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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

21. ULUSLARARASI 
• • • lST ANBUL FESTIVALI 

21st lST ANBUL 
INTERNATIONAL FESTIVAL 

13.6--31.7.1993 

Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Uluslararası İstanbul Festivali ,  
TC KÜL TÜR BAKANLIG I, TC DIŞİŞLERi BAKANLIG I, 

TC TURİZM BAKANL!Gl ve Spordan Sorumlu TC DEVLET BAKANLJGI'nın 
değerli işbirliği ve katkılarıyla düzenlenmektedir. 

The lsıanbullnıemaıional Festival, a member of the 

EuroJJean Festivals Associaıion, is organized wiıh ıhe valued cooperation and contribuıions of 
the MINISTRY OF CULTURE, the MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 

MINISTRY OF TOUR/SM and the MINISTRY OF STATE. 

Programda değişiklik hakkı saklıdır. 
Programmes subject ıo alteraıion. 



SANA TÇI, TOPLUMDA 
UZUN ÇABA VE ÇAlJŞMALf\RDAN SONRA 

ALNINDJ\ IŞIGI ILK HISSEDEN 
INSANDIR. 
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İSTANBUL KÜL TÜR VE SANAT V AKFI 
lST ANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

ŞEREF KURULU 
THEHONORARY BOARD 

S;ıyın Cuınhurlxışbın ı Süleyman DEMiREL 
President uf the Republ ic 

Sayın Raşbakan 
Priıne Minister 

Sayın İçişleri Bakanı İsınet SEZG İ N  
M i n ister " f  1 nterinr 

Sayın Dışişleri Babını Hikmet ÇETİN 
M in ister "f F"reign Affairs 

Sayın Mal iye ve Gümrük Bakanı  Sümer ORAL 
Minister 'ıf Finance and Custıııns 

Sayın Mi l l i  Eği t im Rı kanı Kiiksal TOPTAN 
Minister "f National Educat iıın 

Sayın ULıştırına Rabını Yaş;ır TOPÇU 
MinistL·r of Cı ıınınun icıtion 

Sayın Kültür Bakanı  Fikri SAGLAR 
M inister of Culture 

Sayın Turizm Baka n ı  Pmf.Ahdülkad ir  ATEŞ 
M in ister of Tourism 

S;ıyın İst;ınhul V;ı l is i  Hayri KOZAKÇIOGLU 
Gııverııor of Istanbul 

Sayın I stanbul Büyük Şehir Belediye 
Raşkanı  Pnıf.Dr.Nurettin SÖZEN 
Mayor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Burhan FELEK 
Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim GÖKA Y 
Feyzi HALICI 
Cemal Reşit REY 
A. Adnan SA YGUN 
Mukadeler SEZGIN 
Saime EREN 
Vahit HALEFOGLU 
Nurver NUREŞ 
Ahmet M. ERTEGÜN 
Prof. Cevat Memduh ALT AR 
Prince BERNHARD 
Leonard BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBER T 
Phi l ippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
Janns FERENCSIK 
Zino FRANCESCA TTI 
Dr. Antonio GHIRINGHELLI 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALFITER 
Arthur HAULOT 
Cleınens HOLZMEISTER 
Maurice P.UISMAN 
Louis JOXE 
Herben von KARAJAN 
Prof. Dr. Hans Erich KASPER 
Pnıf. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Pierre LYAUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Seroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Andre PARROT 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SIL VESTRI 
James J. SWEENEY 
Mirsuo T ANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninette de VALOIS 
Andre WENDELEN 



KURUCULAR VE ÜYELER 
FOUNDERS AND MEMEERS 

Prof.Dr. Nurettin SÖZEN 
istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, 
Kurucular Heyeti Başkanı 
Mayor of Istanbul, President of the Founders 

Mehmet ŞUHUBi 
Başkan Yardımcısı/Vice President 

KURUCULAR 1 FOUNDERS 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
Burla Makina ve Ticaret ve Yatırım A.Ş. 
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 
Osmanlı Bankası A.Ş. 
Perfektüp Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.O. 
Tatko-Otomobil, Lastik ve Makina Ticaret T.A.Ş. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Fettah AYTAÇ 
Mehmet R. DEVRES 
Ali KOÇMAN 
Bernar NAHUM 
İzzet PENSOY 
Afif TEKTAŞ 

ÜYELER 1 MEMEERS 
Akbank T.A.Ş. 
Orhan AKER 
Borusan-Boru Sanayi A.Ş. 
BP Petrolleri A.Ş. 
Selma H. DEVRES 
Vitali HAKKO 
istanbul Rotary Kulübü 
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-iş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd.Şti. 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Fuar BEZMEN 
Refik BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Özer ESEN 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Istanbul Ticaret Odası 
Türkiye İş  Bankası A.Ş. 
Aksa-Akril ik  Kimya Sanayi A.Ş. 
Aksu-İplik, Dokuma ve Boya Apre Fabr. T.A.Ş. 
Arçelik A.Ş. 

Semih SiPAHiOGLU 
Aygaz A.Ş. 
izzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BiRGi 
Fahir ÇELiKBAŞ 
Prof. Hayri DüMANİÇ 
Ahmet Şeci EDiN 
Osman EDiN 
Elginkan Holding A . ..,. 
N ihat HAMAMCIOGLU 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
İstanbul Sanayi Odası 
Ara KUYUMCUYAN 
Kemal MÜDERRiSOGLU 
Rabak-Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 
Emin SENCER 
Fethi TANALAY 
Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. 
Ulusoy Turizm ve Sey<ıhat Koll.Şti. 
Ord.Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKA Y 
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Birleşik Alınan ilaç Fabrikası 
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 
Ege Holding A.Ş. 
Hilton International Istanbul 
! BM Türk Ltd. Şti. 
Işıklar Holding A.Ş. 
Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Sandoz Ürünleri A.Ş. 
Türk Henkel Ki ınyevi Maddeler Sanayi A.Ş. 
Demirören Şirketler Grubu-Erdoğan DEM İRÖREN 
Türkiye Etap Otelleri-Fikret EVLiY AGiL 
M illi Piyango idaresi 
Gümüşsuyu Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İ ktisat Bankası T.A.Ş. 
Libaş İnşaat ve Yatırım A.Ş.-A. Rıza ÇARMIKLI 
Halit NARİN 
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Soytaş Holding A.Ş. 
Türkiye İthalat ve ihracat Bankası A.Ş. 
Halk Sigorta T.A.Ş. 
Türk Ekonomi Bankası 
Pınar ARAN-Arıtaş Dış Ticaret Ltd.Şti. 
Mehmet ŞUHUBİ 
Alber BiLEN 



YÖNETİM KURULU 
BOARD OF DIRECTORS 
Başkan/President 

Başkan Yardımcıları/ 
Vice Presidents 

Asli Üyeler/ 
Principal Members 

Bakanlık Temsilcileri/ 
Representative to the 
Ministries 

Tabii Asli Üyeler/ 
Principal Members 

Geçici Asli Üyeler/ 
Principal Alternate 
Members 

Dr. Nejat F. ECZACl BAŞI 

Bari as KÜNT AY 
Onat KUTLAR 

Prof. Ercümend BERKER 
Faruk YENER 
Gencay GÜRÜN 
Prof. Dr. Bülent ÖZER 
Asım KOCABIYlK 
İbrahim BETİL 

Dışişleri Bakanlığı 
M inistry of Foreign Affairs 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
M inistry of Finance and Customs 

Mill i  Eğit im Bakanlığı 
M inistry of National Education 

Kültür Bakanlığı 
M inistry of Culture 

Turizm Bakanlığı 
Ministry of Tourism 

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

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

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü 
General Director of the 
State Theatres 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidential 
Symphony Orchestra 

Tayfun İNDİRKAŞ 
Hilmi YAVUZ 
Geyvan McMILLEN 
Zülfü LİVANELİ 

İCRA KURULU 
EXECUTIVE BOARD 

Başkan/President 
Üyeler/Members 

Dr. Nejat F. ECZACl BAŞI 
Onat KUTLAR 
Tayfun İNDİRKAŞ 

DENETİM KURULU 
AUDITORS 
Asli Üyeler/ 
Principal Members 

Alber BiLEN 
Çelik ARSEL 

YÖNETİM 1 MANAGEMENT 

Genel Müdür 
Director General 

Genel Müdür Sekreteri/ 
Executive Secretary 

Uluslararası İstanbul 
Festivali Yönetmeni 
Director of the Istanbul 
International Festival 

Uluslararası İstanbul 
Film Festivali Yönetmeni 
Director of the 
Istanbul International 
Film Festival 

Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali 
Yönetmeni/Director of 
the Istanbul International 
Theatre Festival 

Mali ve İdari işler 
Yönetmeni/Financial and 
Administ'rative Director 

Basın ve Halkla İ l işkiler 
Yönetmeni/Press and Public 
Relations Director 

Melih FERELİ 

Ful DURAN 

Cevza AKTÜZE 

H ülya UÇANSU 

Dikmen Gürün UÇARER 

Asuınan BAYRAM 

Esra Nilgün MİRZE 

DANIŞMANLAR 1 ADVISORS 

Grafik ve Yayın Danışmanı 
Graphic and Publication 
Advisor Prof. İlhaıni TURAN 

Hukuk İşleri Danışmanı 
Legal Advisor 

Mali İşler Danışmanı 
Financial Advisor 

Tanıt ım Danışma Kurulu 
Public Relations Advisor 
Committee 

Av. Esat BERKSAN 

Sacit  BASMACI 

BetGI MARDİN 
Paul McMILLEN 



ULUSLARARASI İST AN BUL FESTİV ALİ 
lST ANBUL INTERNATIONAL FESTIVAL 

Genel Danışman/General Advisor 

Sanat ve Teknik Danışına Kurulu 
Arristic and Technical Advisory Comınittee 

Yönetınen/Director 
Yönetmen Y cırdııncısı/ Assistant Director 
Ağırlama/Hospitality 

Basın ve Halka İ l işkiler/Press and Public Relations 
Yönetınen/Director 
Yönetmen Yardımcısı/Assistant Director 
Yardımcı/ Assistant 
Protokol ve Rezervasyon Sorumlusu/ 
Protocol and Reservation Supervisor 
Sorumlu Yardımcısı/Assistant to Supervisor 

Teknik İş ler Sorumlusu/T echnical Supervisor 
Prodüksiyon Soruınlusu/Production Chief 

Stadyum Konserleri Danışmanı/ 
Stadium Concerts Consultant 

Mali ve İdari işler Yönetmeni 
Financial and Adıninistrative Director 
Muhasebe/ Accounting 

Santral/Operator 
Arşiv/Archives 
Yardııııcı H izmerler/Services 

S ir John TOOLEY 

Prof. Ercüınend BERKER 
Prof. İlhan USMANBAŞ 
Prof. Ersin ONAY 
Doç. Rengiın GÖKMEN 
Cem MANSUR 
Geyvan McMILLEN 
Cengiz IŞILAY 
)ak KORNFILD 

Cevza AKTÜZE 
Görgün TANER 
Koza GÖKBUGET 
Aylin ALTUNTAŞ 
Çağı! KURTMAN 

Esra Nilgün MİRZE 
Ahmet ERENLİ 
Arzu KOCAER 

Zeliha KAYA 
Aynur ÇONGAR 

Seza AL TINDAG 
Fırat KASAPOGLU 

M ichael LANG 

Asuman BAYRAM 
Zehra ALTUG 
Nuray KÖKÜLLÜ 
Ayşe AVCI 
Hasan SAYAN 
Azmi AKSU 
Mehmet AVCI 
Hasan HASBAL 
Fazı! TAŞ DEMİR 



21. Uluslararası İstanbul Festivali gösterilerinin gerçekleşmesine katkıda bulunan 
aşağıdaki kuruluşlara teşekkür ederiz. 
W e should like to thank the below companies and institutions for their contributions 
towards the realization of the 21 st Istanbul International Festival. 

ALARKO EGİTİM-KÜL TÜR VAKFI 
ALEXANDER & ALEXANDER SiCORTA MÜŞA VİRLİK A.Ş. 
AKBANK T.A.Ş. 
ARA KUYUMCUYAN 
ARUP 
BALFOUR BEA TTY CONSTRUCTION 

INTERNATIONAL L TO. 
BiRLEŞiK OKSİJEN SANA Yİ A.Ş. 
BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP 
BP PETROLLERİ A.Ş. 
BRITISH AIRWAYS 
THE BRITISH COUNCIL 
BRITISH STEEL ÇELİK TİCARET A.Ş. 
BURLA MAKİNA ve TİCARET ve Y ATlRlM A.Ş. 
CANKURT ARAN HOLDİNG A.Ş. 
CA TON! DENİZ İŞLERi A.Ş. 
THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
CiHANGiR OTELCİLİ K 
COA TS TURKEY 
COMMERCIAL UNION SİGORTA A.Ş. 
CUMHURİYET GAZETESi 
DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Foreign Economic Relations Board 
ECZACl BAŞI HOLDİNG A.Ş. 
EMLAK BANKASI 
GLAXO SACLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
GÜNEY AFRiKA BAŞKONSOLOSLUGU, Istanbul/ 
THE SOUTH AFRICAN C ONSULATE GENERAL in Istanbul 
HÜRRiYET GAZETESi 
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. 
IBERIA AIRLINES 
! BM TÜRK L TD.ŞTİ 
I BS-RESEARCH AND CONSUL T ANCY 
!Cl TÜRKİYE L TO. 
İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİ Cİ/ 
THE BRITISH EMBASSY in Ankara 
INTERLIMOUSINE SERVICE 
İSPANYA BAŞKONSOLOSLUGU, İstanbul/ 
THE SPANISH CONSULATE GENERAL in Istanbul 
İST AN BUL MENKUL KlYMETLER BORSASI BAŞKANLI GI 
İSTANBUL TİCARET ODASI 
İTALYAN KÜL TÜR MERKEZi, İstanbul/ 
IT ALlA N CUL TURE CENTRE in Istanbul 
KOÇ HOLDİNG A.Ş. 
LLOYD'S REGISTER OF SHI PPING 
LUFTHANSA-Alman Havayolları/German Airlines 
MARMARA BANK 
THE MARMARA- lSTAN BUL 
MEGAVİZYON 

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 
M ERK O GIDA SANA YI VE TİCARET A.Ş. 
MİLLİ PİY ANGO İDARESi GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. 
MiLLiYET GAZETESi 
MINOL TA-TRANSCOM 
ORGANİK Kİ MYA SANA Yİ ve TİCARET A.Ş. 
OSMANLI BANKASI A.Ş. 
OTOKAR-OTOBÜS KAROSERİ SANA Yİ A.Ş. 
PARLIAMENT J AZZ 
PERFEKTÜP AMBALAJ SANA Yİ ve TİCARET A.Ş. 
POLONY A BÜYÜKELÇİLİ Cİ/ 
THE POLISH EMBASSY in Ankara 
POLONY A BAŞKONSOLOSLUGU/ 
THE POLIS H CONSUL A  TE GENERAL in Istanbul 
PROFİLO HOLDİNG A.Ş. 
R.G.M. REKLAM GELİŞTİRME MERKEZi 
SABAH GAZETESi 
SANDOZ ÜRÜNLERİ A.Ş. 
SPANİSH MİNİSTRY OF FOREiGN AFFAİRS GENERAL 

DİRECTORA TE FOR SCiENTiFiC AND CUL TURAL 
RELATİONS ( İspanya Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Kültür 
İ l işkileri Genel Müdürlüğü) 

THE SHELL COMPANY IN TURKEY 
TA TKO-OTOMOBİL, LASTiK ve MAKİNA TİCARET A.Ş. 
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 
TELETAŞ 
TURCAS PETROLCÜLÜK A.Ş. 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK HENKEL KİMYEVİ MADDELER SANA Yİ ve 

TİCARET A.Ş. 
TÜRKPETROL HOLDING A.Ş. 
TÜRK-PiRELLi LASTiKLERİ A.Ş. 
TC. ZİRAAT BANKASI 
TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş. 
TÜRKİYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
TÜRKİYE V AKIFLAR BANKASI 
UNITED COLORS OF BENETTON 
U.S. INFORMATION AGENCY ( USIA) 
VAKKO 
WELLCOM E İLAÇ ÜRÜNLERİ L TO. ŞTİ . 
WESTDEUTSCH E  LANDESBANK ( EUROPA) AG 
ZENECA ABDi İ BRAHi M  İLAÇ SANA Yİ VE TİC. A.Ş. 



AVRUPA 
FESTİV ALLER BİRLİGİ 
Müzik, Tiyatro, Dans 

A vrupa Festivaller Birliği Başkanı olarak, 
U luslararası İstanbul Festivali'ni izleyeniere 
sesleornekten onur duyuyorum. 

Bugün katılmakta olduğunuz festival, başarılı ve saygın bir 
kurum olan Avrupa Festivaller Birliği'nin bir üyesidir ve 
kurumun hedefleri şunlardır: Fesrivallerin sanat düzeyini 
geliştirmeyi amaçlayan kuruluşlar ve özellikle de kamuoyu 
ve ilgili kurumlar yoluyla, fesrivallerin ideallerini 
gerçekleştirmeye, etkinliklerini, Avrupa'daki kültür sanat 
hayatı içindeki rol ve önemlerini artırmaya yardım etmek. 

Geçen yıl 40. yıldönümünü kutlayan Birliğimiz İgor 
Markevitch ve Denis de Rougemount tarafından 1 952 
yılında kurulmuş ve Denis de Rougemount, 30 yılı aşkın 
bir süre Birliğe başkanlık yapmıştır. 

De Rougemount'un Avrupa'nın kültürle olan ilişkisiyle 
ilgili görüşleri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır: 
" Kültürel etkinliklerimiz Avrupa Birliği'nin oluşumuna 
katkıda bulunacaktır ve birlik içindeki Avrupa da buna 
karşı ,  tüm çeşitliliğiyle, kültürümüzün korunmasını 
sağlayacaktır. Bu özgür ülkeler arasında bir ortak bilinç 
yaratmalı, Avrupa'daki kültür rönesansının doğuşunda ilk 
etken olan ortak bir uygarlığa bağlılık ruhunu 
oluşturmalıyız." 

Den is de Rougemount çağdaşlarını Avrupa'yı kültürel 
değerleriyle bir bütün olarak düşünmeye çağırıyor. Bu 
değerler Avrupa'yı jeopolitik açıdan yalnızca Asya'nın 
öncüsü olmaktan çıkaracak, kültürel açıdan da onu dünya 
çapında özel bir konuma getirecektir. Rougemount 
kültürü tanımlamaya çalışınakla zaman kaybetmememiz 
ve elimizden geldiğince somut adımlar atmak gerekliliğini 
savunmaktadır. "Kültürü ürünleriyle değerlendiriniz. 
Kültür Avrupa'ya hizmetse, Avrupa da kültürüroüze 
katkıda bulunacaktır" demektedir. 

Tüm bu düşünceler Müzik Festivalleri'ni bir Avrupa 
birliği altında birleştirmiştiL Bu birlikle De Rougemount, 
gereksiz formaliteleri, teknik engelleri ve engel oluşturan 
bürokrasiyi yıkmayı ve ülkeler arasındaki kültür 
alışverişini artırmayı amaçlar. 

Rougemount'un da saptadığı gibi, benzeriikierin ve 
aykırılıkların oluşturduğu ortak kültür potansiyelini 
kullanmadan bir Avrupa birliğine ulaşınaya olanak yoktu. 
Sanatçıların, sanat eserlerinin ve sanata katkısı olan diğer 
öğelerin özgürce kullanımını engelleyen tüm etkenierin 
ortadan kaldırılması gerektiği yolunda genel bir karara 
varılmıştı. De Rougemount Avrupa Kültür 
Konferansı'nda, tüm ulusların hükümetlerine, 

Avrupa'daki kültür hayatını etkileyecek her türlü engeli 
kaldırmak yolunda çağrıda bulundu. 

Bugün, Avrupa'daki eski yapay sınırlar kaldırılmış olsa da, 
her yönden birbirine bağlı bir Avrupalı ruhu ve bilincinin 
oluşturulmasına engel olan öğelere hala rastlanmaktadır. 
Avrupa birliği fikri bilinçsiz bir beraberlik değildir. 
Avrupa Festivaller Birliği'nin parolası :  "Çeşitliliğin 
yarattığı üstünlük"tür. 

Avrupa'daki festivalierin sayıca çokluğu ve çok yönlü 
faaliyetleri dolayısıyla, topluluğun ismi 1991 'de Avrupa 
Festivaller Birliği ( Müzik, Tiyatro, Dans) olarak 
değiştirilmiştir. 

Avrupa Festivalleri inanılmaz bir sanatsal ve mali güce 
sahiptir. Çok sayıdaki aktif izleyicinin desteğiyle tüm 
hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. 

Günümüzünün gerçekçi ve kültürel fikirlerinin 
aktanınında festivalierin çok önemli bir yeri vardır. 
Festivaller, basit günleri özel sanat şölenlerine 
dönüştürürler; bir kültür politikasının gelişimi için gerekli 
olan yeni eserlerin oluşturulması ,  gelenekiere bağlılık, 20 
yüzyıla yakın b i r  sanat geçmişini korumak, yorumlamak 
ve tüm bu oluşumları olabildiğince çok sayıdaki izleyiciye 
ulaştırmak gibi çeşitli görevler yüklenirler. 

Ortak-üretim, ortak- gelişim ve ortak-spansorluk için 
kurulmuş olan özel bir komite sık sık toplanarak görüş ve 
bilgi alışverişinde bulunur; ortak hareket konuları ve özel 
projeler gerçekleştirmenin yolları aranır. 

Festivallerde neşe ve hüzün içerikli, yaratıcılığın 
sınırlarını zorlayan eserler sergilen ir. 

Ne Avrupa, dolayısıyla ne de tüm dünya festivallersiz 
yaşayabil ir. 

Bu nefes kesen macera yolculuğunda sizlere rehberlik 
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerden tek 
isteğimiz - ve belki de tavsiyemiz- festivallerimizi izlemeyi 
sürdürmeniz. Her an karşı karşıya geldiğimiz çeşitli 
sorunlar ve engellere karşın, çağımızın masalını, sanatın 
öyküsünü yazıyor olmamız, bize sunulan en büyük 
ödüldür. 

Frans de Ruiter 
Avrupa Festivaller Birliği Başkanı 
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AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT 
1 3 .6.1993 • AKM Büyük Salonu • 20.00/Atatürk Culture Centre Grand Hall • 8.00 pm 

MONTSERRA T CABALLE 
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESi ORKESTRASI 

IST ANBLJL ST A TEl Jl ERA A l J 11ALLET C1RlJ--IE�TR l 

]ose COLLADO, şef/conductor 

Gioacchino ROSSINI ( 1 792-1 868 )  
"Cezayir'de bir İtalyan kızı" Operası Overtürü / Overture "The Italian Girl in Algiers" 

Gioacchino ROSSINI 
"L'ora fatal s'appressa" ( Korent Kuşatması Operasından Arya/Aria from the Opera The Siege of Corinth) 

Gioacchino ROSSINI 
"Di tanti palpiti" (Tancredi Operasından Arya/Aria from the Opera Tancredi )  

Jules MASSENET (1 842-191 2 )  
Meditation (Thais Operasından/from the Opera Thais) 

Charles GOUNOD ( 1 8 1 8-1 893) 
"Oiı suis-je? O ma lyre immertelle" (Sapho Operasından Arya/Aria from the Opera Sapho) 

ARA/INTERMISSION 

Giuseppe VERDI (1 813-1901 ) 
"Salce, Salce" ve/and "Ave Maria" (Otello Operasından/from the Opera Otello) 

Guiseppe VERDI 
"Talihin Kudreti" Operası Uvertürü/Overture of the Opera "The Force of Destiny" 

Francesco CILEA (1 866-1 950) 
"lo son l'umile ancella" (Adriana Lecouvreur Operasından Arya/Aria from the Opera Adriana Lecouvreur) 

Arrigo BOITO (1 842-1 91 8 )  
"L'altra notte in  fondo al mare" ( Mefistofele Operasından Arya/Aria from the Opera Mefistofele) 

9 Eczac1bas1 GRUPO � 
IBIFRIA .. 

� �viva .. ;, 
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MONTSERRAT 
C ABALLE 

D nsan, Montserrat 
Caballe'nin olağanüstü 
vokal tekniğini dinleyince 

onun yeteneklerinin 
keşfedilmesi için birkaç yıl 
bekleınesi gerektiğine bir türlü 
inanamıyor. Caballe gerçek 
çıkışını 20 N isan ı 96S'te 
Camegie Hall'da söylediği 
Donizetti'nin Lucrezia 
Borgia'sıyla yapmıştır. 
Önceden Amerika'da çok fazla 
tanınmayan sanatçı, böylece 
gecenin sonunda tam bir yıldız 
oluyordu. Bu büyük başarısı, 
sanatçıya hemen Metropolitan 
Operasına davet edi lerek 
Gounod' un Faust' unda 
Marguerite'yi söyleme 
olanağını sağladı. 

Bu başarıl ı  temsi lierin 
ardından Caballe T eatro alla 
Scala ( Milano) ,  Staatsoper 
(Viyana); Kraliyer Operası 
(Covent G arden ),  Bolşoy, 
Teatro Colon ( Buenos A ires ) ;  
San Francisco Operası ;  
Staatsoper (Hamburg) ;  
Bayerisehes Staatsoper 
(Münih) gibi dünyanın ünlü 
opera sahneleriyle Salzburg, 
Aix en Provence, 
Glyndebourne, Granada, 
Peralada, Pesaro, Orange, 
Verona gibi ünlü fest ival iere 
davet edildi. 

Sanatçı opera kariyerinin 
yanısıra, Kraliyer Festival 
Merkezi (Londra), Carnegie ve 
Avery Fisher Hall ( New York ) ,  
Palau de  la M usica Catalana 
( Barselona), NHK (Tokyo),  
Pleyel Salonu ve Chaınps 
Elysees Tiyatrosu ( Paris) ,  
Concertgebouw (Aınsterdaın) ,  
Real M adrid Tiyatrosu ve 
Viyana Konser Salonu gibi 
dünyanın önde gelen müzik 
merkezlerinde resiral ve 
konserler de vermektedir. 

Sanatçı, Claudio Abbado, 
Riccardo M uti, Zubin Mehta, 
James Levine, Herben von 
Karajan, Eugene Ormandy, 
Seiji Ozawa, Sir Georg Solti, 
Carlo M aria Giulini, Sir Colin 
Davis, Jesus Lopez-Cobos ve 
Leonard Bernstein gibi çok 

önemli şefleri n yönettiği 
d ünyanın önde gelen 
orkestralarının konserlerine 
solist olarak katılmıştır. 

Repertuarında ı OO'ü aşkın 
opera bulunan Caballe, başlıca 
plak şirketleri için 80'den fazla 
opera, resiral ve konser kaydı 
yaptı; birçok televizyon 
programında yer aldı .  Almış 
olduğu birçok ödül ve şeref 
madalyasının arasında İspanyol 
Hükümeti'nin verdiği en 
yüksek rütbe olan Donna 
İsabel La Catolica ve Fransa 
tarafından veri le n 
Coınınandeur d es A rts et des 
Lettres gibi madalyalar d a  
bulunmaktad ır. Sanatçı son 
olarak Principle de Asturias 
ödülünü aldı .  

Bu sezon içinde Caballe, Paris 
G aveau Salonu'nda bir resi ta! 
verdi; M adrit 'teki Lirico Ulusal 
Tiyatrosu'nda Donizetti'nin 
"S:mcia Di Castigli a"sında 
söyledi; Roma Operası 'nda 
resiral verdi ve Amerika'ya bir 
konser turnesi d üzenledi .  
Rafael Alberti ve M anolo 
Sanlucar' ın  "La G allarda" adlı 
eserinin dünya prömiyeriyle 
Sevil'deki Expo 92 'nin açılışını 
yapan sanatçı M arilyn Home 
ile Frankfurt Operası 'nda bir 
konser verdi. Evian 
Festivali'nde Mstislav 
Rostropovich ile birlikte 
verdiği iki konserin ardından, 
Rossini yılı nedeniyle "Il 
Viaggio"yu yeniden yorumladı. 
Sanatçı ayrıca, ı 992 Barselona 
Olimpiyat Oyunları'nın 
açılışına katıldı. 

Caballe 1 992/93 sezonunda 
Fransa, İ talya, Portekiz, 
Alınanya ve Belçika'da resiral 
ve konserler verecek, Mstislav 
Rostropovich yönetiminde 
W ashington Kennedy 
Merkezi'nde Heradiade 
temsillerine katılacktır. 

JOSE COLLADO ll ufiol 'da (Valensiya) 
doğan J ose Collado, 
Valensiya'daki M üzik 

Yüksek Konservatuarı 'nda 
keman, kompozisyon ve 
orkestra şefliği eğitimi gördü. 
1 9 7 Z/73'te Siena'daki 
Chigiana M üzik 
Akademisi'nde Franco 
Ferrara'nın ihtisas sınıfına 
k atıldı ve Şeref Ödülü'yle 
mezun oldu. 1976-79 arasında 
H ans Werner'in önerisiyle 
Montepulciano ( İtalya) 
Festivali müzik yönetmenliğini 
yaptı; 1 984 Granada 
Fest ivali'nde İspanya Ulusal 
Orkestrasını yönetti. Ayrıca 
Viyana  Filarmoni, Salzburg 
Mozarteum, Ratterdam 
Filarınoni,  Londra Sinfonietta, 
Kraliyer Filarınoni ,  Londra 
Filannon i,  İngiliz Oda 
Orkestrası, Laınoureux ( Paris) ,  
RAİ Mi lano, Polonya R adyosu 
ve İspanya Ulusal 
Orkestrası'nın konserlerini 
yönetti. 

Collado ayrıca Viyana Devlet 
Operası, La Scala, New York 
Metropolitan, M ünih Devlet 
Operası, Zürih Operası, T eatro 
Regio Torino, Bari Operası, 
Trieste Operası, Pisa Operası,  
Gran T eatro del Liceo 
'Barselona', Ulusal Lyric 
Tiyatrosu ile M adrid L a  
Zarzuela'da birçok opera ve 
müzikali yönetti. Sanatçı 
ayrıca Montserrat Caballe, 
Jose Carreras, Rene Kollo, 
M ara Zaınierri, K atia 
Ricciarelli, Piero Cappuccili ,  
Fiorenza Cossotto, Edi ta  
Gruberova, Cecil ia G asdi a, 
Lucia Valentini-Terrani, 
Placido Doıningo gibi ünlü 
şarkıcı lada  çalışmaktadır. 

J ose Collado 1 98S ' te Piero 
Cappucci l i  ile birlikte İ t alya'da 
"Aplause d'oro" ödülünü, beste 
d alında ise 1984 yılında 
M adrid M aestro V il la ödülünü 
aldı. 

ROSSİNİ: 
UVERTÜR 

8 Opera y azan R ussini'nin 
2 1  y aşında bestelediği 
dok uzuncu operası 

"Cezayirde bir İ talyan Kızı" ilk 
kez Venedik'te 22 M ayıs 
l8 1 3 'de aynanmış ve başrolde 
ünlü soprano M arcalini 
söylemiştir. Cezayir'deki Türk 
beyi M ustafa sevmediği eşi 
Elvira yerine, sevgilisi 
Lindoro'yu aramak için yola 
ç ıkan ve esir d üşen İsabel la ile 
ilgilenir. Angelo Aneili'nin 
librettosu üzerine 20 günde 
bestelenen ve sonunda tüm 
esirlerin özgürlüğe k avuştuğu 
bu iki perdelik opera, zengin 
buluşlarla, sevimli aryalarla, 
koınik sahnelerle süslüdür. 
Özellikle uvertürde de 
k ullanı lan bu temalar genç 
bestecinin, daha sonra 
ulaşacağı ustalığın bir işaretidir. 
Rossini, en iyi operalarından 
biri olarak nitelenen eseri i lk 
sahnelenişinde çok beğenildiği 
zaman, "Şimdi ınutluyuın. Bu 
Venedikliler benden de deli!. . "  
demiş. (Süre 8 ' )  

ROSSİNİ: ARYA 
ossini, 1 82 0'de 
N apali'de oynanan üç 
perdelik operası "Sultan 

I l .Mehmet"i ( Moameto 
Secondo), Paris'te 1 6  y ı l  sonra 
-9 Ekim 1826'da- bazı ufak 
değişikliklerle, ancak ismini 
değiştirip "Korent K uşatması" 
( L' Assedio  di Corinto) olarak 
tekrar sahnelemiştir. 
Ventignano Dük ası Cesare 
della Valle'nin "Anna Erizo" 
adl ı  trajedisi üzerine G .L 
Balocchi ve LA. Souınet'nin 
h azırladığı libretto, 
Yunanistan 'dak i  K orent 
kentini Türklerin k uşatmasını 
konu alır. Genç Y un an subayı 
Neocle, v alinin kızı Paınira ile 
evlenmek isterse de, genç kız 
Almanzor adl ı  bir düşınan 
askerine aşık olduğunu açıklar. 
Türkler Yunanl ı ları yenince bu 
askerin Sultan !!.Mehmet 
olduğu anlaşılır. Sultan bu aşka 
k arşı lık kente barış getirecektir. 

ll 



1 2  

Sultanla evlenecek olan 
Pamira ise aşkıyla görevi 
arasında kalır. Yunanlılar 
tekrar savaşa başlayınca 
Sultan, Korent'i yerle bir etme 
emri verir. Pamira Neoele ile 
kaçar ve ona bağlılık yemini 
eder. Türklerin zaferi üzerine 
Pamira teslim olmak yerine 
hançeri kalbine saplarken kent 
alevler içindedir. . .  

Zengin aryalarla süslü operanın 
en tanınmış aryası da üçüncü 
perdede Pamira'nın " Kader 
saati yaklaşıyor" ( L'ora fatal 
s'apressa) diye başlayan 
şarkısıdır. 

ROSSİNİ 
TANCREDI'DEN 
ARYA 

ossini, ilk ciddi operası 
olan Taneredi'yi ünlü 
yazar Voltaire'in trajedisi 

üzerine G. Rossi'nin hazırladığı 
librettodan yararlanarak 
bestelemiş ve eser "Cezayir' de 
bir İtalyan Kızı"ndan birkaç ay 
önce yine Venedik'te, 6 Şubat 
1 8 1 3'de oynanmıştır. 9. 
Yüzyılda Siraküza'nın 
hükümdarı, kenti kuşatan 
Arap düşmaniarına karşı güçlü 
olabilmek için, kızı 
Amenaide'yi muhaliflerinin 
lideriyle evlendirrnek ister. 
Amenaide ise, eski Siraküza 
kralının oğlu Taneredi'yi 
sevmekred ir. Ancak Taneredi 
düşmana yardım etmekle 
suçlanırsa da zaferde en büyük 
pay onun olur. Voltaire'in 
trajedisinde Taneredi savaşta 
ölür; ancak Taneredi ilk 
librettoda, sevgilisinin 
suçsuzluğunu öğrenemeden 
ölmektedir; ikinci librettoda 
ise eser mutlu bir sonia biter. 
Önce ölümle sonuçlanan opera 
Ferrara'da beğenilmemiş, ikinci 
versiyonuyla Venedik'te büyük 
başarı kazanmış, "Mi rivedrai, 
ti rivedro" aryası sokaklarda -
daha doğrusu kanallarda
söylenmiştir. Operada mezzo
sopranonun canlandırdığı 
Taneredi'nin en ünlü aryası 
" Di tanti palpiti" (Çok 
heyecan) diye başlayan 
duygularını anlattığı şarkıdır. 

MASSENET 
MEDİTASYON 

5 opera yazan Fransız 
besteci Massenet'nin 
Manon operası gibi ün 

kazanamayan Thais operası ilk 
kez 16  Mart 1 864'de Paris 
Operası'nda sahnelenmiştir. 
Anarole France' ın aynı adlı 
romanı üzerine L. Galler'nin 
hazırladığı l ibrettonun konusu, 
MS IV. yüzyılda Mısır'da Nil 
ırmağı kıyısındaki T ebai 
ülkesinde geçer. İnzivaya 
çekilmiş hiristiyan keşişlerin 
yaşadığı bu yerde, keşiş 
Athanael rüyasında gördüğü -
İskenderiye'de oturan ve 
güzelliğiyle dillere destan
Thais' i günahlarından 
arındırmak ister. Sonsuza kadar 
genç ve güzel kalmak isteyen 
Thais'in ölümüyle sonuçlanan 
bu üç perdelik operanın 
günümüze kadar kalan en güzel 
bölümü ise beş-altı dakika 
süren Mediration ( Düşünceye 
dalış) adlı senfonik ara müziği 
İntermezzo'dur. Orkestra 
partisinde, solo kemanın arp 
eşliğinde duyurduğu bu 
olağanüstü hülyalı 
İntermezzo'nun pekçok 
düzenlemesi de yapılmıştır. 

GOUNOD 
SAPHO'DAN ARYA 

in adamı olmaktan 
vazgeçen ancak, ilk 
bestelerini, kantatlarını 

Rahip Gounod olarak 
imzalayan Fransız bestecinin 
ilk operası da Sapho'dur. Daha 
sonra 1 2  opera besteleyen 
Gounod'nun, E. Anger' in 
librettosu üzerine 33 yaşında 
yazdığı Sapho ilk kez 16 Nisan 
1 85 l 'de Paris Operası'nda 
oynanmış, ünlü Pauline 
Viardot'un başrolde olmasına 
karşın pek beğenilmemişti. 
Viardot ile tanışınca sahne 
müziğine yönelen Gounod, bu 
operayı da onun Brie'deki 
çiftliğinde bestelemişti. 
1 884'de dört perde olarak ve 
bazı değişikliklerle tekrar 
sahnelenmiş, duygulu ve renkli 
pasajlarıyla eser bu kez daha 
çok ilgi görmüştü ... 

Eski Yunanda Midilli ( Lesbos) 
adasında yaşayan kadın şair 
Sapho olimpiyatların 
açılışındaki şarkı yarışmasını 
kazanır ve büyük ilgi görür. 
Sapho'nun adayı yöneten 
tirana karşı ayaklanma 
hazırlayan yeni sevgilisi, ihbar 
üzerine kaçınca Sapho kendini 
yüksek kayalıklardan denize 
atar. Mezzo-soprano 
Sapho'nun "Ou suis-je ? O ma 
lyre immortelle" ( Neredeyim ? 
Ah benim ölümsüz !irim) adlı 
ünlü aryası, operanın son 
perdesinde, ölmeden önce 
söylediği aryadır. 

VERDi 
OTELLO'DAN İKİ 
BÖLÜM 
Aida'dan sonra uzun süre başka 
eser yazmayan Verdi, tanınmış 
besteci Arrigo Boito'nun isteği 
üzerine onun, Shakespeare'nın 
aynı adlı Otello piyesi üzerine 
yazdığı librettosunu bestelemiş 
ve opera 5 Şubat 1 887 'de 
M ilana'da büyük başarı 
kazanmıştır. 

Operanın konusu 1 5 . yüzyılda 
Kıbrıs'ta geçer. Venedikli vali 
magribi Otello güzel 
Desdemona ile evlidir. 
Otello'ya kızan İago, 
Desdemona'nın düşürdüğü 

mendille bir komplo hazırlar ve 
bunda başarılı olur. Kıskanç 
Otello çı lgına döner. 
Orkestranın girişini izleyen 4. 
Perdenin başında Desdemona 
yatak odasında kederli bir 
halde, geçmişi ve annesinin 
besleınesi Barbara'yı ve onun 
söylediği "O salce, salce" (Ah 
söğüt ağacı )  adlı şarkıyı 
anıınsar. Yine aynı sahnenin 
devaınında Desdeınona, 
hizmetçisi çıkınca diz çökerek 
Meryem Ana'ya dua eder. 
Önceki arya ile aynı saflıktaki 
sakin ve dokunaklı şarkısı Ave 
Maria'yı söyler: "Ave Maria 
plena de grazia". Öleceğini 
hissetmiş gibidir. 

VERDi 
T ALİHİN KUDRETi 

opera yazan Verdi'nin 
eserlerinden biri de 49 

bestelediği 
"Talihin Kudreti"dir. 1 860'da 
milletvekili olan ve İtalyan 
sanannın geliştirilmesi için 
görevlendirilen Verdi, 
Rusya'dan gelen bir öneri 
üzerine Petersburg Saray 
Operası için, konusu I 8. 
yüzyılda İspanya ve İtalya'da 
geçen, İ ralyan şair Francesco 
M. Piave'nin -Verdi'nin 
Busseto'daki malikanesinde
hazırladığı libretto üzerine bu 
dört perdelik operayı besteledi. 
İlk kez lO Kasım 1 862'de 
Petersburg'da sahnelenen 
operada, Sevil kentinde Marki 
Calatrava kızı Leonora'nın 
melez Don Alvaro ile 
evlenmesine engel olunca 
sevgililer kaçar, ancak ayrı 
düşerler. Mark i kazayla ölünce, 
oğlu Don Carlos babasının 
öcünün almaya and içer ve 
onları arar. Leonora manastıra 
kapanır; sevgilisi İtalya'da 
Alınanlara karşı savaşırken bir 
rasiantı sonucunda Don 
Carlos'un hayatını kurtarır. 
Ancak gerçek kimliklerin 
ortaya çıkmasıyla olaylar 
trajediye dönüşür. Düelloda 
ağır yaralanan Don Carlos 
kızkardeşi Leonora'yı 
öldürünce, Don Al va ro da 
kendini kayak lıklardan atarak 
intihar eder. . .  



Birçok operasında k ısa orkestra 
girişleriyle yetinen Verdi, 
"Talihin Kudreti" için büyük 
bir uvertür bestelem iş; 
Leonora'yı simgeleyen acı talih 
motifini işlerken, eserin bazı 
önemli temalarını da 
değerlendirıniştir. Bu başarılı 
uvertür konser sahnelerinde de 
sıksık yoruınlanınaktadır. 

CİLEA: ARYA 
Beş opera yazan Cilea'nın 
günümüze kadar gelen tek 
eseri, A. Colautti 'nin l ibrettosu 
üzerine yazdığı ve i lk kez 26 
Kasım 1 90Z'de M ilano Teatro 
Lirico'da sahnelenen dört 
perdelik "Adriana Lecouvreur" 
operasıdır. ı 7 3 0  yıllarında 
Paris'te geçen ve Racine, 
Corneille ve Voltaire'in 
piyesleriyle başarı kazanan 
Fransız tiyatro sanatçısı 
Adrienne Lecouvreur'ün 
( ı  692- ı 7 3 0) yaşamını -daha 
doğrusu aşkını- konu alan 
operanın ilk temsilinde Enrico 
Caruso, Giuseppe de Luca, 
Angelica Pandolfini gibi ünlü 
yıldızlar rol almış ve eser büyük 
başarı kazanmıştı. Operanın 
sonunda, gönderilen zehirl i  
çiçeklerle ölecek olan Adriana, 
birinci perdede Racine' in 
Beyazıt adlı eserinden bir 
t irada çalışmak isterken, 
herkesin hayranlıkla ve 
saygıyla susması üzerine ünlü 
aryasını söyler: " Ecco: respiro 
appena ... lo son l'uın i le 
ancella" ( İ şte, ancak bir nefes . . .  
ben yalnızca sanatın naçiz  bir 
hizmetkarıyım} d iye başlayan 
şarkısında, sadece tüm insanl ık 
tutkularını di le getirrneğe 
çalışan biri olduğunu anlatır. 
(Süre 4' ) 

BOİTO: ARYA 
İkis i  tamamlanmamış üç opera 
yazan şair ve besteci Boiro'nun 
günümüze kalmış tek eseri 
Goethe'nin Faust'u  üzerine, 
l ibrettosunu kendi hazırladığı 
ve S mart ı 868'de M i lano 
Scala Operası'nda sahnelenen 
hem bir epilog, hem de bir 
prolog içeren dört perdelik 
Mefistofele operasıdır. 
l slıklanan, yuhalanan ve bir 
gece oynandıktan sonra 
kaldırılan beşbuçuk saatlik 
operanın bu i lk temsil inden 
sonra uzun süre takına adla 
dolaşan, İtalyan opera geleneği 
yanında Beerhoven ve Wagner 
etkisiyle dramatik dramatik 
unsurlar da kullanan Boiro, 
daha sonra eseri kısaltın ış, bazı 
düzelrmelerle günün zevkine 
uydurarak yeniden 
düzenlemiştir. Sonunda, 
1 875'de İtalya'da, I 780'de de 
tüm Avrupa'da, hatta 
Amerika'da eserin başarı 
kazanınasını sağlamış; yalnızca 
bir Verdi librettisti olmadığını 
gösterirken, İ talyan operasında 
ilk kez felsefi yoruma da yer 
vermiştir. 

Faust'un bil inen öyküsünde, 3. 
Perdede Margherite çocuğunu 
öldürmekle suçlanarak zindana 
atılır. Bunalım içinde, çocuğun 
karanlık denizde ölmesi ve 
anasının zehirlenınesi 
fikirleriyle boğuşur; sonunda 
T ann'ya şefkat göstermesi için 
yalvarır: "L'altra norre in fondo 
al  Mare". (Süre 8' ) 

1 3  
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LONDRA SENFONI ORKESTRASI 
LC)NLJC-)N SYMI 'Hl N l ZC�t-IESTRA 

Pierre BOULEZ, şef/conductor 

Claude DEBUSSY ( 1862- 19 18) 
Les J eux (Oyunlar) 

Arnold SCHÖNBERG ( 1874- 195 1 )  
Orkestra için Beş Parça, Op. 16  1 Five Pieces for Orchestra, Op. 16  

*Vorgefühle. Molto allegra *Vergangenes. Andan te * Sommennorgen an ei nem See ( Farben). Moderato 
*Peripetie. Molw allegra *Das obligate Rezitati. Allegretto 

lgor STRA VİNSKİ 1 STRA VINSKY ( 1882- 197 1 )  
Üflemeçalgılar Senfonileri 1 Symphonies of Wind Instruments 

ARA/lNTERM!SS!ON 

lgor STRA VİNSKİ 1 STRA VINSKY 
Bahar Ayini/The Rite of Spring 

I. Bölüm/Part[: L'Adoration de la Terre (Yeryüzünün Tapınışı )/The Adoration of the Earth 
* Introduction (Giriş) (Lento) 

*Les augures printaniers (Baharın Müjdecileri)/The Harbingers of Spring (Tempo giusto) 
*Danse des adolescentes ( Bakire/erin Dansı)/Dance of the Adolescents 

*]eu du rapt (Kaçırılış Oyunu)/Mock Abduction ( Presto) 
* Randes printanieres (Bahar Rondları)/Spring Rounds (Tranquillo) 

*]eux des cites riva/es (Rakip Kabi/elerin Oyunları)/Games of the Riva! Tribes (Molw al/egra) 
*Cortege du Sage (Bilgenin Gelişi)/Procession of the Sage 

* Adaratian de la Terre (Le Sage)(Yeryüzünün Tapınışı-Bilge)/Adoration of the Earth (The Sage) (Lento) 
*Danse de la Terre (Yeryüzünün Dansı)/Dance of the Earth (Prestissimo) 

Il. Bölüm/Part l l :  Le Sacrifice ( Kurban)/The Sacrifice 
* Introduction (Giriş) (Largo) *Cercles mysterieux des adolescentes ( Bakire/erin Gizemli Halkaları)/ 

Mystical Circle of the Adolescents (Andante con moto) 
*Glorification de l'Elue (Seçilmişin Kutsanması)/Glorification of the Chosen One (Vivo) 

*Evocation des ancetres ( Ataların Çağrılışı)/Evocation of the Ancestors (Lento) 
* Action rituelle des ancetres ( Ataların Kutsal Dans ı) /Ri tual of the Ancestors 

*Danse sacra/e (l'Elue) (Kurban Dansı-Seçilmiş)/Sacrificial Dance (The Chosen One) 
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PİERRE BOULEZ 

P ierre Boulez I 92S 'de 
Montbrison'da (Fransa) 
doğdu. Müziğe piy:moyla 

başladı, ancak babasının isteği 
üzerine Ecolc Polytcchnique'e 
girebilmek için I 94 I 'de Lynn'da 
özel ımıteınatik dersleri alınaya 
başlad ı .  Müzik eğitimi görmek 
üzere I 942'de Paris'e geldi ve 
I 944'de Olivier Mcssiaen' ın 
arınon i sın ıfına kabul edildi . 
I 94S'de Andree Vmırabourg ile 
kontrpuan, Messiaen ile 
kompozisyon ve Rene Leibowitz 
ile de dizisel teknik çalıştı. Bir yıl 
sonm Renault-Barrault Tiyatro 
Topluluğu'nun müzik yönetmeni 
oldu. I 9S4-S S arasında, daha 
sonra ünlü Doınaine Musical 
serisine dünüşecek olan Petit 
Marigny Konserleri 'ni kurdu 

Daha sonraki on yıl içinde 
müzikal analiz ile daha çok 
ilgilendi, daha fazi� konser 
yönetmesinin yanısıra Darınstadt 
ve Basel üniversitelerinde ders 
vermeğe başladı. I 962-6 3 ders 
döneminde H�rvard 
Üniversitesinde geçici öğretim 
görevlisi oldu. Aldre Malraux 
tarafından da s::ıvunulan, 
devletin s�nata karışması 
ilkesine karşı çıkınası nedeniyle 
uzun yıllar Fransa dışında yaşadı .  
I 974'de Başkan George 
Poınpidou ve hükümeti 
tarafından bir müzik araştırma 
merkezi kurulmasına karar 
verilmesi ve bu merkezin hem 
kurucusu, hem de yönetmeni 
olarak davet edilmesi üzerine 
tekrar ülkesine döndü. IRCAM 
olarak tanınan bu kurumdan, 
Boulez'in Fransa'da ve 
yurtdışında sürekli yönettiği 
Ensemble lnterContemporain 
adlı önemli topluluk doğdu. 
I 976'da College de France'a 
profesör olarak atandı. 

Bu arada Pierre Boulez'in devrin 
önde gelen bir ınüzisyen olması 
ve müzikal yoruma duyduğu ilgi 
Aınerib'da ilk kez Cleveland 
Orkestrasını yönetınesine neden 
oldu; 1 967-72 arasında da bu 
orkestranın birinci konuk 
şefl iğin i yapt ı .  I 969'da aldığı 
davet üzerine BBC Senfon i 
Orkestrası 'nın şefi, I 97 I 'de ise 
New York Filarmoni'ye Leonard 

Bemstein ' ın yerine müzik 
yönetıneni oldu. Üç önemli 
orkestranın başında olması, 
Viyana ekolü ( Berg, Wehem ve 
Schoenberg) müziğinin olduğu 
kadar Debussy ve Ravel, 
Stravinsky ve Wagner müziğinin 
de en iyi yoruıncusu olarak 
uluslararası üne kavuştu. 
Bayreuth'te yönettiği Parsifal ve 
Ring dizisi hala 
hatırlanınaktadır. Boulez en son 
olarak Galler Ulusal Operası'nda 
Peter Stein' in sahneye koyduğu 
Pelleas ve Melisande'ı yönetti .  

Sayısız besteleri arasında 
Marteau sans Maitre, Pli selon 
pli , Livres pour Cordes, üç 
piyano sonatı , Eclat/Multiples, 
Rituel, Cuınınings ist der 
Dichter, Le Visage Nuptial, 
Reponse, Notations yer 
almaktadır. Ayrıca müzik 
konusunda beş k i tap da 
yazmıştır. 

DEBUSSY 
OYUNLAR ı 9 I 2 Eylülünde yazdığı bir 

mektupta Claude Achil le 
Debussy jeux (Oyunlar) 

adlı bir bale müziğin i 
tamamladığını bildirir. jeux, 
ünlü balet Vaslav N ij inski'nin 
arzusu üzerine Debussy'nin 
hazırladığı ikinci baledir. Daha 
önce I 892-94 yı lları arasında 
bestelenen, I 9 I 2 Mayısında 
Diaghi lef in Rus Balesi 
tarafından sahnelenen " Bir 
Faunus'un Öğleden Sonrasına 
Prelüd" adl ı  eserden sonra 
Dehussy son orkestra eserini 
yazar. İ lk kez I S  Mayıs 1 9 1 3'de 
Champs Elysees Tiyatrosu'nda 
N ij inski'nin Librettosu ve 
koreografisiyle -Stravinski 'nin 
skandal yaratan tarihi Bahar 
Ayini balesinin ilk temsil inden 
iki hafta önce- sahnelenen jeux, 
Paris'te konserler de düzenleyen 
Jacques Durand' ın eşine ithaf 
edilmişti. Bu ilk temsil biraz 
soğuk, hatta ilgisizlikle 
karşılandı. Biraz alkış, biraz 
ıs l ık!  .. Eleştirmenlerden biri ise 
eseri " Mösyö Dukas'yı 
anımsayış" diye nitelemişti. 
Debussy'nin kendi de 
N ij inski'nin koreagrafisinden 
hoşnut deği ldi: Yaşam boyu 

arkadaşı olan İsviçreli gazteci
besteci Robert Godet'ye (ölümü 
1 950) "Feci '  Hatta bana 
Dalcroze'u (biraz halk şarkısı 
stiline kaçan İsviçreli besteci 
I 86S/50) hatırlatıyor. Herhalde 
stil ize jest denilen şey bu 
olacak ! "  diye yazmıştı . . .  

Aslında aynı yıllarda sahnelenen 
Ravel ' in "Daphnis ve Chloe" , 
Prokofief in " Ala et Lcıly", 
Stravinski 'nin "Le Sacre du 
Printemps" baleleri gibi 
Debussy'nin "Jeux"sü de 20. 
yüzyı 1 ın dört şaheseri olarak 
olağandışı büyük orkestra için 
yazılmışlardı ve herbiri kendi 
ayrı tarzında modem bir anlayış 
gerektiriyordu. Özellikle 
Debussy'nin balesi, dört misli 
güçlendirilen tahta 
üflemeçalgı lar ve çok geniş 
tutulmuş vurmaçalgılar ile 
orkestra tınısına tümüyle yeni 
olanaklar sağlıyordu. Böylelikle 
Rus besteciler, ya da Ravel'den 
ayrı bir tınıya ulaşan Debussy 
orkestrası çağdaş bestecileri de 
etkil iyordu . . .  

