts Yaylıçalgılar Dörtlüsü ile bir
sürdürdükleri Atlantic şirketi ile
klasik albüm hazırladı. Janis
anla maları o tarihte gerçekleşti.
1975 ubatında ilk albümleri
Siegel ayrıca İlhan
Mimaroğlu'nun çevirileri ile bazı
tamamlandı; Los Angeles ve
Türk şairlerinin şiirlerini de
Chicago'da konserler verdiler,
(Fazı! Hüsnü Dağlarca gibi)
TV programiarına çıktılar;
Atlantic plak şirketinden
bunları Japonya ve Avrupa
piyasaya çıkardı.
turneleri izledi.
1975 yılında çıkan ve kendi
adlarını ta ıyan albümlerini,
1976'da "Coming Out", 1 978'de
"Pastiche" ve "Manhattan
Tran fer Live" albümleri izledi.
1979 yılında grubun ilk
kurucularından biri olan Laurel
Mas e topluluktan ayrıldı, aynı
yılın mayıs ayından itibaren de
gruba Cheryl Benryne katıldı.
Babası klarnetçi olan Bentyne,
16-20 ya ları arasında baba ının
grubunda şarkı söylemi , daha
sonra da New Dea! Rhytm
Band'de yer almı tı.
1979 yılında Manhattan Transfer,
]ay Graydon'un prodüksiyonu
ile ilk büyük ticari başarısını elde
ettiği "Extensions" albümünü
piyasaya çıkardı. Özellikle
Weather Report'un ünlü
"Birdland"inin yorumuyla
dikkatleri çeken grup, bu
ba arısını 1981 'de "Mecca For
Modern ", 1 983'te "Bodies And
Souls", 1 984'te "Bop Doo
Wopp", 1 985'te "Vocalese"
albümleri ile sürdürdü. 1 986 yılı
Tokyo konserlerinin albümü
olan "Manhattan Transfer Live"
ise 1987'de piyasaya çıktı. Aynı
yıl büyük ba arı elde ettikleri
"Brazil" albümünü de yayınJayan
Manhattan Transfer'in ayrıca
"Vocalese Live" ve Gene Pi elli
ile birlikte doldurduğu 'Jukin'"
adlı bir albümü de bulunuyor.
1 986 yılında "Night in Tunisia"
parçasındaki yorumları ile en iyi
caz vokal yorum dalında
Graınmy ödülünü de alan
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McCoY TYNER

McCOY TYNER
ÜÇLÜSÜ/TRIO
McCoy TYNER, piyano/piano
Avery SHARPE, bas/bass
Aaron SCOTI, davul/drums

McCoy Tyner l l Aralık 1938'de
Philadelphia'da doğdu. Biraz
piyano çalan annesi oğlunun
müziğe karşı olan ilgisini
destekledi; daha sonra Batı
Philadelphia ve Granoff müzik
okullarında eğitim gördü, 1 5
yaşında da ilk grubunu kurdu.
Bu dönemde Bud ve Richie
Poweli, Bobby Tirnmons, Lee
Morgan, Archie Shepp ve Reggie
Workman arkadaşları
arasındaydı.
17 Yaşında Red Rooster'de
trompetçi Calvin Massey ile
çalışırken John Coltrane ve
Miles Davis ile tanıştı; Coltrane
kurmayı tasarladığı toplulukta
onun da yer almasının uygun
olacağına karar verdi. 1 959'da
gündüzleri bir gemi acentasında
çalışan, geceleri de çeşitli
klüplerde çalan Tyner bu arada,
Art Farmer ve Benny Golson'un
yönettiği Jazzret adlı yeni gruba
katılma olanağını buldu; 20
yaşında da bu toplulukla ilk
plağını doldurdu. Coltrane'in
kendi grııbunu kurduğunu
haber alması üzerine -kendi
dediği gibi ·O günlerde beraber
çalmak istediğim tek kişi
John'du·- altı aydır çalıştığı
Jazzret'den ayrıldı ve ilerde caz
alanında yeni ufuklar açacak
olan bu topluluğa katıldı. Tyner,
davulcu Elvin Jones, basra
önceleri Jimmy Garrison,
sonraları da Eric Dolphy'nin yer
aldığı Coltrane grubuyla 20
kadar plak doldurdu. Ayru
dönemde İmpulse firması için,
ilkini 23 yaşında doldurduğu
"lnception" adlı plağı dahil
kendi adı altında birçok albüm
yaptı.

Katkılarından dolayı T.C.ZİRAA T BANKASI'na teşekkür ederiz.
ıve should /ike to tbank T. C.ZİRAA T BANKASIfor tbeir contributions.
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Tyner 1965 yılına kadar Coltrane
ile birlikte çalıştı; toplulukta
çalan davulcu Rashied Ali ile
Elvin Jones'un piyanosunun,
kendi çalgısının sesini
duymasına engel olduklarıru
bahane ederek -aslında kendi
topluluğunu kurmak istiyordu
gmplan ayrıldı. Bundan sonraki
beş-altı yıl zorluklarla geçti.
Caza genel olarak ilgi azalırken
rock müziği sivrilmeye ba !adı.
Ailesinin geçimini sağlamak için
taksi şöförlüğü yapmayı bile
düşünmesine karşın karısı,
müzik alanında kalması için onu
destekledi. Tyner bu tarihlerde
Blue Note için plak doldurdu;
ancak çalışmaları mali açıdan
ona fazla bir kazanç
getirmemesine kar ın Ron

Caıter, Lee Morgan ve Joe
Henderson gibi müzikçilerle
unutulmaz birçok albüm yaptı.
McCoy Tyner'in 1971 yılında
Milesrone plak firmasıyla kontrat
imzalama ı ve yapımcı Orrin
Keepnews ile i birliği, onun
yaratıcı dönellline olduğu kadar
cazın da yeniden önem
kazandığı bir devreye rastlar. Bu
fırma için yaptığı Sahara (1972)
iki kez Grammy'ye aday oldu ve
Down Beat Dergi i tarafından
Yılın Plağı olarak seçildi. Woody
haw, Bennie Maupin, Alphonse
Mouzon, joony Booth, Azar
Lawrence, Eric Gravan, Gary
Baıtz ve onny Foıtune gibi
müzikçilerle kurduğu gruplarla
üne kavu an Tyner, bütün
dünyada aranan bir sanatçı oldu;
daha sonraki altılısına da
saksafoncu Joe Ford ile Grover
Washington'un eski kemancısı
John Blake'i aldı. Tyner 1 978
onbaharında, birkaç ay boyunca
Ron Caıter, onny Rollins ve Al
Foster'in de bulunduğu
Milesrone Jazzstar topluluğunda
çaldı; topluluğun Amerika'nın 20
kentini kapsayan turnesinde
verdiği ba arılı kon erler daha
sonra iki plaklık "Milestone
Jazzstar in Conceıt" albümünü
olu turdu.
McCoy Tyner son yıllarda çok
yörılü, etkileyici ve olağanüstü
bir ınüzikçi olmu tur. Yorumcu
ve stilist olarak, heyecan verici
ve hemen fark edilen duygusal
ancak güçlü bir tekniğe sahiptir.
Müzikçi ile dinleyici arasında
tam bir iletişim kurar. Besteci
olarak ınüzikte önerrıli bir güç
olarak isim yapını ; besteleri
birçok ınüzikçi tarafından plağa
doldurulmu , yapıtlarında
klavsen, santur ve bir Brezilya
vurmaçalgı ı olan Berimba gibi
alı ılınaını çalgıları da
kullanını tır. Düzenlemeler ve
orke tra uygulamaları da yapan
sanatçı, yeni bir akım başlatan
"Fly With The Wind" adlı
plağında yaylıçalgıları, "lnner
Voice "da koro ile bakırçalgılar
ve karru lı üflemeliçalgıları
değişik bileşirrıler halinde
kullaruru tır. 1978'de doldurduğu
"The Greeting"de i e orkestraya
uygulama becerisine ilginç iki
örnek vardır: Daha önce yaptığı
bir üçlü uygulamadan aldığı
giri i yoğunla tırını ve "Fly With
The Wind"in yaylıçalgı için olan
özgün geni eklini kısaltrru tır.
McCoy Tyner düzerılene
konusundaki anan ilgisini öyle
açıklıyor: ·Bu tıpkı bir çalgıyı

yeni öğrenm ye benziyor•.
McCoy Tyner'in albümleri
şurılardır: Horizon, Passion
Dance, Together, Milestone
Jazzstars in Conceıt, The
Greeting, Inner Voice,
Supertrios, Focal Point, Fly with
the Wind, Trident, Atlantis, Saına
Loyuca, Echoes of a Friend,
Erılightenınent, ong for the
ew World, ong for My Lady,
Sahara, Time for Tyner, Uptown,
Downtown.

AVERY SHARPE
Basçı Avery Sharpe 1954'de
Massachusetts'de doğdu. Müziğe
piyanoyla ba !adı, Gospel
tarzında kiliselerde çalı ınalar
yaptı; 16 ya ında bas çalınaya
ba !adı. Onu ilk etkileyen
ınüzisyenler Reggie Workman,
Jirnrny Garri on ve Ron Caıter
oldu. Massacim etts
Üniversitesi'ni bitirdikten sonra,
1 979-80 yıllarında ilk önerrıli
çalı ma ını Archie hepp'in
grubunda yaptı, daha sonra Art
Blakey and The Messengers'da
görev aldı. 198l'in başında da
yıllarca birlikte çalı tığı McCoy
Tyner'ın grubuna katıldı.
Clouds adlı grubla ilk albüın
çalı ma ını yapan Sharpe (Clyde
Criner/ piyano, Royal
Hartigan/davul), 1988 yılında
kendi adına Unspoken Words
adlı albümünü çıkardı. The
Young Lions adlı albüınde
Bobby McFerrin, Wynton
Marsalis, John Blake, John
Purcell, Chico Freeman gibi
müzisyenlere ayrı ayrı eşlik etti.
Slam tewaıt ve Major Holley
gibi basçılann kullandığı
Buzzing Bass (Basla ayru seste
vokal) tarzını kullanan Avery
Sharpe'ın yer aldığı bazı
albürrıler urılardır: Frank
Morgan ve McCoy Tyner ile
Major Changes; john Blake ile
Twinkling of an Eye; McCoy
Tyner ile Uptown/Downtown,
Double Trios, Live at The
Musicians Exchange, Cafe Ft.
Lauderdale, Live at Sweet Basil,
Bon voyage ve La Leyenda dela
Hora.
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HERBIE HANCOCK
WAYNE S HORTER
STANLEY CLARKE
OMAR HAKIM
Herbie HANCOCK, piyano/piano
Wayne SHORTER, saksofon/saxophone
Stanley CLARKE, bas/bass
Omar HAKIM, davul/drums
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Herbie Hancock 1970'li yıllann
çok yönlü ve geni kitlelerce en
çok tanınan caz
müzisyenlerinden biridir.
Özellikle 1964-1971 yılları arası
birçok önemli beste üretti ve
Bill Evans tarafından ba !atılan
bir piyano stilini geliştirdi.
Herbie Hancock fusion tarzma
yönelmekle ününü önemli
ölçüde arttırdı; 1970'lerin
sonlarından itibaren de farklı
tarzları eleneyerek bu ününü
korudu.
Asıl adı Herbert jeffrey Hancock
olan sanatçı 1 2 isan 1940'da
Chicago'da doğdu. Altı ya ında
piyano çalmaya ba laclı ve 20
yaşına kadar klasik piyano
çalı ınalarını sürdürdü. l l
Ya ında iken Chicago enfoni
Ork trası e liğinele Mozart'ın
bir piyano konçertosumı
yorumlayarak büyük ilgi çekti.
Ortaokul yıllarında caza ilgi
duyan Hancock, cazı kulaktan
ine lecli; Oscar Peter on ve
George hearing'in sololarmı
yorumlaclı. Hi-Lo's'un arınonileri
ve Clare Fi eber'in
düzenlemelerinden çok
etkilendi. 1956'da 16 ya ında
iken lowa'cla Grineoeli kolejine
kaycloldu, ama müzik
öğrenimine ara vermeeli ve okul
orkestraları için parçalar yazdı.
Mewn olduktan sonra
Chicago'ya döndü, Donald Byrd
tarafından grubuna alındı. Bu
arada Coleman Hawkins, Phil
Wo ds, Eric Dolphy, Oliver
Nelson gibi müzisyenlerle çalı tı.
Donald Byrd'ün kendisine
sağladığı elestek ve maddi
iınkanlarla da kendi adına ilk
albüınü olan Takin' Off'u
piyasaya çıkardı. Bu albüm için
en önemli bestelerinden biri
sayılan Watermelon Man'i
besteledi ve parça o dönem
Mongo antaınaria tarafından da
yorumlanınca çok popüler oldu.
Donald Byrd'le çalı maları

sırasında Bob Brookmeyer ve
Stan Getz'le de çalan Hancock,
1963 yılında Clark Terry ile
çalı tı. Bu çalı ınalar sırasında da
Mile Davis'in dikkatini çekti.
Hancock'un kariyerinde çok
önemli bir yer tutan Mile Davis
Group'a da aynı yıl katıldı ve
Ron Carter, Tony Williams ve
George Colleınan'la (daha onra
Wayne Shorter) birlikte çalı tı.
Piyanist olarak Bill Evans,
Horace Silver, Red Gadand
karı ımı bir stili olan Hancock,
Mile Davi Group'da büyük
başarı elde etti. Tekniğini ve
tarzını çok geli tirdi. Davi 'in
yeniliklere açık düşüncelerinden
yararlanarak ilk elektrikli
piyanoyu da "Mil In The Sky"
adlı albümde kullandı. I-lancock,
Mile Davi 'in Esp, Nefeıtiti, In A
Silent Way, Live In New York,
orcerer, Live At The Antibes
jazz Festival, My Funny
Valentine, Four & More, Big Fun
(1974), Get Up With lt ( 1 974),
Water Babies (1976) gibi
albümlerinde yer aldı.
1 968 yılına kadar Miles Davis'le
alışınalarını sürdüren I-lerbie
Hancock, Bennie Maupin, julien
Priester ve Eddie Henderson gibi
müzisyenlerin ele aralarında
bulunduğu Altılı'sını kurdu ve
ba arısını sürdürdü. 1971 yılında
ilk kez synthesizer kullanmaya
başladı; onun synthesizer
kullanınasında Patrick Glee on
önemli rol oynadı. Bu arada
birçok ünlü be teye de imzasını
attı: Maiden Voyage, Speak Like
A Child, Dolphin Dance, Eye Of
The Hurricane, Sorcerer bunlar
arasında sayılabilir.
197l'den itibaren cazdaki yeni
akımın gelişmesine paralel
olarak çalı ınalarını deği ik
türlere yöneltti. Elektronik
olanaklardan fazlaca
yararlanmaya başlayan Herbie
I-Iancock 1972 yılında Budist
oldu ve Mwandishi lakabını aldı.
1973 yılında hazırladığı
Headhunters albümü ile ilk ticari
ba arısını da eld etrni oldu.
Herbie Hancock yaptığı ba arılı
çalı malarta caz dünyası dı ında
da aranan bir be teci oldu ve
1966 yılında Antonioni'nin Blow
up adlı filminin müziğini
besteledi. Film müzikleri ile ilgili
çalı maları daha sonraki yıllarda
da devam eden Hancock'un
yaptığı bazı film müzikleri
arasında The Spook Who Sat
Behind The Door, Death Wi h,
·
joe Dancer ve oldier's Story
sayılabilir. Bill Co by'nin

hazırladığı H y! lt's Fat Albert
adlı çizgi filınin müziklerini de
yazan Herbie Hancock,
hatırlanacağı gibi, 1 986 yılında
Bertrand Tavernier'nin ünlü
'Round Midnight filminin de
müzikal sorumluluğunu
üstlenmi ti.
Elektronik olanaklardan, ritim ve
blues tarzının özelliklerinden
yararlanarak meydana getirdiği
tiliyle, uwn yıllar çeşitli albüm
ve konser çalı maları ile ticari
bakımdan büyük başarı elde
eden Herbie Hancock, bu arada
akustik cazla olan ili kisini de
kesmeciL 1977'de Ron Carter,
Tony Williams, Freddie Hubbard
ve Wayne Shorter'in da
bulunduğu bir ekiple turneye
çılktı. V.S.O.P. ve The Quintet
adlı albümleri yaptı. Chick Corea
ile iki tane İkili Piyano albümü
hazırladı.
1980'li yıllarda fusion ve akustik
caz tarzlarındaki çalı malarını
birlikte sürdüren Herbie
I-Iancock, 1984'de Wynton
Marsalis'in ele yer aldığı ikinci
V.S.O.P. çalışmasını yaptı.
1989'da I-leadhunter grubu ile,
Michael Breeker'in da bulunduğu
turnelere katıldı.
Herbie Hancock kendi albümleri
dışında birçok müzisyen ve
grubun albümünde de yer aldı.
Bunlar ara ında Bobby
I-Iutcherson, Wayne Shorter,
Pointer ister , We Montgomery,
Paul Desmond, Freddie
Hubbard, joe Farrell, Milt
jackson, Normon Connors,
George Benson, johnny Nash,
Stevie Wonder, Randy Bernsen,
Michael Brecker, Bunny Brunel,
Starıley Clarke, Michael
Colombier, jack Dejohnene,
Manu Dibango, Terumasa
Hino, Quincy jones, Mike
Lawrence, Branford Marsalis,
Wynton Marsalis, Bobby
McFerrin, Bank Mobley, Airto
Moreira, Alphonse Mouzon,
Milton Nascirnento, jaco
Pastorius, Flora Purim, Dianne
Reeves, L. Subramaniam, Nestor
Torres, Miroslav Vitous, Grover
Washington Jr., Sadao Watanabe,
Lenny White, Buster Williams,
Tony Williams, joe Zawinul,
Dexter Gordon, Grant Green,
joe Henderson, Lee Morgan ve
Stanley Turretine sayılabilir.
I-Ierbie I-lancock'un önemli
albümleri de şurılardır; Takin'
Off, Herbie Hancock, Maiden
Voyage, Fat Albert Rotunda,
Speak Like A Child, Mwandishi,
Death Wish, Man-Child, Thrust,

V.S.O.P., Future Shock, Lite Me
Up, Magic Windows, Monster,
unlight, Perfect Machine, My
Point Of View, Empyrean Isles,
Succotash, The Prisoner,
Crossings, Sextant, Headhunters,
Secrets, The Quintet, Feets Don't
Fail Me ow, Herbie Hancock
Quartet, Live Under The Sky, Mr.
I-lands, Sound System ve
Yiliage Life.

WAYNE SHORTER

Özellikle 1960'Iı yılların en
özgün besteci ve
saksofoncularından biri olan
Wayne Shorter, bazı beste ve
çalış tekniğindeki özellikleri ile,
Aıt Blakey ve Miles Davis
gruplarında standart şarkı
formlarının dışına çılkılmasına da
öncülük etmiştir. Aynı zamanda,
caz tarillinin en önemli fusion
gıubu olan Weather Report'un
kendine has stilinin oluşmasına
da büyük katkıda bulunmuş bir
müzikçidir.
25 Ağustos 1933 yılında
Newark/New jersey'de dünyaya
gelen Wayne Shorter müziğe 1 6
yaşında klarnet çalarak başladı.
Klasik müzik eğitiminin yanısıra
yerel Big-Band'lerde de çaldı. İlk
olarak Nat Phipps'in grubunda
adını duyuran Shorter, ilk önemli
çalışmasını Sony Stitt'in
gnıbunda yaptı. Daha sonra New
York Üniversitesi'ndeki müzik
öğrenimine devam etti.
1950'lerin sorılannda Five Spor
adlı bir grupta çalan Wayne
Shorter, askerlik yıllan olan
1956-1958 arasında Horace Silver
ile jam-Session'lara katıldı. Daha
sonra bir eleme sonucu seçildiği
ve adece bir ay kadar çalıştığı
Maynard Ferguson'un
orkestrasına girdi ve ilerki
yıllarda birlikte Weather Report'u
kuracağı jo eph Zawinul ile de
ilk çalışması bu grupta oldu.
Maynard Ferguson
orkestrasındaki kısa
çalı masından sonra Art

Blakey'in grubu olan jazz
Messengers'e geçen ve bu
dönemin başlarında, üzerinde
Coltrane'nın etkisi açıkça
görülen Shorter, 1959-1964 yılları
arasında bu topluluğun müzik
direktörlüğünü de yaptı. Art
Blakey ile çalıştığı yılların
sonlarında, Miles Davis onunla
ilgilenmeğe başladı ve bunun
sonucu olarak da 1 964'de Miles
Davis'in grubuna katıldı. Davis'in
be lisinde yer aldığı dönemde
Dolores, Orbits, Footprints, Iris,
Limbo, Vonetta ve Prince of
Darkness gibi bir çok bestesi ile
dikkat çekti. O tarihe kadar
tenor saksofon çalan Wayne
Shorter, Miles Davis'in gıubunda
olduğu 1 968 yılında ilk kez
soprano saksofon da çalmaya
başladı. Çok önemli
çalışmalarının olduğu Miles
Davis topluluğundan 1 970 yılı
başlarında ayrıldı.
Wayne Shorter, aynı yıl joseph
Zawinul ile birlikte Weather
Report topluluğunu kurdu ve
1985 yılına kadar da, aralılksız ve
büyük bir başarı ile gıuptaki
çalışmalarını sürdürdü; aralarında
Port of Entry, Pea ri of The Half
Shell, Plaza Real, The Elders,
Pinocchio, Tears, Euıydice,
Surucucu, Manolete, Non-Stop
Home, Mysterious, Traveller,
Swamp Cabbage'in de
bulunduğu birçok güzel beste
yaptı. Wayne Shorter, Weather
Report'da bulunduğu yıllarda
yaptığı solo çalışmaların Cl975'de
Native Dancer albümü gibi) yanı
sıra başka müzikçilerio
albümlerinde de yer aldı. Buna
Herbie I-Iancock'un V.S.O.P.
kadrosundaki çalışması, Tony
Williams, Bobby McFerrin,
Dexter Gordon, Freddie
Hubbard, Gil Evans, Lee Morgan,
McCoy Tyner, Michel
Petrucciani, Pino Daniele, joni
Mitchell, Milton Nascimento,
Carlos Santana, Steely Dan, jaco
Pastorius, Egberto Gisınonti'nin
albümleri örnek gösterilebilir.
Round Midnight filminde de rol
alan ve 1975 yılından itibaren bir
Budizın müridi olan Shorter,
1985 yılında Weather Report'un
dağılması ile kendi grubunu
kurdu ve daha fazla solo
çalışınalara yöneldi. 1 988 yılında
da Carlos Santana ile bir turneye
çılktı.
Wayne Shorter'ın yer aldığı
önemli albümler şunlardır: Solo
Albümleri; The All-Seeing Eye,
Adam's Apple, Mato Grosso
Feio, Second Genesis, Night
Dreaıner, Shorter Moments!rrip,
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Et Cetera, The Soothsayer,
Phantom Navigator, Super Nova,
Odyssey of Iska, Wayne Shorter,
Juju, Schizophrenia, Speak No
Evi!, Native Dancer, Atlantis ve
]oy Rider. Miles Davis ile:
Nefertiti, Miles Smiles, Filles De
Kilimanjaro, In A Silent Way,
Directions, Live At The Plugged
Nickel, Water Babies, E.S.P.,
Miles in The Sky, The Sorcerer,
Bitches Brew, Circle in The
Round, Heard 'Round The
World, Facets. Art Blakey ile:
Buhaina's Delight, Free For All,
Live Messengers, Night in
Tunisia, Roots & Herbs, The Big
Beat, Kyoto, Caravan, Freedom
Rider, Mosaic, Thermo,
lndestructible, Africaine, Ugetsu.
Weather Report'un tüm
albümlerinde.

STANLEY CLARKE

Akustik ve elektro basın büyük
ustası Stanley Clarke, 30 Mart
ı95ı'de Philadelphia'da doğdu.
Müziğe küçük yaşta keman ve
viyolonselle başladı; ancak elleri
keman için çok büyük, hacakları
da viyolonsel için çok uzun
olduğundan klasik kontrhas
dersleri almaya başladı. Okul
sıralarında çeşitli ritrn, blues ve
rock gruplarında çaldı. Daha
sonra Philadelphia Müzik
Akademisi'nin kontrhas
bölümünü bitirdi.
ı970'de ilk önemli çalışmasım
altı ay süre ile Horace Silver
grubunda yaptı ve daha sonra
Art Blakey, Dexter Gordon,
Thad Jones/ Me! Lewis, Gil
Evans, Stan Getz, ]oe Henderson
ile Pharoah Sanders gibi çok
usta cazcıların yanında çaldı.
ı97ı'de Chick Corea ile
çalışmaya başladı ve ı972'de
Corea'nın Return to Forever adlı
grubuna katıldı. Bu grupta Al
DiMeola ve Lenny White ile
birlikte çalıştı; daha geniş kitleler
tarafından tanınması da bu
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grupla oldu. Return to Forever
ile sekiz albümde yer aldı.
Akustik bastan elektro basa
geçişinde Chick Corea'nın büyük
rolü oldu.
ı973 yılında Clarke, ilk albümü
olan Children of Forever'i yaptı.
ı974'de Stanley Clarke adlı ikinci
solo albümünü piyasaya süren
sanatçı bu albümde ilk kez
Slap/Funk bas tekniğini kullandı.
Daha sonra kendi adına birçok
albüm çıkarak sanatçı, bu
albümlerde ilk kez piccolo bas
ve tenor bas kullandı. Bu
albümler arasında en önemlileri
Omar Hakim ı959 yılında New
School Days, ]ourney to Love, ı
York'da doğdu ve aynı kentteki
Wanna Play for You, Let Me
High School of Music and Art' ı
Know You, Rocks, Pebbles and
bitirdikten sonra Roy Ayers,
Sand, Time Exposure Find Out
'
Mike Manieri, David Sanborn,
Modern Man, Highw�y, If This
George Benson, Gil Evans ve
Bass Could Only Talk sayılabilir.
birçok soul ve pop müzik
Son albümü olan If This Bass
sanatçısının albümünde yer aldı.
Could Only Talk'ta ilk kez flyde
Daha sonra, asıl şöhretine
akustik bas kullanan Clarke,
hemen hemen tüm albümlerinde ulaştığı Weather Report grubuna
katıldı. ı982 yılından itibaren
Caz/Funk/Rock ögelerini ustaca
yaklaşık üç yıl Weather Report
biraraya getirmiştir. George
Duke ile beraber ı98ı ve ı983'te ile plak ve turne çalışmaları
yapan Omar Hakim, daha sonra
iki albüm çıkaran sanatçı, yine
Sting'in grubunda yer aldı ve bu
Duke ile beraber dört yıl
grupla da plak ve turne
boyunca turne yaptı. Stanley
çalışmalarını sürdürdü. Kendi
Clarke'ın en çok etkilendiği
adına ı989 yılında Rhythm Deep
müzikçiler Charles Mingus, Ron
Carter, Miles Davis, ]imi Hendrix, adlı bir albüm çıkaran Oınar
Hakim'in birlikte çalıştığı
James Brown, Bach, Wagner ve
sanatçılar ve yer aldığı albüınler
Stravinsky oldu. Birlikte çalıştığı
·şurılardır: Anita Baker ile Giving
birçok sanatçı arasında Dexter
You The Best I Got; David
Gordon, Flora Purim, Deodato,
Bowie ile Let's Dance ve
McCoy Tyner, Aretha Franklin,
Tonight; Miles Davis ile Tutu,
Tony Williams, Paul Simon,
Sie ta ve Amandla; Dire Straits
Santana, Jeff Beck, Paul Mc
ile Brothers in Arms; Brian Ferry
Cartney'i sayabiliriz. ı 4 Yıldır
ile Boys and Girls; Kenny G ile
aynı zamanda menejerliğini de
G Force; Special Efx ile Double
yapan Carolyn Clarke ile evli
Future, Confıdential ve ]u t ve
olan Stanley Clarke'ın dokuz
Nothing Like The Sun; Bob
yaşında bir de oğlu var.
Thompson ile Brother's Keeper
ve Say What You Want; Kazuıni
Watanabe ile Mobo ı ve Mobo
2; Weather Report ile Procession,
Domino Theory, Sportin' Life ve
This is This.

ÜMAR HAKIM
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THE ZAWINUL
SYNDICATE
Joe ZAWINUL,
klavyeliçalgılar ve Korg "Pepe"/keyboards and Korg "Pepe"

Gerald VEASLEY, bas/bass
Randy BERNSE , gitar/guitar
Michael BAKER, davul ve vokal/drums and vocals
Robert THOMAS Jr. , el davulları ve vokal/
hand drums and vocals

]OE ZAWI UL
Wayne horter ile birlikte caz
tarihinin en önemli
topluluklardan biri olan Weather
Report' u kuran josef Erich
Zawinul 7 Temmuz 1932'de
Viyana'da doğdu; sava yıllarını
büyük sıkıntı içinde doğduğu
kentte geçirdi. 1940'ların
ortalarında, genç ve yetenekli
müzikçiterin alındığı bir köy
okuluna devam etti ve burada
Franz Liszt'in ikinci kuşak
öğrencilerinden olan Valerie
Zschorney'den piyano dersleri
aldı. Daha onra Viyana
Konservatuarı'nda eğitimini
sürdürdü; piyano, nefesliçalgılar
ve akordeon çalmasını ilerletti.
Hans Koller ve 1952 yılında
tanıştığı, çalı ınalarını yıllarca
beraber sürdüreceği Friedrich
Gulda'nın yönetimindeki bazı
topluluklarda çaldı. ava tan
hemen sonra, Viyana'da
gösterilen Amerikan
filmlerinden, özellikle de Stormy
Weather'den çok etkilendi.
Zawinul kazandığı bir bur la
1959'da Aınerika'ya, ünlü
Berklee Müzik Okulu'na gitme
olanağını elde etti. O ıralarda
Bostan'da Storyville'de arkı
söyleyen Ella Fitzgerald'dan
önce sahneye çıkan trionun
piyanisti bir gün hastalanınca
Zawinul onun yerini aldı;
arkasından da Maynard
Fergu on'un bir piyanist
aradığını öğrendi ve
başvuru unun kabul edilip
gruba girmesinden sonra da
Berklee'deki öğrenciliği ona
erdi. Daha sonraki yıllarda uzun
süre beraber çalacağı Wayne
Shorter ile de ilk kez bu
toplulukta bir araya geldi. 1960
yılında Dinalı Washington,
Zawinul'u kendi topluluğuna
aldı; 21 ay çalıştığı bu grupta ilk
kez elektrikli piyanoyu
kullanmaya ba tadı. Daha sonra
bir ay kadar Joe Williaıns'a eşlik
tti; Ben Webster ve Coleman
I-lawkins ile çeşitli plaklar
doldurdu. 1961 yılında caz
alanında yorumcu ve besteci
olarak üne kavuşacağı ve dokuz
yıl boyunca üyesi olacağı
Cannonbali Adderley'in grubuna
katıldı; bu toplulukta iken
bestelediği "Mercy Mercy Mercy"
adlı parçası ile 1967'de Grammy
Ödülü'nü aldı. 1969 yılında
Adderley'in grubundan ayrılan
Zawinul, Miles Davis'in
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topluluğuna girdi ve burada jazz
rock, ya da daha çok kullanılan
adıyla fı.ısion türünde ilk önemli
çık�larını yapmağa ba !adı.
Miles'in, bestesi de Zawimıl'un
olan ·'ın A Silent Way" ile
'·Bitche Brew", "Live-Evil", "Big
Fun", "Directions", "Circle On
The Raund" gibi, bir kısmı
Weather Report dönemine ait
olan albümlerinde yer aldı.
joe Zawinı.ıl 1970 yılında Wayne
Shorter ve Çekoslovak ba çı
Miroslav Vitous ile birlikte,
türünde caz tarihinin en önemli
topluluklarından biri olan
Weather Report'u kurdu. Çe itli
müzik türlerini -özellikle caz,
rock ve folk-, çe itli Ülkelerin
etnik müziklerini ve teknolojinin
sağladığı tüm olanaklarla
kayna tırarak ortaya çıkaran ve
Airto Moreira, jaco Pastariu ,
Alphonse Mouzon, Victor Bailey,
Peter Erskine, Omar Hakim, Alex
Acuna, Chester Thompson gibi
ünlülerin de zaman zaman yer
aldığı Weather Report ile 1985
yılına kadar çalı tı. Weather
Report yıllarca en iyi elektrik
grup, en başarılı albüm
ödüllerini alırken, en iyi
synthe izer kullanan müzikçi
ünvanını alan Zawinul halen bu
ünvanını korumaktadır.
"Play Misty for Me" adlı filmele

Cannonbali Adderley grubu ile
görünen Joe Zawinul, "Pin
Striped Dream" adlı filmin de
müziğini hazırladı. Weatl1er
Report'un dağılmasından sonra
1986 yılında Peter Erskin, Robert
Thomas, Victor Bailey ve Steve
Khan ile birlikte Weamer
Update adı altında turnelere
çıktı; "Dialects" adlı solo
albümünü çıkardı. Aynı yıl
Friedrich Gulda ile iki piyano ve
Chick Corea'nın da katılmasıyla
üç piyano olarak bir Avnıpa
turnesi yaptı.
1988 yılında kurduğu Zawinul
ynclicate topluluğu ile önce
"The lmmigrant ", 1989'da da
"Black Water" adlı albümleri
doldurdu. Bu grupta saksafon
yerine elektrik gitar kullanan
Zawinul bu iki albüınde, gitarist
cott Henderson'ın yanı sıra
Abraham Laboriel, Alex Acuna,
Cornell Rochester, Rudy
Regalado, Gerald Veasley ,
Munyungo gibi müzikçilere,
Perri vokal grubuna, Richard
Page ve Cari Anderson gibi
şarkıcılara da yer verdi. Ayrıca,
kendi geli tirdiği "Pepe" adlı
aleti de ilk kez Zawinul
Syndicate grubunun
çalışmalarında kullandı.
joe Zawinul'un yer aldığı
albümler:
Kendi adına doldurduğu
Zawinul, Concerto Retitled,
Money In The Pocket, Ri e And
Fall Of The Third Stream,
Dialects. Cannonbali Adderley
ile Live At helly's, Mercy Mercy
Mercy, 74 Miles Away, Country
Preacher, The Cannonbali
Adderley Quintet & Orchestra,
In Person, Planet Earth, Sticks
And Soul, Nancy Wil on With
Cannonbali Adderley, Live In
Paris, jazz Work hop Revisited,
The Sextet, The Japanese
Concert, Coast To Coast,
Cannonbali Adderley In ew
York.
Ben Webster ile Trav'lin Light,
Soul Mates; Bud Sbank ve Bob
Cooper ile Hello Baden Baden;
Eddied Jefferson ile Letter From
Home, There I Go Again; Jirnmy
Forrest ile Out Of The Forrest;
Sam Jones ile Right Down Front;
The ewport House Band ile
The Newport House Band; Yusef
Lateef ile The Many Faces Of
Yusef Lateef. Miles Davis ile In A
Silent Way, Birehes Brew, Live-

Evil, Big-Fun, Directions, Circle
On The Raund. Weather Repoıt
ile Weather Repoıt, ı Sing The
Bocly Electric, Live In Tokyo,
Sweetnighter, Mysterious
Traveller, Tail Spinnin', Black
Market, Heavy Weather, Mr.
Gone, 8.30, ight Passage,
Weatl1er Report, Procession,
Domino Theory, Spoıtin' Life,
This ls This. Zawinul Synclicate
ile The Immigrants, Black Water.
Zawinul Syndicate ile İstanbul'a
gelen müzikçilerin daha önce
yer alelıkları bazı albümler
unlardır:

ROBERT THOMAS JR
vurmaçalgılar
Randy Bemsen ile Music for
Planet, People & Washing
Machines, Mo' Wasabi, Paradi e
Citizens; Mark Knobel/Mike
Gerber ile Gift of Vision;
Weather Report ile Night
Passages, Weather Report '82;
Monty Alexander ile Friday
Night, Saturday Night, Ivory &
Steel, Jaınboree.

GERALD VEASLEY
Bas, vokal
Bobby Lyle ile The journey; Bob
Thompson ile Brother's Keeper,
Say What You Want; Grover
Washington Jr. ile Strawberry
Moon, Then And ow; Zawinul
Synclicate ile Black Water; John
Blake ile Twinkling Of An Eye;
Ocleon Pope ile Alınost Like Me;
CorneU Rochester ile One
Mimıte Of Love; The Saxophone
Choir ile The Saxophone Choir.

RANDY BERNSEN
gitar, gitar synthesizer
Kendi adına Music For Planets,
People & Washing Machines,
Mo' Wasabi, Paraciise Citizens;
Mark Colby ile One Good Turn.
Randy Bemsen kendi
albümlerinde Wayne Shorter,
Herbie Hancock, Bob James,
Urszula Dudziak, Michael
Urbaniak, Steve Gadd, Peter
Erskine gibi ünlülerle çalınıştır.

MiCHAEL BAKER
davut
Max Bennett ile Images; Stanley
TLırrentine ile La Place; Billy
Childs ile Twilight Is Upon Us;
Bobby Lyle ile Ivory Dreams,
The Journey; Dianne Reeves ile
The Nearness Of You.
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INTI-lLLIMANI

INTI-lLLIMANI
JOHN WILLIAMS
PACO FENA
INT!

lLLIMANI :

Horacio SALINAS, Renato FREYGGANG, Max BERRU
]ose SEVES, ]orge COULON, Marce!Jo COULON, Horacio DURAN

John WILLIAMS, gitar/guitar
Paco PE A, gitar/guitar

�
�

Katkılarmdan dolayı YAPI MERKEZi İNŞMT VE SANAYİ A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thank YAPI MERKEZi iNŞMT VE SANAYi A.Ş. for their contributions.

BRITISH AIRWAYS

john Williams ve Paco Pefıa 'nın uçak biletleri ingiliz Havayolları tarajindan.

7 karşılannı.ıştır/Mr. john Williams and Mr. Pcıco Pefıa have beeııjlown in by
courtesy ofthe British Airways
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İnti-İIIimani, And dağlarının
yük ek yayialarında ya ayan
kızılderililerin konuştuğu
Ayınara dilinde ·Gün Tanrısı"
anlamına gelmektedir.
1 967'de ili'nin ba kenti
Sanıiago'cla kurulan inıi
İIIimani'nin üyeleri, bir müzik
topluluğu olarak bir araya
geldikleri zaman, önce
kendilerini Latin Am rika'nın en
iyi topluluklarından biri haline
getirecek olan amaç ve
özellikleri belirlecliler. Topluluk
üyelerinelen Horacio alinas
kuruluşu öyle anlatıyor:
· 1959'claki Küba devriminden
sonraki yıllar, kıta hala heyecan
içinele olduğundan Latin
Amerika için çok önemli bir
dönemdi. O tarihlerele Violeta
Parra ili sanat dünyasında yeni
yeni adını duyurmağa ba lamıştı
ve Şili'nin elikkatini diğer
halklar, kültürler ve o zamana
kadar hiç cluymaclığırnız
ritimlere çeken ele o oldu. Kısa
süre sonra bize, Güney
Amerika'ya ait olduğunu
keşfettiğimiz bu müziğe
gerçekten a ık olduk.
Grubumuz özellikle And müziği
ile i lgilendiğinden ilk birkaç
yılıınızı, müzik ve çalgılar
konusunda daha fazla öğrenmek
için Bolivya, Peru, Ekvador ve
Arjantin'de dola arak geçirdik·.
Topluluk Güney Amerika'nın
zengin müzik mirasını olu turan
ve Avrupa, yerli, Afrika ve
'Me tizo' (melez) kültürlerinden
gelen nefesli, yaylı ve
vurınaçalgıları, arp, panelereta
ve ağaç gövdesinden yapılan
boınbo gibi değişik davulları
kullanmaktadır. inti İllimani'nin
kullandığı çalgılar arasında: Flüt,
piccolo, oprano-saksofonun
yanısıra geleneksel
üfleıneçalgılar olan kena,
zampona ve rondador; üç klasik
gitar, normal gitardan biraz daha
küçük ve 12 teli olan 'Tiple' adlı
Koloınbiya gitarı ve boyu daha
da küçük olan Venezüella çalgısı
'Cuatı·o'; Bolivya, Penı, kuzey
Şili ve Arjantin'de kullanılan ve
Güney Amerika'da yaşayan
keıtenkele cin i bir hayvan olan
Arınadilio'nun kabuğundan ses
kutusu yapılan 'Charango' ve
Meksika gitarı ( İnti-İllimani,
aslında altı telli olan bu Meksika
gitarının iki telini çıkararak bir
çe it kontrbas haline getirıni tir).
Ayrıca, kısa ve ok geni
boyunlu ve ekiz telli banço,

dulcimer (bir çeşit kanun),
keman ve çeşitli vurmaçalgılar
da topluluk tarafından
çalınma ktadır.

gerisinde belli bir kültürden
gelen insanların olduğunu
hissetmelerini istiyoruz. Ancak
müziğinıizin zamanla
sınırianmasını da istemiyoruz.
Ula mak istediğimiz Amerika
And müziğidir ve ne yaparsak
yapalım, çıkış noktaınız da
budur: Afrika köklerimizi
araştırmak, Avrupa'daki
ya arrumızda da Stravinski ve
Balkanların halk müziğini
sindirmek istiyoruz.

İnti-İilimani'nin müziği, halk
geleneğine bağlı olmasına ve
ona saygı duymasına rağmen
mükemmelle tirilmi çağda bir
üründür ve topluluk, folkloru
kendi dillerini geliştirmek için
bir hareket noktası olarak
değerlendirmektedir: Böylece
müzikleri hem geleneksel, hem
de çağda unsurları ve Avrupa'da
15 yıldır sürgünde yaşamanın
getirdiği etkileri de taşır.
Şarkılannın temaları da
önemlidir: Bu temalar için
eruda, Guillen, Nazoa gibi
Güney Amerikalı şairlerin,
İspanyol airi Alberti ve Violeta
Parra, Atahualpa Yupanqui,
Victor ]ara, Patricio Manns gibi
şarkıcıların, halk azanlarının
Latin Amerika insanından,
onların ümitlerinden, ya am, aşk,
çalışma, hür olma haklarından
söz eden şiirlerinden
yararlanrnaktadırlar. Topluluğun
yorumladığı müziğin çoğu ise
Horacio alinas tarafından
John Williams 1 941 'de
bestelerunektedir.
Avu tralya'nın Melbourn
1973 yılında Ailende
kentinde doğdu ve gitara dört
hükümetinin yıkılına ından
yaşında babası ile başladı. Ailesi
sonra ili'yi terkederek Roma'ya
1952'de Londra'ya yerleşince
yerle en İnti-İllirnani Avrupa,
egovia ile tanıştı ve bir süre
Güney Amerika, ABD ve
onunla çalıştı. Segovia'nın
Kanada, Japonya ve
önerisi üzerine İtalya'daki Siena
Avustralya'ya turneler yapmaya
Müzik Akademisi'ne girdi ve
başladı. Müzikal yapıları i e
orada beş yıl burslu olarak
müzik aletleri ve folklor ritimleri
eğitim gördü. İngiltere'ye
olarak temelde Latin Amerikalı
dönüşünde Krallık Müzik
olarak kaldı; ancak son
Koleji'ne devam etti, piyano ve
yapıtlarında Akdeniz'in ele etkisi
müzik teorisi eğitimi gördü.
olduğunu topluluk yadsımıyor.
Londra'daki ilk konserini 1955'de
1988 Eylülünde ülkelerine, ili'ye Conway Hall'da verdi. Bunu
dönme izni verilen topluluk,
1 958'de Wigmore Hall'daki
havaalanmda büyük bir
resitali, onra da Paris ve
kalabalık tarafından karşılandı.
Madricl'de verdiği başarılı
Santiago'da La Bandera
konserler izledi. 1 962'de
Parkı'nda verdikleri konseri
ovyetler Birliği'ne, ertesi yıl da
1 30.000 kişi izledi; İoti-İIIimani,
Japonya ve ABD'ye turne yaptı.
daha sonra Tracy Chapman,
Müziğinin her tür insan
Peter Gabriel, You ou N'Dour,
tarafmdan dinlenmesi
Bruce Springsten ve Sting ile
gerektiğine inanan John
birlikte Mendoza'da (Arjantin)
Williams, Val Doonican ve Cleo
yapılan Uluslararası İnsan
Laine'in TV programlarında
Hakları Derneği'nin ·Human
Julian Breaın, Paco Pefıa, Barney
Riglıts ow• adlı kon erine
Ke sel, İtzhak Perlman, Andre
katıldı.
Previn ve Joe Pass gibi
İnti İllimani son yıllarda sinema,
sanatçılada birlikte yer aldı.
televizyon ve bale müzikleri
Sanatçı ayrıca Ronnie Scott'un
bestelemek ve yorumlamak gibi
caz klübünde bir mevsim
yeni uğra larla da ilgilenrneye
boyunca çalan ilk klasik
ba !adı (BBC filmi ·Fiight of the
müzikçilerden bir oldu. 1 979'da
Condor• ve Rambeıt Bale için
dört müzikçi ile birlikte, konser,
·Ghost Dances• gibi). Topluluk
televizyon ve plak alanında çok
üyeleri bu konuda şöyle diyor:
ba arılı olan Sky adlı bir grup
·Bizi clirıleyenlerin, müziğimizin

]OHN WiLLiAMS

kurdu. Topluluk Londra'da
Dominion Tiyatrosu'ndaki bir
haftalık programları dahil 28
günde 26 konser verdi. 1 984'de
topluluktan ayrılan John
Williams yaşamını resiraller ve
orkestra konserleri ve zaman
zamanda •John Williams ve
Dostları· adlı grubuyla yaptığı
çalışmalarla geçirmektedir.

1 983 yılında Ramon Montoya
Ödülü'nü alan Paco Pefıa,
1 986'da America's Guitar
Magazine tarafından ·En İyi
Flamenco Gitarist• seçildi;
1 985'de de Ratterdam
Konservatuarı'na Flamenco
profesörü olarak atandı.

PACO PENA
Ünlü Flamenco gitarcı Paco Pefıa
1 942'de Cordoba'da doğdu ve
küçük yaşlarda gitar çalmaya
başladı. 12 Yaşında profesyonel
olarak müzik topluluklarında
çalışmaya başladı ve kısa
zamanda da Rameneo eşlikçi
olarak tanındı. 1 963'de ilk kez
Londra'ya gitti ve ilk kez solist
olarak sahneye çıktı. İlk solo
resiralini Wigmore Hall'da
1967'de veren Pefıa'nın o
tariliten itibaren de ünü ve
dirıleyicisi durmadan arttı.
Roruıie Scott'un caz klübündeki
çalışı, soprano Victoria Los
Angeles ile Royal Albert
Hall'daki kon eri, John Williams
ile ortak resitali hem İngiltere'de,
hem de kıta Avrupa'sında büyük
yankılar uyandırdı. 1 983 yılında
New York'ta verdiği ilk resitali
için New York Times şöyle
yazınıştı: ·Pefıa gerçek bir
virtüoz; bir ölüıniünün sahip
olabileceğinin ötesindeki teknik
yeteneği ile dinleyiciyi
kendinden geçinneyi beceriyor•.
Pefıa 1981'de Cordoba'da,
dünyarun çeşitli ülkelerinden
gelen ve Rameneo sanatını kendi
doğal oıtamında öğrenmeyi
isteyenler için ·Centro Flamenco
Paco Pefıa·yı (Paco Pefıa
Flamenco Merkezi) kurdu ve on
yıldan beri de, Flaınenco'nun
dışındaki diğer gitar müziklerini
de kapsayan uluslararası bir gitar
festivali düzenlemektedir. Bu
festival sırasında John Williams,
Paco de Lucia, Mario Escudero,
Eduardo Falu, B.B.King, Leo
Kottke gibi sanatçıların
yönettikleri ihtisas kursları
düzenlerunektedir. Paco Pefıa
1 970'de, Rameneo sanatını bir
bütün olarak göstermek
amacıyla, Flamenco Topluluğunu
kurdu ve bu topluluk Edinburg,
Hong Kong, Adelaide
(Avustralya), Atina ve İstanbul
festivallerine katıldı; Londra'da
Royal Festival Hall, Sadler's
Wells Tiyatrosu, Barbican ve
Royal Albert Hall'da salıneye
çıktı.
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ESİN AFŞAR
.. ..
Deniz TÜNEY, piyano/piano
Tahsin UNUVAR, soprano saksofon, flüt/so_Qrano saxophone, flute
Hasan ESEN, kemenç.e, ud, Şuayip _YELTAN, bas/bass
Uskan ÇELEBI, vurmaçalgılar/percussions
"YUNUS EMRE VE SEVGi ŞARKILARI/YUNUS EMRE AND LOVE SONGS"
İşitin ey yarenler

Söz!Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar

Ah dost deyu deyu
Söz/Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar

Bir ben vardır bende benden içeri

Ne söylerler ne bir haber verirler

Gel dosta gidelim

Gülnihai

Söz!Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar
Söz!Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar

Sabahtan uğradım/Evlerinin önü Mersin
Anonim/Anonymous

La Chanson d'Anatolla

(Gurbet Yorganı: Söz!Wording: Metin Eloğlu)
Fransızca çevirVFrench translation: Eddy Marney
Müzik/Music: Selmi Andak

Bana seni gerek seni

(Fransızca çevirVFrench translation: Abidin Dino)
Söz!Wording:Yunus Emre
Müzik!Music: Itri

Gel gör beni aşk neyiedi
Söz/Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar

Gümüş Ay

Söz ve Müzik/Wording and music: Esin Afşar

Odam kireçtir benim

Badrum Türküsü/A song from Badrum
Düzenleme/arranged by: Ahmet Güvenç, Deniz Tüney

Yoh - Yoh

Söz ve müzik/Wording and music: Kul Ahmet

ARA • INIERMISSJON
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öz/Wording: Yunus Emre
Müzik/music: Deniz Tüney, Ahmet Güvenç
Söz ve Müzik/Wording and music: Dede Efendi

Aşka erer miyim?

Söz!Wording: Aslan Tunçata
Müzik/Music: Esin Af ar

Şöyle garip bencileyin

Söz!Wording: Yunus Emre
Müzik/Music: Esin Afşar

Çıktım erik dalına

Söz/Wording: Yunus Emre
Müzik!Music: Otantik/Authentic
Düzenleme/Arranged by: Ahmet Güvenç, Deniz Tü ney

Tahir ile Zühre

Söz/Wording: Nazım Hikmet
Müzik/Music: Tarık Öcal

Bu dünyadan gider olduk
Söz/Wording: Yunus Ernre
Müzik/Music: Esin Afşar

Masallann sonu

Söz/Wording: Bilgesu Erenus
Müzik/Music: Tarık Öcal

Üsküdar

Düzenleme/ Arranged by: Andre Kerr, Esin Af ar

Drama Köprüsü

Anonim/Anonymous

Macaristan'a gönderildi.

Esi AFşAR
Bir diplomat kızı olan Esin Af ar,
İtalya'da doğdu; Ankara Devlet
Kon ervatuarı piyano bölümünü
bitirdi. Maria Callas ve Leyla
Gencer'in hoca ı olan Madam
Hidalgo ve Madam Böhm'den
an der leri aldı.
Piyanist olarak görev aldığı
Devlet Tiyatrosu'nda genel
müdür Muhsin Ertuğıııl'un
önerisiyle girdiği sınavı
kazanarak 1 2 yıl tiyatro
oyunculuğu yaptı. Konuk sanatçı
olarak Meydan Sahnesi'nde
oynadığı "Fanta tiks" i imli
müzikal oyundan onra müzik
dünyasına atıldı; daha sonra
Ruhi u ile çalı arak folk müziğe
yöneldi ve çağdaş folk müziği
yaparak bu akımı yeniden
başlanı. Devrin Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri Çağlayangil
tarafından "Diplomatik Sanatçı"
ünvanı ile parlaınenterlerle
birlikte konserler vermek üzere
·

1 969 yılında Jacques Bre! ile
birlikte "Dario Moreno" ödülünü
aldı, Fransız Televizyonu'nda
"Tele Diınanche" ve "Midi
Magazin" programiarına çıktı,
Monaco Prensesi Grace Kelly
tarafından "10 Televizyon
Fe tivali"ne davet edildi, Gilbert
Becaud ve )osephine Baker ile
konser verdi; Romanya'da
Braşov Uluslararası Müzik
Festivali'nde "Eleştirmenler
Ödülü"nü aldı.
E in Afşar 1970-80 yılları
ara ında Türkiye'de Yılın En İyi
arkıcısı seçildi (1970),
Bulgaristan'da Uluslararası Altın
Orfe Müzik Festivali'nde
üçüncülük ödülünü aldı;
Dışişleri Bakanlığı tarafından
gönderildiği İtalya ( 1 970),
Tokyo, İngiltere, İtalya, Belçika
ve Tunus (1972), Kudüs ( 1 973),
ydney ve Melbourne'da (1974)
konserler verdi; Tokyo'da NHK

ve Sofya televizyonlarında
programlar yaptı. 1975'te
İsrail'de yapılan "Akdeniz Halk
Şarkıları Festivali"de Selmi
Andak'ın bir bestesiyle dördüncü
oldu; İstanbul'da konserler verdi.
İngilizceden çevirdiği "Kırmızı
Pabuçlar" adlı eseri dört yıl
süreyle Ankara ve İstanbul
Devlet Tiyatroları'nda,
televizyonda oynandı.

arada Kültür Bakanlığı tarafından
finanse edilen, "Mevlana" plak
çalışınasına da başladı.

1982-83'de Bilgesu Erenus'un tek
kişilik oyunu "Kelaynaklar"da
oynayan, 1985'te Fransa'da bir
turne yapan ve 1 986'da da Paris
Şehir Tiyatrosu'nda konser veren
ve Orient Express 1 . Avrupa
Festivali'ne katılan, aynı yıl
"Dünün ve Bugünün
Türkiye'sinden Şarkılar ve iirler"
adlı ilk uzunçaları Paris'te
Horizon plak şirketi tarafından
piyasaya çıkarılan Afşar, dört
yıldır Fransa'da sürekli konserler
vermektedir.
Kasım 1 987'de Turizm
Bakanlığı'nın daveti üzerine
Zürih'te konser verdi; 1 988
Ocağında Juliene Greco ve lrene
Papas gibi ünlülerin de katıldığı
ve Paris'te düzenlenen "Orient
Occident Mediterranee"
Festivali'nde bir solo konser, altı
radyo ve beş de televizyon
programı yaptı; aynı yıl Lozan'da
konserler verdi. 1 989
Haziranında Fransa'nın Toulou e
kentinde yapılan "Racine"
festivaline katıldı.
1 989 yılında Kültür Bakanlığı'nın
de teğiyle, Yunus Emre beste
çalışmalarını kaset olarak
hazırlamaya başlayan sanatçı,
aynı bakanlık tarafından
hazırlatılan "Yunus Emre"
filminin müziğinde "Bir ben
vardır bende benden içeri" adlı
bestesi yeraldı. Aynı kapsamda
hazırlanan filmlerden olan
"Mevlana"da ise sunucu rolünü
ü tlendi (Bu film yabancı ülke
1V'leri için hazırlanmıştır). Aynı
dönemde Aya İrini ve Efes Antik
Tiyatrosu'nda konserler verdi ve
yeni bir gnıp kurdu.
18 Mayıs 1 990'da Audincouıt'da
(Fransa) ırkçılığa karşı
düzenlenen ve Polonyalı,
İspanyol, İtalyan, Portekiz,
Cezayir ve Tunuslu sanatçıların
katıldığı bir festivale davet edildi.
1991 Yunus Emre Yılı nedeniyle
yuıtiçi ve yurtdışında
(Uzakdoğu, Avrupa, Amerika)
konser hazırlıklarına başladı. Bu
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MAZHAR FUAT O ZKAN
-

-

Mazhar ALANSON, gitar, vokal/guitar, vocal
Fuat GÜNER,, gitar, vokal/guitar, vocal
Özkan UGUR, vokal, bas gitar/vocal, bass guitar

MF Ö
Pop müziğin Türkiye'deki
temsilcileri diyebileceğimiz
MFO, konserlerinde sözlerini
kendilerinin yazdıkları ve
besteleelikleri parçaları
eslendirmektedir. Kendilerine
özgü stilleriyle yıllarca pop
müzik listelerinin başında
kalmayı başaran üçlü, Türkiye'yi
iki kez Eurovisian arkı
Yarı ması'nda temsil etmi ve dı
basında olumlu eleştiriler
almıştır. Yirmibir yıllık
beraberliklerinin son yedi yılına
beş uzunçalar, altı kaset, iki CD,
. sayısız konser, televizyon
programı ve ödül sığdıran MFÖ,
bir de film çevirmiştir.

MAZHAR ALAN o
1950 yılında doğan Alanson,
Ankara Devlet Konservaruan
Yüksek Bölümü'nü bitirdikten
sonra beş yıl Devlet
Tiyatı·osu'nda çeşitli oyunlarda
ba rolü oynadı. 1 980'da
tiyatrodan ayrılarak, yıllardır
birlikte müzik yaptığı MFÖ ile
profesyonel olarak çalı maya
ba ladı. Grubun repertuarındaki
birçok parçanın söz yazarı ve
besteci olan Mazhar Alanson,
aynı zamanda gitar çalmakta ve
şarkı söylemektedir.

FUAT Gü ER
1948 yılında istanbul'da doğan
Fuar Güner, beş yıl süreyle
inşaat mühendisi olarak
çalıştıktan sonra, 1960'dan beri
gönül verdiği müzik
çalı�malarını 1 979'dan itibaren
MFO'da profesyonel olarak
sürdürmektedir. Grupta söz
yazarı, be teci ve gitarist olarak
görev yapan Güner, son yıllarda
kurduğu müzik kayıt
stüdyosuyla, ileri teknolojik
olanaklarla plak ve kayıt
yapımcılarına hizmet
vermektedir.

ÜZKAN UGUR
MFÖ'nun en genç elemanı olan
Özkan Uğur, 1953 yılında
doğdu. 1 970'den itibaren
MFÖ'da bas gitarist, olist ve
besteci olarak gruptaki
çalı malarını ürdürmektedir.

Katkılanndan dolayı VESTEL ELEKTRONiK GEREÇLER TİCARET LTD.ŞTİ. 'ne teşekkür
ederiz.
We should !ike to thank VESTEL ELEKTRONiK GEREÇLER TİCARET LTD.ŞTİ. for their
contributions.
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� ve YemeğinMükemınelBeraberli�...
Öğle yemekleri, yoğun iş günlerinin anlamlı soluğu oldu
ğu �bi, iş görüşmelerinin bir devamı veya konuklannızı
ağırladığınız seçkin bir davet olabilir. Ayncalıklı bir öğle
yemeği düşlediğinilde lezzetiyle, servisiyle, saygın ve
özel onamıyla, ardından mükemmeldi dedirtecek bir
mekan arzularsınız...
Iş ve yerneğin her zaman mükemmel beraberliğini oluştu
ran "S" Restaurant, iş dünyasının seçkin mensupianna
yönelik çok özel bir öğle yemeği hizmeti sunuyor...
"S" Club Business Lııncb...
"Business Luncb" da dört farklı mönü var. "S" lezzetini doyasıya tatmak isteyen Goıırmet misafirlerimize
Gmd Salon Special Menu'yü; hareketli bir güne Boğazın ve babann güzelliklerini katmak isteyen misafir
lerimize "Snack"te iddialı olduğumuz Greea Ternce Special Menu'yü tavsiye ediyoruz. Aynca öğle
yemeklerinde hafif bir nıönü arzu eden fonnuna düşkün misafırlerimiz, Graııd Salon ve Terrace'de ayn ayn
sunulan Diet Meau den birini seçebilirler... lstanbul'un seçkin lıaııımefeııdileri, günlük programianna "S" ay
'

ncalığını eklemek isterlerse "S" Club � Lımdı'm döıt ayn ınönüsii ile onlara da biımet etmekten
mutluluk duyacağız.

"Business Lundı" nıönülerimizi iş yaşamının ihtiyaçlan doAJultusundi lıazıdadıl Özel fiyatlannın yanıs111
zengin bir seçim imkanı da getiriyor. Öğle yemeğiDize ayırdığmız zamana göre iki farklı mekaııımızdaıı

birini tercih edebiliısiııiz.
"Buiıess Ludı" sofralanyla her zaman en iyiyi sma çabasııida olan "S" nin.
iş hayatında özel bir yeri olacağıııa inanıyoruz. Iş ve

1991

yemeğiıı �� baalıediğiııi

oluşturan "Business Lımch"ın, yoğun günlerinize Özel bir tat tat.ıit dileıiz."
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YENI TURKU
Derya KÖROGLU,

bağlama, solo vokal, akustik ve elektrik gitar, vurmaçalgılari

baglama, vocal, acoustic and electric guitar, percussions

Selim ATAKAN, klavyeli çalgılari keyboards
Cengiz ONURAL, klasik kemençe, İspanyol gitarı, buzuki/
classical kemençe, Spanish guitar, bozouki

Murat BUKET,

ud, vokal, İspanyol gitarı, vurmaçalgılari

ud, vocal, Spanish guitar, percussions

Tuğnıl BAYRAK, bas gitari bass guitar
Halis BÜTÜNLEY, vokal, davul, vurmaçalgılarlvocal, drums, percussions
Tayfun DUYGULUER, klarnet, soprano saksofon/clarinet, soprano saxophone

YENİ TüRKü
Ankara'da 1978'de kurulan gnıp,
ilk albümü olan "Buğdayın
Türküsü"nü 1979'da çıkardı.
Grubun adı bir bakıma yaptığı
müzik türünü de açıklıyordu:
Geleneksel ve etnik özellikler
taşıyan müzik aynı zamanda
günümüz insanının kulağına da
hitap etıneli, Türkü'ler
'Yeni'lenıneliydi. Bu ilke ile yola
çıkan grup yaptığı müziğe Ege
ve Akdeniz yöresinin esintilerini
de katarak 1983'te "Akdeniz
Akdeniz" adlı uzunçalarını
çıkardı. İçerisinde bugün dahi
çok sevilen parçaların yer aldığı
albüm, coşku ve hüznün içiçe
yaşandığı Akdeniz duyarlılığını
yan ıtan bir karaktere ahiptir.
Yeni Türkü'nün müziği arka
planda, geniş bir ses frekan ına
yayılan Batı Müziği çalgıları ve
arınani teknikleriyle, ön planda
zengin metodik tınılara sahip
Türk Müziği çalgılarının
kaynaştırılmasına
dayanmaktadır. "Günebakan"
uzunçaları ile birlikte, ud ve
bağlamanın yanısıra kla ik
kemençe ve kanun gibi Türk
Müziği sazlarına daha yoğun yer
veren Yeni Türkü bir yıl onra,
1987'de "Dünyanın Kapıları" ile
aynı çizgiyi sürdürdü.
Yeni Türkü'nün şarkı özlerinin
bir bölümü çağdaş Türk
şairlerinin, Can Yücel, Turgay
Fişekçi, Yaşar Miraç, Edip
Cansever, Lale Müldür'ün
eserlerinden olu ur. Öte yandan,
sevilen birçok arkının sözleri
de Murathan Mungan ve Meral
Özbek'e aittir.
1988 yılında çıkardıkları
"Yeşilmişik" albümü, Yeni Türkü
grubunu çok geniş yığınlara
ulaştıran bir dönemin habercisi
oldu. Bu yıllarda yurt içinde ve
Hollanda, Norveç, İngiltere ve
Almanya gibi ülkelerde
konserler veren grup 1 990
yılında "Vira Vira" albüınüyle
çalışmalarını sürdürdü.
Konserlerinden canlı kayıtların
biraraya getirildiği "Rumeli
Kanseri" ise 1991'de piyasaya
çıktı. Basın tarafından 1989 ve
1990 yıllarının 'En İyi Topluluğu'
eçilen Yeni Türkü, "Vira Vira"
adlı şarkısıyla TRT'nin 1990
Müzik Ödülü'ne layık görüldü.
Albümlerinin yanı sıra film ve
belge el dizi müzikleri de yapan
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grup 1 982'de "Delikan" filminin
müziği ile inema Yazarları
Derneği ödülünü, 1983 yılında
da "Derman" filmiyle Antalya
Altm Portakal müzik ödülünü
kazandı.
Albümleri: Buğdaym Türküsü
(1979), Akdeniz Akdeniz (1983),
Film Müzikleri (1985-Kaset),
Günebakan (1986), Dünyanın
Kapıları (1987), Yeşilınİ ik
(1988), Vira Vira (1990), Rumeli
Konseri ( 1991)

Deıya KÖROGLU 1955
yılında istanbul'da doğdu.
Yüksek öğrenimini Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesinde tamamladıktan
sonra ekonomi üzerine master
yaptı. Bağlama, vurmaçalgılar,
akustik ve elektrik gitar çalan
Köroğlu, grubun bestecilerinden
olup solo vokal görevini de
üstlenmiştir.