O yıllarda devrimci olarak 
nitdenebilecek olan konu da 
"Modern"di. Al ışı lınamış 
biçimde tenis giysileri iç inde 
elinde raket bir erkek ve iki k ız  
oyuncudan oluşan dansçılar 
sahnede düzensiz, daha doğrusu 
sürekli değişen bir ınelodi ve 
ri tın ik stile uygun olarak 
kullanılan müzik eşliğinde dans 
ediyordu. Debussy bu eserinde 
müziği özellikle sürekl il ik 
göstermeyen motifler ve yapılar 
olarak ele almış, birdenbire 
oluşan, birdenbire kaybolan 
unsurlada yeni bir anlam elde 
etmiş, bir bakıma "Alternatif 
Devamlıl ık"a ulaşmıştır. Bu 
teknikle ınelodiyi parçalayarak 
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dağıtınış, bu arkesrral renk kaptırır. Bu arada terkedilmiş eserlerinde tümüyle 1 2  ton verdi: Patlayıcı bir anaforun 
skalasını da çok özgürce diğer gençkız uzaklaşmak ister; tekniğini kullanınası türlü yansınidığı 1 .  Parça 
değiştirıniş, adeta orkestrayı ancak diğeri 3/4'lük tempodaki saldırılara neden oluyor, Viyana "Vorgefühle" (önceden seziş) 
çoksesli bir plan uyarınca ağırca bir pasaj la onu zarifçe gazetelerinde onun eserlerinin adını taşır ve oldukça hareketli 
hücrelerine a1ırınıştır. Böylece alıkoyar. Böylece üçü birlikte, yorumlandığı konserler "Kazalar (Mo! to Allegro) tempodadır. 
orkestranın klasik anlayışı, 3/S'Iik tempoda bir dans ta ve Cinayetler" başlığıyla Tevekkülün, başeğişin garip 
arınonik seslerle, akraba biçimde birleş ir; giderek hızlanarak çı lg ın eleştiril iyordu. 1 909'dan sonra havasını yansıtan ve ağırca 
gruplanan çalgılara bölünınüştür. bir doruğa ulaşırlar. ( 3/4' lük yazdığı iki eser de pekçok (Andante) tempodaki 2. Parçaya 
Tını unsurlarının her biçimde tempodaki bölmeye tekrar tartışmaya yol açtı: Beş Orkestra Vergangenes (Geçmiş) başlığı 
kullanıını Debussy ile Webern dönülür. ) Bu anda tekrar sahneye Parçası ve ilk kez konuşma verilmiş. Sakin bir havadaki 3. 
arasındaki bazı benzerlikleri de düşen kayıp tenis topu dansın sesinin kullanıldığı Pierrot Parça Moderato (orta) hızda ve 
anımsatır. kesilmesine ve onların kaçmasına Lunaire .. . l  91 3'de İgor "Bir göl kenarında yaz sabahı" 

Tenis oynamaktan çok üçlü bir 
neden olur. Başlangıçtaki Stravinski'nin batı sanat (Soınınerınorgen an eineın See) 

flörte ilgi duyan dansçıları 
Prelüdün akarları tekrar duyulur; ınüziğine yeni ritınik anlayış başlığının yanında "Farben" 

yansıtan ve Nij inski'nin 
sonra kayıp birkaç hızlı nota getirmesi gibi, Schönberg de ( Renkler) adını da taşır. 

sürüklenen koreagrafisiyle bale 
partisyandan kayar ve hepsi bu melodi ve arınoniyi Majör-ıninör Oldukça hareketli (Molto 

olarak pek başarı kazanamayan 
kadarla kalır. . .  " tonalitelerinin eğemenliğinden Allegro) tempodaki 4. Parça'ya 

J eux, konser salonalarında ilk kez kurtarınıştı. eski Yunancacia "tayin edici 

1 Mart 1 9 1 4'de Colonne SCHÖNBERG L Dünya savaşı öncesinin geriye dönüş hareketi" anlamına 
konserlerinde çal ındı. Bu ORKESTRA İÇİN Viyana'sında, Sigmund Freud'un ge1en Peripetie adı verilmiş. 
konserin program broşüründe ise psiko-analitik araştırınaları Neşelice (Allegretto) tempodaki 
Jeux hakkında -herhalde S PARÇA yanında hem resim, hem de son parça ise "Das Obligate 
Debussy'nin yardımıyla kaleme müzikte yenilikler başka Rezitativ" (Zorunlu resitatif) 
alınan- bir açıklama yer almıştı: ülkelerden fazla destekleniyordu. başlığında . . .  (Süre 1 7' )  
"Kemanların tiz S i  minör tonikası Ancak Schönberg'in Beş 
üzerine tüm gaının notalarını Orkestra Parçası ilk kez 

STRAVİNSKİ içeren ve bunların türlü Viyana'da değil de, 3 Eylül 
dönüşümleriyle beliren akorun 1 9 1 2'de Londra'da Sir Henry ÜFLEMEÇALGILAR oluşturduğu, birkaç ölçü süren Wood yönetiminde Queen's 

SENFONİLERi çok ağır, yumuşak ve düşsel Hall'da seslendirildi. O günün 
prelüdden sonra Scherzando program notlarında da şu Bakıııız: Londra Senfoni Orkestrası başlığını taşıyan, 3/4' lük tempoda açıklamalar vardı: "Bu müzik 5.7. 1993 Konseri olan ilk motif sunulur. Bu, giriş bizim içimizde, bir rüya gibi 
ölçülerincieki bas yaylıçalgıların bilinçaltında oturan şeyleri ifade 

STRAVİNSKİ figürlerinin tekrar dönüşüyle 
etmenin yollarını aramaktadır; 

hemen kesilir. Sonra Scherzando 
bu şeyler büyük bir dalgalanma BAHAR AYİNİ ikinci morille yine belirir. Bu 
gücüne sahiptir ve bizim hiç 

arada hareket başlar: Sahneye bir ahudi asıllı Avusturyalı 
alışık almadığımız çizgiler .9lO'daki Ateş Kuşu ve 

tenis topu düşer. Tenis giysili Arnold Schönberg de 
üzerine kuruludur. Sahip olduğu ı 9 ı  ı 'deki Petruşka'dan 

genç bir adam elinde havaya çağı m ız ın çığır açan 
ritim ise kanın nabız sonra Stravinski'nin 

kaldırdığı raketle görünür; sonra bestecilerindendir. Piyano 
atışlarındaki ritmi gibidir. Tıpkı bestelediği üçüncü büyük bal 

sahnenin öteki ucundan öğretmeni olan annesiyle müziğe 
içimizdeki tüm yaşamın kendi öz eseri, ı 913'de İsviçre'de 

kaybolur. .. Meraklı ve utangaç iki başlam;ş, ı 894'de A .  
ritmine sahip olduğu gibi. Öyle Ciarens'da tamamladığı Bahar 

gençkız belirir. Birbirlerine Zemlinsky'den kontrpuan Ayini'dir. Ancak Stravinski -
anlatacakları şeyler için uygun bir dersleri aldıktan üç yıl sonra 

bir tonalitesi vardır ki, bu ancak 
konusunu putpest törenlerden 

köşe aramaktadırlar. Birbiri bestelediği yaylılar kuartetiyle 
denizin, ya da fırtınanın kendi 

alan- bu baleyi daha ı9 ıO  
ardına dans etmeğe başlarlar. ilgi çekmiş, ı 898'deki yeni 

tonalitesi gibidir. Arınonisi ise 
yıllarında, Ateş Kuşu partisyonu bizim kavrayamadığımız Birdenbire dururlar; bir yaprak stildeki şarkıları protesto ile 

biçimdedir. Onun tüm teknik üzerinde çalışmaya başlamadan 
hışırtısından kuşkulanmışlardır. karşılanmıştı. ı S99'da bugün de 

ustalığı suya batmış gibidir ve önce düşündüğünü anılarında 
Ağaç dalları arasından genç adam sık sık çalınan bestesi (Chronique de ma vie) yazar; 
onları gözlemektedir. Kızlar " Aydınlanan Gece"yi yazmış, 

eserin gerçek anlamı ile bir 
birdenbire kafasında beliren bir 

kaçmak ister. Ancak erkek onları 1 903'de Mahler'in desteğiyle 
bütün ve bölünmezdir". 

görüntü onu etkilemiştir: "Bir 
kibarca geri döndürür; birini çevrenin ona gösterdiği ilgi Bu eserin ilk yorumu da türlü daire biçiminde oturan yaşlı 
kendisiyle dansa ikna eder. Hatta artmıştı. ı 904'de kurduğu karışıklıklar ve öfkeye yol açtı. rahipler, bilgeler, ölümüne dans 
ondan bir öpücük çalınayı bile Müzikçiler Derneği ile çağdaş Üflemeçalgıların alışılmamış eden bir gençkızı izleınektedirler; başarır. Diğer gençkız müziği yayınağa çalıştı. çokluğu, yeni renkler -sanki Paul onu, Bahar Tanrısı'nı hoşnut kıskançlıkla, 2/4' lük tempoda 

ı907'deki 1 .  Oda Senfonisi ile Klee ya da Wassily etmek için kurban ederler. . .  " Bu alaycı bir dansa başlar ve erkeğin 
geleneksel tonaliteden tümüyle Kandinsky'nin boya teknikleri fikrini önce, putperestlik dikkatini çeker. Erkek de kızı bu 
ayrılmış ve 1 908'de bazı öğretim gibi- bilmecemsi yeni armonik konularının uzmanı, arkadaşı kez, 3/S'Iik tempoda bir valsin 
müzikleri dışında tona! izler anlayışın kullanımı dinleyiciyi ressam Nicholas Roerich'e, sonra adımlarını göstererek dansa davet 
taşıyan son eseri olan 2 .  şaşırtmıştı . . .  Eseri ı 949'da yeni da Rus Balesi yönetmeni eder. Gençkız önce aldırmaz, ama 
Kuartetini yazmıştı. Ancak baştan düzenleyen Schönberg Diaghilefe açar. Onların büyük sonra kendisini dansın büyüsüne Beş Orkestra Parçası'na şu adları 
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bir şevkle yardımcı olmalarıyla, 
ilk önceleri 

"Putperest Rusya'dan Tablolar" 
adıyla anı lan Bahar Ayini doğar. 
Bu arada projenin 
olgunlaşmasını beklerken Ateş 
Kuşu'nu yazar. Bu balenin 
başarılı temsilinden sonra 
Roerich ile çal ışınaya başlar; 
konunun planı, olaylar tespit 
edilir ve çalışınalar ı 9 J J  
Martma kadar sürer. . .  

Bu çal ışınaları ve provaları 
sonradan izleyen ve eserin ilk 
yorumunu yönetecek olan ünlü 
şef Pierre Monteux ( ı  875- ı 964) 
şunları anlatır: " 1 9  ı 2'de Rus 
Balesi'nin sürekli şefi olduğum 
günlerden birinde Diaghilef beni 
Monte Carlo Tiyatrosu'nun 
ufacık prova salonuna çağırdı. 
Bale o günlerde bu salonda 
temsil veriyordu ve Stravinski 
bize, yalnız i kimize partisyan u 
çalacaktı. Stravinski tüm eserin 
piyano düzenlemesini çalınaya 
başladı, çalınaktan çok -sanırıın
çılgın gibiydi ... Tuşlara vurdukça 
duvarlar uğulduyordu. Zaman 
zaman ayaklarını şiddetle yere 
vuruyor, müziğin gücünü 
gösterebilmek için -buna 
gereksinimi olmamasına karşın
arada bir yerinden fırlıyordu. 
Partisyandan korkacağıın yerde, 
Stravinski'nin hareketlerinden 
şaşkınlığa düşınüştüın. Sonunda, 
tek düşüncem bu müziğin bir 
skandala yol açacağıydı. Aynı 
içgüdüyle ondaki dehayı sezmiş, 
bu balenin çağının çok i lersinde 
olduğunu anlaınıştıın. Ayrıca 
müzikteki bu yeni, taşkın 
disonansın ( tınının ters uyumu) 
mantıklı olması nedeniyle -halk 
kabul etmese bile- ınüzikçilere 
yeni tatlar vereceğini de 
farketmişti ın". Ancak daha 
sonra, Stravinski'nin neşesini 
oldukça kaçıracak zorluklar 
başladı :  Diaghilef grubun en 
ünlü dansçısı N ij inski'yi Bahar 
Ayini'nin koreografi olarak 
atadı. Bu, Stravinski'ye göre 
hataydı. Her ikisinin de eserin 
gerçekleştirilmesinde ayrı 
düşünceleri vardı .  Stravinski, 
temsilden önce ı 26 prova 
isteyen Nijinski'nin müzik 
yeteneğini yetersiz buluyor, 
ancak Diaghilef nota 
okuyaınıyan, bir çalgı çalmasını 

bilmeyen koreografından yana 
çıkıyordu. Aylarca gergin bir 
atmosferdeki provalardan sonra 
28 Mayıs ı 9 ı 3 'de, Paris'te 
Chaınps-Eiysees Tiyatrosu'nda -
büyük bir skandalla sonuçlanan
ilk temsil sahnelendi. 
Arınonik, ritmik, çok tonaliteli 
yenilikler aşırının sınırlarını 
geçmiş, dinleyicileri şaşkınlığa 
ve ters tepkiye yöneltınişti. 
Al ışılınışın dışında sekiz komo, 
beş troınpet, iki kat fazla 
kullanılan tahta ve bakır 
üflemeçalgılar yanında çok 
güçlükle izlenebilen 1 /8, 5/16,  
ı ı /4 gibi sürekli ritmi k 

Stravinsky ( Picruso) 

değişiklik ler müzikseverlerin 
çoğunluğunu ürkütınüştü. 
Stravinski müziği, dansa 
dekoratif bir eşlik olarak 
almamış, tam aksine eski stile ve 
ilkel olan en eski köklerine 
korkutucu bir güçle uzanınıştı. 
Hele en son dans olan 
"Seçilınişin Kurban Dansı"ında 
bir fırtına kopınuştu: 275 ölçü 
içinde ritim 1 54 kez değişiyordu. 
Daha önceki yaratılanlarla hiçbir 
ilgisi, ilişkisi olmayan bu müzik 
daha girişte kahkahalara, 

haykırışlara, tepinınelere, 
eşyaların havada uçuşınasına, 
kavgalara, küfürlere yol açmıştı. 
Konser salonu bir anda bir spor 
salonundaki ringe dönüşmüştü . . .  
Bu durum, hem ilk sırada oturan 
ve şefin soğukkanlılığını izleyen 
Stravinski, hem de müzikçiler 
için ağır bir darbe oldu. Saint
Saens besteciyi sahtekar olarak 
tanımlıyor, girişte fagotun 
duyurduğu Litvanya ezgisiyle 
alayla gülıneye başlayan 
Avusturya elçisini Florent 
Schınitt ise aptal l ıkla suçluyor, 
Ravel "bu bir dehanın eseri" diye 
bağırıyor, Debussy susınaları için 

halka yalvarıyordu. Eleştirmenler 
de acıınasızdı: Fransızcadaki 
Sacre du Printemps ( Bahar 
Ayini) başlığıyla ilgili kelime 
oyunlarıyla eserin adı Baharın 
Sacre' ı (Ayin) değil de 
Massacre'ı ( katliamı)  olmalıydı 
diyorlardı. . .  Yine de eserin daha 
sonraki yorumları olaysız 
geçecekti. 

Çağımızın müzik yazariarına göre 
"Stravinski küçük, hatta en 
küçük motifleri bile dikkafal ı  
tarzda, yorulınaz bir buluş 

yeteneğiyle çeşitlemelerle 
tekrarlayarak ınelodik  temele 
ulaşmıştı. Çoğunlukla tona! 
olmayan arınani ise orkestral 
renklerin çığlığı ile 
kendiliğinden d isonansa 
dönüşüyordu. Özellikle bu 
malzemelerin acısızca uyumu ile 
hedefine ulaşan Stravinski 
böylece çığır açan bir eser 
yaratıyordu. Müzik tarihinde ilk 
kez ilkellik sanat düzeyine 
ulaşıyor, gürültü tınıyla aynı 
haklara erişiyordu. Dinleyici ise, 
kıyaslayabileceği daha önceki bir 
örneği olmayan bu sanat 
eserinin, kendi varlığının ilkel 
temellerini ve kabile anlayışını 
yansıtmasıyla bir anda inandığı 
uygarlığın ince koruyucu 
duvarını sarsabileceğinden 
korkmuştu" .  

Bahar Ayini ik i  büyük bölüme 
ayrılır: " Yeryüzünün Tapınışı" ve 
" Kurban" . Partisyanda ise bu iki 
bölümün içeriği şöyle 
belirtilmiştir: I .  BÖLÜM: Giriş 
( İntroduction) - Baharın 
Müjdecileri - Bakireterin Dansı -
Kaçın !ış Oyunu - Bahar 
Rondları - Rakip Kabilderin 
Oyunları - Bilgenin Gelişi -
Yeryüzünün T apınışı -
Yeryüzünün Dansı. Il. BÖLÜM:  
Kurban: Giriş ( İntroduction) -
Bakirelerin Gizemli Halkaları -
Seçilmişin Kursanması -
Ataların Çağrı !ışı - Ataların 
Kutsal Dansı - Seçilınişin 
Kurban Dansı. Bale 
uygulamasında eserin kadrosu 
300 yaşındaki bir yaşlı, bir Bilge, 
kurban edilmek üzere seçilmiş 
kızlar, kadınlar, Bilgeler meclisi, 
gençler ve atalardan oluşan 
Bahar Ayini için Stravinski bir 
açıklama öngörmüş: 

"Bahar Ayini'nde daima kendini 
yenileyen doğanın en canlı 
atılı mını, bitkilere ve evrene can 
veren özün korkusunu ve hazzını 
tasvir etmek istedim. Giriş'te 
( İntroduction-Lento) her ince 
hisseden ruhun, maddenin gücü 
karşısında duyduğu korkuyu 
orkestraya emanet ettim. Tüm 
Giriş ınezzo-forte olarak tutuldu. 
Melodi yatay bir çizgi üzerinde 
gelişir ki, bu yalnızca çalgıların 
kütlesi, orkestranın yoğun 
dinamiğinden etkilenir. Yoksa 
melodi çizgisi kendiliğinden 
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yükselip alçalmaz. Güzellik 
karşısında doğanın paniğe 
kapılışını, öğle güneşinden 
kutsal bir korku duymasını, bir 
Pan'ın çığlığını yansıtmak 
istedim; bunların yükselmesi 
yeni müzikal olanaklar 
yaratacaktı". 

" ı .  Bölümde delikanlılar çok 
yaşi ı bir kadınla sahneye girerler. 
Yaşlı kadın doğanın gizlerini 
bilmekte ve bunların sırrını 
delikanitiara öğretmektedir. İki 
büklüm koşar; kadın da değildir, 
havyan da. Delikanlılar onun 
çevresinde toplanmışlardır; 
ritimleriyle Baharın nabız 
atışlarını ilan ederler. O anda 
ırmaktan gençkızlar gelir ve bir 
daire biçiminde delikanlı lada 
birleşider (T ranquillo) .  
Cinsiyetleri daha belli 
olmamaktadır; tek başına duran 
ama yine de birieşebilen ağaç 
tepelerine, bitkilere 
benzemektedirler. Oyun 
arkadaşlarına yaklaşırlar; ama 
müziğin ritminden onlardan 
ayrılacakları hissedilir (Molto 
allegro) .  Bir gövde şekiilenrnek 
isteyince yeni bir ritim gelişir. 
Gruplar tekrar bölünür ve 
çatışma başlar. Bildiriler kavgaya 
yol açar. Böylece güçlerini 
bozuşmada ve oyunda gösterirler. 
Birden yaklaşmakta olan bir 
tören alayı duyulur. Kutsal Bilge, 
kabilenin en yaşlı rahibi 
gelmektedir. Herkesi büyük bir 
korku alır. Bilge yeryüzünü 
kursar ( Lento). Bilge, hacakları 
ve kolları gerilmiş biçimde yerde 
yatar ve toprakla bütünleşir. 
Onun kursaması yeni bir ritmik 
tomurcuklanma için işarettir. 
Herkes örtünür, sonra daireler 
çizerek, hiç durmadan doğadan 
enerjiyle fışkıran bir kaynak gibi 
hareket eder. Bu Yeryüzünün 
Dansı'dır (Prestissimo) . "  

"2 .  Bölüm gençkızların gölgeli 
bir dansıyla başlar. Giriş (Largo) 
bu dansa eşlik eden gizemli bir 
şark ıdır. Gençkızlar dansettikleri 
Rond ( Andante con moto) ile 
seçilmişi çembere alırak onun 
dışarı çıkmasına engel olurlar. 
Seçilmiş kız, gençlerin çaldığı 
baharın gücünün tekrar yerine 
gelmesini sağlamak zorundadır. 
Gençkızlar, hareketsiz duran 
seçilmişin çevresinde dans 

ederler (Vivo). Yeryüzü şimdi 
arınmıştır. Atalar çağrılır ve 
kutsal dans dönülerek yapılır 
( Lento). Seçilmiş tükenmiş 
halde yere çökerken Atalar 
hamle yapar; açgözlü bir canavar 
gibi ona doğru yaklaşır, yere 
düşerken toprağa değmesine 
engel olurlar. Onu gökyüzüne 
doğru kaldırırlar. Yok olmak ve 
doğada çözelmek için tekrar 
yaşama kavuşması gereken güç 
dizisi tekrar oluşmuş ve bu 
belirgin ritimde bütünleşmiştir." 

Aynı yıl Londra'da sahnelenen 
bale başarı kazandı. Ertesi yıl, 
ı 9 ı4'de Paris'te Casino de 
Paris'de konser versiyonu 
çalınan Bahar Ayini büyük 
ilgiyle karşılandı. Daha sonra 3 
Mart ı 922'de konser versiyonu 
ilk kez Amerika'da Phi ladelphia 
Orkestrası'nca başarıyla 
seslendirildi. ı 920'de balenin 
yeni bir koreografisini yapan 
Leonide Massine, seçilmiş 
rolünde L Sokolova ile bu kez 
sahnede halkın beğenisini 
kazandı. ı 930'da ünlü dansçı 
Martha Graham ile ikinci 
versiyon gerçekleştirdi; ı 956'da 
da M. Orlando ile Stockholm'da 
üçüncü versiyonu denedi ve 
balenin günümüze ulaşmasına 
büyük katkıda bulundu . . .  

Çağdaş bestecilerden A.  
Honegger'in ( 1 892- ı955 )  
"Müziğin Atom Bombası" olarak 
tanımladığı Bahar Ayini'ne 
ı 940'da ünlü çizgi film ustası 
W alt Disney de 

( 1 90 ı - ı 966) el attı. Televizyon 
olmayan o yıllarda sinema yolyla 
geniş kitlelere ulaşan Fantasia 
filminde Leopold Stokovski 
yönetiminde -tabii 
Stravinski'nin izniyle- çalınan 
eser yeryüzünün oluşumunu 
canlandırıyor, ritmik 
sıçramalarla, volkan 
patlayışlarıyla, dinazorların kanlı 
savaşları, gürültülü pençe 
vuruşlarıyla beyaz perdeye 
yansıyordu. Müziği halka 
ulaştırma konusunda çok iddialı 
olan Stokovski bu nedenle W alt 
Disney ile birlikte çalışmış, 
ancak sonradan yorumlarda çok 
titiz olan Stravinski'nin 
yakınmalarına hedef olmaktan 
kurtulamamıştı. 

Günümüzde nitelikli orkestralar 
için bir denek taşı olan Bahar 
Ayini'ni 1 988'de 1 6. Uluslararası 
İstanbul Festivali'nde Maurice 
Bejart Balesi' nden, 1 990'da da 
ı 8. Uluslararası İstanbul 
Festivali'nde Martha Graham 
Dans Topluluğu'ndan 
hayranlıkla izleyen sanatseverler, 
bu kez konser versiyonunu 
yüzyılımızın en büyük 
müzikçilerinden birinin, Pierre 
Boulez' in yönetimindeki Londra 
Senfoni Orkestrası'ndan 
dinlemek mutluluğuna erişiyor. . .  
(Süre 34' ) 
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LONDRA SENFONI ORKESTRASI 
L< N X_J � YMPI -IONY ORCHESTRA 

Pierre BOULEZ, şef/conductor 

lgor STRA VİNSKİ 1 STRA VINSKY ( 1 882- 1 97 1 )  
Üflemeçalgılar Senfonileri 1 Symphonies of Wind lnstruments 

Claude DEBUSSY ( 1 862- 1 9 1 8 ) 
Les Jeux (Oyunlar) 

Anton WEBERN ( 1 883- 1 945) 
Orkestra için 6 Parça, Op.6/6 Pieces for Orchestra, Op .6 
*Langsam * Bewegt *Maessig *Sehr langsam *Langsam 

ARA/INTERMISSION 

lgor STRA VİNSKİ 1 STRA VINSKY 
Bahar Ayini 1 The Rite of Spring 

I. Bölüm/Part 1: L'Adoration de la Terre ( Yeryüzünün Tapınışı )/The Adoration of the Earth 
*/ntroduction (Giriş) (Lento) 

*Le s augures printaniers (Baharın Müjdecileri) /The Harbingers of Spring (Tempo giusto) 
*Danse des adolescentes ( Bakire/erin Dansı)/Dance of the Adolescents 

*]eu du rapt (Kaçırılış Oyunu)/Mock Abduction (Presto) 
* Randes printanieres (Bahar Rondları)/Spring Rounds (Tranquillo) 

*]eux des cites rivales (RakifJ Kabile/erin Oyunları)/Games of the Riva! Tribes (Malta allegro) 
*Cortege du Sage ( Bilgenin Gelişi) /Procession of the Sage 

* Adaratian de la Terre (Le Sage) (Yeryüzünün Tapınışı-Bilge/Adoration of the Earth (The S age) (Lento) 
*Danse de la Terre (Yeryüzünün Dansı/Dance of the Earth (Prestissimo) 

I I .  Bölüm/Part I l :  Le Sacrifice (Kurban) / The Sacrifice 
* Introduction (Giriş) (Lento) 

*Cercles mysterieux des adolescentes (Bakirelerin GizemliHalkaları)/ 
Mystical Circle of the Adolescents (Andante can moto) 

*Glorification de l 'Elue (Seçilmişin Kutsanması)/Glorification of the Chosen One (Vivo) 
*Evocation des ancetres ( Ataların Çağrılışı)/Evocation of the Ancestors (Lento) 

* Acıian rituelle des ancetres ( Ataların Kutsal Dans ı) /Ri tual of the Ancestors 
*Danse sacrale (l 'Elue) (Kurban Dansı-Seçilmiş)/Sacrificial Dance (The Chosen One) 

ARU P  
1 9  



20 

LONDRA SENFONİ 
ORKESTRASI 

Senfoni, 1 904 yılında, 
konser ajanslarının 
kısıtlamalara bir 

tepki olarak kuruldu. Nefesli 
çalgılardan dört müzikçi bir ajansa 
bağlanmadan, kendileri için çalacak 
bağımsız bir orkestra kurmaya karar 
verdi ve böylece, kazancından 
yalnızca orkestra üylerinin 
yararlandığı İngitere'deki ilk 
orkestra olan Londra Senfoni 
Orkestrası kurulmuş oldu. 

Orkestra ilk yıllarında, efsane bir şef 
olan Hans Richter yönetiminde, 
yalnızcayurt içinde ve özellikle de 
Londra'da konserler verdi. 1 9 1 2'de 
LSO, ilk önemli yurt dışı ziyaretleri 
olan Kuzey Amerika turuna davet 
edildi. Son andaki bir plan 
değişikliği sayesinde Orkestra, şans 
eseri olarak, baran Titanik yerine 
SS Baltık'ta yolculuk etti. 

Orkestra'nın ilk tumesinde elde 
ettiği başarı onu yeni bir serüvene, 
kayıt işine sürükledi ve o günden 
beri de Orkestra, dünyanın en çok 
kayıt yapan orkestrasıdır. 1 934 yılı 
Orkestra için yeni bir alanda 
başlangıç yılı oldu: LSO, Arthur 
Bliss'in "Things to Come" fiminin 
müziklerini çaldı. Zamanlama 
muhteşemdi: İngiliz film endüstrisi 
yeni bir pazar olarak dünyaya 
açılıyordu. Bu pazar İkinci Dünya 
Savaşı'nın bitimiyle birlikte daha da 
genişleyerek güçlendi. Film 
müzikleri sayesinde orkestra savaşın 
en zorlu günlerinde ayakta kalmayı 
başararak, ününü günümüze kadar 
sürdürdü ve çok daha sonraları 
"Yıldız Savaşları", "Superman", 
"Üçüncü Cinsle Buluşmalar" gibi 
ünlü filmierin de müziklerini yaptı. 

1 960'da yaşı oldukça ilerlemesine 
rağmen, ünlü Pierre Monteux 
orkestranın esas şeflğine seçildi. 
Monteux o yıl seksen yaşında 
olmasına rağmen, her yı 1 
yenilenmesi kaydıyla 25 yıllık bir 
kontrat için israr etti. 1 964 yılında 
ölünce, yerine genç bir şef olan 
Macar asıllı İstvan Kertesz getirildi. 
Topluluğun bu şefle yaptığı kayıtlar 
hala klasikler arasında 
sayı lmaktadır. 

Orkestra'nın en durgun devrinde ise 
imdadına şef Andre Previn yetişti. 
Previn'in açık fikirliliği ve 
yaratıcılığı sayesinde orkestra, 
konser salonlarında büyük coşku 

yarattı ve televizyon aracılığıyla, 
hem klasikleri hem de fazla 
tanınmayan birçok eseri insanların 
oturma odalarına kadar soktu. 

Bir klasikler şefi ve roınantiklerin 
romantiği Hector Berlioz'un en iyi 
yorumcusu Sir Colin Davis' dir. 
Davis, 1960 yılından beri LSO'nun 
konuk şefliğini yapmaktadı ve 
birçok kayıtta da orkestrayı 
yönetmişti; Sibelius kayıtları ise 
gerek dinleyiciler gerekse de 
eleştirmenler tarafından övgüyle 
karşılandı. Londra Senfoni'nin 
1 982'de Barbican Merkezi'ne geçme 
kararı yerleşik bir orkestra 
olmasından dolayı önce sorun 
yaratacakmış gibi görünse de bu 
düzende 1 O. yılını kutladığın da hem 
program hem de sunuş açılarından 
üstünlüğünü kanıtlamış oldu. 

Zamanın şefi ise Claudio 
Abbado'ydu. Orkestra'nın 
Abbado'yla yaptığı "Mahler, Viyana 
ve 20. yüzyıl" konser dizileri film, 
söyleşi ve sergilerle desteklenerek en 
önemli müzik etkinlikleri oldu. 
LSO'nun bu alanlardaki başarısı 
Barbican'daki yerini 
sağlamlaştırarak Londra'nın müzik 
yaşamına renk kattı. 

Leonard Bemstein'ın 1 987 yılında 
Orkestra'nın başına getirilmesi 
birçok başarılı temsil in de 
öncülüğünü yaptı. Bu başarı lardan 
hiçbiri 1 992'de Grammy alan 
Bemstein'ın kendi bestesi olan 
Candide' i  Londra'da son yönetişi 
kadar muhteşem olamazdı. 1 988 
başından beri ise Orkestra'nın asıl 
şefliğini Michael Tilson Thomas 
yapmaktadır. Sanatçının yenilikçi 
yaklaşımı, renkli stili ve 
dinleyicilerle iletişim kurma 
yeteneği bir dizi başarılı konser ile " 
From the Diary of Anne Frank" gibi 
etkinliğin oluşmasına ve Gershwin 
Yılları, Flight of the Firebird, 
Childhood gibi festivalierin 
gerçekleşmesine olanak tanıdı. 

LSO ayrıca, yüzyılın en mükemmel 
müzisyenlerinden biri olan Mstislav 
Rostropoviç'le de yakın bir ilişki 
içindedir. Sanatçının çok önemli 
bazı bestecilere olan yakınlığı üç 
LSO/Barbican Festivali'nin 
gerçekleşmesini sağladı: Şostakoviç: 
Music from the Flames ( Alevlerden 
Müzik), Prokofiefin Yüzüncü Yılı ve 
Britten Festivali. Britten 
Festivali'nin ardından, Michael 
Tilson Thomas ve diğer ünlü 
şefierin yönetimindeki LSO, Arturo 

Senedetti Michelangeli, Jessye 
Norman, Daniel Barenboim ve 
Radu Lupu gibi dünyanın en önemli 
sanatçılarına eşlik etti. 

Orkestranın almış olduğu ödüller 
arasında, Kraliyer Filarmoni 
Orkestrası Ödülü, beş dalda 1 992 
yılı Gramaphone magazin ödüllü ve 
çok önemli bir olay olan İngiliz 
Sanat Konseyi'nin verdiği yüklü 
fondur. Orkestra bu fon sayesinde 
bünyesine daha fazla sanatçı katma 
ve Ingiliz müzik yaşamındaki yerini 
sağlamlaştıran yeni teknikler ile 
yenilikçi eğitim programının 
uygulanınasına olanağını buldu. 

STRAVİNSKİ 
ÜFLEMEÇALGILAR 
SENFONİLERi 

9 1 0'da Ateş Kuşu, 1 9 1  l 'de 
Petruşka, 1 9 1 3 'de Bahar 
Ayini eserleriyle tanınan ve 

1 9 1 7  Rus ihtilalinden önce 
ülkesinden ayrılan İgor 
Stravinski, "Rus Çağı" olarak 
adlandırılan 1 9 1 4-20 yılları 
arasındaki geçen yaşam kesitinin 
çoğunu İsviçre'de geçirmiş ve 
burada ilginç eserler de 
bestelemişti. Daha önce, 1 9 1 2'de 
Debussy'nin çağrısıyla onun 
" Pelleas ve Melisande" adlı 
eserini de dinleyen ve 20 
yaşındayken hacası Rimski
Korsakof la sık sık Debussy'yi 
konuşan Stravinski'de bu 
empresyonist besteciye karşı 
derin bir sevgi doğmuş tu. 
Rimski-Korsakov esprili 
cümlelerle Debussy hakkındaki 
düşüncelerini anlatıyordu: 
" Debussy'nin müziğini hiç 
dinlememek gerekir; zira 
sonradan ona al ışına k, hatta 
sevmek tehlikesi bile doğabilir. .. " 

I. Dünya Savaşının sonu olan 
1 9 1 8  yılı, Rus ihtilalinin 
doğurduğu mali sıkıntılar ve 
ayrıca İsviçre'yi de İspanyol gri bi 
adı altında kasıp kavuran veba 
salgını türlü güçlükler 
doğurmuştu. Uzun bir 
hastalıktan sonra Paris' e giden, 
1 9 ! 9'da arkadaşı Diaghilefin 
önerisiyle Puncinella'yı yazan 
Stravinski Debussy'nin 
1 9 1 8'deki ölümüne kayıtsız 
kalmadı. 1 9 1 8'de Stravinski 
anılarına şu satırları yazıyordu: 
"Cidden hissen bağlı olduğum 
bir insanın kaybı için yakınmak 
istiyorum. Kendini bana bir dost 
olarak daima ıspatlaınış ve bana, 
benim eserierime her zaman iyi 
bakmış, -hastalığına ve 
yaşlılığına rağmen- yaratıcı 
gücünü korumuş ve müzik 
dehasını çalışına süresince aynı 
düzeyde tutabiimiş olan bu 
sanatçının ölümünden büyük acı 
duydum". Stravinski onun 
anı ına "Üfleıneçalgılar 
Senfonileri"ni yazdı. Ancak bu 
anışa karşın 1 920'de 
tamamlanan eserin Debussy'nin 
empresyonist karakteriyle bir 
ilgisi yoktur. Tam aksine 
üfleıneçalgıların buruk, sert, 
keskin tınısıyla acı ve matem 
duyuruluyordu. Stravinski, 6 
Ocak 1 92 5  tarihli New York 
Times gazetesinin yayınladığı bir 
röportajda "Üflemeçalgılar 
Senfonileri adlı eserinde 
kemanların sıcak, insani tonu 
yerine, üfleıneçalgıların tarafsız 
bir çığlığını bir "Grand Chant" 
( Büyük şarkı )  olarak duyurmayı 
planladığını" belirtiyordu. 
Ancak eserin 1 9 1 9  Haziranına 
ait ilk notaları Harınoniuın adlı 
çalgı için, k ısa bir Koral 
(Choral) olarak yazılmıştı. 



Besteci onu daha sonra ciddi bir 
kilise müziği formuna 
Jönüştürerek geliştirdi ;  çeşitli 
gruplar arasında eşdeğer 
bölüştürülen, "dua çağrısıyla 
ceınaatin cevaplarını içeren" 
Li tan'lar biçiminde işledi. 

Eser ilk kez ı 92 ı 'de, Londra'da 
S. Koussewitzky'nin 
yönetiminde seslendiril iyor, 
ancak pek başarı kazanaınıyorJu. 
Stravinski 'nin biyografisini 
yazan Eric W alter White, eserin 
klasik bir analizini şöyle yapmış: 
"Senfoniler'de altı tema yer 
al ıyor: Bir Çan ınotifi, bir Kural, 
Rus halk müziği, bir Pastoral, 
Çan motifinin daha hızlı bir 
şekl i ,  ve son olarak ç ı lgın bir 
dans. Bu unsurlar -aslında tek 
hölümlü olan- eserin dokuz 
bölmesinde şu şekilde 
sıralanıyor: Girişte 
( imroduction) çan motifinin, 
Koral ' in ve ç ı lgın dansın 
parçacıkları oyun gibi kullanıl ır. 
Bunu Rus Halk Şarkısı'nın 
serimi (Exposition) izler. Çan ve 
Koral motiflerinin duyulup 
kaybolması Pastaral temanın 
serimine yol gösterir. Bir diğer 
geçiş bölmesi Pastaral' ın 
kısatılmış bir tekrarını içerir. 5 .  
Bölme ise halk şarkısına daha 
çok yer verir. Daha sonra çan 
motifinin hızlı şekli sergilenir. 7 .  
Bölme çı lgın Dans'a ayrılmıştır. 
Çan motifinin hızlı şeklini 
belirten geçişten sonra eser, 
Coda'da Koral motifi duyurarak 
sona erer. Eserin bu alışılınamış 
yapısının etkisi, bu bölmelerin 
tempolarının basit matematiksel 
uyumu yanında, her temanın -
kısa olmasına karşın- belirginliği 
Senfoniler'e renkli ipliklerle 
dokunmuş bir halı havasını 
verir11 

Stravinski, şef Emest 
Anserınet'ye Sol flütü 
saksofonlarla, bas-klameti de 
alta-klarnet ile değiştirme izni 
verm iş; ı 94 7'Je ise -adeta her 
ölçüyü değiştiren- bir yenileme 
yapmıştı. Bu yeni düzenlemeyi 
30 Ocak ı 948'de Hollywood 
film stüdyosu müzikçileriyle özel 
olarak seslendirmiş ve şunları 
söylemişti: "Bu kısa besteye 
verilen Senfonder başl ığı, bu 
kelimenin geneldeki yaygın 
anlamında al ınmamalıdır. 

Buradaki değişik kısa bölmeler 
bir cins Litan'lar- yakın tempo 
i l işkileri içinde birbirini 
Jestekler ve örneğin flütle 
klarnet arasındaki gibi bazı 
ritmi k diyaloglar oluşturur. Bu 
olağandışı yapının tümü özel bir 
başlık gerektirmiştiL Fransızcacia 
kolaylıkla "Symphonies -çoğul
cl'lnstruments a ven t" 
diyebileceğimiz bu isi me, ancak 
İngil izce çevirisinde aşağı yukarı 
"Symphonies of Wind 
l ntrumems" diyebiliriz. 
(Süre 1 0' )  

DEBUSSY 
OYUNLAR 
Bakınız: Londra Senfoni Orkestrası 
5. 7. ı 993 Kanseri. 

WEBERN 
ORKESTRA İÇİN 6 
PARÇA 

i yanalı varlıklı bir ailenin 
oğlu olarak felsefe ve 
müzikoloji eğitimi gören 

Webern ı 904'de Schönberg ile 
tanışarak onun iki önemli 
öğrencisinden biri olmuştur. Ancak 
hocalarından önce ölen bu iki 
öğrenci, ı 935'de bir zehirlenme 
sonucu ölen Alban Berg ve ı 945'de 
bir serseri kurşuna hedef olan 
Webern, Schönberg'in aranalitesi 
tona i bağımsızlığı- yönünde önemli 
eserler vermişlerdir. 

Berg'e göre daha sakin olan, hatta 
çevresinde şair olarak anılan 
Webem'in eserleri bugün bile az 
yorumlanmasına karşın onun çağdaş 
müzik te önemli etkisi olmuş; Boulez, 
N ono, Maderna, Stockhausen, 
Berio gibi günümüzün ünlü 
bestecileri yanında. ülkesi 
Avusturya'nın pekçok genç bestecisi 

onun izinden gitmiştir. ı 2 Ton 
sistemi ile yazan Webern, 
bestelerinin anlaşılır olması için, bu 
sistemin ı 2 notasını da ancak tek 
tek kullandıktan sonra tekrar 
değerlendirdiğinden eserleri çok kısa 
oluyordu. Bugün aşağı yukarı üç 
uzunçalar plakta toplanabilen bu 
eserlerin toplam süresi de bir Mozart 
operasının süresi kadardır. .. 

Geç im sıkıntından özel dersler 
veren, işçi korolarını yöneten 
Webern ilk önemli eserin i , Üp. ı 
Passacaglia'yı ı 908'de bestelem iştir. 
Oda müziği ve ses için eserler de 
yazan Webern'in ağırlıklı eserleri 
orkestra için 19 IO'da bestelediği 
Op.6 ve 19 1 1 - 1 3  yıllarında 
tamamladığı Üp. 10 "Orkestra için 
Parçalar" dır. Daha sonra Op. 2 1  
Senfoni v e  Op.30 "Orkestra için 
Çeşitlemeler" ( ı  940) bu alandaki 
son eserleridir. 

Webern'in örnek alınan en önemli 
yönü, müziğinin sıkıştırılarak çok 
kısa bir biçime getirilmesiydi. Buna 
öncülük eden Schönberg'di, ama 
Webern bunu daha kültürlü 
biçimde yapmış, tüm şek i Ilere, 
motiflere, ternalara değil de bazı 
seslere, tınılara, ıslıklara, hışırtılara 
da yer vermişti. Onun müziği artık 
amlamlı bir tını bütünlüğünü 
vermiyor, uzaktaki bir varoluşun 
işaretlerini, sinyallerini yansıtıyordu. 
Bu müzik sanki sessizi i kle tını 
arasında bir eşikti. W illi Re ich' in 
deyimiyle, "Üç kere pianissimonun 
ustası" diye anılan Anton Webern, 
sessizliğin olduğu kadar k ısalığın da 
sınırında dolaşıyordu. Onun Üp. ı O 
"S Orkestra Parçası"ndan biri 
yalnızca yedi ölçüydü ve ı 9 saniye 
sürüyordu. İlk kez Viyana'da 3 ı 
Mart ı 913  günü seslendirilen Op.6 
"Altı Orkestra Parçası" da aynı 
özellikleri gösterir. Langsam ( Ağır) 
Bewegt ( Hareketli) - Maesig (Orta 
hızda) - Sehr Maesig (Çok itidalli ) 
Sehr Langsam (Çok ağır) - Langsam 
(Ağır) olarak altı parçadan oluşan 
eser, bir müzikoloğun tanımıyla 
"Schumann'ın ya da Mozart'ın kısa 
parçaları gibi görülemez. Bunların 
atematik stili her türlü açıklamadan, 
temelini aramaktan uzak 
tutulmalıdır. Onlara ancak 
'inanılabilir'. Şüphesiz genç kuşağın 
çoğunluğu da bunu yapmaktadır". 

STRAVİNSKİ 
BAHAR AYİNİ 
Bakınız: Londra Senfon i Orkestrası 
5 .7 . 1 993 Konseri 
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7 .  7 .  ı 993 • AKM Büyük Salonu • ı 8. 30/ Atatürk Culture Cent re Grand Hall • 6 . 30  pm 

"GEORGE ENESCU" 

BÜKREŞ FİLARMONİ ORKESTRASI 
BlJC_J-1;\l l.A l A v l 11 ll ı ı 

Cem MANSUR, şef/conductor 
MIDORI, keman/violin 

Johannes BRAHMS ( 1 83 3 - 1 897)  
Trajik Uvertür, Re minör Op.S ı 1 Tragic Overture in D minor, Op.S ı 

* Allegra ma non troppo-Molto piu moderato-Tempo primo 

Jean SIBELIUS ( 1 865- 1 957)  
Keman Konçertosu, Re minör Op.4 7 1 Violin Concerto in  D minor, Op.4 7 

* Allegra moderato * Adagio di molto * Allegra , ma non cropfJO 

ARA / INTERMISSION 

Max BRUCH ( 1 838- 1 920) 
İskoç Fantezisi, Op.46 1 Scottish Fantasy, Op.46 

( Keman, Orkestra ve Arp için İskoç Halk Ezgileri üzerine Fantezi/ 
Fantasy on Scottish Fo lk T un es for Violin, Orchestra and Harp) 
* Ineroduction (Grave)-Adagio cantabile *Scherzo ( Allegro)-Adagio 

*Andan te sostenuto * Finale ( Allegra guerriero) 

Jean SIBELIUS 
"Karelia" Süiti, Op. 1 1/"Karelia" Suite, Op. ı ı 

*lntermezzo (Moderato) * Balinde (Tempo di menuecto) *Alla marcia (Moderato) 

- - - -- - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - · -

Sanatçının katılımı , /CM Artisıs (London) Ltd . 'in işbirliği ile gerçekleşıirilmişıir. 
The parıicifJaıion of che Artise has been made fJossible in coofJeration witlı /CM Anises (London) Ltd . 
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CEM MANSUR 
980'de Londra Şehir 
Üniversitesi'nden, ı 98 ı 'de 
de Guildhall Müzik 

Okulu'ndan mezun olan Cem 
Mansur, öğrenci l iği sırasında 
Sadler's Well Tiyatrosu'nda birçok 
opera, konser yönetti. ı 98 ı 'de 
Ricordi şeflik ödülü kazandı ve Los 
Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde 
Bemstein ile çalıştı. 

Bir süre İstanbul Devlet Opera 
orkestrasını yöneten Mansur 
ı 985'de İngiliz Oda Orkestrası ile 
profesyonel alanda büyük başarı 
kazandı ve İtalya, Macaristan, 
Yugoslavya, Romanya ve Rusya'da 
konserler verdi .  ı 986'da Londra'da 
Elgar' ın "The Spanish Lady" adlı 
bitmemiş operasının ilk 
sahnelenişini gerçekleştirdi; İngiliz 
Oda Orkestrası ,  Krallık Filarıııoni, 
"George Enescu" Bükreş 
Filarmoni, Prag Ulusal Tiyatro 
Orkestrası konserlerini yönetti . 

Oxford Şehir Orkestrasını ilk kez 
ı 989'da yöneten Cem Mansur, 
ı 989/90 mevsiminde orkestranın 
birinci şefliğine getirildi; 
Uluslararası İstanbul Festivali 
dahil orkestranın İngiltere dışına 
yaptığı hemen hemen bütün 
tumelerine katıldı. Cem Mansur 
en son olarak St. Petersburg'daki 
ünlü Kirov operasında "Lucia d i  
Lammerıııoore" ve " İ l Travatore" 
temsillerini yönetti ve gelecek 
mevsimde de birçok operayı 
yönetmek üzere yeniden Kirm•'a 
davet edildi. 

MİDORİ 
idari, Zubin Mehta 
yönetimindeki New York 
Filarmoni eşliğinde verdiği 

ı 982 Yeni Yıl gala konseriyle 
birlikte başladığı olağanüstü 
uluslararası kariyerinin ı 992/93 
konser mevsiminde on uncu yılını 
kutladı. Bu başlangıcın 
yıldönümünü kutlamak üzere ı 992 
eylülünde Kurt Masur'un 
yönetimindeki New York Filarmoni 
ile bir seri konser verdi. Daha sonra 
Amerika'da Los Angeles, San 
Francisco, Dallas, St. Paul gibi 
kentleri içeren bir resital tumesine 
çıkan Midori, 2 ı .  doğum gününde 
Avery Fisher Hall'daki (New York) 
resitaliyle turu noktaladı. 

Midori'nin ı 992- ı 993 programında 
Michael Tilson Thomas 
yönetimindeki Londra Senfon i 
Orkestrası ile çıkacağı tume de yer 
almaktadır. Avrupa'da resital 
vereceği kentler arasında 
Amsterdam, Frankfurt, Berl in, 
Napali ve Milana sayılabilir. 
M idari, ı 993 Ocak ayında Charles 
Dutait yönetimindeki Ürehestre 
National de France ile bir Alnıanya 
turnesi yapt ı. ı 993 Baharında 
Toronto Senfon i, Detroit Senfon i, 
Cleveland Orkestrası ve St. Louis 
Senfon i Orkestrası gibi orkestralarla 
beraber çaldığı bir Kuzey Amerika, 
Haziranda da Japonya turnelerini 
gerçekleştirdı. 

Geçtiğimiz yıl larda Midori, Claudio 
Abbado, Vladimir Ashkenazy, 
Daniel Barenboiın, Leonard 
Bernstein, Charles Dutoit, Yo-Yo 
Ma, Zubin Mehta, Andre Previn, 
Mstislav Rostropovich, İsaac Stern, 
Michael Tilson Thomas ve Pinchas 
Zuckernıan gibi ünlü sanatçılada ve 
Berlin Filarnıonik, Bostan Senfon i, 
Chicago Senfon i, İsrail Filarnıoni, 
Londra Senfon i, Los Angeles 
Filarnıoni, Paris Orkestrası ve 
Phi ladelphia Orkestrası gibi 
dünyanın en önde gelen 
orkestralarıyla aynı sahneyi paylaştı. 

Sadece Sony-Ciassical için plak 
dolduran Midori, son olarak virtüoz 
parçaları içeren "Encore" adlı 
plağını çıkardı. Plakları arasında 
Zubin Mehta/New York Filarmoni 
ile Ovarak keman konçertosu, ı 990 
Grammy ödülünü alan sola keman 
için Paganini'nin Kaprisler' i , 
Mehta/Berl in Filarıııoni ile iki 
Bartok konçerto yer almaktadır. 
M idari'nin Camegie Hall'da ı 990 
ekiminde verdiği olağanüstü resitali 
Sony-Ciassical tarafından konser 
sırasında kaydedildi, plak ve video 

olarak da piyasaya sürüldü. Philips 
için ı 4 ve ı 5 yaşlarındayken 
doldurduğu ilk plakları Bach, 
Vivaldi, Paganini ve Çaykovski 
konçertoları içermektedir. 

Midori ı 990 yıl ında, televizyoncia 
da yayınlanan bir törenle Los 
Angeles Müzik Merkezi Dorothy B. 
Chandler ödülünü aldı. ı 99 ı 'de ise 
New York Eyaleti Asya-Amerikalı 
Sanatçı Ödülü'nü Vali Mario 
Cuomo'dan aldı. ı 988 yılında da 
Japon Hükümeti tarafından ı 988'de 
Yılın en İyi Sanatçısı seçilerek 
Japon Kristal Ödülü verildi .  

Osaka'da ı 97 ı  'de doğan ve keman 
eğitimine çok küçük yaşlarda annesi 
Setsu Goto ile başlayan Midori 
halen New York'ta yaşamaktadır. 
ı 992'de, "klasik müziği ve 
sanatçıları, dünya çocuklarının 
günlük yaşamına daha çok 
yakınlaştırmayı" amaç edinen 
Midori Vakfı'nı kurdu. Sanatçı 
ı 722 yapımı "Jupiter" Stradivarius 
ile çalmaktadır. 

GEORGE ENESCU 
FİLARMONİ 
ORKESTRASı 

D 868'de Romanya Filarınoni 
Derneği adıyla kurulan 
topluluk, ı 906-20 yılları 

arasında Halk Eğitimi Bakanlığı 
Orkestrası, ı 920-45 arasında 
Bükreş Filarınoni Orkestrası ,  ı 945 -
5 5  arasında Bükreş Devlet 
Filarmoni Orkestrası olarak 
anılmıştır; ı 955'den beri de 
bugünkü ismini taşımaktadır. 

Ünlü besteci ve kemancı 
Menuhin, Grumiaux, Ferras gibi 
virtüozların hacası olan George 
Enescu'nun bütün yaşamı boyunca 

yönettiği orkestranın sürekli şefleri 
arasında Eduard Wachmann, 
Dimitri Dinicu, George Georgescu, 
Constant in Silvestri, M ircea 
Basarab, İon Voicu ve Herınann 
Scherchen de bulunmaktadır. 
Orkestra George Enescu'nun 
Romen Rapsodisi No. ı ,  2 ( 1 903) ,  
Süit  No.  ı ( 1 903 ) ,  İntermezzo'lar 
( 1 903 ) ,  Senfoni No.2 ( 1 9 ı 5 ), Süit 
No.2 ( 1 9 ı 6) Senfoni No.3 ( 1 9 ı 9 )  
gibi eserlerin in yanısıra Ala i n  
Bancquart ( Senfon i No.4- ı 987) ,  
Paul Constantinescu ( Oratorio 
Byzantin- ı 946) ,  M ihail Jora (Do 
minör Senfon i- ı 937 ) ;  V alemin 
Gheorghiu, Dinu Lipatti, Mareel 
M ihalovici ,  Stefan Niculescu 
(Fragments ı - ı 976), Tiberiu O lah 
(Senfoni No.2- ı 988) gibi 
bestecilerin eserlerinin ilk 
çalınışiarını da gerçekleştirmiştiL 

BRAHMS 
TRAJiK UVERTÜR 

rahms Traj ik Uvertürü, bir 
diğer ünlü uvertürü olan 
"Akademi Töreni"  ile aynı 

zamanda, Bad İschl'deki yaz 
tatilinde ı 880'de bestelemiştir. Bu 
iki eseri hakkında Brahms'ın "biri 
ağlıyor, diğeri gülüyor" dediği 
anlatılır. Gerçekten de "Traj ik  
Uvertür" ismi ne yakışan bir 
karanlıkta, ölümü anımsatan 
havadadır. Bazı uzmanlar 
Viyana'nın ünlü Burg Tiyatrosu 
müdürü Dingelstedt'in isteği 
üzerine Göthe'nin Faust temsili 
için Brahms'ın bu eseri yazdığını 
öne sürer. Ancak bu 
gerçekleşıneyince eser ilk kez 26 
Aralık ı 880'de Hans Richter 
yönetiminde Viyana Filarınon i  
Orkestrası tarafından çalınınıştır. 
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Pastaral bir k ır  ortamında yazılan 
bu uvertür için Brahms' ın kendi 
bir açıklama yapmamış, herhangi 
bir trajik konu üzerine olup 
olmadığını belirtmemiştir. 

Karanlık Re minör tondaki Traj ik 
U vertür ismi ne uyan bir havada 
başlar. Hafif davul vuruşlarını 
orkestranın sert akarları izler. 
Daha sonra minör-majör tonları 
arasında kararsız kalan yaylıçalgılar 
gizemli ana temayı duyurur. Tah ta 
ve madeni üflemeçalgıların da 
katılımıyla tüm arkesrraya yayılan 
tema türlü yan temalada kesintiye 
uğrar. Önce tahta üfleme ve 
yaylıçalgılarda sonra da trombonda 
beliren bu yan temalardan sonra 
daha aydınlık ve sakinleştirici bir 
motif Fa Majör tonda duyurulur, 
ancak yetersiz kalır; yine 
orkestranın sert darbeleriyle kesilir. 
Orkestra sanki karanlık kadere 
doğru koşar. Ritmi k bir enerj iyle 
süren gelişirnde ana tema, trombon 
morifi, sakin motif ve yan temalar 
birbiri içine girmiş gibidir. Bir ümit 
ışığı belirir gibi olursa da güçle 
yükselen ana tema eseri sona 
erdirir. (Süre 12 ' )  

SİBELİUS 
KEMAN 
KONÇERTOSU 

oğada özgürce dolaşırken 
bir müzik aleti çalmak 
isteyen Finli besteci 

Sibelius bunun için keman 
öğrendiğini anlatır. 
Konservatuarda keman 
öğretmenliği de yapan Sibelius'un 
ilk besteleri de keman içindir. 
Doğaya ve Fin tarihine, 
efsanelerine ve falkloruna aşık 
olan besteci genellikle bu 
özellikleri müziğinde 

değerlendirmiştir. "Şarkı 
söyleyemeyen çalgı piyano"yu 
sevmediğini belirten Sibelius'un 
yazdığı tek konçerto olan keman 
konçertosunda da, uzmanlar Fin 
kültüründen, efsanelerinden izler 
bulurlar. 1 903 yazında ikinci ve 
üçüncü senfonileri arasında 
bestelediği Op.4 7 Keman 
Konçertosu'nda -birçok geç 
romantik besteci gibi- orkestrayı 
fazla ağdalı turınayarak, arka plana 
almış, sola çalgı ya başlangıçtan 
itibaren egemenliğini sağlamıştır. 

Üç bölümlü olmasına karşın, bir 
rapsodi gibi özgür akan konçerto 
aslında Helsinki Orkestrası 
konsertmaysteri ve Sibelius 
hayranı, ) oachim'in öğrencisi 
Alman Willy Burmester için 
yazılmıştır. Ancak Helsinki'deki 
ilk yorumu, besteci yönetiminde 8 
Şubat 1904'de -biraz fazla 
zorlanmış olan- Victor Novaçek 
gerçekleştirdi. Bu yorumla tatmin 
olmayan Sibelius yaşamının 
sonuna kadar oturacağı, 
başkentten 60 km uzaklıktaki 
Jarvenpiiii'ye çekilerek konçertoyu 
yeniden düzenledi. Konçerto yeni 
şekliyle bu kez Berlin' de 
Singakademie'de Richard Strauss 
yönetimindeki orkestra eşliğinde 
Filarmoni Orkestrası 
konsertmaysteri Karl Halir 
tarafından 19 Ekim 1905'de 
çal ındı. 

Duygu lu olduğu kadar virtüozluk 
gerektiren ve keman edebiyatının 
en güç eserlerinden biri olan 
konçerto, eleştirmenlerce 
Çaykovski'ye fazla yakınlığı 
nedeniyle de suçlanmış, yine de 
şiirsel anlatımı ve gücü kabul 
edilmiştir. 

1 .  Bölüm, konçertonun en uzun 
bölümü olan " Allegra moderato" 
orta hıza yakın bir tempoda sanat 
formundadır. Bölünmüş ve sürdinli 
kemanların eşliğinde solist hemen 
duygu! u ve etkili ana temayı 
duyurur. Geliştirilen tema kısa bir 
kadansla sonuçlandıhan sonra, 
tempo 2/2'den 6/4'e dönüşür; daha 
duygu lu ve ağır ikinci tema, önce 
Si bemol Majörde fagot ve 
klametler, sonra da Re bemol 
Majör tonda sola keman 
tarafından sergilen ir. Zarif oktav ve 
trillerle solistin müjdelediği 
üçüncü tema canlı bir orkestra 

pasaj ıyla sunulur. Solistin birinci 
temayı işleyerek büyük kadansı 
duyurmasından sonra ana tema bu 
kez Sol minörde belirerek yeni
serim (reexposition) başlar. 
Solistin birinci temayı oktavlarla 
belirterek sona erdirdiği bölüm bazı 
müzik yazarlarınca "lssız kuzey 
gece lerinde, ortada yanan ateşin 
çevresinde dintenilen bir saz 
şairinin yakınan ezgileri"ne 
benzetilir. 