Cengiz ONURAL

1961 'de
İstanbul'da doğdu. Boğaziçi
Üniversitesi Makina Mühendisliği
bölümünü bitirip İşletme üzerine
master yaptı. Grubun
bestecilerinden olan Onural
klasik kemençe, İspanyol gitarı
ve buzuki çalmaktadır.

Halis BÜTÜNLEY 1956
yılında İstanbul'da doğdu.
Profesyonel müzisyen ve
tonmayster de olan Bütünley,
grupta vokal yapmakta, bateri
çalmaktadır.

Selim ATAKAN

Murat BUKET 1954 Ankara
doğumludur. Boğaziçi
Üniversitesi Ekonomi bölümünü
bitirdikten sonra işletme üzerine
Master yapmıştır. Grupta
vurmaçalgılar, ud, İspanyol gitarı
çalmakta ve vakalist olarak
söylemektedir.

Tayfun DUYGULUER

1951 yılında
Londra'da doğdu. Hacettepe Tıp
Fakültesinden patoloji uzmanı
olarak mezun olduktan sonra
Belediye konservatuarında
piyano öğrenimi gördü. Grubun
bestecilerinden olan Atakan,
çeşitli film ve tiyatrolara
müzikler de yazmaktadır. 1 989
yılında Antalya Altın Portakal
Film Festivalinde en iyi film
müziği ödülünü alan Atakan,
grupta klavyeli çalgılar
çalmakta dır.

1 969'da İstanbul'da doğdu.
Halen konservaruar öğrencisi
olan Duygı.ıluer, klarnet ve
soprano saksofon çalmaktadır.

Tuğrul BAYRAK

1951 yılında
Sıvas'ta doğdu ve ODTÜ Jeoloji
bölümünü bitirdi. Bas gitar çalan
Bayrak Bilgisayar Sistem
uzmanıdır.
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BETTY CARTER

VE ÜÇLÜSÜ/AND HER
TRIO
Peter MARTIN, piyano/piano
Dwayne BURNO, bas/bass
Gregory HUTCHINSON, davul/drums

PARUAMENT

·"�

Katkılanndan dolayı PARliAMENTJAZZ'a teşekkür ederiz.
ıve should !ike to thank PARLIAMENTjAZZfor their contributions.
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BETIY CARTER
Caz müziğinin en dinamik
"Seat" şarkıcılarından biri
olan Betty Caıter müzik
yaşamında ba ka
vokalistlerden etkilenme
yerine, daha çok çalgılardan
etkilenıniştir. Teknik
kontrolu olağanüstü olan
Carter'ın yo111ınlarıncla i itsel
faktörlerin yanısıra görsel
faktörler ele çok önemli bir
yer tutar. Diğer bazı
şarkıcılardan farklı olarak da,
bilinen standaıt caz
parçalannı öylemek yerine,
daha çok kendi b stelerini
öyleıneyi yeğler.
Asıl adı Lillie Mae jones olan
Betty Carter 16 Mayıs
1930'da Flint/Michigan'da
doğdu. Gençlik yıllarında
babasının koro şefliği yaptığı
kiliseele piyano çaldı, orta
okulda iken ele Bebop
tarzını fark etti;
konservatı.ıarda piyano
eğitimi gördü. 1947 yılında,
1 ir lokalde dinlediği Charlie
Parker'dan çok etkilenen
Caıter, Dermit'teki Paraciise
Theatre'cla yapılan amatör
şarkıolara açık bir yarışınayı
kazanarak şarkıcı olmaya
karar verdi. Cl1arlie Parker,
Dizzy Gillespie gibi
müzikçilerio bazı sololarını,
"sesim hep viyolonsel gibi
çıkıyor" dediği sesi ile taklit
eden sanatçı, ilk sahne
eleneyimini 17 yaşında iken
Dizzy Gillespie orkestrası
e liğinele kazandı. 1948
yılında da, ikibuçuk yıl
çalıştığı ve ona "Bebop"
lakabını takan Lionel
Haınpton'un grubuna katıldı.
Bu g111ptan ayrıldıktan sonra
ew York'a yerle ·en Betty
Caıter, Harleın'cle Apollo
Theatre'da söyledi; Max
Roach, Duke Jordan, Charlie
Parker ve Miles Davis ile
çalıştı. Davis'in önerisi
üzerine Ray Charles ile
turneye çıktı ve 1961 'de de
onunla bir plak doldurdu .
Büyük gece klüplerincleki
çalışmalarının yanısıra
1 963'cle Sonny Rollins ile
Japonya'ya, 1964'de de
İngiltere'ye turneye çıktı.
1 960'Iı yıllarda, birçok plak
şirketinin ticari parçalar
doldurması için anan
baskılarına kızarak, 1969'da
Bet-Car adlı kendi plak
firmasını kurdu. 1 981 'de
doldurduğu "The Auclience

With Betty Caıter" albümü
ile Gramıny Öclülü'nü aldı.
1 968 yılında Antibes
Festivali'nin de yer aldığı
Avrııpa turnesine çıktı,
1976'da Berlin ve Belgrad
festivallerinde verdiği
konserler büyük bir ilgiyle
kar ılandı; 1977'cle
i nglltere'yi ziyaret etti ve ilk
kez ewport Festivali'ne
katıldı, Roma'da yapılan
"Women in jazz" Festivalinin
yıldızlarından biri oldu.
Betty Caıter 1960'1arın
sonlarında şarkıcılık ve
bestecilik alanlarında tam bir
olgunluğa ula tı. Özellikle
konserlerinde sahnedeki
davranı ları, söyleyi biçimi
ve seyirci ile olan olağanüstü
ili kisi ba arısının artmasına
neden oldu. john Coltrane,
Pharoah Sanders, King
Pleasure, Dizzy Gillespie, ].].
johnson, Ben Webster,
Clifford Brown, joe
Henelerson gibi müzikçilerle
birçok plak çıkartan Betty
Carter, yıllar sonra, 1988'de
Ray Charle ile yeni bir
turneye çıktı.
Betty Carter'in, büyük bir
kısmını konser ve canlı
kayıtların olu tı.ırduğu en
önemli albümleri unlardır:
Betty Carter, What A Little
Moonlight Can Do, Finally
Betty Caner, 'Rouncl
Midnight, Whatever
Happenecl To Love, Ray
Charles And Betty Caner,
Look What I Got, Carmen
McRae-Betty Caner Duets,
Betty Caner Albuın, The
Audience With Betty Caner,
Now Jt's My Turn, ocial
Cale, Out There, Inside
Betty Caner, The Modern
Sounds of Betty Caner,
Droppin' Things.
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BENNY CARTER

BENNY CARTER'S
"SWIN G AMERI CA"
Benny CARTER,
alto saksofon ve yönetmen/alta saxophone and leader

Harry "Sweets" EDISON, trompet ve flügel!trumpet and flugel
Al GREY, trombon/trombone
Marian McPARTLAND, piyano/piano
Milton HINTON, bas/bass
Louie BELLSON, davul/drums

� Katkılarından dolayı MAR77 DENiZCiLİK VE TİCARETA .Ş. ye teşekkür ederiz.
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We should !ike to thank MAR77 DENiZCiLİK VE TİCARET A.Ş. for their contribu.tions.

Down Beat Dergisi tarafından
1 990 yılında "Yılın Müzikçisi"
seçilen; alto saksofon dışmda,
tenor saksofon, klarnet, trompet,
trombon ve piyano da çalan
Benny Carter, beste ve
düzenlemeleri dı ında gnıp
liderliği ile de caz tarihinde ayrı
bir yeri olan çok önemli bir
sanatçıdır.
Willie Smith ve Johnny Hodges
ile birlikte cazm en önemli ilk
üç alto saksof ncu undan biri
olan Bennett Lester Carter, 8
Ağustos 1907'de New York'da
dünyaya geldi. Annesi ve kız
kardeşinden bir yıl süreyle
piyano der leri alan Caıter, 1 4
yaşında iken hızeni Cuban
Bennett'in trompet çalı ından
çok etkilendi. İlk ·aksofon
denemelerinde de Frankie
Trumbauer'in sololannı taklit
etti. 1924 yılında, kısa bir üre
grubunda çaldığı Willie "The
Lion" mith onu ilk defa alto
saksofon çalınaya teşvik etti.
Wilberforce Üniversitesinde
teoloji okurken, müziğe
duyduğu ilgiden dolayı eğitimini
yarıda bıraktı. Bir yıl kadar
Horace 1-lenderson'un grubunda
çaldıktan sonra, James P.
John on, Duke Eliington ve
Fletcher Henderson'un
gruplarında yer aldı. Charlie
johnson'ın Club Harlem
Orkestra ında çalıştığı 1 927-28
döneminde, Don Redman ve
Aıtlıur Lange'in bazı eserlerini
inceleyerek, kendine göre
düzenlemeler yaptı. New
York'da kendi gnıbunu kurup,
turnelere başladığında troınpet
çalınaya da başlamı tı. Troınpet
çalışında onu etkileyen Louis
Arınstrong, tekniğinin
ilerlemesine ise Doc Cheathaın
yardımcı oldu.
1928-1931 arası Fletcher
1-Ienderson'un çe itli
organizasyonlarında görev aldı.
1 93 1 'de McKinney' Cotton
Pickers ve Chocolate Dandies'in
müzik direktörlüğünü yaptı;
Chick Webb ile çalı tı. 19321 934 yılları arasında kendi
gıubunu yönetti. Bu arada Cab
Calloway, Duke Ellington,
Benny Goodman orkestraları
için düzenlemeler yapmayı da
ürdürdü. 1933 yılında İngiliz
eleştirmen Spike Hughes'un
organize ettiği çalı malara

katıldı. 1935 yılında Willie Lewis
Orkestrasında yer aldı, Paris'te
Django Reinhardt ile çalıştı,
Hollanda'da kurduğu bir Big
Band'i yönetti. 1936'da Henry
Hall orkestrasının müzik
direktörlüğünü yaptı.
1939 yılında New York'a dönen
Benny Caıter, "Savoy Theater"da
büyük orkestrası ile çalışmaya
başladı. 1941 'de de orkestrasını
bir "Aitılı"ya dönüştürdü ve
Dizzy Gillespie'yi grubuna aldı.
Hollywood'da çeşitli gece
klüplerinde çalıştı; Max Roach,
].]. Johnson ve Don Byas gibi
müzisyenlere grubunda yer
verdi. 1944 başında bir süre New
York'da çalıştıktan sonra yeniden
Hollywood'a döndü. Burada bir
çok filmin müziğini hazırladı.
Bunlar arasında "Stormy
Weather", "The Gene Krupa
Story", "The Snow of
Kilirnanjaro", "A Man Called
Adam", "Buck and Preacher",
"As Thousand Cheer", "Clash By
Night" ve "A View From
Pompey's Head" sayılabilir.

bugün 84 yaşında olmasına
rağmen, hala turnelere ve
konseriere aralıksız devam eden
encler caz sanatçılarındandır.
Benny Carter'ın önemli albümleri
şunlardır: Benny Caıter, Benny
Caıter's Orchestra, Early Benny
Carter, Alto Artistry, Jazz Giant,
Montreux '77, Summer Serenade,
Swing 1946, Bing Band Bounce,
New Jazz Sounds, Benny Carter
4, Over The Rainbow, My Kind
of Trouble, Benny Carter 1933;
Carter, Gillespie, Ine.; Further
Definitions, Additions To Further
Definitions, King, Opening
Blues, wingin' The '20s,
Melancholy Benny, The
Formiclable Benny Caıter, The
Benny Carter Jazz Calender,
Benny Caıter Meets Oscar
Peterson, Wonderlancl.

HARRY "SWEETS"
EDiSON

Hacimli ve güçlü tonu, gelişmiş
çalgı tekniği ve özellikle melodik
fikirlerindeki eşine az rastlanan
zengirılik, ba arısının büyük
ölçüde artinasına neden oldu.
Özellikle saksofon toplulukları
için beste yapmakta büyük
ustalık gösteren Caıter'ın
bestelerinde, kendi alto saksofon
sololarında rastlanan özellikler
ona ün kazandırdı.
1950'li yıllarda grubuyla birlikte
turnelere ve konseriere devam
eden Carter 1954'de Aıt Tatuın'la
çalıştı; Dizzy Gillespie, Count
Basie, Milt Jackson, Clark Terry
gibi ınüzisyenlerle plak kayıtları
yaptı. Pearl Bailey, Rod McKuen,
Debbie Reynolds ve Ray Charles
için düzerılemeler yaptı. 1963'de
Ray Charles'ın "Busted" adlı
parça ı için yaptığı düzenleme
ile Grammy Ödülünü aldı.
1974 yılında Princeton
Üniversitesi tarafından Müzik
Doktoru ve Sosyal Bilimler
Direktörü ünvanı verilen Benny
Carter, 1980 Haziranında
American Society of Music
Arrangers (Amerikan Müzik
Aranjörleri Derneği) tarafından
verilen Golelen core Awarcl
ödülünü aldı. Benny Caıter,

Orkestrası'na katıldı; burada
çalıştığı sırada da ona "Sweets"
lakabını da veren, cazın
unutulmaz ustalarından biri olan
Lester "Pres" Young oldu. Buddy
Rich, Quincy Jones, Louis
Bellson, Henıy Mancini, Nelson
Ricldle gibi ünlülerin topluluk ve
orkestralarında çaldı. Birkaç yıl
Josephine Baker'in müzik
yönetmenliğini yaptı ve onun
uluslararası turnelerine katıldı.
Dünyadaki birçok caz festivali
ile, özellikle de Narınan Granz
Jazz konserlerinin aranılan en
gözde sanatçısı oldu.
Amerikan Besteciler Birliği'nin
üyesi olan Edison, bestelerindeki
lirik cümleleriyle dikkat çekti ve
şarkıcının sesiyle çalgısının
duygusal titreşimleri arasında
özel bir ilişki kurarak Billie
Holiday, Ella Fitzgerald, Saralı
Vaughan, Nat "King" Cole ve
Frank Sinatra gibi gerçek büyük
şarkıcıların vokal olanaklarının
daha belirgin olmasını sağladı.
Aralarında en ünlüsü "Sweets for
the Sweet Taste of Love" olan
birçok plağı olan sanatçı, New
York, Los Aı1geles, Hollywood
ve Las Vegas'ta birçok büyük
klüpte çaldı; The Julie Andrews
Hour, Johnny Carson Show, The
Odd Couple, NBC Follies, The
Golddiggers, Bill Cosby Show,
Frank Sinatra Special, Pearl
Bailey Show gibi ünlü
televizyon prograrniarına katıldı.

AL GREY
Her dönemde Aınerikan cazın ın
en ünlülerinden biri olan, şiirsel
trompeti ve çekici konuşma
biçimiyle Harry "Sweets" Edison,
kişiliği ve zekasıyla da her
zaman hayranlık uyanclırmıştır.
Sanatçı kısa süre önce,
başlamasına kendisinin neden
olduğu bir geleneği sürdürmek
ve Yale öğrencilerine bu
geleneğin olağanüstü
yorumcularını tanıtmak üzere
Yale Üniversitesine davet edildi
ve Duke Eliington Fellowship
programı çerçeve inde
seminerler verdi.

Albert Thornton Grey 6 Haziran
1925'de Aldie'de doğdu. II.
Dünya Savaşı sırasında Amerikan
Deniz Kuwetleri'nde çaldı. 194446 yılları arasında Benny Caıter
ile çalıştı; daha sonra da Jirnmie
Lunceford, Lucky Millincler,
Lionel Hampton, Sy Oliver,
Arnett Cobb gibi müzisyenlere
eşlik etti. 1959'da Dizzy Gillespie
ile çalışınağa başladı, sonra da

Count Basie ve Thad Jones'un
orkestrasına katıldı, ·Kansas City
Seven• adıyla turneler yaptı. Yeni
grubunda oğlu Mike ile birlikte
çalmakta dır.

MARiAN
M eFARTLAND
İngiliz olan McPartland,
Guildhall Müzik Okulu'nda
klasik müzik eğitimi gördü;
ancak caza merak sardı ve okulu
bırakarak voclvil tiyatrolarında
piyanoyla gösteriler yapınağa
başladı. I I . Dünya Savaşı
sırasında Belçika'da orduyu
eğlendirme birliğinde çalışırken
ünlü kornetisı Jimmy McPaıtland
ile tanıştı ve bir üçlü kurarak
askerler için konserler verıneğe
başladılar; daha sonra da
evlendiler.
1946'da Aınerika'ya dönüşlerinde
Marian Chicago'da üç yıl
kocasının dörtlüsünde çaldıktan
sonra 1950'de New York'ta
Embers Club'cle çalınaya başladı;
daha sonra 1960'a kadar
çalışacağı Hickory-House'a geçti.
Bu sırada ilk plağı olan "Marian
McPartland at the Hickory
House" adlı plağını çıkardı. Bu
tarihten itibaren çeşidi ünlü
klüplerde, okul ve
üniversitelerele çaldı, konserler
verdi. Monterey, ]VC New York,
Detroit, Salt Lake City, Nice,
Montreux caz festivallerine ve
1987'cle Lincoln Centre'da
yapılan ilk caz festivalinin bir
parçası olan Great Women of
Jazz'a (Cazın Ünlü Kadınları)
katılan McPartland'ın besteleri
Peggy Lee, Tony Bennett, Saralı
Vaughan, George Shearing, Gaıy
Buıton tarafından seslendirildi ve
plağa cloldurulclu. National
Radio'da 14 yıldır süren "Marian
McPaıtland's Piano Jazz"
programının ondörclüncü
dizisine 1990 Ekiminde başlayan

Sweets'in sivritınesi otuzlu
yılların sonlarına doğru, Lucky
Millineler topluluğunda kısa bir
süre çaldığı dönemde oldu.
Daha sonra ünlü Count Basie
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sanatçının bu progranunda
şimdiye kadar George Shearing,
Bobby Short, Me! Torme, Herbie
Hancock, Dizzy Gillespie,
Alınıad Jamal, Chick Corea,
Oscar Peterson, Dudley Moore,
Wynton Marsalis, Tony Bennett
ve Andre Previn yer aldı.
Marian McPartland'a Yale
Üniversitesi tarafından Duke
Eliington madalyası, NPR'de
yaptığı "Piano Jazz" programı
için Amstrong Ödülü ile Yayın
Ödülü verildi. McPanland ayrıca
Ithaca College, Union College ve
Bates College Fahri Doktorluk
ünvaniarına sahiptir.
Marian McPartland'ın plakları:
Marian McPartland at the
Hickoıy House, Interplay,
Marian McPanland Plays the
Music of Alec Wilder, The
Maestro ve Friend (caz keman
virtüozu Joe Venuti ile), Concert
in Argentina (Earl Hines, Teddy
Wilson ve Ellis Larkıns ile), Live
at d1e Carlyle, From This
Moment On, Portı·ait of Marian
McPartland, At d1e Festival,
Alone Together, Personal
Choice, The Music of Billy
Strayhorn, Marian McPartland
Plays the Benny Carter Song
Book.

MiLTON Hi TON

"Judge" takına adı ile de tanınan
Milton John Hinton 23 Haziran
ı 9 10'da Vicksburg'da doğdu; ilk
önemli çalışmalarını Eeldie Soud1
ve Erskine Tate topluluklannda
yaptı, Zutty Singleton ve Cab
Calloway'e eşlik etti; Count
Basie, Louis Armstrong, Jimmy
McPanland ve Benny
Goodman'ın orkestralarıncla yer
aldı ve Bobby Rosengarclen ile
çalıştı. ·Music, Music, adlı bir
Broadway gösterisini
gerçekleştirdi, Paul Anka ve
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Barbara treisanci ile nırnelere
çıktı. Red Norvo, Teclcly Wilson,
Flip Phillips, Terry Gibbs, Joe
Venuti, Bobby Hackett gibi
ünlülerle çaldı; Branclford
Marsalis'in Trio Jeepy
albümüncle yer aldı. ı 988 yılında
Bass Line adlı bir de kitabı
yayınlandı.

LouiE BELLSON

Yazar Leonard Feather'in ·Caz
tarihinin en olağanüstü
davulcusu· olak nitelendirdiği
Bellson, müzisyen bir aileelen
gelmektedir. Babasının
Moline/İUinois'te bir müzik
dükkanı vardı ve sekiz
çocuğunun hepsi ele birçok çalgı
çalınayı öğrenmişti.
Çocukluğunu şöyle anlatıyor
Bellson: ·Trompet, trombon ve
davul çalnıayı öğreclim; ı3
yaşın1a geldiğimde her
operadaki her aryayı bilı11enı
gerekiyordu. Ayrıca, senfoniler
ve clavulun temel tekniklerini de
bilnıeliydim·. Orta okul
sıralarında Louie (banço) ve
diğer iki erkek karele i Frank
(akordeon) ve Tony (gitar) bir
topluluk kurdular. ı 5 yaşında ise
çaldığı davul takınundan
memnun kalmayarak
hayalindeki yeni bir davul
takımının tasarınunı yaptı ve
bunun bir şirket tarafından in1al
edilmesi için yedi yıl uğraştı.
Bugün davulcuların %75'i
Belison tipi davul takımı
kullanmaktadır. ı 7 Ya ında Gene
Kru pa davu 1 yarışmasında 700
kişi arasında birinci olan Bellson,
Ted Fio Rito ile turneye çıkarak
profesyonel yaşanuna ba !adı ve
sonra da Krupa ile plak
doldurdu.
Balo salonJannın moda olduğu
dönemde Benny Goodman'ın

davulcusu olan Louie daha sonra
Tommy Dorsey, Harry James,
Duke Ellington ve Count Basie
ile çalı tı; Dorsey Karele ler
televizyon progranıında yer aldı.
1954'cle Ella Fitzgerald, Roy
Eldrige, Dizzy Gillespie, Bill
Harı·is ve Oscar Peterson'un da
yer aldığı Norman Granz Caz
Topluluğu ile Avrupa turnesine
çıktı. Beste ve ritim yeteneğinin
en belirgin olduğu "Skin Deep",
"Hawk Talks" ve "Ting-a-Ling"
sürekli yonımiandı ve Eliington
e liğinele plağa clolclurulclu.
Dor ey ile yaptığı davul soloları
koleksiyoncular tarafından
aranılır oldu.
Bellson uzun yıllar, "Dev" olarak
nitelenclircliği Budcly Baker'den
ders aldı. Bu süre içinde Las
Vegas Caz Festivali tarahnelan
sipariş edilen "The Marriage
Vows", 60 ki ilik bir orkestra
tarafından yorumlanan
"Symphony in jazz-Aınericana"
ve Wa hington D.C.'cle 55 ki ilik
orkestra tarafından çalınan
"Piyano ve Orkestı·a için Beste"
ve bir koro paıti inin de dahil
olduğu ve "Louie in London"
plağmda yer alan "The London
Suite" adlı eserlerini be telecli.
Louie Bellson, 20 yıl önce
kurduğu Big Bancl Explosion
adlı topluluğu ile konserler
vermekte, turnelere çıkmakta ve
okullarda kendi davul tekniğini
öğretınekteclir.

Müziğe nasil başladin ?
OC: Ya sen yazmaya
nasıl başladın?
H M : Ben . . . Neredeyse kendimi
bildim bileli yaz1yorum.
OC: Ben de çalmaya
ve beste yapmaya
işte tam böyle başladım.
HM:

(Ornette Caleman 'ın Howard Mandel ile konuşmasından, Down Beat, Ağustos 1 987)

Ornette Co leman ve Prime Time

1 5 Te m m uz Paza rtesi, Açı k H ava Tiyatrosu, 2 1 .30
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JETHRO TULL
Ian ANDERSON, vokal, flüt, gitar/vocal, flute, guitar
Martin BARRE, gitar/lead guitar
David PEGG, Bas/Bass
Martin ALCOCK, klavyeliçalgılar/keyboards
Doane PERRY, davul/drums

Beko
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Katkılarından dolayı BEKO'ya teşekkür ederiz.
We should like to thank BEKO for their contributions.

]ETHRO TULL
Pop müzik dünya ında son 20
yıla damgasını vurmuş en
önemli rock gruplarından biri
olan ]etl1ro Tull, kurulu undan
günümüze değin Ian
Anderson'un liderliğinde toplam
olarak 21 albüm çıkarmıştır.
1968 ytlında müzik dünyasında
isimlerini duyuran topluluk, ilk
olarak Sunbury Jazz and Blues
F tivali'nde sahne hakimiyeti
ve nefes kesici yorumlarıyla
dikkat çekmi ve müzikleri o
günden bu yana önemli
değişiklikleri yan ırmasına
rağmen kendilerine ait "sound"u
her zaman korııınu tur. unbury
Festivali'ndeki ba arılarından
sonra çıkardıkları ilk albüm
"This Wa ", büyük yankılara
neden olmuş ve 'progressive
blues' dalında Jethro Tull'ın
adının öne çıkmasını sağlamıştır.
Grubun o zamanki iki
beyninden biri olan Mick
Abrahaıns, bu albümden sonra
gruptan ayrılarak geleneksel
blues çalı malarına devam
etmi , Tan Anderson ise grııbu
günümüze kadar ürükleyen kişi
olmu ve grup, onun etkisiyle
"Mainstream rock"tan ba ka
birçok türü daha içeren
çalışmalar yapını , ancak Jethro
Tull'un kendine özgün "sound"u
her çalışmaya damgasını
vurmu tur.
Mick Abrahams'ın yerine, gruba
tanınmamış bir gitarist olan
Martin Barre almınış ve Barre, o
günden beri jethro Tull'daki
yerini korıımu tur. Martin
Barre'nin utangaç kişiliği, rock
grııplarmda bir gelenek haline
gelen gitarcıların gruba
hakimiyeti mottosuna imkan
verınemi ; ancak Barre
kayıtlarda olsun konserlerde
olsun, fazlaca öne çıkmadan
üretkenliğini sürdürerek gruba
olağanüstü katkılarda
bulunmuştur. Martin Barre'nin
grupla ilk çalı ması 1969 yılında
çıkar çıkmaz liste ba ı olan
"Stand Up" isimli albümdür.
"Stand Up" albümünde lan
Anderson şarkı yazma
yeteneğini gözler önüne erer;
].S. Bach'm Bourree'sinden
kendilerine özgü bir uyarlama
olan "Bourree" adlı parçanın
dı ında, albümdeki bütün
parçalar onun beste idir. Bir
progressive rock topluluğunun
ikinci albümünde böyle bir eseri
yorıımlaınası, lan Anderson'un
kural tanımaz ki iliğinden ve

olağanüstü müzik bilgisinden
kaynaklanmaktadır.
Aynı kadro (lan Anderson,
Martin Barre, Glen Cornick/bas,
Clive Bunker/davul) yanlarına
bir arkadaşlarını, john Evan'ı
(klavyeliçalgılar) alarak, uzun
süre li te başı olan Benefit adlı
albümü çıkardılar. 1970 yılında
çıkan bu albümde yer alan
parçaların çoğu 45'lik olarak da
piyasaya sürüldü ve büyük ilgi
gördü. 1971 yılında rock
tarihinin klasikleşmiş
albümlerinden biri olan
Aqualung'u yaptı topluluk.
Konserlerinde hala bu albümden
parçalar çalan topluluğun
kadrosuna john Evan'ın yanısıra
Glen Cornick'in yerine ba
gitarcı jeffrey Hamrnond
Hammond ilave olmuştu. 1971
yılının sonlarında davulcu Clive
Bunker da gruptan ayrıldı ve
yerine "Life is a long song" isimli
parçada kendisini gösteren
Barrie Barlaw katıldı.
1972 yılında ise topluluk bugün
bile hafızalardan silinmeyen
"Thick as a Brick" isimli tek
parçalık dev albümünü çıkardı.
Rock tarihinde çok özel bir yeri
olan bu albümü, jethro Tull'ın
kimi eleştirmenlere göre
başyapıtı olan yine tek parçalık
albümü "A Passian Play" izledi.
1974'te aynı kadro ile "War
Child", 1975'te "Minstrel in the
Gallery" albümlerini çıkaran
topluluktan, jeffrey Hamrnond
Hamrnond 1976 yılında ayrıldı

ve yerini john Glascock'a bıraktı.
1976'da "Too old to rock and
rol!, too young to die" isimli
albümü çıkaran topluluk,
London Weekend Television için
bu albümün bir de videosunu
yaptı.
Topluluk 1977'de Anderson'un
İngiliz folk müziğinden
esinlenerek yazdığı şarkıların
yeraldığı "Songs From the Wood"
isimli albümü çıkardı. O güne
kadar düzenleyici olarak
topluluğa katkıda bulunan David
Palmer, jethro Tull'un üyesi
oldu. "Heavy Horses" ve
"Stormwatch" albümlerinden
sonra 1980 yılında, grup önemli
bir değişiklik geçirdi: David
Palmer, john Evan ve Barrie
Barlow gruptan ayrıldılar; Ian
Anderson, Martin Barre ve gruba
1979'da, bas gitarcı john
Glascock'un ölümü nedeniyle
katılan Dave Pegg yalnız
kaldılar.
O yıl çıkardıkları "A" isimli
albüm daha önceki ]ethro Tull
albümlerinden oldukça farklıydı.
Klavyeliçalgılar ve kemanda yer
alan Eddie jobson gruba önemli
katkılarda bulunmuş ve jethro
Tull 80'li yıllara da ismini
yazdırrruştı. O günden beri
topluluğun çekirdek kadrosu,
basçı Dave Pegg/bas gitar,
Martin Barre/gitar ve Ian
Anderson olarak süregelrniş,
topluluk 82'de "Broadsword and
the Beast" ve 84'te "Under
Wraps" isimli albümleri

çıkarmıştır.
80'li yılların sonları jethro Tull
için bir rönesans olmuştur.
1987'de çıkardıkları "Crest of a
Knave" milyonlarca sarmış ve
topluluk rock müzik dalında
Gramrny Ödülü'ne layık
görülmüştür. 1989'da çoğu
eleştirmen tarafından en iyi
albümleri olarak nitelenen "Rock
Island"ı çıkaran topluluk, 23
yıldır rock dünyasının en
büyüklerinden biri olma
özelliğini hala korumaktadır.
jethro Tull'un plakları: Thick as
a Brick, A Passian Play, This
Was, Stand Up, Benefit,
Aqualung, War Child, MU-Best
of.. , Minstrel in the Gallery, Too
Old to Rock'n'Roll, Songs from
the Wood, Repeat, Heavy
Horses, Stormwatch, A,
Broadsword and the Beast,
Living in the Past, Bursting Out,
Under Wraps, Original Masters,
Crest of a Knave, Rock Island,
20 Years of jethro Tull.
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ÜRNETIE COLEMAN

ORNETTE COLEMAN
& PRIME TIME

19 Mart 1930'da Fort
Worth/Teksas'da doğan Ornette
Coleman, 14 yaşında alto
saksofon çalınağa başladı ve ilk
stilinin gelişmesinde Charlie
Parker etkili oldu. Profesyonel
çalışmalarına Güneybatı'da
çe itli ritm-blues ve karnaval
gruplarında ba !adı; 1948'de
New Orleans'a giderek orada bir
süre müzikle ilgisi olmayan bir
işte çalıştıktan onra 1950'de
yeniden Fort Worth'a döndü;
daha onra da Pee Wee
Crayton'un grubunda çalışmak
üzere Los Angeles'e gitti. Bu
dönemde uygulamak i tediği
yeni ve özgün düşünceleri hem
ınüzisyenlerin, hem de
dinleyicilerin tepkisiyle
karşılaştı; ancak troınpetçi Don
Cherry ve Bobby Bradford,
davulcu Ed Blackwell ve Billy
Higgin , basçı Charlie Haden,
Coleman'ın yeniliklerini
benim ediler. Sanatçı bu arada
kendine ait bazı yeni armoni
tarzlarını geliştirerek bunları,
doğduğu bölgenin
country/blues ve folk formları
ile birleştirerek kendine özgü
müzikal bir yapı meydana
getirdi. Lo Angeles'de arasıra
çalıştığı klüplerde önce Red
Mitchell, sonra da Modern jazz
Quartet'in üyesi Percy Heath'in
dikkatini çekti.

Ornette COLEMAN, saksofon/saxophone
Al MACDOWELL, bas/bass
Ken WESSEL, gitar/guitar
Chris ROSENBERG, gitar/guitar
Badal ROY, tabla
Dave BRYANT, klavyeliçalgılar/keyboards
Denarda COLEMAN, davul/drums

Cumhuriye( Katkılarından dolayı CUMHURİYET MATBAAC/IlK VE GAZETECiLiK A.Ş. ye

teşekkür ederiz.
We should !ike to thank CUMHURİYET MATBAAC/IlK VE GAZETECiLiK A.Ş. for
their contributions.
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İlk stüdyo kaydını 1958'de
Contemporary plak irketiyle
gerçekleştiren Coleman, john
Lewi 'in desteğiyle 1959'da
Massachusetts'teki Lenox Caz
Okulu'na gitti; bunu New
York'daki Five Spot gece
klubündeki çalı maları ile
Atlantic şirketi için yaptığı ve
caz çevrelerinde çe itli tepkilere
yol açan bir dizi plak kaydı (The
Shape of Jazz to Coıne) izledi.
21 Aralık 1960'cla kayelettiği ve
37 dakika süren bir gnıp
doğaçlamasını içeren Free Jazz
adlı albümü, daha sonraki
yıllarda birçok müzikçi
tarafından avant-garde cazın
önemli bir örneği olarak kabul
edildi. Coleman daha onraki
Jazz Abstractions adlı kaydında
da çeşitli e erieri kendi anlayışı
ile yorumladı ve bu plakta yer
alan Gunther chuller'in
Abstraction adlı bir dizi
çalışmasında da alto-saksofon,
yaylıçalgılar dörtlüsü, iki bas,
gitar ve vurmaçalgıları kullandı.
1962 Yılında bir süre için konser
ve kayıt çalışmalarına ara veren

ve bu dönemde trompet ve
keman çalınayı da öğrenen
Ornette Coleman, 1965'de
yeniden konser verrneğe başladı.
60'lı yıllarda büyük orkestralar
için çalı ınalara yöneldi ve
1965'de İngiltere'de Virtuoso
Ensemble tarafından kaydedilen
"Form And Sounds For Wind
Quartet" ile 1972'de kaydedilen
21 bölümlük bir senfonik eser
olan " kies of America"yı
besteledi. 1 970'lerin başlarında
diğer müzikçiler üzerinde etki i
belirginleşen Coleınan, 1972'de
Fas'a yaptığı bir yolculukta yeni
ritim yapılarından etkilenerek
stilini popüler rock, funk ve
fusion tarzında yeniledi. 1975
Yılında iki elektrik gitar, bir
elektrik bas ve davuldan oluşan
Prime Time grubunu kurdu ve
grup, ilk kaydını aynı yıl
Fransa'da yaptı; dörtlü daha
sonra, ikinci bir davulcunun
katılmasıyla altılıya dönüştü.
1978'de New York'taki Newport
Caz Festivali'ndeki kadro una
ba çı Charlie Haden de katıldı.
Coleman 1980'lerde iki gitarist,
iki bas gitarist, iki davulcudan
oluşan yeni Prime Time
kadrosuyla çeşidi kayıtlar yaptı,
konserler verdi ve topluluğun
müziği, daha çok Coleınan'ın
etkilendiği Fas müziği, caz-rock
ve free-jazz doğaçlaınalarının bir
sentezi olarak büyük ilgi gördü.
1985'de Pat Metheny ile bir plak
(Song X) dolduran ve 1986'da
bir de turne yapan Ornette
Coleınan, 1984 yılında Shirley
Clarke'nin yönettiği "Ornette:
Made in America" adlı filmi
çevirdi. 1987'de Weill Recital
Hall ve Carnegie Hall'da
"Ornette Coleınan Celebration"

adlı iki önemli konser verdi.
olo mandolin için "Notes
Talking" ( 1 986), oda orkestrası
için "The acred Mind of Johnny
Dolphin" ( 1 984), elektrikli
yaylıçalgılar ve davul için "Time
De ign" ( 1 983), solo keman için
"Trinity" ( 1 986); obua, İngiliz
kornosu, mukhavinia (Kuzey
Afrika'ya özgü bir vurınaçalgı)
ve yaylıçalgılar için "In Honor of
Nasa and Planetary Soloist"
(1986) adlı eserlerini besteledi .
Coleman çalışmalarında davulcu
olan oğlu Denardo Coleman'a
(dğ.l956) da yer vermektedir.
Ornette Coleman'ın önerrıli
albürrıleri:
Soınething Else .. The Music of
Ornette Coleman, Tomorrow is
the Question! The New Music of
Ornette Coleman, The Shape of
Jazz to Coıne, Change of the
Century, Twins, This is our
Music, Free Jazz, Jazz
Abstractions, Ornette!, Ornette
on Tenor, The Art of
Iınprovisors, Town Hall 1962,
The Ornette Coleınan Trio at the
Golden Circle, The Great
London Concert, The Eınpty
Foxhole, ew York is Now!,
Love Cal!, Saint and Soldiers,
Ornette at 12, Crisis, Form and
Sounds, cience Fiction, Broken
Shadows, Skies of America,
Daneing in Your Head, Body
Meta, Soapsuds, Of Human
Feelings, Ornette and Prime
Time: Opening the Caravan of
Dreaıns, In all Languages, Song
X (Pat Metheny ile), To Whom
Who Keeps a Record, Friends
and Neighbors, Virgin Beauty.
Priıne Time grubundaki iki
gitaristren biri olan Chris

ROSENBERG, Manhattan School
of Music'te okumuş, bazı müzikli
sahne oyunlarının
düzerılemelerini yapmış; 1988'de
Ornette Coleman'a önerilmiş
daha sonra da Prime Tiıne'a
katılmıştır.
Diğer gitarist olan Ken WESSEL
de, Rosenberg gibi Manhattan
School of Music'de okumuş,
Prime Time'a katılmadan önce
Arthur Prysock'un üçlüsünde yer
almıştır.
Grubun 31 yaşındaki bascısı
Albert MACDOWELL, 15 yaşında
iken Ornette Coleman tarafından
keşfedilmiş ve okul yıllarında
çıkardığı Time Peace adlı bir
albümü de vardır.
1959'dan itibaren yıllarca
grubunda klavyeliçalgılara yer
vermeyen Ornette Coleman'ın,
Prime Time grubunda tüm
klavyeliçalgıları çalan David
BRYANT, Coleınan ile ilk kez
1982'de tanışmış ve uzun bir
süre Coleman'ın öğrencisi
olduktan sonra, 1989'da Prime
Time'e katılmıştır.

McLaughlin ile çalışmış, onun
My Goals Beyond albümünde
yer almıştır. 1972 ve 1974'de
Miles Davıs ile turneye katılan
ve Davis'in Big Fun ve Get up
With İ t albürrılerinde de yer alan
Badal Boy, 1972'de Pharoah
Sanders, 1973'te Lonnie Liston
Smith, 1973-76 arasında da Dave
Liebman ile çalışmış ve onun
Lookout Farm grubunda yer
almıştır. 1975'te bascı Frank
Tuse, 1977'de Ryo Kawasaki gibi
müzisyenler!e de çalışan Badal
Roy, Ancient Future adlı grubun
Asian Journal, Andreas
Vollenweider'in Daneing With
The Lions albürrılerinde de tabla
çalrnıştır. Ayrıca Arooj Lazewal
ile birlikte Songs For Sitar and
Tabla adlı bir de albüın
hazırlamıştır.

Prime Time'da davul ve diğer
vurmaçalgıları çalan ve Ornetta
Coleınan'ın oğlu olan Denardo
Coleınan da, uzun yıllar babası
tarafından eğitilmiş, çocukluk
yıllarından itibaren Ornette
Coleman ile çalışınaya
başlamıştır. Denardo, babasının
bazı albürrılerini
prodüksiyorılarını da
gerçeki eştirmiştir.
Prime Time'ın en önemli
elemalarından biri olan Badal
ROY 1945 yılında Doğu
Pakistan'da (bugünkü
Bangladeş) doğmuş, 1968'de
Amerika'ya gitmiş; 1970'de John
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]OE PASS
Joe Pass 27 yıl öoce John
Pisano, Jim Hughart ve Co! in
Bailey ile birlikte, daha sonra
klasikler arasına giren "For
Ojango" albümünü
doldurmuştu. Geçtiğimiz Aralık
ayında yeniden bir araya gelen
"For Django" kadrosu, Ojando
Reinhardt'ın bazı az çalınan
parçaları ile en sevdiği standart
bestelerini içeren "Sumıner
Night" plağını doldurdu. Plak
çalışmalarının bitiminele basçı
jim Hughaıt, Pass için şöyle
diyordu: ·Joe, müzikte tıpkı bir
arteziyen kuyusu, hiç
tükenmeyen bir kaynak gibidir:
onsuza kadar çalabilir, ancak
kendi kendini ender olarak
tekrarlar•.
San Francisco Exaıniner'in
eleştirmeni Philip Elwoocl'un
·şimdiye kadar yaşamı olan en
büyük caz gitaristi• olarak
nitelenclirdiği Joe Pa s,
dinleyicilerin nefesini ke en,
eleştirınenlere de eleştirecek
fazla malzeme vermeyen
virtüozlardan biridir. Down Beat
Dergisi caz listelerinin yıllarca
başında yer alan sanatçı bugün
62 yaşında olmasına rağmen
hala gücünün zirvesincledir; "Joe
Pass'in Gitar Stili", "Joe Pass'in
Gitar Metodu", "Caz otoları" ve
"Akord Melodi Soloları" gibi
gitar eğitim kitaplarında hala
tekniği anlattlınaktaclır.

1929 yılında New Jersey'de
Brunswick kentinde, )oseph
Anthony Passalaqua adıyla
doğan Joe Pass, büyük
ekonomik bunalım yıllarında
Pennsylvania'nın bir çelik üretim
kasabasında büyüdü. Sicilya
asıllı babası Mariano'nun en
büyük amacı, çocuklarının
kendisi gibi bir çelik
fabrikasında çalışınalarını
önleınekti. O yılların sinema
kahramanı, altı telli gitar çalan
Gene Autry'clen çok etkilenen
genç Joe, ilk gitar derslerini bir
aile dostundan alarak, dokuz
yaşında gitar çalmaya ba !adı ve
günde yedi-sekiz saat gitar
çalı tığını farketti. Oğlunun
filizlenen yeteneğini hisseden
baba ı onu radyo, kitaplar,
plaklar ve evde ı lıkla çalınan
melodilerden yararlanarak
çalı maya te vik etti. Kendi
kendine kısa zamanda müziği
öğrenen Joe Pass, ele tirmen
George Clinton'a bir röportajda
·kendinin bir parça ıyını gibi
hisseelineeye kadar gitarı
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elinden bırakmıyacaksın . . . ben
de, nefret ederek gitarı günde
yedi aat elimde tutuyordum·
dediği gibi, bu çalgıyla bir bütün
haline geldi.
Pass, 14 yaşına geldiğinde parti
ve clanslarda, küçük bir
yaylıçalgılar orke tra ı eşliğinde
çalınaya ba ladı. İlk
etkilendikleri, stilini gerçekten
hiçbir zaman taklit etmediği
çingene asıllı Django Reinharclt
ve ünlü Goodman'ın keşfi
Charlie Christian oldu. Tal
Farlow, Barney Kessel ve jimmy
Raney gibilerin de Pass üzerinde
etkisi oldu, ancak Reinhardt,
Chri tian ve daha sonra da Wes
Montgoınery onun esin
kaynağının her zaman "Üç
Büyükler"i olarak kaldılar. Bu
arada, 1940'lar ile 50'lerin
piyanistleri -özellikle Bud
Powell, Al Haig ve Art Tatum,
saksafoncu Charlie Parker ile
Coleman Hawkins, trompetçi
Dizzy Gillespie doğaçlaınada
Pass için birer model oldular.
Pa s o ıralarda ew York'a
yerle ti, ufak klüplerde çaldı; o
dönemin birçok Bebop'çu una
olduğu gibi, caz yaşamı Pass'a
da kendine özgü darbesini
vurdu: Çeşitli turneler, Las
Vegas'daki kısa kalışı, bir süre
sahneelen çekilmesinelen sonra
1 960'da Los Angeles'e yerle u.
Orada aktif bir stüdyo elemaru
olan Pass, Julie London ve Frank
inatra gibi sanatçılada çalıştı;
1962'de ilk albümü " ounds of
Synanon"u doldurdu. Bud
Sbank, Gerald Wilson, Bobby
Troup, Clare Fisclıer, Earl Bostic
ve Les McCann'ın toplulukları
dahil batıdaki birçok grupla
çalıştı. İki yıl süreyle piyanist
George Shearing ile turne yaptı
ve plaklar doldurdu. Leonarcl
Featlıer ·1950'lerde üne kavu an
Wes Montgomeıy'den sonra

cazda ortaya çıkan en heyecan
veren yeni yetenek· diyordu Pa s
için.
ı970 yılında Pass'i dinleyen plak
yapımcısı Norman Granz, Pablo
firması için onunla 1973'de
kontrat iınzaladı ve Pass, Oscar
P terson ile birlikte doldurduğu
"The Trio" adlı plağıyla ı974
Grammy ödülünü kazandı.
Peter on ve Ella Fitzgerald ile
verdiği düzenli konserler ve
yaptığı plak çalışmalarının
yanısıra Benny Carter, Ray
Brown, Niels-Henning Orsted
Pedersen, Mi lt Jackson, Count
Basie, Herb Ellis, Jirnmy Rowles,
Zoot Sirns, Roy Eldridge ve
Duke Ellington ile olan i birliği
]oe Pas 'i en aktif ve ençok
aranan modern caz gitarisri
haline getirdi. Pablo firması için
dolduğu plaklar arasında
Ellington, Parker ve Fred A tair'e
ithaf edilen parçalar da vardı.
Caz klüplerindeki yoğun
programlarının yarusıra
Avrupa'ya turneler yapan Joe
Pa , Lahey'de yapılan North Sea
jazz, Montreal, Toronto ve
Concord gibi önemli caz
festivallerine katılmaktadır. Yıllar
geçtikçe çalışmalarında çeşitlilik
gösteren Pass, son Avrupa
turnesi sırasında Viyana
Yaylıçalgılar Dörtlüsü ile plak
doldurmuş, Danimarkah basçı
Pedersen ve saksafoncu Lee
Konitz ile İtalya'nın altı kentinde
çalını ; Viyana Filarınoni ile de
plak doldurmak üzere anla ma
yapını tır.
Basda Abrahaın Laboriel ve
Natlıan East, davıılda Harvey
Mas n, vurmaçalgılarda Paulinho
Da Costa ve klavyeliçalgılarda
Don Grusin ile beraber ı985'de
doldurduğu "Whitestone" adlı
plağıncla Pass, kendi klasik
biçimlendirme konusundaki
t mel görü lerini, bir ritrn

topluluğunun modern sesiyle
nasıl birleştirdiğini çok iyi
göstermiştir. Geçtiğimiz yıl Pablo
firınasıyla anlaşmasını yenileyen
sanatçı, Fred Astaire'e itlıaf ettiği
olo plağı "Blues for Fred" ve
Plas Johnson (tenor-saksafon),
Gerald Wiggins (piyano), Andy
Sinıpkins (bas), Tootie Heatlı'ten
olu an beşli ile doldurduğu
"One for My Baby''yi yayınladı.
Pass, yazar Leonard Featlıer'e bu
plak konusunda şunları
öyleıniş: ,Yeniden tam bir ritim
topluluğu ile çalışmak büyük bir
itici güç oldu . . .ayrıca az
tanıdığını yeni nıüzikçilerle
çalmak da güzel bir deneyeli
benim için . . . Gerçekten de
yarduncı ve işinin ehli bir
gruptu•.
·

Gerçek bir virtüoz olan joe Pass,
ı972 yılında çevrilen "Shaft's Big
Score" adlı filınin müziğinde
yeraldı. Swing'i ınükeırunel,
duygusal ve lirik yönü etkileyici
olan sanatçının yer aldığı bazı
albüınler şunlardır: Kendi adına
doldurduğu Virtuoso ı, 2, 3, 4;
At The Montreux Jazz
Festival'75, Blues for Fred,
Whitestone, Portraits of Duke
Ellington, Eximious, The Big
Three, I Reınenıber Charlie
Parker, Joe Pass Loves Gershwin,
Live at Long Beach City College,
University of Akron Concert,
Nonhsea Nights, Live at Donte's,
Montreux '77, Tudo Bem,
Chops, Catch Me, Sign of The
Times, Simplicity, ton e Jazz, For
Django, Intercontinental. Count
Basie ile Basie and Friends,
Mostey Blues . . . And Some
Others, 88 Basie Street, Kansas
City 5, 6, 7; Benny Carter ile The
King, Carter/Gillespie Ine.;
Buddy de Franco ile Hark; Dizzy
Gillespie ile Big Four; Duke
Ellington ile Duke's Big Four;
Ella Fitzgerald ile
Easy Living,
Fine and Mellow, Speak Love,
Ella in London, Take Love Easy,
Fitzgerald & Pass . . . Again, The
Best is yet to Come, Ella Abraca
Jobirn; Oscar Peterson ile
Montreux '75, A Tribute to My
Friends, The Trio, The Giant ,
Porgy and Bess, Live at Salle
Pleyel, If You Could See Me
ow, Night Child, Live at the
ortlısea Jazz Festival, S kol, The
Good Life; Herb Ellis ile Two for
the Road, Seven Conıe Eleven;
j.J. Johnson ile We'll Be Together
Again; Jinımy Rowles ile
Checkmate; Milt Jackson ile
Brotlıer Jim; Quadrant olarak
Quadrant ve All too Soon; Roy
Eldridge ile Happy Time. Saralı

Vaughan ile Duke Eliington Song
Book ı , 2; How Long Has This
Been Going On? ve Crazy and
Mixed Up; Zoot Sirns ile Zoot
Sims and the Gershwin Brotlıers
ve Blues for Two; Clark Terıy ile
Menıories of Duke; Stephane
Grappelli ile Tivoli Gardens;
Toots Thielemans ile Live in The
Netherlands; Andre Previn ile
After Hours; Carnıen McRae ile
Vetvet Soul ve Carınen McRae;
Gerald Wilson ile Moment of tlıe
Truth.
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CARMEN McRAE
Eric GUNNISON, piyano/piano
Mark SIMON, bas/bass
Mark PULICE, davul/drums

CARMEN McRAE
1950'li yillardan başlayarak
günümüze kadar başartlı
çıkışını sürdüren Carmen
McRae 8 Nisan 1922 yılında
New York'da doğdu. Yedi
yaşında piyano dersleri
almaya, kısa bir üre onra
da şarkı söylemeğe başladı.
Önceleri Sarah Vaughan'dan
etkilenen McRae, döneınin
ünlü piyanistlerinden ve
Billie Holiday'in müzik
direktörlüği.inü yapan Teddy
Wilson'un karısı Irene
Kitchings'den büyük destek
gördü ve onun sayesinde
Billie Holiday ile yakın dost
oldu; Benny Goodman ve
Benny Carter ile tanıştı ve
beraber çalışma olanağını
buldu. 18 Yaşında ünlü
davulcu Kenny Clarke ile
evlendi , ancak bu beraberlik
uzun sürmedi.
1944 yılında Benny Carter ile
birlikte şarkı söylemeye
başlayan, ilk plağı Pass Me
By'ı Carınen Clarke adı
altında 1946 yılında Mercer
Eliington orkestrası ile
dolduran McRae, modern
caza olan ilgisi nedeniyle
ünlü birçok Bebop
müzikçisiyle çalıştığı
Minton's Playhouse'da bir
süre hem şarkı söyledi, hem
de piyano çaldı. Kenny
Clark'dan boşandıktan sonra
Chicago'ya yerleşen, bir süre
bJ kente çalı an sanatçı
daha sonra yine New York'a
döndü ve Matt Matthews
adlı bir akordeoncu ile
çalıştı. 1954'cle bir
prodi.iktöriin elikkatini
çekerek büyük ba arı
kazanan iki plak doldurdu
ve Down Beat dergisince
"Yılın En İyi Yeni Şarkıcısı"
seçildi. 1954-59 yılları
arasında büyük ba anya
ula an Carmen McRae, bu
döneme ait çalışmalarını
daha sonra The Greatest of
Carmen McRae albümüncle
topladı.

Katkılarından dolayı TÜRK Ht.NKEL KiMYEVİ MADDELER SANAYİ
VE TiCARET A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should /ike to thaıık TÜRK HENKEL KiMYEVİ MADDELER
SANAYİ VE TiCARET A.Ş. for their contributioııs.
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Birçok kez Newpon
Festivali'ne katılan sanatçı,
1961'de Tubby Hayes tenor
sak afon) ve Jim my Deuchar
(trompet) ile ilk İngiltere
turnesini gerçekleştirdi;
enesi yıl Dave Brubeck'in
"The Real Aınbas ador"
programında Louis
Armstrong ile beraber yer
aldı; 1 964 yılında World jazz

Festival çerçev sinde
Japonya'da turneye çıktı.
1967'de California'ya
yerle erek çalı malarını
Bev rly Hills'de sürdürdü,
Los Angele ve
Hollywood'da gece
klüplerinde çalı tı, Hotel
filminde rol aldı; birçok
televizyon programına
kattldı. 1 968 Beverly ve
Monterey festivallerinin
cloruk sanatçısı olan McRae,
1970, 1974 ve 1977 ytllarında
Londra'da Ronnie Scott'un
gece klubünde çalıştı;
1973'de Hollanda ve
Danimarka'da turneye çıktı.
1975'cle de İsveç ve Berlin
caz festivalJerine, 1979'da
New York ve Las Vegas'da
Billie Holiday'i anına
konserlerine katıldı. Paul
Kuhn'un yönettiği SFB (Hür
Berlin Radyosu) Orkestrası
eşliğinde Alman
televizyonundaki bir
programda yer aldı. 1980
yılında Nice, Lahey, Los
Angeles ( Playboy Festival),
Newport (Blues is a Woınan
programında), Londra
(Capitol Radio Festival)
festivalierin kattldı, 1983'cle
Birle miş Milletler'in önünde
görkemli bir konser verdi.
1990'da da "Carınen Sings
Monk" albümünü hazırladı
ve Dizzy Gill spie ve Amıro
Sancloval'in Küba turnesine
katıldı.
Dave Brubeck, Nat
Aclclerley, Norınan Siınmons,
Eeldie "Lockjaw" Davis, Tony
Scott, john Collin , Harry
Connick Jr. gibi mi.izikçilerle
de çalı an Carınen
McRae'nin önemli albümleri
şunlardır: 1 Am Mu ic, Great
Anıeri an Songbook, Sound
of Silence, Just a little
Lovin', Ponrait of Carınen,
For Once in My Life, Heat
Wave, Ms. jazz, Carınen,
Carınen McRae, Two for The
Road, Yelvet Soul, Carınen
McRae Sings Monk, lt Takes
a Whole Lot of Human
Feelings, Carmen's Gold,
Live anel Doin' lt, Alive, In
Per on,
Carmen Alone,
As The Time Goes By, Love
Songs, Noveınber Gir!, Live
at Bubba's, Take Five, Any
Old Time, Carınen McRae &
Betty Caner Duet ,
ings
"Loverman".
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AYANGİL TÜRK MÜZiGi
ORKESTRA VE KOROSU
AYANGIL TURKISH MUSIC
ORCHESTRA AND CH O RUS
Ruhi AYANGİL, şef/conductor
Erol URAS, tenor - Mustafa Doğan DİKMEN, tenor

H. Ferid ALNAR 0906-1978)
"10 Yunus Emre İlahisi Süiti", No.1/"10 Hymns on Yunus Emre" Suite No.1
(İlk seslendirilişi/World Premiere)

1. Hicaz İlahi: ·Ey aşık/ar, ey [ışık/ar, iliallah Hu!· (Şeyh Mes'ud Efendi/F Alnar)
2. Saba ilahi.· ·Benem ol aşk bahrfsi· (Anonim/Anonymous!F. Alnar)
3. Nevniz ilahi: ·Bir şaha kul olmak gerek· (Nayf Şeyh Ali Rıza/F Alnar)
4. Eviç İlahi: ·Tehf sanman siz beni· (Anoııim/Anonymoııs!F. Alnar)
5. Mahur İlahi: ·Yar yüreğim yar, gör ki neler var· (Hacı Nafiz Bey/F Alnar)
6. Ferahfeza İlahi: ·Geldi geçdi ömrüm benim· (Şeyh Edhenı Efendi/F Alııar)
7. Segah Durak: ·Ben bende buldum çün hakkı· (Akbaba imanıı/F Alnar)
Solisı/soloist: M. Doğan Dikmen,

ıenor

8. Saba ilahi: ·Aşkın aldı benden beni• (Anoniııı/Anonynıous!F Alnar)
9. Muhayyer İlahi.· ·Aşk btızerganı, sermaye canı- (Anonim/Aııonynıous!F Alnaı)
10. Gülizar İlahi: ·Severim seni ben candan içeri· (Anoniııı/A noııymous!F Alnar)

ARA •
M.

INIERMISSION

İhsan ÖZER 0%1)

"Devran"
Yunus Emre'nin Şürleri Üzerine Orkestra ve Karma Koro için Şürsel Müzik
Suite for Orchestra and Mixed Chorus on Yunus Emre's Poems

(İlk seslendirilişi/World Premiere)
Yunus Emre Şarlu ve İliihileri/Poems and Hyms by Yunus Emre
Solisı/Soloist: Erol Uras, ıenor

1. Anonim/Anonynıous: ·Teferrüc eyleyu vardı.m•
2. Selahaddin PlNAR (1902-1960) Neva Şarkı: ·Ben yürürüm yaııe yane·
3. Ruhi AYANCiL (1953) Dilkeşbtıveran İlahi: ·Ol dürr-i yetfmem ki·
(İlk seslendirilişi/World Prenıiere)
4. Mutlu TORUN (1942) Rast Şarkı: ·Taşdın yine deli gönül· (İlk seslendirilişi/World Premiere)
5. Lutfiyar iMANOV (1929) Azeri: ·Aşkın aldı benden beni· (İlk seslendirilişi/World Prem·iere)
6. Cenan AKIN (1932) ·Yaşın yaşın ağlar mısın?·
7. Ali DARMAR (1946) ·Aşkın elinden•
8. Fırat KIZILTUG (1935) Muhayyer ilahi: ·Dağlar ile taşlar ile çağırayıın Mevlaın seni·
(İlk seslendirilişi/World Preıniere)

RuHi AYANGiL
1953'de istanbul'da doğan ve on
ya ında kanun çalmaya ba !ayan
Ayangil, i .ü. Hukuk Fakültesi'ni
bitirdi. Kısa üre Turhan Tezelli ve
Hüsnü Anı! ile kanun çalı tı; i .B.
Konservatuarı'nda ih an Balkır'ın
şan, Duygu Ünal ve Emel
Çelebioğlu'nun solfej, Uğur
Ü nel'in armoni öğrencisi oldu.
Daha onra Cemal Re it Rey ile de
bir süre piyano ve armoni çalıştı.
1973-81 yılları arasında B. Ü . Türk
Müziği Kulübü Korosu'nu yöneni,
aynı üniversitede karşılaştırmalı
Türk müziği teorisi dersleri verdi;
koronun Hollanda, SSCB ve
Polanya'da verdiği kon erieri
yönetti. 1979 Yrlından bu yana
Istanbul Festivali'nde gerek
B. Ü .Korosu, gerekse kendi adını
taşıyan Türk Müziği Orkestra ve
Korosu ile konserler verdi.
Kanun çalış tekniğini, "asıl ve
ınanevi öğretmeni" kabul ettiği
Ferid Alnar'ın tili üzerine
kurduğu bu yolda yazdığı "Kanun
Öğrenme Yöntemi"ni 1976-86
yılları arasında öğretim görevlisi
olarak çalıştığı iTÜ Turk Musikisi
Devlet Konservaruarı'nda
uyguladı. Ferit Alnar'ın kanun
konçertosunu, beseecinin
ölümünden sonra, 1980'de
i stanbul Devlet enfoni Orkestrası
eşliğinde esiendiren Ayangil, aynı
eseri Ankara, İzmir ve Atina'da
solist olarak yineledi. Orhan Borar
ve Timur elçuk yönetimindeki
oda orkestraları konserlerine solist
olarak katıldı; Mutlu Tonın (ud)
ile yurtiçi ve dışında (1989
Yunanistan ve S CB) konserler
verdi.
İlk plak çalışınası "Uyan Ey
Gözlerim" ile Türk Yazarlar
Birliği'nin 1988 Yılın anatçısı
ödülünü aldı. Cem Mansur
yönetimindeki Oradea Filarmoni
Orkestrası e liğinele çaldığı
Alnar'ın Kanun Konçertosu
Hungaraton firmasınca kaset, LP
ve CD olarak yayrnlandı.

Katkılanndan dolayı IŞIKlAR HOWİNG A.Ş ' teşekkür ederiz.
We should /ike to thank IŞIKI.AR HOWING A.Ş.jor their contributions.
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Ruhi Ayangil halen L ü.Devlet
Konservatuarı öğretim üyesidir ve
1988'de yardımcı doçent olmuştur.

konserlerine solist olarak katıldı.
Çeşitli devirlerdeki doğu ve batı
müziğini araştırıp, karşılaştırak kon
serlerinele bu çalışmaları sergilemek
amacıyla 1986'cla Münih'te kurulan
Sarband Topluluğu ile birlikte
1989'dan itibaren birçok Avrupa fes
tivaline katıldı.

EROL URAS

Doğan Dikmen halen İTÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı'nda
öğretiın görevlisi ve İstanbul Radyo
su'nda ses sanatçısıdır.

Müzik eğitimini i.B. Belediye Kon
servatuarı'nda, yüksek öğrenimini de
Marmara Üniver ilesi iktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme bölümün
de yapan Erol Uras, 1965-70 yılları
arasında İstanbul ehir Operası'nda
solist olarak görev aldı. Bu kurumun
kapanmasından sonra İstanbul Şehir
Tiyatrosu'nda müzik yönetmeni ola
rak çalı tı, 1971-72 arasında arkadaş
larıyla kurduğu özel tiyatroda operet
ve müzikal tiyatro oyunculuğunun
yanı sıra koroyu yöııetti; bazı operet
ve müzikalleri Türkçeye uyguladı,
müzikli bir oyun yazdı ve besıeledi.
1980 yılında, Deutsche Oper'in dave
tiyle gittiği Berlin'de mesleki bilgi
arttırma çalışınaları yaptı.
Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Bulga
ristan, Yunanistan ve Batı Berlin'de
opera temsillerine ve radyo-tv prog
ramiarına katıldı, oratoryo ve senfo
nilerde söyledi, resiraller verdi.
Erol Uras 1973 yılında girdiği İstan
bul Devlet Operası'ndaki görevini
halen sürdürmektedir.