2. Bölüm "Adagio di molto" 
oldukça ağır tempoda, 4/4'lük 
ölçüde, bir romans güzelliğindedir. 
Özellikle Finlilerin en başarılı ağır 
bölüm olarak niteledik leri bu yalın 
ve melankolik müziği "Sibelius'un 
çocukluğunda üzerine çıkıp keman 
çaldığı, göl kenarındaki büyük 
kayanın bir anısı" olarak 
tanımlarlar .. . Tah ta 
üflemeçalgıların ikinci bölümden 
kaynaklanan malzeme üzerine 
triyolelerle çaldığı kısa girişi sola 
kemanın hülyalı ezgisi izler. Bunu 
arkesrraya ulaştıran keman 
süslemelerle yetinir. 

3. Bölüm " Allegra ma non tanto" 
pek de hızlı olmayan bir tempoda, 
3/4'lük ölçüde, Re Majör tonda, 
yalın bir rondo formundadır. Bas 
yaylıçalgıların ve timpaninin 
uyguladığı ritim üzerine solist 
enerj ik biçimde, telaşlı temayı 
sunar. Sürükleyici, aynı zamanda 
korkutucu olan bu temayı Sibelius 
"Danse Macabre"a (Ölüler Dansı) 
benzetmektedir. Senkoptu ve Sol 
minör tondaki tema üç kez belirir. 
Sonuncu kez Re minörde 
duyurulan ve solistin dramatik 
oktavlarıyla süslenen tema sona 
doğru Majöre dönüşür ve zafer dolu 
havada konçertoyu sona erdirir. 
(Süre 32')  

BR UCH 
İSKOÇ FANTEZİSİ 

endelssohn'un öncülük 
ettiği İskoç hayranlığına 
Alman besteci Bruch da 

katılmış, "Orkestra ve arp eşliğinde 
keman için İskoç halk ezgilerinin 
özgürce kullanımıyla Op.46 
Fantezi" yi bestelemiştir. Çağın en 
ünlü kemancısı Pablo de 
Sarazate'nin 1 880'de 
Liverpool'daki konserde çalması 

için bestelenen eser, teknik 
güçlükleri ve zarif ezgileri 
nedeniyle bestecin in keman 
konçertolarını aratmaz. Bu beş 
bölümlü eserde Bruch, yalnızca beş 
kadar İskoç ezgisini 
değerlendirmekle kalmaz, ülke saz 
şairlerinin geleneksel çalgısı arpa 
konçertant partileri vererek, hatta 
virtüozca kullanarak konuya 
verdiği önemi gösterir. Ünlü İngiliz 
yazar -eski müzik eleştirmeni- G. 
Bemard Shaw'un keman 
konçertolarından daha başarılı 
bulduğu bu Fantezi, günümüzde arp 
için seyrek yetişen bir virtüoza da 
gereksinimi ve geniş formu 
nedeniyle az yorumlanmasına 
karşın, yine de dinleyici lere ilginç 
gelmekte, kemanemın 
müzikseverleri hayranlığa yöneiten 
tekniğiyle çekici olmaktadır. 

Fantezi, bekleni lenden daha ciddi 
ve ağır (Grave) tempoda başlar. 
Arp, daha başta kendisinin önemli 
rolü olduğunu, hem solistle 
diyaloga girerek, hem de kontrast 
oluşturarak belli eder. Bir matem 
marşını anımsatan bu giriş 
(İntroduction) kemanın hüzünlü 
anlatımıyla I .  Bölüm "Adagio 
cantabi le" ye bağlanır. Ağır ve şarkı 
söylercesine tempodaki sevimli 
bölüm, ilk İskoç şarkısı "Auld Rob 
Morris" üzerine zarif biçimde 
gelişir. 

2. Bölüm Scherzo formundadır. 
Neşeli (AI Iegro) tempocia gayda 
efektiyle duyurulan eski ve 
eğlenceli "Hey, the dusry mil ler" 
şarkısı virtüozca işlenir. Bölümün 
ağır (Adagio) kısmında ise "Auld 
Rob Morris" bir resitarif biçiminde 
işitil ir. 

3. Bölüm ağırca ve temkinli 
(Andante sostenuto) tempoda tatlı 
ve nostaljik " l 'ın doun for lack 
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o'Johnnie" şarkısını içerir. Burada 
olağanüstü süsleınelerin devaını 
sergilenirse de so lo keman kendini 
finale saklar gibidir. Orta bölmede 
ise arp tüm virtüozluğunu gösterir. 

4. Bölüm " Finale" alışılınaınış bir 
başlık da içerir: Allegra guerriero. 
Savaşa benzeyen canlı tempodaki 
bölüm İskoç savaş şarkısı "Scots 
wha hac" üzerine kuruludur. Türlü 
varyasyonlarla, karşıtlıklarla 
bezenen bu finalde keman 
triyolerle ve !iri k bir ezgiyle 
kontrast oluşturarak bu savaş 
ezgisini duyurur, virtüoz bitişe 
ulaştırır. (Süre 32 ' )  

SİBELİUS 
KARELİA ı 1 890' larda falklor uzmanı 

Elias Lönnrot, Finlandiya'nın 
güneydoğu bölgesi 

Karelia'nın canlı şarkıları ve masal 
geleneğiyle Kalavela destanının 
yakın ilişkisini ortaya koymuş ve 
bu bölge tüm ülke için baş konu 
olmuştu. Sibelius da Helsinki 
Viborg Üniversitesi öğrencilerinin 
isteği [izerine 1 893'de, tarihi 
tablolarda kullanılmak üzere 
yazdığı sahne müziğinin üç 
bölümünü seçerek Karelia Süiti 'ni 
hazırladı .  Öğrenci temsili için 
yazd ığı müzik, bir uvertür, her 
sahne için bir prelüd, bir şarkı ve 
fon müziğinden oluşuyordu. 

Bu sahnelerden, Litvanya lı bir 
prense saygı geçidine katılan 
avetları canlandıran müziği 
Sibelius I .  Bölüm İntermezzo'da 
değerlendirdi. Gerçekten de, az 
sesli ama hareketli şekilde 
yaylıların hafif tremolando 
eşliğinde av borularını anımsatan 
kornaların sinyali ile başlayan, 
giderek güçlenerek adeta 

Bruckner'vari savaşçı bir havaya 
bürünen lntennezzo'da tüm 
orkestranın katkısıyla tema iyice 
belirginleşir. Arada kızak 
çanlarının da duyulmasıyla 
avetların dönüşü başiatı larak- ses 
yavaş yavaş azalır ve yine av 
komolarının pastaral tınısını da 
içererek son bulur. 

2 .  Bölüm (Tempo di menuetto) 
ınenuet temposunda Çaykovski'yi 
anınısatan bir girişle başlayan 
Ballade'dır. Sibelius bu sahneyi, 
tahttan indirilmiş bir kralın Vi ipuri 
şatosunda, bir halk ozanını 
düşüneeli bir halde dinleyişini 
canlandırmak için yazmıştır. Bu 
hüzünlü Ballade, yaylıların 
canlanmasıyla zarif bir menuete 
dönüşür; arada bir yükselen tiz ve 
hafif çağrı lar bölüme ayrı bir 
çekicilik kazandırır. Süit'in bu en 
uzun parçası, daha sonra gizemli, 
beklenti dolu ve çok hafif bir 
pasaj la yine eski romantik 
anlatırnma kavuşur, güçlenir; 
Baliade'ın ağırbaşlı lığına uygun 
gelişirken sonda, obualar yaylıların 
pizzicato eşliğinde hüzünlü bir halk 
şarkısını dile getirirler. 

3. Bölüm bir marş tarzında (Alla 
Marcia) canlı bir halk dansı gibi 
başlar. Sibelius'un, Kakisalıni 
kalesinin kuşatılmasını 
canladırdığı bu tablonun 
notalarının başına önce "Eski bir 
motife göre Marş" cümlesinin 
yazmışsa da sonra silmiştir. Savaşa 
çağrının yansınidığı bu bölüm 
çekici, hızlı tempoda tüm 
Karelia'nın karakterini çizer ve 
güçlü şekilde parlak sona ulaşır. 
(Süre 1 7' )  

2 5  
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" GEORGE ENESCU" 
BÜKREŞ FİLARMONİ ORKESTRASI 
& LONDRA PRO MUSICA KOROSU 
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Cem MANSUR, şef/conductor 
David TEMPLE, koro şefi/chorus master 

Susan BULLOCK, soprano / Philip CREASY, tenor / Alan FAIRS, bas/bass 

Joseph HA YDN ( 1 732- 1809) 
"Yaradılış" Solistler, Koro ve Orkestra için Oratoryo, HobJCXI:2 

"The Creation" Oratorio for Soloists, Chorus and Orchestra, Hob.XXI:2 

Birinci Gün{fhe First Day: I .  Giriş/Introduction: Kaos 'un Tanımı/The Representation of the Chaos (Largo) 
Resitatif (Rafael-Uriel) ve Koro/Recitative (Raphael-Uriel) and Chorus 

2 .  Arya ( Uriel) ve Koro/Aria ( Uriel) and Chorus (Andante-Allegro moderato) 

İkinci Gün{fhe Second Day: 3 .  Resitatif ( Rafael) /Recitative ( Raphael) 
4. Koro ve Soprano sola (Cebmil)/Chorus and soprano sola (Gabriel) ( Allegro) 

Üçüncü Gün{fhe Third Day: 5. Resitatif (Rafael)/Recitative (Raphael) 
6.  Arya (Rafael)/Aria (Raphael) (Allegro) 7 .  Resitarif (Cebrail)/Recitative (Gabriel) 

8 .  Arya (Cebrail)/Aria (Gabriel) (Andante) 9.  Resiıatif ( Uriel)/Recitative ( Uriel) 10 .  Koro/Chorııs (Vivace) 

Dördüncü Gün{fhe Fourth Day: I I .  Resitatif ( Uriel)/Recitative ( Uriel) 
1 2 .  Resitatif ( Uriel)/Recitative ( Uriel) ( Andante-Allegro) 

1 3 .  Koro ve Solistler (Cebrail, Uriel, Rafael)/Chorus with Sali (Gabriel, Uriel , Raphael) 

Il .Bölüın/Part I l :  
Beşinci Gün{fhe Fifth Day: 14.  Resitatif ( Cebrail) /Recitative ( Gabriel) ( Allegra) 

15 .  Arya ( Cebrail) / Aria ( Gabriel) (Moderato) 16 .  Resitatif ( Rafael) /Recitative ( Raphael) 
1 7 .  Resitatif (Rafael)/Recitative (Raphael) 1 8 .  Üçlü (Cebrail, Uriel , Rafael)/Trio (Gabriel, Uriel , Raphael) 

19 .  Koro ve Solistler (Cebrail , Uriel ,Rafael)/Chorus with Sali (Gabriel , Uriel,RaJJhael) 

Altıncı Gün(The Sixth Day: 20. Resitatif ( Rafael)/Recitative ( Raphael) 
2 1 .  Resitatif ( Rafael)/Recitative ( Raphael) ( Presto-Andante-Adagio) 

22 . Arya (Rafael)/Aria ( Raphael) (Maestoso) 23 . Resitatif ( Uriel)/Recitative ( Uriel) 24. Arya (Uriel)/Aria ( Uriel) (Andante) 
25.  Resitatif ( Rafael)/Recitative ( Raphael) 26 . Koro/Chorus (Vivace) 

27 .  Üçlü (Cebrail , Uriel ,Rafael)/Trio (Gabriel , Uriel ,Raphael) (Poco Adagio) 28. Koro/Chorus (Vivace) 

ARA/INTERMISSION 

III .Bölüın/Part I I I :  
29. Orkestra Girişi ve Resitatif ( Uriel)/Orchestral Introduction and Recitative ( Uriel) (Largo) 

30. Düet ve Koro (Adem ve Havva)/Duo with Chorus (Adam and Eve) (Adagio) 
3 1 . Resitativ (Adem ve Havva)/Recitative (Adam and Eve) 

32.  Düet (Adem ve Havva)/Duo (Adam and Eve) (Adagio-Allegro) 
33 . Resitatif ( Uriel) /Recitative ( Uriel) 34 Koro ve Solistler/Chorus and So li (Andan te) 
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HAYDN miktarın SOO'ü Haydn'ın olacak, birinciden dördüncü yaratılış Tını sanki gizlenerek, tonaliteyi 

YARATlLlŞ 
geri kalanı ile eser gününe kadar dünyanın ve de belirsiz kılar gibidir. Disonans 
seslendirilecekti. Bunun yıldızların, I I .  Bölümde de ve uyurnun bu birbiri içine 

aratılış Oratoryosu 65 besteyici memnun ettiği, besteci beşinci ve altıncı günlerde sokularak işlenişi klasik müzikte 

yaşındaki Viyanalı besteci Albrechtsberger'in 1 S Aralık havyanların ve insanların örneği olmayan bir 

Joseph Haydn'ın hem 1 796'da Beethoven'e yazdığı yaratıl ışı, üç başmelek olan soğukkanlılıkla 

müzikal, hem de insancıl mektuptan anlaşılıyor: " Haydn Rafael, Uriel ve Cebrail ile koro gerçekleştirilmiştir. Armonilerin 

yönlerden gelişimini ıspatlayan dün buradaydı. Yaratılış adını tarafından anlatılır. I I I .  Bölümde ve modülasyonların yakın 

olağanüstü bir örnek olarak vermek istediği büyük bir yedinci gün Cennet'teki ilk tonalitelerde yürümesi Kaos'un 

gösterilir. Yaşamdan hiçbir oratoryo fikri ile meşguL Bazı sabah neşesi belirtilir ve Uriel, şekilsizliğini vurgular gibidir. 

zaman yılınayan Haydn, uzun düşüncelerini bana açtı. Çok iyi elele gezen Adem ile Havva'yı Kaos'un tanımı ara vermeden 

yıllar yanında çalıştığı Esterhazy olacağını düşünüyorum . . .  " müjdeler. Adem ile Havva'nın melek Rafael' in (bas) sade yapılı 

kontu ölünce, Londra'da Haydn'ın eserini 1 798 mutluluk aryalarından ve resitarifine (No. ı )  bağlanır. 

konserler düzenleyen J. P. Nisanında bitirmek üzere olduğu birbirlerine aşklarını ilan Koronun katkılarıyla gelişen 

Salomon'un çağrısını kabul sırada Viyana'da karışıklıklar etmelerinden sonra oratoryo bölümde cennetin ve 

etmiş, onun için bestelediği çıkmış, 1 3  Nisanda Fransız elçisi koronun muhteşem finaliyle yeryüzünün yaratılışından sonra, 

senfonileriyle başarı kazanmış; Kont Bernadone'un evinin sona erer. Işık ( Licht-Light) sözcüğünde 

ayrıca Haendel'in eserlerini, üstündeki üç renkli bayrak Haydn'ın kontrpuanı büyük bir parlak Do Majör akoru duyulur. 

özellikle oratoryolarını inciiriimiş ve yakılınıştı. N isan usta] ık la kullanımı, sol o seslerle Yıl lar sonra Haydn' ın, ı 808'de 

hayranlıkla dinleınişti. Gerçi sonunda, tüm müzik dünyasının koronun uyumunu büyük eserini son kez dinlediğinde, bu 

daha önce Viyana'da Baron von merakla beklediği oratoryo beceriyle sağlaması ve bunları anda ellerini yukarı kaldırarak 

Swieten'in düzenlediği tamamlandı ve 29 Nisandaki son senfon ilerindeki geniş "Benden değil, hepsi yukarıdan 

konserlerde bu koro eserlerini genel provadan sonra Prens orkestra kadrosuyla geldi" dediği anlatılır. 

dinlemiş, hatta Mozart'ın tekrar Joseph Schwarzenberg'in gerçekleştirmesi çağında da 1 .  Gün, Uriel'in ( tenor) 
elden geçirdiği Mesih sarayında özel olarak hayranlık uyandırmış, esere melekler korosuyla söylediği ve 
Oratoryosunu izlemişti. Ancak seslendirildi. Viyana'nın tüm gösterilen ilgiyi arttırmıştır. trombonların desteklediği "Nun 
Londra'daki Haendel soyluların ın, sanatseverlerinin Oratoryo 24 Aralık ı 799'da schwanden vor den heiligen 
Festivali'nde binlerce kişinin desteklediği konser için büyük Paris Operası 'nda seslenciirildiği Strahlen" (Şimdi kutsal ışıktan 
katılımıyla söylenen eserler onu güvenik önlemleri alınmış, zaman, biletler ı4 gün önceden kaçtılar) aryasıyla (No.2) sona 
daha çok heyecanlandırmış, cadeleler polis tarafından tükenmiş, büyük başarı üzerine ererken, koro saydam 
gözyaşları içinde "0, hepimizin tutulmuştu. Haydn yönetiyor, Bulvar tiyatrolarında bile temsile armonilerle yeni bir dünyayı 
ustası" demişti. Bundan Salieri piyano başında eşlik başlanmıştı; hem de ç ift anlamlı (Neue Welt) belirtir. 
etkilenerek bir oratoryo yazmağa ediyordu. Solistler de Christine başlıklarla: " Dünyanın tekrar 2. Gün Rafael'in resitarifi ile 
karar verdi, konu ve Gerard i, Mathias Rathmayr ve yaratılışı - Yaratılışın devamı - başlar: T annnın gökkubbeyi 
l ibretto arayama koyuldu. İgnaz Saal idi. Temsil de o Vodvil biçimindeki müzik yaratarak suyu, sonra da 
Londra'dan ayrılmadan önce oranda başarılı oldu. "Yeni Haydn tarafından" ... Paris fırtınayı,şimşeği, yağmuru ve karı 
Salomon bestecin in eline bir Alınan Merkür" gazetesinin Operası 'ndaki başarıyla oluşturduğu anlatılır (N oJ) .  
l ibretto tutuşturdu. Bu metin Viyana muhabiri şu satırları sonuçlanan bu temsile gelen Bunu izleyen Cebrail'in 
Tevratın ilk kitabı olan "Book of yazıyordu: "O mutlu akşamdan Napolyon yolda başarısız bir (soprano) neşeli (AIIegro) 
Genesis" ile Milton'un " Paradise sonra üç gün geçti, ama yine suikastle karşılaşıyordu . . .  tempodaki kısa övgüsünü (No.4) 
Lost" (Kayıp Cennet) adlı kulakları mda, kalbirnde o tınıyı Yaratılış oratoryosunun 27  Mart melekler korosu destekler. 
eserinden oluşturulmuştu. duyuyorum; hatırlamaınla 1 808'de Viyana Üniversitesinin 3. Günde Rafael önce resitarif 
Bilinmeyen bir yazara ait olan, göğsüın daralıyor". Konser 7 ve büyük salonundaki onuncu (No. S )  sonra da aryasıyla (No.6) 
bazı uzmanların da Lidsey, ya da 10 Mayısta tekrarlandıhan temsilinde Haydn son kez halk anlatımını sürdürür: Dalgaları, 
Linley, Lidley diye sonra ünü daha da arttı; karşma çıkıyor ve ertesi yılın kayaları, tepeleri, ovaları ve 
adlandırdıkları kişinin bestecin in daha önceki vokal başında da hayata veda ediyordu. sakin vadide şırıltıyla akan 
hazırladığı belirtilen metin eserlerini da aştığı kabul 

Yaratı l ı  ş oratoryosu müzik dereyi pastoral bir havada 
İngilizce bilmeyen Haydn'ı pek edil iyordu. İsveç Krallık Müzik 

tarihinin en kişisel enstrümantal canlandırır. Onu, önce resitarif 
ilgilendirmedi. Ancak Viyana Akademisi'ne üye seçildi. 

yazış stillerinden biriyle ağır (No.7) sonra yine pastoral 
Saray Kitaplığı yöneticisi, Yaratılış oratoryosunun halk 

Largo tempoda başlar. Evrende ancak daha neşeli ve uzun bir 
huzurundaki ilk yorumu ise 1 9  diplomat, amatör müzikçi, 
Mart ı 799'da Viyana'da 

oluşan bir karışıklık ( Kaos), aryayla (No.8), flüt, klarnet ve 
konser organizatörü Baron 

Hoftheater'de yapıldığı günlerde 
düzen ve form aşığı Haydn'ın obuanın katkısıyla daha 

Gottfried von Swieten bu elehasını göstermesine bir kez zarifleşen soprano Cebrail izler. 
oldukça uzun librettoyu kısaltıp, Haydn, yeni eseri Mevsimler 

daha olanak sağlamıştır. Hiçlik Törensel ve parlak Re Majör 
düzenleyerek Almancaya çevirdi oratoryosuna başlamıştı bile . . .  

i le  varoluş arasındaki gerilimi tondaki "T elleri akord edin, 
ve Haydn'a iki dilde -İngilizce ve Müzik tarihinde -herhalde Baron önce tüm arkesrrada unison çalgıları alın" (Stimmt die 
Almanca- verdi. Haydn ı 796- von Swieten'in çabasıyla- iki (teksesli) duyurulan Do ile Sa iten, ergreift die Le i er) 
98 yılları arasında bu oratoryo ile dilde, Alınanca ve İngilizce başlatan ve sonsuz boşluğu (No. lO) ,  Uriel'in resitarifinden 
uğraştı. Önceleri yakındığı mali basılan ilk oratoryo olan canlandıran Haydn, bunu gayesiz sonra başlar ve Haendel ' i  
güçlükler Swieren'in usralığıyla Yaratılış üç bölümden oluşur: 1 .  gelişen arınaniler ve  belirsiz anımsatan bir Koral Füg oluşur. 
giderildi : Viyana] ı asiller adam Bölümde, önce kaos yüzen tematarla desreklemiştir. 4. Gün bu kez Uriel'in 
başına 50 Duka ödeyecek, bu canlandırıldıktan sonra 
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resitarifiyle güneş, a y  ve 
yıldızların oluşumunu anlatarak 
başlar. Orkestra bu tınısal 
tabloda yıldızların yükselişini, 
ayın karanlık gökte süzülüşünü, 
bas yaylıçalgılar eşliğindeki 
kemanlada ustaca canlandırır. 
Zengin tutulmuş bir opera 
finaline benzer biçimde üç 
meleğin koroyla ilginç 
kontrastlar oluşturmasıyla bu 
gün ve l. Bölüm sona erer. 

l l .  Bölüm S. ve 6. Günleri içerir. 
Cebrail'in resitarifi (No. ı4 )  ile 
başlayan S. Günde Tanrı'nın, 
suyun içinde canlıları, 
gökkubbede uçan kuşları 
yaratması anlatılır. Haycin'ın bir 
ressam gibi bu pastaral tabioyu 
işlemesi, ı .  Bölümün 
ciddiliğinden uzaklaşarak kuşları 
soprano seslerle canlandırması 
ilgiyle izlenir. Cebrail'in 
aryasında (No. I S ) ,  kartalın 
gururla uçuşu, tarlakuşunun zarif 
yüksel işi, güvercin çiftinin aşkla 
dem çekişi hem vokal, hem de 
entrümantal ustalıkla 
anlatılırken, bülbül şakımasının 
önce hüzünlü minör tonda 
başlaması, sonra parlak 
kolaraturla sona erişi lirik etkiyi 
arttırır. Bunu izleyen Rafael'in 
resitarifinde (No. ı 6) Tanrı'nın 
büyük balinaları yarattıktan 
sonra hareket eden tüm canlılara 
çoğalmalarını emrettiğini 
anlatırken, bölünmüş bas 
yaylıçalgıların ilginç eşliği 
dikkati çeker. Üç meleğin triosu, 
koronun da katkısıyla parlak 
biçimde günü sona erdirir. 

Rafael'in resitarifiyle başlayan 6. 
Günde Milton'un cümleleri bol 
bol kullanılarak havyanlar, 
böcekler, sürüngenler 
yaratılacaktır. Özellikle Rafael'in 
ikinci resitarifinde (No.Z ı )  
aslanın kontrfagotun trilleri ile 
kükremesi, kaplanın kemanın 
kısa ve hızlı kadanslarıyla 
sıçraması, av müziği eşliğindeki 
geyik, neşeli tavırlı at, inek, 
koyun yanında bas çizgilerle 
böcek ve solucanlar başarıyla 
canlandırılır. Rafael'in soylu bas 
aryasından sonra (No.22) sıra 
insana gelir. Uriel'in resitarifinde 
(No.23) yalnızca sade bir 
klavsen eşliğinde insan yaratılır 
ve Uriel'in aryası (No.24) 
insanın niteliklerini belirtir: 

Gururlu, güzel, güçlü ve cesur . . .  
S .  Günün övgü şarkıları 
solistlerle, koro arasında 
dağıtılmıştır. Sevimli bir 
Trio'dan sonra parlak bir koro 
finaliyle -büyük eserin 
tamamlandığı ilan edilerek
Alleluya (Tanrıya övgü) 
sözleriyle l l .  Bölüm sona erer. 

Aydınlık Mi Majör tonda ve ağır 
( Largo) tempoda bir orkestra 
girişiyle ( İntroduction) l l l .  
Bölüm başlar. Cennetteki ilk 
günü anlatan Uriel -eşlikli
resitatifinde (No.29) el ele gezen 
insan çiftine işaret eder. Bunu 
koro eşliğinde izleyen Adem ile 
Havva'nın uzun düeti (No.30), 
varoluşun bilincinde tüm 
dünyayı Tanrı'ya övgüye çağırır. 
Bunu izleyen resitatifle (N oJ ı )  
birbirilerine sevgilerini belirten 
iki insan, bir düetle (No.32)  
aşklarını dile getirir. Uriel' in 
resitarifi (No.33) onları uyarır: 
Sahip olduklarından daha fazla 
şey istememelerini, 
bilmemelerini ister. Yaratılış 
oratoryosu, tüm solo ve koroyla 
parlak bir füg biçiminde "Amin" 
sadalarıyla sona erer. 
(Süre ı saat SO' ) 

DIE SCHÖPFUNG (Yarattl ış{fhe Creation) 

1. Giriş/Introduction (Prelüd/Preludc) Die Vorsıdlung des Chaos 
( Kaos'un tanıını{fhc rcpresentation of Chaos) 
Resirarif ve Koro/Rccitative and Chorus: 

RAPHAEL 
i ın Anfange schufGott Himınci und Erde, 
un die Erde war oh ne Form und leer, 
und Finsternis war auf der Flaeche 
dcr Tiefe. 

In the bcginning Gud creatt•d the heaven and 
the eanh. And the earth wa� without form 

void. And darkness was upon the face of 
of the dcep. 

KORO/CHORUS 
U nd der Geist Gottes 
Schwebte auf der Flaeche der Wasscr, 
Und Gott sprnch: Es werde Licht' 
Und es ward Licht. 

And the Spirit uf God m01•ed 
upon the face of ı he waters. 
And G<XI said, Let there be liglıı: 
and ı here was light. 

UR JEL 
Und Gott sah das Licht, 
class es gut war, und Gort 

schied das Liclu von Jer Finsternis. 

2. Arya ve Koro/Aria and Chorus 

And Gutt saw the light, 
that it was gooJ: and God 
dividcd the light from the darkness. 

UR JEL 
Nun schwanden vor dem heiligcn Strahle 
Des schwarıen Dunkels graculichc Schattcn: 
Der erste Tag emstand. 
Verwirrung weiclu, und Ordnung kcimt cmpor. 
Erstarrt cntOieht der Höllcngeistcr Schar 
In des Abgrunds Ticfen hinab 
Zur ewigen NachL 

Now hcforc the :ıacrcd ray 
the d isınal shadows of black darkneS> vanısh: 
the first day has begun. 
Confusion yields bcfore eınerg\'nt order. 
Bcnumbcd, the host of hellish spiriıs flee� 
down to the alıyss, 
ro eternal nıghı. 

KORO/CHORUS 
Verzweiflung, Wut und Schrecken 
Begleiten ihren Srurz. 
Und eine neue Welt 
Entspringt auf Gottes W ort. 

J. Resitatif/Recitative 

Dcspair, rage and rerror 

accomp:my their fall. 
And a new world arise:ı 
at God's word. 

RAPHAEL 
Und Gou machte das Firınamcm und teihe 
die Wasser, die unter dem Firm<ıınenı wareıı, 
von den Gewaessern, die ober dem Firm<mıeııı 
waren, und es ward so. D-tt tubten braustnd 
heflige Sri.irınc; wie Spreu vor dem W inde, 
so Oogen die Wolkcn, die Luft durchschnittcn 
feurigc Biitıc und schrecklich rolhen die 
Donner umher. Der Flut entslieg auf sein 
Geheiss der allerquickendc Regcn, der 
allverheerende Schauer, der leichte, 
nockige Schnec. 

4. Solo ve Koro/Solo and Chorus 

And God madc the firmamcnt. and divıded 
the waters whıch were under the firmaım:m 
from the wat en. which were above thl' fırmaınem 
and it was so. Tiıerc mighty storıns JiJ ra�c 
and blusıer. Lık e chaff before the wınd, 
so tlcw the clouds. Ficry lighınings 
clovc the air, and fearful thunder rolled 
on evcry side. From the water at h ıs hiJdıng 
caıne the quickening rain, the 
devastaring duwnpuur, the light 
flakt:s ofsnow. 

GABRIEL (Celırail)  
Mit Staunen sieht das Wunderwerk 
Der Hiınmelsbürger frohe Schar, 
Und laut ertönt aus ihren Kehlen 
Des Schöpfers Lob, 
Das Lob des zweiren T ags. 

Asıonishcd, h«ıven's happy hosı 
gazt'S un the wuııdrous work, 
and from ı heir throats rings out 
prnise for ı he Crearor, 
praise for tht· second day. 

KORO/CHORUS 
Und laut enönr aus ihren Kehlen 
Des Schöpfers Lob, 
Das Lob des zweiten Tags. 

S. Resitatif/Recitative 

And from their throats rings out 
pmise for the Crc<ltur, 
praise for the second day. 

RAPHAEL 
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser 

un ter dem Him me! zusamınen an ei nem Platz 
und es erscheine das trockne Land; 
und es ward so. Und Gott nannte 
das trockne Land "Erde" und die Sammlung 
der Wasser nanme er "Meer"; 
und Gou sa h, dass es gut war. 

And God said, Let the waters under ıhe 
heaven be gathercd tugether unıo one place, 
and lct the dry land appear. 
And it was so. And God calkod 
the dry land Earıh: and the gathering 
ıogether of rhe waters call\'d the Seas; 
and God sa w that it was good. 



6. Arya/Aria 

Rollend in schaeumendcn Wellen 
Bewegt sich ungestüm das Meer. 
Hügel und Felsen erscheinen, 
Der Berge Gipfel steigt empor. 
Dıe Flaeche, weit gedehnt, 
Durchlaeuft der breite Strom 
In marıcher Krümme. 
Leise rauschend gleiter fort 
im st iilen Tal der helle Bach. 

7. Resira[if/Recitarive 

RAPHAEL 
Rolling in frothy waves 
the sea stirs stnrmily. 
Hi lls and rocks appear, 
mountain-tops rear aloft. 
Across the far-flung plains 
b road ri vers 
wind their way. 
Softly murmuring, the clear stream glıdes 
along the quiet valley. 

GABRIEL (Cebrail) 
Und Gott sprach: 
Es brınge die Erde Gras hervor. 
Kracuter, die Samen gehen, und Ohstbaeume, 
die Früchte briogen ihrer Art gemaess, 
die ihren Samen in sich sclbst 
ha hen auf der Erde; und es ward so. 

8. Arya/Aria 

And God said, 
Let the earth bring forth grass, 
the herb yielding seed, and the fruit tree 
yielding fruit after its kınd, 
whose seed is in itself, 
upon the earth; and it was so. 

GABRIEL (Cebrai l )  
Nun bcut die Flur das frısche Grün 
Dem Auge zur Ergörzung dar. 
Den anmutsvollcn Blıck 
Erhöht der Blumen sanfter Schmuck. 
Hier duften Kraeuter Balsam aus, 
Hier sprosst den Wunden Heıl. 
Dıe Zwcige krümınt der goldnen Früchtc Last; 
Hier wölbt der Ham zum kühlen Schirıne sich 
Den steilen Berg bekrönt cin dichter W ald. 

9. Resirarif/Recirarivc 

Now verdure fills the meadows 
to dclight the eye, 
and flowers enhance the vista 
with their gentle, jewelled charm. 
Herbs waft their balm upon the air, 
Here, nascenr, lies the power to heal. 
Branches hend, bowed with golden fruit; 
the arching grove a shelter cool provides, 
thick forests crown the mountain's steep incline. 

URl EL 
Und die h immlisehen Heerscharcn wrkündigten And the hosts ofheaven proclaim 
den dritten Tag. Gott preisend und sprechend: the thırd day, praising God and saying: 

I O. Koro/Chorus 
Srimını an die Sa iten, ergreifr die Leier, 
Lassr euren Lobgesang erschallen! 
Frohlocket dem Hcrm, dem maechtigcn Gntt, 
Denn er hat Himmel und Erde 
Bekleider ın hcrrlicher Prachtı 

I I. Resitatıf/Recitative 

Seize the lyre and Jet i ts strings resound ı 
Ler paeans of praise ring out! 
Rejoice in the Lord, the almighty Godı 
For he hath clothed heaven and earth 
in glorious splendour. 

UR JEL 
Und Gott sprach:Es sei'n Lichter 
an der Festc des Himmels, um den Tag 
von der Nacht zu scheiden und Licht 
auf der Erde ıu ge ben, und es se in 
diese für Zeichen und für Zeiten und 
für Tage und für Jahre. 
Er machte die Sterııe gleichfalls. 

1 2 .  Resitatıf/Recitative 

And Got sa ıd: Let there be lıghts 
in rhe firmaınent of the heavens, ro divide 
the day from the night, and to give light 
upon the earth; and let thcın be 
for signs and for seasons and for 
days and years. 
And he made the stars also. 

UR JEL 
im volleın Glamc srcigcr jerzt 
Die Sonne strahlend auf, 
Ein wonnevoller Braeurigaın, 
Ein Riese stolz und froh, 
Zu renm·n seine Bahn. 
Mit lcisem Gang und sanftcm Schimmer 
Schleicht dcr Mond die srille Nacht hindurch. 
Den ausgedehnten Himmelsrauın 
Ziert ohne Zahl dcr hellen Sterne Gold. 
Und die Söhne Gottes 
Vcrkündigtcn den vicrten Tag 
Mit h immlisehem Gesang, 
Seine Macht ausrufwcnd also: 

I 3. Koro ve Soli/Chorus and Sol ı 

In fullesr splendour now the sun 
arises, radiant; 
a blıssful bridegrnoın, 
a gianr, proud and joyful 
to run his course. 
Floating and softly lustrous, 
The moon steals through the silent night. 
The gold of numbcrless bright stars 
hedecks the wide vault ofheaven. 
And the sons of God 
proclaimed the fnurth day 
with heavenly song, 
and rraise his power thus: 

KORO/CHORUS 
Die Himmel erıachlen die Ehre Gorres, 
Und seiner Hacnde W erk 
Zcigt an das Firmamenr. 

The heavens relate the glory of God, 
and the firm;:ımenr 
shows forth his handiwork. 

GABRIEL (Cebrai i ) ,  URIEL, RAPHAEL 
Dem kommenden Tage sagt es der Tag, One day rells it to the next, 
Dıe Nacht, die verschwand der falgenden Nacht: the night that fades to that whıch follows. 

KORO/CHORUS 
Die Himmel erzaehlen die Ehre Gottes, 
Und seiner Haende W erk 
Zeigt an das Firmament. 

The heavens re Iate the glory of God, 
and the firmament 
shows forth his handiwork. 

GABRIEL (Cebrail),URIEL, RAPHAEL 
In alle Welt ergeht das W ort, 
jedem Ohre klingend, 
Keiner Zunge fremd: 

The word goes out through all the world, 
sounding in every ear, 
stranger to no tongue. 

KORO/CHORUS 
Die Himmel erzaehlen die Ehre Gottes, 
Und seiner Hacnde W erk 
Zeigt an das Firmament. 

ll. Bölüm/Part l l  

14. Resitatif/Recitative 

The heavens re iate the glory of God, 
and the firmament 
shows forth his handiwork. 

GABRIEL (Cebrail) 
Und Gott sprach: Es bringe das Wasser 
in der Fülle hervar wehende Geschöpfe, 
die Leben haben, und Vögel, die übcr der 
Erde fliegcn mögen in dem offenen 
Firmamente des Himmels. 

I 5. Arya/Aria 

And God said, Ler the waters brıng forth 
abundantly the maving creature that hath life, 
and fowl that may fly above 
the earth in the open 
firmament of heaven. 

GABRIEL (Cebrail) 
Auf starkem Fittiche 
Schwinget sich der Ad ler stolz 
Und teilet die Luft 
Im schnellesten Fluge 
Zur Sonne hin. 
Den Morgen grüsst 
Der Lerche frohes Lied, 
Und Liebc girrt 
Das zarre Taubenpaar. 
Aus jedem Busch and Hain erschallt 
Der Nachtigallen süsse Kehle. 
Noch drückte Gram nicht ihre Brust, 
Noch war zu Klage nicht gestimmt 
lhr re izender Gesang. 

16. Resitatif/Recitative 

On mighty pinions rising, 
the proud eagle 
cleaves the air 
and soars in swiftest flight 
towards the sun. 
The lark greets the moming 
w ith a happy song 
and a pa ir of amorous turtle doves 
bill and coo. 
From every bush and glade 
the sweet notes of the nightingale resound. 
No sorrow weights as yer upon her breast, 
sounds in her lovely song. 

RAPHAEL 
Und Gott schuf grosse Walfische und ein jedes 
le bende Geschöpf, das sich bcweget, 

And God created great whales and every living 
creature that moveth, 

und Gott segnete sie, sprechend: 
Se id fruchtbar alle, mehret euch, 
Bewohner der Luft, vermehret euch 
Und singt auf jedem Aste! 
Mehret euch, ihr Flutenbewohner, 
Und füllet jede Tiefeı 
Seid fruchtbar, wachset, mehret euch, 
Erfreuet euch in eurem Gott! 

17 .  Resitatif/Recitative 

and God blessed them, saying: 
Be fruitful and multipJyı 
Dwellers of the air, increase 
and s ing from every b ran ch ı 
lncrease, ye dwellers of the seas, 
and fill every ocean! 
Be fruitful, grow and multiplyı 
Rejoice in your God! 

RAPHAEL 
Und die Engel rührten ihr' unsterblichen 
Harfen und sangen die Wunder des fünften 

18. Uçlü{f rio 

And the angels played upon their immortal harps, 
T ags.and sang of the wonders of the fifth day. 

GABRIEL (Cebrai l)  
In holder Anmut stehn, 
Mit jungem Grün geschmückt, 
Die wogıgten Hügel da. 
Aus ihren Adern quillt 
In fliessendem Krisrall 
Der kühlende Bach hervor. 

In frohen Krcisen schwebt, 
Sic h wiegend in der Luft, 
Der munteren Vögel Schar. 
Den bunten Federglanz 
Erhöht im Wechselflug 
Das goldene Sonnenlicht. 

Das he lle Na�s durchblitzt 
Der Fisch und windet sich 

The ir loveliness adamed 
with tender greenery, 
the rolling hills now stand; 
and from their veins 
in streams of liquid crystal 
the cooling waters flow. 

URIEL 
Circling in happy flight, 
merry flocks of birds 
soar and hover in the air; 
their multicoloured plumage, 
as they fly to and fro 
brightened by the golden sunlight. 

RAPHAEL 
Through the clear water 
fishes dart and swirl 
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Im steten Gewühl umher. 
V om tiefsten Meeresgrund 
Waelzet sich Leviathan 
Auf schaeumender Well' empor. 

in busy shoals. 
From the deepest ocean bed 
Leviathan rolls up, 
borne on the foaming wave. 

GABRIEL (Cebrail), URIEL, RAPHAEL 
Wie viel sind deiner W erk', o Gott1 
Wer fasset ihre Zahl' 
Wer, o Goıt1 
W er fasset i h re Zahl! 

19. Koro ve Soli/Chorus and So li 
Der Herr ist gross in seiner Macht, 
Und ewig bleibt sein Ruhm. 

20.Resitatif/Recitative 

How manifold are thy works, O God! 
Who can grasp the ir number! 
Who, O God' 
Who can grasp the ir number! 

The Lord is great in his might 
and his Glory endureth forever. 

RAPHAEL 
Und Goıt sprach: Es bringe die Erde hervor 
le bende Gesschöpfe nach ihrer Art: Vieh und 
kriechendes Gewürın und Tiere der Erde 
nach ihren Ganungen. 

2 1 .  Resitatif/Recitative 

And God said, Ler the earıh bring forth the 
!iv ing creature after his ki nd, catıle and 
creeping thing and beast of the eanh 
after his kind. 

RAPAHEL 
Gleich öffnet sich der Erde Schoss 
Und sie gebiert auf Gottes W ort 
Gesschöpfe jeder Art, 
In vollem Wuchs und ohne Zahl. 
V or Freude brüllend steht der Löwe da. 
Hier schiesst der gelenkige Tiger empor. 
Das zackige Haupt erhebt der schnelle Hirsch. 
Mit fliegender Maehne springı und wieh'rt 
Voll Mor und Kraft das edle Ross. 
Auf griinen Matten weidet schon 
Das Rind, in Harden abgeteilt. 
Die T riften deckt, als wie gesaet, 
Das wollenreiche, sanfıe Schaf. 
Wie Staub verbreiret sich 
In Schwarın und Wirbel 
Das Heer der lnsekten. 
In langen Zügen kriecht 
Am boden das Gewürın. 

22. Arya/ Aria 

At once earth's womb is opened 
and brings forth at God's word 
all kinds of creatures, 
fully grown and without number. 
Roaring in his joy the lion stands. 
The agile tiger lithely springs. 
The swift stag lifts his an ılered head. 
With flying mane the noble horse, 
courageous and powerful, leaps and neighs. 
In alpine meadows oxen already graze, 
divided into herds. 
In pasturelands, broadcast like seed, 
stand gen ıle, woolly sheep. 
Like chaff, the insect-host 
spreds out upon the air 
in whirling swarms. 

The worm trails i ts slow length 
upon the ground. 

RAPHAEL 
Nun scheinı in vollem Glanze der Himmel, 
Nun prangt in ihrem Schmucke die Erde. 
Die Luft erfüllt das leichte Gefieder, 
Die Wasser schwellt der Fische Gewimmel, 
Den Boden drückt der Tiere Lası. 
Doch war noch alles nicht vollbrachı. 
Dem ganzen fehlte das Geschöpf, 
Das Gottes Werke dankbar sehn, 
Das Herren Güre preısen sol!. 

23. Resitatif/Recitative 
URIEL 

Und Gott schuf den Menschen nach se i nem 
Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf 
er ihn, Mann und Weib erschuf er sie. 
Den Atem des Lebens hauchte er in se in 
Angesicht, und der Mensch wurde zur 
lebendigen Seele. 

24. Arya/Aria 
UR! EL 

Mit Würd' und Hoheit angetan, 
Mit Schönheit, Staerk' und Mut begabt, 
Gen Himmel aufgerichtet steht der Mensch, 
Ein Mann und König der Natur. 
Die breit gewölbt' erhabne Stim 
Verkünd't der Weisheit tiefen Sinn, 
Und aus dem he Ilen Blicke sırahir 
Der Geist, des Schöpfers Hauch und Ebenbild. 

An se inen Busen schrnieget sich 
Für ihn, aus ihm geforınt, 
Die Gattin, hold und anmutsvoll. 
In froher Unschuld laechelt sie, 

Now the heavens sh ine in all the ir glory, 
now the earth is splendidly adomed. 
The air is filled with fluttering plumage, 
the seas are swollen by the fishy host, 
the earth's pressed down by weight of beasts. 
But all was not accomplished yer. 
That be ing was stili lacking from the who le 
who could look upon God's work with gratitude 
and praise the goodness of the Lord. 

And God created man in his own image, in the 
image of God he created him; ma le and female 

he creared them. 
He breathed into his nostrils the 
breath of life; and man became 
a living soo!. 

W ith dignity and nobility invested, 
with beauty, strengıh and courage endowed, 
erecr before heaven stands Man, 
a man and Nature's king. 
The broad and lofty brow bespeaks 
the power of intellect, 
and from the clear, bright glance 
the spirit shines forıh,the breath of the 

Creator and his image. 
To his bosom clings, 
for him and from him forıned, 
his lovely, gracious wife. 
In happy innocence she smiles, 

Des Frühlings reizend Bild, O image of delightful spring1 
lhm Liebe, Glück und Wonne zu. And in her smile are love, joy and delighı. 

25. Resitatif/Recitative 
RAPHAEL 

Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht 
hatte; und es war sehr gut. Un der himmlische 
Chor feierte das Ende des sechsten Tages 

And God saw everthing rhat he has made, 
and behold, it was good; and the heavenly 
choir celebrated the end of the sixth day 
with full-throated song. mit lauren Gesang: 

26. Koro/Chorus 
Vollendet i st das grosse W erk, 
Der Schöpfer sieht's und freuet sich. 
Auch unsre Freud' erschalle laut, 
Des Herren Lob sei unser Lied! 

27. Üçlü{frio 

Zu dir, o Herr, biiekı alles auf. 
Um Speise fleht dich alles an. 
Du öffnest deine Hand, 
Gesaettigt werden sie. 

Du wendest ab dein Angesicht, 
Du bebet alles und erstarrı. 
Du nimmst den Odern weg, 
In Staub zerfallen sie. 

The gre<ıt work is complered, 
the Creator looks upon it and rejoices. 
Let our joy, roo, resound. 
Ler us sing in praise of the Lord! 

GABRIEL, UR! EL 
All things, O Lord, look up to thee; 
for sustcnance all things beseech rhee. 
Thou openest thy hand, 
and they are satisfied. 

RAPHAEL 
Thou turnesr rhy face away; 
all things tremble and grow cold. 
Thou takesr away the brearh of life; 
they crumble inro dust. 

GABRIEL (Cebrail), UR! EL, RAPHAEL 
Den Odern hauchst du wieder aus, 
Und neues Leben sprosst hervor. 
Verjüngt isı die Gesralt der Erd' 
An Reiz und Kraft. 

28. Koro/Chorus 
Vollendet ıst das grosse W erk, 
Des Herren Lob sei unser Lied! 
Alles lobe seınen Namen, 
Denn er allein isı hoch erhaben1 
Alleluja1 Alleluja1 

llL Bölüm/Part l l l  

Thou breathest out again 
and new life doth appear. 
Rcsrored is the form of the ean h 
ro luveliness and vigour. 

The great work is complered. 
Ler us s ing in praıse of the Lord ! 
Ler all things praise his name, 
for he alone is exalted on high. 
Alleluia, alleluia! 

29.0rkesıral Giriş ve Resitatif/Orchestral Introduction and Recitative 
URl EL 

Au.s Rosenwolken bricht, 
Geweckt durch süssen Klang, 
Der Morgen jung und schön. 
V om himmlischen Gewölbe 
Srrömt reine Harmonie 
Zor Erde hinab. 
Seht das beglückte Paar, 
Wie Hand in Handes geht1 
Aus ihren Biieken sırahir 
Des heissen Danks Gefühl. 
Bald singt in lautem Ton 
lhr M und des Schöpfers Lob; 
Lasst unsre Stimme dann 
Sich mengen in ihr Lied. 

30. İkili ve Koro/Duet and Chorus 

Awakened by sweet sounds. 
the morning breaks through rosy clouds, 
young and beautiful. 
From heaV('n's vaulrs 
sweet harmony streams down 
upon the earth. 
See the happy pair, 
walking hand ın hand1 
The ir eyes are sh i n ing 
wir h wcırm grati[Ude. 
Soan they raise rheir voices 
in praise of the Creator. 
Then ler nur voices, too, 
mingle with theirs in song! 

HAVVA VE ADEM/EVE AND ADAM 
Von deiner Gür', o Herr und Gon, 
Ist Erd' und Himmel vol!. 
Die Welt, so gross, so wunderbar, 
Ist deiner Haende W erk. 

Gesegnet se i des Herren Macht, 
Sein Lob erschall' in Ewigkeit. 

Der Steme hellster, o wie schön 
Verkündest du den Tag1 
Wie schmückst du ihn, o Sonne du, 
Des Weltalls See!' and Aug'1 

Macht k und auf eurer weiten Bahn 
Des Herren Macht und seinen Ruhm! 

Heaven and earth, O Lord our God, 
are full of thy goodness. 
The world, so vast, �ı wonderful, 
is thy handiwork. 

KORO/CHORUS 
Blest be the power of the Lord 1 
Ler his praises sound for everrnore! 

ADEM/ADAM 
Brightest of stars, how beautifully 
dost rhou herald the day! 
O sun, how ıhou dost adom it, 
rhou soul and eye of the world! 

KORO/CHORUS 
Proclaim upon your journcyings 
the Lord' s might and h ıs glory1 



Und du, der Naechte Zierd' und Trost, 
Und all das sırahlend' Heer, 
Verbreitet überall sein Lob 
In euerm Chorgesang. 

lhr Elcmente, der<n Kraft 
Sreıs neue Formen zeugt, 
lhr Dünsı' und Nebel, 

HAVVA/EVE 
Thou jewel and comfon of the night, 
and all the starry hust, 
spread his praises far and w ide 
in your harmonious song! 

ADEM/ADAM 
Ye elements, whose strength 
ever gives rise to new forms, 
ye mists and clouds 

Die der Wind versam me lt und vertre i bt: that the wind gathers and disperses: 

HAVVA. ADEM, KORO/EVE. ADAM. CHORUS 
Lobsinget aile Goıı, dem Herm, 
Gross wie se in Nam' ist se ine Macht. 

Sanft rauschend lobt, o Quellen, ihn! 
Den Wipfel neigt, ihr Baeum'! 
lhr Pflamen duftet, Blumen haucht 
lhm euem Wohlgeruch1 

lhr, deren Pfad die Höh'n erklimmt, 
Und ihr, die niedrig kriecht, 
lhr. deren Rug die Luft durchschneid't 
Und ihr im tiefen Nass: 

Sing praises to the Lord God! 
His power is as mighty as his name! 

HAVVA/EVE 
Praise him, ye softly murmuring streams! 
Tree·top, bow your heads1 
Phmts, give out your fragrance, 
flowers, your perturned breath' 

ADEM/ADAM 
Ye, whose paths scale the heighıs, 
and ye, who creep below, 
ye, whose flight cleaves the air, 
and ye, in the ocean depths ... 

HAVVA, ADEM, KORO/EVE. ADAM, CH OR US 
lhr Tiere, preiset aile Goıı1 
lhn lobe, was nur Odern hat1 

Ye beasıs, all praise the Lord' 
Praise him, all things that have breath! 

HAVVA, ADEM/EV E, ADAM 
lhr dunklen Hain', ihr Berg' und Tal', 
lhr Zeugen unsres Danks, 
Erıönen sol lı ihr früh und spaeı 
Von unserın Lobgesang. 

He il dir, o Goıı, o Schöpfer, He il! 
Aus deinem Worı eniStand die Welt, 
Dich beten Erd' und Himmel an, 
Wir preisen dich in Ewigkeit 1 

3 1 .  Resitatif/Recitative 

Nun isı die ersıe Pflicht erfüllı, 
Dem Schöpfer haben wir gedankı. 

Ye dark groves, mountains and valleys, 
witnesses of our gratitude, 
by moming and by night shall ye resound, 
w ith our son gs of praise! 

KORO/CHORUS 
Hail to thee, O God! Creator, hail! 
From thy word the world arose. 
Heaven and earth adore thee; 
we praise thee for evermore! 

ADEM/ADAM 

Nun folge mir, Gefaehrıin meines Lebens1 
lch le i te die h, und jeder Schrirı 

Now the firsı duty has been discharged; 
we have offered the Creator thanks. 
Now follow me, my life's companion! 
1 shall lead thee, and every step 

Wcckt neue Freud' in unsrer Brusr, 
Zeigt Wunder überall. 
Erkennen solisı du dann, 
Welch unaussprechlich Glück 
Der Herr uns zugedachı. 
lhn preisen immerdar, 
lhm weihen Herz und Sinn. 
Komm, folge mir, ich leite dich. 

O du, für den ich ward, 
Meın Schırm, mein Schıld, mein All' 
Dein W ili' isı m ir Geseız. 
So hat's der Herr besıimmt, 
Und dir gehorchen bringt 
M ir Freude, Glück und Ruhm. 

JZ.İkili/Düet 

Halde Gaııin, dir zur Seite 
Fliessen sanft die Stunden h in. 
)eder Augenblick isı Wonne, 
Kcine Sorge trübet sie. 

Teurer Gatre, dir zu St i te, 
Schwimmt in Freuden m ir das Herı. 
Dır gewıdmet isı me in Leben, 
De ine Licbe sci me in Lohn. 

w ili awaken new joy in our hearts 
and reve! wonders everywhere. 
Then shalt thou know 
what inexpressible joy 
the Lord intends for us, 
and shalt praise him evermore, 
dedicating thy hearı and mi nd to him. 
Come, come, follow me1 1 shall lead thee. 

HAVVA/EVE 
O thou, for whom 1 was created1 
My shelter, my shield, my all! 
Thy will is my law, 
for so hath God disposed, 
and in obedience to thee 1 find joy, 
gouJ fortune and honour. 

ADEM/ADAM 
Dearest wife1 By thy side 
the hours flow sweeıly by. 
Every moment is bliss, 
no sorrow troubles them. 

HAVVA/EVE 
Dear husband, at thy side 
my heart is bathed in rapture. 
My life is devoted to thee; 
may thy love be my reward. 

Der tauende Morgen, 
O wie ennuntert er! 

Die Kühle des Abends, 
O wie erquicket sie! 

ADEM/ADAM 
Wie labend isı 
Der runden Früchte Saft1 

Wie reiıend ist 
Der Blumen süsser Düft1 

ADEM/ADAM 
The dewy mom, 
what cheerfulness it brings1 

HAVVA/EVE 
The cool of evening, 
how it revives! 

How refreshing is 
the juice of the plump fruit1 

HAVVA/EVE 
How lovely is 
the sweet smell of the flowers1 

HAVVA, ADEM/EVE, ADAM 
Doch ohne dich, was waere m ir· Yet w ithout thee, w hat would they be to me· 

ADEM/ADAM 
Der Morgentau, the moming dew, 

HAVVA/EVE 
Der Abendhauch, the evening breeze, 

ADEM/ADAM 
Der Früchte Saft, the juice of the fruit, 

HAVVA/EVE 
Der Blumen Düft. the scent of flowers? 

HAVVA, ADEM/EVE, ADAM 
Mir dir erhöhte sich jede Freude, W ith thee each joy is enhanced, 
Mit dir geniess' ich doppel ı sie, with thee my enjoyment is redoubled; 
Mit dir ist Seligkeit das Leben, with thee life is blissful 
Dir se i es ganı geweiht! to thee may it be wholly dedicated. 

33. Resitatif/Recitative 

O glücklich Paar, und glücklich immerforı, 
wenn falscher Wahn euch nicht verführı, 
noch mehr zu wünschen als ihr habt, 
und mehr zu wissen als ihr sollt1 

34. Koro ve Solisıler/Chorus and Soli 

Singt dem Herren aile Stimmen1 
Dankt ihm aile seine Werke1 
Lasst zu Ehren seines Namens 
Lob im Wettgesang erschallen1 
Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit1 
Amen! Amen! 

UR! EL 
O happy pa ir, happy for everınore 
if vain delusion lead you not asıray 
to want more than you have 
and know more than you should' 

Let every voice sing unto the Lord! 
Thank him for all his works1 
To the glory of his name 
let song with song compete1 
The glory of the Lord shall endure forever. 
Amen! Amen! 

3 1  
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SUSAN BULLOCK 
oprano Susan Bullock, 
Kraliyer Müzik Akademisi'ne 
girmeden önce müzik 

eğitimine Londra Üniversitesi'nde 
başladı. 1984'te Decca Kathleen 
Ferrier Ödülü'nü kazandıktan 
sonra Ulusal Opera 
Stüdyosu'ndaki eğitimini sürdürdü. 
Bir yıl sonra İngiliz Ulusal 
Operası'na katıldı ve Madam 
Butteıfly (Cio Cio San), Britten'in 
Peter Grimes (Eilen Orford) ,  
Sihirli Flüt (Pamina) ,  Rigoletto 
(Gilda), Maça Kızı (Tatyana) 
operalarında sahneye çıktı. Ayrıca 
Glyndeboume'de ] anacek' in 
Jenufa ve Katya Kabanova 
operalarında, Kuzey İrlanda 
Operası'nda Strauss'un Yarasa 
(Rosalinde) ve Thames 
T elevİzyonu prodüksiyonu olan 
Britten'in "Little Sweep"de 
başrolleri oynadı. 
Sanatçı önümüzdeki opera 
mevsiminde İngiliz Ulusal Operası 
ve Yeni İsrail Operası'nda 
] anacek'in Jenufa operasında, 
Bergen (Norveç) Festivali'nde 
Rigoletto'da Gilda rolünde, 
Paris'te de Haendel'in 
"Resurrezione" oratoryosunda 
sahneye çıkacaktır. Önemli birçok 
İngiliz orkestrasıyla da konserler 
veren Bullock, en son olarak 
Lizbon'da Verdi'nin Requiem' i ile 
Sevil'de Haydn'ın Mevsimler'ine 
solist olarak katılmıştır. 