M. DOGAN DiKMEN
1958 yılında Ankara'da doğan Doğan
Dikınen, lise eğitimi sırasında (197578) Ankara Radyosu'nda kudümzen
olarak görev yaptı. 1978-83 arasıncia
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konserva
tuarı'ncla lisans eğitimi gördü, Niyazi
Sayın ile ney çalıştı, Bekir ıtkı Sez
gin'deıı üslGp öğrendi. Aynı yıllarcia
Belki Aran ile an çalışınaya ba laclı
ve 1981 yılında istanbul Radyosu'na
ses sanatçısı olarak girdi.
Ayangil Türk Müziği Orkestra ve
Korosu ile İTÜ Türk Müziği
Korosu'nda neyzen olarak görev
yapan Dikınen, 198l 'den itibaren
klasik ve romantik Türk bestecileri
nin eserlerinelen oluşan birçok kon
ser verdi. Münih'te Ferahfeza
Ensemble ve Meragi Eıısemble'ın

FERİD ALNAR VE
" 1 0 YUNUS EMRE
İ LAH İSİ SüiTi"
İstanbul'da l l Mart 1 906 tarihinde
doğan Hasan Ferid, küçük yaşta
müziğe başladı ve daha 12 yaşınday
ken "kanun virtüozu" olarak tanuıdı.
16 Yaşında, makam tekniği ile tek
sesli bir operet ( Kelebek Zabit) yaza
rak besteciliğe başladı. H. Sadettin
Arel'den arınoni, Edgar Manas'clan
kontrpuan ve füg dersleri aldı. 16 ile
20 ya ları arasında Diirüt'ta'llm-i
Musıkl topluluğunun kanun çalan
üyesi olarak ün yaptı ve bu topluluk
la birçok plak doldurdu. 1926'da
"On az Seınaisi" yayınlandı. Bitir
mek üzere olduğu mimarlık öğreni
mini yarıda bırakarak 1927'cle Viya
na'ya gitti. Orada Devlet Müzik Aka
demisi'nde joseph Marx ile bestecil ik
ve Oswald Kabasla ile orkestra
yöneticiliği çalışarak 1932'de mezun
oldu. İstanbul'a dönüşünde Şehir
Tiyatrosunda orkestra yöneticiliği ve
Belediye Konservatuarı'nda Müzik
Tarihi öğretınenliği yaptı. 1 936'cla
Ankara'ya yerleşerek Riyaset-i Cum
hur Filarmoni Orkestrası'na yönetici
yardımcısı ve Devlet
Konservatuarı'na piyano eşlikçisi ola
rak atandı. Bu yıllarda Dr. Erııst Pra
etorius'un yardımcısı olarak ve Cari
Ebert'le işbirliği yaparak ilk opera
temsillerini gerçekle tircli.
1937-1946 yıllarında Devlet Konser
varuan'nda besleeilik öğretmeni
iken, 1946'da Praetorius'un ölümü
üzerine Cumhurbaşkanlığı Orkestra
sının asıl yöneticiliğine getirildi; 1952
Aralığında rahatsızlığı nedeni ile bu
görevinelen ayrıldı ve konservatuarda
arınoni, form bilgisi ve erkesıralama
dersleri vermeye devam etti. Bir süre
Viyana'da kalarak Viyana Senfoni,
Münih Filarınoni ve Stuttgart Radyo
orkestralarıru konuk şef olarak

yönetti. 1 964 yılında yenielen Anka
ra'ya dönüşünde aralıklarla CSO
konserleri ile Devlet Operası temsil
lerini yönetti.
1978'cle 72 yaşında hayata veda eden
Fericl Alnar, ardında belki sayıca az,
ancak Türk müzik tarihi ve kültürü
açısıdan son derece derin anlamlar
ifade eden bir dizi eseri bizlere miras
olarak bıraktı.
Makam esasına dayalı teksesli müzik
çerçeve inden çıkarak gelişen, ama
O'na son nefesine değin sırt çevir
meksizin, O'nu yeniden şekillendirip
üretmek suretiyle eserlerine yansıtan
Alnar, bu yönü ile, Türk müziğindeki
yenileşıne ve gelişmenin birinci
derecedeki öncüsü olarak hak ettiği
şerefli ınevkii alacaktır.
Büyük bestecimiz Cemal Reşit
Rey'in, ·İçimizde bestekarlık kabiliye
ri en fazla alanımız Ferid'dir!· dediği
Alnar'ın, yazıldığından 20 yıl sonra
ilk seslendirilmesi onuruna eriştiği
miz "10 Yunus Eınre ilahisi Koro Süi
ti" için söylediği şu sözler, O'nun,
içinde yer almak istediği Ses Dünya
sı'nın boyutlarını sergileınesi açısın
dan önemlidir: • .. Çok az bilinen
Yunus Eınre İlahileri buldum. Melocli
yapısı bakımından kusursuzdurlar.
Bana, kendi bestelerimden daha
etkili geldiler .. • Alnar, Rey hoca'nın
tevazuunu, kendi içinde
tekrarlayarak, Şeyh Mes'ucl Efendiler,
Hacı Nazif Beyler, eyh Eelhem Efen
dilerle elele ve yanyana Onlar'ın
ezgilerine kendi arınonisi ile katıla
rak sonsuza kanat açmayı yeğ tut
muş, Hicaz'dan Nevnız'a, Evic'clen
Muhayyer'e makam adlarını silme
den "çokseslilik tekniği ile vahclet!"
yolunda Yunus'a yoldaş olmuştur.
Ruhi AYANGİL

orkestra, solo ve koro için yazılmış
beş eseri icra edildi. 1981 yılında
TRT İstanbul Radyo'sunun açmış
olduğu stajyer saz sanatçısı sınavuıı
kazanarak bu kurumda bir süre
görev yapan sanatçı, yüksek lisans
öğrenimini İTÜ Sosyal Bilimler Ens
tütüsü'ncle tamamladı.
Çeşitli zamanlarda İÜ Devlet Konser
varuan Türk Müziği İcra Heyeti'nde
ve 1988-89 yılları arasında Kültür
Bakanlığı istanbul Devlet Türk Müzi
ği Topluluğu'nda kanun sanatçısı
olarak görev yapan Özer, halen İTÜ
Türk Müziği Devlet
Konservatuarı'nda kanun öğretim
görevlisi olarak çalışmakta ve Kon
servaruar Öğrenci Orkestrasının şefli
ğini yapmaktadır. Bu arada iTÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü'nde S-anatta
yeterlilik eğitiınini sürdürmektedir.
1988 yılından beri Türk, Alman, İtal
yan ve Amerikalı elemanlardan olu
şan, çalışına ve konser faaliyetlerini
yurt dışında sürdüren "Sarbancl" top
luluğunda kanun çalmakta olan
Özer, kemençe sanatçısı Lütfiye Özer
ile evlidir.
Yunus Emre'nin Şiirleri Üzerine Koro
ve Orkestra için Şiirsel Müzik ( Dev
ran):
Konu: Bu eserde, gönüller sultanının
"Sultanlık Devreleri" dile getirilmek
tedir. Her aşık derviş bu devreleri
araya araya, seyran ede ede aşmak
ve ilahi sevgilisine kavuşmak ister.
Kimi bu yüce mertebeye ulaşır
"Enel-Hak" der, kimi ele hüsrana
uğrar.
Yüce Aşık Yunus bu zorlu fakat mut
luluk dolu yolculukta aşkın donığu
na yükselmiş, sultanlığın zevk ve
sefasına ermiştir.
Eser bu sebeple aşıklığın (sutanlığın)
dört devresini anlatınaktaclır:
!.Devre: Mücadele Devresi (Nefsiyle
savaşa girişme): Yunus bu devrede
ağlamakta, acı çekmekte, mezarlık
larda ibret almak için dolaşmakta,
günahlarını düşünerek korkuyla tit
remekle ve nefsiyle savaşmaktadır.

İ HSAN Ö ZER
1961 yılında İstanbul'da doğdu. İlk
ve orta öğrenimini İstanbul'da
tamaınlaclıktan sonra, 1 978 yılında
İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuarı'nın Temel Bilimler
Bölümüne girdi ve buradan 1 982
yılında mezun oldu. Bu süreler için
de Ruhi Ayangil ile kanun, daha son
ra da Demirhan Altuğ ile arıneni ve
kompozisyon çalıştı. Beste çalışmala
rı da olan ihsan Özer'in l l , 12, 13,
14 ve 1 5'inci Uluslararası istanbul
Festivallerinde Ayangil Türk Müziği
Orkestra ve Korosu tarafından,

n.Devre: Zahicllik Devresi ( Kendini
kulluğa veriş): Yunus hem korku,
hem de ümit arasındaki cluraktadır.
Her an hesap vermekte olduğunu,
her adıında sıraı üzerinde yürüdüğü
nü, ancak muradına gittikçe yaklaştı
ğını hissetmektedir.
lll. Devre: Seyr ü SüiGk (Arayış - Ger
çek yolculuk): Yunus artık sevgilisini
aramakta, nefsiyle son savaşını yap
maktadır. Nefsi önüne aşılmaz dağlar
gibi zorlu engeller çıkarır; fakat aşık,
güçlü sabrı ve engin aşkıyla bütün
engelleri yıkar.
fV.Devre: Cezbe-Tecelll (Vuslat 
Kavuşma devri): Arayış bitrniş, gur
betten vatana clönülmüş, nefs terke
dilıniş, bütün korku ve mücadele
sona ermiştir. Aşık Yunus huzura
ulaşmış, kulluktan sultanlığa yüksel
miş, Enel-Hak demek mutluluğunu
tatmıştır.
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SARBAND TOPLULUGU/ENSEMBLE
Vladimir JVANOFF, lavta/lute, organetto, benelir
Mehmet Cemal YE İLÇAY, uel, santur, bendir
Rose BIHLER-SHAH, ses/voice, rebek
Cornelia MELJAN, ses/voice, flüt/flute, organetto
Giuseppe Paolo CECERE, viel, obua, laterna, ses/viella, oboe, barrel organ, voi e
Fabio ACCURSO, cetra, traverso, obua/ oboe, benelir
M. Doğan DİKMEN, ney, kuclüm, ses/voice
A. Kadri RiZELi, kemençe, bendir
M. İhsan ÖZER, kanun
N. Necip GÜL ES, tanbur, kuclüm
Rast Peşrev/Instrumental Prelude

Beste: Bilinmiyar - Ali Ufkl'nin ( 1610- 1675) "Mecnıua-i Saz ü Söz"
adlı clergisinden/Conıposer unknown selectecl from the collection of Ali Ufkl ( 161 0-1675).
UsCılü/Rlıythm: Devr-i Revan 1 4/8
E Vantende, Segnor Mio

Anonim ( Sicilya)/Anonymous (Sicily)
olistler/Soloists: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian

Abdülkadir MERAGİ ( 1 352- 1 435)

Rast Kar-ı Muhteşem

Usülü/Rlıythm: Devr-i Revan 1 4/8
Solisı/Soloist: M. Doğan Dikmen
Vokalisıler/Vocals by: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Donna Fallante

Anonim (Sicilya)/Anonyınous (Sicily)
olistler/Soloisıs: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Nikriz Peşrev/Instrumental Prelude

Beste: Bilinmiyar - Ali Ufkl'nin "Mecmua-i Saz ü Söz" adlı
clergisinclen/Composer unknown selected from the collection of Ali Ufkl.
Strenci Li Labri

Anonim (Sicilya)/Anonymous (Sicily)
Solistler/Soloisıs: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian

Ecco La Primavera

1 330- 1 377)

Solistler/Soloists: Rose Bihler-Shah, Cornelia Meli{ın
Giuseppe Paolo Cecere
Hicaz ilahi

Beste: Bilinmiyor/Coınposer unknown
Güfte/Wording: Yunu Enıre ( 1 240- 1 3 2 1 )
sCılü/Rhythm: Sofyan 4/4
Solist!Soloist: M. Doğan Dikmen
Vokali tler/Vocals by: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Gloria In Cielo

Elyazması ( 13. yüzyıl sonları) Conona/
Manuscript Cortona ( Iate 13tlı century)
Solistler/Soloists: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Vokalistler/Vocals by: M. Doğan Dikmen, Giuseppe Paolo Cecere
Bülbül Uşşaki ( Neva on Pe rev ve on Yürü k emai)
Two Instrumental pieces
Be te: Bilinıniyor/Composer unknown
UsCılü/Rlıytlım: Düyek 8/8 - Yürük Semai 6/
Tre Fontane

Elyazınası, Londra (Erken 14. yüzyıl)/
Manuscript, Lon lon (Early 14th cenıuıy)
Hüseyni İliihi

Güfte/Wording: Fatih Sultan Mehmet ( 1432-1 48 1 )/
Mehmet ll, The Conqueror
Solist!Soloisı: M. Doğan Dikmen

Beste: Bilinmiyor/Compo er unknown
Güfte/Wording: eyh Galip 0758- 1 79 1 )
U Cılü/Rhythm: Sofyan 4/4
Solist/ oloist: M. Doğan Dikmen
Vokalisıler/Vocals by: Rose Bihler-Shah, Corneli<ı Melian

Abdülkadir MERAGİ

Kaside

Rast Gazel

Rast N akış Beste

UsCılü/Rlıythm: Düyek 8/8
Solist/Soloisı: M. Doğan Dikmen
Vokalistler/Vocals by: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Lamento Di Tristano

Anonim/Anonymous

ARA • INTERMISSION

Francesco d' ASSISI

Cantigo Delle Creature

SolistJer/Soloists: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian
Vladimir Ivanoff, Giuseppe Paolo Cecere
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Francesco LANDiNi ( Fıoransa/Fıoreııce

Solisı/Soloist: M. Doğan Dikmen
Sabii Bektaşi Nefesi

Be te: Bilinmiy r/Composer unknown
Güfte/Worcling: Hilmi Efeneli
Us'eı lü/Rlıythm: Raks Aksağı 9/8
Solist!Soloisı: M. Doğan Dikmen
Vokali tler/Vocals by: Rose Bihler-Shah, Corn lia Melian
Uş ak İlahi ( Devraniler Zikri )

Beste: Bilinmiyor/Composer unknown
UsCılü/Rlıythym: Nim Sofyan 2/4
Solist!Soloist: M. Doğan Dikmen
Vokalisıler/Vocal by: Rose Bihler-Shah, Cornelia Melian

SAREAND
1986 Yılında Mehmet Cemal
Yeşilay ve Vladimir İvanoff
tarafından kurulan Sarband
topluluğunun amacı, batı ve
doğu müziğinin arasındaki ortak
yönleri araştırmak ve bu
çalı maların onuCLımı
konserlerde ergilemek; doğu ve
batı müziğini olduğunca aslına
sadık kalarak icra etmek;
Ortaçağ'da esen toleranslı havayı
yeniden ya atmak ve uluslararası
diyaloga müzik ile katkıda
bulunmaktır.
Ortaçağ'ın politik ve felsefi
ya amı, batı ve doğu müziğinin
sentezine ve kar ılıklı alışverişine
çok uygundu. Bu dönemdeki
batı müziğinin kaynakları,
şüphesiz doğu müziğinde
aranmalıdır; özellikle İspanya ve
Sicilya doğu müziğinin
tekseslilik, moda! sistem ve
nıelodi anlayışının büyük etkisi
altında kalmıştır. Bilindiği gibi
fizik, astronomi ve tıp alanında
olduğu gibi, edebiyat ve müzik
de batıya Türkler ve Araplar
tarafından tanıtılmıştır.
arband'ın reperruarı Türk,
İ panyol ve İtalyan Ortaçağ,
Rönesans, Barok eserleri
yanında çağda müziği ele
kapsamaktadır. Topluluk ayrıca,
bugünkü Türk sazları ile batıdaki
Orraçağ çalgılarının kop yalarını
kullanmaktadır. Alman, !talyan
ve Türk müzikçilerin müziği
beraberce araştırmalarının
yanısıra, her müzikçinin kendi
kaynaklarına bağlı kalarak orrak
bir çalı ma yaptığı bu topluluk,
dünya müziğinde yeni ve önemli
bir adım atmıştır.

Programda yer alan Orraçağ
müziği eserleri iki ana grupta
toplanabilir:
Laucla adı, İtalya'da onüçüncü
yüzyılda esnafların bir kuruluşu
olan Lauclesi'derı ( Lonca)
gelmektedir. Üyeler
toplantılarında kendilerine özgü
elini içerilikli eserler okurlardı.
Gregoryen ve dans müziğinden
esinlenerek bestelenen bu
eserlerin güfteleri de Francesco
Assisi'nin etkisi altında
kalmıştı.(Francisco Assisi Orta
Doğu'yu misyoner olarak
gezmiş, eserleri ve yaşamı ile
hıristiyan dünyasını büyük etki
altında bırakını tır.) Bu
eserlerden günümüze kadar
kalanların bestecileri belli
cleğilclir. Bu eserlerin, Türk
müziğinele icra edilen İLAHi
formuna güfte ve müzik
yönünden benzerlikleri vardır.
İkinci grup Siciliane'leri içerir.
Sicilya'da Il. Frederik'in
sarayında batılı ve doğulu
ınüzisyenler birarada müzik icra
ediyorlardı. Doğu felsefesine
bayran olan, Arapçayı çok iyi
bilen, mükemınel bir besteci ve
yazar da olan Freclerik, sarayında
kültür açısından çok parlak bir
devir yaşanmasına olanak
sağlamıştı. Ayrıca, batılı
gezginlerin anlattıklarına göre,
aynı dönemde Seınerkand'da
Timur'un sarayında da benzer,
aynı zengin hava esiyordu.
Sarband bu iki batı müziği
kaynağını ve repertuarını Türk
müziği eserleri ile karşılaştırarak,
Türk müziğine etkisini, onüç ve
öndördüncü yüzyıldaki Batı ve
Türk kültürünün orrak yönlerini
araştırmaktaclır.
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KÜLTÜR BAKANLIGI
ISTANBUL DEVLET
KLASiK TÜRK MÜZiGi
KOROSU
MINISTRY OF CULTURE
ISTANBUL STATE
TURKISH CLASSICAL
MUSIC CHORUS
P rof.Dr. evzat ATil<� , şef/conductor
Münip UTANDI, solist/soloist

Ölümünün 100. Yılı dolayısıyla
ŞEVKi BEY'i (1860-20.7.1891) Anma Konseri
A concert to commemorate ŞEVKİ BEY (1860-1891)
in the centennial of his death

PROF. DR. NEVZAT
ATLIG
Devlet Sanatçısı

Müziğe keınanla ba !ayan
evzar Arlığ, İstanbul Tıp
Fakültesini bitirdi, röntgen
ihtisası yaptı; üniversite
korosunda keman çaldı ve
koroyu yönetti. İstanbul
Radyosu Türk Müziği şefi,
İstanbul Radyosu müdürlüğü
0954-58) görevlerinde bulundu.
İstanbul Radyosu Küçük
Korosu'nu yönetirken 1 963'de
Mesut Ceınil'in vefatı üzerine
Klasik Koro'nun efliğine
getirildi ve 1976 yılına kadar
aralıksız bu görevi yürüttii.
1969'da Milli Eğitim Bakanlığı
Türk Musikisi Komisyonu
kurulunca başkan seçildi ve bu
komisyonun Kültiir Kültür
Bakanlığı'na bağlanmasından
sonra da görevini sürdürdü.
" 1 000 Temel E er Komisyonu"
ile TRT Yönetim Kurulu
üyeliklerinde de bulunan Atlığ,
1 976 yılında Kültür Bakanlığı
Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu'nun kurulma ıyla, bu
koronun şefliğine atandı ve bu
görevini halen ele
sürdürmektedir.
1981 yılında Kültür Bakanlığı'nın
Klasik Türk Müziği Ba arı Odülü
ile Türkiye Milli Kültür Vakfı
1983 Türk Kültürüne Hizmet
Ödülü'nü alan ve aynı yıl
Atanirk Kültür, Dil ve Tarilı
Yüksek Kurumu üyeliğine
seçilen Nevzat Atlığ, 1984'de
TRT Yüksek Kurulu üyesi oldu.
1 985 yılında Profesör, 1987'de
Devlet Sanatçısı ünvanı verilen
..
Prof. Dr. Nevzat Arlığ, İ.T. . Türk
Musiki i Devler
Konservatuarı'nda öğretim
üye idir.

Katkılarından dolayı TÜRKPETROL HOLDİNG A.Ş. ye teşekkür ederiz.
We should !ike to thaıık TÜRKPETROL HOLDING A .Ş. for their coııtributions.
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Mü İP UTANDI

ŞEVKi BEY

1952 yılında Antakya'da doğan
Münip Utandı, İ.Ü. Hukuk
Fakültesi'nde okuduğu yıllarda,
konservaruar öğretim
üyelerinden Süheyla
Altmışdört'ün yönettiği üniversite
korosunda yer aldı.

Bu yıl ölümünün 100. Yılında
andığımız evki Bey, Hacı Arif
Bey'in öğrencisi ve ondan sonra
gelen şarkı bestekarlarının en
büyüğüdür .

1976 yılında kunılan İstanbul
Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu'na katılan Utandı, bu
korodaki solistlik görevinin
yanısıra radyo ve televizyon
programları yapmakta, bazı
televizyon dizileri ile tiyatro
eserlerinin müziğine katkıda
bulunmaktadır.
Münip Utandı sesinin pes ve riz
yönlerindeki genişliği,
üslubunun klasik anlamdaki
doğruluğu ve temizliği ve se
rengiyle dikkat çekmekredir.

Muzikii-yı Hümayun'a hanende
olarak alınını , daha sonra
saraydan sıkılarak istifa etmiş ve
Gümrük Nezaretine kiltip olarak
girmi tir.
31 Yaşınçla Beylerbeyi'nde
öldüğünde, bestecilik hayatı on
yıl kadar sürmüştü. Şarkılarının
çoğunu okurken irticalen
bestelediği söylenir. Türk
müziğinden on yıl içinele bir
rüzgar gibi esip geçmesi bile,
önemli bir olay olmuş, Şevki
Bey'i büyük bestekarlar
derecesine yükseltmiştir.
Elimizde 2 1 2 eseri
bulunmaktadır.
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MEVLANA KÜLTÜR VE
SANAT VAKFI SEMA
GÖSTERİLERİ
WHIRLING DERVISHES
OF THE MEVLANA
CULTURE AND ART
FOUNDATION
Mutrip Heyeti: İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu
Musicians: Istanbul Turkish Classical and Mystical Music Ensemble
Sema Heyeti: Konya Tasavvuf Musikisi Korosu Sema Topluluğu
Whirling Dervishes of the Konya Mystical Music Choir.
Selman TÜZÜN, postnişin/master of the Ceremony
Hüseyin TOP, postnişin yardımcısıl Assistant
Doğan ERGiN, neyzenbaşı ve mutrip heyeti başkanı
Mustafa HOLAT, semazenbaşı ve sema heyeti başkam
Kani KARACA, naathan

DEDE EFENDi'nin Bestenigar Ayini

MEVLANA KüLTÜR
VE SANAT VAKFI
Kültür Bakanlığımızın ilgi ve
desteğiyle Andaç Arba ve
Doğan Ergin tarafından 6 Aralık
1990 tarihinde kurulan Mevlana
Kültür ve Sanat Vakfı'nın
amaçlarını öyle sıralayabiliriz:
Türk ulusal kültüründe özel bir
yere sahip olan Mevlana'nın
düşüncesi, sanatı, musikisi ve
tüm değerlerini ara tumak ve
te bit etmek; ülkemizin bu
konuda varolan kültürel ve
turistik potan iyelini olağanüstü
düzeyde değerlendirmek;
insanlar arasında ayırım
yapmadan, her dil, elin ve ırktan
topluma se lenerek tüm
beşeriyere aydınlığını ulaştuını
olan bu dehanın yabancı
ülkelerele temsil ettiği tarilıi,
kültürel, ilmi gücünden
yararlanarak, kültürümüzün
göze, kulağa, gönüle yönelik
bölümlerini daha iyi tanıtıııak;
yurdumuzda ve yurt dışında
kültür ve sanat etkinlikleri
düzenlemek, iştirak etıııek,
yönetmek, uluslararası
çalışmalar yolu ile sevgi, anlayış
ve yakınlaştırmayı geli tirmek;
ülkemizin bütünleşmesine
katkıda bulunmak.
Vakfın Yönetim Kunılu'nda
Celaleddin Çelebi, elman
Tüzün, Nezihe Araz, Yılmaz
Kafadar, Ayla Hatırlı, erafettin
Yılmaz, Nurhayat Berker ve
Ahmet Güner Sayar yer
almaktadır. On yılı a kın
süreden beri gerek yurt dışında,
gerekse yurt içinde ve özellikle
her yıl Aralık ayında Konya'da
clüzenlenmekte olan Mevlana
İhtifallerinde görev alarak, Türk
Tasavvuf Müziğinin şerefli
temsilciliğini yapan Istanbul
Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği
Topluluğu da Vakfın bir organı
olarak görevlerine devam
etmekte ve her zaman olduğu
gibi, Kültür Bakanlığı Konya
Tasavvuf Müziği Korosu Sema
Heyeti ile birlikte Türk
kültürüne en güzel şekilde
hizmetini sürdürmektedir.
Doğan ERGiN
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HOŞGÖRÜ VE
EVRENSEL SEVGi

Yıü

Dünya ve insanlık kültür
hazinesinde, Hz. Mevlana'nın
( 1207-1 273) kültür mirası büyük
bir yer işgal eder. Asrımızın
teknoloji dünyasında da
eserlerine, düşüncelerine, ilham
verdiği musikisine ve sema
törenlerine büyük ilgi
duyulmaktadır. 1992 senesi için
kabul edilen Hz. Mevlana
"Hoşgörü ve Birlik-Beraberlik
Yılı" UNESCO'da Ekim ayında
ilan edilecektir. Asırlar boyunca,
muhtelif milletlerden, kadın
erkek iki cinsten, büyük
düşünürler, aşıklar, musik'i
şinaslar, şairler, em alsiz
sanatkarlar yetişmiştir. Bunların
en tanınmış olanı onüçüncü
asırda yaşamış olan kıymetli
hümanist-şair Yunu Emre'dir.
O'nun adına, Kültür
Bakanlığı'nın teklifi ile, UNESCO
1 991 yılını "Evrensel' evgi Yılı"
olarak kabul etmiştir.
Yunus Emre, Hz. Mevlana'dan
etkilendiğini ·Mevlana
Hüdavendigar bize nazar kılalı,
O'nun görklü nazarı gönlümüz
ayna ıdır• diyerek açıkça ifade
etmektedir. Mevlana'ınızın ·Yine
gel, her ne olursan ol, yine gel
Kafir, nıecusl, putperest olsan da
yine gel- Tövbeni yüz kere
bozmuş olsan da yine gel- Bu
kapı ümit kapısı nasılsan öyle
gel· davetine Yunus Emre
uyarak, Hz. Mevlana'nın görklü
nazarını gönlünde hisseder ve
onun mana diliyle konu ur. . . Bu
iki Hak aşığının arasındaki
benzerlikleri birkaç misal ile
birlikte görelim:
·Mevlana: Biz birleştirmek için
geldik, ayırmak için değil.
Yunus: İkilikten usandıın . . .
Mevlana: Beri gel, beri, daha da
beri. Ne zamana kadar şu yol
vuruculuk'
Yunus: Beri gel barışalım, yad
isen bilişelim . . .
Mevlanii: Gönülde, aşk okundan
yüzbinlerce yara var; yüzlerce
yaralı av, fakat oıtada ne ok
görünüyor, ne yay var.
Yunus: Yarab bu ne deıtdür
derman bulunmaz- Ya bu ne
yaradur zatımı belürmez.
Mevlana: Medre eıniz aşktır,
müderrisimiz ululuk ıssı; biz e
bilgi elde etmiye uğraşan
talebeyiz, dersimizi tekrarlar

dururuz.
Yunus: Biz taliplerüz her dem
ışk sabakın okuduk- Çalab
nıüderris bize ışk hod
medresesidür.
Mevlana: Gah kese kaygısıyla,
gah kase ümidiyle gidiyor
ömrümüz; her soluk keseden
eksilmede . . .
Yunus: Her bir nefes k i m gelür
kıseden ömür eksilir. Çün kise
oıtalandı sen anı dükettün dut . . .
Mevlana: Oynıya güle gülün
aslına, zevalsız gül fidanına
gidelim. Gülün aslı, zevalsız gül
fidanı, Mustafa'nın terinden
bitmiş, meydana gelmiştir. . .
Yunus: . . .B i r garipçe bülbülem,
ötmeye güle geldim. Gül
Muhaınıned teridir, bülbül d'onin
yeridir. Ol gül ile ezeli cihana
geldim.
Mevlana: Ey aşık'an, ey aşıkan
ben aşık-ı ebediyem . . .
Kayboluşta kayıp dinimdir
benim; varlıkta yok olmak
ibadettir bana . .
Yunus: E y aşık'an, e y aşık'an aşk
mezhep ü dindür bana . . .
•

Dr.h.c. Celaleddin B. ÇELEBİ

TüLERANCE AND
UNIVERSAL LOVE
In the cu/tura/ treasures of the
world and the mankind, tbe
berilage of Mevlaıui (12071273) ho/ds an iııtimate in
farefront place. In our time of
technology we testimony a great
interest to his works, to his
thoughts, to his music, to his
whirling cereınony. . . 1992 has
been accepted as the "Mevlana 's
Tolerance and Togethemess "
year. Over centuries inspired by
this culture grown all kinds of
people, great thinkers,
ınusicians, poets, mystics and
matchless artists. . . Among them
the most jamous one, is the great
humanist-poet of 13th century
Yunus Emre. Due to his
humanisı poetry, we requested
from UNESCO to declare on his
name the year of 1991 as the
"Universal Love Year". . .
!nspired by Mevlana, Yunus
declared: ·Since Mevlana the
God's man has looked upon us 1
His magnificent look has been
the ınirror of our mystic heart•.
To the cal/ of Mevlana: ·Come,
come again, whoever whatever
you may be come 1 Heathen,
fire-worshipper, idollater come 1

Ifyou denie your wowes a
hundred times come 1 Our door
is the door of hope. Come as you
are•, Yunus had begun to speak
the same language.
Let's see the likeness in the lght
i
ofsome examples:
·Mevlana: Be united - I came to
unify, not to divide. . .
Yunus: I am fed up of duality. . .
Mevlana: Conıe, come over, ınore
over. Til/ when this
brigandage . .?
Yunus: Coıne /et us befriend,
coıne stranger to ınake
acquaintance. . .
Mevlana: A t one time worryfor
purse, at another hoppingfor
bowl, our life is passing through;
every breath is decreasing the
purse.
Yunus: Every breath decrease life
from the purse. Ibe purse reach
the middle, you spend it. . .
Mevlana: O lovers, o lovers I aın
the eternal lover... To be lost in
loosing is religion to ıne,
inexistence in existence is
worship to ıne. .
Yunus: O lovers, o lovers, love
creed is religion to ıne. .
Dr.h.c. Celaleddin B. ÇELEBİ

SEMA:

Kainatın Hareketi
Sema töreni, Hz. Mevlana ( 12071 273) ilhamı ile, Türk tarihinin,
ananesinin, inançlarının bir
parçasıdır. Kemale doğru manevi
bir gidiş-geliş yolcuğunu (Miracı)
temsil eder ve yedi bölümdür.
Her bölümlin ayrı bir anlamı
vardır. . . Sema'yı ilmi yönden
tetkik ettiğimiz de, var olmanın
temel şaıtının dönınek olduğunu
ve varlıklar arasındaki müşterek
benzerliğin, her birinin
bünyesini teşkil eden
atomlardaki elektron, proton ve
nötronların dönmesi olduğu
görülür. Herşeyin döndüğü gibi,
insanoğlu da bünyesini teşkil
eden atomlardaki mevcut
dönmelerle, vücudundaki kanın
dönmesi ile, topraktan gelip
toprağa dönmesi ile, dünya ile
beraber dönmesi ile tabil ve
şuursuz olarak döner. Ancak
insanı öbür varlıklardan farklı ve
üstün kılan aklı vardır. İşte,
dönen Semazen varlıkların
müşterek hareketine, seması ile
aklı da iştirak ettirir. . .

SEMA)

The Universal
Mouvement
Sema is paıt of the inspiration of
Mevlana Celaleddin-i Runıf
(1207-1273) as well as of
Turkish custom, history, beliejs
and culture . . . It symbolizes, in
seven parts and different
meaning, a ınystical rouııd-trip
to perjection (asceıısion).
From a scientific viewpoint ıve
witness that coııteınporary
science definitely confinııs that
thefundamental condition of
our existence is to revolve. Tbere
is no object, no being ıvhich does
not revo/ve and the shared
siınilarity among beings is the
revolution of the electrons,
proıons and neutrons in the
atoıns, which constitute the
structure of each of thenı. As a
consequence of this siınilarity,
everything revolves and ınan
carries on his life, his very
existence by nıeans of the
revolution in the atoıns,
structural stones oj his body, by
the revolution of his blood, by his
comingfrom the earth and
return to it, by his revoluing with
earth itself.
Hoıvever, all of these are natural,
unconscious revolutions. But
ınan is the passessor of a ınind
and intelligence which
distinguish him from and makes
him superior to other beings.
1bus the whirling dervish or
Semazen causes the mind to
paıticipate in the shared
similarity and revolution of all
other beings . .
Dr.h.c. Celaleddin B. ÇELEBİ

Dr.h.c. Celaleddin B. ÇELEBİ
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İSTANBUL TÜRK KLASİK
VE TASAVVUF MUSİKİSİ
TOPLULUGU
ISTANBUL TURKISH
CLASSICAL AND
MYSTICAL MUSIC
ENSEMBLE
Ahmet ÖZHAN, solistlsoloist
Tuğrul İNANÇER, sunucu/speaker
Doğan ERGiN, topluluk yetkilisi/manager
Cüneyd KOSAL, repertuar/repertoire
Programda, "Sevgi Yılı" dolayısıyla Yunus Emre'nin şiirlerinden
bestelenmiş eseriere yer verilmiştir.
The programme includes compositions after the poems
by Yunus Emre.

Sazlar/Instruments
Doğan ERGİN, ney
Ümit GÜRELMAN, ney
Osman ERKAHVECİ, ney
Bülent ÖZBEK, ney
Cüneyd K9SAL, kanun
Nihat DOGU, kemençe
Ömer ŞATIROGLU, ud
Abdi COŞKUN, tanbur
Uğur IŞIK, viyolonsel
Vahit ANADOLU, kudüm
Tuğrul İNANÇER, bendir
Fatih ZÜLFiKAR, bendir
Turgut AKSOY, halile

Sesler!Vocals
Ayhan Cüneyd ÇAGLI
Ahmet YILMAZ
Bahri GÜNGÖRDÜ
Bülent ÇEviKSEVER
Cihat fllRÇIN ..
Emre OMURLU
Erhan ENGİN
Hüseyin SERT
Hüseyin TUNCEL
İsmet OLGAÇ
Mert ATAMAN
Serdar BİŞİREN

Katkılarından dolayı MARMARA TRANSPORTA .Ş.ye teşekkür eden·z.
ıve should /ike to thaıık MARMARA TRANSPORTA .Ş. for !heir contributions.
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AHMET ÜZHAN
1950 yılında Urfa'da doğan
Al1meı Özhan Üsküdar Musiki
Cemiyeri ile İ.B.
Konservatuarı'nda eğitimini
ürdürürken, bir yandan da
sahne ve plak çalışmaları
yapını tır. Halen İ stanbul
Radyosu Türk anat Müziği
solisti olan sanatçı, TRT yapıını
Hacı Arif Bey ve Ali adlı
dizilerde ba rolü oynamış, Asya
ülkeleri şarkı yarışınasında
Türkiye'yi temsil etıni tir.

Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği
dalında en iyi soli tler arasında
yer alan Ahmet Özhan Güldeste
adıyla yurtiçinde ve dışında
konserler vermektedir.

Tercüınan
Siyasette etkili .. .
Yorum da HÜR .. .
Haberde tarafsız, dürüst ...
Magazinde renkli, ciddi
Spor'da çağdaş

"Evinizin ve

Ailenizin Gazetesi"

ZEYNEP
HANLAROVA

ZEYNEP
HANLAROVA VE
ORKESTRASI/AND
HER ORCHESTRA

Azerbaycan müziğinin ünlü yıldı
zı Zeynep Hanlarova Azerbay
can'ın başkenti Baku'da bir pet
rol işçisinin kızı ve beş kardeşin
en küçüğü olarak doğdu. Ailesin
de müzikJe ilgilenen kimse yok
tu; ancak babası klasik edebiyara
meraklı olduğundan, Zeynep
Hanlarova edebiyat ve şiir zevki
ni babasıyla yaptığı çalışınalardan
aldı.
İlk okulu bitirdikten sonra öğret
men olmak için müzik okuluna
girdi. Ancak bu sıralarda sesinin
güzeUiği ve yeteneği ile öğret
menlerinin ve müzik çevresinin
dikkatini çekti. Azerbaycan'ın en
büyük müzik ustaları kendisine
müzik dersleri verrneğe başladı.
l l Yaşında iken kentin amatör
müzik festivalinde başarı gösterdi
ve aynı yıl Azerbaycan radyosun
da ilk şarkısını söyledi. Orta o
kuldan sonra Baku Konservatua
rı'na devam etti. 1 960 Yılında öğ
retmenlerinin teşvikiyle Azerbay
can radyosunda "Çahargah Maka
mı"nda bir şarkı okuması. Bu o
lay bütün dikkatıerin Hanlam
va'nın üzerinde toplanmasına ne
den oldu (bu tür şarkı ancak er
keklerin okuyabildikleri bir ına
kamdı ve parça ilk kez bir kadın
.tarafından okunuyordu). Kendi
sinden çok söz edildi ve ünü bir
den tüm Kafkasya'ya yayıldı.
Bundan sonra Hanlarova'nın kal
bi sadece müzik için çarptı: Re
pertuarını genişletti; opera müzi
ğinin ve Türk sanat müziğinin
klasik eserlerini, halk türkülerini
büyük bir yetenekle okumaya
başladı, Azerbaycan radyo ve te
levizyonunun en sevilen sanatçı
larından biri oldu. "Leyla ile Mec
nun" dahil birçok operada baş
role çıktı. Bunların en tanınrruşı
ülkemizde de tanınan operasıdır.
Sovyetler Birliği'nde ve Türki
ye'de (Türkan Şoray ve Cüneyt
Arkın ile) çeşitli filmler çevirdi.
Ünü bütün dünyaya yayılan sa
natçı 70'den fazla ülkede kon
serler vererek 26 dilde şarkılar
söyledi. Azerbaycan'ı bütün dün
yaya tanıttı, Azerbaycan kültürü
nün ve Türk müziğinin seçkin bir
temsilcisi oldu. Böylece tüm dün
yada Azerbaycan'ın, Azerbaycan
dilinin ve Türkçenin tanınmasına
aracı oldu.
Sovyetler Birliği'nde en yüksek
ünvan olan Halk Artisti ünvanını
alan ilk kadın sanatçı olan Hanla
rova ayrıca Sovyetler Birliği'nde
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kasetleri en çok satılan sanatçıdır
ve kendisine altın plak ödülü de
verilmiştir. arkılarının bir bölü
münün bestesi, bir kısmının ise
hem güfte hem de bestesi kendi
sine aittir. Bu yıl Türkiye'de ya
pacağı turnede Yunus Ernre ve
Aşık Veysel'in birer şiirinden yap
tığı bestelerini de okuyacakur.
Sahnede hiç durmadan altı yedi
saat şarkı söyleyebilen sanatçı,
"Dünyanın her yerinde şarkı söy
lerim, ama Türkiye'de okumanın
zevki ve gururu bambaşka" de
mektedir.
Azerbaycan'da Türklüğün ve ege
menliğin en büyük sembollierin
den biri olan Zeynep Hanlarova
sanat çalışmalarının yanısıra yur
dunun refah ve sorunları ile de
uğraşmaktadır. Halkının egemen
lik arzusunu ve dertlerini daima
yüreğinde duymuş, onlara yar
dımcı olmaya çalışmıştır. Bu ko
nuda yaşamı boyunca zorluklara
göğüs germekten çekinmemiş,
son olarak 19 Ocak 1990 günü,
Rus tanklarının Azerbaycan halkı
nı ezerek Baku'ya girmesi olayını
şiddetle protesto etmiş, yapılan
mitingele komünist partisi üye
kartını yakınış ve herkesin
yakmasını da teklif euniştir. Bu
yüzden kovuşturmaya uğramış i
se de, halkın kendisine olan sev
gi ve saygısı nedeniyle 1990 yaz
aylannda yapıJan seçimele yeni
den aday olduğunda Azerbay
can'ın bütün illerinden milletve
kili olması için teklif almıştır. Gü
ney Azerbaycan'da MasaUı ilinin
adaylığını tercih ederek seçimele
%99.9 oranında aldığı oyla Sov
yet seçim tarihinin kınlamayacak
rekorunu kaydetmi tir.
Hanlarova 19 Ocak 1990 işgal o
layında şehit edilenlerin anısına
bir yıl yas ilan etmiş; bu süre i
çinde evinden çıkmamış, operaya
gitmemiş, eserlerinin radyo ve te
levizyonda yayınianmasını yasak
lamıştır. 1991 İlkbaharında "Yas
dan Çıkı " adıyla Baku opera bi
nasında arka arkaya 10 konser
vermiştir. Azerbaycan'da olay ya
ratan bu konserlerin gelirini şe
hirlerin yerimlerine bırakmıştır.
Hanlarova yastan sonra ilk kon
serini çok sevdiği ülkemizde ve
recektir. Bunun için "Çok gurur
luyum çünkü kendi dilinıle kendi
ırkdaşlarıma okuyacağım. AUah
Türkiye'nin bayrağını yüksekte
tutsun" demektedir.
Halen Bakü Operası kadrolu sa
natçısı olan ve Baku'da bir fabri
kanın müdürü olan elim Baba
yef ile evli bulunan Zeynep Han
larova'nın iki çocuğu vardır.
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DR. ALAEDDİN YAVAŞCA
aziar/In trumenıs: İstanbul Radyosu Sanatçıları/Musicians of the Istanbul Radio
Vokal/Vocal by: İ .T. Ü Türk Musikisi Devlet Konservaruan öğrencileri
Students of the Istanbul Technical University
Turkish Music State Conservatoire

Gütteleri Rıfkı Melül Meriç'e ait, Alaeddin YAVAŞCA'nın bestelediği
Riüıat-ülervah Takım:
•
•

Rahat-üleroah Muhammes Peşrev

Rahat-üleroah Devr-i kebir Nakış Beste: ·Yollar aşarak giişuma yarin sesi geldi·
•

Rahat-üleroah Ağıraksak Semai: ·Gül bülbülü azar ediyor barı ile·
•

Rahat-üleroah Saz Semaisi

ARA • INTERMISSJON

ŞEVKi BEY'in ( 1 860-1891) eserlerinden seçilmiş bir program
•

Uşşak Aksak Şarkı: ·Gü/zara nazar kıldım, vfrane misal olmuş·
Güfte: Mehmet Sadi Bey

•

Uşşak Curcuna Şarkı: ·Esir-i zülfünüm ey yüzü mahım·
Güfte: Bahriyeli Vasıf Bey

•

Uşşak Aksak Şarkı: ·Canım gibi sevdikçe seni gönlü m ey afet·
Güfte: Mehmet Sadi Bey

•

Rast Curcıına Şarkı: ·Nedendir bu dil-i zarın figanı·
Güfte: Mehmet Bey

•

Hüzzam Değişme/i (Aksak!Curcuna) Şarkı:·Gamdfdeleriz saki sun, bir dolu cam olsun•
Güfte: Mehmet Sadi Bey

•

Hicaz Yürük Semai Şarkı: ·Üifet etsem yar ile ağyare ne·
•

Hicaz Aksak Şarkı: .sen bu yerden gideli ey saçı zer•
Güfte: Recaizade Mahmut Ekrem Bey

•

Hicaz Yürük Aksak Semai: ·Yüzünü görmeye/i hayli zamandır·

ARA • INTERMISSION
20. Yüzyıl Türk Musikisi bestekarlarından seçilmiş şarkılar:

Yesari Asun ARSOY 0900)
AğırAksak Hüseyni Şarkı: ·Fariğ olmam meşreb-i rindaneden·

Rakım ELKUTLU 0872-1948)
Değişıneli (Aksak!Curcıına) Şarkı: ·Ne bahar kqldı ne gül; ne de bülbül sesi var·
Güfte: Nahid Hilmi üzeren

Zeki Arif ATAERGiN 0896-1964)
Türk Aksağı Hicaz Şarkı: ·Hicranla geçen günleri hasret/e anarken•

Sadeddin KAYNAK 0895- 1961)
(Düyek!Serbest) Şeh naz Şarkı: ·Dalda bir ishak öter·

Selahaddin PlNAR 0902-1960)
(Düyek) Neva Şarkı: ·Ben yürürüm yane yane; aşk boyadı beni kane·
Güfte: Yunus Emre

DR. AlAEDDİN
YAVAŞÇA
1926'da doğan Dr. Alaeddin
Yavaşca,. 1945'ten itibaren
Üniversite Korosu, İ.B.
Konservaruan ve İTÜ Türk
Musikisi Devlet Konservaruan
çalışmalarına katıldı.
Zeki Arif Ataergin, Sadeddin
Kaynak, Hüseyin Sadeddin Are!,
Münir Nurettin Selçuk, Refik
Fersan, Nuri Halil Poyraz,
Mesud Cemi!, Dr. Selahaddin
Tanır, Süleyman Erguner ve
Ekrem Karadeniz ile çalışan
Yavaşca, 1950'den itibaren
Türkiye radyolarında solistlik ve
topluluk şefliği, denetim ve
danışına kurulları üyeliği,
repertuar ve üslup hocalığı
görevlerinde bulundu. Ayrıca
Kültür Bakanlığı Türk Sanat
Musikisi Komisyonu'nda, Milli
Eğitim Bakanlığı Araştırma ve
Değerlendirme Kurulu ile,
Devlet Planlama Türk Musikisi
Kurulu'nda çalıştı; 1976'da Türk
Musikisi Devlet Konservaruan
kurucu ve yönetim kurulunda
görev aldı. Dr. Alaeddin
Yavaşca, Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) Başkanlığınca
1990 yılında İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservaruan
profesörlüğüne atanmış olup,
sözü geçen konservatuarın "Ses
Eğitimi Bölüm Başkanlığı"nı
yapmaktadır.

Subhi Ziya ÖZBEKKAN 0887-1966)
(Yürük Aksak) Nevabuselik Şarkı: ·Gönül verdim bir di/bere·
Güfte: Süleyman Saib Bey

Cevdet ÇAGLA 0900-1 988)
(Curcuna) Saha Şarkı.· ·Süzdükçe güzel gözlerini kalbirn i yakdın·
Güfte: Alaeddin Yavaşca

Fehmi TOKAY 0889-1959)
(Düyek) Tahir Şarkı: ·Gönül verınişken el çekdiın güzelden·
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KÜLTÜR BAKANLIG-I
DEVLET HALK
DANSLARI TOPLULUGU
MINISTRY OF CULTURE
STATE FOLK DANCES
ENSEMBLE
Genel Yönetmen/Director Mustafa TURAN
Koreografi/Choreography Güloya ARUOBA
Dans Uzmanları/Dance
Advisors: Şinasi PALA-Sadettin SÖNM.EZOGLU
Giysi/Costumes: Hale EREN-Mine GOKBUGET
Işık/Lighting: A11met TURGUT
e

ÇiFrETELLi • BİTLİS • DİNAR • TRABZON • AŞIK-MAŞUK • AR1VİN
ARA • INIERMISSION
•

KARS • KINA

GECESi

DEVLET HALK
DANSLARl
TOPLULUGU
Geleneksel Türk kültür ve
sanattm tanıtmak amacıyla 1975
yılında kurulan topluluk, gerek
Türk halk danslarını ve
müziğini, gerekse giysilerini
özüne bağlı kalarak çağdaş
teknik ve olanaklardan da
yararlanarak yeni bir sahne
düzeni ve anlayışı içinde
sergilemektedir.
Türk halk dansiarına özgü
çizgileri, renkleri ve incelikleri
büyük bir özenle sunan
topluluğun repertuarında
ülkemizin deği ik yörelerine ait
danslardan seçkin örnekler
bulunmaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar
ülke içinde sürekli tem iller
veren Devlet Halk Dansları
Topluluğu, yurtdışında 40
d�ğişik ülkede beşyüzden fazla
gosterı yapını , yabancı
televizyorılarda yayırılanan
programları büyük yankılar
uyandırını tlr.

Katkılanndan dolayı BP PETROLLERİ A.Ş. ye teşekkür ederiz.
ıve should /ike to thaıık BP PETROLLERi A.Ş. for their contributions.
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ÇiFrETELLi

Di AR

Hareket özgürlüğü ve figür
zenginliği nedeniyle
Anadolu'nun tüm yörelerinde
herke tarafından kolayca dan
edilmektedirTek ki iyle olduğu
gibi, birçok ki inin kaulmasıyla,
kadınlı ve erkekli olarak da
sergilenir.

Batı Anadolu'da kadınlar
arasındaki ni an, düğün ve diğer
eğlencelerde oynanan yöre
danslarında ritm aracı olarak
tahta kaşıklar kullanılır. Yöre
giysileri, renk ve aksesuar
zenginliği olarak Anadolu
kadının ince zevkini yansıltr.

!tsfreedam of mavement and
great variety offigures make it
easily danced by everyone in
Anatolia. lt can be danced by a
single person or by mi.xed group
of men and women.

Wooden spoons are used as
rythmic percussion instruments
in the dancesperformed by the
women of western Anatolia at
engagement parlies, wedding
and other enterlainments. Tbe
wealth of colour and ornament
in the local costumes reveal the
exquite taste of the A nato/ian
women.

virile, white in the women 's
dances they are much softer and
gentler. Tbefo/k songs
accompaııying some of these
dances are characterized by
great beauty of melody and
decoration.

TRABZON

AŞIK-MAŞUK

KıNA GECESi

Karadeniz'in bu şirin kentinde
danslar kadınlar ve erkekler
tarafından ayrı gruplar halinde
oynanır. Erkek danslarındaki
hareketli ve sert figürler kadın
danslarında daha yumuşaktır.
Türkülü, yani sözlü danslarda
ezgiler güzellik ve işleme tekniği
taşır.

Solo bir dans olan Aşık-Maşuk,
daha çok Akdeniz bölgesinde
görülen güldürü nitelikli köy
seyirlik oyunlarından esinlenerek
sahneye konulmuştur.

Ülkemizin değişik yörelerinden
clerlenen seçkin halk dansları
figürleri ve müziklerinden oluşan
Kına Gecesi adlı tek perdelik
folklorik eserde, geleneksel kına
gecesi düşüncesi belli bir
kompozisyon aniayı ıyla
sergilenmektedir.

BiTLiS
Güneydoğu Anadolu'ya ait bu
dans genellikle arkı, davul ve
zurna eşliğinde erkekler
tarafından yapılır.
Tbe dance of this south eastern
town is most oftenly
accompanied by songs and is
performed by men.
Accompanying instruments are
drum and zu.rna (a kind of
double-reed instrument).

In this charming Black Sea town
the dances are performed by
separate groups of men and
women. In the men 's dances the
movements are vigorous and

Tbis is a so/o dance peıformed
mainly in the Mediterranean
region. Tbe stage version is
inspired by comic village dances.

ARTVİN
Doğu sertliğinin dansiara da
belirgin şekilele yansıdığı bu
Doğu Karaele niz kentinde ritm

canlı, hareketler çoşkuluclur.
The harshness ofthe natural
environment of this Eastern
Black Sea town is rejlected in the
vigour of the rythm and the
iınpetuosity of the movemeııts.

Tbis is a folklore arrangeınent in
one acı, based on figu res chosen
from dances from various parts
of Turkey, representing the
"Traditional Henna Night".
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I . U. DEVLET KONSERVATUARI
TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETi
TURKISH CLASSICAL MUSIC
ENSEMBLE OF THE ISTANBUL
UNIVERSITY
STATE CONSERVATOIRE
Rıza RİT, şef/conductor
İnci ÇAYIRLI, solistlsoloist, Recep BİRGİT, solistlsoloist

DEDE EFENDİ

Tanburl CEMİL BEY 0871-1916)

Hüzzam makamında Aksak Şarkı: ·Ey gülf bağı eda.

Ferahfeza Peşrev

DEDE EFENDi 0778-1846)

Solist/Soloist: İnci Çayırlı

Freng-i Fer usUlünde Ferahfeza Beste
·Ey kaşı keman, tir-i müjen canıma geçti•

DEDE EFENDİ
Sengin Semai usUlünde Ferahfeza Ağır Semai
·Bir dilberi nadide, bir kameti müsı'esna·

DEDE EFENDİ

Süznak makamında Ağır Aksak Şarkı
·Sonbahar goncası mı göğsünü n üstündeki gül·

Ahmet RASİM 0864-1932)
Süznak makamında Şarkı: · Yare tesir eylemiş de olmuş halim
giryenak·

Yürük Semai usulünde Ferahfeza Yürük Semai
·Bu gece ben yine bülbülleri hamuş ettim.

Ahmet RASİM

Refık FERSAN 0893-1964)

Raktın ELKUTLU 0872-1948)

Sultaniyegah Sirto

Suznak makamında Şarkı: ·Pek revadır sevdiğim ettik/erin·
Hicazkar makamında Şarkı: Visali yar ile mest ol, hayale
daima gönül·
•

Lem'i ATil (1869-1845)

Safyan usUlünde Sultaniyegah Şarkı:
<Andıkça geçen günleri hasret/e derinden-

ARA •

Cevdet ÇAGLA 0902-1988)

Ağır Aksak usulünde Eve Şarkı: ·Bülbül asa rUZ-U karım neva•

INIERMISSION

DEDE EFENDİ

Düyek usUlünde Sultaniyegah Şarkı
·Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim•

Lem'i ATIJ

Münir Nurettin SELÇUK 0900-1981)

Sengin Semai usulünde Eve Şarkı:
·Lerzan ediyor rı1humu çeşmindeki efsun•

Aksak usUlünde Sultaniyegah Şarkı
·Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır·

Tanburl CEMİL BEY

ARA •

Aksak Semai usulünde Eve Şarkı: ·Nazirin yok senin ey mah
yerde·

INIERMISSION

İcra Heyeti Saz Sanatçıları tarafından Saz Eserleri

DEDE EFENDİ
Aksak usulünde Eve Şarkı: ·Sevdim bir gonca-i ranlı»

Solist/Soloi t: Recep Birgit

ITRi cı64o-17 1 0

EBUBEKiR AGA 0685-1759)

Segah makamında Yürük Semai: TUti-i mucize guyem ne
desem laf deği/.
•

Hacı ARİF BEY 0841-1896)
Segah makamında Curcuna Şarkı: ·Olmaz ilaç sine-i sad
pareme·
224

Mustafa Nafız IRMAK (1894-1975)

Hafif usUlünde Eve Beste: ·Geldi cevher tiği ateş-barı na
ayineden·

RızA RİT

I Cİ ÇAYIRLI

RECEP BiRGİT

1925 Yılında İstanbul'da doğan
Rıza Rit 1947-48 döneminde İÜ
Eczacılık Fakültesini bitirdi; lise
ve üniversite eğitimi sırasında
Türk müziğinin birçok ünlü ismi
ile çalıştı. 1945-52 yılları arasında
Ankara Radyosu'nda solo
programlar yapu, 195.3'de
Istanbul Radyosu ile IB
Konservaruan Türk Musikisi İcra
Heyetine ses sanatçısı olarak
girdi. 1978-84 yılları arasında iki
dönem TRT Yönetim Kurulunda
Türk Müziği temsilcisi olarak
görev yapan Rıza Rit, yurtdışında
çeşitli konseriere solist olarak
kauldı.

İstanbul'da doğan İnci Çayırlı,
1953 yılında müzik çalışmalarına
başladı; Üski.idar Musiki
Cemiyeri ile İB
Konservaruarı'nda eğitim gördü.
Daha sonra İstanbul Radyosuna
giren sanatçı Münir Nurettin
Selçuk'un korosunda görev
yapu. İstanbul Radyosunda koro
yöı:ıericiliği de yapan İnci Çayırlı,
!TU Türk Musikisi Devlet
Konservaruan öğretim üyeliğinin
yanısıra Kültür Bakanlığı Bursa
Devlet Korosu şefliği de
yapmaktadır.

Yugoslavya'nın Üsküp kentinde
doğan sanatçı müziğe Bursa'da
başlamış, 1951 yılında da
İstanbul Radyosuna girmiştir.
1955'de İB Konservaruan Türk
Musikisi İcra Heyeti üyesi olan
Birgir, yurtiçinde ve yurtdışında
birçok konsere solist olarak
kaulrnışur. Halen İÜ Devlet
Konservaruan İcra Heyetinde
görev yapmaktadır.

İÜ Devlet Konservaruan Türk
Musikisi İcra Heyetinin
İstanbul'da, yurtiçinde ve
Uluslararası Istanbul
Festivali'ndeki konserlerini,
ayrıca topluluğun Almanya,
Yugoslavya, Suudi Arabistan ve
Mısır'da verdiği kon erieri
yönetti. 1990 yılında da Türk
Japon do tluğunun 100. Yıl
kutlarnalarına kaularak Tokyo'da
konserler veren Rıza Rit, halen
İÜ Devlet Konservatuarındaki
eğitmenliğini ve Türk Musikisi
İcra Heyeti şefliği görevini
sürdürmektedir.

Sovyetler Birliği, Romanya,
İsviçre, Kıbrıs ve 1990 Türk
Japon dostluğunun 100. Yıl
kutlamaları çerçevesinde
Tokyo'da da konserler veren
sanatçı, aynı zamanda İÜ Devlet
Kon ervatuarı Türk Musikisi İcra
Heyeti Şef yardımcısıdır.
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KUBBEALTI AKADEMiSi
KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
KLASiK TÜRK MUSiKiSi
KOROSU
TURKISH CLASSICAL MUSIC
CHORUS OF THE KUBBEALTI
ACADEMY FOUNDATION FOR
CULTURE AND ARTS
Yusuf ÖMÜRLÜ, koro şefı/d10rus master
Celil MATARACI, keman
Yeşim ALTINEL, keman
Dilek ÖMÜRLÜ, uel
Ünzile ÇUHADAR, uel
Lale AKAY, kemençe

Sazlar/Jnstruments
Mustafa UYSAL, tanbur
Ömer ERDOGRULAR, ney
Burçak QZLENİR, kemençe
Tekin UGUREL, tanbur
Gül GÜLTAŞ, kanun

Ahmet AHİN, ney
Erdoğan AKKAN AT, ney
Fatma .BAŞER, . kuclüm
Eınre OMURLU, bendir

Koro/Chorus
Hakan HATAYLI
Erten ÖMÜRLÜ
Emre ÖMÜRLÜ
Mualla SİPAHİ
Galip ÇOLAKOGLU
Gülsen KARASAN
Mehmet GÜNTEKiN
Serpil SENCER
Zümrüt ERDÜR
Hüseyin SERT
Zeliha TUNA
Bahri GÜ GÖRDÜ
Şaziye DEMİRKESEN
Fatih ÖZNUR
Müjdat DEMİRKESEN
Yasemin ALTINBİLEK
Adnan AKBUDAK
Perihan YAŞAR
Şeref Naci ENGiN
Mualla GÜNAY
Sait AŞKIN
Hatice YILDIZ
Sinan YARDIM
Noktanur AKYUNAK
Uğur İNAN
Binnur GÖKTA
Zehra KARPUZ
Bülent ÇEviKSEVER
Osman ELÇİOGLU
Gülnihai KUKE
Ümit E KMAN
İsmail Hakkı ÇİME
Sehavet AVA
Yektane KÜREM
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YusuF ÜMÜRLü
1936'cla istanbul'da doğan Yusuf
Ömürlü, Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarlık Bölümünü
bitirdi. Müziğe Arif ami Toker
ile ba !adı, Usküdar Musiki
Ceıniyeti'ne devam etti ve
burada Emin Ongan'ın
yarduncılığını yaptı. 1 97 1 'de
Münir urettin Selçuk, Kemal
Batanay ve Calıit Gözkan ile
Kubbealtı Cemiyeri'nde müzik
çalı malarını ba !attı ve bu arada
Ekrem Hakkı Ayverdi'nin
"Osmanlı Devleti'nin
KurLıluşundan Fatih Devri
Sonuna kadar Osmanlı Miınarisi"
seri inin rölöve çalı ınalarına
asistan olarak katıldı.
1 97 1 -9 1 yılları ara ında 422
kla ik Türk müziği e eri, 90 saz
eseri ve 860 kadar ilahi
yayıniayan Yusuf Ömürlü
Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı'nda ef olarak müzik
çalı malarını ürdürınektedir.
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EMİN ONGAN
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ
USKÜDAR MUSIC ASSOCIATION
• •

Şeref ÇAKAR, şef!conductor
Bekir Sıtkı SEZGIN, solist!soloist

Kemani ALİ AGA ( 1 770'-1830)

Zencir usUlünde Şehnaz Peşrev

Seyyid NUH C? -

1714)

Ağır Çenber usülünde Şehnaz Beste:
·Bezm-i meyde sakiya devr-eylesün mü/ gül gibi·

Küçük MEHMED AGA C? -1800')

Hafif usulünde Şehnaz Beste: ·San ma kim teyli-i zülfü n elern-i biid-ı heva•

Sadettin HEPER (1899-1980)

AğırAksak Semai usulünde Şehnaz Nakış Ağır Semai:
·Cünunuın ah ii zarınıdan nüınayan oldu peyder pey·

Hammamizade İSMAİL DEDE EFENDi ( 1778-1846)
Yürük Semai usülünde Şehnaz Yürük Semai
·SPvdi bu gönül seni yaman eylemedi·

Sedat ÖZTOPRAK 0890-1942)

Aksak Semai usulünde Şehnaz Saz Semaisi
ARA

• INTERMISSION

Solist!Soloist: Bekir Sıtkı Sezgin

Rakını ELKUTLU ( 1872-1948)

Hicaz Nakş: ·Cevr-i yare sabır buldum, öınrüm ahzana kaldı·

Rakını ELKUTLU

Hicaz Şarkı: ·Gündüzüm karanlık geceın uykusuz·

Rakını ELKUTLU

Uşşak Şarkı: ·Bahçenı yine sayende serab olmuş efendim-

Rakım ELKUTLU

Uşşak Şarkı: ·Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi·
ARA
•

Düyek usülünde Türkü: ·Konaklar yaptırdım a yarim dağlar başına·
•

Orta Aksak usülünde Isparta Tiirküsü: ·Evlerinin önü mersin·
•

•
•

Yüı-ük Semai usütünde Türkü: ·Biilbül, ta ta ne gezer·

Nim Safyan usülünde Rumeli Türküsü: ·Gül ağacı gül ağacı·

Safyan usulünde Rumeli Türküsü: ·Çıkayım gideyiın Urum eline•
•

Aksak usııtünde İstanbul Tiirküsü: ·Fındık/ı bizim yolumuz•
e

Düyek usulünde Türkü: ·Bu gün ayın on dördü·
•
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• INTERMISSION

Aksak usulünde İstanbul Türküsü:
· Üsküdar'dan İstanbul'a yol gider·

EMiN ÜNGAN
UsKüDAR MusiKi
CEMİYETİ
1 9 1 8 Yılında Anadolu Musiki
Cemiyeri adıyla çalı malarına
ba !ayan kurum bir yıl sonra
Darülfeyz-i Musiki Cemiyeti,
Cumhuriyetin ilanı ile Üsküdar
Musiki Ceıniyeti, 1 987 yılında da
Emin Ongan Ü küdar Musiki
Cemiyeri adını alını tır.
Günümüzde bu kurumdan
yetişmi ve Türk müziği
dünyasında ün yapmış birçok
sanatçı, devlet
konseıvatuarlarında ve TRT'de
yönetici, öğretim görevlisi
olarak ün kazanmış pekçok isim
vardır.
İstanbul'un tarihi köşelerinden
biri olan Üsküdar'da 73 yıl önce

başlayan bu sanat hareketi,
gerçek müzik severlerin üstün
çabalarıyla günümüze kadar
ula ını tır. Cemiyetin bugünkü
durumuna gelme inde en büyük
rolü, değerli hoca Emin Ongan
aynaını ve bu derneği Türk
sanat müziği için gerekli bilgiler,
edebiyat, nazariyat, olfej, usul,
repertuar ve en trüman der leri
verilen bir müzik okulu haline
getirınİ tir.

Amsterdam'da, geniş bir
repertuardan oluşan bir dizi eseri
KRO Radyosu arşivi için
seslendirmiştir.
1981 yılında İstanbul
Radyosu'ndan emekli olan
sanatçı halen, İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı'nda
öğretim görevlisidir.

ŞEREF ÇAKAR

BEKiR SITKI SEZGİN

Bursa'da doğan eref Çakar,
müzik çalışmalarına Şefik
Gürmeriç ile başlamış, daha
sonra Feriha Tunceli ve 1958
yılından itibaren de büyük hoca
Emin Ongan ile eğitimini
sürdürınüştür.

1936 Yılında İstanbul'da doğan

Şeref Çakar Türk sanat müziği
nazariyatı, usul ve repertuar
der leri vermiş, bu konuda iki
kitap yazmıştır. Emin Ongan'ın
vefatından sonra Üsküdar Musiki
Cemiyeti genel başkanı olmuş,
hocalık ve koro şefliği
görevlerini üstlenmiştir.