WENDY VERCO 

eğitimine önce 
Güney Galler Konservatuarı'nda 
başladı; sonra da Londra Ulusal 
Opera Stüdyo'sunda W alther 
Gruner, Helga Mott, Audrey 
Langford'un öğrencisi olarak 
sürdürdü. İngiltere'ye yerleştihen 
sonra ünü tüm Avrupa'ya yayıldı. 
Son olarak, London Mozart 

Sıısan Bullock Wendy Verco 

Players ve Milana'da da 
Angelicum Orkestra'sı ile Mozart 
"Requiem"de, Ulster Orchestrası 
ile Verdi "Requiem"de, Royal 
Festival Hall'da Mahler'in 
Sekizinci Senfon isi, Basel'de 
Tippett'in "A Child of our Time" 
adlı eseri ile Antwerp'te de 
Haydn'ın "Harmoniemesse"'sinin 
yorumuna katıldı. 
Operalarda aldığı roller arasında 
Galler Ulusal Opera'sında 
Amneris (Aida), Maddelena 
(Rigoletto) ,  Emilia (Otello), Meg 
Page (Falsraff), Rossweise (Die 
Walküre); Opera North için lrene 
(Tamburlaine) ,  Opera 80 için 
Orlovsky (Yarasa) ,  Opera Factory 
için Clytemnestra (lphigenia 
Aulis'de), Ludwigshafen'da 
Handel'in "Jül Sezar Mısır'da" da 
Comelia sayılabilir. Royal Albert 
Hall'da düzenli olarak gala 
konserlerine de katılan Yereo'nun 
rol aldığı ve Peter Stein'ın 
yönettiği "Otello" ve "Falstaff" 
BBC tarafından filme çekildi; 
Londra Old Vic Tiyatrosu'nda 
Julian Mitchell'in "After Aida" 
piyesinde de rol aldı. Sanatçı 
Brüksel'deki Theatre de la 
Monnaie'de Emilia'yı (Otello); 
New York, Milano, Tokyo, Royal 
Opera House, Covent Garden ve 
Paris'de Theatre des Champs 
Elysee'de de Meg'i (Falstaff) 
yorumladı. 
Wendy Verco bu yıl ayrıca Yeni 
Belçika Oda Orkestrası'yla 
Schubert'in Mi bemol Majör 
Mes'i, Chambridge Filarmoni'yle 
Delius'un "Mass of Life" ının 
yanısıra Guildford ve Sheffield 
Filarmoni'nin konserlerine 
katılacak; Galler Ulusal 
Operası'nda Meg, İskoç 
Operası'nda da Madame Larina 
(Eugene Onegin) rolleriyle 
sahneye çıkacaktır. 

Philip Creasy Alan Fairs 

PHILIP CREASY •urrey'de doğan tenor Philip 
Creasy, Cambridge'de Christ 
College'de eğitim gördü. 

Çalışmalarını daha sonra Northem 
College of Music'de Patrick 
McGuigan ve David Johnston ile 
sürdürdü; Peter Moores Vakfı 
bursunu, Cronshaw şarkı 
yarışmasını ve Ricordi opera 
ödülünü kazandı. 
Operada aldığı roller arasında Bath 
Festivali'nde Paisiello'nun Sevil 
Berberi operasında Almaviva, 
Wexford'da "Wolf-Ferrari'nin 
"Madonna'nın Mücevherleri"nde 
Cicillo, Opera East'de La 
Boheme'de Rodolfo, Kent 
operasında "Kral Priam"da 
Achilles ile "lncoronazione di 
Poppea"da Dancairo ve Liberto; 
İskoç operasında Lerıski ve Vic 
Heyland'ın "In Pursuit of a 
Dream"de Lysander sayılabilir. 
Creasy Birmingham Senfoni, 
Liverpool Kraliyer Senfoni ve 
Winnipeg Senfoni orkestraları ile 
konserler verdi; Sheffield 
Festivali'nde ] anacek'in "Kaybolan 
Birinin Anı Defteri" adlı eserini 
Manchester Camerata'yla birlikte 
seslendirdi. Sanatçı ayrıca Albert 
Hall ve Royal Festival Hall'da 
verilen opera gala konserlerine 
solist olarak katılmaktadır. 

ALAN FAIRS 
.. �.oroclo'rlo doğan bas Alan 

Cambridge Caius 
den koro bursu aldı. 

Birkaç yıl ekonomi dersi verdikten 
sonra Worchester Katedral'i 
korosuna katıldı. Asıl müzik 
yaşamı, resiral ve oratoryolarda 
uzmaniaşarak BBC Radyosu ile 
Independent Televizyonu'ndaki 
program ve canlı yayınlarda yer 
almasıyla başladı. İngiltere'de 
birçok koroyla birlikte oratoryolar 
söyledi. 
Fairs'in opera yaşamı ise dört sezon 
Glydeboume korosu ile, iki sezon 
da Bayreuth Festivali'nde 
çalışmasıyla başladı. Ayrıca 
Arnsterdam'da Hollanda Operası 
ile Enschede'de Opera Forum'da da 
söyledi. 1 984'te Audrey Langford 
ile çalışmasını sürdürürken birçok 
başyapıtta da rol almaya başladı. 

Üç yıl boyunca dünyanın dört bir 
köşesindeki opera topluluklarıyla 
çalıştı ve bu sırada aralarında Don 
Giovanni (Commendatore) ,  
Saraydan Kız Kaçırma (Osman) ,  
Sihirli Rüt (Sarastro) ,  Cosi Fan 
T utte (Don Alfonso) ,  Lu cia di 
Lammermoor (Raimondo) gibi 
önemli operaların da bulunduğu 
ikiyüzü aşkın temsilde rol aldı. 
Alain Fairs bu yıl Prens Gremin 
(Eugene Onegin) ,  Le Roi d'Ys, 
Oroviso (Norma), Basilio (Sevil 
Berberi) ve Frank (Yarasa) 
rolleriyle sahneye çıkacaktır. 

BEETHOVEN 
MISSA SOLEMNIS 

ıeernoı1en in en çok 
uğraştırarı eserlerinin 

hiç şüphesiz 
Törensel Mes anlamına gelen 
Missa Solemnis gelir. Dört solo ses, 
büyük koro ve geniş bir orkestra 
için beş yıla yakın sürede 
bestelenen eser, planlandığı 
biçimini zamanla aşmış, normal bir 
kiliseye sığamayacak kadar 
büyümüş, beş bölümlü bir 
"Senfonik Oratoryo" şekline 
girmiştir. 1818 yılının yazında, 
Beethoven'in öğrencisi, arkadaşı, 
patronu Arşidük Rudolf'un 
Moravya'daki Olmütz'e 
başpiskopos atanacağı haberi 
verilir. Bunun töreni de 20 Mart 
1820'de Köln katedralinde 
yapılacaktır. Daha önce 1807'de 
yazdığı ve Prens Esterhazy'ye ithaf 
ettiği Op.86 Mes'ini hiç 
beğenmeyen Beethoven bu 
nedenle bir eser bestelerneyi 
düşünür. Daha önce de pekçok 
bestesini -4. ve 5. Piyano 
Konçertolarını, Les Adieux ve 
Çekiçvuruşlu başlıklı piyano 
sanatlarını, Arşidük Trio'sunu, 10. 
Keman Sonatı'nı- ithaf ettiği 
Arşidük Rudolf için hem 
dosduğunu göstermesi, hem de 
yüksek bir sanat eseri olmasını 
düşündüğü Mes'i yazmaya başlar. 
Masraflarını karşılayabilmek için 
çeşidi Avrupa sarayiarına başvurur. 
En başarılı ve en büyük eseri 
olacağını önesürdüğü Mes için 
yardım ister: Eskiden eserini ithaf 
ettiği büyük Şair Göthe'ye -
Weimar Dükü'ne aracılık etmesi 
için- cevap bile alamadığı bir 
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mektup yazar. Avusturya sarayı 
birşey göndermez, Prusya kralı -
daha ucuza malolacağı için- ona bir 
nişan gönderir. Fransa kralının 
genel müzik müdürü Cherubini bu 
acıkit mektubu almadığını söyler. 
Beethoven'in arkadaşı Schindler 
bu yıllarda bestecinin borç altında 
ezilmiş, yeğeninin mahkeme 
masrafları ve ihtiyaçlarından dolayı 
iflas etmiş olduğunu, eserlerinden 
çok az para kazandığını belinir. 
Ancak bazı Avusturyalı asiller 
eserin ilk yorumu için ona yardım 
edeceklerini söyler. 

Beethoven'i Mödling'te ziyaret 
eden Schindler büyük düzensizlik 
içindeki evinde onun büyük bir 
hırsla Mes üzerinde çalıştığını, 
bağırarak, tepinerek, gürültüyle 
piyanoya vurduğunu, eserin Credo 
fügünü söylediğini anlatır .. . Bu 
arada son üç piyano sonatını 
( Op.l l l )  beste ler; yine Arşidük 
Rudolfa ithaf etmiştir. Tekrar 
Mes'e dönen Beethoven en 
sonunda 27 Şubat 1823 günü 
eserini tamamlar ve kopyalarını 
çıkararak yayıncılarıyla ilişki kurar. 
Eserin bir kopyasını gönderdiği 
Petersburg'ta, ona pekçok eser 
ısmarlayan Prens Calizin'in 
desteğiyle 18 Nisan 1824'e eserin 
tümü seslendirilir. Viyana'da ise 
ünlü 7 Mayıs 1824 konserinde 
Mes'in yalnızca üç bölümü -Kyrie, 
Credo ve Agnus- seslendirilir. 
Başpiskoposun ve polisin verdiği 
izinle, Evin T akdisi, üç İlahi, 
finalinde Schiller' in "Sevince 
Övgü" şiiri yer alan solo ve korolu 
Büyük Senfoni (9. Senfoni) ve üç 
büyük ilahi (Mes'in üç bölümü) 
sırasıyla yer alır. Bu olağanüstü ve 
o kadar da güç konseri anlatan 
Schindler, türlü zorluklarla 
gerçekleştirildiğini belinir 

Kulağı anık duymayan ve ancak 
konuşma defterleriyle anlaşabiten 
Beethoven' in satırları ayrı bir acıyı 
belinir: Önce salon bulunmaz; 

sonra şarkıcıların Rossini'den 
başkasını söyleyemedikleri 
bildirilir. Beethoven kısa boylu bas 
Preissinger'in değiştirilip yerine 
Seipelt' in alınmasında ısrar eder; 
orkestrayı yöneten konsenmayster 
Schuppanzig ile Schindler'in 
yüzünden tanışır. Kaemthenor 
tiyatrosu müdürü, Credo'nun 
sadeleştirilmesini ister. Konseri 
yönetecek olan Beethoven'in siyah 
bir frakı bile yoktur; Schindler ona 
karanlıkta görülmeyecek olan yeşil 
elbisesini giydirir. Davetiyelerin 
dağıtımı da ayrı bir zorluk yaratır. 
Sayısı 300'ü bulan Musikverein 
üyeleri ve tüm müzikçiteri yöneten 
Michael Umlaufa iki davetiye 
verilecek, yeğen Karl'a galeride yer 
gösterilecek, karısına haber 
iletilmeyecekti. Doktoru 
Staudenheim'e ise üç yer 
verilecekti. Baş roldeki ünlü iki 
kadın sanatçıdan Macar alto 
Karaline Unger'e üç, soprano 
Henriene Sontag'a iki davetiye 
ayrılmıştı. Bu iki gençkızla birkaç 
ay önce tanışan Beethoven kardeşi 
Joharın'a şu satırları yazmıştı: 
"Mutlaka ellerimi öpmek istediler; 
çok güzel olduklarından öptürmek 
için dudaklarımı takdimi tercih 
ettim". Konserin bitiminde 
alkışiarı duymayan Beethoven'in 
yüzünü halka çeviren de yine alto 
Unger olmuştu ... Sahnenin 
anasında duran Beethoven 
orkestrayı notadarı izleyememiş, 
bittiğinin farkına varamamıştı. Bu 
başarılı konsere, eleştirmenlerin 
"sanat ve gerçek burada kesin 
zaferlerini kutluyor" diye 
yazmalarına rağmen besteci 
hasılatın yalnızca 420 Aorin 
olduğunu duyunca yine ümitsizliğe 
kapıldı. Piskoposun aslında karşı 
olduğu Missa Solemnis'in güçlükle 
seslendirilen üç parçasından K yrie 
23 Mayıs konserinde tekrarlandı. 
Ancak Beethoven eserinin 
tümünü hiç dinleyemedi; 
Avusturya'da Missa Solemnis ilk 
kez 1830'da Warndorfta 
seslendirildiğinde büyük besteci 
hayata veda edeli üç yıl olmuştu. 

Missa Solemnis geleneksel dini 
müzik formunda beş bölümden 
oluşmuştur: l. Bölüm Kyrie 
(Tanrım acı bana) sade, sakin ve 
lirik havadadır. Yalvarışı yansıtan 
"Tanrım bize yol göster" (Kyrie 
eleison) çağrısıyla Re Majör tonda 

başlar. Tahta üflemeçalgılar 
yanında yaylılar yardımcı roldedir. 
Bu, insanda muhteşem bir katedral 
etkisi uyandırır. Ünlü tarihçi ve 
politikacı Edouard Herriot 
"Beethoven'in Hayatı" adlı 
kitabında şunları yazar: "M es' in 
kapsadığı insanlık, acıyarak ve 
severek esirgeyiş arzusu, daha 
Kyrie'nin Andante'sinden, İsa'ya 
ve merhametine sığınan insanların 
ıstırabtm anlatmak için tonalitenin 
Si minör'e geçişinden 
duyulmaktadır. Bir soprano sesi bu 
yakınmayı ve umudu, çok kez 
insanlara kapalı olan cennete 
kadar götürüyor. Eğer Kyrie'nin üç 
bölümü sonat formunu alıyorsa, 
şimdi anık rüzgarla hışırdayan bir 
orman gibi, dua için birleşmiş tüm 
bu kütlelerin yardım isteğini 
taşıyacak kadar genişlemesi 
gerekir". On dakika kadar süren ve 
sonda yavaşça söner gibi biten 
Kyrie'de koronun üç kez güçlü 
haykırışıyla yükselen çağrıları 
arasına solo sesler zarif, yalvarıcı 
tavırdaki panileri ile katılırlar. Bu 
da, Meleklerle insanlığın 
konuşması gibi yansır. 

2. Bölüm Gloria (Yücelik) yine 
ana tonalite Re Majör'de başlar. 
Değişken yapısıyla dön bölmeye 
ayrılmıştır. Ancak bunlar kontrast 
oluşturmalarına karşın yine de 
tüme egemen güçle, girişteki 
motifle birliktedir. Beethoven bu 
kez solo ve koro sesleri kendine 
özgü biçimde düzenler, onlardan 
insan kapasitesini aşan uzun ve tiz 
notalar ister. Girişteki orkestranın 
canlı hamlesinden sonra başlayan 
koro, sanki dinlerırnek bilmeyen 
bas çalgıların eşliğinde gelişir. Ton 
değişmeleriyle bazan sakinleşen, 
yalvaran, bazan da güçle yükselen 
bölmelerle Beethoven, yalnız 
kendinin değil, tüm insanlığın 
yoksulluğunu dile getirir gibidir. 

Eserin en uzun bölmesi 3. Bölüm 
Credo'da (inanış) Beethoven 
metne pek aldırmaz. Sanki onu, 
daha çok sözcüğün gizemi 
ilgilendirdiği için büyük bir 
yoğunlukta araştırmış, girişte 
anıtsal bir tema ile başlamıştır. 
Orta bölmede (Et incamatus) iki 
viyolonselle Noel'i, kutsal geceyi 
canlandırır gibi şefkatli olan 
Beethoven sondaki (Et vitam 
venturi) çifte füg ile doruğa 
ulaşarak Schindler' in anlattıklarını 

haklı çıkarır. 

4. Bölüm Sanctus (Kutsallık) 
Beethoven'in, Bach'ın dini 
anlayışından tümüyle ayrı bir 
düşüneeye sahip olduğunu tekrar 
gösterir: Bach gibi coşkulu bir övgü 
yerine etkili Adagio'su ile sakin, 
içtenlikli, çekingen bir anlatımı 
yeğlemiştir. Beethoven - dinsel 
yönden görülse de- parlak füg 
"Pieni sent" ve "Osanna" ile, eserin 
doruğunu oluşturan bu en etkili 
parçasını kısa tutmuş, genelde ayrı 
bölüm olan Benedictus'u (Takdis) 
en kapsamlı dini parça olarak ele 
almıştır. Sonat formunda 
düzenlediği Benedictus'ta özellikle 
korıçenant bir görev verdiği solo 
kemanla ve onu izleyen solistlerle 
ilahi bir hava da yaratmıştır. 
Meleklerin yükselişini tasvir etmesi 
gereken orkestral prelüd ile geçilen 
Benedictus bir diğer Osanna'yı 
( Allaha şükür) kapsar. 

5. Bölüm Agnus Dei (T annnın 
Kuzusu) Si minör tonda, törensel 
bir huzur içinde ve saygın bir 
havada başlar. Beethoven bu 
bölümün başına "İç ve dış barış 
için dua" cümlesini yazmıştır. Buna 
karşın Mes'in en dramatik 
pasajlarını da içeren bölüm, 
özellikle herhangi bir eşlik 
olmaksızın davulun çok uzaktan 
gelen duyulmayacakmış gibi 
vuruşlarırta ve trompet sesine 
kadar sakin kalır. Solistler ve 
koronun heyecanlı "Dona nobis 
pacem" (Bize barış ver) çağrısıyla 
canlanan Agnus Dei, kilisenin iç 
barışı ile dış dünyadaki savaşın 
karşıtlığının anlatımı gibi gelişir. 
Haendel'in Mesih'indeki 
Halleluja'yı anımsatan görkemli 
füg ile koro şükranını dile getirir. 
Çalgıların ve koronun tekrar güçlü 
yükselişinden sonra eser törensel 
biçimde sona erer. (Süre 80') 
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MISSA SOLEMNİS 

KYRIE 
1. K yrie eleison 

Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

Lord have mercy upon us, 
Christ have mercy upon us, 
Lord have mercy upon us. 

GLORIA 
2. Gloria in exelsis Dea. Et in terra pax 

hominibus bonae volumatis. Laudamus te. 
Benedicimus te. Adoramus te. 
Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam. Damine deus, Rex caelistis. 

Deus Pa ter omnipotens, Damine 
Jesu Christe. 
Damine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

3. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. 

Glory be to Gad on high, and on eanh 
pea ce 

to men of goodwill. W e praise Thee, 
we bless Thee, we worship Thee, 
w e glorify Thee. 

W e give thanks to Thee for Thy great glory. 
O Lord Gad, heavenly King, Gad the 

Father Almighty. 
Lord, the only-begonen Son, 

jesus Christ. 
O Lord Gad, Lam b of Gad, Son of the 

Father. 

That takesr away the sins of the world, 
have mercy upon us. 
Thou that takesr away the sins of the world, 
receive our prayer. Thou that sittest at the 
right hand of the Father, have mercy 

upon us. 

4. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, For Thou only an holy. Thou only an 
the Lord. 

solus Altissimus, )esu Christe, cum Saneta 

Spiritu, In gloria Dei Patris. Amen 
Gloria in excelsis Dea. 

Thou only, O )esus Christ, with the 
Holy Spirit, 

an most high, In the glory of Gad the 
Father. Amen. Glory be to Gad on high. 

CR EDO 
5. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, I believe in one Gad, the Father Almighry, 

factorem caeli et terrae, visibilium omnium Maker of heaven and eanh, and of all things 
et invisibilium. Credo in unum Dominum visible and invisible. I believe in one Lord 
)esum Christum, Filium Dei unigenitum, Jesus Christ, the only-begotten Son ofGod, 
et ex Patre natum ante omnia saecula. and bom of the Father before all ages. 
Deum de Dea, lumen de lumine, Deum verum Gad of Gad; light of Light; true Gad of 

de Deo vero. Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri; per quem omnia 

facta sum. Qui propter nos homines et 
prpter nostram salutem descendit de caelis. 

6. Et ineamarus est de Spiritu Saneta 

ex Maria Virgine; Et homo factus est. 
Crucifixus ediarn pro nobis; sub Panrio 
Pilato passus et sepultus est. 

7. Et resurrexit terria die, seeunduro 

scripturas. Et ascendit in caelum; sedet ad 

dexteram Patris. Et iterum venturus est cum 

gloria, judicare vivos et morruos; 

cuius regni non erit finis. 

true Gad; 
begonen not made; 
consubstamial with the Father, by 

whom all things 
were made. Who for us men and for 
our salvation came down from heaven. 

And was inearnare by the Holy Spirit, 
out of the 

Virgin Mary; and was made man. 
He was crueified also for us; He suffered 
under Pomius Pilate, and was buried. 

And the third day He rose again 
according to the 

to the scriptures; and ascended imo 
heaven; 

and sitteth at the right hand of the 
Father; 

and he shall come again with glory to 
judge both 

the quick and the dead; of whose 
kingdom there shall be no end. 

Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et I believe in the Holy Spirit, The Lord 

vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui c um Pa tre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur. Qui locutus est per 

Credo in unam saneta m catholicam 
Prophetas. et apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et expecto resurrectionem 
monuorum. 

8. Et vitam vemuri saeculi. Amen. 

and Giver 
of life; who proceedeth from the Father 

and the Son 
who together with the Father and the Son is 
adared and glorified; who spake through the 

prophetas. 

I believe in one Holy Catholic and 
Apostolic Chruch. I confess one 

baptism for the 
remission of sins and I look for the 
resurrection of the dead. 

And the life of the world to come. 
Amen. 

SANCIUM 
9. Sanctum, Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sum caeli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis. 

IO.Benedicrus qui venit 
in nomine Domini, 
Osanna in excelsis. 

Holy, Lord Gad of Hosts. 
Heaven and earrh are full of Thy glory. 
Hasanna in the highest. 

Blessed is he that cometh 
in the name of the Lord. 
Hasanna in the highest. 

AGNUS DEI 
I I .Agnus Dei, 

Qui tollis peccata mundi; 
miserere nobis. 

1 2 .  Dona nobis pacem. 

O La mb of Gad, 
Who takesr away the sins of the world, 
have mercy upon us. 

Gram us pea ce. 
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1 7 .6. 1 993 • Aya irini Müzesi • 1 8.30/St. lrene Church • 6.30 pm 

LES VIRTUOSES DE FRANCE 

Luigi BOCCHERINI ( 1 7  43- 1809) 
Quintettino Op.30, No.6 (G324) 

(Madrit'te Gece Devriyelerinin Geçidi/Processian of the Military Night Watch in Madrid) 
* Ave Maria: Introduction-Minueto de los ciegos ( Allegretto) *Il Rosario: Largo assai , senza rigor di Battuta 

*I Spagnoli si elivertona per la Strade: Allegra vivo *Ritirata: Maestoso 

Gioachino ROSSINI ( 1 792- 1 868) 
Yaylıçalgılar için Sonat No. l ,  Sol Majör 1 Sonata for Strings No. l in G Major 

*Moderato * Andantina * Allegra 

Joaquin TURINA ( 1 882-1949) 
La Oracion del Torero, Op.34 ( Boğa Güreşçisinin Duası/The Pray of the Toreador) 

Pablo de SARASA TE ( 1 844- 1908) 
Keman ve Orkestra için Carmen Fantezisi, Op.25 1 Carmen Fantasy for Violin and Orchestra, Op.25 

Keman/violin: Jean-Marc Phillips 

Piotr I. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY ( 1840- 1 893) 
Yaylıçalgılar için Serenat, Do Majör Op.48 1 Serenade for Strings in C Major, Op.48 

*Pezzo di fcırma di Sonatina: Andante ma non troppo-Allegro moderato 
*V alse . Moderato* Eligie. Larghetto elegiaco *Fina/e (Tema Ruso) : Andante-Allegra can spirito 

PEfiFEKTÜP 
Ambalaj Sanayi ve TK:. A.Ş. 
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FRANSIZ FRANCK DELLA THİERRY HUCHİN STEPHANE LOGEROT 

VİRTÜOZLARI V ALLE, keman keman kontrhas 
Paris Konservatuarından Gerard Paris Konservatuarından Paris Konservatuarında keman Poulet'in keman, Michel kontrhas birincilik ödülüyle 1 Topluluğun, Prades'den ve oda müziği birincilik ödülünü Strauss'un oda müziği mezun oldu. Lamoureux ve Menton'a, Aix-en- aldı; Floransa Uluslararası Oda sınıflarından birineilikle mezun Pasdeloup konserlerinde solistlik Provence'den Gaveau konser 

salonuna kadar kendi başına 
Müziği Uluslararası oldu. Lille Uluslararası Genç yapmasının yanısıra Chambord Yarışması'nda madalya kazandı. Solistler Yarışmasında özel ödülü Sinfonietta ve Paris Opera veya Jean-Jacques Kantorow, "Ensemble Orchestral de aldı. Orkestrası'nda da çalmaktadır. Ruggero Raimondi, Michel Paris"nin üyesidir. 

Ponal, Jean-François Heisser, 
Guy T ouvron, Patrice 

MARİE SCHEUBLE 
ODİLE CARRACİLLY JOEL PONTET, klavsen Fontanarosa, Marielle vi yola 

Nordmann gibi ünlüterin solist keman Paris Konservatuarında müzik 
Paris Konservatuarında Bruno tarihi, müzikoloji, analiz, estetik, olarak katıldıkları konserleri Paris Konservatuarında Gerard Pasquier ile vi yola ve Jean- klavsen ve oda müziği dallarında hem dinleyici ler, hem de Poulet, Sylvie Gazeau ve Jean- Claude Bemede'nin oda müziği çeşitli ödüller aldı. Seeola eleştirmenler tarafından övgüyle Claude Pennetier'nin öğrencisi sınıflarından birincilik ödülü ile Barocco, Ensemble Orchestral karşılandı. oldu ve keman ve oda müziği mezun oldu. 1989-91 yılları de Paris, ürehestre de Paris, Paris Konservatuarı'ndan birincilik ödülleriyle mezun arasında Paris Konservaruar Jean-François Paillard birincilik ödülü ile mezun olan oldu. R. Lipizer uluslararası Orkestrasında solist olarak görev Orkestrası, Radio-France ve çeşitli uluslararası yarışmasında özel ödülü, Paris'te yaptı. Amadeus Dörtlüsü üyesi Orkestrası; T oulouse, Manheim, yarışmalarda başarılı olmuş 12  Yehudi Menuhin Uluslararası Bruno Giuranna ile, Tibor Prag, Stuttgart oda genç sanatçıdan kurulu olan Les Yarışmasında da birinci ödülü Varga, Fitzwilliam Dörtlüsü ile orkestralarıyla İskoç Barak Virtuoses de France şefsiz aldı. ihtisas yapt; New York'daki Orkestrası'nda da çaldı. çalmaktadır. Her müzisyenin Juilliard Müzik Okulunda Karen 

solist olduğu bu toplulukta 
JEROME AKOKA, keman 

Tu rtl e' ın öğrencisi oldu. Sanatçı 

BOCCHERİNİ inanılmaz bir beraberlik ve üstün aynı zamanda Phillips Dörtlüsü 
bir sonorite vardır. Topluluğun Paris Konservaruan ile üyesidir. 

Quintettino repertuarında klasik oda müziği Moskova'daki Gnessin 
edebiyatının yanısıra ender Enstitüsünde Vladimir 

İNGRİD LORMAND 
yıllar İspanya'da -

çalınan ve az bilinen besteler de Spivakov'un sınıfında eğitim Domenico 
yer almaktadır. gördü. Sienna'daki Chigiana vi yola · ve Gaetano 

Akademisi'nde Boris Belkin ile Paris Konservatuarından viyola Brunetti gibi- yaşayan ve Kral 

JEAN-MARC PHİLLİPS 
çalıştı ve şeref diplaması aldı. ve oda müziği dallarından III . Carlos'un kardeşi Prens Don 
Simon Dörtlüsü üyesi ve Paris birineilikle mezun oldu. Fransız Luis Borhan'un hizmetinde 

sola keman Sinfonietta'nın sola Ulusal Orkestrası , Paris Opera "besteci ve usta virtüoz" olarak 
Paris Konservaruan' nda hem kemancısıdır. Ayrıca Ürehestre Orkestrası , Toulouse Ulusal Oda 16 yıl görev yapan İtalyan 
Gerard Poulet'in keman National de France, Radio- Orkestrası ile de çalıştı. besteci Boccherini, bu saray 
sınıfından, hem de Jean-Claude France Yeni Filarmoni yaşamının sonunda hamisiz 
Bemede'nin oda müziği Orkestrası'nda da çalmaktadır. MANFRED STİLZ kalınca sefaler içinde ölmüştü . . .  
sınıfından birincilik ödülleriyle 

viyolonsel Bu yıl 250. doğum yılı kutlanan 
mezun oldu. Douai yarışmasında Boccherini 1 785'ten sonra 
birincilik, Londra'da Cari Flesh JEROME MARCHAND Paris Konservatuarından 

Madrit'ten ayrılıp parasız kalınca 
yarışmasında jüri özel ödülünü, keman viyolonsel ve oda müziği 

Paris' te, yayıncı Playel'e 27 
Zina Francescatti yarışmasında Paris Konservatuarında keman birincilik ödülleriyle mezun 

Aralık 1 798'de bir mektup yazar; 
Albert Roussel ödülünü, birincilik ödülünü almıştır; aynı oldu. Almanya'da flüt dalında da 

yeni tamamladığı altı tane gitarlı 
Gorizia' da R. Lipizer zamanda Fransız Senfoni ödül kazandı. Ravel Üçlüsü 

beşlisini önerir. Bunları da gitar 
yarışmasında ikincilik, Palm Orkestrasında solistlik kurucu üyesidir ve bu toplulukla 

çalan Marki Benavente'ye ithaf 
Beach uluslararası yarışmasında yapmaktadır. birlikte 1972 Belgrad 

etmiştir. Ancak bu eserlerin 
birincilik ödüllerini aldı; Uluslararası yarışmasında büyük 

çoğunu daha önceki piyanolu 
Moskova Çaykovski ödülü aldı. Nice 

beşlilerinden uygulamıştır. Daha 
yarışmasında da finalist oldu. FRANÇOİS PAYET Konservatuarı'nda öğretim 

sonra tamamladığı ve Gerard 
Ayrıca Cremona'daki W. LABONNE görevlisi olan Stilz, Les Virtuoses 

kataloğuna göre G453 numaralı 
Stauffer Akademisi'nde keman de France'in kurucu üyelerinden 

Gitar Beşiisi No.5 ' in ilk üç 
Salvarare Accardo'nun, New Paris Konservaturında keman ve 

biridir. 
bölümü de 1 797'de yazdığı 

York'daki Juilliard Müzik oda müziği dallarında birincilik Op.56 NoJ Piyanolu Beşli 'den 
Okulunda da Dorothy Detay'in ödülü aldı. lle de France Gençlik CHRİSTOPHE BEAU alınmış, çeşitlemeli son bölümü 
öğrencisi oldu. Orkestrası, Opera-Jeunesse, viyolonsel ise 1 780'de İspanya'da 

Gençler Dünya Orkestrası ile Lyon Konservatuarında bestelediği OpJO No.6 Do 
birlikte çalıştı. viyolonsel birincilik ödülünü, Majör Beşli'si (G324) 

1993'de Prag Mozart Vakfı şeref oluşturmuştur. 

madalyasını aldı. 
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İspanya'da Baller Espanol dans eden halk eğlenirken kazandıracak neşeli sayfaları tumesinden sonra, ı 930'da 
(G526), dön ses ve orkestra için pizzacato'lar gitar eşliğini daha çocukluğunda planlamıştı. Madrit Konservatuarı'na 
Villancico'lar (G339), belirler. Bölüm kemanın Her altı sonat ta üç bölümden kompozisyon profesörü oldu. 
Clementina (G540) adlı bir kadansıyla sona erer. oluşur. Hepsinde genellikle Ancak ülkesindeki iç savaş ona 
İspanyol opereti (Zarzuela) gibi 4. Bölüm sert akorlarla başlayan çabuk (Allegro) tempoda olan sıkıntılı anlar yaşattı: 
ülke folklorundan yararlanarak askeri havada bir marştır. ilk bölüm birinci sonatta Cumhuriyetçilere karşı çıkmış, 
eserler yazmıştır. Ayrıca Op.JO "Ritirate" ya da "Retirata" (Yar Moderato hızdadır. Orta bölüm savaş sonunda Franco' cu lar 
No.6 Beşli'ye de, İspanyol gece borusu) adlı bu son bölüm (Andantino) opera aryası arasında itibarı daha da artmıştı. 
yaşamını yansıttığı için, ihtişamlı (Maestoso) tempoda şeklinde lirik yapısıyla ilgi çeker. Eğitim Bakanlığı'nda ı 94 ı 'de 
yaylıçalgılara orkestrasına nöbetin bitişini haber veren bu 3. Bölüm (AIIegro) seslerin önemli görevlere getirildi, büyük 
uygulanınca, "Musica noctuma askeri töreni yansıtır. Boccherini yükselip alçalma (crescendo- haç nişanıyla ödüllendirildi. 
de Madrid" (Madrid Gece bu bölümü İspanyol albay desrescendo) ve canlı Turina operalar, Zarzuela'lar 
Müziği) adı verilmiştir. Ayrıca Manuel Espinosa'nın "İspanyol pasajlarıyla seçkinleşir. (İspanyol opereti), sahne 
kısa oluşu nedeniyle Quintettino piyadesinin flüt ve trampeta (Süre ı2 ' )  müzikleri yanında Sevil'e özgü 
(Küçük Beşli) olarak da anılan çalışını düzenleme kitabı"ndan İspanyol fo! klorundan esinlenen 
bu ilginç eser Barok müzikteki yararlanarak bestelemiştir. 

TURİNA: BoGA 
eserlerle ün kazandı: Op.22 

taklit ( imitation) geleneğinin en (Süre ı 2' )  Danzas Fantasticas, Op.43 
güzel ömeklerindendir. 

GÜREŞÇiSİNİN Ritmos yanında Paris'te ünlü 
Boccherini önsözünde de ROSSİNİ gitarist Segovia ile tanıştıhan 
"Kompozisyon kurallarına DUASI sonra Endülüs fo Ikiorunu 
uymayan her şey, sunulanlardaki SONAT No. l 

doğan ve Madrit'te 
modem biçimde yansıtan 

gerçeklik uğruna ossini'nin yazdığı altı İspanyol besteci 
pekçok gitar parçası besteledi. 

hoşgörülmelidir" cümlesini yaylıçalgılar dörtlüsünde Bu alanda birçok oda müziği ve 
yazmıştır. İçeriği nedeniyle belirli bir Mozart 

urina için, Sevil'in onun 
piyano parçaları da 

"Madrit Gece Devriyelerinin hayranlığı sezilir. Bu serenacl 
kanına işlediği söylenir. .. Turina 

yazdı.Eserlerinde Sevil'e özgü 
Geçidi" başlığı da verilen bu benzeri, zarif, tatlı ve renkli 

ı s  yaşında Madrit'e gidip müzik 
zarif ve hiciv anlayışını 

alanında ilk eserlerini "Küçük Beşli" dön bölümden sayfalar ünlü opera bestecisinin sahnelemek istemiş, orada 
sergileyen T urina, hiçbir zaman 

oluşur: yıllarca bilinmeyen yönlerinden Manuel de Falla ile karşılaşarak 
De Falla'daki dramatik derinliğe 

1 .  Bölüm "A ve Maria", askeri biri olarak kalmıştır. Mozart için arkadaş olmuş, piyano 
ulaşamadı; sadelik ve güzellikle 

trampet vuruşlarını taklit eden "Gençliğimde hayranlık öğrenimini Madrit 
yetindi. 

keman pizzicato akodarını duyduğumdu; erkekliğimde Konservatuarı 'nda sürdürmüştü. Turina'nın bu konserde 
içeren, ancak bir dakika kadar ümitsizliğim, yaşlılığımda da ı 905 yılında Paris'e gitmiş, yorumlanacak olan eseri "La 
süren Giriş Ontroduction) ile teseli im oldu" diyen Rossini Moszkowski ile d'lndy'nin Oracion del T orero" 
başlar. Bu arada kutsal kilise 1804 yılında, yani ı 2 yaşında öğrencisi olmasına karşın daha (T oreadorun - ya da Boğa 
"A ve Maria del la Ravenna'da bestelediği altı çok Debussy'nin etkisinde Güreşçisinin- Duası) ı925 
Parocchina"nın çan sesleri de sonatı arkadaşlarıyla çaldığını kalmıştı. Bu arada M. de Falla ile yılında lavta dörtlüsü için 
yansıtılır. Bunu hemen izleyen (kendisinin de ikinci keman dostluğu devam etmiş ve Al ben iz bestelenmiş. Besteci onu daha 
zarif ve neşelice (Allegretto) partisini seslendirdiğini) ile tanışmıştı. ı 907'de solist ve sonra yaylıçalgılar kuarteti için 
tempodaki tipik Minuetto, el yazısıyla notalara eklemiş. besteci olarak bir konserde Op. ı düzenlemiş, beğenilince de oda 
körlerin dansını (Minueto de los Uzun süre kaybolan bu altı piyanolu beşlisini yorumlamış; orkestrasına uygulamıştır. Büyük, 
ciegos) tasvir eder. sonatın elyazmasını da İtalyan Albeniz ve De Falla tarafından usta anlatım gücüyle üç ayrı 
2. Bölüm dolgun ve ağır (Largo besteci Alfredo Casella ( ı883- malzemesini İspanyol müziğinde tema sergilen ir ve kesin bir 
assai) temponun doğruluğuna ı947) Washington'daki Kongre araması öğütlenmişti. Turina bu ısrarla gelişen bu duygu lu, etkili 
pek te uymayan (sema rigor di Kitaplığı'nda bulmuş. öğüde uydu, ı9 13 'de "Schola müzik şaşırtıcı bir sona ulaşır. 
Battuta) genişlikte sunulur. ll Herhangi bir yapı, biçim ve Cantorum"u tamamladıktan (Süre ı ı ' )  
Rosario (T  esbih) adını taşıyan gelişim zorluğundan uzak olan ve sonra, Madrit'te senfon i 
bölümde kutsal şarkılar, dini günümüzde büyük orkestralarca orkestrasınca yorumlanan "La SARASA TE dualar için toplananlar da yorumlanan sonatiarda Procesion del Rocio" adlı 
canlandırılır. Aradaki pırıltılı Rossini viyola kullanmamış, eseriyle büyük üne ulaştı; eser CARMEN 
keman pizzacato'ları sanki tesbih viyolonsele daha titiz ve zor Paris'te de çok beğenildi. FANTEZİSİ şakırtısını duyurur gibidir. partilerde yer vermiştir. Birinci ı9ı4'de De Falla ile ülkesine 
3. Bölüm eğlenceli gitar ve ikinci kemanlardan başka dönen Turina artık büyük 
vuruşlarını (Rasgado) taklit eden alışıimam ış şekilde kontrbası İspanyol besteci olarak saygı 
pizzicato'larla canlı ve şen kullanmış, ı 804 yazında yanında görüyordu. Rus Balesi'ni 

operası, günümüzde en sevilen 
(AIIegro vivo) tempoda başlar. misafir kaldığı amatör kontrbasçı yönetiyor, Sinfonia Seviliana 

operalardan biri olmuş, türlü 
" 1  Spagnoli si divertono per la Agostino T riossi için eğlenceli ( 1920) ile ödül kazanıyor, ünlü 

uygulamaları yapılmıştır. Oscar 
strade" (Sokaklarda eğlenen pasajlar yazmış; genelde biraz Teatro Real'e koro şefi oluyor, 

Hammerstein ll '  nin Carmen 
İspanyollar) başlığı altındaki çekingen kalan ikinci kemana da Şark Bahçesi operası orada 

Jones müzikali ( 1 943 ), Rodion 
bölümde viyolonsel ön plana oldukça güç görevler yüklemiştir. sahneleniyordu. ı 926'da Op.35 

Ştedrin'in vurma ve yaylıçalgılar 
çıkar; "viyolonselin sunduğu halk Böylece belki de ilerde komik piyanolu üçlüsü ile ulusal ödülü 

için Carmen Süiti, Saura'nın 
dans ı )  ota'yı anımsatan ritimle opera üstadı ünvanını kazandı. Latin Amerika 
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Carmen filmi ve Franz 
Waxman'ın Carmen 
Fantezisi'nden ( 1947) çok önce 
de Bizet'nin operası birçok 
besteciyi ilgilendirmiştir. 
Bunların arasında en ünlüsü 
İspanyol kemancı Pablo de 
Sarasate'nin 1883'de Paris'te 
keman ve orkestra için yazdığı 
Op.25  "Carmen üzerine Konser 
Fantezisi"dir. 

Ayrıca Yarasa, Don Giovanni, 
Talibin Kudreti, Martha gibi 
operalar üzerine de fanteziler 
yazan bu büyük kemanemın 
bugün Çigan Havaları 
(Zigeunerweisen) adlı eseri 
yanında, ençok Carmen 
Fantezisi konser salonlarında yer 
alır. Ancak bir fanteziden çok, 
zarif ve virtüoz biçimde süslü bir 
potpuriyi andıran Carmen 
Fantezisi operanın en tanınmış 
bölümlerini kapsar. Keman 
tekniğinin tüm özelliklerinin 
hem ateşli, hem de duygusal 
yönleriyle sergilendiği eser, 
piyano eşliğinde de 
seslendirilmektedir. (Süre l l ' )  

ÇAYKOVSKİ 
S EREN AD 

lışılmamış bir fikri 
geliştirmek Çaykovski'yi 
yıllarca düşündürmüştü: 

Yaylıçalgılar kuarteti 
sadeliğinde, senfoninin dramatik 
tımsına sahip bir yaylıçalgılar 
orkestrası için eser 
yazmak.. .  I 880 yılında 
besteleneo eser l l  Haziran 1880 
günkü ilk yorumunda övgüyle 
karşılanıyor, vals bölümü tekrar 
edil iyor, hatta Anton 
Rubinstein bile Serenad'ı 
Çaykovski'nin en iyi eseri olarak 
ilan ediyordu. Çaykovski'nin de 
en sevdiği eseri olduğunu 
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belirttiği ve konser tumelerinde 
sık sık yönettiği Serenad, 
yaylıların çeşitli ve değişik 
unsurlarının ustaca 
kaynaşmasıyla, büyük 
orkestranın önemli renk unsuru 
olan üflemeçalgıların yokluğunu 
hissettirmez. Geniş Legato 
çizgisi, çevik bir yay gibi işleyen 
düzeni, pizzicato ve marcato 
aksanları, yayın bütünüyle çalış 
tekniği, temel hasların yeterli 
kullanımı, parmak 
pozisyonlarının aşırıya varan 
derecede uygulanışı, akarların 
açılarak değerlendirilmesi ve 
bütün halinde çalınan 
teksesliliğin tam zamanında 
belirmesi. .. Bütün bunlar 
yaylıçalgıların renk yoğunluğunu 
canlandırmakta, Serenad'ı çekici 
hale getirmektedir. 

"Sonatin biçiminde parça" 
başlıklı 6/8'lik ölçüde ve Do 
Majör tondaki ilk bölüm, 
Çaykovski'nin kendi tanırnma 
göre, tüm bestecilerden üstün 
tuttuğu Mozart'a hayranlığını 
yansıtır. Bölüm ağır-çabuk-ağır 
olarak üçe ayrılmıştır: Ilkinde, 
ağır ve törensel girişi izleyen 
marş benzeri güçlü tema 
(Andante ma non tropo) sonda 
da tekrarlanır. Onu zarif ve 
eğlenceli ikinci bölme (Allegro) 
izler. Buradaki Alman 
romantizmini anımsatan iki 
tema geliştirilmez, ancak 
armonik değişimlerle sunulur. 
Bölümü sakin bir Andan te, 
klasik fakat şakacı ve ritmi k bir 
şekilde sona erdirir. 

2. Bölüm 3/4'lük ölçüdeki orta 
(Moderato) hızdaki Vals, 
okşayıcı melodisiyle eserin en 
ünlü bölümüdür. Değişik 
düzenlenen sonu ile bu zarif dans 

sahnesi adeta uzaktan 
yankılanıyormuş gibi biter. 

3 .  Bölüm Re Majör tonda ve 
3/4'lük ölçüdek i, ağır ve yaslı 
(Larghetto elegiaco) hızdaki 
Ağıt'ta (Elegie) hüzünlü bir 
girişten sonra viyolensel ile 
keman arasında Slav 
karakterinde içli bir diyalog 
duyulur. 

4. Bölümde (Finale) biri ağır, 
diğeri canlı iki halk şarkısı, Rus 
temaları (Te ma Russo) işlenir. 
Çaykovski'nin 1868'de dört el 
piyano için derlediği " SO Rus 
Halk Şarkısı" albümünden 
alınan bu iki ezgi arasında birinci 
bölümün ağırca (Andante) girişi 
belirir. Serenacl canlı ve kıvrak 
(Allegro con spirito) hızda sona 
erer. (Süre 30' ) 
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I MUSICI 

Antonio VIVALDI ( 1 67 5- 1 74 1 )  
2 Keman ve 2 viyolonsel için Konçerto, Re Majör 1 Concerto for 2 Violins and 2 Cellos in D Major 

( RV564 / F IV-4 / P 1 88 / M 99) 
* Allegra *Lar go * Allegra 

Kemanlar/violins: Mariana Sirbu-Antonio Perez Viyolonseller/cellos: Francesco Strano-Vi to Paternoster 

Antonio VIV ALDI 
2 Keman için Konçerto, La Majör 1 Concerto for 2 Violins in A Major "Eco in Lontano" 

( RV552  / F 1 - 1 39 / P 222 / M 3 1 9 )  
* Allegra * Larghe tto * Allegra 

Kemanlar/violins: Claudio Buccarella-Antonio Perez 

Antonio VIV ALDI 
Keman Konçerto, Mi minör, Op. ı ı No.2 1 Violin Concerto in E minor, Op. ı ı No.2 "Il Favorito" 

( RV277 / F 1 -208 / P 106 / M 459) 
* Allegra * Adagio * Allegra 

Keman/violin: Mariana Sirbu 

ARA / INTERMISSION 

Antonio VIV ALDI 
"Mevsimler" Keman için 4 Konçerto, Op.8 1 "The Four Seasons" 4 Concerto for Violin, Op.S 

1 .  İlkbahar, Mi Majör/Spring in E Major * Allegra * Largo * Allegra 
2 .  Yaz, Sol minör/Summer in G minor * Allegra non malta *Adagio *Presta 

3 .  Sonbahar, Fa Majör/Autumn in F Major * Allegra *Adagio * Allegra 
4. Kış, Fa minör/Winter in F minor * Allegra non malta *Largo * Allegra 

Keman/violin: Mariana Sirbu 

Il A E LLI 
İtalyan Kültür Merkezi / ltalian Culture Centre in Istanbul 
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I MUSICI Kurucu üyelerinin çoğunun da yetinmemiş, bu iki sistemlerin kullanıldığı 
çalmaya devam ettiği topluluğun yaylıçalgının başka uyumlarını günümüzde Vivaldi bir Rönesans 

talyan yazar ve müzik konçerto kayıtlarına Heinz da denemiştL "Tabii bunda, çağı yaşamakta, tüm eserleri plak 
eleştirmeni Massimo Holl iger, Severina Gazzelloni, Venedik'te ünlü bir kurum albümleri olarak yayınlanmakta 
M ila'nın söylediği gibi, I Aurele Nicolet, Klaus haline getirdiği'Yetim ve özellikle Mevsimler'in gençler 

Musici aslında hiç değişmiyoL Thunemann, Pepe Roınero gibi Gençkızlar Okulu'nda (Ospedale arasında yarattığı ilgi giderek 
Değişen, yenilenen grupla ilgili ünlü solistler eşlik etmektediL della Pieta) çalgılarını virtüozca büyümektediL ı 992'de 40. 
küçük ayrıntılaL .. Müziği Kuruluşundan bir ay sonra, kullanan elemanların kuruluş yılını kutlayan I Musici 
algılayış biçimleri ise, son 20 Arturo Tascanini I Musici'nin oluşturduğu orkestra ve topluluğu da bu nedenle 
yıldır müzik tarzlarını değiştirmiş bir konserini izlemiş ve salisrierin çokluğu da önemli rol konserlerinden birini Vivaldi'ye 
birçok müzisyenin aksine, hep "dünyanın en iyi oda orkestrası" oynadı. ı 703'ten sonra bu ayırmıştıL 
aynı kalmayı başarmıştıL demişti. Gerçekten de topluluk kuruma önce kemancı olarak 

I952'de, I 2  müzik öğrencisi kayıtlarıyla da, Grand Prix de atanınca bestelemek ve bunları KONÇERTO, 
başlarında şef olmayan bir I 'Academie Charles Cros, Grand çaldırmak için büyük olanaklar 

RE MAJÖR topluluk kurmaya karar veriL Prix International du Disque, bulmuş, "Dini Servis" adı altında 

Grup, kısa zamanda büyük bir Edison Ödülü, Alman Plak verilen konserler düzenleyerek ivaldi'nin iki keman ve 
başarı elde ederek tüm dünyada Ödülü, Grand Prix de tüm Venedik soylularının iki viyolonsel için bilinen 
konserler vermeye ve birçok Discophiles gibi dünyanın önde yanında yabancıların da ilgisini tek konçertosu vardır. 
önemli fesrivalde adını gelen ödüllerini kazanıyordu. ve saygısını kazanmıştı. Bu arada Ryom'a göre RV564 numarasını 
duyurmaya başfaL I Musici'nin Altı keman, iki viyola, iki I 705-40 yılları arasında taşıyan bu konçertodan başka 
başarısı müzik tarzlarında, iyi viyolonsel, bir kontrbas ve Op. I 'den 1 2 'ye kadar uzanan dizi RV575 numaralısı aynı çalgılar 
müzisyenliklerinde ve klavsenden oluşan topluluk içinde sonatları ve konçertoları için yazılmış olmasına karşın, bir 
tekniklerinde yataL Şefsiz üyeleri eski ve çok değerli Op.3 "L'estro Armonico" ,  Op.4 Concerto Grosso'dan (F IV - 1 )  
çalmak gibi eski bir geleneği sazlarla çalmaktadır: Mariana "La Stravaganza", Op.8 " I l  düzenlendiği öne sürülmektedir. 
sürdürdükleri için, topluluğun Sirbu (keman), Antonio cimento dell'armonia e deli Bu solistler dışında birinci ve 
her konseri içten gelen, anlık bir Stradivari Cremona ı 702; inventione", Op.9 "La Cetra" ikinci keman, viyola, 
gösteriye dönüşüL Sonuç, The Antonio Perez (keman), Floreno gibi başlıklarla Amsterdam'da viyolonseller ve bastan oluşan 
New York Times'de de yazıldığı Guidantus Bologna I 736; yayınlanmıştı. Bu dizilerin tümü yaylıçalgılar dışında sürekli bas 
gibi, "Erişilmez bir enerj i, Amaldo Apostoli (keman), altı, ya da oniki eserden görevini yapan klavsen için 
durufuk ve sanada yapılan bir Gennara Gagliano N apo li I 730; oluşuyordu. yazılmış olan konçertonun bir 
müzik. Ancak bir yaylıçalgılar Claudio Buccarella (keman), O çağda bile müzikseverlerin özelliğinin de her üç bölümünün 
dörtlüsünün yapabileceği saflık Francesco Goffriller Udine ı 739; büyük ilgisini çeken bu 30 sonat 4/4'lük tempoda işlenişi ve Re 
ve durufukta bir müziğin bir Pasquale Pellegrino (keman), ve 84 konçerto dışında Majör tonda olmasıdır. Dört 
yaylıçalgılar orkestrası Paolo Antonio Testare Milana Vivaldi'nin ölümünden sonra solistin birbirini bütünlediği, 
tarafından yapılabilmesine I 720; W alter Gallozzi (keman), unutulan diğer eserleri de diyaloga girdiği konçerto, İtalyan 
inanın çok şaşırdım. Bir şef Mathias Klotz Tirola ı 742; ı 926'da Piemonte manasrınnda stili geleneğine uygun hızlı-ağır-
olmamasına rağmen müziğin Luciano Vicari (viyola), Aloysio ve daha sonra Torino, Napoli, hızlı (AIIegro-Largo-AIIegro) 
ritmi hiç kaybolmuyor, bir tek Marcancini Ferrara ı 776; Berlin, Viyana, Venedik, düzendediL 
notanın bile yeri kaymıyor." Massimo Paris (viyola), Pietro Dresden, Schwerin, Paris, Lot- Vivaldi'ye özgü, çalgı gruplarının 
I Musici İtalyan barok Guamieri Montova 1697; et-Garon, Uppsala, Cambridge birlikte çalışı ( tutti) ile bol bol 
müziğindeki yorumlarıyla Francesco Strano ( viyolonsel) ,  kitaplıklarında bulunmuş ve bezenen konçertonun 2. Bölümü 
tanınır; ancak topluluğun Carlo Tonani Venedik I 730; katalog çalışmaları zorunlu ise solo kemanın öne çıkarak 
repertuarı, günümüz müziği ne Vito Patemoster (viyolonsel), olmuştur: ı839'da yayınlanan A. duygulu ezgiyi duyurmasıyla 
kadar geniş bir yelpazeyi de Lorenzo Carcassi Floransa ı 780; Fuchs'un oldukça eksik olan seçkinleşir. Bu havayı gideren ve 
içerir. I 986 yılından itibaren Lucio Buccarella (kontrbas), "Tematik Dizi"sini saymazsak, salisriere öncelik tanıyan neşeli 
yalnızca Ph i lips firması Classics Antonio Mariani Pesara ı678. önce Vivaldi Enstitüsü kurucusu (AIIegro) tempodaki finalle eser 
dizisinde sürdürülen plak Klavsenci Maria T eresa Garatti olan Antonio Fanna, Ricordi son buluL (Süre ı ı ' )  
kayıtları çok daha önce ise Pascal Taskin modeli üzerine yayınevi için hazırladığı sistemde 

başlamıştı. Daha ı 983'te dünya Robert Goble&Sons, Oxford "F" harfinden sonra Romen KONÇERTO, 
çapında satışı ı o milyonu bulan 1986 yapımı klavsende sayılarıyla !'den XII'ye kadar 

plaklarından dolayı topluluk çalacaktıL türlere göre ayırmış, sonra da her LA MAJÖR 
üyelerine platin plak verildi. türü kendi içinde 

İvaidi iki keman için 22 
Vivaldi'nin "Mevsimler" yorumu VİVALDİ numaralamıştır. 1 947'de Gian 

tane konçerto yazmıştır; 
ise, halen Philips'in en çok satan Carlo Malipiero ile başlayan bu 

bunlardan dördü de La 
plakları arasındadıL ı 989'da I İvaidi'nin numaralanan çalışma da bu İtalyan besteci 

Majör tondadıL Ancak Ryom, 
Musici "Mevsimler" i Lazer disk, 750 eseri içinde 500'ü Roma'da yayınladığı katalogda RV552 numarayı taşıyan bu 
VHS, CD, MC ve LP'de çıkacak aşkın konçerto yer alır; "M"; 1948'de Marc Pincherle 

konçertonun ayrı bir özelliği 
şekilde yeniden kaydetti. Lazer bunların içinde de ilk sırayı 254 Paris'te basılan karaioğunda "P"; vardıL Eser bir asıl keman 
disk ve VHS çekimleri,İtalya'nın keman konçertosu oluşturuL Peter Ryom'un 1974'de 

(Violino principale) ve geri 
mistisizmini yakalayabilmek için İkinci sırada ise 30'a yakın Leipzig'te hazırladığı sistemde 

planda kalarak e ko oluşturan 
Venedik'te yapıldı. sayıyla viyolonsel konçertosu "R" harfi eser numaralarının 

diğer keman (altro violino per vardır. Ayrıca Vivaldi bununla önünde yer almaktadıL Tüm bu 
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eco) yanında, zaman zaman sola 
yapan diğer kemanları da içerir. 
Bu uzak yankı (Eco in lontana) 
ile ilginç bir etki oluşturan, 
müzikaliteyi arttıran Vivaldi 
böylece barak çağın bir özelliğini 
İtalyan konçerto stiline 
uygulamıştır. Konçerto neşeli 
(Allegro) tempoda güçlü (forte) 
akarlada başlar. Yine 4/4'lük 
tempodaki ağırca (Larghetto) 
tempodaki bölümde asıl so lo 
keman trillerden de yararlanarak 
etkili, uzun ezgisini, diğer 
bölümlere kontrast oluşturan Si 
minör tonda duyurur. Güçlü 
olarak oktavlarla giren Allegra 
fina! ise, ilk bölüm gibi La Majör 
tonda, ancak 2/4'\ük ölçüdedir. 
(Süre 13 ' )  

KONÇERTO 
Mİ MİNÖR 

e Cene yayınevi sahibi 
Etienne Roger' in az ücret 
ödediğini söyleyen Vivaldi, 

ı 729-30 yıllarında basılan Op. ı ı 
ve Op. ı 2  altışar konçertoluk iki 
diziden sonra başka eserini 
Amsterdam'a vermedi. 