Bekir Sıtkı Sezgin, müzik
eğitimine babasıyla başlamış
aynı zamanda, babasının yakın
arkadaşları olan devrin müzik
ustalarından yararlanma
olanağını bulmuştur. Bu
çalışınalar sonucunda ortaya
koyduğu kendine has üs!Gbuyla
klasik yorum biçimini yaşatan
sanatçı, geniş bilgi ve
repertuarıyla da klasik Türk
müziğinin çeşitli türterindeki
formlarında uzmanlaşmıştır.
Aynı zamanda besteci ve tanburi
de olan Bekir Sıtkı Sezgin
yurtiçinde ve Almanya, ingiltere,
Hollanda, !sviçre, Fransa, !talya,
İspanya ve Japonya'da konserler
vermiş;
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İ .T. Ü. TÜRK MÜZİGİ DEVLET
KONSERVATUARI HALK MÜZİGİ
KOROSU VE SAZ TOPLULUGU
TURKISH FOLK MUSIC
ENSEMBLE OF THE ISTANBUL
TECHNICAL UNIVERSITY
TURKISH MUSIC STATE
CONSERVATOIRE
Neriman Altındağ TÜFEKÇİ, yönetınen/conductor
Kastamonu dolayiarı ile sahil şeridinde yaygın olan bir Türkü:

·Çifte çıkar martinimin dumanı•

Ankara Fidaydası: ·Bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar•
Erzurumlu Emrah'tan bir Deyiş:
·Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara·
Saz Topluluğ u tarafından Aydın Kadıoğlu Zeybeği
Yozgat Sürmelileri'nden bir örnek: ·Dersini alınış da ediyor ezber•
Ege'den bir Semah Havası:

·Salını salını da geldim köyüne, güzeller başıma toplansın diye·
ARA

• INTERMISSION

Solist!Soloist: Güler Duman
Erzincan'dan iki Uzunhava: •Şu yüce dağları duman bürümüş·
Erzurum'dan bir Türk ü : · Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış·
Solist/Soloist: Erol Köker

Orta Anadolu'dan bir Uzunhava: · Üryan geldim gine üryan giderim·
Bir Kırşehir Türküsü: ·Ahu gözlerini sevdiğim di/her·
ARA

• INTERMISS/ON

Bir Zeybek Havası: Seren/er
Yunus'tan bir İlahi: ·Ben ağiarım yane yane•
Kerkük Gelin Güzel! em esi: ·He/hele verin ge/ine·
Karadeniz Gemici Türküsü: ·Gemiciler kalkalım·
Azeri ağzı bir Türkü: ·Arakçının mendedir ceyran•
*Bir Serhat Türküsü: ·Cine de şah/anıyor•
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NERiMAN
AıTINDAG TüFEKÇİ
istanbul'da doğan, 1942 yılında
açılan sınavı kazanarak Ankara
Radyosu'na giren anat ı, halk
müziğinin bağımsız bir dal
olarak ayrılmasından sonra bu
ihtisas dalını seçen ilk kişidir.
1 949-53 yılları arasında Yurttan
esler Korosu şef yardımcılığı,
repetitörlük ve anist-öğretmen
derecelerine yük eldi; 1959
yılında İstanbul Radyosu'na
naklen geldi. Burada solistliğin
yaru ıra Yuıttan Sesler Kadırılar
Korosu'nu kurdu ve yönetti.
1972 yılında tekrar Ankara
Radyosu'na dönerek solistlik ve
şeflik yaptı.
İstanbul'da kurulmakta olan
Türk Müziği Devlet
Konservatuarı'nın kuruluş
çalışmalarına katılmak amacıyla
1976'da TRT'den ayrılarak
İstanbul'a geldi ve
konservanıara Kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi ve Öğretim
Görevlisi olarak atandı. Neriınan
Altındağ Tüfekçi halen, aynı
kurunıun yüksek ve lisansüstü
bölümlerinde öğretim görevlisi
ve Oanı ma Birimi üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
Sanat yaşamı boyunca çeşitli
görevler üstlenmiş, bugün halk
müziğinin ön sıralarında yeralan
birçok sanatçı yetiştirmiş olan
Neriman Altındağ Tüfekçi,
yuıtiçindeki radyo ve televizyon
konserlerinin yarusıra Japon
Kültür Bakanlığı'nın davetiisi
olarak Tokyo ve işikava'da
konserler verdi; ulusal ve
uluslararası kongre, rostnıın ve
sempozyumlarda bildiriler
sundu, halk müziğiyle ilgili
değişik konularda konferan lar
verdi.

İTÜ TüRK MUSİKİSİ
DEVLET
Ko ERVATUARI
HALK MüziGi
KORO u VE SAZ
TOPLULUGU

1976 yılında öğretime açılan İTÜ
Türk Müziği Devlet
Konservaruan öğrencilerinin
1 981 'de olu turduğu ilk koro
Atatürk'un Doğumunun 1 00. Yılı
nedeniyle " 100. Yıl Atatürk
Korosu" adını alarak çalışmalara
başladı. Bu tarihten sonra gerek
eğitim ve öğretimin bir parçası
olarak, gerekse konservatuarın
katıldığı çe itli etkirıliklerde
kon er vererek çalışmalarını
sürdüren koro, ana sanat
dallarında giderek artan
ihtisasla maya uygun olarak ilgili
ana- anat daliarına göre
ayrılını tır. Bu konsere katılan
koro konservatuarın Yüksek
Bölümü/Türk Halk Müziği Ana
anat Dalı öğrencilerinden
oluşmu tur.

Koroya e lik eden Saz Topluluğu
ise, Türk halk sazlarının birlikte
icraya elveri li olan
enstrümarılarını çalan
konservatuarın Çalgı Eğitim
Yüksek Bölümü/Türk Halk
Müziği Ana Sanat Dalı öğrenci
ve öğretim görevlilerinden
oluşmuştur. Saz topluluğuna,
Çalgı Eğitim Bölümü öğretim
görevlisi ida Tüfekçi sazbaşı
olarak katılmaktadır.

Katkılanndan dolayı TURCAS
PE1ROLCÜLÜK A.Ş. ye teşekkür
ederiz.
We should /ike to tbank TURCAS
PETROLGÜLÜK A.Ş. for tbeir
contributions.
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AŞlKLAR ŞÖLENi
TURKISH MINSTRELS
Jüri Üyeleri/Juıy Members
Feyzi HALICI
Ahmet KABAKLI
Gültekin SAMANCI
Aşıklar/Minstrels
Yaşar REYHANİ _
Murat ÇOBANOGI;_U
Ahmet POYRAZOGLU
Şeref TAŞLIOVA
Isınail CENGIZ
Mürsel SİNAN
Maksut KOCA
Hacı KARAKILÇII<;
Musa MERDANOGLU
Mehmet YILMAZ
Erzade KAPLAN
Muhlis DENİZER

Nuri ŞAHİNOG LU
Ali RAHMANİ
Kul NURİ
Mehmet G ÜLHANİ
Erol AHİNER
Pikret ÜNAL
Nuri ÇIRAG I
İMAM İ
Zeki ERDALI
Veli CENANİ
Mehmet BATUR
Ali TATLICA

Bu konserler Konya Kültür ve Turizm Vakfı ile Derneği'nin şbirliğiyle
i
düzenlenmiştir/
7bese concerts have heen realised in cooperation with the Konya Culture and Tourism Foundation
and Associatioıı.
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Hayat1n kalitesini yükseltmek.
Demirdöküm

ooGALGAZ

Temiz, ekonomik, konforlu yeni enerji kaynağı

Demirdöküm'ün yeni müjdesi Demirdöküm ALNO Hazır Mutlak

doğalgaz, ülkemizde Demirdöküm'le günlük

bu gelişme çizgisinin bir halkası olarak ürün ve hizmet

hayatımıza giriyor. Dünyadaki en ileri teknolojiyi,

zincirinde yerini almakta...

insanımızla birlikte yaşadığı 20 yılı aşkın

Türkiye biliyor; çevreyi koruyan, yaşamı kolaylaştıran, kadrosu,

deneyimle birleştiren Demirdöküm, klasik

satış ve servis örgütüyle güvenilecek bir marka var.. .

ürünleri yanında, her biri konusunda standart oluşturan

Kombi Şofbenli Kat Kalor�eri, Doğalgazli Kat
Kalor�eri, Hermetik Soba, Bacall Soba, Kalor�er
Kazanı ve Brülörleri ile sağlıklı bir çevre yaratıyor,
yaşamı kolaylaştırıyor.

� Koç

®

(f) Dem .1 rd o·· ku·· m
T ü r k i y e ' n i n
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İ .T. Ü . TÜRK MÜZİGİ DEVLET
KONSERVATUARI
GENÇLİK VE ÇOCUK KORO VE
ÜRKESTRASI
YOUTH AND CHILDREN
CHORUS AND ÜRCHESTRA
OF THE ISTANBUL TECHNICAL
UNIVERSITY
TURKISH MUSIC STATE
CONSERVATOIRE
Necdet VAROL, şef/conductor
Asuman ASLIM, solistlsoloist
Serhad SARPER, soli t!soloist
Gençlik Korosu/Youth Chorus
Klasik ve eo-Klasik eserlerle Koral uygulamalar.
Classical and Neo-Ciassical works and Chorale versions.
Gençlik Orkestrası/Youth Orchestra
Klasik ve Modern saz eserleri (orkestra, küçük grup ve solo uygulamalar).
Classical and Contemporary instrumental works
(versions for orchestra, smail ensemble and solo).
Çocuk Korosu/Children Chorus
Çeşidi konularda çocuklar için Türk Müziği ses ve aralık
sistemine göre yapılmış özgün şarkılar.
Original children songs composed according to Turkish mu ical system.

ARA •

INTERMISSION

Solistler/Soloists
Solo uygulama. Romantik dönem ve günümüz bestecilerinden seçilmiş arkılar.
Songs from the Romantic period and contemporary Turkish composers.
Gençlik Korosu/Youth Chorus
Modern ve fantezi eserler, folklorik şarkı ve türküler. Ritmik,
neşeli ve ileriye yönelik uygulamalar.
Songs and fantasies, folkloric songs and various arrangements.
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NECDET VAROL
İ.B. Kon ervatuarı'nda Türk
müziğinin ünlü isimleriyle
eğitim gören Necdet Varol,
profe yonel sanat ya amına
1950'de Ankara Radyosu'nda
kanun sanatçısı ve koro şefi
olarak ba ladı. 1 956-59 yılları
arasında İzmir Radyosu Müdürü,
Basın-Yayın ve Turizm İl
Tem ikisi, Turizm Bölge
Müdürü; 1959-61 arasında
i tanbul Radyosu Program
Müdürü, koro şefi, Denetim
Kurulu üyeliği görevlerinde
bulundu. 1 961-68 yılları arasında
Bağdat Güzel anatlar
Enstirüsü'nde kanun ve müzik
teorisi dersleri, aynı dönemde
Batı Berlin Özerk Üniver itesi,
Berlin Mukayeseli Müzik Bilimi
Uluslarara ı Enstitüsü ile Berlin
Pru ya Kültür Vakfı Devlet
Müzesi Etno-Müzikoloji
bölümüne bağlı kurulu larda
dersler, uygulamalı eri
konferanslar ve seminerler
verdi. 1 968'de TRT Merkez
Denetim Kurulu üyeliği, 1 972'de
Müzik Söz Yazarları-Be teciler
ve Editörler Derneği Genel
Başkanlığı, 1973'de Kültür ve
Sanat ura ı Türk Müziği
Komisyonu üyeliği, 1976'da
Türk Müziği Devlet
Kon ervatuarı kuruculuğu,
Yönetim Kurulu ve öğretim
üyeliği görevlerinde bulunan
Varol, 1982'de gençlik ve çocuk
korolarını kurdu ve yönetti.

Halen İTÜ Türk Müziği Devlet
Kon ervatuarı'ndaki görevini
sürdüren Necdet Varol, yabancı
radyolarda kanun resitalieri
verdi. TRT sanatçılarından
olu an büyük bir saz topluluğu
ve koro ile Sovyetler Birliği ve
Kıbrıs'ta başarılı konserler
yönetti; kongre ve
sempozyumlara tebliğleıle
katıldı, klasik formda SOO'den
fazla beste yaptı, çocuk ve
gençlik arkıları yazdı. Türk
müziği nazariyatı, solfeji,
usulleri, metodları, çalgıları
konusunda birçok kitap
yayınladı.

GE ÇLİK VE ÇocuK
KORO VE
ÜRKESTRASI
Bu iki topluluk Necdet Varol'un
1 982 yılında, Türk Müziği Devlet
Konservaruan bünyesinde
başlattığı hazırlık çalışmaları ve
çe itli uygulamalar sonucunda,
1985'de, küme sazıyla birlikte
tam kadro yine Necdet Varol
tarafından kuruldu.
Ya ortalama ı 18-20 olan
Gençlik Koro u'nda koro 80,
sazlar ise 24 olmak üzere toplam
104 üyeden meydana gelmiştir.
Kısa sürede geniş bir repertuara
sahip olan topluluk, onaltıncı
yüzyıldan günümüze kadar
bütün sözlü ve saz eserlerini
başarıyla yorumlaınaktadır.
Çocuk Korosu'nun yaş
ortalama ı 1 3- 1 4 olup, 1 00 üyesi
vardır. Koro, son yıllarda Türk
müziği es sistemine göre
bestelenmiş özgün çocuk
şarkıları repertuarına sahiptir.

AsuMAN AsLIM

SERHAT SARPER

1 958 yılında doğan Aslım
1 978'de İ.T.Ü. Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı'na girdi ve
1 986 yılında Şan Bölümü'nden
mezun oldu.

1 986 yılında Karamürsel'de
doğan Sarper, İ.T.Ü Türk
Musikisi Devlet Konservaruan
Şan Bölümü'nden mezun oldu.

1 983-86 yılları arasında İstanbul
Belediye Konservaruan İcra
Heyeti'nde kadrolu sanatçı
olarak çalıştı, 1 986 yılında
İstanbul Radyosu'nun açmış
olduğu sanatçı sınavını kazandı
ve halen bu kurumdaki görevini
sürdürmektedir.

1 98 1 yılında ses sanatçısı olarak
girdiği İstanbul Radyosu'ndaki
görevini sürdürmektedir.

Çocuk Korosu.
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İ .T. Ü. MEZUNLARI TÜRK
MUSİKİSİ TOPLULUGU
ISTANBUL TECHNICAL
UNIVERSITY GRADUATES'
TURKISH MUSIC ENSEMBLE
İ nci ÇAYIRLI, şef ve solist/conducror and soloi r
Vefatının 1 0 . Yılı dolayı ıyla MÜNİR NUREITİN
eserlerinelen örnekler

SELÇUK'u n 0899- 198 1 )

Rast Şarkı (Rincllerin Ö lümü): ·Hajizın kabri olan bahçede bir gül varmış•
Rast Yürü k Semai: ·Sevda ile dillendi bu son şarkı sesin/e•
Hüzzam Şarkı: ·Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese, bir gün gel dese•
Hüzzam Şark ı : ·Havalandı gönül kuşu, uçar yüceden yüceye•
ihavencl arkı: ·Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler·
ihavencl arkı: · Yar senden kalınca ayrı, istemem yazı, baharı•
Mahur Mehter Marşı: • Vur pençe-·i alideki şenışir aşkına•
ARA

• INTERMJSSION

Solist/Soloist: İ nci Çayırlı

Tanburi Ali Efendi 0836-1902)

Uş ak Yürük Semai: ·Tıfl-ı nazım meclis-i rindane gel·

Enderuni Ali Bey 0830-1897)

U şak arkı: ·Affeyle günahım n 'olur ey şuh-i pesendim•

Faiz Kapancı 0871-1950)

Uş ak arkı: ·Hayali çıkmıyor bir dem gönülden•

Enderuni Ali Bey

Uş ak arkı: ·Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım·

Selahaddin Pınar 0902-1%0)

Neva Şarkı: ·Ben yürürilm yane yane•
Güfte: Yunus Emre

Münir Nurettin Selçuk

Kürclilihicazkar Şarkı: ·Beni kör kuyularda merdivensiz bırak/ın•

Yesari Asım Arsoy 0900)

K ü rclilihicazkar arkı: ·Aşkını Yeniköy sahili deıyasını sardı·

Emin Ongan 0906-1985)

Segah arkı: :Baharı okşuyor elleri m·

Vecdi Seyhun 0915-1984)

Segah Şarkı: • Yine dargın kapattın pencereleri·
Segah Türkü: ·Bülbül taşta ne gezer· (Anonim)

İ Cİ ÇAYIRLI
istanbul'da doğan İnci Çayırlı,
Çamlı a Kız Li e i'ni bitirdikten
sonra dayı ı, değerli be tek:ir
Fahri Kopuz'un te vikiyle
1 953'de girdiği İ.B.
Konseıvatuarı'nı bitirerek Münir
Nurettin elçuk ve Emin Ongan
ile çalı tı. istanbul Radyosunda
solist ve koro efi olarak, i.B.
Konservaruan İcra Heyeti ile
Münir urettin Sel uk
korosunda yıllarca görev yaptı.
1 974'de Osman imav ve
arkada ları tarafından ku111lan
İTÜ Türk Müziği Korosu'nu
1 977-85 yılları arasında yönetti.
1 988'de aynı koronun devamı
niteliğinde kurulan İTÜ
Mezunları Türk Müziği
Topluluğu'nu fahı·i olarak
yönetmektedir.
Almanya, Fransa, İsviçre,
Hollanda, ovyeder Birliği,
Romanya, Yugo lavya, Kıbrıs ve
Japonya'da kültür teın ilcisi
olarak birçok kon r veren inci
Çayırlı, Türk Mu ikisi ve hafif
batı müziği plakları ile bir Altın
Plak ödülü aldı.
l<Jasik Türk Müziğini en iyi icra
ed n anatçılardan biri olan inci
Çayırlı, İTÜ Türk Musikisi
Devl t Konservatuarı'nda 14 yıl
boyunca öğretim görevlisi
olarak pekçok öğrenci
yeti ·tirmi ·tir. Halen İ tanbul
Radyosunda olist ve koro efi
olarak çalı makta ve yeni
atandığı Kültür Bakanlığı Bursa
Devi t Türk Müziği Korosu efi
olarak bu koronun kurulu
çalışmalarını yürütmektedir.

Kalkı/arından dolayı E.C.A.
PRESDÖKÜM SANAYİ A . . ye
te ekkür ederiz.
\Ve shoulcl like to 1hcınk E. C.A.
PRESDÖKÜM 'ANAYİ A . . for
tbeir coııtribuıions.
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HORHOR
B ITPAZA R I
KlRlK TULUMBA SOKAK
NO: 1 3 FATIH 34260
ISTANBUL-TÜRKIYE
TEL: (9-1 ) 524 35 92
FAKS: (9-1 ) 531 47 48
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KÜLTÜR BAKANLIGI
.
ISTANBUL DEVLET TÜRK MüziGi
TOPLULUGU
MINISTRY OF CULTURE
ISTANBUL STATE TURKISH MUSIC
ENSEMBLE
Prof. Necdet YAŞAR,
Sazlar/lnstruments

Sadreddin ÖZÇİMİ, ney
N.ecati ÇELİKı ud
ümer ERDOGDULAR, ney
Selim GÜLER, kemençe
Mehmet EKER, ıanbur
Arif ERDEBİL, ney

sanaı yönetmeni /arıistic director

Benli HASAN AGA ( 1 670?-1662)

Nureeldin ÇELİK
Koray SAFKAN
İlhan YAZICI
Uğur ÇIN;\J{
Güzin DEGI MEZ
Sevgi LİMBOZ
..
Aylin ENG N

Saadeddin KAYNAK o

İSMAİL DEDE EFENDi 0778-1846)
Reis MAHMUT EFENDi 0760?-1807)

Hicaz Faslı (Hanende Nureddin Çelik ve Topluluk anatçıları)

Rast Kar-ı Müşterek: ·Aşk-ı tü nihat-i hayret amed·

Refık FERSAN 0893- 1964)

Geçiş Taksimi

Hicaz Peşrev

MUSAllİ MUSTAFA EFENDi (?-1710)

Suphi EZGi 0869-1962)

Uşşak Müstezat: ·Hasretle bu şeb giih uyudum giih uyandım·
İlhan Yazıcı

Astik AGA ( 1 840- 1913)

Beyati Nakış Yürük Semai: ·Meskenimiz kuşe-i meyhanedir·

Solisı/Soloist:

Hacı ARİF BEY 0841- 1896)

Uşşak Şarkı: ·Meyhiine mi bu bezm-i tarab hiine i cem mi?·
Güzin Değişmez - Sevgi Limboz - Aylin Şengün

Solisder/Soloisıs:

Tasavvuf Müziğinden Seçmeler

Selahaddin PlNAR 0902-1960)

Hicaz Ağır Aksak arkı: ·Hasta kalbirnde açılmış
kanayan bir yarasın·

Ara Taksimi:

ecati Çelik, uel

Yesari Asım ARSOY 0900)

ZEKAİ DEDE 0824- 1897)

Hicaz Aksak Sema i arkı: ·Yıllarca yazık boş yere
hülya/ara kandım·

SGz-i dil İlahi: ·Yüce sultanım, derde dermanım·
Söz: Yunus Eıme
Müşterek Taksim:
Necdet Yaşar, tanbur - Sadreddin Özçimi,

Enderôni ALİ BEY 0830?-1897?)

Hicaz Devr-i Hincli arkı: ·Aşık oldum yavrucağım yüzüne•

ney

Faiz KAPANCI 0871- 1950)

Hüseyin TOLON 0910)

Hicaz Aksak arkı: ·Okşadım saçlarını bir dizi
sünbül mü dedim•

Uşşak İlahi: ·Bilmem nideyim aşkın elinden·
Söz: Yunus Emre

Hacı ARİF BEY 0841-1896)

• INIERMISSION

Hicaz Aksak arkı: ·Kurdu meclis aşıkan nıeyhcınede·

Vecdi SEYHUN 0915-1984)
Cevdet ÇAGLA (1902-1988)

Hicaz Ağır Aksak arkı: ·Zülji'ine dil-besteler zülf-ü
perişiimm kadar•

Hicaz Aksak arkı: ·Her zahm-ı ciğer sılze deva kiir aranılmaz·

SGz-i dil Durak
olisı/Soloist: Koray Safkan

i11avend Saz Semaisi:
Necdet Yaşar, ıanbur - ecati Çelik,

Hicaz Beste: ·Baktıkça hüsn-ü anına hayran olur a ıkların·

Giriftzen ASlM BEY 0852- 1929)

İSMAİL DEDE EFENDi

ARA

95-1961)

Hüzzam arkı: ·Batarken ufukta bu akşam güneş•
olisı/Soloist: Koray afkan

Rast Peşrev

Hicaz Aksak arkı:
ud

- Göksel Baktagir,

kanun

Sultan-ı Yegah Şarkı: ·Kaçıncı fasl-ı bahar bu salar gider emelim·
Solisı/Soloist: Güzin Değişmez
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Ses Sanaıçıları/Vocals

Ferruh YARKIN, kudüm/bendir
Yurda! TOKCAN, ud
Derya TÜRKAN, kemençe
Özer ÖZEL, ıanbur

•

u köylünün yosma da kızı·

Sultan ABDÜLAZİZ 0830- 1876)
Hicaz Manclıra

NECDET YAŞAR
Tanburi Cemi! Bey'in üs!GI u,
sanatı ve taksimleri üz rine
yaptığı ara tırmalar, hocası Mesut
Cemi! ile on yıl süren çalışmaları
sonucunda kendine özgü bir stil
yaratan Necdet Yaşar,
virtüozluğunun yanı ıra Türk
müziği e istemi konusunda
başvurulacak birkaç kaynak
kişiden biridir. Türk müziğinde
unutulmaya yüz tutmuş ve icrası
güç olan birçok makamı da
dikkatle inceleyen sanatçı,
bunları ba arıyla sergileyen
uzman bir yorumcudur.

Prof. Necdet Yaşar Washington
Üniversitesi'nde tanbur dersleri
vermiş; Kanada'da Toronto,
Güney Kore Seul, İngiltere'de
Durham ve Columbia
üniversitelerinde düzenlenen
müzikoloji kongrelerine davet
edilmiş ve solist sanatçı olarak
Türk müziğini başarıyla temsil
etmiş, birçok Avrupa ülkesinele
de konserler vermiştir.
Türk müziğinde önceden
hazırlanmadan, o anda doğaçtan
( iıticali-emprovize) seslendirilen
bir form olan Taksim'de son
derece usta bir icracı olan
Necdet Yaşar, bu formun sayılı
temsilcilerinelen biri olarak kabul
edilmektedir.
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İ . Ü. TÜRK MÜZİGİNİ

ARAŞTI RMA VE UYGULAMA
GRUBU
ISTANBUL UNIVERSITY
TURKISH MUSIC RESEARCH AND
PERFORMING GROUP
Yard.Doç.Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ, yönet icVdirector

RAHMi ÜRUÇ
GÜVENÇ
1 948 Yılında doğan Rahmi Oruç
Güvenç İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümünü bitirdikten
sonra İ . Ü.Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Ana Bilim Dalında
klinik doktora çalışınalarına
ba laını , "Türklerde ve
dünyada akıl hastalıklarının
müzikle tedavisinin tarihçesi ve
günümüzdeki durumu" konulu
teziyle 1 986 yılında doktorasını
vermi tir.
Güvenç'in kurduğu ve Türk
müziğinin tarihine ve tedavi
eleğerine yönelik çalışınalar
yapan 40 kişilik topluluk,
Prof.Dr. Ayhan Songar'ın
önerisiyle İ .Ü. Rektörlüğü'nce
benimsenerek İ.Ü. Türk
Müziğini Araştırma ve Uygulama
Grubu adını atını tır. 1982'den
bu yana çalışmaları hızlanan
topluluk yurtiçinde ve dı ında
200'den fazla kon er vermiş;
birçok radyo ve televizyon
programına katılını tır.
1 986 Yılında Yardımcı Doçent
olan Güvenç, İ .Ü. Devlet
Konservatuarı'nda Etno
Müzikoloji dersleri de
vermektedir.

240

e ı <J - ı '!'! ı e \1\\ı l\ı11

u k '·ıl"ııu e ıs 111 e \Lituı k 1 ulıuı.ıl 1 c ıı t ı c· ıııg ı l.ıll

e !ı 111 ııııı

KUDSi ERGUNER
FASIL TOPLULUGU
FASL ENSEMBLE
azlar/lnstruments
Kudsi ERGUNER, ney
Süleyman ERGUNER, ney
Hasan ESEN, keınençe
Mehmet Emin BiTMEZ, ud
Hü nü ANIL, kanun
Nureel lin ÇELİK, def
aıni Ö ZKANLI, def
Vahit ANADOLU, bendir

Ses/Vocals
Yusuf GEBZELİ
Gürsel KOÇAK
Doğan DİKMEN
A uınan ASLIM
Melahat GÜLSES
Koray SAFKAN
Necıneddin YILDIRIM

Hicaz Faslı/Fas!
Neyzen VELİ DEDE ( 1808-1860'):

Çenber usülünde Hüınayı}n Peşrev

ABDÜIHALİM AGA ( 1720?- 1802)

Hafif usulünde Hümayün Beste: ·Olınada diller rübude gamze-1 cadusuna·

İBRAHiM AGA (? -1740?)

Ağır sengin emai usulünde H icaz Ağır Semai: ·Güller kızarır şerın ile ol gonca gülünce•

Tab'i MUSTAFA EFENDi 0705?-1770?)

Yürük eınai uslılünde Hüınayun Yürük Seınai : ·Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü naze·
Gazel: ·Beni candan usandırclı, cefadan yar usanınaz mı•
Güfte: FUZULİ (? -1 556)

Hacı SADULLAH AGA C? -1801')

Yürük eınai usulünde Hüınayun Nakış Yürük emai: ·Nicleyim salın-ı çemen seyrini
cananım yok·

Neyzen YUSUF PAŞA 0821-1884)

Ak ak eınai u ulünde Hüınayun Saz Semaisi
ARA • INJERMISSION

Bimen ŞEN 0873-1943)

Ağır Aksak usulünde Hicaz arkı: ·Firkatin aldı bütün neşve-i tabım bu gece•

Hacı ARİF BEY 0831- 1885)

Ak ak usulünde H icaz arkı: ·Tasdl edeyim yari birazda suhanımle·

ŞEVKİ BEY 0 860-1891)

Devr-i hincli usulünele Hicaz arkı: ·Bağlanıp zülf-ü hezaran tabına•

Hacı FAİK BEY 0831-1891)

Curcuna u Olüncle Hicaz Şarkı: ·Ateş-i uzan-ı firkat yakd-ı cism-ü canımı·

Mısırlı İBRAHİM EFENDi 0872-1933)

Yürük Seınai usulünele Hicaz arkı: ·Sırma açlı yarimin can balışederken işvesi·

DEDE EFENDi 0 778-1846)

Yürük Aksak usulünele H icaz Köçekçe: ·Baharın zamanı geldi a canım•

Sadeddin KAYNAK 0 895- 1%1)

Düyek usulünde Hicaz Şarkı: ·Muhabbet bağına girdim bu gece•

Sultan ABDÜLAZiZ HAN 0830-1876)
Nim Sofyan usl'ılünde Hicaz Siıto

Katkilanndan do!ay1, Les A ııtiques et Horhor Sanat Galerisi adına Saym. A TiLLA EKSiNOZLUGiL 'e
teşekkür ederizJı'(!e should /ike to than k Mr. ATiLLA EKSiNOZLUGiLfor his contributions in the
names of Les A nlique a ııd Horbor A rt Galleıy.

KUDSİ ERGUNER
1 952 Yılında doğan, dedesi
Süleyman Erguner ve babası
Ulvi Erguner'in sanatı olan
neyzenliği kardeşi Süleyman
Erguner ile birlikte sürdüren
Kudsi Erguner, İtalyan Lisesi'ni
bitirdikten sonra bir süre
İstanbul Radyosu'nda neyzen
olarak görev yaptı; 1 972'de
Paris'te mimarlık öğrenimine
başladı. Bu arada müzikoloji
eğitimi gördü ve her iki dalcia
da doktora yaptı.
Uzun yıllar Fransız Radyosu
müzik yayınlarında prodüktör
olarak çalışan, programlarıyla
bütün dünyanın geleneksel
müziklerini tanıtan Erguner,
1 980'de UNESCO'nun Türk
müziği arşivini yaptığı kayıtlarla
zenginleştireli ve aynı kuruluşun
plak koleksiyonunda iki plağı
yayınlandı. Avignon, Rennes, Le
Havre, Chartres'de yapılan
uluslararası festivaliere
danışman oalrak katıldı. Ünlü
yapımcı Peter Brook'un iki filmi
ile "Mahabharata" adlı piyesinin
müziğini yaptı; Marco Ferreri,
Scorsese gibi yapııncılann
filmlerine müziğiyle katkıda
bulundu; İtalya'da Franco
Battiato'nun Genesis operasına
katıldı.
1 979'da kurduğu Mevlana
Derneği'nde birçok öğrenci
yetiştirdi, Türk müziği sazlannın
her müzik dalında
kullanılınasına olanak sağladı,
konserleriyle Avrupa ve
ABD'nin önemli kentlerinde
Türk müziğini tanıttı; Asya ve
Kuzey Afrika'da yaptığı müzik
araştırmaları plak olarak
yayınlandı. Peter Gabriel, Jean
Michel Jarre, Aleice gibi
sanatçılada da bir araya gelen
Kudsi Erguner, Paris Üniversitesi
adına "Türk Müziği Makaınlan"
konulu bir devlet doktorası
hazırlamakta ve Paris Şehir
Tiyatrosu'nda Geleneksel Müzik
Danışmanı olarak görev
yapmaktadır.
24 1
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AZERBAYCAN HALK
DANSLARI VE Ş4RKILARI
TOPLULUGU
AZERBAIJAN FOLK
DANCES AND SONGS
ENSEMBLE

Katkiianndan dolayı BUMERANC
VAPUR ACENTASI TURiZN[,
SEYAHAT VE TİC A .Ş.ye teşekkür
ederiz.
We should /ike to thank
BUMERANC, SEYAHAT VE TİC
A.Ş. for ıheir contributions.
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BOGAZİÇİ
TOPLULUGU/ENSEMBLE
İhsan ÖZGEN, müzik ve sanat yönetmeni/music and artistic director
Konuk sanatçılar/Guest anists
Yannis KAIMAKIS, pan flüt (rniskal)/pan pipe
Robert LABAREE, kelt arpı (çenk)/celtic harp
iirleri sunan/Poems read by Mü fik KENTER
Erol DERAN, kanun
İhsan ÖZGEN, kemançe
Abdi ÇOŞKUN, tanbur
Ümit GÜRELMAN, ney
Mahmut BİLKİ, ney
Finız Akın HAN, tanbur
Safinaz RİZELİ, kanun

Sultan VELED ( 1 226-1312)

Acem Peşrevi

Abdülkadir MERAGİ 0360-1435)
Segah Kar

İLYA (?-1799)

İhsan ÖZGEN

Çeşme (Fountain)
Sibel Sezal, ses/voice
Yannis Kaimakis, pan flütlpan pipe
Solistler/Soloists:

Anonim/Anonymous

HİNDLİLER (?-?)

Çoban (Shepharcl)
Solistler/Soloists: Ümit Gürelman, ney
Mahmut Bilki, ney
İhsan Özgen, kemençe

Solist!Soloist:

İSMAİL DEDE EFENDi 0778-1846)

KANTEMİROGLU ( 1 673-1727)

Solistler/Soloists:

Evc-Maye Peşrevi
işabur Saz Semaisi
Abdi Çoşkun, tanbur

Romen Dansı (Rumanian Dance)
(Cevat Çapan'ın iiri eşliğinde/
Poem by Cevat Çapan)
Solist/Soloist: İhsan Özgen, kemençe

ANGELİ 0615-1690)

Durak

Abdi Çoşkun, tanbur

Koray Safkan, ses/voice

Anonim/Anonymous
efes

Abdi Ço kun, tanbur
Sibel Sezal, ses/voice
Koray Safkan, ses/voice
Solistler/Soloists:

Adalar (I lancls)
(Cevat Çapan'ın şiiri eşliğinde/
Poeın by Cevat Çapan)
Solistler/Soloists: Erol Deran, kanun
Ümit Gürelman, ney

Anonim/Anonymous-Cüneyt KOSAL

Eyyubi MEHMET ÇELEBİ C?-1650)

KARACAOGLAN - İhsan ÖZGEN

Rakkase-i Sema
(Cevat Çapan'ın şiiri eşliğinde/
Poem by Cevat Çapan)
Solist/Soloist: Erol Deran, kanun

ARA •

Enstrümantal Parça: Uşşak Makamında
Salatı Kemaliye
Atı m

Sibel Sezal, ses/voice
Koray Safkan, ses/voice

Solistler/Soloists:

INTERMISSJON

İhsan ÖZGEN 0942)

Karaele niz ( Black Sea)
Solistler/Soloists: İhsan Özgen, kemençe
Robert Labaree, kelt arpı/celtic harp
Yannis Kaimakis, pan tlüt!pan pipe
Yelcia Özgen, viyolonsel/cello
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Hurşit UNGAY, kudüm
Vahit ANADOLU, bendir
Fırat KIZILTUG, viyolonsel/cello
Yelcia ÖZGEN, viyolonsel/cello
Sibel SEZAL, ses/voice
Koray SAFKAN, ses/voice

ARÇELIK

-

Katkılanndan dolayı ARÇELiK A.Ş. :ve teşekkür
ederiz.
ıfle should /ike to thank ARÇELiK A .Ş. for tbeir
contribulions.
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lHSAN ÜZGEN
Çeşitli müzik aletlerinin
bulunduğu ve s:ahndığı bir
ai! de yeri en I l1san Ozgen
ün.iver ite sıralarında, Türk
Müziğinin yanısıra batı klasik
müziğine olan hayranlığı bir
süre keman ve viyolonsel
çalı masına neden oldu. Ankara
ve istanbul Radyolan'ndan onra
halen Türk Musikisi Devlet
Konservatuan'ndaki
sürdürınekte olan Özgen, Niyazi
ayın ve eecler Ya ar ile
1 irlikte çaldıkları üçlü ile
tanındı; Mutlu Torun ile
Rönesans müziği yaptı. New
York Metropolitan Müzesi,
Washington National Gallery of
Arts, Boston Harward Fog
Müzesi, Finlandiya'da ibelius
Akademisi, Ürdün Kraliyer
Konser Salonu gibi birçok doğu
ve batı ülkesinde konserler
verdi.
Son döıt yıldır müzik
yönetmenliğini yaptığı Boğaziçi
Orkestrası ile Yunanistan,
Hollanda ve Danimarka'da
kon erler verdi (Topluluk
Atina'da 199 1 Abdi ipekçi Barış
Ödülü'nü aldı).
İlı an Özgen'in serbest
formlarda besteleri ile Tanburi
Cemil Bey ekolü ki iliği ve
tak imlerinin melodik ritmik
analizi hakkında basılmakta olan
bir de eseri bulunmaktadır.

Yannis Kainıakis halen Selanik
Aristoteles Üniversitesi
nıüzikoloji bölümünde öğretim
üyesi olarak çalışmakta,
ülkesinde ve diğer yabancı
ülkelerde konserler vermektedir.
Boğaziçi Orkestrası ile 1 990
yılında Selanik ve Atina
Akrepolis Tiyatrosu
konserlerinde birlikte olmuştur.

BoGAZİÇİ
TOPLULUGU
EROL DERAN
1937 yılında bestekar
Burhanettin Oeran'ın oğlu olarak
dünyaya gelen Erol Oeran, 1957
yılında İstanbul Radyosuna
kanun sanatçısı olarak girdi.
Yüksek öğrenimini 1961 yılında
istanbul Güzel anatlar
Akademisinde tamamladı. Radyo
çalı maları devanı ederken,
1976'da halen yürütmekte
olduğu Türk Musikisi Devlet
Konservaruan öğretim üyeliğine
davet edildi.
Yurt dı ında çe itli konserler
veren Erol Oeran, 1982 yılında
Uluslararası Bağdat Müzik
Konferansında Türkiye'yi temsil
etmiştir. Müzik çalışmalarının
yarunda uzun bir süredir resimle
de ilgilenen Oeran, birçok kişisel
sergi açmış ve ödüller alnıı tır.

ROBERT LABAREE
Robert Labaree, Boston'da
kurulan ve 1980 yılından beri
Klasik Türk Müziği konserleri
veren "The Eurasian
Ensemble"ın (Avrasya
Topluluğu) eleınanıdır. Üç
kişiden olu an topluluğu
çalıştıran başlıca öğretmenler
arasında İhsan Özgen ve Niyazi
Sayın da vardır. Doktorasını Orta
Çağ Avrupa müziğindeki etnik
müzik üzerine yapan Labaree
Bostan'daki The ew England
Konseıvatuanndaki Müzik Tarihi
fakültesinin de üyesidir.

YANNİS KAiMAKİS
1952 yılında Selanik'te doğan
Yannis Kaimakis, henüz okul
yıllannda müzikle ilgileruniş,
önce ·Pro Musica· topluluğu ile
daha sonra da Yunan Radyosu
Folk Müziği Topluluğu ile
çalı maya başlamıştır. Okulu
bıraktıktan sonra Selanik ve
Münih'te gitar ve obua çalışan
Kaimakis, 1977'de ise Müzikoloji
üzerine çalışınalanna başlarruştır.
1 984 yılında Münih'te
·Förderpreis für Musik· ödülünü
alan sanatçı, 1 989'da doktorasını
almış ve aynı yıldan itibaren
Selanik Aristoteles Üniversitesi
Müzik bölümü profesörlüğüne
başlamıştır.
Yunan ve Balkan orijinli Nefesli
Çalgılar üzerinde uzman olan
Kaiınakis, Avıupa Folkloru ve
ortaçağ müziğindeki çalışmaları
ile de tanınmaktadır. Uluslararası
müzikoloji kongrelerine katılan
sanatçının çaldığı enstrümarılara
ait çeşitli plakları bulunmaktadır.

Boğaziçi Topluluğu iki
kategoride müzik sunmaktadır;
ancak bu iki tür müziği
birbirinden kesin çizgilerle
ayırmak da düşünülemez. Ele
alınan müzik türleri Anadolu ve
yakın çevresinde birlikte
yaşamakta olan bütün uygarlık
ve kültürlerin renkli felsefelerine
sahiptir. Bütün bu çe idiliğin
birbirine çok yakın makanı ve
ses sistemlerini kapsayan Türk
Osmanlı klasikleri Boğaziçi
Topluluğu'na temel
oluşturmaktadır.
ilk bölümde, genellikle
klasiklerden seçkin eserler
seslendirilmekte, orkestranın
değerli üyeleri icralarında geniş
bir özgürlüğe ahip
olduklarından kişisel
yaratıcılıklarını rahatça
sergileyebilmektedirler.
Topluluğun yapmakta olduğu
her türlü müzik, belli bir sanat
arılayışı içinde dü ünülmektedir
ve bu düşünce Boğaziçi'nin
artistik stilini belirlenıektedir.
Üyelerin uzun deney ve
arkadaşlığa dayanan müzikal
uyumları klasik eseriere yeni bir
hayat verebilmektedir.
İkinci bölümde çe itli
espirilerden hareket ederek Türk
müziğinin dinamiği ortaya
konulmak istenmi tir. Kaynaklar
çok zengindir. Anadolu'nun
verimli kültür değerlerinin çok
çeşitli akisleri olan Aşık, Bektaşi,
Mevlevi gelenekleri yanında
çeşitli halk dansları ve müziği de
orkestraya ilham vermektedir.
Her iki bölümde de eserler
arasındaki taksimle, modern bir
anlayış içersinde kendine özgü
arnıanisini yaratmaktadır.
İhsan ÖZGEN
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ACEM PEŞREVİ

ADALAR

ENSTRUMENTAL

Selçuklu Türk Sanatı'nın
geometrik yapısı ve estetiği
bütün gücü ile bu eserde oıtaya
çıkmaktadır.Bu sanat onsekiz ve
ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı
Türk Sanatı'nın detaylarından
son derece farklıdır. Ritimlerdeki
kesin çizgiler yanında, seslerin
tartışılmaz sağlamlığı ve ınelodik
yapısıyla gerçekten Türk Müzik
Sanatı'nın bir abidesidir.

Kantemiroğlu kitabında Kürdi
Berefşan olarak anılan bu eser
Akdeniz'in Avrupa kıyılanndan
esen müzik rüzgarlarımn
etkilerini taşıyor. Onsekizinci
yüzyılda yazılmış olan eserin
çağdaş yorumu ilk defa bu
topluluk tarafından yapılıyor.

Uşşak makamındaki Salatı
Kemaliye'nin serbest usulele
okunmuş olan iki versiyonu arka
arkaya sunuluyor. Eserin
notalarını bazı ses kayıtlarından
Cüneyt Kosal kaleme almıştır.

SEGAH KAR
Acenı Peşrevi'den biraz daha
yumuşak detaylar veren bu eser
içindeki usul değişiklikleri
Mevlevi ayinlerini anclu·nıakla
beraber müzik cümlelerinin
bazan aldığı askeri görünüm ile
ele zamanının toplumsal ve
sanatsal karakterini
belirlemektedir. Topluluk,
belirgin metronam
farklılıklarıyla belki de, eserin
yukarıda beliıtilen özelliklerini
vurgulamaktadır.

Evc-MAYE PEŞREvi
Osmanlıların Selçuklu
sanatından uzaklaşıp, sade
çizgileri bıraktığı tipik
onsekizinci yüzyıl estetiği içinde,
ustaca yazılmış bir eserdir. Eviç
ve Maye makamlarının fevkalade
sanatsal birleşimi bestecinin
kendine özgü çizgileriyle oıtaya
konulmuştur.

NiŞABUR SAZ SEMAİSİ
Klasik müziğimizele çeşitli elin ve
uluslara ait sanatçıların eserlerine
sık sık raslamaktayız. Nişabur
Saz Semai Hindistan'dan
İ tanbul'a kadar gelmiş, Hinclli
dervişlerden olduğunu tahmin
ettiğimiz Hinclliler ismindeki
bestecinin elimizde bulunan tek,
fakat renkli ve nadir bir eseridir.

ROMEN DANSI
Amerikalı müzikolog Walter
Feldman'ın modern notaya
aktardığı bu eser Buselik
makamındadır. Topluluk bu
parçayı ilk kez Atina'da
seslendirmiştir. Eser usul, ritim
ve melodik yapı olarak Peşrev
formundan uzaklaşıp adeta bir
Balkan dansı eelası alıyor.

246

RAKKAsE-İ SEMA
Kantemiroğlu ile aym dönemde
yaşamış olan Eyyubi Mehmet
Çelebi'nin Arazbar makamında
son derece hareketli ve zevkli
bir eseridir. Mevlevi Devri
Revanı kullanılmışsa da bugün
belki de bilinıneyen daha ba ka
bir kutsal dansın sevincini
ta ıyor

KARADENİZ
Bu kompozisyon deniz, doğa ve
insan arasındaki uyuşum ve
çekişmelerin ilhamıdır. Orkestra
bölgesel ritimleri verirken,
sololar daha geniş çizgilerle
doğanın ço kunluğunu,
insanların uğraşları ve
sevinçlerini aniatınaya çalışır.

ÇEŞME
Asya'dan gelip Anadolu'ya
yerleşen uygarlıklann, yeni
yaşamlanndaki değişikliklerle
beraber pentatonik musikiden
Hüseyni'ye geçişin serbest bir
vezin içinde duygusal bir
anlatımı.

ÇOBAN
Tokat yöresinin efsanevi kaval
tekniğinin şiirsel çoşkunluğunu,
zengin ritimlerinin klasik
kemençe ve neylerle sunulduğu
bir eser. Tanburi Cemi! Bey'in
engin sanat dünyasının pastaral
izlerini de ya atıyor dinleyenlere.

DuRAK
Suziclil makamındaki Durak'ta,

IV Murat'ın Beyati emai'siyle iç

içe verilerek Türk musikisinde
yeni fakat kendi bünyesine
yabancı olmayan tona]
kontrastlar aranmıştır.

NEFES
Halk müziğinin Bektaşi
geleneğinden seçilen bir parça.

ATIM
Konserin ikinci yansmcla i lenen
Anadolu teması Karacaoğlan'ın
şiiri ile sona eriyor. Parçadaki
ton ve ritim değişiklikleri bu
bölümü özetleme çabası olarak
düşünülebilir.
Progranı açıklaıııaları:
İhsan ÖZGEN
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BOLŞOY BUZ BALESi
THE BOLSHOI ICE
BALLET
Igor BOBRIN,
sanat yönetmeni ve baş koreograf!artistic director and chief choreographer
Patenciler/Skaters
Natalia BESTEMIANOVA-Andrei BUKIN
Irina VOROBIOVA-Igor LISOVSKI
Oleg GORSHKOV-Svetlana FRANTSUZOVA
Andrei KALITIN-Ludmilla KOBLOVA
Rostislav SINITSIN-Natalia KARAMISHEVA,
Dmitry SMIRNOV-Julia ROMANOVA
Irina STAVROVSKAIA-Yuri TISHLER
Vladimir BESEDI , Yuri BUREIKO, Kira IVANOVA, Vladimir KOTI , Vasily KUHAR
Alexei SOLOVIEV, Elena SHUBI A
I. Bölüm/Part I: Rasputin
II. Bölüm/Part II: Divertissement

BoL OY Buz
BALE Sİ
1981 Avrupa birinci i ve Dünya
üçüncüsü olan İgor Bobrin'in
sanat yönetmenliğini ve ba
koreografl1ğın1 yaptığı Bol oy
Buz Balesi, müzik, dan ve
tiyatronun buz üzerindeki
muhte m bile imi larak
geleneksel Rus kültürünü
çağınııza yansıtmaktadır.
Bol oy Buz Bale i,
kurulu undan bugüne kadar
kısa bir süre geçmesine kar ın,
her biri Avrupa ve Dünya
Patinaj ampiyonalarıncla çe itli
madalyalar kazanını 23 kişilik
kadrosuyla buz üzerinde
parlayan bir yıldızlar
topluluğuclur. Topluluk
üyelerinin alelıkları madalyalar:
Natalia BE TEMiANOVA
Andr i BUKİN: 1983 Avrupa
ampiyonası birinci i ve Dünya
ampiyonası ikincisi,
1985/86/87/88 Avrupa ve Dünya
ampiyonaları birincisi, 19 8
Olimpiyat birincisi.
Vladimir BESEDi : 1985 .S.C.B.
ampiyonası ikincisi.
Yuri B REİKO: 1981 Avrupa ve
Dünya birincisi, 1982 Avrupa
üçüncüsü.
İrina VOROBİOVAİgor LİSOVSKİ: 1981 Avrupa ve
Dünya birincisi, 1982 Avrupa
üçüncüsü
Oleg GORSHKOVSvetlana FRANT UZOVA: 1 986
"Prague Skates" birincisi.
Kira İV OVA: 1 984 Olimpiyat
üçüncüsü ve Avrupa birincisi,
1985 Dünya üçüncüsü.
Andrei KALİTİNLudmila KOBLOVA: 1986
S.S.C.B.Kupası üçüncüsü, 1 987
S.S.C.B.Kupası ikincisi.
Ro ti lav Sİ İT iNatalia KARAMİSHEVA: 1978 ve
1980 . . C.B. birinci i.
Vladimir KOTİN: 1984 Olimpiyat
üçüncüsü ve Avrupa birincisi,
1985 Dünya üçüncü ü.
Dınitry SMİRNOV-Julia
ROMANOVA: 1985 Moskova
Açık ampiyonası birincisi.
Alexei SOLOviEV: 1984 SS.C.B.
birincisi.

Bu gösteriler TATİL TURİZM A .Ş. Korukent Rekreasyon Merkezi 'nin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
These performaııces have been realised in cooperatioıı with the
Recreation Centre.
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TAT7L TURİZM A . . Korukent

Yuri TİSHLER: 1978 ve 1981
.S.C.B. birincisi, 1981 ve 1982
Dünya birincisi.
Elena SHUBİNA: 1980 ve 1983
.S.C.B.Kupası birincisi.

EN iYiSi N E SAH iP OLMAK SiZi N DE HAKKI N IZ

DANCAI.I. IJOOO Cep Telefonu
.
TUrk/ye'nin tek. TGM �e PTT
onayi• telefonudur.

• DANCALL 7080, aracınızda olmadıgınız

zaman sizi arayan telefon numaralarını
hafızasına kaydeder ve size bildirir.
• OANCALL 7080, yogun trafikte ahizeyi

elinize almadan konuşabilme imkanı sagıar.
• DANCALL 7080, bilhassa şehirlerarası

yolculuklarınız sırasında yayın sinyallerinın
duşük oldugu bölgelerde bıle çalışan tek
araç telefonudur
• Aracınızda olmadı() ın ız zaman size gelen

ça()rıları önceden otomatik olarak
programladıgınız numaraya aktarır.

• Cep telefonunuz, DANCALL

7080 Araç Telefonunuza
baglanarak arabanızın dışında da
telefonunuzdan 500 m'lik mesafe
içinde faydalanmanızı saglar.
e DANCALL 5000, sizinle

diledi()iniz her yere gelir,
istedigıniz numarayı arar, gelen
telefon ça()rılarını alır.
• 20 aoet telefon numarasını 1

veya 2 basamaklı kod kullanarak
hafızasına alır.

• 99 adet ıelefoo numarasını, 1 veya 2

• En son aradıgınız numarayı

• Sadece DANCALL 7080'in ve sizin bild�iniz

• Siz telefon ile konuşurken,

basamaklı rakam ile kodlar ve hafızaya alır.
bır şifre ile telefonunuzu başkalarının
kullanmasını önler.

otomatik olarak tekrar arar.
dilediginiz bir numarayı hafızasına
alır.
• Sekreter fonksiyonuna sahıptır

Nonnal telefon hattına ııaoıanabllen

•

bıtglsayar, fax, minitel,
DANCALL 5000 Cep Telefonu,
PABX telefon santra� ve
diger iletl,lm cihazlan

7080 Araç Telefonu'na ııaoıanır.

• Dahili konuşmalara imkan verır
• Mikrofon mute fonksiyonu ıle

yapmakta oldugunuz göruşmeyi
beklemeye alır
• 24 saat boyunca kullanımınıza

açık kalabilir.

Cemal Sahir Sok. 26-28 Mecidiyeköy 1 iSTANBUL Tel: 1 67 48 73 Fax: 166 02 3&
SGS

bir ProUio Holding lcurulu4udur.
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TRANS WORLD THEATRE
THE BEST OF BROADWAY
Yöneten/Director: Jeffrey DUNN
Müzik YönetmenVMusical Director: David ALLEN
Koreografi/Choreography: Dollie HENRY
Giysi Tasarımı/Costume Design: Helga WOOD
Işık Tasarımı/Ligbting Design: Bob BUSTANCE
Ses Tasarımı/Sound Design: Simon BURCHETT
Topluluk Müdürü/Company Manager: Michael HOFMAIER
Giysi sorumlusu/Wardrobe master: John HORSMAN
Rodger ve/and Hammerstein:
e OKLAHOMA e SOUTH PACIFIC (Güney Pasifik) e CAROUSEL (Atlı Karınca)
• THE KING AND I (Kral ve Ben) • THE SOUND OF MUSIC (Neşeli Günler)
Leonard Bernstein ve/and Stephen Sondheim:
• WEST SIDE STORY (Batı Yakasının Öyküsü)
Stephen ondheim: • A LITTLE NIGHT MUSIC (Küçük Bir Gece Müziği)
Tim Rice ve/and Andrew Lloyd Weber:
e EVITA •JE US CHRl T SUPER TAR e PHANTOM OF THE OPERA (Operadaki Hayalet)
• CATS (Kedi!er)
Alain Boubil ve/and Ciauele-Michel Schoenberg:
• LES MISERABLES (Sefil ler) • MISS SAIGON
Irving Berlin: e ANNIE GET YOUR GUN (Annie Silahını Al)
Ira Gershwin: • PORGY AND BESS (Porgy ve Bess)
Jerome Kern ve/and Oscar Hammerstein: • SHOWBOAT (Eğlence Gemisi)
Frank Loesser: e GUY AND DOLLS (Oğlanlar ve Bebekler)
Lerner ve/and Loewe: • MY FAIR LADY (Benim Tatlı Meleğim) e CAMELOT
Lional Bart: • OLIVER
Michael tewart ve/anel Jerıy Herman: e HELLO DOLLY
Michael Bennett: • CHORUS LINE
John Kender ve/anel Fred Ebb: • CABARET (Kabare)
Gower Champion: e 42ND STREET (42. Sokak)
Cole Porter: e KISS ME KATE (Öp Beni Kare) e CAN CAN (Kankan) e ANYTHING GOES
Stewart Schwaıtz: • PIPPIN
Neil imon ve/and Cy Colenıan: e SWEET CHARITY (Tatlı Charity)
MacDermot, Ragni ve/and Ra do: • HAIR

THE BEST OF
BROADWAY

Bu programda Broadway denil
diğinde tüm dünyada akla gelen
unutulmaz şarkılardan bir pot
puri sunulacaktır. Rodger ve
Hammerstein'in çarpıcı melocli
leri, Cole Porter'in "sofistike"
şarkıları, lrving Berlin'in Ameri
kan ezgi leri, Kander ve Ebb'in
alaycı, Anclrew Lloycl Weber'in
popüler, Leonard Bernstein'in
klasikleşmiş şarkıları bu progra
mın konukları olacak. Amerikan
müzikallerinin öyküsü, yine en
iyi biçimele bu müzikallerelen
eledenen şarkılada anlatılır. Bu
programda böyle bir müzikal
geziyle önce New York sokakla
rında hep beraber dolaşacağız
(New York New York, 42ncl
Street); 1 920'lerin çalkantılı dün
yasını ziyaret edeceğiz (The Var
sity Drag, All That jazz); iki yüz
yıl öncesine uzanacağız (I Don't
Know How To Love Him); Bue
nos Aires'e kadar gideceğiz
(Don't Cry For Me Argentina);
Güney Pasifik'te gezeceğiz (So
me Enchanted Evening); Uzak
Doğu'dan Oklahoma'ya, gemi
lerden (Anything Goe ) kıyılara
(Ol' Man Shore) bu şarkılar bize
pasaport olacak.
Broadway gösterilerinin ezgileri
yaşamımızdaki her türlü duygu
ya seslenir: Eskiden (Hello
Dolly) yeniye (Hair), romansın
fantezilerinden (The Phantom of
the Opera) gerçeğe (If I loved
you) bir duygusal gezintidir bu.
Dünyaca tanınan şarkı sözü ya
zarları ve bestecilerin bulundu
ğu büyük bir paniye birlikte ka
tılarak Gershwin, Rodgers ve
Hart, Stephen ondheim, Lerner
ve Loewe, Man•in Hamlisch,
Jerry Herınan ve diğer birçok
bestecinin eserlerini izleyeceğiz.
Bu büyük prodüksiyonu izleme
ye hazır mısınız ? Romantik dü
etler, step clansı, olağanüstü gü
zellikteki balacllar. . . başka bir de
yişle Broadway'in En Iyileri, The
Best of Broaclway . . .

Katkılanndan dolayı FRUKO
TA.Ml:.K MEYVA SULARI SANAYi
A.Ş ye teşekkii r ederiz.
We sbould !ike to tbaıık FRUKO
TAMtK MEYVA SULARi A.Şfor
tbeir coııtributions.
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ORKESTRA KO SERLERİ/ORCHESTRAL CO CERTS
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-Hagacantare Korosu/
lst.State Symphy Orchestra-Hagacantare Choir. . . . . . . .. . . . . . . . . . .
........10
İngiliz Oda Orkestrası/English Chamber Orchestra .... .. . . . .. . . . 20, 24
Singapur Senfoni Ork./Singapore Symphony ürehesıra . . . . ....... ... . . . . 28
Viyana Oda Ork./Vienna Chamber Orchestra .. ....... . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 32, 36
Sovyet Filarmoni Ork./Soviet Philharmonic Orchestra . .. . 38, 42, 46
Avrupa Topluluğu Oda Orkestrası/
European Community Chamber Orchestra .. . . . . . . . . . . . . . .... .48, 52
Stradivaıi Oda Orkestrası/Stradivari Chamber Orchestra.
. . . . . . . . . .54, 56
İsrail Oda Orkestrası/The Israel Chamber Orchestra . . . . . . . . . . . . .58, 62
Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası/
Bilkent International Youth Symphony ürehesıra . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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ODA MÜZİGİ!CHAMBER MUSIC
Melos Dörtlüsü/Quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ..... . . . . . . . .. 70
Venedik Virtüozları Topluluğu/
The Virtuosi of the Yenice Ensemble . . ..... ... .. . . . . . . . ... . .. ... .. 74, 78
Fontenay Üçlüsü/Tıio . . . . . ..
.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Su·asburg Vurmaçalgılar Topluluğu/Les Percussions de Strasbourg .82, 84
Elektronik Müzik/Electronic Music . . . . . . . . . .. .
. .. .
. . ... . . . 86
Los Angeles Gitar Dörtlüsü/Los Angeles Guitar Quartet .. . . .. . . . . . . . . . 90, 93
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RESİTALLER/RECITALS
.. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
Banu Sözüar . . .
Nikita Magaloff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. .. .
. .. . .. 100
Joshua Beli/Jean-Yves Thibaudet . . . . . . . . . . . . .. .. .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı 04
Göran Söllscher . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 108
Ufuk-Bahar Dördüncü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . ..... . ... . .. . 1 1 2
juan Martin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16
Ofra Hamoy/Michael Dussek . . . ....... . . . . . . . . ... ..... ..... . . . . ............... 1 18
Gerhand Oppitz . . . . . . . . . . . . . . .
..... . . .
. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . 1 24
Jacques Taddei .
Gil Shahaırı/Gerhard Oppitz ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. . . . . . 1 26
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VOKAL MÜZİK/VOCAL MUSIC
Hagacantare Filarmoni Korosu/
Philharmoııic Choir Hagacantare . .
. .
. .. .
.. .
. 1 30
H illiard Topluluğu/Ensemble ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 34
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Mazhar-Fuar-Özkan . . . . . . .......... . .... . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ... 190
Yeni Türkü
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . ... . . . . . . . . ...... . ........ 192
Betty Carter ve Üçlüsü/and her Trio . ... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .... .. . .. ...... . 1 94
Benny Carter's Swing An1erica .... .
... . . . ...... ................. ... ...... 196
jethro Tu11 . . . . . . .......................... ........ . . . . . ........... . . ... .. . . . . . . .......... . . . . 200
Ometre Coleman & Prime Time .. ... . . . .......... . ........ . . . . . . . .... . . ... 202
Joe Pass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ...... . 204
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GELENEKSEL SANATLAR!TRADITIO AL ART
Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu(
Ayangil Turkish Music Orchestra and Chorus ........ .......... .... . .. .. . . . . 2 1 0
Sarband
212
İst. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu/
lst. Sıate Turki h Classical Music Chorus .. . . .. ... . . . . . . . . . . . ...... . .. .. 2 1 4
Sema G ö terisVWhirling Dervishes . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .... . . . .... .... 2 1 6
İst. Türk Klasik ve Tasavvuf Musikisi Topluluğu/
!st. Turkish Classical and Mystical Music Ensemble . ... . . . . .. .......... . ... 2 1 8
Zeynep Haruarova . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .
... . ......... 220
Dr. Alaeeldin Yava ca . . . . .. ... . . . . . ....... . . . . . . . . . . . ..... .. . .
. . . . . . . 221
Devlet Halk Dansları Topluluğu/Stare Fo! k Dances Ensemble ... . . ... 222
i .Ü.Devl. Kons.Türk Musikisi İcra Heyeti/
Turkish Music Ensemble of the !st. University Staıe Conseıvatoire . . . . . . 224
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Türk
Musikisi Korosu/Turkish Music Chorus of the Kubbealu Academy . 226
Emin Ongan-Üsküdar Musiki Cemiyeti/Üsküdar Music Association ... . 228
İTÜ Türk Mus.Devl.Kons.I-Ialk Müziği Topl./
Turkish Folk Music Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ....... . . . . .
. 230
Aşıklar öleni/Turkish Minsırels ................. . . . . . . ... .... .. . . . . . . . . . ..... 232
İTÜ Türk Mus.Devl.Kons.Gençlik-Çocuk
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BMW

YENi

3

SERiSi

Y E N i B i R D U YA R L I L I K .

Ye ni insan . . . 90'1ı yılların insanı . . . d i kkatli,
özen l i . . .

Ya lnızca

güve n l i ğ i n i z , h e m d e ç evre güve n l iğ i k o n u s u n
d a k i d u ya r l ı l ı ğ ı n ı z ı paylaşıyor . . .

kendisinin

değil, çevre sinin de güvenl iği

h e r şeyiyle!

n i , geleceğini d ü şün üyor . . . so-

Yeni

rumluluklarının bilincinde!
Ve BMW b u "yeni insan"
için . . . sizin için, bir otomobil
yarattı : Yeni

3 Seri s i .

BMW Y e n i

BMW TürlıiyrGene/Mümessili

3 Serisi ' nde ağırlık, ön

ve arka aksiara esit olarak dağıtıl
BMW Yeni 3 Serisi, son derece saelam eövdesi sayesinde,
herhangi bir çarpışma ..sırasında bütün standarttann üzerinde
bir güvenlik sağlıyor. Orneğin, önde v e arkada bulunan özel
tasarlanmış deformasyon bölümleri, otomobilin çarpışma
enerjisini emerek yolculara yansrtmıyor.

3 Serisi , sizin hem kendi

dı. Bu ideal tasarım , tüm yol şartlarında otomobı' lı' n yolu tam an lamıyla kavra masına neden o 1 uyar '

güvenli bir sürüş sağl ıyor.

Borvsa• OtoSmu v. TkamAŞ Genel Müdürlük: Meclısı Mebusan Caddesr 103, Salıpazar�stanbul Tel: 1 52 44 05 Avcılar Servis ve Yedek Parça Merkezi: Londra Aslaltı

109-1 10, Avcılar�stanbul Tel: 591 30 66 Ankara Tefhir ve Satı, Maiazası: Atatürk Bulvan 1 99/F, Kavaklidere-Ankara Tel: 128 25 69 BorusanQıo Yetlı!ll Satıalnn : Araç rıcaret ve Sanayi AŞ 8arbaros
Bulvan 131/A. 8aimunct>1stanbu4 Tel: 166 06 96-97 Mersin Şubesi: Gazı Mustafa Kemal Bulvan 255 Tet 502 06 Autorium Motorlu Araçlar Servis ve Ticaret Ltd. Şö. Sahilyolu, Kennedy Caddesi 3 1 .

Ye ni
850i

3 Serisi'ndeki b i r başka yenilik ise,

modelinden

alınan

" M u lti

I nformation

atık g a z o r a n ı n ı en a z a i n d i ri y o r .
Yeni

3 Serisi'nde a ra ştırmalar sonucunda

D i s play" teknoloj i s i . Tek b i r gösterge yardımıyla

tüm ses kaynakları saptanmış ve en aza i n d i rilmiş

far arızasından buzlan maya kadar güvenlikle ilgili

d u rumda. Böylelikle, yalnızca

bütün ve rileri, ayrıca dış sıcaklık ve ortalama

siz değil, ç evre de gürültüden

yakıt tüketimi gibi bilgileri anında alabiliyorsun u z .

korunuyor .

Ve en ö n e m l i s i . . . Yeni

3 S e r i s i ç evreye

Ş i m d i kapıyı açın v e

6 s i l i n d i r l i mo

g i r i n BMW dünyasına . . . h u z u r

karşı son d e rece duya r l ı . 4 ve

to rların m ü kemmel ta sarım ı , yakıt tüketi m i n i ve

i ç i n d e , güvenle yol a l ı n .

Yollarda
farkli
bir dünya
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