Sola keman, birinci ve ikinci 
kemanlar, vi yola, org (ya da 
klavsen) ve viyolonsel için 
bestdenen Op. ı ı konçertoların 
iki numaralısı " İl Favorito" 
(Gözde) başlığını taşır. 4/4'lük 
ölçüdeki ve çabuk (Allegro) 
tempodaki 1 .  Bölümde so lo 
keman canlı kadanslarla ilgi 
çeker. Ağırca (Andante) 
tempodaki 3/4'lük ölçüdeki 2 .  
Bölümde hafif akorlarla girişten 
sonra solo kemanın arpejleri 
duygu lu bir ezgiyi yansıtır. Yine 
3/4'\ük ölçüdeki ve Mi minör 
tondaki final güçlü bir tutti ile 
başlar ve bu "Gözde" konçertoyu 
sona erdirir. (Süre ı 4') 
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MEVSiMLER 
ivaldi'nin bestelediği 
yüzlerce konçerto 
arasında "Mevsimler" 

başlıklı sola keman ve 
yaylıçalgılar için konçertoların 
özel bir yeri olmasına bir neden 
de eserin dört mevsimi tasvir 
etmesine karşın, tümüyle bahar 
havasını yansıtmasıdır. Vivaldi 
eserine açıklayıcı olarak Bahar, 
Yaz, Sonbahar ve Kış başlıklı 
dört de Sone eklemiştir. Böylece 
müzik tarihinde ilk kez programlı 
eser yaratan da o olmuştur. 

Bestecinin yazdığı sanılan bu 
soneler eserin ı 725'de 
Amsterdam'da La Cene yayınevi 
tarafından basılan ilk 
kopyalarında yer almıştır. Op.S 
olarak nurnaratanan ve " I l  
cimento dell'armonia e 
dell' inventione" (Armoni ve 
buluşun denemesi )  başlığını 
taşıyan ı 2  konçertonun ilk 
dördü olan Mevsimler'in her 
konçertosu da bu sonelerle 
ilişkilidir. Hatta bunu 
kesinleştirmek amacıyla Vivaldi 
her soneyi harflerle işaretiemiş 
ve bunu da partisyanun üzerine 
işlemiştir. Vivaldi tonalite 
konusunda da dikkatli 
davranmış, her mevsimi kendine 
uygun tonalitelerle 
değerlendirmiştir. 

1 .  Konçerto'da BAHAR'ın 
canlılığını, parlaklığını daha iyi 
belirtmek için kemanın en 
parlak ve aydınlık tonalitesi olan 
Mi Majör'ü kullanmıştır. 
Bahar' ın 1 .  Bölümü Allegra'da 
beş tutti ve dört solo pasaj 
vardır. T utti'ler eğlenceli köy 
ezgilerini belirler. Sololar ise kuş 
cıvıltısını, gök gürültüsünü 
(oktavlarla), şimşekleri 
( tremololarla) ve yine çeşitli 
kuşları canlandırır. Sone şu 
sözlerle başlar: "Baharın gelişini 
kuşlar neşeyle karşılıyor, sevimli 
şarkılarıyla kutluyor. 
Kaynakların hafif şırıltısı 
duyu luyor. Zefir rüzgarı hafifçe 
esmekte. Sonra hava kara bir 
mantay la örtülür; şimşek ve 
gökgürültüsü baharı duyurmak 
ister. Ortalık sessizleşince kuşlar 
yeniden sihirli şarkılarına 
başlar" . Baharın 2. Bölümü 
Largo'da ikinci keman pastaral 

bir sahne resimler: "Çiçeklerle 
bezenmiş barikulade bir çayırda, 
yaprakların tatlı hışırtısında keçi 
çobanı yanında sadık köpeğiyle 
sakin yatmaktadır". Bu ağır 
bölümde, partisyanda "çok 
güçlü" çalınması istenilen köpek 
havlamalarını viyola canlandırır. 
Son bölüm Allegra sevimli bir 
kır dans ıdır. "Gaydanın şenlikli 
sesiyle peri kızları ve çoban dans 
ederek, parlak ilkbabarı şanına 
uygun karşılamaktadır". Ancak 
tonalite bir an parlaklığını 
yitirir; Mi minöre dönerse de 
sonuçta yine aynı şenlikli havaya 
kavuşulur. 

2. Konçerto'da YAZ mevsiminde 
kullanılan Sol minör tonali te, bu 
mevsimin bağucu sıcaklığını 
belirtmek için seçilmiştir. Sıcağı 
anlatan ağır girişle başlayan ilk 
bölümde ( Allegra non molto) 
dört tu tti ve üç solo pasaj vardır. 
İlk so lo guguk kuşunu, onu 
izleyen tuttiler kumru ve sakanın 
ötüşlerini canlandırır. Son tu tti 
ise havanın aniden değişerek 
kötüleşmesini yansıtır. Sonenin 
sözleri şöyle: "Yakıcı yaz 
sıcağında çoban ve sürü 
kavrulur; çarnlar tutuşur gibidir. 
Guguk kuşunun çağrısını kumru 
ve saka cevaplar. Hafifçe esen 
meltemle poyraz yarışır birden. 
Küçük çoban şiddetlenen 
rüzgardan korkarak ağlar; 
sürünün geleceği tehlikededir" . 
2. Bölüm Adagio'da ise sola 
keman, çobanın yaklaşan 
fırtınadan dolayı endişesini 
melankolik şekilde anlatır. 
Yaz'ın son bölümü Presto'da 
fırtına patlamıştır. "Korkulan 
doğru çıkmıştır: Gök 
gürlemekte, şimşekler çakmak ta, 
yağan dolu ürünü, gururlu 
buğday başaklarını kırmaktadır". 

3. Konçerto SONBAHAR Fa 
Majör tondadır. İlk bölüm 
Allegro, ürünü kurtaran 
köylülerin sevincini anlatır; 
içkiden sarhoş olanların 
yürüyüşünü sola keman 
akrobatik hareketlerle çizer: 
"Köyde herkes dans ve şarkılarla, 
mutlulukla bereketli ürünü 
kutlamakta ve Baküs'ün içkisini 
bol bol tatmakta, uykuyla bu 
sevinç sona ermektedir". 2. 
Bölümde (Adagio molto) 
"Şarkılar ve danslar bitmiştir. 

Hava sakin ve güzeldir. Ve 
mevsim onları en tatlu uykuya 
çağırır" . 3. Bölümde (Allegro) 
sakin hava birkaç klavsen 
arpej iyle değişir: "Gün ağınrken 
avcılar boru lan, tüfek ve 
köpekleriyle ava çıkar, kaçan 
hayvanı sürerler. Tüfek ve 
köpekleri n çılgın seslerinden 
ürken sinirli hayvan yaratanır ve 
güçlükle kaçınayı dener; fakat 
ölür". 

Fa minür tondaki ciddi 4. 
Konçerto KIŞ, belki eserin en 
sistemli canlandırılan ıdır. 1 .  
Bölüm ( Allegra non ınolto) 
soğuğu anlatan bir tu tti ile 
başlar: "D<ındurucu soğukta 
gümüş gibi parlayan karda, buz 
gibi poyraz estiğinde herkes 
ayaklarını yere vurur, acı donda 
dişler takırdar" . 2. Bölüm 
(Largo), evde ocak başındaki 
rahatı tasvir etmek için daha 
sıcak bir tonda, Mi bemol 
Majör'dedir. Tüm eserin en 
başarılı olduğu kabul edilen bu 
bölümde keman, yağmuru 
canlandıran diğer çalgıların 
16'lık notalarta pizzicatosu 
eşliğinde nefis bir ezgiyi duyurur. 
"Günler sakin ve mutlu ocak 
başında geçer. Dışarda yağmur 
herkesi ıslatırken, buzlar 
üzerinde kayıp düşmernek için 
birçokları dikkatli yürürken" .  
Eserin finalinde (Allegro) herkes 
yine dışarda, soğuktadır: 
"Buzların üzerinde yürüyen ler, 
kayanlar sonunda düşer. Buzlar 
kırılıncaya kadar tekrar denerler. 
Kapalı kapılar ardında lodos, 
poyraz ve diğer bütün rüzgarlar 
yarış ır. İşte bu Kış'tır ama yine 
de neşelidir". (Süre 44') 
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I MUSICI 

Giovanni PAISIELLO ( 1 740- 1 8 1 6) 
Dörtlü, Mi bemol Majör Op.23 / Quartet in E fiat Major, Op.23 

* Larga cantabile * Allegra *Grave maestasa * Allegra 

Luigi BOCCHERINI ( 1 743- 1 805 ) 
Viyolonsel Konçertosu No. 7, Sol Majör, G.480 / Cello Concerto No. 7 in G Major, G.480 

* Allegra maderata * Adagia * Allegra 
Viyolonsel/cello: V ito Paternoster 

Tomaso GIORDANI ( 1 730- 1 806) 
Klavsen Konçertosu, Do Majör/Harpsichord Concerto in C Major 

* Allegra * Larghetto * Allegra spiritasa 
Klavsen/harpsichord: Maria T eresa Garatti 

ARA / INTERMISSION 

Alessandro ROL LA ( 1 7 S 7- 1 84 1  ) 
Viyola Konçertosu, Mi bemol Majör, Op.3 / Viola Concerto in E fiat Major Op.3 

*Andante sastenuta-Allegra *Larga *Randa (Allegra) 
Viyola/viola: Massimo Paris 

Gioacchino ROSSINI ( 1 792- 1 868) 
Yaylıçalgılar için Sonat No.3, Do Majör/Sonata for Strings in C Major No.3 

* Allegra * Andante *Maderato 

II A E LL7 
İ talyan Kültür Merkezi / l talian Culture Centre in Istanbul 
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PAİSİELLO BOCCHERİNİ bilinmektedir. Bu diziden olan ı 777'de Dublin'de İtalyan 

DÖRTLÜ KONÇERTO, 
altı konçertonun da yine Paris'te operasından örnekler vermiş ve 
müziksevedere sunulduğu İrlanda'ya yerleşmiş; SO' yi aşkın 1 8. Yüzyıl sonundaki en SOL MAJÖR tahmin edilmektedir. opera, İtalyanca ve İngilizce 

etkili ve başarılı opera u yıl doğumunun 250. 
Konçertoların orijinal el şarkıları yanında özellikle 

bestecisi sayılan Paisiello yazmaları kaybolduğu için onları klavyeli çalgılar için pekçok oda 

bu alandaki ilk örneklerini 
yıldönümü nedeniyle tekrar düzenlemek, taklitlerini, müziği eseri de yazmıştır. 

Kuzey İtalya'da bestelemiş, 
anılan ve eserleri daha çok ilgisiz bir araya getirilişlerini Bilinen konçertoları arasında çalınan İtalyan besteci 

ı 766'dan sonra Napali'ye Boccherini bu ilgiye çoktan hak 
ayıklamak uzmanları epeyce Op. ı 9 Flüt Konçertosu ile 

yerleşmiştir. ı o Yıl sonra Çariçe kazanmıştır. Bir viyolonsel 
yarmuş tur. Op. ı 4, 23 ve 33 olarak ta üç 

Il. Katerina'nın çağrısıyla virtüozu olarak hayata atılan Üç bölümlü Sol Majör konçerto Klavsen (piyano) Konçertosu yer 
Petersburg' a giderek sekiz yıl besteci konçerto alanında orta neşeli ( Allegra moderato) alır. Bunlardan tek yayınlananı 
içinde pekçok opera, sahne eseri yalnızca viyolonsel için bir tempoda başlar. So lo Do Majör Op.23 konçerto, 
yazmış; saray orkestrasını bestelemiş ve ı 2 konçerto ile bu viyolonsele verilen figürler, diğer geleneksel Çabuk-Ağır-Çabuk 
yönetmiş, ı 785'de Napali San alanda Vivaldi'yi aşamamışsa da ünlü Si bemol Majör tempolu konçerto stilinde 
Carlo Operası'na bağlanarak çağdaşları arasında bir rekor konçertodakine oldukça yazılmıştır ve İtalyan opera 
uzun yıllar çalışmıştır. N apoiyon kırmıştır. yakındır. Eserin bu en uzun ezgilerine benzer temalarıyla 
ile ilgisi yüzünden ülkesinde bölümünde sola çalgı, ancak seçkinleşir. 
oldukça sıkıntı çekmiş, Napali Konser kariyerine Paris'de hafif eşlikte belirginleşir, ön 
sarayında istenmeyen kişi olarak başlayan sanatçının çalışını fazla plana çıkar ve temayı 
yaşamının sonunda işsiz sert bulan ve alkışlanmadığını çeşitlemelerle geliştirir. Bölüm ROL LA 
kalmıştır. Rusya'da İtalyancanın bir tutti ile sona erer. VİYOLA pek aniaşılmaması nedeniyle Çok hafif başlayan ağır (Adagio) 
enstrümantal alana yönelerek tempodaki 2. Bölüm KONÇERTOSU 
müziğine yalın, renkli, berrak ve Grützmacher'in el atmasına 
sıcak bir anlatım kazandırmış; değer bir güzelliktedir. Sol minör 
üflemeçalgılar için tonda, hüzünlü ve duygulu Milano'Ja eğitim 
divertimentolar, sanatlar, yapısıyla soliste kendi görmüştür. 1 782'de Parma 
kaprisler bestelemiştir. sonmitesini ıspatlamak için dükalığında önce viyolacı, sonra 
Paisiello özgeçmişinde Milana yeterli olanak sağlar. Buna kemancı, en sonunda da orkestra 
valisinin eşi için ı 774'de ı 2  uymak için de orkestra eşliği çok yöneticisi olarak 1802'ye kadar 
yaylıçalgılar dörtlüsü, Parma hafif tutulmuştur. çalışmış; ertesi yıl Milana La 
Prensesi için altı piyano Neşeli (AIIegro) tempodaki 3. Scala orkestrasına 
konçertosu y:rzdığını belirtir. anlatan haberlerin yayılmasıyla Bölüm bu kez şen triyole'lerle konsertmayster ve yönetici 
Bunun dışında özel olarak sipariş Boccherini'nin solistliği telaşlı ve hafif biçimde gelişerek olarak çağrılmıştır. 1 808'den 
üzerine, ölüm, doğum, taç giyme bırakarak İspanya'ya yerleştiği esere daha çekici bir bitiş sağlar. sonra da hem keman, hem de 
törenleri için de beste yapmış; öne sürülür. Dokuz yıl İspanya'da Girişteki enerjik tutti'den sonra viyola profesörü olarak Milana 
altı kuarteti de ı 780'de Paris'te kaldıktan sonra, kendi de da viyolonsel temayı alarak Konservatuarı'nda görev almış, 
yayınlanmıştır. Onun Op.23'ü viyolonsel çalan Prusya Kralı Il .  tekrarlar ve orkestrayla uyumlu ölümünden altı yıl önce bu 
oluşturan altı kuartetinin de tlüt, Wilhelm'in yanında çalıştığı ve olarak geliştirirken virtüoz kurumdan ayrılmıştır. Milana'da 
keman, viyola ve viyolonsel için onun için sürekli olarak yaylılar pasajlar sergiler. (Süre ı6' ) insan ve sanatçı olarak 
yazıldığı ve sonradan diğer dörtlüsü ve beşiisi yazdığı olağanüstü saygınlığı olan Rolla, 
çalgıtara uygulandığı tahmin bilinmektedir. 30'u aşkın 

GİORDANİ 
orkestradaki üstün otoritesiyle 

edilmektedir. vi yolansel sonatının bazı Spohr'un da övgüsünü kazanmış, 
Paisiello'nun bu diziden bölümlerinden de Dresden'li KONÇERTO, Paganini'ye uzanan tekniğe 
üçüncüsü olan Mi bemol Majör viyolonselist Grützmacher'in bir sahip öğrenciler yetiştirmiştir 
Dörtlü'sü de, oda orkestrası konçerto oluşturduğu anlatılır. 00 MAJÖR (oğlu G. Antonio Rolla'nın 
uygulaması şeklinde Bu uydurma konçertoda -bu antik arya "Caro mi 

Parına'da Paganini'nin hacası 
yorumlanarak daha renkli bir günkü konserde yorumlanacak "in besteci'i 

olduğu da söylenir). 
anlatım kazanmaktadır. Bu eser olan- Sol Majör (G480) Giordani, Nap, ıl ili Eserlerinin ilk örnekleri Paris, 
ağır ve şarkı söyler duygucia konçertonun Adagio bölümü tanınmış bir müzikçi aileden Viyana ve Offenhach'da 
(Largo cantabile), neşeli kullanılmıştı . . .  gelmektedir. Baba Carıııine, yayınlanmış, diğerleri ise 
(AIIegro), törensel ağırlıkta Parisli eleştirmenlerin haşin oğulları Tomaso ve Giuseppe ile Milana'da Ricordi tarafından 
(Grave maestoso) ve yine neşeli bulmalarına karşın -bu diğer Giordani'ler ı 753 'den basılmıştır. Bunlar arasında üç 
(AIIegro) tempolarda dört konçertolar incelendiğinde- sonra İngiltere'ye yerleşmişler; keman ve üç viyola 
bölümden oluşur. Boccherini'nin tekniğinin epey ailenin altı üyesi de çeşitli konçertosu, viyola için bir 

ileri olduğu anlaşılmaktadır. zamanlarda, özellikle opera Concertino, iki senfoni, 

Boccherini bu Sol Majör alanında önemli rol oynamıştır. serenadlar, oda müziği eserleriyle 

konçertosunda herhangi bir Tomaso Giordani ı 762'de 
keman ve viyola için öğretici 

tarih belirtmemiştir. Ancak Londra'da Haymerket 
etüdler bulunur. Basılmamış 

ı 770'de Paris'te yayınlandığı Tiyatrosu'unda söylemiş, 
eserleri arasında ise 7 keman ve 
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1 2  viyola konçertosuyla daha 
birçok besteleri vardır. 

Rolla'nın Op.3 Vi yola 
Konçertosu onun ilk 
bestelerinden biri olmakla 
birlikte gelişmiş stiline çok 
uygun biçimde, parlak figürlü, 
duygu yoğunluklu ve akıcıdır. 
Genellikle ağır bölümden sonra 
yer verdiği ya bir Polonez, ya da 
bir Rondo, onun erken romantik 
virtüozluğa ilgi duyuşunu ve -
kendisin de sahip olduğu- parlak 
tekniğini yansıtır; ilk 
konçertoları da çağdaşı Viotti'de 
de görülen Fransız etkisini 
anımsatır. Mi bemol Majör 
Viyola Konçertosu ağırca ve 
direngen (Andante sostenuto) 
girişle başlar ve asıl tema, bunu 
izleyen neşeli (Allegro) bölmede 
sergilenir. Ağır ( Largo) ve 
duygusal 2. Bölümü Rolla 
stilinde neşeli (Allegro) bir 
Rondo izler ve soliste tekniğini 
sergileme olanağını verir. 

ROSSİNİ 
SONAT N0.3 

'-"-'"'"uı.u Fransız 
Devrimi'nden sonraki 

yıllarda, Fransız 
ordusunun kuzey İtalya'yı işgali 
sırasında geçen Ressini'nin daha 
1 2  yaşındayken Ravenna'da 
1 804 yaz tatilinde yazdığı altı 
yaylıçalgılar dörtlüsü (Sona ta) 
uzun süre unutulmuştur. Bu 
eserleri 1 9 5 1  yılında İtalyan 
besteci A. Casella 
Washington'da bulmuş, 1954'de 
yayınianmasını sağlamıştı. 
Aslında birinci ve ikinci keman, 
viyolonsel ve kontrbas için 
yazı lan bu eserler günümüzde 
çoğu kez yeni düzenlemelerle, 
senfonik orkestralar veya 
yaylıçalgılar toplulukları 
tarafından da çekici şekilde 
yorumlanmaktadır. Büyük bir 
Mozart hayranlığıyla yalnızca 
ustaca değil, hem de zarif 
biçimde müzikal bir duyguyla 
yazılan bu altı sonat içinde, finali 
ağırca tempoda sona eren tek 
sonat, Do Majör tondaki 
üçüncüdür. 

Her çalgıya, hele ikinci keman, 
viyolonsel ve kontrbasa güç, 
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adeta virtüoz görevler yükleyen 
3. Sonat'ın hızlı tek bölümü 
birinci (Allegro) bölümdür. İki 
ternal ı olan bu bölüm diğerlerine 
göre uzun tutulmuştur ve 
gelişimin yerini -Mozart'a pek 
benzemeyen- küçük bir 
Divertimento bölmesi alır. 

Minör tondaki 2. Bölüm 
(Andante) alışılmamış şekilde -
bu kez Mozart'ın ciddi yönünü 
anımsatır biçimde- duygu 
yoğunluğunu yansıtır. Diğer beş 
sonatta da son bölümlerin 
Rondo biçiminde olmasına 
karşın, Do Majör Sonat'ın 3 .  
Bölümü (Moderato) orta hızda, 
Rondo biçiminde olmayan tek 
finaldir ve sade çeşitlemelerle 
işlenmiştir. Bu çeşitlernelerin 
birinde kontrbasa verilen güç 
so lo pasajda bu çalgı, adeta 
komik operaların Buffo (komik) 
bası rolündedir. 

Diğer beş sonat normal 
yaylıçalgılar dörtlüsü olarak 
düzenlenmişse de, üçüncü 
sonatın -kontrbasın kendine has 
özelliklerinin yitirilmemesi için
kuarter transkripsiyonu 
yapılmamıştır. (Süre 1 1  ' )  
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BERLIN HLARMONI OORTLUSU 
PHILHARMONIA QUAR I E I .  BERLIN 

Daniel SRABRA W A, 1 .  keman/1st violin, Christian ST ADELMANN, 2.  keman/2nd violin, 
Neithard RESA, viyola/viola, Jan DIESSELHORST, viyolonsel/cello 

Benal TAN RI SEVER, piyano/piano 

Wolfgang Amadeus MOZART ( 1  756- 1 79 1 ) 
Yaylıçalgılar Dörtlüsü No. ı 4, Sol Majör, KV387 1 String Quartet No. ı 4  in G Major, KV387 

*Al/egra vivace assai *Menuetto: Allegra *Andante cantabile * Malta allegra 

Robert SCHUMANN ( 1 8  ı 0- ı 856) 
Piyanolu Beşli, Mi bemol Majör, Op.44 1 Piano Quintet in E fiat Major, Op.44 

* Allegra brillante *In moda d' una Marcia. Un poco Largamente-Agitato 
*Scherzo . Malta vivace * Allegra ma non troppo 

Piyano/Piano: Benal Tanrısever 

ARA/INTERMISSION 

Johannes BRAHMS ( 1 833- ı 897)  
Yaylıçalgılar Dörtlüsü, Do minör, Üp. S ı No. ı 1 String Quartet in C minor, üp. S ı No. ı 

* Allegra * Romanze . Poco adagio * Allegretto malta moderata e comodo-Un poco piu animata * Allegra 

Ulvi Cemal ERKiN ( 1 906- 1972 )  
Piyanolu Beşli 1 Piano Quintet 

*Moderato * Ada�o mesto * Ritmico e ener�co * Allegra vivo 
Piyano/Piano: Benal T annsever 
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BERLiN 
FİLARMONİ 
DÖRTLÜSÜ 

irlikte çalmaya 
başladıklarından yalnızca 
birkaç yıl sonra, Londra'da 

Wigmore Hall'da verdikleri 
konserlerden sonra 
eleştirmenlerden biri dörtlü için, 
"Dörtlülerin en iyisi" demişti. 
Yehudi Menuhin ise dördünün 
notalarının üzerine, "Her zaman, 
sizin çaldığın ız kadar güzel 
çalınan müzik dinlemeyi hayal 
ederdim" diye yazmıştı. 

Berlin Filarmoni Orkestası'nın 
önde gelen dört müzisyeninden 
oluşan Berlin Filarmoni 
Dörtlüsü o günden beri, bütün 
dünyaki oda müziği dinleyicileri 
arasında gittikçe artan bir ilgiyle 
izlenmektedir. Dörtlü, senfoni 
dalındaki eşsiz deneyimlerini oda 
müziğinde kullanarak oldukça 
yüksek bir sanatsal düzeye 
ulaşmıştır. Grup kendini belli bir 
türe ya da ak ıma bağlı görmez ve 
her seferinde bir eseri 
yorumlamanın değişik yolunu 
arar. Dörtlü, radyo yayınları ve 
plak kayıtlarının yanısıra 
Avrupa, Amerika ve Japonya'da 
düzenli olarak konserler 
vermekte ve uluslararası 
festivaliere katılmaktadır. 

Repertuarlarında Haydn'dan 
çağdaş müziğe kadar tüm k uarter 
edebiyatını bulunduran 
topluluk, programlarında 
özellikle az bilinen ve ender 
çalınan yapıtiara yer 
vermektedir. 

Benal Tannsever 
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DANiEL SRABRA W A 
/ . keman 
Polanya'nın Krakow şehrinde 
doğan sanatçı Z. Slezer'den ders 
aldı. Uluslarası birçok yarışınada 
ödüller kazanarak 1 979'da 
Krakow Radyo Senfoni 
Orkestrası'na konser salisri oldu. 
1983'te Berlin Filarmoni 
Orkestrası'na katıldı ve 1986'dan 
beri de orkestranın 
başkemancılığını yapmaktadır. 

CHRiSTiAN 
STADELMANN 
2 .  keman 
Berlin'de doğan Stadelmann 
Berlin Sanat Yüksek Okulu'nda 
T. Brandis'ten ders aldı. Bir 
dönem Alman Gençlik 
Orkestrası'nda çaldıktan sonra, 
1985'te Berlin Filarmoni'ye 
katıldı.Halen arkesrrada ikinci 
keman grup şefidir. 

NEiTHARD RESA 
viyola 
Yine Berlin doğumlu bir sanatçı 
olan Resa, aynı kentte 
Schwalbe, Köln'de ise Max 
Rostal'dan dersler aldı. Okulu 
bitirdikten sonra ABD'de 
Michael T ree ile çalıştı. 1978'de 
Alman Müzik Vakfı'nın açmış 
olduğu yarışınada birincilik 
ödülünü aldı ve yine aynı yıl 
Berlin Filarmoni Orkestrası'na 
vi yola grup şefi oldu. 

JAN DiESSELHORST 
viyolonsel 
Marburg'da doğdu ve önce 
Frankfurt'ta A. Malzahn'dan, 
daha sonra da Berlin'de W. 
Boettcher'den dersler aldı. 
Eğitimi sırasında birçok ödül ve 

burs kazandı; henüz öğrenciyken, 
1 979 yılında Berlin Filarmoni 
Orkestrası'nda çalmaya başladı. 

BENAL TANRlSEVER 
piyano 

üzik eğitimine Ferdi 
Statzer ile İstanbul 
Konservaruan' nda 

başlayan Benal T anrısever, 
)u illiard Müzik Okul'nda Joseph 
Raieff ile çalıştı, "Bachelor" ve 
Master of Music" derecelerini 
aldı. Eğitimini Berlin'de Sanatlar 
Yüksek Okulu'nda Prof. Georg 
Sava ile sürdürdü ve 
"Virtüozluk" ünvanını kazandı. 

Camegie Hall ve Lincoln 
Center (New York) ,  Berlin 
Filarmoni, Stuttgart Lieder 
flalle, Beethoven Evi (Bonn) ve 
Birleşmiş M illetler olmak üzere 
birçok önemli konser salonunda 
resiraller ve Sibelius Orkestrası, 
Berlin Filarmoni Dörtlüsü, New 
York Senfon i Orkestrası 
eşliğinde konserler verdi. Berlin, 
İstanbul ve Azelea (ABD) 
festivallerine katıldı. Avrupa ve 
ABD'de çeşitli radyo ve 
televizyon programlarında çaldı; 
k ısa süre önce Alman 
Televizyonu müziği ve özel 
yaşamı konusunda bir 
dokümanter film hazırladı. 
1 989'da "Olağanüstü Amerikalı 
Kadınlar" dan biri olarak seçildi. 

199 ı 'de Berlin Senfoni 
Orkestrası ile Ankara 
Festivali'nde, İstanbul ve İzmir 
Senfoni orkestralarıyla ve 
Ankara Yaylıçalgılar Dörtlüsü ile 
Kopenhag'da konser verdi. 
ı992'de Faroe Adaları'nda 
verdiği resiralde Türk 
bestecilerinin eserlerini 
seslendirdi. 

MOZART 
DÖRTLÜ NO. l4  

aşamı boyunca 26 
yaylıçalgılar dörtlüsü 
yazan Mozart, ı 5 yaşında 

ilk kuartetini (KV80) İtalya'da 
bestelemişti. Önceleri daha çok 
İtalyan stilinde Divertimento 
benzeri eserler veren genç 
besteci, daha sonra Haycin'ın 
kuartetlerini de tanımış ve ilgi 

duymuştu. Viyana'da ı 773 'de 
yazdığı altı kuartetten aşağı 
yukarı on yıl sonra tekrar bu oda 
müziği türüne döndü ve ı 784-85 
yılları arasında, Haydn'a ithaf 
etmesi nedeniyle "Haydn 
Dörtlüleri" adını taşıyan altı eser 
yazdı: Böylece genç Mozart, 
kuartet ustası Hanydn'ın 
ı 78 ı 'de bestelediği "Rus 
Kuartetleri"nin etkisiyle bu 
türdeki en çekici eserlerini 
veriyordu. 

Genellikle neşeli atmosferiyle 
birlikte, Mozart' ın müzik 
çalmanın üstün zevkini 
olağanüstü biçimde 
gerçekleştirdiği bu eserleri, oda 
müziği yaratılannın doruğa 
ulaşmış bu dörtlülerini ilginç bir 
ithaf rnekruhuyla Haydn'a 
gönderen Mozart, İtalyanca şu 
satırları yazmıştı: "Aslında kolay 
ve işlek çalışma adetim olmasına 
karşın, benim altı çocuğum uzun 
ve yorucu bir çalışma sonucu 
meydana getirildi . . .  " Gerçekten 
de 28 yaşındaki besteci, 
gençliğinde ı O yıl önce yaptığı 
gibi ustasını taklit etmemiş, 
ancak iki yıl çalışmış olmasına 
karşın hiç te yorulmuş izlenimini 
yaratmayan bir olgunlukla, "Rus 
Kuartetleri"nden yola çıkmış 
olsa bile kaygısızca, bazan Bach'a 
özgü çoksesliliği kendi stilini 
zedelemeden 
değerlendirebilmiştir. İ talyanca 
başlıkla, "Composti e Dedicari al 
Signor Giuseppe Haydn" 
ibaresiyle 1 785'de Viyana 
Artaria yayınevi tarafından 
yayınlanan bu "Sei 
Quartetti"nin ilki Sol Majör 
tondaki (KV387) ,  sıralamaya 
göre Mozart'ın bu alandaki 
andördüncü eseridir. Op. lO  
olarak yayınlanan dizinin ilki 
aslında ı 782'de Viyana'da 
bestelenmiş ve ertesi yıl tekrar 
elden geçirilmiştir. Haffner 
Senfonisi ve Saraydan Kız 
Kaçırma operasıyla aynı yıl 
bestelerren bu eser, o çağda 
yazılmış en zengin gelişimi 
içeren kuartettir. Tüm bölümleri 
de Sol Majör tonda olan dörtlü, 
diğer beş kuartet gibi bir 
Menuetto'yu içerir. 

ı .  Bölüm neşeli ve oldukça canlı 
( Allegra vivace assai) tempoda 
4/4'lük ölçüdedir. Dizinin diğer 
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kuartetlerine örnek olacak SC HUMANN min ör to nda başlar- Liszt' in BRAHMS 
şekilde yeni bir tematik anlayış 

PİYANOLU BEŞLi 
tanımladığı gibi, gerçekten bir 

DÖRllÜ, 00 MİNÖR değerlendirilmiştir- Bölümde iki Matem Marşı benzeri çekingen 
tema egemendir: Lirik onser piyanisti olmak temayla başlayan bölüm, bugün üzik tarihinin garip 
karakterdeki ilk tema, isteyen, ancak yanlış bir Schumann' ın şaheserleri cilvelerinden biri de 
başlangıçta kontrpuanla uygulama ile parmağını arasında kabul editiL Burada üç Alman besteci 
hazırlanmış şekilde, benzetim sakatiayan Alman besteci tema belirginleşir: Önce, Brahms' ın 20 kadar kuartet 
( imitasyon) ve tematik olarak Schumann bu aşkını oda karanlık marş ritmiyle kesik yazmasına karşın geriye ancak üç 
gelişen motiflerle daha ilk müziğine de yöneltmiş, üç duyurulan Do minör temayı(A), tane bırakmış olmasıdır .. . 
ölçülerde geliştirilir. İkinci yaylıçalgılar kuartetinden sonra orta bölmede ışıklı bir ezgi gibi Schumann'ın daha ı853 ' te 
kemanın duyurduğu marş benzeri bu alanda yalnızca piyanolu üçlü, beliren Do Majör tondaki yayınladığı -bugün bile hala 
enerj ik ikinci tema ise birinci dörtlü ve beşli yazmıştır. Op.44 tema(B) izler- Bu ikinci tema yayımını sürdüren- "Neue 
kemanla güçlü olarak tekrar piyanolu beşli onun, bu üç birinci kemanda içtenlikli bir Zeitschrift für Musik"te (Müzik 
edilirken, çok kısa bir alanda kuartetini bitirdikten ve dua gibi 2/4'lük notalarla için Yeni Dergi) Brahms'ı bir 
güçlü-hafif (piano-forte) Bohemya kaplıcalarında yansırken, ikinci keman ve "müzik Mesihi" olarak 
efektlerle daha belirginleşir, dinlendihen bir-iki hafta sonra vi yola sekizlik notalarla katılır; göstermesi, göklere çıkarması, 
tınısı adeta parlaklaşır- 1 842 Eylül-Ekim aylarında piyano ise triyolelerle bu tınısal daha biçbir eseri basılmamış olan 
2. Bölümde Mozart, ölçünün yazdığı ilk eser oldu. Beşli yi, iki çekiciliği destekler- Tekrar 20 yaşındaki Brahms'a büyük bir 
vurgulamasız bölmesinde beliren yıl önce evlendiği eşi "Ciara sergilenen birinci temadan(A) mesuliyet yüklemiş; zaten 
forte'yi kullanım tekniği Schumann'a -doğumu Wieck- sonra, canlı ve heyecanlı Beethoven gibi bir Ulu'nun 
uygulamaktadır. Neşeli adanmıştır" başlığıyla ithaf eden (Agitato) tempoda üçüncü gölgesinde yetişen genç besteci 
(AIIegro) tempodaki ve 3/4'lük besteci, 1 843 Ocağında, tema( C) duyurulur. Piyanonun böylece daha kaygılı olmuş, 
ölçüdeki Menuetto, ayrıca Leipzig'te eserin yorumlandığı akarları sakinleşince, birinci kendini eleştirmekte daha da 
kromatik pasajlada da güçlen ir. konserde, ilk kez tanıştığı Berlioz tema(A),  ikinci tema(B), birinci ileri gitmiştir-
Birinci keman eşliksiz, forte- ile birlikte hazır bulunuyordu. tema(A) sırasıyla bölümün Brahms'ın dostlarıyla 
piano ile yükseldikten sonra Berlioz'un onayladığı eseri, ABACABA şeması tamamlanır- yazışmalarından öğrenilen bu 20 
tema melodik bir görünüm yenilik eğilimli Liszt, "Akademik 3 .  Bölüm çok canlı (Molto kuartet arasında, 40 yaşına 
kazanırken, viyola da karşı klasiklikte ve fazla Leipzigvari" vivace) tempoda bir Scherzo'dur. gelmiş bestecin in ı 873'de 
kromatik hareketle diğer buluyor; ikinci bölümdeki 6/8'1ik ölçüde, Mi bemol Majör Simrock'a yayın için gönderdiği 
çalgıtara yol açar. Karanlık matem marşının sürekli tonda başlayan ve eseri tekrar bu ilk dörtlüsünün ( Op.5 1  No. ı ,  
minör tonda beliren T rio tekrarlanan temasını bu nedenle eski canlılığına kavuşturan bu Do minör) ne zaman yazıldığı 
bölmesi de iki kısımdan oluşur: beğenmiyordu . . .  Ancak müzik sürükleyici Scherzo'da buna, bir kesin olarak bilinmemektedir-
Tutkulu trillerle yükselen tema, uzmanlarınca Schumann' ın en gam biçimi sıralanan yüklelişler 1865 yılında Brahms, dostu 
hafifçe sönen sakin tema ile başarılı, en olgun yapıdaki ve önayak olur. Bu bölümdeki bir büyük kemancı Joachim'e 
karşıtlık yaratır. ateşli oda müziği olarak özellik te, ayrı karakterde, ayrı yazdığı mektupta Do minör 
3. Bölüm 3/4'lük ölçüde, ezgisel 

tanımlanan bu eser dört tonalitede iki ayrı küçük T rio kuartetini tamamladığını 
ve ağırca (Andante cantabile) 

bölümden oluşur- bölmesinin belirişidir. Bunların bildirmiş, ilk yorumu yapmasını 
tempoda, sakin ve sade l .  Bölüm parlak ve çabuk herbiri kendi çapında bir istemiştir. Yayıncı Simrock ta 
havadadır. Bu ezgiselliği önce (AIIegro brillante) tempoda, Perpetuum mobile (sürekli merakla onun dörtlülerini 
birinci keman dile getirir ve 4/4'lük ölçüde, Mi bemol Majör devinim) hareketindedir. Daha bekliyordu. 1869 Haziranında 
diğer çalgılada diyaloga girer. tondadır. Hemen etkili, parlak ezgisel ve sakin ternal ı ilk Trio, Brahms ona sabretmesini, prova 
Sanat formunda ancak gelişimsiz bir başlangıçta giren bölüm sanat huzursuz bir aceleyle yüklü ikinci olanaklarını araştırdığını 
olan bölüm, yükselen üç sesli bir formunun mükemmel bir T rio ile karşıtlık oluşturur- yazıyordu. Aynı günlerde Clara 
tını içinde süslemelerle örneğidie İlki parlak, ateşli ve 4. Bölüm çabuk, ama pek kıvrak Schumann anıları nda, 
belirginleşir- Mi bemol Majör tonda, ikincisi olmayan (AIIegro, ma non Brahms'ın olağanüstü iki kuartet 

4. Bölüm çok çabuk (Molto 
lirik ve çekingen iki tema troppo) tempoda, 4/4'lük ölçüde, bölümünü dinlediğini, ancak 

allegro) tempoda ve 4/4'lük 
kontrast oluşturur. Birinci tema ana tonalite Mi bemol Majör bunlardan birinin zevkine 

ölçüdedie Füg ile sanat 
ferah bir gelişimden sonra çekici tonda, canlı ve güçlü olmasına uymadığını belirtiyordu, Belki de 

formunun karışımıyla oluşmuş 
bir değişimle biraz sakin şekle karşın romantik yapıda, zengin bu nedenle Brahms yeni 

biçimde üç ayrı temanın işlenişi 
girer- İkinci tema ise piyano buluşlu motiflerle sunulan düzeltmeler için 1873'e kadar 

Jüpiter Senfonisi'nin finalini 
tarafından tatlı (Dolce) bir Rondo benzeri bir finaldir; ayrıca bekliyor, o yıl Op. S l  içinde 

anımsatır. Böylece Mozart, ilerki 
anlatımla sunulur ve önce tını renkliliğinin ve ton yeralan iki kuarteti (No. ı Do 

senfonilerinin olgunluğunu daha 
viyolonsel, sonra da viyola değişimlerinin(modülasyon) minör ve No.2 La minör) ortaya 

1 782'de bulmuş gibidir-
tarafından cevaplanır. Ancak başarıyla sunuluşu çekiciliğini çıkarıyordu ... Bu iki dörtlüyü de 

(Süre 29') 
gelişirnde ise piyano, arttırır- İlk bölümün parlak Brahms arkadaşı, ünlü Viyanalı 
yaylıçalgılara karşı egemen, birinci teması -Schumann'da cerrah ve amatör müzikçi 
sanki bir konçerto havasındadır- çok kez görüldüğü gibi- tekrar Theodor Billroth'a ithaf etti ve 
2. Bölüm, bir Marş tarzında, kullanılarak tüm çalgılarda özgeçmişini yazan Max 
biraz ağırca (İn modo d'una oluşturulan çoşkulu ve tutkulu Kalbeck'e göre, o günlerde kızgın 
Marcia-Un poco Largamente) bir Fugato ile doruğa ve bitişe olduğu kemancı Joachim'e, hiç 
tempoda, 4/4'lük ölçüde, Do ulaşılır. (süre: 30' ) olmazsa bunlardan birini 

so 
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adamayı düşünmed i; hem de pizzicato'larını bile özletecektir. ve bale müzikleri ( Karagöz ve bir motifle vurgulanır. Bu 
ikinci kuartetinde, ikisinin 4/4'lük ölçüdeki 4. Bölüm, yine Keloğlan) yanında, piyano motife, dördüncü tekrarında bir 
gençlik anıları olan F.A.E (Frei birinci gibi çabuk (Allegro) ( 1 942) ve keman ( 1 947) beşinci nota katılır ve bu temel 
aber ei nsam-Özgür ama yalnız) tempoda ve Do minör tonda kısa konçertoları, piyano ve orkestra üzerine viyolonsel dar aralıklı 
temalarını kullanmasına karşın! . .  bir finaldir. Önceki bölümlerden için Senfoni Konçertant ( 1 966), ( interval) hüzünlü bir melodi 

Do minör kuartet bestecinin temalar kullanılır: Birinci çokseslendirilmiş halk türküleri duyurur. Bu elejik ezgi diğer 

1876 yılına ait l .Senfoni'siyle, bölümün girişindeki noktalı ( 1 932-196S ) ,  solo piyano için çalgılara da ulaşarak sürekli 

tonaliteden başka benzerl ikler de tema ve sakinleştirici temadan parçalar (Damla 19 3 1 ,  Duyuşlar tekrarlanır. Bir Passacagl ia 

gösterir: İlk ve son bölümlerdeki sonra yine sinirli huzursuzluk 1 937, Sonata ı 946, 6 Prelüd karakterindeki bölümde, bu 

tutkulu gerilim, aynı temaların başlar. Bu arada tatlı ( Dolce) ı 967) yazan Erkin'in oda müziği özellik orta bölmede, bas seslerde 

finalde de kullanımı ilginç bir anlatımla güzel bir yan tema eserleri bir yaylıçalgılar dörtlüsü davul vuruşlarını anımsatan beşli 

bütünlük oluşturur. ortalığı sakinleştirirse de ( 1 936) ile Piyanolu Beşli'den aralıklar üzerine kurulan fugato 

1 .  Bölüm çabuk (Allegro) bölümde eski karanlık hava oluşur. ile daha da belirginleş ir. Sonra 

tempoda, 3/2'lik ölçüde, karanlık belirir ve sert akodada bitişe Berlin kenti bombalanırken, 
yine başlangıçtaki gizemli ve 

adeta trajik bir havadadır. Tek kadar sürer. (Süre 34' ) piyano konçertosunun Ferhunde 
hüzünlü girişin bir Kanon 

tek ayırdedilebilen motifler ERKİN: BEŞLi 
Erkin tarafından Berlin Şehir 

biçimde çok güçlü (fortissimo) 

birbirleriyle uzun olmayan, Orkestrası eşliğinde çalındığı yıl, 
yükselişi ve çabucak sönüşü 

ancak belirgin olan tema 1 94 3' te bestelen en Piyanolu 
izlenir. 

grupları oluşturabilmek için Beşli ilk kez ancak 1 946'da 3. Bölüm ritmik ve enerj ik 

birleşirler. Nokta! ı ritimle önce seslendirilebilmiştir. O zamanlar (Ritmico e energico) tempoda 

hafif başlayan sonra, unutulmak konser salonu olmayan ve birbirine eşit, simetrik 

istemez gibi güçle yükselen ilk Ankara'da bu ilk yorum, Ankara olmayan ölçülerde, yani Aksak 

tema, sakinleştirici bir motifle Radyosu Stüdyosu'nda 23 Ocak ritimdedir. Böylece eserin önceki 

karşılanır; ancak tüm bölüme ı 946'da gerçekleşmiş ve doğal bölümlerde yavaş yavaş beliren 

egemen olan tutkulu gerilimi olarak bestecinin ı 93 2  yılında Türk damgası burada ortaya 

gideremez. evlendiği eşi piyano öğretmeni çıkar. 4+ 3 ritmincieki sekizlik 

2. Bölüm biraz ağır (Poco Ferhunde Erkin ve Gilbert Back notalarla oluşturulan ve sanki 

adagio) tempoda, 3/4'lük ölçüde, dörtlüsünce çalınmıştır. I l .  topallarmış gibi bir aniatı mda, 

La bemol Majör tonda Dünya Savaşı sırasında temel ses önce çok belirgin 

melankolik bir Romans'tır bestelenmesine karşın, belki de vurgutanır ve döngüyü 

(Romanze). Soylu ve çekingen Bakırköy semtinde doğan 
Türkiye savaşın dışında kaldığı tamamlamadan yine ortaya 

bir anlatımla basit A-B-A için Piyanolu Beşli'de bu izler çıkar. Bu hareket de buruk 

formuna uygun biçimde gelişen 
ve ilk müzik derslerini görülmez; eser daha çok akodada desteklenir. Orta 

piyano çalan annesinden alan 
iki temayı içerir: Önce çok hafif Ulvi Cemal Erkin, yedi yaşında 

Neoklasik srilin berraklığını bölmede uzun, karanlık tavırlı ve 

(pianissimo) başlayan dokunaklı taşır. gizemli vuruşlarta bir piyano 

tema onbeşinci ölçüde belirir; 
Adolfini'nin öğrencisi olmuş, 

1 .  Bölüm ılımlı (Moderato) 
solosu belirir. Sonra da 

Galatasaray Lisesi'ni de yaylıçalgılar buna gürültülü ama 
çe kingen bir gizem le yüklü, bitirdikten sonra, devletin tempoda ve ı 2/8'1ik ölçüde 
hafifçe nefes alırmış gibi ı 92S'te açtığı sınavı kazanarak yumuşak noktalı ritimle pastoral 

donuk biçimde, yayların tahta 

triyolerle duyurulan -ve bir havada başlar. Bir Siciliano 
bölümlerini teliere vurarak 

Beethoven'in Op. 1 32 
gittiği Paris'te müzik eğitimini katılırlar. Bölüm şiddetli ve canlı 
tamamlamıştır. Önce Paris geleneğindeki orta hızda sunulan 

kuartetindeki Cavatina'yı Konservatuarı'nda Jean ve Noel bölümde ilk temayı viyolonsel 
biçimde sona erer. 

anımsatan- ikinci tema .. İkinci Gallon'un öğrencisi olan, sonra duyurur. Bunu birinci keman 4. Bölüm çok hızlı ve canlı 

tema bölümde egemen olmaya da 1929'da Ecole Normale de alarak geliştirir ve piyanoya Türk (Allegro vivo) tempoda ve 

çalışırken, noktalı ritimle Musique'de Nadia Boulanger ile stilinde bir geçiş için yol gösterir. S/8'lik ölçüdedir. Önceki 

vurgulanan birinci bölümün kompozisyon çalışan Erkin, Piyanonun arpej leri üzerine bölümün ritmik ve melodik 

teması ile karşılaşır. 1930'da Türkiye'ye dönünce yükselen yaylıçalgıların kısa başkalığın ın devam ertirildiği 

3. Bölüm orta çabuklukta ve Musiki Muallim Mektebi'ne hamlesi, yine sakin yapıdaki bölümde ilk tema, yaylı 

durgun (Allegro molto moderaro arınon i ve piyano öğretmeni ikinci temaya ulaşır. Bunu da çalgıların uzun aralıklarla 

e comodo) tempoda, 4/8'lik atanmış, ı 936'da Devlet önce piyano duyurur. Bu arada bölünmüş olarak piyano 

ölçüde, Fa minör tonda başlar, Konservaruan kurulunca piyano ısrarla yükselen iki episod akorlarıyla tam uyum 

Geleneksel Scherzo'nun yerini bölümünün başına getirilmiştir. karşıtlık oluşturursa da, piyano sağlamasıyla belirtilir. İkinci 

alan bölüm güvensiz, sakin ı S Eylül ı 972'deki ölümüne 
yine başlangıçtaki havaya tema ise piyanonun staccato 

olmayan bir hava yaratır. Ancak kadar Konservatuar'daki 
dönüşü sağlar. Gelişirnde ise (kesik) vuruşlarla yükselişiyle 

biraz daha canlanan (Un poco görevini sürdüren Erkin ilk beste 
önce ikinci tema yaylıçalgılar vurgulanır. Orta bölmedeki kısa 

piu animato) tempoda Fa denemelerine öğretmenliğiyle 
tarafından füg biçiminde işlen ir. ve ağırlaşan geçişi ise yalnızca 

Majöre dönüşen Trio Daha sonra da karşıt hareketlerle yaylıçalgılar duyurur: 

bölmesinde sevimli bir köy 
birlikte başlamış, daha çok başlayan tını yükselişleriyle Kemanların dalgalanan çalışma, 

dansı, Laendler biçiminde 
piyanoyu ön planda girişteki atmosfere dönülür. viyola ve viyolonsel de doğu 

( 3/4'lük ölçüde) belirirse de yine 
düşünmüştür. Orkestra için 

2 .  Bölüm kederli ve ağır (Adagio 
ezgilerini anımsatan bir diyalogla 

Brahms'a özgü karanlık anlatım 
Danslar ( ı 930), Köçekçeler 

mesto) tempoda, dört bas 
katılarak eseri canlı fina le 

egemen olacak, Trio'nun basit 
( 1 943 ), iki senfon i ( 1 946- 19S 1 )  

notadan oluşan ısrarlı (Ostinato) 
ulaştırır. (Süre: 2S ' )  
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KARADENIZ ODA ORKESTRASI 
BLACK SEA CHAMBER ORCHESTRA 

Saim AKÇIL, şef/conductor 
Fidan KASSIM OVA, soprano 

Johann Sebastian BACH ( 1685- 1 750) 
Ciaccona (Chaconne) 

(Düzenleme/Arranged by Luigi Schinina) 

Giovanni Battista PERGOLESI ( 1 7 1 0- 1 736) 
"Vidit sum dulcem natum" Stabat Mater'den Arya / Aria from Stabat Mater 

Giulio CACCINI ( 1 545 - 16 18 )  
Arnariili mia bella 

Joseph HAYDN ( 1 732- 1 809) 
Canzonetta 

(Düzenleme/Arranged by Pauline Viardot) 

Henry PURCELL ( 1659- 1 695)  
Ağıt "Dido ve Aenas" / Lamento "Dido and Aenas" 

Kara KARAYEV ( 19 1 8- 1 983 ) 
2 Şarkı/ 2 Songs 

"Seni seviyorum"/"! love you" 
"Gürcistan teperlerinde"/"On the hills of Georgia 

Solist/Soloist: Fidan Kassimova 

ARA/INTERMISSION 

Piotr ÇAYKOVSKİ / Pyotr TCHAIKOVSKY ( 1 840- 1 89 3 )  
Floransa Anısı, Op. 70/Souvenir d e  Florence, Op. 7 0  

* Allegra can spirito * Adagia cqntabile e can mato-Maderato-TemfJa I * Allegreıw nwderaw 
* Allegra vivace-piu vivace 

�-
T.C. ZIRAAT BANKASI 
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Prof. SAİM AKÇIL 
B. Konservatuarı'nı Ekrem 
Zeki Ün'ün keman 
sınıfından 1959'da bitiren 

Saim Akçıl, daha sonra 
Roma'daki Santa Cecilia 
Konservatuarı'nda Vittorio 
Emanuele ve Arrigo 
Pelliccia'nin ihtisas kurslarına 
katıldı. 1 964 yılında girdiği Köln 
Devlet Müzik Yüksek Okulu'nda 
Prof. İgor Ozim ile eğitim gördü, 
olgunluk sınavını vererek 
1968'de mezun oldu. Andre 
Gerder (Salzburg), Max Rostal 
(Köln), Lucas David (Detmold) 
ve Til:ıor Varga ile ihtisas yaptı. 

Profesyonel sanat yaşamına 
1961 -62 yıllarında Venedik ve 
Roma'da Franco Ferrara'nın 
yönettiği Uluslararası Gençlik 
Orkestrası üyesi olarak başlayan 
Akçıl, 196 1 -7 1 arasında Hagen 
(Almanya) Şehir Orkestrası, 
Köln Oda Orkestraları (Kölner 
Kammer Orchester, Rheinisches 
Kammer Orchester) ile " 1  
Pomeriggi Musicali d i  Milano" 
( İtalya) orkestrasında 
başkemancılık ve solistlik dahil 
çeşitli görevlerde bulundu. 1971 -
7 3 yılları arasında İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi 
Orkestrası, Südwestdeutsche 
Philharmonie ( !  973-76) ve 
Hollanda'da 1976-8 1 yılları 
arasında da Friesland Senfon i 
Orkestrası'nda (Frysk-Orkest) 
konsertmaysterlik yaptı. 198 1  'de 
Hollanda'da bir de plak 
dolduran Saim Akçıl, aynı yıl 
yurda dönerek İstanbul Devlet 
Konservatuarı'nda keman 
öğretmenliğine başladı. 
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Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD, 
İran, Azerbaycan, Moldova, 
Romanya'da orkestralar eşliğinde 
konserler ve resiraller veren 
Sa im Akçıl, Karadeniz Oda 
Orkestrası ile Mülkiye Oda 
Müziği Topluluğu'nun sürekli 
şefliğini yapmasının yanısıra 
Timişoara Filarmoni 
Orkestrası'nı da yönetmiştir. 
Sanatçı ayrıca Tibor Varga 
(Sion-İsviçre), İstanbul, 
Sorrento, Venedik-Vivaldi 
(İtalya) ve Varna uluslararası 
festivallerine katıldı; radyo ve 
televizyonda kayıt ve programlar 
yaptı. 

1 988 yılında profesör olan Sa im 
Akçı1 halen MSÜ Devlet 
Konservaruan Öğretim Üyesi ve 
Yaylıçalgılar Anasanat Dalı 
Başkanıdır. 

FİDAN KASSİMOVA 

akü'de doğan Fidan 
Kassimova, Byul-Byul 
Müzik Okulu keman 

sınıfından mezun olduktan sonra 
Gazibeyof Konservaruan 

yaylıçalgılar bölümüne, bir yıl 
sonra da şan bölümüne girdi. 
197 l 'de keman, 1 972'de de şan 
bölümünden mezun oldu. Daha 
sonra devam ettiği Moskova 
Konservatuarı'nı 1 974'de bitirdi. 

Azerbaycan Devlet Sanatçısı 
olan Kassimova, 1972 Cenevre 
uluslararası şan yarışmasında 
gümüş madalya, 1 975  
Hollanda'da yapılan yarışınada 
ikincilik ödülü ve 1 977 Viotti 
uluslararası yarışınada da altın 
madalya aldı. Sanatçı orkestralar 
eşliğinde verdiği konserlerin 
yanısıra Azeri operaları ile Aida, 
Madame Butterfly, Otello, La 
Bo he me, Faust, Y evnegi Onegin 
ve T osca operalarında sahneye 
çıktı. 

Fidan Kassimova halen İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konserva
tuarı'nda ders vermektedir. 

KARADENİZ ODA 
ORKESTRASI 

aradeniz Ekonomik 
İşbirliği (KEİ) 
çerçevesinde bir "Kültür 

Alanı" yaratılması çabaları 
sürerken, MSÜ Devlet 
Konservaruan öğretim üyesi 
Prof. Saim Akçıl'ın proje ve 
girişimleriyle Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 
desteği, Türk-Bağımsız Devletler 
Topluluğu İş Konseyleri Başkanı 
Ali Nihat Gökyiğit'in gayreti ve 
19 firmanın katkılarıyla 1 992 
yılında Karadeniz Oda 
Orkestrası kuruldu. 

KEİ Cumhurbaşkanları 
deklarasyonunu imzalayan 
Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova, Romanya, 
Rusya, Ukranya, Türkiye ve 
Yunanistan'dan gelen 
müzisyenlerden oluşan Karadeniz 
Oda Orkestrası, Prof. Sa im Akçıl 
yönetimindeki ilk konserini 10  
Aralık 1992 günü Antalya'da 
yapılan Dışişleri Bakanları 
toplantısında, ikinci konserini 
de 1 2  Aralık 1992 tarihinde 
İstanbul'da verdi. 

Politik, ekonomik ve sosyal 
kargaşanın sürdüğü bir bölgede 
yer alan bu l l  ülkenin 

sanatçılarından oluşturulan bu 
topluluk, kültür ve dostluk 
yoluyla bölgede istikrar 
sağlanabileceğine bir örnektir. 

BACH 
CİACCONA 

kaynaklanan 3/4'lük ölçüde ve 
ağır tempoda, Basso Ostinato 
( ısrarlı bas) üzerine 
çeşitlemelerle geliştirilen ve 
sanat bölümü olarak da 
kullanılan bir müzik formudur. 
Bu form Bach' ın 1 720 yıllarında 
Körhen'de sola keman için 
yazdığı Re Majör No.2 
Parrita'sının son bölümünde 
zirveye ulaşmıştır. Ancak basso 
ostinato'lar yerine Bach, 
temanın kendisini çeşitlemelerle 
geliştirir. 29 Çeşitlerneyle ustaca 
işlenen sekiz ölçülük ağır 
Chaconne teması ritmik, 
melodik yapısı ve tını 
gerilimleriyle gerçek bir müzik 
mimarisi biçimindedir. 
Olağanüstü bir konsantrasyona, 
duygu zenginliğine ihtiyaç 
gösteren Chaconne'un en küçük 
parçası bile ruhsal olarak 
planlanmıştır. 

Genel yapısı Re minor-Re 
Majör-Re minör olarak üç 
bölmeye ayrılabilir: İlk bölmede 
serbest melodik, ritmik ve 
armonik değişmeler temanın iç 
dokusunu, özünü yansıtır. Canlı 
arpejlerden sonra başlayan ikinci 
bölmede Majöre geçişle, devamlı 
yükselişlerle kudretli bir tını 
zenginliği duyulur. Tekrar minör 
tona dönüşen üçüncü bölme 
daha sakindir ve ana temanın 
tekran ile sona erer. 

Pekçok uzmanın müzik tarihinde 
bir so lo çalgı için yazılan en 
başarılı eser olarak niteledikleri 
Chaconne, bu özellikleriyle 
birçok müzikçinin ilgisini 
çekmiş, türlü düzenlemeler 
yapılmış; sola ve iki piyanoya, 
sola gitara, viyolonsel 
topluluklarına, kuartete, oda 
orkestrasına vs. uygulanmıştır. 
Bu konserde de İtalyan Luigi 
Schinina'nın da aslında bir 
dörtlü için uyguladığı ve 
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İtalyanca CİACCONA adıyla 
yayınladığı eserin bu 
düzenlemesi yorumlanmaktadır. 

İstanbullu müzikseverler bu yıl 
Chaconne'u Angel Romero'dan 
gitarla, Shlomo Mintz'den de 
kemanla dinleme olanağını da 
bulacaklar. 

PERGOLESi 
ARYA 

apoli'de müzik öğrenimi 
gören İtalyan 
Pergolesi'nin ı 736'da 

ölmeden önce tamamladığı son 
eseri Stabat Mater aslında 
soprano, al to ile yaylıçalgılar 
orkestrası (ve sürekli bas
klavsen) için yazılmıştı. Meryem 
Ana'nın (Mater) çarmıha 
gerilmiş (Stabat) İsa peygamberi 
gördüğü andaki acılarını -ve bir 
ananın çocuğuna duyduğu 
sevgiyi, dini müzik içindeki en 
insancıl olan bu yönü
canlandıran eser stil ve tarih 
yönlerinden bir dönüm noktası 
olmuş; ayrıca Napali ekolü geç 
Barak stili unsurlarıyla operanın 
ayrıntılı anlatım olanaklarını 
kaynaştırmıştır. 

Napali'de sipariş üzerine 
bestdenen ve ı 2 bölümdem 
oluşan bu eserde Meryem 
Ana' nın yakarışiarı iki ayrı 
kadın sesiyle -soprano ve al to 
ile- belirtilir. "Vidit sum dulcem 
natum" adlı bu arya da eserin en 
tanınmış soprano aryasıdır. 

CA CC İNİ 
AMARİLLİ 
oma'da doğduğu için 
Romana adıyla anılan 

Caccini şan ve lavta öğrenimi 
yapmış, ilk besteleri de çoksesli 
madrigaller olmuştur. Dramatik 
yapıdaki "Apolline'nin Yılanla 
Savaşması" ve "Euridice" 
operalarından sonra müzikte 
"söze" önem vermiş, "Müzik ilk 
önce söz ve ritimdir; ses en sonda 
gelir" demiştir. Bunu ıspatlamak 
için de ı602'de Floransa'da 
y<wınladığı "Brano delle nuove 
musiche" (Yeni müzik parçaları) 
adlı ve bas eşliğinde · 

madrigallerden oluşan eserinin 
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önsözünde şarkıya "Saygılı bir 
hoşgörüyle" baktığını 
belirtmiştir. 

Şarkıyı hoşgörmesine karşın 
ünlü bir soprano ile evlenen 
Caccini'nin en ünlü parçası da 
bu eserde yeralan " Arnariili mia 
bella" (Benim güzel Amarilli'm) 
adlı madrigaldir. Aslında 
Caccini'nin başlattığı Bel Canto 
(Güzel Şarkı) stilinde, sürekli 
bas eşliğinde yazılan teksesli 
şarkılar, aryaları etkilemiş; 
melodik güzellikte, zengin 
armonili, kısa, soylu, ağırbaşlı, 
lirik ve dramatik yapıdaki Antik 
Aryalar'ın doğumuna da neden 
olmuştur. Bugün bile tazeliğini 
yitirmeyen Arnariili bu nedenle 
hala sevilmektedir. 

HAYNNİAROOT 
CANZONETIA 

aydn'ın ses için 
bestelediği eserlerde 
senfon ik bir karakter 

sezilir. Esterhazy Kontu'nun 
ölümünden sonra senfonilerinin 
çalınması çağrısıyla İngiltere'ye 
giden Haydn Londra'da ı 794 ve 
ı 795 yıllarında iki dizi, altışar 
Camonerta yazmıştır. 

Aslında piyano eşliğinde 
bestdenen bu "küçük 
Canzone'ler"in bazıları sonradan, 
ı 82 ı - ı9 10  yılları arasında 
yaşamış olan ünlü soprano 
Pauline Viardot-Garcia 
tarafından ses ve orkestra için 
düzenlenmiştir. Ünlü şarkıcı 
Malibran'ın kızkclardeşi olan 
İspanyol asıllı Viardot, 
Brahms' ın Op.53 Rapsodi'sinin 
ilk seslendirilişini yapmış, bir 
konserinde Tartini'nin Şeytan 
T rili adlı keman sonatını 
yorumlayarak dinleyicileri 
şaşkına çevirmiştir. Rus yazar 
Turgenyef' in kendisi için 
yazdıklarını bestelemiş, birçok 
piyano parçasını sese uyguladığı 
Chopin'in cenaze töreninde 
Mozart' ın Requiem'ini 
sesl'endirilmesine katılmış, 
özellikle ilginç eserlerin şan 
düzenlemelerini yapmakla ünü 
günümüze kadar uzanmıştır. 

PURCELL 
AGIT 

ondra'da bir saray 
müzikçisinin oğlu olarak 
doğan Purcell önce 

Westminster kilisesi organisti 
olarak ün kazanmış, burada kısa 
yaşamında SO' yi aşkın sahne 
eseri, süitler, kantatlar ve şarkılar 
yanında bir tek de opera (Di do 
ve Aenas) bestelemiştir. 
İngiltere'de yeni bir müzik çığırı 
açan, Bach ve Haendel'in 
öncülüğünü yapan, 
Shakespeare'in eserlerini müzik! i 
olarak ilk kez sahneye uygulayan 
ve "Uzun dilli bir karım var" , 
"Ömrümüzde bir kez 
karılarımızın şerefine içelim" gibi 
şarkıtarla eşini yeren Purcell, 
yine onun kurbanı olmuş, soğuk 
bir kış gecesi eve dönüşünde 
onun kapıyı açmaması üzerine 
hastalanarak 36 yaşında 
ölmüştür. 

Purcell'in, Virgil 'in Aeneis'i 
üzerine yazdığı ve ı 700 
Şubatında, Gençkızlar Din 
Okulu öğrencileri tarafından 
sahnelenen "Dido ve Aeneas" 
operası uzun yıllar unutulmuş, 
195  yıl sonra 1 895'de Krallık 
Müzik Kolej i tarafından tekrar 
sahnelenmiştir. Bu kız okulunun 
diplama töreni için hazırlanan 
üç perdelik operada İtalyan 
etkisi, özellikle bir Ostinato 
(direngen bas) tema üzerine 
İngiliz Kraliçesi için bestdenen 
"Thy Hand, Belinda" (Senin 
elin, Belinda) adlı Ağıt'ta 
(Lamento) sezilir. 

KARAYEF 
2 ŞARKI •Şubat ı9 ı8'de Bakü'de 

doğan Karayef 
(Abdülfazoğlu) kent 

konservatuarındaki eğitiminden 
sonra Üzeyir Hacıbeyof ile halk 
müziği üzerine çalışmış; ı937'de 
Azerbaycan' ı dolaşarak halk 
şarkıları ve aşık ezgilerini 
derlemişti. ı 938'de Moskova 
Konservatuarı'nda kompozisyon 
ve orkestrasyon öğrenimine 
başlayan Karayef, Şostakoviç'in 
de öğrencisi olmuştu. Vatan adlı 
kahmmanlık operası ile ı 946 
Devlet Ödülü'nü kazanmış, 
d ipioma sınavı için 2 .  
Senfoni'sini bestelemiştir. Bakü 
Filarmoni Orkestrası, 
Azerbaycan Sanat Enstitüsü 
Müdürlüğü yanında 
konservaruar profesörlüğü ve 
dekanlığı da yapan besteci 
özellikle ulusal şair Nizami'nin 
etkisinde kalmıştır. 

ı 948 Devlet Ödülü'nü kazanan 
senfonik şiiri "Leyla ile 
Mecnun", sonradan bale için 
düzenlenen senfonik süit "7 
Güzeller" yanında operalar, 
baleler, bir müzikal komedi 
(Sirano),  film müzikleri, halk 
müzikleri, hafif ve caz müziği, 
koro eserleri, rapsodiler, 
senfoniler, ı 2 ton sisteminde bir 
keman konçertosu, oda müziği, 
piyano için 24 Prelüd ve 
Sonatina besteleyen Karayef' in 
şarkıları da var: Ömer 
Hayyam'ın ruhaileri üzerine altı 
şarkı ve Puşkin'in sözleri üzerine 
ı949'da bestelediği "Seni 
Seviyorum" ve "Gürcistan 
Tepelerinde". Romans tarzında 
yazılan bu iki şarkı özellikle 
onun duygulu anlatımını olduğu 
kadar yerel ezgileri de başarıyla 
kullanımını sergiliyor. 



ÇAYKOVSKİ 
FLORANSA AN ISI 

us besreci Çaykovsi'nin 
1 890'da Frolovskoye'de 
iki keman, iki viyola, 

viyolonsel ve komrbas için 
yazdığı Op. 70 alni ı "Souvenir de 
Florence" başlığını taşır. İtalya 
yolculuğundan esinlenerek 25  
Haziranda başlayıp, 1 2 
T emmuzda tamamladığı eserini 
Petersburg Oda Müziği 
Derneği'ne irhaf etmiş ve ilk kez 
7 Aralık 1892'de yorumlanmış
rır. 

Ancak bestecin in ciddi bir eser 
olarak görmediği -ve onun son 
oda müziği olan- alniıyı yazma 
fikri, Maça Kızı operası üzerinde 
çalışırken aklına gelmişti. Hafif 
ve güzel ezgileri olması gereken 
Floransa Anısı'nı bestelerken 
"Fikir konusunda değil de, 
formun yeni oluşu nedeniyle 
zorlandığını, alrı ayrı çalgı için 
rek rek yazmanın teknik 
problemler doğurduğunu" 
kardeşi Modesr'e gönderdiği 
mekrupta belirten Çaykovski, 
"İnanılmaz derecede güç, hele 
sondaki Füg!" diye sözlerini 
bitirmişri. Daha önce 1890 
Aralığında özel konserlerde 
çalınan altılının, besrecinin 
Amerika yolculuğu ve diğer 
uğraşıları nedeniyle halk 
huzurundaki resmi yorumu 
gecikmiş, bu arada eser üzerinde 
çeşitli düzeltmeler de yapmıştı. 

Alrılı, kurallara uymayan 
biçimde -sonat ya da rondo 
formuna benzemeyen- bir 
bölümle başlar. Keyifli ve canlı 
(AIIegro con spirito) tempodaki 
I .  Bölüm, güçlü akorlu 
aksaniada sunulan bir halk dans ı 
biçimdeki temayla girer. Bu 
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tema arka plana geçerek İtalyan 
serenadı havasındaki kemanların 
yansınığı yeni temaya yol açar. 
Böylece çalgıdan çalgıya dolaşan 
yeni yan temalar da oluşur ve 
pizzicato eşlik te gelişir. Çok 
hafiften (pianissimo), çok 
güçlüye (fortissimo) ulaşan, piu 
mosso (daha hızlı), vivace assai 
(çok canlı), prestissimo (çok 
hızlı) gibi müzik terimleriyle 
bezenen bu uzun bölüm yine 
enerjik ve parlak biçimde sona 
erer. 

3/4'1ük ölçüdek i, Re Majör 
tondaki 2. Bölümü, ağır tempoda 
şarkı söyler gibi ve hareketli 
(Adagio cantabile e con moto) 
başlayan eserde önce sürdinli 
yaylıçalgıların, akorlarla 
vurguladıkları girişi duyulur. Kısa 
bir suskunluğu birinci kemanın 
pizzicato eşliğindeki tatlı solosu 
ve viyolonselin sıcak, tutkulu 
cevabı izler. Kemanın küçük 
kadanslarla eşlik ettiği ezgi güzel 
tınılı bir diyaloga dönüşür. 
Moderato başlıklı orta bölmede 
ise canlı yay çekişleriyle "a pumo 
d'arco" (yayın ucunu kullanarak) 
etkili bir efekt yarani ır. T riyole 
blok akarların oluşturduğu bu 
kısacık geçişi, müzikolog Colin 
Mason "Oda müziği alanında 
hiçbir müzik değeri taşımadan, 
yalnız tını efektleriyle 
oluşturulan tek örnek" olarak 
niteler. Bölüm, girişin tekran 
(Tempo I) ile sona erer. 

2/4'lük ölçüde ve La minör 
tondaki 3. Bölüm ( Allegretto 
moderato) İtalya'dan çok 
Rusya'yı anımsatır. Önce hafif, 
oynak başlayan bölüm daha 
sonra giderek gerilim kazanır. 
Scherzo biçimindeki T rio 
bölmesi ise parlak ve çekicidir. 

Yine 2/4'1ük ölçüde, bu kez Re 
minör tondaki 4. Bölüm giderek 
canlanan (AIIegro vivace-piu 
vivace) etkili bir hava yararır. 
Halk şarkısı biçimdeki canlı ve 
pentatonik yapıdaki tema 
hemen başlangıçta sergilen ir. 
İkinci tema ise lirik yapıdadır ve 
arka planda kalmayı yeğler 
gibidir. Ancak Çaykovski'nin 
mektubunda belirttiği Füg 
biçimindeki final, durmak 
tükenmek bilmeyen bir 
"Perpetum mobile" gibi hızlı 

gelişir; ana temaya, tekrar 
duyulma olanağını bile en sonda 
verir. Eser güçlü akorlarla sona 
erer. (Süre 39' ) 

5 5  
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AKBANK ODA ORKESTRASI 
AKI3ANK CI-IAMBER ORCHESTRA 

Şef/Conductor: Igor OISTRAKH, keman/violin 
Ayla ERDURAN, keman/violin 

Wolfgang Amadeus MOZART ( 1 7 56- 1 79 1 )  
Keman Konçertosu No.4, Re Majör, KV2 1 8  1 Violin Concerto No.4 in D Major, KV2 18  

* Allegra * Andante cantabile * Randea u ( Andante grazioso-Allegro ma non troppo) 
Keman/violin: lgor Oistrakh 

Johann Sebastian BACH ( 1 685- 1 750)  
2 Keman için Konçerto, Re minör, BWV 1060 
Concerto for 2 Violins in D minor, BWV 1060 

* Allegra * Adagio * Allegra 

Kemanlar/violins: Ayla Erduran - lgor Oistrakh 

ARA/INTERMISSION 

Piyotr İ ÇA YKOVSKİ 1 Pyotr I. TCHAIKOVSKY ( 1 840- 1 89 3 )  
Yaylıçalgılar için Serenad, D o  Majör Op.48 1 Serenade for Strings in C Major Op.48 

*Pezzo in forma di sonatina: Andante ma non troppo-Allegro moderato 
*Valse . Moderato *Elegie . Larghetto elegiaco *Finale (Tema russo) . Andante-Allegra can spirito 

AKBANK 



İGOR OİSTRAKH ll em

. 

ancı yetijtirınekte ünlü 
Odessa kentinde ı 93 ı 'de 
doğan sanatçı, çok küçük 

yaşta kemanla ilgi lenmesine rağmen 
ancak ı 2 yaşında, habası David 
Oistrakh'ın da öğretmeni olan Piyotr 
Stolyarski ile ciddi eğitime başladı. 
ı 943're Moskova Merkez Müzik 
Okulu'nda öğrenimine devam eden, 
ı 8 yaşında da Moskova 
Konservatuarı'nda babasının 
iiğrencisi olan ve ilk konserini 
ı 948'de veren İgor Oistrach, ı 949'da 
Buclapeşte'cle 2. Dünya Gençlik 
festinıli ile Poznan'cla ı 952 
Wieniawski Yarışınası'nda hirinci 
oldu. Sanatçı konservanımı ı 955 'te 
bititmesine rağmen, ı 953'ten 
iriharen İngiltere ve Fransa'da verdiği 
konserieric ün kazandı.  

ı 958'de Moskova Filarmoni 
ürkesrmsı snlisti olan İgor Oistrakh, 
Moskova Kı ınservmuarı'nda iinceleri 
babasının asisranı nlarak görev yaptı; 
ı 965're öğretmen olarak ar<ındı .  
Eğitmenliğinin yanı sıra konser 
kariyerini de sürdüren sanatçı, ABD, 
Kanada, Japonya ve Avnıpa 
ülkelerinde resiraller ve orkesrralar 
eşliğinde konserler verdi. 

Başarıları kısmen bile olsa hahası 
David Oistrakh'ın ünüyle gillgelenen, 
ancak kendine iizgü bir sri li ve 
müziğe daha çağdaş bir yaklaşımı 
olan İgor Oistrakh' ın tonu daha 
serinkanlı ve daha az duygusal, 
voruınu ise daha ohjektiftir. Çünkü Raha Oisrrakh oğlunu kendi taklitçisi 
olarak yetişrirınemiş, onun kişisel 
yeteneklerine uygun ilerlemesini 
sağlamıştır. 

AYLA ERDURAN 

K eman eğitimine Cari Berger' le 
başlayan Ayla Erduran, ilk 
resiralini ı o yaşında verdi. 

ı 946'da Paris Konservaruarı'n:ı 
gırerek Bencdirri'yle çalıştı ve 
konservanımı ı 950'de bitirdi. ı 95 ı -
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55 yılları arasında New York'ta 
Galaınian ve Zino Francescatti'yle 
ihtisas yaptı; Thomas Sherman 
yönetimindeki orkesrra eşliğinde 
çaldı, resiraller verdi. ı955'ıe yurda 
dönen, İstanbul ve Ankara'da 
orkesrra eşliğinde konserler ve 
resiraller veren sanaıçı ı 956'da 
Polanya'ya çok başarılı bir rurne 
yaptı; ı 957'de de Moskova'ya giderek 
David Oisırakh ile çalıştı. 

Uluslararası 3 .  Wieniawski 
Yarışması'nda ödül alan Ayla 
Erduran, Avrupa'nın birçok kentinde, 
Kanada ve Orta Doğu'da konserler 
verdi. ı 962'de Londra'da Wigınore 
Hall'daki h:ışarılı konserin i, ı 965're 
Rozdenstvenski yönetimindeki 
Londra Senfon i Orkestrası ve Ernesı 
Anserıner'nin yönettiği Suisse 
Rnm<ınde eşliğindeki başarılı 
konserleri izledi. Ayla Ereluran bu 
dönemde "Henrierıe Cohen" iiclülünü 
aldı, ı 970'de de Hollanda Festivali'ne 
karıldı ve Becthnven Ödülü'nü 
kazandı. ı 985're Carlos Paira 
yönetimindeki Londra Filarınoni ile 
plak dolduran ve Devler Sanarçısı 
olan Ayla Ereluran uzun bir süre 
Cenevre Konservatuarı'nda ders 
vermiştir. 

AKBANK ODA 
ORKESTRASI 

batı müziğinin ve hu 
eser veren Türk ve 

lııl-• vabaıncı bestecilerin 
yapıılarının daha iyi tanınmasını ve 
anlaşılınasını amaçlayan Akbank Oda 
Orkestrası, ı 992 yılının sonlarına 
doğru kuruldu. 

Profesyonel ınüzisyenlerden oluşan 
topluluk, hir nda orkestrası 
özelliklerini taşımakla birlikte, 
seslendirdiği eserlerin yapısına göre, 
gerekli sayıdaki nefesliçalgıların 
ilavesiyle daha da genişleyebilir. 

Orkestra ilk konserini İonescu Galati 
yönetiminde Kasım ı 992'de verdi. 
Daha sonra da, Yevgeni Saınoilov, 

Howard Griffiths, Rengi m Gökmen 
ve Gerard Akoko gibi yerli ve yabancı 
şeflerin yönetiminde dinlerilerini 
sunan Akbank Oda Orkestrası'nın 
konserlerine, Cihat Aşkın, Emanuel 
Abbuhi, Verda Erınan, Daniel 
Grosgurin, Ferhan Güraydın ve Valeri 
Oistrakh gibi sanatçılar solist olarak 
katıldı. Akhank Oda Orkestrası'nın 
konserleri önümüzdeki yıllarda da 
devam edecektir. 

MOZART 
KEMAN KONÇERTOSU 

azarı'ın ı 775'te bestelediği 
dördüncü keman 
koııçertosu, en çok 

yorumlanan ve sevilenlerden biridir. 
ı 775 Ekiminde, yedi hafta içinde 
tamamlanan Re Majör keman 
konçertosu da, müzikolog Albert 
Einstein'm deyimi ile, "O tarihten on 
yıl önce yazılmış Boccherini'nin aynı 
tondaki keman konçertosu ile yapısal 
ve tematik benzerlikler gösterınesine 
karşın, yine de Mozart'ın en başarılı 
eserlerindendir. Çünkü duygulara 
seslenen sonoritesinden ve keman 
için uygun parlak Re Majör tonda 
oluşundan başka, Mozart esere 
yaradılışından gelen ruh ve can 
katınıştır". 
İki obua, iki korno ve yaylıçalgılar 
eşliğinde yazılan konçertonun 1 .  
Bölümü ( Allegro) canlı tempoda, tüm 
orkestranın fanfar biçiminde sunduğu 
enerjik ve ritmik ana tema ile başlar. 
Bu ana temayı kemanların sunduğu 
zarif ve melodik bölme bütünler. Bu 
ana temadan zarif figürlü dört ayrı yan 
tema da oluşacaktır. Sol o keman da 
fanfarlarla girer ve tiz Re sesinde bir 
tranıpet gibi çağrıda bulunarak, kendi 
temasını geliştirir. Daha sonra 
viyolaların desteği ile olabildiğince 
bas seslerde sunulan ikinci tema daha 
olgun ve saygın karakterdedir. En 
sondaki kadansı ile solist, tüm 
ustalığını gösterme olanağını bulur. 

La Majör tondaki ağır ve şarkı 
söyleyen biçimde (Andanre 
cantabi le) duygulu ve hüzünlü 2. 
bölümü A. Einstein, "Kemanın hiç 
kesilmeden söylediği bir aşk ilanı 
şarkısı"na benzetir. Orkestranm 
duyurduğu ilk temayı hülyalı bir 
tavırla işleyen solo keman, sonra da 
daha akıcı ikinci temayı geliştirir. 

3. Bölümde (Rondeau. Andante 
grazioso) Mozart, Rondo sözcüğünün 
özellikle Fransızca karşılığını 
kullanmış ve burada Fransız stilini 
dağerlendirıneyi öngörmüştür. 
Babasına yazdığı ı 9 Ekim ı 777 tarihli 
mektubunda da bunu vurgular ve eseri 
"benim Strasburg konçertoın" diye 

tanımlar. İ lk tema 2/4'lük ölçülerde, 
zarif ve ağır ( Andante grazioso) 
tempoda sergilenir. Ona bir cevap gibi 
beliren 6/S'lik ölçüdeki sevimli ikinci 
tema ise daha canlı (AIIegro ma non 
troppo) tempodadır. Daha sonra canlı 
tempoda duyurulan birinci tema 
nakaratı (riıornel) oluşturur. 
Andante'nin kısa tekranndan sonra 
yine Allegra bölmesi gelir. Ritınin 
tekrar değişmesiyle Sol Majör tondaki 
kısacık Gavotte ağır (Andante) 
tempoda belirir. Bu bölmenin 
ortasında ise obuanın tulum benzeri 
sesle çaldığı ve kemanın boş Sol 
telinde eşlik ettiği dansın Strasburg'a 
özgü Musette türünde, eski bir ezgi 
olduğu söylenir. 

Mozart' m şakacı bir tavırdaki 
değişimlerle renklendirdiği bölüm, 
yine iki kısımlı Rondo'nun 
tekranndan sonra, adeta fısıldar gibi 
bir pianissimo ile sona erer. 
(Süre 22') 

BACH 
l KEMAN İÇİN 
KONÇERTO 

ı 7 ı  9'da Körhen'de 
besıteıe.diği' ikili konçerto, 

yine kendisi 
tarafından çeşitli çalgılara 
uyarlanmıştır. İki keman, iki klavsen 
ve obua-keman için yapılan bu üç 
düzenlemede, keman ve obuanın 
ınelodik ses yapıları yerine klavsen 
partilerinde tam akarlar 
kullanılmıştır. 

Konçertoda birinci ve üçüncü bölüm, 
armonik ırmaları ve tempo 
başlıklarıyla çok benzerlikler gösterir: 
1 .  Bölümde Do minör-Mi bemol 
Majör-Sol minör-Si bemol Majör ve 
Do minör olarak gelişen şema, 
3.Bölüınde Do minör-Mi bemol 
Majör-Sol minör-Fa Majör-Do minör 
olarak tamamlanır. Orkestranm 
yaylıçalgıları yalnız armonik eşlikle 
yetinmez, solo partilerde bile ufak 
motifler geliştirerek etkili bir rol 
oynar. Bu motifler ana temadan 
türetilerek çoksesli saydam bir doku 
yaratır. 2.Bölüın Adagio ise geniş 
tutulmuş ezgilerin oluşturulmasıyla 
ilgi çeker. Arınonik temeli meydana 
getiren pizzicato akarlar eşliğinde iki 
so lo çalgı, ı 2/S'lik ritimele akıcı ve 
duygulu şarkılarını dile getirirler. 
(Süre 1 5 ' )  

ÇAYKOVSKİ 
S EREN AD 
Bakınız: Les Virtuoses de France, 
1 7.6. 1993 
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VICTORIA DE LOS ANGELES 
• • • • • • • BARSELONA GITAR OORTLUSU 

BARCEl .. ONA. Gl_JITAR QlJARTET 
M.Teresa FOLQUE, Josep M.MANGAOO, Jaume ABAD, Francesco PAREJA 

John DOWLAND ( 1 563- ı 626) :  4 Şarkı/4 Ayres 
* S hall I strive ( Uğra�ayım mı) * What if I never sfJeed (Eğer hiç hızlanamazsam) 

* Dear if you change (Eğer deği�irsen sevgilim) * Fine knacks for ladies ( Hanımlar için güzel oyuncak/ar) 

Francisco GUERRERO ( 1 528- ı 599 ) :  4 Dini Villanesca/4 Religious Villanescas 
* Oy , ]oseph * Esclarecida Madre (Şanlı Ana/Illusırious Moıher) 

* Niiio Dios d'amor herido (A�ıan yaralanan vaftiz evladı/Godchild wounded from love) 
* Todo quanıo pudo dar (0 her�eyi verrneğe mukıedirdir/All ıhaı He be was able ıo give) 

Fernando SOR ( 1 7 78- ı 839 ) :  Sonat/Sonata Op. l S  
* Allegra moderato 

Mauro GIULIANI ( 1 78 ı - ı 828 ) :  3 Lied/3 Lieds Op.89 
* Abschied (Veda/Farewell) (Sözler/Lyrics by: Goeıhe) 

* Lied aus der Feme ( Uzakıaki �arkı/Song from far away) (Sözler/Lyrics by: Maııhisson) 
* Abschied (Veda/Farewell) (Sözler/Lyrics by: Schiller) 

ARA/INTERMISSION 

Graciano TARRAGO ( 1 892- ı973 ) :  7 İspanyol Halk Şarkısı/7 Traditional Spanish Folk Songs 
* Adios meu homiiio (Elveda sevgilim/Goodbye my beloved) * Ahi ıienes mi corazôn ( İ�ıe kalbim/Here is my hearı) 

* Tengo que subir (Yükselmeliyim/1 musı go up) * N  ik Badiıuı * El marabu 
* El rossinyol (Bülbül/The Nighıingale) * Seguidillas manchegas (Mancha Seguidillas 'ı/Seguidillas from La Mancha) 

lgor STRAVİNSKİ / STRAVINSKY ( ı 882- ı 9 7  ı ) : Süit No. I ve 2'den 6 Parça/6 Pieces from Suite No. ı and 2 
* Marş/March * Napoliıen/Napoliıan * Andanıe * Polka * Vals/Walız * Gallop 

Xavier MONTSAL V ATGE ( ı  9 ı 2 ): 5 Zenci Şarkısı/S Black Songs 
* Cuba dentro de un piano (Piyano içindeki Küba/Cuba inside a piano) (Sözler/Lyrics by : Alberıi) 

* Punto de Habanera (Sözler/Lyrics by: Lujan) * Chevere (Sözler/Lyrics by: Guillen) 
* Canciôn de cuna para dormir a un negriıo (Zenci çocuk için ninni/Lullabye for a black child) (Sözler/Lyrics by : Va/des) 

* Canıo negro (Kara �arkı/A black song) (Sözler/Lyrics by : Guillen) 

oauPO .. 
, •• IllA .. 
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VICTORIA DE 
LOS ANGELES 

esi ve sanatı milyonlarca 
insan tarafından bilinen ve 
beğenilen Victoria de Los 

Angeles, Barselona'da doğdu. 
Liceu Müzik Yüksek 
Konservatuarı'nda eğitim gördü 
ve 1944 Mayısında Katalan 
Müzik Sarayı'nde ilk konserini 
verdi. Aynı yıl Figaro'nun 
Düğünü'nda kontes rolüyle ilk 
kez sahneye çıktı. 194 7'de 
Cenevre Uluslararası 
Yarışması'nda oy birliğiyle büyük 
ödülü aldı ve ertesi yıl da 
HMV/EMI firmasıyla ilk plak 
anlaşmasını imzaladı. 1949 
yılında, ilk kez profesyonel 
olarak Paris Operası'nda 
Marguerita (Faust) rolüyle 
sahneye çıktı; bunu Beecham 
yönetimindeki Covent 
Garden'daki Mimi rolü izledi. 
Daha sonra Salzburg, Stockholm 
ve Kopenhag'da çeşitli rollerde 
oynadı. La Scala'da ilk kez 
Strauss'un Ariane Niksos'ta 
operasıyla sahneye çıktı. 
Metropolitan'da 195 1  'de ilk kez 
söyledi. Daha sonraki yıllarda 
dünyanın en büyük opera 
sahnelerine çıktı, ünlü Bayreuth 
Festivali dahil birçok festivale 
katıldı. 
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Erken İspanyol müziği, prebarok 
ve barak, liedler, İspanyol ve 
Fransız şarkılarının mükemmel 
bir yorumcusu olarak da haklı bir 
ün kazanan Los Angeles opera 
kariyerinde de Mozart ( Kontes 
ve Donna Anna), Debussy 
(Melisande), Wagner (Eiisabeth, 
Eva, Elsa), Verdi ( Desdemona ve 
Violette), W eber (Agatha) ,  
Mascagni (Santuzza), Purcell 
( Dido), Gounod (Marguarite), 
Bizet (Carmen), Puccini (Mimi, 
Butterfly), Massenet (Manon) 
gibi bestecilerin operalarındaki 
birbirinden çok değişik 
karakterleri başarıyla 
canlandırdı. 

Pablo Casals, Herben von 
Kara jan, T ullio Serafin, Sir 
Thomas Beecham, Pierre 
Monteux, Dmitri Mitropoulos, 
Erich Kleiber, Victor de Sabata 
Fritz Reiner, Charles Munch, s:r 
George Solti, Carlo Maria 
Giulini, Rudolf Kempe gibi ünlü 
şeflerle konserler veren Victoria 
de Los Angeles'in repertuarında 
22 opera ve aralarında Plak 
Büyük Ödülü, Thomas Edison 
Altın Plak ödüllerine sahib so' 
plağı bulunmaktadır. Sanatçı 
ayrıca birçok onur ödülü 
sahibidir de: Sant jordi Katalan 
Güzel Sanatlar Akademisi 
(Barselona) onur üyesi, New 

York kenti Onursal Hemşehrisi, 
Barselona Üniversitesi Onursal 
Doktoru ( 1 987),  San Fernando 
(Madrid) Güzel Sanatlar 
Akademisi Onursal üyesi ( ı 990). 
En son olarak Kral Juan Carlos 
tarafından Victoria De Los 
Angeles' e Güzel Sanatlar Altın 
Madalyası ile 1992 Barselona 
"Pau Casals" uluslararası müzik 
ödülü verildi. 

BARSELONA 
GİT AR 
DÖRTLÜSÜ 

Gitar Dörtlüsü 
1 983 yılında, topluluğun 

üyesi bulunan ve o 
sıralarda Graciano Tarrag6'nun 
klasik gitar okulunda öğrenci 
olan T eresa Folque, Josep M. 
Mangado, jaume Abab ve 
Francesco Pareja tarafından 
kuruldu. Topluluk kısa 
geçmişine karşın İspanya'daki 
festivallerden (Barselona, 
Madrit, Peralada, Cadaques, 
Soria, La Corufıa) başka 
Almanya, İtalya, Fransa, 
Hollanda ve Viyana'da 

konserler verdi. Topluluk üyeleri 
konser turnelerinin yanısıra 
konservatuarda ders vermekte, 
plaklar daldurmakta ve Roma'da 
düzenlenen F. Sor uluslararası 
yarışmasında jüri üyeliği 
yapmaktadırlar. 

Topluluğun repenuarında 
Rönesans'tan 20. yüzyıla kadar 
uzanan çeşitli dönemlere ve 
değişik stiliere ait beste ler, gitar 
dönlüsü için düzenlemeler yer 
almaktadır. Birçok 20. yüzyıl 
bestecisi dörtlü için eserler de 
bestelemiştir. 

DOWLAND 
4 ŞARKI 

lizabeth çağı 
İngiltere'sinin en büyük 
bestecisi olan Dowland 

belki de katolikliğe fazla yatkın 
olması nedeniyle uzun yıllar 
Ingiltere dışında Fransa, İtalya, 
Almanya ve Danimarka'da 
yaşadı. 1 588'de Oxford 
Üniversitesi'nden müzik 

diplaması almasına karşın 
Ingiltere Kraliçesi tarafından 
"inatçı bir Papa taraftarı" olarak 
tanımlanan Dowland 1602'de 
ülkesine döndü. I. Charles'ın 
sarayındaki altı lavtacıdan bir 
olarak çalıştığı Londra'da 
ı626'da öldü. 

Çağının en iyi lavtacısı olarak 
kabul edilen Dowland, bu çalgı 
eşliğinde yazdığı şarkılarda 
yenilik yapmış, birkaç panili bir 
düzen uygulamıştır. Ayrıca solo 
lavta için olan bestelerinde 
bugünün dinleyicisine bile 
çağdaş gelecek bir çokseslilik 
kullanmıştır. Daha hayatta iken 
eserlerinin çoğu yayınlanan 
ender bestecilerdendir. Bunlar 
arasında ı 597'de lavta eşliğinde 
dört sesli şarkı, ya da Ayre'lerin 
I. Kitabı (Booke of Songs or 
Ayres) ;  ı600'da iki, dört ve beş 
sesli olarak I l .  Kitap, ı603'de III .  
Kitap; ı605'de lavta, viyola ve 
keman gibi çalgılar için 
bestelerini içeren beş sesli 
Lachrymae (Gözyaşları) basıldı. 

ı 9. Yüzyıl başında Schubert'in 
piyano eşliğiyle yazdığı 
Lied' lerdeki başarısına daha 
önce, ı 7. yüzyıl başında 
Dowland lavta eşliğindeki 
şarkıları, Ayre'leriyle ulaşmıştı. 
O çağlarda, İngiliz stili olan lavta 
eşliğine Dowland, sonradan 
"sürekli bas" kullanılan İtalyan 
müziğinin etkisiyle bas-viol de 
eklemişti . . .  Ayres adı verilen 

�arkılar, üç grupta toplanan 
Ingiliz Madrigallerinin bir 
türüdür. İngiltere'de çeşitli sesler 
için yazılanlara "Asıl Madrigal" 
( Proper Madrigal) adı 
veriliyordu. Ayre ise, lavta ya da 

Dow/and 2 .Kitap kapağı 
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diğer çalgılar ve vokal 
eşliğindeki soprano şarkılarıydı. 
Dans edilerek söylenen 
Madrigallere ise Ballet adı 
veriliyordu 

Bu programda yer alan ve herbiri 
iki-üç dakika süren dört Ayre 
Dowland'ın ı 597, ı 600, ı 603'de 
yayınlanan ve Bedford konresi 
Lady Lucy'ye ithaf edilen üç 
kitabından alınmış: "Uğraşayım 
mı, zarafeti arayayım mı; dua 
edeyim, ıspatlayayım mı, 
cennetlik bir zevk için onun 
gönlünü kazanayım mı?" diye 
başlayan duygulu ilk Ayre "Shall 
I strive" aslında tenor, lavta ve 
bas viol için yazılmıştır ve IL 
Kitabın ı9. parçasıdır. İkinci 
Ayre "What if I never speed" 
(Eğer hiç hızlanmasam) llL 
Kitabın dokuzuncu parçasıdır. 
"Dear if you change" (Sevgilim 
eğer değişirsen) ise L Kitabın 
yedinci parçasıdır. Il. Kitabın ı 2 .  
parçası olan "Fine knacks for 
ladies" ( Hanımlar için güzel 
oyuncaklar, ucuz, seçkin, 
gösterişli ve yeni) diye başlayan 
neşeli Ayre bir satıcının, 
mallarının değersiz olabileceğini 
ancak sevgisinin gerçek 
olduğunu belirtınesi yle sürer. . .  
Dowland'ın en sevilen 
Ayre'lerinden biri olan bu şarkı 
aslında soprano, tenor, 
kontrtenor, bas ve lavta için 
bestelenmiştir. Bu dört Ayre'in 
gitar dörtlüsü ve şan için 
düzenlemesini Jaume Abad 
gerçekleştirmiştiL (Süre ı O') 

GUERRERO 
4 VILLANESCA 1 6. Yüzyılın ikinci yarısında 

Ispanya'nın en büyük dini 
bestecisi olarak seçkinleşen 

Guerrero Endülüs'ün Sevil 
kentinde doğmuş, ı 4 yaşında 
kentin katedraline kontralta 
olarak -o zaman için büyük bir 
ücretle- atanmış, sonra J aen ve 
Malaga'da görev yapmış, 23 
yaşında yine Sevil'e gelerek 
kilisenin yardımcı Maestro'su 
olmuştur. Bundan sonra eserlerini 
yayıniayan Guerrero tüm 
İspanya' da araştırma gezileri de 
yapmıştır. ı 574'de Maestro 
olunca Roma'ya da giderek iki 
albümünü yayınlatmıştır. Daha 
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sonra Sevil Kardinali ile Kral IL 
Felipe'ye el öpmeğe gitmiş ve 
kutsal ülke Kudüs'e gönderilmiş, 9 
Ocak ı S89'da dönüşünde 
Venedik'te altı hafta kalarak 
"Canciones y Viiianecas 
esprituales" (Dini şarkı ve 
Villanesca'lar) adlı eserini ve 
Motet'lerinin ikinci kitabını 
bestelemiştir. Ertesi yıl 
Venedik'te basılan eserinden 
sonra yine gemiyle dönerken 
korsanların eline düşmüş, fidyeyle 
kurtulmuştur. Dönüşte Sevil 
katedralindeki görevine devam 
eden besteci, eserlerin basımı ve 
fidye nedeniyle büyük mali 
sıkıntılar çekince 62 yaşında koro 
çocuklarının eğitimini de 
yüklenmek zorunda kalmış; buna 
gücü yetmeyince ı s9 ı 'de 
hapsedilmiştiL Katedral 
yetkililerinin yardımıyla kurtulan 
Guerrero, kutsal ülke yolculuğunu 
anlatan kitabını yazmış ve her yıl 
buna yeni şarkılar, Villanesca' lar 
ekleyerek yayınlamıştır. 

Yine Sevil'de ölen besteci, 
dörtten altı sesliye kadar ı 8 M es, 
pekçok Motet gibi dini koro 
eserleri yanında vihuela için 
dindışı 2 ı parça yazmıştır. 
Öğretmenleri Morales ve 
Victoria'ya bemerneyen biçimde 
dindışı şarkılar da yazan ve şiirleri 
çağının en iyisi kabul edilen 
Guerrero bu yönüyle G. de 
Cetina, B. del Aleazar'dan Lope 
de Vega'ya uzanan ekolün 
çizgisinde değerlendirilir. Ayrıca 
dindışı şarkılarını da zaman 
zaman dini metinle değiştiren ve 
bunları 1 S89'da yayıniayan 
besteci, kolaylıkla şarkılarının 
havasını, mizacını da 
değiştirebilmiş; vecd, neşe, 
melankoli, özlem, boğuneğiş, 
sakinlik arasında dolaşmıştır. 

Vihuela, arp, kornet ve org 
çalmasını da bilen Guerrero'nun 
eserleri ı 700'den sonra Yeni 
Dünya'ya da ulaşmış, onun çaba 
harcamaz gibi görülen akıcı 
ezgileri parçalarındaki teknik 
güçlükleri başarıyla saklamıştır. 
16. Yüzyılda üç-dört satırdan 
oluşan ve İngiliz Ayre'lerine 
benzeyen ancak rustik -köy işi
stilde gelişen Villanesca'lar ise 
Madrigal türünde olmakla birlikte 
daha az kontrpuanla işlenmiştir. 
Guerrero'nun bu programda yer 

alan "Ah Yozef", "Şanlı Ana", 
"Aşktan yaralanan vaftiz evladı" 
ve "0, herşeyi verrneğe 
muktedirdir" adlı dört dini 
Villanesca'sı jaume Abad 
tarafından şan ve gitar dörtlüsüne 
uygulanmıştır. 

SOR: SONAT 

Ispanya! gitarist ve besteci 
Fernando Sor Barselona'da 
doğmuş, beş yaşında gitar 

çalmaya başlamış; Manserrat 
manastırında müzik eğitiminden 
sonra operalar, senfon i ler, oda 
müziği, dokuz bale, iki ve dört el 
için pekçok piyano eseri, gitar 
veya piyano eşliğinde şarkılar 
yazmıştır. Yüzbaşı rütbesiyle 
savaşmış, sonradan yerleştiği 
Paris ve Londra'da gitar virtüozu 
olarak ün kazanmıştır. Avrupa 
ve Rusya'da turnelere çıkan ve 
eserlerini sahneleyen Sor, 
Londra'da "İzmir Pazarı" 
balesinin ilk temsilini 
gerçekleştirmiştiL Eserleri bugün 
gitar repertuarının en önemli 
bölümünü oluşturmasına karşın 
genellikle o zamana göre çok güç 
olduğundan ona para 
kazandırmamış ve Sor yoksulluk 
içinde Paris'te ölmüştür. 

Katalanyalı olduğu için 
ülkesinde Ferran Sors diye 
anılan Sor, ı 826'da 
Moskova'dan döndükten sonra 
Paris'te uzun yıllar bir diğer 
İspanyol gitarist Dionisio 
Aguado ile oluşturduğu ikili ile 
büyük ün kazanmıştı. Ünlü 
müzik yazarı Fetis tarafından 
"Gitarın Beethoven'i" olarak 
tanımlanan ve ı830'da 
Metod' unu hazırlayan Sor'un 
gitar dışındaki besteleri kayıptır. 
Onun gitar için etüdleri, 

menuetleri, çeşitlemeleri, 
fantezileri, divertimentoları 
yanında No. l ,  2, 3 Op. l S  
Sonatları ile Op.22 ve Op.2S  
Grand Sonata olmak üzere beş 
sonatı da vardır. ı 820'de Paris'te 
bestelenen Op. l S Sanat' ın aslı 
Paris Ulusal Kitaplığı'ndadır. 

Kıvrak ancak orta hızda (Allegro 
moderato) tek bir bölümden 
oluşan bu kısa sanat ilerdeki 
"Büyük Sonat"lara (Grand 
Sanata) hazırlık olarak yazılmış 
gibidir; ancak gitarı çok iyi bilen 
Sor bu kısa sürede bile bu 
çalgının tüm olanaklarını ustaca 
değerlendirmiştir. (Süre 6') 

GİULİANİ 
3 ŞARKI 

üyesi Mauro 
Giuliani Bologna 
kentinde doğmuş; keman, flüt ve 
gitar dersleri almış ve genç yaşta 
gitar virtüozu olarak İtalya'da 
tanınmıştır. Paris'teki 
konserlerinden sonra ı807'de 
Viyana'ya besteci, yarumcu ve 
öğretmen olarak yerleşmiş, 
birçok öğrenci yetiştirmiştiL 
Bunların arasında ilerde 
imparatoriçe olan Marie-Louise, 
Kont Waldstein gibi soylular da 
vardı. Viyana'da Moscheles, 
Hummel, Diabelli ile dost olmuş, 
Haydn ve Beethoven ile 
tanışmıştır. Hatta Beethoven' in 
7. Senfoni'sinin 8 Aralık 
ı 8 13'deki ilk yorumunda 
orkestrada kemancı olarak görev 
aldığı konserde Meyerbeer ve 
Hummel davul, Moscheles ise 
simbal çalmıştır. ı 8 ı S'den sonra 
Mayseder'in keman, Hummel'in 
piyano çaldığı oda müziği 
konserlerine katıldı. ı82 ı 'den 
sonra da İtalya, Hollanda, 
Almanya ve Rusya' da; ı 833'de 
de Londra'da konserler verdi. 

Üç gitar konçertosu (Op.30, 36, 
70), gitar ve oda müziği çalgıları 
için ikili, dörtlü, altılı ve 
Konçertant çeşitierne ler, Op. ı S 
Grand Sanata, Op.6ı Grand 
Uvertür, önceleri Op.20 
numarasıyla ünlü piyanist 
Moscheles'e ait olduğu sanılan 
"Grand Düo Concertante" gibi 



eserler yanında pekçok da Lied 
ve şarkı besteleyen Mauro 
Giuliani'nin çok yetenekli iki 
çocuğu da oldu: Paris 
Konservatuarı'nda şan öğretmeni 
olan Michel Barierra Giuliani 
( 1 801 - 1 867) ve hem beste 
yapan, hem de ünlü bir virtüoz 
olarak konserler veren kadın 
gitarist Emilia Giuliani ( 1 8 1 3-
ı840) . . .  

Viyana'ya yerleşen, kızı da bu 
kentte doğan Giuliani doğal 
olarak bu kentin müzik 
yaşamının etkisinde kalmış, ünlü 
Alman şairleri Goethe ve 
Schiller' in şi irleri üzerine 
Lied'ler de bestelemiştir. Onun 
gitar, ya da piyano eşliğinde 
olmak üzere Op. ı 3 ,  22, 27, 39, 
79, 89, 9 5 yan ında opus 
numarası olmayan ı6 Lied 
yazdığı bilinmektedir. Bu 
programda onun Viyana'da 
bestelediği Op.89 dizisinden 
Goethe'nin ( 1 749- 1832)  Veda 
(Abschied ), F. Matthisson'un 
( 1 76 ı - ı 83 ı )  Uzaktaki Şarkı ve 
Schiller'in ( 1 759- ı 805 )  Veda 
(Abschied) adlı Lied'leri yer 
alıyor. 

TARRAGO 
7 ŞARKI 

D spanyol halk şarkıları 
özellikle çok çeşitli yön ler, 
stiller yansıtır. Güneydeki 

Endülüs, Akdeniz kıyısndaki 
Katalonya, kuzeydeki Bask 
şarkıları sanki başka ülkelerin 
şarkıları gibidir. Ancak yine de 
güneydeki Endülüs'te arap, 
çingene, yahudi hatta Bizans 
etkisi ve İspanyol ritmiyle oluşan 
ve gitarı eşlik olarak kabul eden 
Flamenco; kuzeyde küçük flütler 
ve trampetelerle renklenen Bask 
müziği; ezgisel ve melankolik 
yönü ağır basan Katalcınların 
müziği; orta İspanya'nın Kastil ya, 
Aragon bölgesindeki Jota'ları 
ortak bir karakteri, İspanyol halk 
müziğinin güzelliğini ve 
zenginliğini yansıtır .. . 

Barselona'da gitarın gelişınesine 
çok yararlı çalışınaları olan, 
kızını da gitarist olarak yetiştiren 
ve ı 97 ı 'de kendi adını taşıyan 
gitar dörtilisünü kuran Tarrago, 
ı 950'li yıllarda İspanya'ın çeşitli 
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bölgelerinden derlediği halk 
şarkılarını gitar eşliğinde şan için 
düzenlemiştir. Programda yer 
alan şarkılar " Adios ıneu 
hoınifio" (Elveda sevgiliın) ile 
başlıyor; sonra "Ahi tienes mi 
corazon" (İşte kalbiın) ,  "Tengo 
que subir" (Yükselıneliyiın) ile 
sürüyor. Ağır tempolu, hüzünlü 
bir Bask şarkısı "N ik Baditut" ise 
dördüncü şarkı. "El Marabu"dan 
sonraki "El rossingol" (Bülbül) 
ise ağır ve lirik bir Katalonya 
şarkısı. Son şarkı ise Kastilya'nın 
güneyinde ve Don Kişot ile ün 
kazanan "La Mancha" 
bölgesinden İspanya'nın en tipik 
danslarından biri "Seguidillas 
Manchegas" . . . .  

STRAVİNSKİ 
6 PARÇA 

· genellikle büyük 
yorucu eserler 

ledikten sonra kolay 
ve küçük eserler besteleyerek 
dinlenmeyi adet edinmişti. 
Petruşka'dan sonra ufak eserler 
yazmış; Bahar Ayini'ni Çocukluk 
Anıları adlı hiçük liedler 
izlemişti. Roma'ya gittiği, Picasso 
ile tanıştığı ı 9ı 7 yılında da 
"Çocuklar için Öyküler"i ve dört 
el piyano için Andante, 
Espagnola, Balalaika, Napolitana 
ve Galop'tan oluşan " 5  Kolay 
Parça"yı yazdı. Oğlu ve kızı için 
bestelediği bu parçalar stilize 
edilmiş şarkı ve danslardı. 
Stravinski burada ı 7. ve ı 8. 
yüzyıl klavye ustalarıyla, 
Frescobaldi ve Couperin ile 
yakınlık arar. Bu ustalar eski 
İtalyan ve Fransız lavtacılarının 
mirasçıları olarak süit biçimini 
yaratmış, bu parçaları eğlence 
müziğinden bir sanat geleneği 
haline sokmuşlardı. Stravinski 
de eski geleneği tazelemiş, ancak 
bu parçalara biraz da Paris havası 
katmıştır. 

Stravinski daha 19 ı 5'de de dört 
el piyano için üç parça yazmış, 
ı 92 1 'de bunları orkestraya 
uygulaınıştı (Süit No.II- Marş, 
Vals, Polka, Galop). ı925'de ilk 
Amerika turnesini 
gerçekleştirdiği yıl da "Beş Kolay 
Parça" dan dördünün orkestra 
düzenlemesini de yaptı ve dört 
bölümlü " ı .  Orkestra Süiti"ni 

oluşturdu. 1935 'de besteci, 
piyanist ve orkestra şefi olarak 
kuzey ve güney Amerika 
turnelerin i, piyanist olan oğluyla 
gerçekleştiren Stravinski o yıl, 
bu iki süitten aldığı parçaları 
New York'ta lavta dörtlüsü için 
düzenledi. 

Barselona Gitar Oörtlüsü de, 
New York'ta oluşan bu süiti dört 
gitara uygulamıştır. Altı 
parçadan oluşan yeni süitte 
ikinci parça Napolitana ile 
üçüncü parça Andante 
bestecinin 1 .  Süit'inde, diğer 
dört parça (Marş, Polka, V als ve 
Galop) l l .  Süit'inde yer 
almaktaydı. (Süre 8 ')  

MONTSAL VATGE 
5 ŞARKI 

spanya'nın Katalonya 
bölgesinde Gerona kentinde 
doğan besteci ve eleştirmen 

Montsalvatge, ı 923-36 yılları 
arasında Barselona 
Konservatuarı'nda eğitim 
görmüş; ı 934'de okulun en 
önemli ödülü olan Rebell'i 
lmpromptü'leriyle ve ı936'da 
"Suite Burleska" ile de Pedrell 
ödülünü kazanmıştır. O yıllarda 
bale müziğine yönelmiş ve 20 
kadar bale bestelem iştir. 
ı 946'dan sonra müzik eleştirileri 
yazmağa başlamış, ı 970'den 
sonra da Barselona 
Konservatuar'nda ders vermiştir. 

Montsalvatge Katalan müziğinde 
yer alan bazı Alman etkilerinden 
uzaklaşmak için Les S ix 
Grubu'na (Aitılar) yaklaşmış, 
onların stilini halk müziğine de 
uygulamıştır. Operalar, bale 
müzikleri, çeşitli orkestra 
eserleri, konçertolar, oda müziği 
eserleri besteleyen Montsalvatge 
özellikle Karayipler bölgesine ilgi 
duymuş, kendi deyimiyle "Batı 
Hint Adaları sri linde" eserler 
yazmıştır. Bu stili n kaynağının 
İspanyol olduğunu öne süren, 
denizaşırı bir ihraç malı olarak o 
bölgeye ulaşan ve yine ithal 
yoluyla İspanya'ya dönerek 
müzik geleneklerinde yeni, cesur, 
çağncı bir görevi üstlendiğin i 
belirten Montsalvatge'nin 
Oivertimento'su ( 1941 ) , 
Canciones Negras ' ı  (Zenci 

Şarkıları) ( 1 945 )  ve Cuarteto 
Negra'sı (Zenci Oörtlüsü) bu 
stilde bestelenmiştir. Özellikle 
İspanyol dansı Sardana'nın da, 
Küba dans ı Habanera ile aynı 
geleneksel ruha ve aynı derin 
tın ı ya sahip olduğunu öne süren 
besteci, ses ve piyano için yazdığı 
Canciones Negras'ın ı946'da 
orkestra uygulamasını da 
yapmıştır. Bu uygulamadan ses 
ve gitar dörtlüsü için düzenlenen 
"5 Zenci Şarkısı" (ya da 5 Kara 
Şarkı) şöyle sıralanıyor: 
Alberti'nin sözleri üzerine "Cuba 
dentro de un piano" ( Piyano 
içinde Küba) ,  Lujan'ın sözleri 
üzerine "Punto de Habanera" 
(Habanera teması), Guillen'in 
sözleri üzerine Chevere, 
Valdes'in sözleriyle "Cancion de 
cuna para dormir a un negrito" 
(Zenci çocuk için Ninni) ve 
yine Guillen'in sözleriyle "Canto 
Negro" (Zenci şarkısı ) .  
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THE ACADEMY OF ANCIENT MUSIC 
Christopher HOGWOOD, şef/conductor 

Anthony HALSTEAD, doğal korno/natural horn 

Joseph HAYDN ( 1 792-1 809) 
Senfoni No. 57 ,  Re Majör / Symphony No.57 in D Major 

*Adagia-Allegra *Adagia *Menuetto: Allegretıa *Prestissima 

W olfgang Amadeus MOZART ( 1 7 56- 1 791 ) 
Komo Konçertosu No.4, Mi bemol Majör, KV495 

Hom Concerto No.4 in E fiat Major, KV495 
* Allegra maderato * Ramanze . Andan te *Randa . Allegra vivace 

ARA / INTERMISSION 

Joseph HAYDN 
Senfoni No.64, La Majör "Tempora Mutantur" 

Symphony No.64 in A Major "Tempora Mutantur" 
* Allegra can spirito *Larga *Menuet (Allegretto) *Finale (Presto) 

Luigi BOCCHERINI ( 1 743- 1 805 )  
Senfoni Op. 1 2  No.4, Re minör "La Casa Diavola" (G506) 

Symphony Op. l 2  No.4 in D minor "la Casa Diavola" (G506)  
* Andante sastenuto * Allegra assai * Andante sastenuto * Allegra can malta 
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CHRISTOPHER 
HOGWOOD 

hristopher Hogwood bugün 
İngiltere'nin uluslararası 
alanda en etkin şeflerinden 

ve aynı zamanda Decca/L'Oiseau
Lyre plaklarının en çok satan 
koleksiyonlarını hazırlayan 
sanatçılardan biridir. The 
Academy of Ancient Music'i 
kurduğu 1973 yılından beri 
orkestrayla birlikte uluslararası 
çapta, yüklü konser dizileri 
yürütmektedir. 1988 Eylülünden 
itibaren müzik yönetmenliğini 
üstlendiği St. Paul Oda 
Orkestrası'nın (ABD), 1 992/93'te 
birinci konuk şefi oldu. Hogwood 
aynı zamanda 1 989'da 1 75. yılını 
kutlayan ve Amerika'nın en eski 
sanat kuruluşu olan Bostan 
Haendel ve Haydn Derneği'nin de 
sanat yönetmenidir. 
Amerika'da da çok tanınan ve 
aranan bir konuk şef olan 
Hogwood, Cleveland, Chicago, 
Boston, Washington, New York ve 
Los Angeles orkestraları gibi önde 
gelen toplulukları yönetmiştir. 
Opera alanında da isim yapmış bir 
şef olarak Decca için Academy of 
Ancient Music ile birlikte Mozart 
operalarını plağa doldurmaktadır. 
Geçen mevsim iki ay boyunca 
Avustralya Operası'nda "Clemenza 
di Tito" temsillerini yönetmiş ve 
1 994 İdomeneo için tekrar davet 
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edilmiştir. Ayrıca Avustralya Oda 
Orkestrası'nın sanat anışmanlığını 
yapmakta ve konuk şef olarak 
konserler vermektedir. 
Academy of Ancient Music ile 
birlikte dünya umelerine çıkan 
sanatçı, bu mevsim Avrupa'nın 
yanısıra Japonya ve ABD'de 
konserler verecektir. Ayrıca konuk 
şef olarak Berlin Filarmoni ve 
birçok Avrupa ve İskandinav 
orkestrasını yönetmektedir. 
Christopher Hogwood yüklü 
konser programına rağmen 
Haendel'in biografisi dahil birçok 
önemli kitap da yayınlamıştır. 
Sanatçı, klavsenci olarak da haklı 
bir üne sahiptir. Barok ve klasik 
müziğin sunulmasına araştırmacı 
ve yorumcu olarak büyük katkıları 
olan Hogwood, başarılı ve 
tanınmış bir radyo-TV yayıncısı 
olarak da çok çeşitli müzik 
programlarında yer almaktadır. 
Keele Üniversitesi Müzik 
Fakültesi'nde üç yıl ders verdikten 
sonra Şeref Doktoru ünvanını 
almıştır. Cambridge Jesus 
College' de de ders veren 
Hogwood'a !989'da CBE ünvanını 
verilmiştir. 

ANTHONY 
HALSTEAD 

anchester' da doğan 
Anthony Halstead, 

! M<mrhP<:tPr Kraliyet 
Müzik Kolej i' nde piyano, org, 
komo eğitimi gördü. Olağanüstü 
müzik yeteneğini geliştiren sanatçı 
bugün şef/yönetmen, eşlikç ve 
komocu olarak uluslararası üne 
sahiptir. 
Bir süre İngiliz Oda, BBC İskoç 
Senfoni ve Londra Senfoni 
orkestralarında birinci komist 
olarak çalıştıktan sora, doğal 
komoda dünyanın önde gelen 
yorumcularından biri olmak 
amacıyla, modem orkestra 
alanından çekildi. Bu çalgıyla 
doldurduğu Haydn, Mozart ve 
W eber konçenoları büyük övgü 
aldığı gibi, daha sonra çağdaş 
çalgıyla kaydettiği Eritten'in tenor, 
komo ve yaylıçalgılar için 
Serenadı ile Mozart ve eethoven'in 
piyano ve nefesliçalgılar için 
beşlileri de büyük ilgi gördü. 
Hem şef olarak, hem de ve 
klavyeliçalgılarda Jack Brymer, 
Emma Kirkby, Gidon Kremer, 
Mstislav Rostropoviç, İsaac Stern, 
Melvyn Tan ve Pinchas Zukerman 
gibi birçok ünlü sanatçıya eşlik 
etti; İngiliz Oda Orkestrası, 
Hanover Band, London 
Sinfonietta gibi önemli birçok 
toplulukla çalıştı. Ayrıca İngiliz 
Barok Solistleri, Academy of 
Ancient Music, Philip Jones Brass 
Ensemble ve ECO Wind 
Ensemble'ı da yönetti. 
En son olarak London Classical 
Players, Hanover Band, The 
Orchestra of the Age of 
Enlightenment ve Salzburg 
Festivali'nde İngiliz Barak 

Solistleri'yle çalan Anthony 
Halstead, çeşitli firmalar için 
plaklar doldurmaktadır. 

THE ACADEMY 
OF ANCIENT 
MU SIC 

he Academy of Ancient 
Music ilk defa 1 8. yüzyılda 
Dr. Pepusch tarafından 

"eski" (en azından 20 yıl önce 
bestelenmiş olması gereken) 
müziğin yorumlanması için 
kurulmuştu. King' s Concerts adıyla 
anılan topluluk 1 848'e kadar 
etkinliğini sürdürmüş ve 
Londralılar tarafından 
benimsenmişti .. 
Christopher Hogwood tarafından 
1973 yılında yeniden canlandırılan 
The Academy of Ancient Music'ın 
amacı dinleyicilere, eserin 
bestdendiği günün atmosferini 
yansıtmaktı. Barok ve klasik yorum 
uzmanlarını bünyesinde bir araya 
getiren topluluk, belli bir dönemin 
bestelerini o devrio özgün ve belli 
sayıdaki çalgılarıyla yorumlamakla 
ün kazanmıştır. 
The Academy of Ancient Music'in 
zamanının çoğu Londra' da yaptığı 
kayıtlar, dünya turneleri ve 
Avrupanın çeşitli ülkelerinde 
verdiği konserlerle geçer. Orkestra 
!99! 'de Avrupa, Japonya ve 
Amerika'ya tumeler yaptı. Geçen 
yılın en önemli etkinlikleri 
arasında Dam e K iri Te Kanawa ile 
birlikte Birmingham'da Symphony 
Hall'da verilen konser, radyo ve 
televizyondan tüm İngiltere'de 
yayınlanan sayılı konserlerden olan 
BBC Henry Wood Promenade 
kanserleri, Granada Festivali'nde 
Elhamra Sarayı'ndaki iki konser ile 
Prag Bahar Festivali'nde 
Cumhurbaşkanı Have! için 
düzenlenen Prag Sarayı'ndaki 
konser yer almaktadır. 
Academy'nin Decca L'Oiseau-Lyre 
için doldurduğu plaklarındaki 
yorumları hem dinleyiciler hem de 
eleştirmenler tarafından övgüyle 
karşılanmaktadır. Mozart'ın tüm 
senfonilerinin o devrio çalgılarıyla 
kaydını yapan ilk orkestra olan 
topluluk daha sonra Beethoven'in 
tüm piyano konçenolarıyla 
senfonilerini de plağa doldurdu. 
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Chrisropher Hogwood 
yönetimindeki The Academy of 
Ancient Music, en büyük 
projelerinden biri olan Haydn'ın 
tüm senfoniler;nin kaydını 1989 
yılında Macaristan'daki Esterhaza 
Sarayı'nda gerçekleştirdi. Filme de 
çekilmiş olan bu kayıtlar daha 
sonra Londra Haftasonu 
Televizyonu'nda gösterildi. 1 990 
sonbaharında piyasaya çıkan IS 
plaklık koleksiyonun ilki tüm 
eleştirmenlerin övgüsüyle 
karşılandı. Topluluk aynı yıl 
Vivaldi'nin Mevsimler'i ile 
Haydn'in Yaratılış oratoryosunun 
video kasetini yaptı; Haendel'in 
Orlando, Mozart'ın da Saraydan 
Kız Kaçırma operalarının 
CD'Ierini yayınladı, 
Academy üyeleri zaman zaman, 
topluluğun yardımcı şefi Simon 
Standage yönetiminde daha küçük 
gruplar oluşturmaktadır: Bunlardan 
biri olan Classical Chamber 
Ensemble Avrupa ve Amerika'da 
konserler vermiş; Beethoven' in 
Y edilisi, W eber' in Klarnet li Beşiisi 
ile Schubert'in Alabalık Beşlisini 
plağa doldurmuştur. 

HAYDN 
SENFONİ No.57  

ünümüzde birçok eseri, az 
bilinen senfonileri tekrar 
keşfedilen Haydn, daha 

önce de bazı Avusturyalı 
bestecilerin senfonik bestelerine 
karşın yine de " Senfoninin babası" 
olarak tanımlanır. Gassmann ve 
Wagenseil gibi hemşehrilerinin 
yazdığı senfoniler, çoğunlukla üç 
bölümlü İtalyan opera uvertürleri -
Sinfonia'lar- biçimindeydi. Haydn 
ise 30 yıl içinde 104 senfoni yazmış 
ve bu stile gerçek senfonik anlamı 
kazandırmıştır. 
Onun Re Majör No.57 Senfonisi 
de günümüzde tozlu arşivlerden 
kurtarılmış, az tanınan 
eserlerinden biridir. Haydn' ın 
Prens Esterhazy kontluğundaki 
Kapellmeister'lik görevi 
zamanında, 1774'de yazdığı ve ilk 
kez orada, saray konserlerinde 
seslendirdiği senfoni, çekiciliği 
yanında bir ilginçliğe de sahiptır: 
O çağın "Sturm und Drang" 
(Fırtına ve Gerilim) adı verilen 
edebiyat dönemini izleyen 
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günlerde bestelenen stile öncülük 
etmiştir. Bu yeni stil ise 1 785'lerde 
tam oluşumuna kavuşacaktır. 
L Bölüm ağır (Adagio) tempoda 
bir girişle başlar. Özellikle, 
Haydn' ın ilk senfonilerinde pek 
rastlanmayan bu giriş bu eserde ilk 
kez yeralmış ve güzelliği yanında 
bir beklenti de oluşturarak ilk 
bölüme ayrı bir renk 
kazandırmıştır. Sevimli ana tema 
ise bu girişi izleyen neşeli (Allegro) 
tempodaki bölmede enerji ve 
berraklıkla belirginleşir. 
2 .  Bölüm, geleneksel olarak ağır 
(Adagio) tempodadır. Gecikerek 
beliren, pizzicato'larla vurgulanan 
motif ana temaya yol gösterir ve 
dört çeşitlerneyle gelişir. Burada da 
yalnızca kemanların sürdinli olarak 
çalması o çağda pek örneği 
olmayan bir yenilikti. 
3. Bölüm, şen (Allegretto) 
tempoda zarif bir Menuetto' dur. 
Özellikle çağının oldukça itersinde 
yazılan bu dans Haydn'a özgü 
biçimde -tıpkı J ohann Strauss' un 
valsi geliştirmesi gibi- sergilenir ve 
özgün, soylu bir T rio bölmesiyle 
süslenir. 
4. Bölüm, çok hızlı (Prestissimo) 
tempodaki "Finale" de dinamikliği 
yanında, keskin kontrastiarı ve 
içerdiği virtüoz yaylıçalgılar 
pasaj larıyla ilgi çeker. Haydn'ın en 
güç sayfalarını oluşturan bu 
bölümün teknik problemleri de 
esprili biçimde çözülerek canlı 
bitişe ulaşılır. (Süre 22') 

MOZART 
KORNO 
KONÇERTOSU No.4 

ozart' ın üflemeçalgılar 
için yazdığı konçertolar, 
bu türü n en güz e 1 

örneklerini oluşturur. Bu türde de 
Mozart en çok kornoya ilgi 
göstermiş, bu çalgı için orkestra 
eşliğinde dört konçerto ile bir 
rondo bestelemi�tir. 
Kornonun romantik, pastaral 
karakterini gözeten; av fanfarlarını, 
yankı etkilerini, uzun süren 
legato'larını çalgının doğal 
seslerini kullanarak değerlendiren 
Mozart, bu konçertoları yazdığı 
zaman daha pistonlu ( ventilli) 

doğal korno 

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 Mozart bu 
çalgıdan, verebileceğinden fazlasını 
elde etmiş ve bunun için de 
tanıdığı virtüozlara güvenmişti. 
Ancak tüm korno konçertolarını, 
17 60' da Salzburg Saray 
Orkestrası'na birinci kornist olarak 
giren ve bazan da yanlış olarak 
İgnaz diye anılan Joseph Leutgeb 
( ?- 18 1 1 )  için yazmıştır. Tüm korno 
repertuarını Mozart'a ilk önce 
tanıtan ve sonra Viyana'ya 
yerleşerek açtığı peynirci 
dükkanıyla zengin olan Leutgeb' in 
evinde -Constanze'nin 
hastalığında- sık sık kalan Mozart, 
ona olan dostluğunu da böylece 
göstermiştir. 
Mozart 4. Korno Konçertosu'nu 
(KV495), "Figaro'nun Düğünü" 
operasından iki ay sonra, 26 
Haziran 1 786'da bitirmiş ve 
kataloğuna "Leutgeb için" diye 
kayıt düşmüştür. Konçertonun 32 
sayfalık el yazmasından Leutgeb'e 
şaka yapmak için mavi, yeşil, 
kırmızı ve siyah mürekkeple 

yazılmış orijinal sayfalardan ancak 
altısı bulunmuş, geri kalanlar ilk 
baskıdan yararlanarak 
tamamlanmıştır. Mozart'ın sola 
korncıdan başka, arkesrrada 
yaylıçalgıların yanında iki obua ile 
iki kornoya yer verdiği konçeneıda 
kullandığı temalar, o günlerde 
yazdığı başka eserlerle oldukça 
benzerlik gösterir. 
Neşeli ama orta hızdaki (AIIegro 
moderato) L Bölüm kesin ve 
kapsamlı bir temayla girer (bu giriş 
besrednin Mason Neşesi (KV47 1 )  
kantatma çok yakındır). 
Onu izleyen ikinci tema daha 
sevimli oluşuyla ilkine karşıtlık 
yaratır. Ancak üçüncü tema, önce 
yaylıçalgılarda sonra da obuada, 
sola kornonun desteğiyle duyulur. 
Sola korno, yaylıçalgıların 
Figaro'nun uvertürünü anımsatan 
süslemeleri üzerine bu yeni temayı, 
hazırlanan gerilimli ortamda sunar. 
Ağırca (Andante) tempodaki 2. 
Bölüm Romans (Romanze) 
başlığını taşır. Uzmanlar, Mozart'ın 
bu terimi genellikle korno 
konçertolarının ağır bölümleri için 
kullanmasını, bir düzineyi aşkın 
korno konçertosu yazan ve bu 
terimi kullanan Franz Anton 
Rössler'in (Rosetti) etkisine 
bağlıyorlar. Ancak Rosetti'den 
daha sıcak, lirik ve içten 
Romanslar yazabiten Mozart, daha 
ilk ölçülerde bunu ıspatlar: İlk 
episodun onaltıncı ölçüsünde Fa 
tonunda giren sola korno, 
yaylıların eşliğinde sunduğu güzel 
ezgiyle seçkinleşir. (Bu bölme de 
iki piyano için 1 786'da yazılan Fa 
Majör KV497 Sanat'ın 
Andante'siyle aynıdır). Sol minör 
tondaki ikinci tema, daha canlı 
oluşuyla karşıtlık yaratır. Besteci 
Coda içinyaylıçalgılarla sola komo 
arasında ilginç ve küçük bir diyalog 
oluşturur. Basların ve orkestra 
kornaları nın eşliğindeki bu 
bölmeye sonra obua da katılır. 
Neşeli ve tez canlı (Allegro 
vivace) tempodaki fina!, Rondo 
biçiminde mutlu bir yarış gibi 
başlar. Mozart, oluşturduğu birçok 
melodiyle oyun oynar gibidir. 
Özellikle sola komoya, orkestranın 
diğer iki komosuyla unison 
( teksesli) çalma görevini de yükler. 
Oldukça güç olan riz ve uzun 
ezgisel (cantabile) partileri, hızlı 



pasaj larıyla diğerlerinden daha çok 
teknik zorluklar gösteren 
korıçenoyu Mozart'ın neden böyle 
yazdığı bir sır olarak kalmıştır. En 
zevk i anlar da ikinci temayla 
belirir: Do minördeki bu yeni ezgi 
yaylılarca değiştirilerek sergilenir 
ve türlü modülasyonlardan geçerek 
koruoda noktalanır. Kadansı, solist 
ve yaylıçalgıların nefis diyalogu 
izler ve eseri sona erdirir. 
(Süre ı 5' )  

HAYDN 
SENFONİ No.64 

9. Yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl 
başında senfon i 
orkestralarının daha 

büyümesi, kullanılan çalgı 
sayısının artması ile Haydn 
senfonilerinin daha az 
seslendirilmesine yol açtı. 
Gerçekten de yönetimiyle görevli 
olduğu Esterhazy kontluğunda, 
tasarruf nedeniyle kısıtlı oda 
orkestrası için besteleyen ve 
yaylılar dışında genellikle iki obua 
ve iki koruoya yer verilen bu 
senfonilerin ilk örnekleri zamanla 
unutulmuştu. Günümüzde 
müzikçilerin, orkestraların ve plak 
yapımının yoğun artışı bu alana 
ilgiyi tekrar tazelemiştir. 
"Senfoninin Babası" olarak 
adlandırılan Haydn, bu türdeki 
bestelerinde temayı bir çekirdek 
olarak almış, tüm senfoniyi 
buradan oluşan bir ağaç gibi 
büyütmüştür. Dört bölümlü olarak 
düzenlediği senfonilerinde, 
Esterhazy kontluğundaki 30 yıllık 
yöneticiliği sırasında pratik 
yaparak da bu stili geliştirmek için 
yeterli zamanı olmuş, çeşitli çalgı 
düzenlemeleri, orkestral tınıları, 
biçimsel değişiklikleri rahatça 
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deneyebilmiştir. Sonuçta, iki hızlı 
bölüm arasına bir ağır bölüm, bir 
de Menuetto yerleşti rm iş; 
genellikle bu form üzerinde 
çalışmıştır. 
Haydn' ın senfonileri üçe 
ayrılabilir: ı 773'e kadar Esterhazy 
konduğurıda yazdıkları; ün 
kazandıktan sonra ı 790'a kadar 
bestelediği (bu arada Paris'ten 
ısmarlanan, sayısı 60'ı bulan 
senfoniler) ve Londra'da yazılan ı 2  
Londra Senfonisi. Yazdığı bu ı04 
senfoniden pek azı -on kadarı
minör tonda, gerisi Majör 
tondadır. 
Haydn' ın La Majör No.64 
Senfoni'sinin ne zaman 
bestdendiği kesin olarak 
bilinmemektedir. ı 773-78 arasında 
yazıldığı tahmin edilen eserin 
Esterhazy kontluğunda çalındığı; 
iki obua, iki komo ve yaylıçalgılar 
için düzenlenmesi nedeniyledir. 
Ancak senfoniye bizzat Haydn 
tarafından verilen "T empora 
Mutantur" (Zamanlar değişiyor) 
adı, ı 773'den sonra partonunun 
ölümüyle yeniden iş aramak 
durumunda kalan bestecinin 
kaygısını da belirtebilir. 
Tümüyle Haydn şemasına göre, 
Hızlı-Ağır-Menuet-Hızlı olarak 
düzenlenen bu kısa senfoni 
oldukça sade bir yapıdadır. Şen ve 
kıvrak (AIIegro con spirito) 
tempodaki ı .  Bölümü izleyen ağır 
(Largo) bölüm, şaşırtıcı bir 
duygusal gücü içerir. Geleneksel 
Haydn Menuetto'su da neşeli 
(AIIegro) tempodadır. Çoşkulu ve 
çok hızlı (Presto) fina! ile 
senfoniye parlak bir bitiş sağlanır. 

BOCCHERİNİ 
RE MİNOR SENFON İ ltalyan besteci ve viyolonsel 

virtüozu Luigi Boccherini, 
çalgısındaki ustalığıyla ün 

kazanmıştır. ı 4 yaşında Viyana 
Krallık Orkestrası'na alınan, 2 1  
yaşında bir viyolacı ve  iki ünlü 
kemancı (Manfredini ve Nardini) 
ile müzik dünyasında ilk dörtlüyü 
kurarak turnelere çıkan 
Boccherini'nin, Avrupa'da 
gördüğü ilgi nedeniyle 24 
yaşındayken eserleri 
yayınlanmıştır. İspanya ve 

Almanya'da orkestra yöneticiliği 
de yapan Boccherini, önce Alman 
sonra da İspanyol hamilerinin 
ölümünden sonra yoksulluk içinde 
ölmüştür. 
30 Senfon i besteleyen Boccherini 
müzikte yenileme çalışmaları 
yapmış; teknik te büyük ustalıkla, 
anlatım şekillerini en küçük 
ayrıntıya kadar işlemiştir. Melodik 
çizgi ve arınonide İspanyol, hatta 
Arap etkisinde kalınakla birlikte 
Viyana yıllarında, kendinden ı 1 
yaş büyük olan "Senfoninin 
Babası" Haydn'ın bu tür 
eserlerinden de etkilenmiştir. 
Ancak Boccherini'nin senfonileri 
Haydn'a göre daha yumuşak, daha 
az erkeksi sayılır. Hatta bu nedenle 
kendisine "Bayan Haydn" lakabı 
verilen besteci ilk senfonilerinde 
Milano ekolünün, Sammartini'nin 
etkisinde kalmış, tipik İtalyan 
stilinde iyi ayrı vi yola partisi 
kullanmıştır. O çağlarda senfoni, 
!talyan operalarının başında 
yeralan ve Sinfonia adı verilen 
U vertür'den uzaklaşarak 
bağımsızlığına yeni kavuşmuştu. 
Ancak hala solo çalgılar için 
önemli solo pasaj ları kapsıyordu. 
Boccherini, Gerard kataloğuna 
göre G506 numarasını taşıyan 
Op.16  dizisinin dördüncüsü olan 
Re minör tondaki "La Casa di 
Diabolo" (Şeytanın Evi) başlıklı 
senfonisini 177l 'de bestelemiş ve 
1 770'den beri Madrit'te 
hizmetinde çalıştığı Prens Don 
Luis' e ithaf etmişti. 1 785'e kadar 
bu görevde kalan ve daha birçok 
eserini bu patronuna ithaf eden 
Boccherini'nin bu senfonisinde 
eski ve yeni stilin unsurları 
kaynaşmıştır. Yeni olarak, her hızlı 
bölümden önce tekrarlanan 
dramatik giriş, orkestrasyonda iki 
ayrı viyolonsel partisinin kullanımı 
ve Andante bölümünde yeralan 
tutkulu staccato ilgi çeker. 
Oldukça hızlı (AIIegro assai) 
tempodaki 2. Bölüm ise 1 776'da 
Paris'te bestdenen Op.S No.4 
Keman-Piyano Sonatı'ndan 
alınmıştır. Ayrıca bu eser 
Boccherini'nin minör tonda çok az 
bestelediği senfonilerinden biridir 
ve "Sturm und Drang" ( Fırtına ve 
Gerilim) akımının ateşli 
atmosferini de oldukça yansıtır. 
Senfoniye verilen isim de, 

Gluck'un 1 76l 'de bestelediği Don 
Juan balesinde cehennemi 
canlandıran Chaconne'un, eserin 
son bölümünde kullanılması 
nedeniyledir. Boccherini çok hızlı 
(AIIegro molto) tempodaki bu 
bölmede Don Juan'ın cehenneme 
yokuluğunu çok benzer biçimde 
taklit etmiş, ancak pek az melodik 
ve enstrümantal değişiklik 
yapmıştır. (Süre 1 5' )  
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13 . 7 . 1 993 • Aya İrini Müzesi • 18.30/St. lrene Church • 6.30 pm 

İSRAiL ODA ORKESTRASI 
THE ISRAEL CHAMBER ORCHESTRA 

Yöneten ve solist/Director and soloist 
Shlomo MINTZ, keman/violin 

Antonio VIVALDI ( 1678- 1 74 1 )  
Keman Konçertosu, La Majör "Guguk Kuşu" / Violin Concerto in A Major "The Cuckoo" 

(RV335 / F I-223 / P 2 1 9 / M 487) 
* Allegra * L.argo * Allegra 

Antonio VIV ALDI 
Keman Konçertosu, Re Majör Op. l l  No. l / Violin Concerto in D Major Op. l l  No. ı 

(RV207 IF I-89 1 P 1 56 1 M 188) 
* Allegra * L.argo * Allegra 

Antonio VIV ALDI 
Keman Konçertosu, Re Majör Op.6 No.4 / Violin Concerto in D Major Op.6 No.4 

(RV2 1 6 / F I-195 / P  1 50 /M 439)  
* Allegra * Adagio * Allegra 

ARA / INTERMISSION 

Benjamin BRITTEN ( 19 1 3- 1 976) 
Frank Bridge'in bir Teması üzerine Çeşitlemeler, Op.lO / Variations on a Theme of Frank Bridge for Strings 

* Introduction and theme. Lento maestoso *Adagio *March. Presto alla marcia *Romıınce. Allegretto grazioso 
*Aria Italiana. Allegra l:rrillante *Bourree Classique . Allegra pesante *Wiener Waltzer. Lento-vivace 

*Moto perpetuo . Allegra molto *Funeral March. Andante ritmico *Chant. Lento 
*Fugue and Finale . Allegra molto vivace 

Dmitri ŞOSTAKOVİÇ/SHOSTAKOVICH ( 1 906- 1975 )  
Oda Senfonisi, La bemo1 Majör Op. 1 18a / Chamber Symphony in A fiat Major, Op. 1 18a 

(Düzenleyen/Arranged by Rudolf Barshai )  
* Andante * Allegretto furioso * Adagio * Allegretto 

1SKB Turhıye 
5mdi l<dllunm.ı BanlıasıA.Ş. 



İSRAiL ODA 
ORKESTRASI 

I srail Oda Orkestrası, 
topluluğun 10 yd �yunca 
sanat yönetmenlıgını ve 

şetliğini yapan Gari Benini 
tarafından "Oda Topluluğu" 
adıyla 1965'te kuruldu. Daha 
sonraki yıllarda ise orkestrayı 
Luciano Berio, Rudolf Barshai, 
Uri Segal ve Yoav Talmi 
yönetti. 

1988 yılında, dünyanın önde 
gelen keman virtüozlarından biri 
olan Shlomo Mintz topluluğun 
müzik danışmanlığına getirildi. 
Orkestranın şefi, solisti ve sanat 
danışmanı olarak Mintz'in, 
İsral'deki oda müziği 
konserlerinin niteliğini 
yükseltınesi övgüyle karşılandı. 
Rostropoviç, Ashkenazy, Stern, 
Perlman, Zuckerman, Berio, 
Penderecki, Eschenbach, 
T ortelier, Holliger gibi ünlüler 
orkestranın konserlerine solist 
olarak katldılar. 

Erken Barak'tan çağdaş müziğe 
kadar uzanan geniş bir 
repertuara sahip olan 
orkestranınn, müziğin gençler 
arasında yayı lması için başlattığı 
konserler hem eleştirmenler, 
hem de izleyiciler tarafından 
övgüyle karşı landı. İsrail Oda 
Orkestrası İsrail' ın dışında 
Avrupa, ABD, Kanada, Japonya, 
Hong Kong, Avustralya ve 
Güney Amerika'da sürekli 
tumeler yapmakta ve müzik 
festivallerine de katılmaktadır. 

VİVALDİ 
KONÇERTO 
LA MAJÖR • ağının en özgün ve etkin 

bestecisi olan Vivaldi, 
Bach'ı da etkilemiş, bu 

büyük besteci onun eserlerini 
haşka çalgılara da uygulamıştır. 
Konçertolarında kiipek 
havlaması, kuş sesleri, 
gökgürültüsü, şimşek gibi 
benzetimleri de gerçekleştiren 
Vivaldi bu yiinleriyle de ilk 
empresyonist hesteci olarak 
tanımlanır. Ayrıca tutti'nin 
nakarat olarak ( tutti ritomel)  
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tekrarında başka tonaliteye 
geçişi öngören, konçertoyu 
parlak ve ilginç fikirlerle 
süsleyen Vivaldi'nin bu keman 
konçertosu da, guguk kuşunun 
ütüşünü andıran pasaj ları 
içermesi nedeniyle de bu adla 
anılır. Vivaldi'nin solo keman 
için La Majör tonda yazdığı ZO 
kadar keman konçertosu 
arasında özel bir yer tutan ve ilk 
bölümünün girişindeki La 
oktavları nedeniyle " I l  Cucu" 
(Guguk Kuşu) adını taşıyan eser, 
hızlı(Allegro) - ağır(Largo) 
hızlı(Allegro) olarak 
düzenlenmiştir. Z. Bölümü de 
yine 4/4'lük ölçüde olan, ancak 
Mi minör tonda ağır ve hüzünlü 
solo kemanla başlayan konçerto, 
La Majör tonda, 3/4'lük ölçüdeki 
canlı finalle son bulur. (Süre 
l l ' )  

VİVALDİ 
KONÇERTO 
Op. l l  No. l 

İvaidi'nin Op. l 1 serisini 
oluşturan altı keman 
konçertosu 1 729-30 

yıllarında Amsterdam'daki ünlü 
Le o�ne yayınevi tarafından 
basdmış ve daha önce 
yayınlanan eserleri gibi ilgi 
görmüştü. Konçertolarında o 
çağa göre daha ileri bir teknik 
uygulayan, telierin sesini kısarak 
sürdinli ve yay yerine parınakla 
pizzicato çalışı kullanarak daha 
etk i l i  müzik yaratan; yay 
işaretlerini ve nüansları daha 
gelişmiş biçimde değerlendiren 
Vivaldi'nin Hollanda'da hasılan 
eserleri adeta kapışılmıştı. 

Op. l l konçertoların ilki olan Re 
Majör keman konçertosu da yine 
sürekli tekrarlada hızlı (Allegro) 
tempoda ve 4/4'lük ölçüde 
başlar. Üç bölümü de Re Majör 
tonda olan eserin Z. Bölümü 
3/4'lük ölçüde, ağır (Lento) 
tempoda pizzicato akorlarla girer 
ve hemen solo keman duygu lu 
ezgiyi duyurur. 3. Bölüm ise 
3/4'lük ölçüde hızl ı (AIIegro) 
tempoda bir sinyal gibi girer ve 
bu tema üzerine gelişerek canlı 
bir tu tti finalle son bulur. 
(Süre 1 1 ' )  

VİVALDİ 
KONÇERTO, RE MAJÖR 
Vivaldi'nin yine Etienne 
Roger'nin Amsterdam'daki 
yayınevinde 1 7 16- 1 7  yıllarında 
basılan Op.6 altı konçertosunu 
Venedik'te La Pieta'da yazığı ve 
yönettiği genç kızlar orkestrasına 
çaldırdığı sanılmaktadır. Beşli 
çalgı grubundan (solo keman, 
birinci ve ikinci keman, viyola 
ve sürekli bas) oluşan orkestra 
için yazılan konçerto, kırka 
yakın sayıda olan Re Majör 
keman konçertolarının en 
kısasıdır. Her üç bölümü de Re 
Majör tonda olan konçertonun 
1 .  Bölümü neşeli (Allegro) 
tempoda ve 4/4'lük ölçüde, kesik 
16'1ık notalarla iniş-çıkışlı başlar. 
Yine aynı tondaki ağır (Adagio) 
tempolu Z. Bölüm ise dört hafif 
(piano) akordan sonra solo 
kemanın ince ve zengin ezgisine 
yol açar. 3. Bölüm ise 3/4'lük 
ölçüde, güçlü (forte) başlayan, 
ara kadanslarıyla süslenen neşeli 
(Allegro) bir finaldir. (Süre 6')  

BRİTTEN 
ÇEŞİTLEMELER 

rkestra için ilginç eserler 
yazan İngiliz besteci 
Britten 1937'de 

tamamladığı "Frank Bridge'in bir 
teması üzerine Çeşitlemeler'' in 
dinleyicilere daha kolay 
ulaşahilmesi için Romans, 
İtalyan aryası, Klasik Bourree, 
Viyana Valsi gibi gülünç 
biçimde taklitler, parodiler 
öngörmüştü. İngiliz müziğinin 
kıta Avrupa'sında pek 
tanınmadığı o günlerde Britten 
bu eseriyle, o yıl Salzburg 
festivalide yorumlanan diğer eski 
eseri Simple Symphony ( 1934) 

ile kazandığı başarının devamını 
da sağlamış oluyor, geniş 
kütlelerin de ilgisini çekiyordu. 
Aslında eseri, 1933'de kurduğu 
yaylıçalgılar orkestrasıyla ün 
kazanmış olan İngiliz şef Boyd 
Neel ( 1 905- 198 1 )  ısmarlamıştı. 
Orkestrasıyla Salzburg festivaline 
katılacağı yeni bir İngiliz eseri 
istiyordu. On gün içinde eseri 
besteleyen, dört hafta içinde de 
tüm partileri tamamlayan 
Britten' ın eseri Z7 Ağustos 
193 7'de ilk kez seslendirildi . . .  

l l  Bölümden oluşan esere adını 
veren tema yine bir İngiliz 
bestecinin, Frank Bridge'in 
( 1 897 - 194 1 )  19 1 1 'de yazdığı 
No.Z yaylıçalgılar dörtilisünün 
pastaral aniatımlı ana temasıdır. 
3/4'lük ölçüde, törensel ve ağır 
(Lento maestoso) tempoda 
başlayan 1 .  Bölümün 
( İntroduction ve Tema) 
onbirinci ölçüsünde minör 
tonda, solo kemanla duyurulan 
tema, fanfar benzeri çıkışlada 
atmosferi belirler. Tüm yaylılar 
temayı tekrarlayarak onu ilk 
varyasyana ulaştırır. 1 .  
Varyasyon ağır (Adagio) 
tempoda, bas yaylıların koral 
benzeri annonilerine karşıtlık 
oluşturan solo kemanın resitarifi 
ile başlar. So lo keman daha 
sonra bu koral havayı keser ve 
temanın bir bölümü üzerine 
süslemelerle varyasyon u duyurur. 
Bu bölmeler sürekli olarak hem 
süre, hem de şekil bakımından 
değişerek işlenir. .. 

Z. Varyasyon bir marş biçiminde, 
çok hızlı (Presto alla Marcia) 
tempodaki 3. Bölüm Marş'ta 
(March) yer alır. Füg biçiminde 
yükselen, sonra çabucak sönen 
kreşendo girişten sonra temanın 
en güçlü bölmesi üzerine 
varyasyon geliştirilir. Temanın 
ilk yarısındaki Mi-La ve Mi-Si
La notaları üzerine başlayan 
varyasyana Britten -ekonomik 
stilini belirginleştiren tarzda
yalnızca trillerle ve pizzicato 
notalarta eşlik eder. .. 3 .  
Varyasyon neşelice ve zarif 
(Allegretto gracioso) tempoda 
bir Romans'tır (Romance). 
Neoklasik stilde, eski ustaları 
yeniden yaşatırcasına bir üslupta 
yazılmış olan Romans'ta, has 
çalgıların pizzicato'ları eşliğinde 
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Bridge' in teması zarifçe 
yükselir. .. 4. Varyasyon parlak ve 
çabuk (Ailegro brillante) 
tempoda bir İtalyan Aryası'dır 
(Aria İ taliana). 19. Yüzyıl 
kolaratur opera sanatı üzerine bir 
paradi gibi sergilenen bu 5 .  
Bölümde, gitarın akodarını 
anımsatan pizzicato bas 
yaylıların eşliğinde birinci 
kemanların primadonna benzeri 
canlı, heyecanlı çıkışları, trilleri, 
sanki bir Rossini aryası gibi 
sergilenir. .. 5. Varyasyon dolgun, 
heybetli ve de çabuk (Ailegro 
pesante) tempoda, çok belirgin 
ritimde bir klasik Bourree'dir 
( Bourree Classique). Yaylıların 
boş telleri kullanarak ritmi 
vurguladıkları bu 2/4'lük 
ölçüdeki eski Fransız dansı 
ayrıca, solo kemanla Vivaldi'yi 
anımsatan İtalyan Barok stilinde 
de işlenir. 6. Varyasyon ağır 
(Lento) başlayan sonra canlı 
(Vivace) süren bir Viyana 
Valsi'dir (Wiener Walzer) .  
Burada da  Britten vals 
temposunu, bir Strauss 
orkestrasıyla abartarak yansıtır 
gibi parodileştirirken tüm 
müzikal hileleri kullanır. 7. 
Varyasyon ise çok çabuk 
(Ailegretto molto) tempoda 
sürekli bir devinimdir ( Moto 
Perpetuo). Yaylıçalgılar 
orkestrasına virtüoz bir gösteri 
olanağı sağlayan bu 8. Bölümde, 
melodi tremotolar biçiminde 
orkestranın bir ucundan diğerine 
çabucak ulaştırılarak sunulutken 
yalnızca unison ( teksesli) eşlikle 
yetinilir. 8. Varyasyon ritmik ve 
ağırca ( Andante ritmico) 
tempoda bir Matem Marşı'dır 
(Funeral March) .  Burada 
yaylıçalgıların alışılmış 
tınılanndan başka, orta bölmede 
bas yaylıların boş tellerdeki 
pizzicato'larıyla,-bir matem 
havasının boğuk davul sesleriyle
ana tema duyurulur. 9. 
Varyasyon ağır ( Lento) tempoda 
bir Şarkı'dır (Chant). Geri 
plandaki basların durgun ve dört 
oktava yayılan eşliğinde bu 
şarkıyı vi yolalar duyurur. 1 O. ve 
son Varyasyon neşeli ve çok 
canlı (Ailegro molto vivace) 
tempoda bir Füg ve Fina!' dir 
(Fugue and Finale). Füg 
yapısının zor! uğu, temanın ilk 
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notaları üzerine kurularak 
işlen ir. Bu zorluğun doruğuna da 
tüm temaların tekran ile ulaşılır 
ve kısa bir Coda ile eser sona 
erer. (Süre 2 7 ' )  

ŞOSTAKOVİÇ 
ODA SENFONİSİ 

üzyılımızda Rusya'yı temsil 
eden en önemli 
bestecilerden biri olan 

Şostakoviç senfonik alandan 
başka oda müziğinde de çok 
verimli olmuş, 1 5  tane kuartet 
bestelemiştir. I l .  Dünya 
Savaşından sonra Sovyet 
hükümetince anti-demokratik 
ve burjuva olmakla suçlanan 
Şostakoviç, sanat özgürlüğüne 
kavuştuktan sonra daha da 
yaratıcı olmuş; dış dünyadaki 
yeni akımlarla daha çok bağlantı 
kurmuştur. Ancak, "Kendini 
izole eden, dinleyicilerine uzak 
kalan bestecinin başarı 
kazanamıyacağını, bu nedenle 
geniş kütlelerce anlaşılamıyorsa 
bunun özürünü kendinde 
bulması gerektiği" ni söyleyen 
Şostakoviç ilk kuartetini 
1938'de, son kuartetini de 
1 974'de ölümünden bir yıl önce 
yazmıştır. 

Bu programda, Bolşoy orkestrası 
yöneticisi olan Rudolf Barşay 
tarafından yaylıçalgılar orkestrası 
düzenlemesini dinleyeceğimiz 
Oda Senfonisi'nin aslı ise 
1 964'de bestdenen onuncu 
kuartettir. Kuartetlerinde en öze 1 
duygularını yansıtan bestecinin 
bu La bemol Majör No. ! O  
Op. l l8 dörtlüsüyle yaşamının 
ikinci yaratıcı devresi son bulur. 
Rudolf Barşay' ın Op. l l  O 
kuartetten sonra ele aldığı ve 
Op. l l8a olarak numaraladığı bu 

kuartet düzenlemesi ağırca 
(Andante), öfkeli bir çabukluk la 
(Allegretto furioso), ağır 
( Adagio) ve neşelice 
(Ailegretto) başlıklı dört 
bölümden oluşur. (Süre 30' ) 
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!SRAIL ODA ORKESTRASI 
THE ISRAEL CHAMBER ORCHESTRA 

Yöneten ve solist/Director and soloist 
Shlomo MINTZ, keman/violin 

Franz SCHUBERT ( 1 797 - ı 828) 
Parlak Rondo, Si minör Op. 70 D.895 / Rondeau Brillant in B minor Op. 70 D.895 

* Andante-Allegm 

Felix MENDELSSOHN ( 1 809- ı 847 )  
Keman Konçertosu, Re minör / Violin Concerto in  D minor 

* Allegra * Andante * Allegra 

ARA/INTERMISSION 

Piotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY ( ı 840- ı 893 ) 
Elegie, Sol Majör / Elegy in G Major 

Dmitri ŞOST AKOVİÇ/SHOST AKOVICH ( ı  906- ı 97 5 )  
Oda Senfonisi Do minör, Op. l lOa / Chamber Symphony in C minor, Op. l l Oa 

* Larga * Allegra malta * Allegretto * Larga * Larga 
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SCHUBERT 
RO NDO 

1 826 yılı Schubert için 
oldukça iyi geçmiş, Spaun 
ailesinde düzenlenen 

Schubertiade'lerde (Schubert 
akşamlarında) bestecinin yeni 
eserleri, Liedleri ilgiyle 
izlenmişti. O yıl iki kuartetini 
tamamlayan Schubert, haziran 
ayında Shakespeare 
Liedleri'ni, Ekimde Op. 78 
( D.894) Sol Majör piyano 
sonatını b itirmiş; bu arada 
genç kemancı dostunu da 
unutmamıştı. Çek kemancı 
Josef Slavik ( 1806- 1 833) için 
yine Ekim ayında Parlak 
Rondo'yu ( Rondeau Brillant) 
yazdı ve eser ilk kez 1 82 7 yılı 
başında ünlü nota yayıncısı 
Domenico Artaria'nın 
evindeki özel konserde 
çalındı. Daha sonra, 1 828'de 
Schubert'in keman ve piyano 
için fantazisini de (D.934) 
seslendirecek olan genç 
kemancı 1 825 'ten beri Viyana 
imparatorluk Orkestrası'nda 
parasız çalışmaktaydı .  Bu iki 
eser, müzikolog Albert 
Einstein'a göre Schubert'in 
yazmayı düşündüğü -ve hiç 
yazamadığı- keman 
konçertosunun ön 
çalışmasıdır. 

Rondo'yu virtüoz bir anlayışla 
ele alan ve eşlik partisine de 
güç görevler yükleyen 
Schubert'in bu eseri, tümüyle 
Sol Majör piyano sonatının 
finalinin model i  gibidir. 
Yalnızca başta ağırca 
(Andante) tempoda ve 
3/4' lük ölçüde, ağırbaşlı kısa 
bir giriş yer alır ve böylece iki 
bölmeli olarak düzenlenmiş 

olan eserin parlak rondo 
bölmesine hazırlık oluşur. 
4/4' lük ölçüdeki ve neşeli 
(Allegro) tempodaki ikinci ve 
asıl bölmede, Andante'nin 
teması gelişirnde de duyurulur. 
Si minör tondaki Rondo'nun, 
Sol Majöre dönüşen lirik orta 
kısmında da Schubert'in 
karakteristik modülasyon 
anlayışı sergilenir. Einstein' ın, 
temasının Macar, hatta Leh 
müziğini anımsattığını öne 
sürdüğü Rondo, lirik ve 
dokunaklı yansımalardan, 
güzel armonik değişimlerden 
sonra zafer dolu sona ulaşır. 

( Süre 14 ' )  

MENDELSSOHN 
KEMAN 
KONÇERTOSU •elix Mendelssohn'un 

ünlü keman konçertosu 
dışında ikinci bir keman 

konçertosu bestelediği 1 95 1  
yılına kadar bilinmiyordu. O 
yıl kemancı Yehudi Menubin 
Re minör tondaki bu 
konçertonun el yazmasını 
bulmuş; bir yıl sonra da ilk kez 
çalarak müzik dünyasına 
tanıtmıştı. Partisyanda o çağın 
ünlü kemancısı Ferdinand 
David'in elyazısı ile " Bayan 
Cecile Mendelssohn 
Bartholdy'den 24 Mayısta 
hediye alınmıştır" ibaresi 
vardı. David'in bestecinin dul 
eşinden 1852'de aldığı bu 
Konçerto'yu Mendelssohn 
1 822 'de, 1 3  yaşında yazmış; 
arkadaşı ve öğretmeni 
kemancı Eduard Ritz'e ithaf 
etmişti. 

Eserin ilk bölümü Mozart ve 

Beethoven'den önce özellikle 
Corelli, Vivaldi gibi İtalyan 
bestecilerinin keman 
konçertolarının etkisindedir. 
İlk ölçülerdeki orkestra 
girişinde bölümün esas 
karakteri belirlenir. İki 
bölümlü tema Barok 
aksanlıdır. Bu tema solo 
kemanın lirik motifiyle 
süslenir, yeni fikirlere ulaşır. 
Bu bölümdeki kırık akorlar ve 
Bach ' ı  andıran arpejli 
figürlerle konçerto, ı 844 
yılında -35 yaşında
bestelediği ünlü Mi minör 
keman konçertosu ile de 
benzerlikler gösterir. 

Basit ve masum bir havada 
başlayan 2 .Bölüm, 
Menubin'in deyimiyle "soylu 
bir şarkı" yı anımsatır. 
Girişteki melodik ezgi, bütün 
konçertoyu belirleyen fikrin, 
bestecinin lirizm anlayışının 
en saf bir açıklaması, bir 
varyasyonu gibidir. Keman bu 
bölümde, birinci bölüme 
oranla, duyguların dokusunu 
daha bağımsızca, 
engellenıneden yansıtır. 

3 .Bölümün ritmik başlangıç 
teması ise sürekli gelişir ve 
yine Menubin'in deyimiyle 
"Malzeme tümüyle özgürce 
değerlendirilir". Genç 
Mendelssohn'un bu rahat ve 
usta yazı stili, onun bir harika 
çocuk olarak kazandığı ününü 
pekiştirmiştir. (Süre 24') 

ÇAYKOVSKİ 
ELEGIE 

aykovski genellikle 
ruslara özgü duygusal 
ezgileri ile tanınır. 

Dramatik vurgulamatarla 
süslediği müziği, çok kez onun 
kendi ümitsizliğinin, 
hüznünün, mutsuzluğunun ve 
kaderinin kötü oluşuna 
inancının izlerini de taşır . . .  

Eski Yunanca'da, yakınan, 
hüzünlü havada, ve genellikle 
genç yaşta ölen biri için 
söylenen şiir türüne Elegie adı 
verilmiş; bu ad sonradan 
müziğe de alınmıştır. 
Çaykovski de daha önce 

1 882'de yazdığı ünlü 
yaylıçalgılar serenaclının 
(Op.48) üçüncü bölümüne 
aldığı bu başlığı 1 884'te 
bestelediği bir yaylıçalgılar 
müziği için yine kullandı: 
Uzun yıllardır tanıdığı, 
arkadaşı, aktör İ van 
Samarin'in ölümü üzerine, 
" İ .  V. Samarin'in Anısına" 
başlığı ile ı8 Kasım ı 884'te 
Elegie'yi besteledi. Pek çok 
müziksevere göre güzellikte 
daha önceki Elegie'yi aşan bu 
küçük eser ilk kez Moskova'da 
28 Aralık günü seslendirildi. 
Sol majör tonundaki bu güzel 
eseri Çaykovski daha sonra, 
1 892'de Hamler sahne 
müziğinin dördüncü 
perdesinde de 
değerlendirmiştir. 

ŞOSTAKOVİÇ 
ODA SENFONİSİ 
Op. l l O a 

r:vı,<r<>ıcrıvır in "Faşiz'm ve 
Kurbanlar Anısına" 

başlıklı Oda Senfonisi, 
1 960' da bestdenen Op. ı ı O 
No.8 Do minör Yaylıçalgılar 
Dörtlüsü'nün oda orkestrasına 
uygulnmış şeklidir. Hem form, 
hem de kapsam yönlerinden 
diğer kuartetlerinden daha 
karmaşık olan eseri Şostakoviç 
Dresden'de " 5  Gün ve 5 Gece" 
adlı filmin müziği üzerinde 
çalışırken, ı ı ve ı 2.  
Senfonileri arasında üç günde 
besteledi. O günlerde, 
geçmişin acısı ve öfkesi 
ruhunda tekrar canlanmış ve 
kuarteti hüzünlü ancak boyun 
eğmeyen bir ağıt olarak 
planlamıştı. Besteci eserde 
ayrıca D.SCHOST AKOWITCH 
isminin DSCH harflerinin 
Almanca'daki karşılıkları olan 
D=Re, S=es=Mi bemol, 
C=Do ve H=Si notalarından 
oluşan temayı çeşitli 
değişimlerle bütün bölümlerde 
işlemektedir. Bu tema 
bestecinin önemli eserlerinde 
bir imza gibi kullanılmıştır. 

Orkestra düzenlemesini 
Rudolf Barşay' ın yaptığı Oda 
Senfonisi aralıksız çalınan beş 



ŞOSTAKOVİÇ 
ODA SENFONİSİ 
Op. l 10 a llus besteci Dimitri 

Şostakoviç' in " Fa

.

şizın 
ve savaş Kurbanlar 

Anısına" başlıklı Oda 
Senfon isi, I 960'da bestelenen 
Op. l 10 No.S Do miniir 
Yaylıçalgılar Diirtlüsü'nün oda 
orkcstrasına uygulnmış 
şeklidir. Hem form, hem de 
kapsam yönlerinden diğer 
kuartetlerinden daha karınaşık 
olan eseri Şostakoviç 
Dresden'de "5 Gün ve S Gece" 
adlı filınin müziği üzerinde 
çalışırken, I I ve I 2 .  
Senfonileri arasında ü ç  günde 
hesteledi. O günlerde, 
geçmişin acısı ve öfkesi 
ruhunda tekrar canlanmış ve 
kuarteti hüzüniLi ancak boyun 
eğıneyen bir ağıt olarak 
planlaınıştı. Besteci eserde 
ayrıca D.SCHOST AKOW!TCH 
isminin DSCH harflerinin 
Almanca'daki karşılıkları olan 
D=Re, S=es=Mi beınol, 
C=Do ve H=Si notalarından 
oluşan temayı çeşitli 
değişimlerle bütün bölümlerde 
işlemektedir. Bu tema 
bestec inin önemli eserlerinde 
bir imza gibi kullanılmıştır. 

Orkestra düzenlemesini 
Rudolf Barşay'ın yaptığı Oda 
Senfonisi aralıksız çalınan beş 
bölümden kuruludur: 

I .  Bölüm Do ıninör tondaki 
Largo, D.S.C.H .  temasının 
hüzünlü ve ağır fugatosu ile 
başlar. Bu temadan sonra 
birinci senfoninin giriş teması 
belirir. Daha sonraki hüzüniLi 
ezgi beşinci senfoniyi 
anıınsatır. 

2. Bölüm, Sol diyez minör 
tondaki Allegrn savaşı, yıkımı,  
insanlık dışı  davranışları çok 
belirgin ve nefes kesic i bir 
biçimde duyurur. Birinci 
bölümdeki karşıt temalar, bu 
bölümlin birdenbire çıkan 
birinci motifine kaynak 
oluşturur. Bir kasırga 
havasında süren bölüme, arada 
bir D.S.C.H.  teması girer: 
Sanki acılı iniiriler bir yardım 
çağrısına dönüşmektedir. Bu 
bölümde de bestecinin Op.67 
Piyanolu Üçlü' lerinden 
alıntılar Avrupa'yı simgeler. 

Kısa bir duraklamayla 3 .  
Bölüme, Sol minör tondaki 
Allegretto'ya geçilir. Rondo 
biçimindeki bölümde 
D.S.C.H.  teması alaycı bir 
valsi oluşturur. İkinc i tema ise 
enerj ik biçimde valsin 
hareketlerinde sezilir. Üçüncü 

tema, valsle hiç ilgisi olmayan 
ik inci episoda geçer. 
Rondo'nun ilginç olan orta 
bölmesinde, 1 9S9 yıl ında 
bestelenmiş olan Viyolonsel 
Konçertosu'nun ana temasını 
viyolonsel, kemanların 
eşliğinde fortissimo olarak 
duyurur. Daha sonra 
Rondo'mın tüm temaları 
iş it ilir. 

Keman solosunun kesildiği yer 
4.  Bölüme geç iştir: Do diyez 
minör tondaki Largo'da önce 
öfkeli ve protesto edici bir 
tema belirir. İ k inci tema ise 
" Ağır baskılar altında kaldım" 
adl ı  bir halk şarkısından 
kaynaklanır. Üçüncü tema 
" Katerina İsmailova" 
operasının üçüncü 
perdesinden alınan dokunaklı 
ve içe işleyen melodilerinden 
düzenlenmiştir. V iyolonsel 
yine orkestraya egemendir. 
Viyolonsel Konçertosu'nun 
son teması eseri beşinci 
bölüme bağlar. 

Do minör tondaki S. Bölüm 
Largo'da, D.S.C.H. teması en 
belirgin unsurdur. Eser 
hüzünlü bir havada, ağır 
biçimde sona erer. ( Süre 28 ' )  
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23.7 . 1993 • Aya İrini Müzesi • 1 8.30/St.lrene Church • 6.30 pm 

STOCKHOLM ODA ORKESTRASI 
STOCKHC)Llvl C:HAMBER ORCHESTRA 

Joseph SWENSEN, şef/conductor 
Raphael OLEG, keman/violin 

Cari NIELSEN ( 1 865 - 1 9  3 1  ) 
Küçük Süit üp. ı La minör/Little Suite üp. ı in a minor 

*Praeludium: Andante con moto *lntermezzo: Allegra moderato 
*Fina/e : Andante moto-Allegra con brio-Piu mosso 

Felix MENDELSSOHN ( 1 8 1 0- 1 84 7 )  
Keman Konçertosu Re  minör/Concerto for Violin in D minor 

* Allegra * Andante * Allegra 

Samuel BARBER ( 1 9 1 0- 1 98 1 )  
Yaylıçalgılar için Adagio Op. ı ı/ Adagio for Strings, Op. ı ı 

Bela BARTOK ( 1 881 - 1 945 )  
Divertimento 

* Allegra non troppo *Malta adagio * Allegra assai 

IlDEING 

İsveç Hükümeti ve İsveç Başkonsolosluğu, İstanbul 
The Swedish Government and the Swedish Consulate General in İstanbul 



STOCKHOLM 
ODA ORKESTRASI 

eni Stockholm Oda 
Orkestrası olatak şimdiki 
orkestranın üyeleri 

tarafından ı 98 1 'de kurulan ve 
Esa-Pekka Salonen'in sanat 
danışmanlığını yaptığı 
Stockholm Oda Orkestrası, 
İskandinavya ve hatta 
Avrupa'nın en başarılı 
topluluklarından biridir. Genç 
orkestranın repertuarında, klasik 
eserlerin yanı sıra çağdaş 
bestecilerin eserleri de yer 
almaktadır. 

Orkestra yılın büyük bir kısmını 
tumelerle geçirir: Ağustos 
ı 987'de Franz Welser-Möst ile 
birlikte İsviçre ve Avusturya'ya 
(Viyana Müzik Derneği'nde iki 
kanserle birlikte), ı 988 
ilkbaharında Güney Amerika'ya 
ve ı 988 sonbaharında da 
Thomas Zehetmair ve T abea 
Zimmermann ile birlikte 
Almanya'ya bir tume yapıldı. 
Orkestra Amerika'ya ilk önemli 
tumesini ı 989 yılında düzenledi 
ve bu yılı, Esa-Pekka Salonen, 
Christian Zacharias ve Barbara 
Hendricks'le birlikte katıldığı 
Fransa Festivali'ne bir turneyle 
tamamladı. ı 990'da ise 
Salonen'le birlikte İtalya'ya bir 
tume düzenledi ve Franz Welser
Möst'le birlikte Salzburg 
Festivali'ne katıldı. Orkestra 
Ocak 1992'de Viyana'ya ikinci 
kez gitti; şef George Cleve'le 
birlikte, Almanya'nın belli başlı 
kentlerinde, başarılı geçen 
tumeler gerçekleştirdi. 

Orkestra, Salonen'le birlikte 
Sony Classicai/CBS için çok 

]oseph Swensen 
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sayıda kayıt yaptı; EMI Classics 
ve BIS için de kayıt yapmayı 
sürdürmektedir. Kasım 1 987'de, 
CBS için yaptığı Nielsen'in 
Küçük Süit' inin kayıtları İsveç 
Grammy Ödülü aldı. 1 989'da 
Orkestra'nın Salonen'le birlikte 
doldurduğu Strauss'un diski, EMI 
için Welser_Möst'le doldurduğu 
Mozart Oivertimento'ları diskleri 
ve yine Salonen'le birlikte 
yaptığı Haycin'ın Senfoni 
kayıtları çıktı. 1 99 ı  'de Orkestra, 
EMI'da yapılan ünlü koro ve 
vokal müzik kayıtlarında Barbara 
Hendricks ve Eric Ericson'a eşlik 
etti. 1992'de ise B1S'dan 
Schnittke'in yaylı çalgılar 
diskleri basıldı. 1 992'de Sony, 
ayrıca Stravinsky'nin Apolion 
Musagere' ini çıkardı. 

JOSEPH 
SWENSEN 

oseph Swensen döneminin 
en başarılı genç Amerikan 
şeflerinden biridir. 

Swensen kemanın yanı sıra 
klamet, tuba ve piyano da 
çalmaktadır. Dorothy DeLay'la 
birlikte 12 yıl çalışmış olduğu 
Juillard Okulu'nda önce piyano, 
sonra da keman dersleri aldı. 
Daha ı 2 yaşında orkestra 
yönetimine duyduğu yoğun ilgi 
onun, ilerki yıllarda Murry 
S id lin, Jorge Mester, Orto
Werner Müller ve Lawrence 
Foster gibi ünlü isimlerle 
çalışmasını sağladı. Juillard 
öğrenci korosunun yönetimiyle 
edindiği ilk deneyimlerini, 
Aspen Müzik Festivali'ndeki 
temsiller izledi. 

Sanatçı senfoni ve opera 

repertuarına adadığı yılların 
ardından, genç bir şef olarak 
kendine iyi bir yer edinmesinin 
ve dünyanın önde gelen 
şefleriyle çalışmasının yanında, 
iyi bir keman solisti olarak da 
tanınmaktadır. Tüm bunlardan 
başka son birkaç yıldır, 
Finlandiya' lı şef Paavo Berglund 
da sanatçı ya her yönden destek 
vermektedir. 

Swensen şef olarak ilk temsilini 
ı s yaşındayken verdi ve 
1 987'den beri de Bergen 
Filarmoni, Helsinki Oda, 
Aalborg Senfoni, Saarbrücken 
Radyo, Tokyo Oda, New World 
Senfoni Oda, Kudüs Senfoni, St. 
Paul Senfoni, İsrail Oda 
Orkestrası gibi önemli 
orkestraları yönerti. Nisan 
ı 992'de Londra Mozart Players 
ve Boumemouth Senfoni 
Orkestrası'yla çok başarılı 
temsiller verdi. 

Son olarak Boumemouth 
Senfoni ile yeniden çalışan 
Swensen, Aalborg Senfoni 
Orkestrası, Londra Mozart 
Players, Bergen Filarmoni ve 
Minnesota Orkestrası gibi 
orkestralarla da gelecek yıllar 
için konser anlaşmaları yaptı. 

Norveç ve Japon asıllı olan 
Joseph Swensen ı 960 yılında 
New York'ta doğdu. Swensen şu 
anda, viyolonselci olan eşi 
Elizabeth Anderson ve oğulları 
David'le Kuzey Carolina'da 
yaşamaktadır. 

RAPHAEL OLEG 
Figaro: "Bu harika 

temsilden sonran Oleg'i 
"'"""'·"r"" solistlerin en 

iyileri arasında sayabiliriz." 

1 986'daki Moskova Çaykovski 
yarışmasında birincilik ödülü 
alan Raphael Oleg, sanatçı bir 
ailenin oğlu olarak ı 959'da 
Paris'te doğdu. 1 2  yaşında Paris 
Konservatuarına girerek ı 976 
yılında keman ve oda müziği 
dallarında birincilik ödülleri aldı. 

Çaykovski ödülünü almadan 
önce de Raphael Oleg başarılı 
resi talieriyle tanınmıştı ve solist 
olarak, Avrupa'nın ünlü 
orkestraları arasında önemli bir 
yeri vardı. ı 986 Luceme 

Festivali'nde- Josef Suk'un 
yerine-, Neumann 
yönetimindeki Çek Filarmoni 
Orkestrasına solistlik yaparak 
tam bir sansasyon 
yarartı;konserden hemen sonra 
da, ileride Avrupa festivallerine 
tumeler düzenleyeceği Ulusal 
Fransa Orkestrası ve Lorin 
Maazel'le, ı 987 Luceme 
Festivali'nde yeniden çalmak 
üzere anlaşma yapıyordu . . .  
İngiltere'deki ilk çıkışını ise 
Mayıs ı 987'te, Jeffrey Tate 
yönetimindeki Londra Senfoni 
Orkestrası eşliğindeki Brahms 
konçertosu yorumuyla 
gerçekleştirdi. 

Oleg, Chailly yönetimindeki 
Concertgebouw, Dohnanyi 
yönetimindeki Paris Orkestrası, 
Maazel yönetimindeki 
Philadelphia Orkestrası, 
Marriner yönetimindeki St 
Martin in the Fields, Sawallisch 
yönetimindeki Münih 
Staatsorchester, Berglund 
yönetimindeki Avrupa Oda 
Orkestrası gibi seçkin 
orkestralarla çaldı; Varşova 
Filarmoni Orkestrası'yla 
Avrupa'nın ünlü kentlerine 
düzenlenen bir tumeye solist 
olarak katıldı. 

Sanatçı Japonya'ya, biri Fransız 
Radyosu Filarmoni Orkestrası ile 
olmak üzere üç tume yaptı. 
Haziran ı994 içinse, Tokyo'da 
Mozart konçertolarının tümünü 
yorumlamak üzere anlaştı. 
Avustralya ve Yeni Zelanda'ya 
ilk tumesini Ağustos 1 992'de 
gerçekleştirdi ve bunun hemen 
ardından, Ekim ı 995'te 
düzenlenecek olan büyük bir 
tumeye davet edildi. 

Oleg, Barry Douglas, Philippe 
Cassard, Roger Muraro, Pascal 
Roge ve Gerard Wyss gibi 
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sanatçılada birlikte de resiraller 
verdi. Sanatçının bu sezon 
başında Denon için yaptığı ilk 
kayıtlar piyasaya çıktı: 

Peşek yönetimindeki Liverpool 
Kraliyer Filarmoni Orkestrası'yla 
Brahms ve Bruch konçertoları 
ve Theodore Paraskivesco ile 
birlikte Schubert sonatları 
kayıtları. Schubert'in piyano ve 
keman eserlerinin tümü ve 
RLPO/Peşek'le birlikte 
yorumlayacağı Szymanovski 
Konçertosu, Oleg'in ileride 
Denon için yapacağı diğer 
kayıtlar arasındadır. 

NİELSEN 
KÜÇÜK SÜİT 1 ünnen adasında bir ressamın 

oğlu olarak doğan 
Danimarkah besteci Nielsen 

küçük yaşta keman öğrendi ve 
babasının halk müziği 
topluluğuyla çaldı. 1874'te yerel 
bir arkesrraya katıldı; valsler, 
polkalar, Haydn ve Mozart 
Senfonileri bölümleri, uvertürler 
çalarak gerçek müziği tanıdı. 
1 879'da Odense'de askeri bir 
bandoya girerek borazancı ve al to 
tromboncu oldu. Sonra kendi 
kendine piyano öğrenerek Bach 
ve diğer büyük bestecileri 
inceledi. Bu yıllardaki ilk bestesi 
de klasik stilde oldu. 
Odense'lilerin mali yardımıyla 
Kopenhag Konservatuarı'nda 
eğitim olanağı bulan Nielsen, 
Joachim'in öğrencisi Tofte'den 
keman dersleri aldı; Hartmann, 
Rosenhoff ve Gade'nin öğrencisi 
olarak kompozisyon, müzik tarihi 
ve piyano çalıştı. 1 887'de ilk 
ciddi bestelerini, yaylıçalgılar için 
iki bölüm ve bir kuartet yazdı. 
Ancak ilk başarısı, ilk kez 8 Eylül 
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1 888'de, Tivoli Bahçeleri'ndeki 
konser salonunda seslendirilen 
Op.l Küçük Süit oldu. Daha 
sonra kazandığı bursla Almanya, 
İngiltere ve Fransa'da incelemeler 
yaptıktan sonra, Kopenhag Saray 
Orkestrası'nda kemancı olarak 
çalıştı, Opera Orkestrası'nı 
yönetti. İki opera, altı senfoni, üç 
konçerto ve senfonik şiirler yazan 
Nielsen önce Gade, Grieg ve 
Liszt etkisinde kaldı. Daha sonra 
ise çağdaş müzikten 
esinlenmesine karşın yine de 
melodik çizgisini korudu; dolgun 
ve renkli orkestrasyonu ile ilgi 
çekti. Ölümünden sonra ünü, 
ancak ll. Dünya Savaşını izleyen 
yıllarda Danimarka sınırlarını 
aştı. İlk yorumunda gazetelerin, 
"Kimsenin tanımadığı Bay Cari 
Nielsen'in eseri" olarak tanıttığı, 
bir ay sonra, aynı yılın Mayıs 
ayında, besteci yönetiminde 
seslendirilen ve günümüze kadar 
da onun en popüler eseri olarak 
kalan Küçük Suit, aynı zamanda 
Nielsen'in bir konserde çalınan 
ilk eseridir. Besteci kuartetinden 
sonra bu eserini Konservatuarın 
despot öğretmeni Niels Gade'ye 
gösterdiği zaman, "Küçük 
Nielsen, bu da çok çamurlu bir 
eser" cevabını almıştı. 

1 .  Bölüm ağırca ancak rahat ve 
hareketli (Andante con moto) 
tempoda, La minör tonda kısa bir 
Prelüd'tür (Praeludium). Bu kısa 
sürede bile sıcak lirizmi, partilerin 
dengeli ve ustaca yazılışı ile elde 
edilen sonoritesi ilgi çeker. 

2. Bölüm ılı ml ı bir neşeyle 
(Allegro moderato) başlayan 
Rondo formundaki, Re minör 
tondaki İntermezzo, birçok 
bakımdan eserin kalbi gibidir. 
Nielsen çocukluk anılarının vals 
fantazilerini şakacı, esprili biçimde 
ve zariflikle işler. 

3. Bölüm, la minör tonda, kısa ve 
ağırca (Andante con moto) bir 
girişle başlar. İlk bölümün 
motifleri ustaca geliştirilerek 
işlen ir. Bunu izleyen ışıklı La 
Majör tondaki, neşeli ve parlak 
(Allegro can brio) tempodaki 
bölme Sanat formundadır. Bu 
bölme sonda, daha da hızlanarak 
(piu mosso) doruğa ulaşır. 
(Süre: 1 5 ' )  

MENDELSSOHN 
KEMAN 
KONÇERTOSU 
Bakınız İsrail Oda Orkestrası 

Konseri 1 4.7. 1 993 

BARBER 
ADAGIO 

iddi müzikte Avrupa'ya 
geri kalan Amerika, 
Avrupalı bestecileri 

ülkesine çekmiş, gerekli birikimi 
sağlamaya çalışmış, yüzyılın 
başında da eski dünyaya 
öğrenciler göndermiştir. Ülkenin 
ilk ulusal bestecileri sayılan 
"Bostan Ekolü"nden olan 
Samuel Barher 1 93 5'te Pulitzer 
Ödülü'nü kazanarak Avusturya 
ve İtalya'da birkaç yıl kaldı. 
Avrupa'da 1937 Salzburg 
Festivali'nde çalınan ilk 
Amerikan bestesi "Tek Bölümlü 
Senfoni" onundur. Ünlü şef 
Toscanini'nin Güney Amerika 
tumesinde repertuara giren ilk 
Amerikan eseri de onun 
"Yaylıçalgılar için Adagio"sudur. 
İlk kez New York'ta 1938 yılında 
T oscanini yönetimindeki NBC 
Senfoni Orkestrası'nca 
seslendirilen "Yaylıçalgılar için 
Adagio" aslında 1936'da 
bestdenen Op. l l  Si minör 
Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün ağır 
bölümünden düzenlenmiştir. 
Kontrahas ve viyolonsel partileri 
yer yer duble edilmiş ve daha 
geniş boyutlu bir eser haline 
getirilmiştir. Tek ternal ı sade ve 
lirik bir yapıya sahip olan 
Adagio'da uzun melodi cümlesi 
değişik çalgılarda bir kanon 
şeklinde işlenerek ve arınani 
olarak zenginleştirilerek büyük 
bir gerilim elde edilir; daha 
sonra, melodi eserin orijinal 
tonalitesinde erir ve Majör 
bölümde karşı tonalitelerin 
gelişmesi ile sona erer. (Süre: 6') 

BARTOK 
DİVERTİMENTO 

eren Macar besteci 
Bartok'un Avrupa'da son eseri de 

Yaylıçalgılar için Oivertimento 
oldu. Oivertimento, 2- 1 7  
Ağustos 1939 günleri arasında, 
İsviçreli sanat hamisi, Basel Oda 
Orkestrası'nın kurucusu ve 
yöneticisi Paul Sacher'in kır 
evindeki misafirlikte bestelendi. 
Bartok kendisini, "Eski 
zamanlardaki gibi bir sanat 
hamisinin evinde konuk" olarak 
kabul etmiş ve teşekkür olarak 
Barak "Concerto grosso" tekniği 
ile klasik form unsurlarını ve 
Romen, Macar halk ezgilerini 
tasasız bir Oivertimonto ruhuyla 
kaynaştırarak bu eseri yaratmıştı. 

1. Bölüm pek o kadar da hızlı 
olmayan ( Allegro non troppo) 
tempoda ve sanat formundadır. 
Özellikle eski müziğin aynak ve 
eğlendirici unsurları ile 
seçkinleşen, süslü Verbunkos 
ezgileriyle, kızlar önünde 
reveranslarla başlayan halk 
dansları sergilenir.Bu motifler 
gelişirnde beş sesli bir kanon'un 
hüzünlü, biraz gölgede kalan 
traj ik anlatırnma da dönüşür. 

2. Bölüm çok ağır (Molto 
adagio) tempoda, mistik 
karakteriyle -daha önceki 
yıllarda bestelenen- Yaylıçalgılar 
için Müzik'in ağır kısmını 
anımsatır. Üstelik Bartok, o 
günlerde faşizmin baskısı 
yüzünden ülkesini terketmişti; 
eylülde patlayacak olan l l .  
Dünya Savaşı'nın yakınlığını ve 
dağuracağı acıları farketmiş gibi, 
insanın içine işleyen bir ağıt 
ezgisini de, matem marşı benzeri 
şaşırtıcı ritmlerle, ancak basit üç 
notalı figürlerle işlemişti. 

Tümüyle beş yaylıçalgı grup 
şeflerinin oluşturduğu bir 
Konçertino tarzında ve kolay 
anlaşılan biçimde yazılmış olan 
eserin özellikle Finale 
bölümünde bu sola ve orkestra 
karşıtlığı ustaca bir yarışla ve ani 
yaratılan motiflerin sergilenmesi 
ile sürer. Canlı ve neşeli ( Allegra 
vivace) tempodaki bu yarışı da 
birinci keman, çiganvari ve biraz 
ironik bir kadansla başla tır. Orta 
bölmedeki Füg biçimi 
genişletilmiş pasajdan sonra 
parlak bir dans gibi tempo 
giderek artarak, neşeli tınılarla 
fina la ulaşılır. (Süre: 24' ) 
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ALDO CICCOLINI 
piyano/piano 

Maurice RA VEL ( 1875 - 1937)  
"Miroirs" Piyano için 5 Parça/5 Pieces for Piano 

*Noctuelles (Pervaneler/Moths) : Tres Uger *Oiseaux tristes (Hüzünlü kuşlar/ Sad birds) : Tres lent 
* Barque sur l' ocean ( Okyanustaki kayık/ A boat on the Oc ean) : D '  un rythme souple 

* Albarada del Gracioso ( Soytannın sabah şarkısıiMaming Song of the ]es ter) : Assez vif 
*La Vallee des Cloches ( Çanlar Vadisil The Valley of the Bells) : Tres lent 

Claude DEBUSSY ( 1862- 1 918 )  
Pour le Piano 

* Prelude * Sarabande *T occata 

ARA / INTERMISSION 

Franz LISZT ( 1 8 1 1 - 1886) 
Ünlü Opera Parafrazları/Paraphrases from Famous Operas 

*Verdi: Reminiscences de Boccanegra *Donizetti: Valse de Concert sur 2 motifs de Lucia et Parisina 
*Verdi: Paraphrase d 'Aida *Verdi: Paraphrases de Concert Rigoletto 

A SANDOZ 



1\ I : S I T . \ 1 . 1 . 1: 1\ • 1\ 1 ' < . I T \ I .S 

ALDO CİCCOLİNİ RA VEL: MİROİRS girmek istemiş, sınava bile büyük bir ninniyle sallanan 
alınmamıştı, Gazetelerin olayı kayıkta, Alfred Cortot'nun 
duyurmasıyla sanat çevresi deyimiyle "rüzgar ve dalgalarla 

en iyi piyano karışmış, ünlü yazar Romain değişen fanteziler" yer alır. 
virtüozlarından biri olan Rolland sert protestolar Gerçekte bu geniş fantezilerin 

Aldo Ciccolini Napali'de doğdu; yayınlamıştı, O günlerde önce zayıf tınılı bas seslerle 
piyano ve orkestra şefliği eğitimini kardeşinin bir dostu Ravel'i güçlenmesi, tiz trillerle belirmesi 
aynı kentteki konservatuarda Hollanda'ya bir yat yolculuğuna sadece dış görüntü için değil de, 
tamamladı.  Ferrucio Busoni ve davet ederek sakinleştirdL Diğer sanki tüm okyanusu yansıtmak 
Liszt'in etkisinde yetişti, 1949'da yandan Mirroirs'ı, Ravel'in içindir. Bu koca kütle üstündeki 
Marguerite Long-Jacques Thibaud Apaşlar diye adlandırılan arkadaş kayık Ravel'e göre sembolik olarak 
yarışmasını kazandı. grubu bile tam çözememişti; insanı temsil eder. 
Fransa'da kazandığı büyük başarı üstelik bu eser onlara, Apaşlar' ın Miroirs' ın en tanınmış bölümü ise 
bu ülkenin müziğine olan üyelerine ithaf edildiği halde __ , "Alborada del Gracioso"dur. 
tutkusunu ortaya çıkardı ve onun 

ebussy' den 13 yaş küçük 
Miroirs'ın L Parçası çok hafif "Soytarının -ya da saray 

dünyadaki en güçlü savunucusu (T res le ger) olarak yorumlanması soytarısının- sabah şarkısı" olarak 
oldu. Erik Satie ve Debussy'nin olan Ravel, müziğin istenilen Noctuelles ( Pervaneler) dilimize çevirebileceğimiz bu çok 
bestelerinden oluşan ilk plaklarını temellerini aynatan bu şair Leon-Paul Fargue'nin canlı (Assez vif) parçada Ravel 
yine aynı dönemde yayınladı. büyük bestecin in önce gölgesinde "Pervaneler sundurmada uçuşuyor, piyanistlere oyun oynamış, ancak 
Furtwaengler, Ansermet, kalmasına rağmen ne onun kirişten kirişe" dizelerinden Scarbo'nun aşabileceği güçlükte 
Cluytens, Mitropoulus, Munch, izleyicisi, ne de taklitçisi oldu, esinlenerek bestdendiği için ona bir piyano partisi bestelemiş, 
Maazel, Kleiber, Pretre, Martinon, Ravel, Debussy'nin hazırladığı ithaf edilmiş. Zarif, titrek figürlerle müzikolog ve yazar Michel Dmitri 
Monteux, Plasson gibi şeflerin ortamda gelişmiş, Liszt' in ve melodinin kısa fragmanlarıyla Calvocoressi'ye ithaf etmiştiL Eski 
yönteminde konserler verdi. deneyimleriyle eski klavsencilerin yansırılan bu parçada olağanüstü İspanyol komedilerinin soytarısını, 
Aldo Ciccolini, EMI-Pathe 

yazış stilini kaynaştırarak piyano bir akıcılıkla zikzak biçimde, İspanya'nın kuzeybatı bölgesi 
Marconi ve başka birçok firma 

şaheserleri yaratmıştır. Ravel'in 16 akşamın alacakaranlığında kör Galicia'ya özgü bir serenadı, 
adına doldurduğu yüzden fazla 

yaşında konservatuarda Eugene kuşlar gibi şaşırmış, oradan oraya Alborado'yu yansıtırken Ravel'in 
plakla Deodat de Severac, 

Anthiome'un sınıfında birincilik uçuşan pervaneler canlandırılır. İspanyol stilini ciddi mi, yoksa 
ödülü kazandıktan sonra bir daha 

Massenet ve Chabrier gibi piyanoda egzersiz yapmadığını, 
Bu arada bu kaprisli ritim parlak şaka yapar gibi mi aldığı güçlükle 

bestecilerin az tanınan eserlerin i, bir virtüoziteye yol açar: Sembolik sezilir. Ravel'in 19 12'de 
ya da ender olarak yorumlanan 

ancak yeni eserlerini halk olarak, Gece Hayaletleri'ni temsil orkestrasyonunu yaparak daha 
Schubert ve Scarlatti'nin 

huzurunda çalmadan önce bunları ettiği belirtilen parçadaki bu yeni tanınmasını sağladığı parçayı bazı 
sanatlarını, Listz'in Anm!es de 

çalıştığı anlatılır. Pekçok eserini stili Ravel, "Benim davranışlarıma uzmanlar gitarı, kastanyeri taklit 
Pelerinage'nı, İspanyol bestecileri 

ithaf ettiği ve eserlerinin çoğunu en alışık olan müzikçileri bile eden tınıları, soytarının zarif çan 
tanıtmak için yoğun çaba harcad ı. 

ilk kez seslendiren ünlü piyanist R. çileden çıkardı" diye tanımlamış, seslerinin güçlü ton tekrarlarını, 
Vifıes onun teknik eserlerden 

1 990 yıl ında Listz'in Harmonies kaçındığın ı söyler: "Küçük elleri Uzmanlar bu dizinin en üçlü ya da beşli aralıklı 
Poetiques et Religieuses'ün yeni nedeniyle oktavları sevmeyen mükemmeli olarak çok ağır (Tres glissando'larıyla gelişimini Liszt'in 
bir yorumunu , 1 992 başında ise ancak uzun ve çok hareketli lent) tempodaki "Oiseaux tristes" Mefisto valsinin İspanyol 
Debussy'nin bestelerini içeren son parmaklara ve olağanüstü bir (Hüzünlü kuşlar) adlı 2. Parçayı versiyonuna benzetirler. Ancak 
plağı yayınlandı. başparmağa sahip olan Ravel bu belirler. Miroirs' ı ilk kez orta bölmedeki bir resitatille 

Chevlier de la Legion d'Honneur, üstünlükleriyle piyano yorumlayan Ricardo Vifıes'e ithaf dinlenme olanağı verilen parçada 

Officier de I'Ordre National du edebiyatının en güç eserleri ni, edilen bu melankolik parçayı, sert, karanlık, gizemli tımlar güçlü, 

Merite, Commandeur des Arts et örneğin Gaspard de la Nuit'yi bile müzik yazarı Emile Vuillermoz'un adeta ısırıcı staccato'larla, fışkırır 

des Lettres madalyalarının yanında çalabiliyordu. Profesyonel belirttiğine göre, Ravel bir sabah gibi akan arpejlerle işienirken ana 

Edison, Charles Cros, Ulusal standartlarda bir virtüoz bir karatavuğun örüşünü notaya tema aralıklarla belirsiz gibi 

Akademi ödüllerini de almış olan olmamasına karşın piyano alarak işlemiş; bunun yanında duyurulur; çok yönlü bir yan tema 

Ciccolini, 1 971  'de Fransız konusunda bilmediği hiçbir şey arınanın diğer seslerini de türlü maskeler takarak belirir. 

vatandaşlığına geç tL Bir yıl sonra olmadığı bestelerinden açıkça kullanmış: "En sıcak yaz 5 .  Parça "La Vallee des Cloches" 
da, Paris Ulusal Yüksek Müzik seziliyordu _ _  ," saatlerinde karanlık ormana ( Çanlar vadisi) Ravel'in ilk 
Konservatuarı'nda ders verrneğe 1905 ile 1 9 10 arasındaki beş yılda 

sığının ış kuşların sıkıntılı öğrencisi, sonra da sadık dostu 
başladı. 1991 'den beri de İtalya'da bekleyişi" yansıtılmış, Durağan, olan Maurice Delage'a ithaf 
Biella Akademisi'nde ve Roma'da 

Ra ve!, piyano edebiyatını dengeli bir havada ani bir kanat edilmiştir. Çok ağır (Tres lent) 
ihtisas kursları yönetmektedir. 

şaheserleriyle zenginleştirciL çırpışından, ya da kuş sesinden tempodaki parçada da tuşe 
Bunların ilki Sonatin, ikincisi de sonra yine o baskılı, melankolik nüansları ilgi çeker; böylece 
Miroirs (Aynalar) adı verilen beş havaL,  gizemli armoni bu farklılıklarla her 
parça oldu . . .İlk kez Ricardo Yifıes 

Paul Sordes'e ithaf edilen "Une yöne doğru gelişebilir, çanın doğal 
tarafından 6 Ocak 1 906'da 
yorumlanan ve her parçası ayrı bir barque sur l'Ocean" (Okyanusta titreşimlerinden oluşan melodinin 

kişiye ithaf edilen bu eserini bir kayık) adlı J Parçada arpejler büyümesi sağlanır. (Süre 25') 

yazdığı yıl, 1 905'de Paris yüceltilmiş gibidir. Eğilir-bükülür 

Akademisi'nin Roma ödülü için gibi ritimle (D' un rythme souple) 

açtığı yarışmaya dördüncü kez çalınması istenilen, okyanusta 

77 
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DEBUSSY 
POUR LE PİANO 1 90l'de bestelenen eser 

Debussy'nin olgunluk 
dönemine geçişini belirleyen 

ve en çok çalınan eserlerinden 
biridir. İlk kez l l  Ocak 1902'de 
Paris'te Ricardo Vifies tarafından 
seslendirilen eser Debussy'nin 17 .  
ve  18 .  yüzyıl Fransız bestecilerinin 
saf klasizmine biçim ve estetik bir 
anlayışla yaklaşımını yansıtır. 

3/4'lük ölçüdeki La minör tondaki 
Prelüd oldukça canlı ve çok ritmik 
(Assez anime et tres rythme) 
başlığını taşır ve piyano tekniğinin 
belli başlı unsurlarıyla 
belirginleşir: Hızlı geçişler, tonik 
ve diyatonik gamlar, akorlu 
pasajlar ve özellikle sert vuruşlar 
Fransız müziğinde, Debussy'den 
sonra başlayan bir Vitalizm 
(canlılık) çağının öncüsü kabul 
edildi. 

2. Bölüm 3/4'lük ölçüde ve Do 
minör tondaki Sarabande ağır ve 
ciddi bir zariflikte (Avec une 
el egance grave et lente) başlığını 
taşır. Biçimde klasik, ancak yedili 
ve dokuzlu akorlarla, armonik 
kontrastiada modem ve kendisine 
özgü olgun bir hava yaratan 
Debussy, Sarabande'ta bu eski 
dansın ritmik özelliklerini 
koruyarak, eski ustalara -
Rameau'ya- saygısını belirtmiştir. 

Son bölüm 2/4'lük ölçüdeki ve Do 
diyez minör tondaki T occata canlı 
(Vif) tempodadır. Bu bölümde 
dramatik etkilerden kaçınılmış, bir 
"perpetum mobile" (devamlı 
hareket) gözetilmiştir. Uzak 
modülasyonlar (bir tondan başka 
tona geçişler), sık tekrarlar, 
rubato'suz akıcı bir çalış, tınının 
yükselişlerinde bile gözetilen ölçü 
disiplini ve kontrol piyanistlere 
güç görevler yükler. İlk çalınışında 
bile büyük taşkınlıkla alkışianan 
ve yorumu tekrarlanan T occata, 
süitin en çekici ve en sürekleyici 
bölümüdür. (Süre 12 ' )  
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LİSZT 
OPERA 
PARAFRAZLARI 1 iszt'in yaşadığı çağlarda 

piyano virtüozlarının 
kendilerini dinleyicilere 

ispatlamak için, verilen bir tema 
üzerine doğaçlaması 
(emprovizasyonu) en başta gelen 
özelliklerden biriydi. Böylece 
tanınmış eserlerin, operaların 
parafrazları, fantezileri konser 
programlarında önemli bir yer 
tutuyordu. Liszt ise Bach ve 
Scarlatti'den Schumann ve 
Chopin'e kadar uzanan geniş 
piyano repertuarına tam anlamıyla 
egemen olan ilk sanatçıydı. Buna 
karşın o da operalar veya tanınmış 
halk şarkıları üzerine çeşitli 
fanteziler, parlak parafrazlar 
yazmaktan geri kalmamıştı. 
1830'lu yıllarda moda olan 
Rossini, Bellini, Donizetti 
operalarının Pasta, Malibran, 
Viardot-Garcia gibi divalarca 
söylenen aryaları dilden dile 
dolaşırken Liszt ilk kez 1 829' da 
Auber' in bir operasıyla işe 
başlamış, bunları 1835-43 yılları 
arasında işlediği diğer ünlü 
operalar izlemiştir. 

Genellikle opera aryaları üzerine 
dramatik karakteri koruyarak 
yazılan parlak fantezi stili olan 
"parafraz" ı Liszt çok geliştirmiştiL 

Liszt' in en son yazdığı opera 
parafrazı da Verdi'nin Simone 
Boccanegra operası üzerinedir. 
1882'de bestelenen ve ertesi yıl 
Milano'da yayınlanan parafraz 
1857'de yazılan bu operanın, 
librettosu Boito tarafından 
düzettikten sonra yeni biçimiyle 
1881 'de Milano'da 
salınelenmesinden sonra 
gerçekleşmiştir. Venedik dükası 
Boccanegra'yı devirmek için süren 
mücadele üç perdede anlatılır. 
Liszt'ın parafrazı da operanın ilginç 
bölümleri, özellikle birinci perde 
finali üzerinedir. (Süre ı o•) 

Liszt 75 opera besteleyen 
Donizetti'nin 1835'de ilk kez 
seslendirilen, başarılı kolotatur 
aryalarıyla süslü Lucia di 
Lammermoor operasına özel bir 
ilgi duymuştur. İlk kez ı 835'de 
ünlü altılı üzerine, Lucia'yı anış 
anlamına gelen "Reminiscences de 
Lucia"yı yazmış, yine o yıl 
operanın marş ve Cavatina 
bölümlerini piyanoya uygulamıştır. 
ı842'de de yine Lucia'dan bir 
motifle, Oonizetti'nin Lord 
Byron'un bir şiirinden esinlenerek 
librettosu hazırlanan ve ı833'de 
ilk kez oynanan Parisina 
operasının bir motifi üzerine 
"Valse de Concert" (Konser valsi) 
adlı eserini hazırlamıştır. 

Liszt, Verdi'nin Kahire'de 187l 'de 
ilk kez oynanan ünlü Aida 
operasından kutsal dans ( Danza 

Sacra) ve fina! düeti üzerine 
parafrazı ise ı 879' da yazmış ve T. 
Raab'a ithaf etmiştir. (Süre: 7') 

Liszt' in işlediği yedi Verdi operası 
arasında, ilk kez 185 ı 'de oynanan 
Rigoletto operası parafrazı, 
bunların içinde en başarılısıdır. 
1859'da yazılan bu konser 
parafrazı, trajediyle sonuçlanan 
Rigoletto operasının son 
perdesindeki kuartet üzerine 
kurulu olağanüstü parlak ve tını 
zenginliğiyle süslü konçertant bir 
eserdir. (Süre: 7') 
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• ŞEFIKA KUTLUER 
flüt/flute 

IGOR IDNGATO 
piyano/piano 

Francesco MORLACCHI ( ı  784- ı 84 1 )  
Il Pastore Svizzero (İsviçreli Çoban/A Suisse Sheppard) 

* Introduction e V ariaziani 

Ekrem Zeki ÜN ( 19 1 0- ı987 ) 
Yunus'un Mezarında (At the Tomb of Yunus) 

Gabriel FAURE ( 1 84S- ı 924) 
Pavan/Pavane, Op.50 

Albert Franz DOPPLER ( 1 82 1 - 1883) 
Fantaisie Pastorale Hongroise, Op.26 (Pastoral Macar Fantezisi) 

ARA/INTERMISSION 

Francis POULENC ( 1 899- ı 963 ) 
Sonat/Sonata 

* Allegra malinconico *Cantilena * Presto giocoso 

Frederic CHOPIN ( 18 10- 1 849) 
Rossini'nin bir Teması Üzerine Çeşitlerneler / Variations on a Theme by Rossini 

François BORNE ( 1 862-1929) 
Fantaisie Brillante sur Carmen (Carmen üzerine Parlak Fantezi) 

�a.. CHASE 

.. , 
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ŞEFİKA KUTLUER 
lüt öğrenimine Sak i Şarıl ile 
başladı, 1979'da 
konservatuardan üstün 

başarıyla mezun oldu. Aynı yıl 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'nın sınavını kazanarak 
bu orkestraya katıldı. Eğitimine 
Viyana'da ve Roma'da Santa 
Cecilia Akademisi'nde devam etti; 
Prof. W emer T ri pp, Prof. 
Ancillotti, Prof. Vincenzoni, Prof. 
Balboni ve James Galway gibi 
ustalada solistlik kariyeri üzerine 
çalıştı. Beş yıl süreyle Ankara 
devlet Konservatuarı'nda yardımcı 
doçent olarak flüt dersi verdi. 

İtalya'da birçok konser veren 
Kutluer, 198l 'de Veletri 
Primavera Musicale yarışmasında 
yarumculuk ödülünü aldı. 1985'de 
Viyana'da Doblinger Uluslararası 
Flüt Yarışması'nda üçüncü, ertesi 
yıl da aynı yarışınada birinci oldu. 
Bonn'da Beethoven Evi'nde 
çalarak ödül aldı. Avusturya'nın 
çeşitli kentlerinde konserler verdi, 
ORF'de programlara katıldı. 
ABD'de konserler veren Şefika 
Kutluer, Washington'daki WGMS 
radyosunda Yunus Emre'yi tanıtan 
bir program yaptı; ünlü Carnegie 
Hall'un Weill salonunda Türk 
bestecilerinin eserlerini içeren bir 
konser verdi. Lineolm Merkezinde 
verdiği başarılı resitali ise 
Amerikan basınında çok olumlu 
karşılandı. 

İsrail'deki çalışamaları sırasında 
ünlü şef Zubin Mehta'dan destek 
gören, Avrupa'nın çeşitli 
kentlerinde konserler veren, plak 
ve CD çalışmalarını da sürdüren 
sanatçı halen İzmir Devlet 
Senfon i Orkestrası'nın flüt 
solistidir. 

İGOR LONGATO 

969'da doğan Longato, 
Milana Konservatuarı'nda 
Ernesto Esposito ile piyano, 

Eva Galliera Frick ile de org ve 
kompozisyon çalıştı. Avrupa'nın 
çeşitli kentlerinden konserler 
verdi; İtalya ile İsviçre/İtalya radyo 
ve televizyonlarındaki programlara 
solist olarak katıldı. Çaykovski yılı 
nedeniyle Milana'da "l Pomeriggi 
Musicali" ile İtalya ve İsviçre'de, 
Rusya'da da Minsk Senfon i 
orkestrası eşliğinde konserler 
verdi. 

MORLACCHİ 
İSViÇRELi ÇOBAN 
--IPrııaioı'rlo doğan İtalyan 

· ve orkestra şefi 
Morlacchi kent kilisesinde 

organİst olan amcasıyla müzik 
eğitimi görmüş ve önce dini eserler 
yazmıştır. Sonra Bolanya'da 
öğrenimini sürdüren ve oradaki 
Filarmoni Akademisi'ne üye olan 
Morlacchi ünlü kontralto Maria 
Marcalini için yazdığı lirik kantat 
ile tanınmış, 25 opera da 
bestelemiştir. Marcolini'nin 
aracılığıyla Dresden'de orkestra 
yöneticisi olan besteci dinamik 
şefliği, parlak müzikalitesi yanında 
keman, piyano, flüt, korno, 
viyolonsel gibi çalgılara egemendi 
ve yetenekli şarkıcıları da bulup 
çıkarmakta ustaydı. Bach' ın 
Mathaeus Pasyonu'nu, Haendel'in 
Mesih'ini de yöneten ve 
Rossini'nin ünlü operalarından 
hemen sonra "Yeni Sevil 
Berberi"ni besteleyen, bir ara 
W eber ile de rakip olan 
Morlacchi'nin ölümünden sonra 
Almanya'da İtalyan operasının 
etkisi azalmış, on yıl sonra 
Dresden'in yeni Kapelmeister' i 

olan Wagner Alman operasının 
temellerini atmıştı .. . 

Opera ve kanradardan başka 
pekçok şarkı, piyano ya da org için 
kısa parçalar yazan bestecini n 
" İsviçreli Çoban" adlı halk 
şarkısının teması üzerine yazdığı 
ufak parça çekici varyasyonlada 
gelişir. 

ÜN 
YUNUS'UN MEZARINDA 

stiklal Marşımızın bestecisi 
Osman Zeki Üngör'ün ( ı  880-
1958) oğlu olan Ekrem Zeki 

Ün müzik öğrenimini ı4-20 yaşları 
arasında kaldığı Paris'te Ecole 
Normale de Musique'de yaptı; 
Thibaut'dan keman dersleri aldı, 
arınani çalıştı. İlk bestelerini 
P�ris'te yapan Ün, ı 9JO'da 
Ankara'daki Musiki Mualliııı 
Mektebi'ne öğretmen atandı. Bu 
arada piyano eşliğinde halk 
şarkıları besteledi, Riyaset-i 
Cumhur Orkestrası'nda keman 
çaldı. ı 934'den sonra lstanbul'a 
yerleşen, Eğitim Enstitüsü'nde ders 
veren Ün, ı 938'cle piyanist Vercia 
Ün ile evlendi. 

İki piyano konçertosu ( ı  955,  
ı976), keman konçertosu ( 1 96 ı ) , 
flüt ve yaylıçalgılar için Rapsodi 
( 1 972), flüt konçertosu ( 1 975), 
timpan i ve yaylıçalgılar için Beyaz 
Geceler ( 1975) gibi eserlerden 
başka pekçok oda müziği, şarkılar, 
koro eserleri, piyano, keman, gitar 
parçaları da besteleyen Ün' ün 
yurtdışında da ençok çalınan 
parçalarının başında, ı 932'cle flüt 
ve piyano için yazdığı "Yunus'un 
Mezarında" adlı mistik eser gelir. 

FAURE 
PA VAN 

'ın öğrencisi olan 
öğrenimini bırakarak 
olarak çalışmış, bu 

alanda büyük başarı kazanmıştı. 
ı896'da Paris Konservatuarı'na 
kompozisyon profesörü olarak 
atanmış, Ravel, Enescu, Boulanger 
gibi ünlü müzikçiterin öğretmeni 
olmuştur. D'Indy'nin Alman 
senfonik klasizmi ile Debussy 
empresyonizminin yeniliği 
arasında denge kı ıran Faure 
pekçok sahne müziği, aralarında 
ünlü Requiem'in Je bulunduğu 
birçok koro eseri, oda müziği, 60' ı 
aşkın piyano parçası ve Op.SO 
Pavan'ı içeren altı orkestra eseri 
yazmıştır. 

Pavan 1887 yılında aslında 
orkestra eşliğinde -isteğe bağlı 
olarak- koro için yazılmıştır. 
Faure'nin -Debussy'nin 
Bergamasque süitinin 
atmosferinde- yazdığı Pavane, 
Diaghilev dahil pekçok bale 
yöneticisini bu eseri sahnelemeğe 
teşvik etmiştir. Ana tonaliteelen 
pek ayrı lmadan, ancak dolanarak 
yansıyan melodi belirli bir gerilim 
yaratır; bu sanki hayal alemine bir 
yolculuk gibidir. (Süre 6' ) 

DOPPLER 
FANTEZi 

Polanya'nın Llow 
doğan flütçü, 

ve orkestra şefi 
Macar asıllı Doppler babasının 
öğrencisi olarak ilk konserini 1 3  
yaşında vermiş; uzun yıllar 
Peşte'cle birinci flütçü olarak 
çalışmış, yedi opera ve ı S bale 
yazmış, İtalyan müziğinin etkisini 
Rus-Polanya-Macar müziği 
unsurlarıyla kaynaşmarak başarı 



kazanmıştı. 1 85 3'de Macar 
Filarmoni Orkestrası'nın 
kurulmasına büyük katkısı olmuş, 
başarılı konser turnelerinden sonra 
1858'de Viyana'ya yerleşmiş, saray 
operasında birinci flütçü ve 
orkestra şefi olarak görev almıştır. 
! 865'den sonra Viyana 
Konservatuarı'nda flüt öğretmeni 
de olan Doppler pekçok oda 
müziği, piyano soloları ve Macar 
motifleri üzerine eserler 
bestelem iştir. Doppler'in özgün 
olarak flüt ve piyano için yazdığı 
Macar Pa roral Fanrezisi, onun 
Liszt'ten düzenlediği Macar 
Rapsodileri kadar ünlüdür. 

POULENC 
SONAT 

1 ransız piyanist ve besteci 
Poulenc, Debussy ve 
Ravel' in arkadaşı ve 

yorumcusu Ricardo Vifies ile 
piyano, Koechlin ile kompozisyon 
çalışmış; önce ilerici akımı temsil 
eden Honegger, Milhaud, Auric, 
T ailleferre' in oluşturduğu "Genç 
Besteciler" grubuna katılmıştı. 
Özellikle solo piyano ve eşlik li 
şarkılar yazdı ve bunları konser 
tumelerinde de seslendirdi. 
Operalar, baleler, sahne müziği, 
koro eserleri, film müzikleri 
yanında sık sık çalınan piyano 
korıçenoları da yazdı .  Piyanodan 
başka özellikle her çalgı için 
sanatlar, rrio sanatlar, süitler, solo 
parçalar besteleyen Poulenc, flüt
piyano sonatını ! 956'da Bayan 
Spague Coolidge Vakfı için 
yazmıştır. Üflemeçalgılar için 
yazdığı son üç sonatından biri olan 
bu eser üç bölümden oluşur: 

! .  Bölüm, neşeli ve hülya! ı 
(Al legro malinconico) tempoda 
flütün trillerle, biraz heyecanlı 

arpejlerle duyurduğu temayla 
başlar ve piyano ile bir diyalog 
oluşur. Ezgi birkaç kez aşırıya 
kaçarak canlanmak ister gibi 
yükselitse de her kez tema egemen 
olur. Bu canlı ama husursuz 
me lankol i, orta bölmede daha 
pastaral bir anlatıma ulaşır; ancak 
bu da flütün trilli çıkışlarıyla 
değişir ve sonda heyecanlı tema 
huzura kavuşur. 

2. Bölüm Canrilena, duygulu bir 
aşk şarkısı, romans benzeri zarif bir 
ezgidir. Flütün uzun soluklu 
cümlesiyle yansıyan bu ezgi, daha 
sonra solo çalgının birkaç kez sert 
çıkışıyla bozulursa da bir 
kreşendodan sonra yine yumuşar, 
duygulu romansa dönülür. 

3. Bölüm çok hızlı ve sevinçli 
( Pres ro giocoso) tempoda, tiz 
çıkıştarla başlar; şakrak seslerle 
önceki duygusallığı giderıneğe 
çalışır gibidir. Arada yine -bulutlar 
arasından süzülür gibi- önceki 
bölümlerden motifler belirir. 
Sonat enerjik bir finalle sona erer. 
(Süre 1 2' )  

CHOPİN 
VARYASYONLAR 

üm yaşamını piyanoya 
adayan, Polenyalı besteci 
ve piyanist Chopin diğer 

çalgılar için de pek az eser 
bırakmış, piyanodan başka üç 
eserle viyolonsele ve tek bir eserle 
de flüte ilgi göstermiştir. Onun 
piyano eşliğinde flüt için 1 824'de 
bestelediği parça, Ressini 'nin Kül 
Kedisi ( La Cenerenrola) 
operasından ünlü "Non piu mesta" 
aryası üzerine varyasyonlardır. 
Birçok bestecin in değerlendirdiği 
bu arya, henüz 14 yaşındaki 

Chopin' i de etkilemiş, daha 
öğrenciyken, Op. l Randa'sundan 
( 1 825 )  önce bu parçayı yazmıştır. 

Mi Majör tondaki bu kısa parça, 
flütün ana temayı duyunnasıyla 
başlar. Hemen ağır bir vals benzeri 
! .  Varyasyana geçilir. 2 .  
Varyasyon daha ağır tempoda, 
ilerdeki Baliade'ları müjdeleyen
lirik yapıdadır. 3. Varyasyon ise 
Orta Avrupa'nın Laendler'lerini 
anımsatan zarif bir dans tır. 4. 
Varyasyon ise virtüoz yapıdaki bir 
kolcratur aryasının kadansları ile 
süslüdür. (Süre 5') 

BORNE 
CARMEN FANTEZİSİ 1 ransız François Femand de 

Bome tek bir eserle, 
dünyanın en ünlü 

operalarından, 1 875'de bestdenen 
Carınen' in temaları üzerine flüt 
için yazdığı Parlak Fantezi 
(Fanraisie Brillante) ile plak 
katalogianna geçmiştir. Ünlü 
kemancı Sarazate ile başlayan bu 
Carınen tutkusu -sanki operasının 
mürvetini görmeden ölen Bizet'yi 
onurlandırınak için- günümüze 
kadar sürmüş; Waxman, 
Hammerstein, Ştetrin gibi daha 
birçok müzikçi operanın 
temalarını işlemiştir. 

Bome'un Fanrezisi de Carmen 
operasının ağır, duygulu ezgileriyle 
başlar, sonra yoğunluk kazanır; 
ünlü motifler üzerine flütün canlı 
kadanslarıyla gelişirse de yine 
durulur. Ona bölme piyanonun 
sert akorlarıyla girer ve flüt 
Habanera'yı duyurur, 
varyasyontarla süsler. Son bölme 
ise kaçakçılar korosunun canlı ve 
ritmik yansıtılışıyla girer ve Parlak 
Fantezi ünlü T orreador ezgisini de 
duyurarak sona ererken, flüt 
virtüoz kadansları ile ustalığını 
sergiler. (Süre 1 2' )  

8 1  
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23.6. 1993 • Aya Irini, • 1 8.30/St. lrene Church • 6.30 pm 

EUGENE SARBU 
keman/violin 

BR UNO CANlN O 
piyano/piano 

Johannes BRAHMS ( 1 83 3- ı 897)  
Scherzo 

Claude DEBUSSY ( ı  862- ı 9 1  8) 
Sonat, Sol minör/Sonata in G minor 

* Allegra vi va *I ntermede , F anuı.sque et Le ger *Fina/e . T res ani me 

Edward GRIEG ( 1 843- ı 907 ) 
Sonat No.3, Do minör Op.45/Sonata No.3 in C minor, Op.45 

* Allegra malta ed appassianato * Allegra espressiva alla Ramanza-Allegra * Allegra animato 

ARA/INTERMISSION 

Ludwig van BEETHOVEN ( ı  770- 1 827)  
Sonat No.9, La Majör Op.47 "Kreutzer"/Sonata No.9 in A Major, Op.47 "Kreutzer" 

*Adagia sastenuto-Presto *Andante can variaziani *Fina/e . Presto 

Milli Reasürans T.A.Ş. 



EUGENE SARBU 

U nlü nlııı�k için yarat ı l  ını�" 
( D; ı i ly T clcgraph. Londra)  
\'C " K  ısa :mııanda süpcrstar 

,ratü>ünc yükselecek olan hir 
keıııancı daha" (The Gumdian, 
Lllndra ) olanık n i telendirilen 
Eugenc Sarhu hugün ünlü 
keıııancılar arasındaki yerin i  
alıııı�t ır. 

Sarhu'nun ulushırara'ı kariycri 

A\Tupa \'C Ku:cy Aıııerika\Lı 
pc�pc�c bemdığı iincıı ı l i  
yarı�ıııalarla ha�lad ı :  1 978 
Ağust<ı>unchı Londr;ı'da Cari Flcsh 
ulu,hmırası yarı�ıııasında 
hirinci l ik .  iki ay S< ınn ı  Ccnova'da 
ünlü Pag; ınini  yarışınası hirinci,i ;  
aynı yı l  Lm Angeb, Hclsinki 
( Sihdius). Barsclona. Brüksel 
(Kral içe El i:ahcth),  Napoli 
(Curci ) ,  New York ( Leveı1tritt), 
Chicago, OaklanJ-San Franc isco. 

[),ıllas (G.B. Dcaley ) , Dem·er 
(Dcmu Senfon i), Sion (Tihor 
Varga ) ,  Ku:ey Cıml im ı , Bükrcş 
( Ene,w )  ve Münih'te birinc i l ik  b 
\'C a lt ın ııı; ıdalyalar . .  

Ka:andığı hüyük haşırının 
'<ınucund;ı dünyanın en ünlü 
, ırke,trahırı qliğimk konserler 
\'L'rıneğe ha�Lıdı: Londra Senfon i 
\'C FiLırmoni, Kraliyer Filarınnni, 
BBCnin tünı orkc,rralar ı , RTE 
Clı-kc,tr;t>ı ( Duhl in) ,  Pinshurg 
Senfnni,  Balt inıor Senfon i, [), ıl la, 
_ enf( ıı ı i ,  Clrchestre de la Su isse• 
Roımındc. Hanıhurg Filarmoni, 
Hel,inki Filarnıoni ve Radyn 
Orkestrası, \', . .  

Eugenc Sarhu 1 982'dc, 
A \Tupa'nın en iyi ochı 
nıü: ikç i lcrindcn oluşan Europc;ın 
Ma,rer Orchc,rr; ı 'nın hem 
yiincr ici'i hcnı de solisr i oldu \'C 

hu<l l lplulukhı  birl ik te Vivaldi'nin 
tvb·, i nılcri \T Mo:art ' ın 
bötcbini ( S, ıl Majör Keman 
Konçcn<bu dah i l )  içeren i k i  pl;ık 
d< ıldurclu. Ayrıca EMI firması için 
ele H: ı l lc Orke,ırası ql iğindc 
Sihcliu,'un Keman Konçcrtosunu 
byder t i .  

Rcpcnuarında >tandart bütün 
kcnı;ın konçcrtobrının y;ın ısıra 
.-\lınan, Framı:, iıa lymı, Rııs \'C 

Roıncn hcsrccilcrin eserleri 
hulunan Sarhu, birçok ç;ığdaş 
hc,ıcnin de ilk çalınışın ı 
gc•rçcklcştirdi. 

ın:s i T:\ l .l .LI{ • ın:C I T\ l.S 

Romanya'da hürriyet ve demokrasi 
iç in yapı lan mücadeleye her 
:aman destck olan Sarbu, 
yurtta�larına yardım etmek 
; ı ın;ıcıyla i lk i  1 989'da Paris'te 
gerçekleşen ve birçok ünlü Romen 
sanatçının ( lleana Cotruhas, 
Ghcnrglıc Zaıııfir, Marius 
'tınstaıı t ,  Petricia lonescu)  da 

kar ı ldığı bir dizi konser başlattı. 

Rnımınya'da doğan Sarbu ilk 
kcııımı derslerin i heş yaşında 
halıasından ald ı .  i l k  resira l in i  altı  
ya�ıııda \'l.'rd i; iki y ı l sonra da 
Bükrcş Ulusal Mü:ik Fest ivali 
hüyük iidülünü kazandı.  Bükreş ve 
Paris'deki eğitiminden sonra 
1 970'de Yclıud i Menub in ' in 
Lbtcğ iyle Phi lhadclplı ia'daki 
Curris Mü:ik Enstitüsü bursunu 
aldı \'C ünlü Ivan Calanıian i le 
ça lışanıay;ı haşlad ı. Eğitimini daha 
sonra Calanıian ile Juilliard'da, 
Londra'da Guilclhall'cla Yfrah 
Ncaınan ve Zürih're de Narhan 
Milsrein ilc sürdürdü. Sanatç ı 
1 729'da Crcnıona'da yap ı lın ış h ir 
S rr;ıdivari kenıanla çalnıaktadır. 

BRUNO CANING ı 9 15 ' rc Napoli 'de doğan 
Can i no, ilk piyano eğitimini 
Vinccn:o Vitale ilc En:o 

Calace'den aldı ve eğitimine 
Milann Konservaruarı'nda Bruno 
&r r i ncl l i 'n in liğrcnc isi olarak 
devanı ettikren sonra 
konscrvatu;ırın piyano ve 
hc,r cc i l ik  hölüınünlerinden 
mc:un oldu. 

Sanatçı oda müziği alanında 
irzlıak Pcrlımın, Salvatore 
Accardo. Lynn Harrell ve Viktoria 
Mul lova gihi sanatçılara sık sık 
c�! ik ctıııckrcclir. Piyanist Anronio 
Bal l ista ilc iki piyano olarak 
konsnkr verınesinin yanısıra 
M i lann Üçlüsü'nün de bir üyesidir. 
Bruno Cıııino Avrupa, Amerika, 
Japonya ve Avustralya'nın iinde 
gelen nıü: ik etkinlik lerinde yer 
aldı .  Sal:hurg, Edinhurglı, Barh, 
&·ri in ,  Viy;ın;ı \·e Prag gibi 
uluslararası hirçok fcst ivale kat ı ld ı ;  
1 976'dan heri de MarlborLı Müzik 
Fc,t i\·;ıli 'ne sürekli da\·eı 
ed i lmektedir. 

24 yı l MiLıno Konservaruarı 'nda 
çal ışt ıktan sonra şimeli de Bkmay 
1- l indcıııirlı Vakfı, Londra Kraliyer 

Müzik Akademisi, Winterthur 
Konservaruan gibi dünyanın ileri 
gelen müzik kuruluş larında ve üç 
yı lda hir de Milana'da piyano 
ihtisas dersleri vermektedir. 

Caninn 1 99 1  yı l ında Phi ladelplıia 
Orkestras ı 'yla Frankfurt Baclı 
Derneği için "Goldberg 
Çeşirleıııeleri"ni, Londra, 
Anısterdaııı, ve Viyana'da 
Reger' in Konçertosu'nu yorunılad ı . 
Sanatçının son kayıtları ise 
Salvarnre Accardo ile Mozart'ın 
keman sonarları, M ilano Trio'su 
ile Debussy ,Faure , Ravel' in 
üçlüleri, Viktoria Mullova ile 
Srravinski, Prokofiev, Ravel'in 
eserleri ve son olarak da Lynn 
Harrell ile birlikte 
Mendclssohn ' un viyolonsel ve 
piyano eserleridir. 

BRAHMS 
SCHERZO 

ll rahıns 1 85 3  yı l ın da, 
Schuıııann' ın 
Düsseldorftak i evinde 

müziği ni anlayan bir çevrededir. 
Kendisinden dört yaş büyük olan 
nıüzisycn Allıert Dietrich ele bu 
eve sık sık gelmektedir. Hemen 
dost olmı bu üçlü, ünlü keıııanc ı 
Joachi ııı ' den beraberce bir sonar 
yazma önerisini al ırlar. Dietrich 
birinci bölümü, Brahıııs ikinciyi 
(Schcrzn) ve Sc humann da son 
bölümü ( inrerıııezzo ve Fina!) 
bestel cr. " Frei aber einsanı" 
( Serbest aına yalnı:), F.A.E adını  
verdikleri sonatı çalan Joach iııı , 
hangi bölümü kimin hestelecliğin i 
hemen anlar. 

Brah ıııs' ı n  yazd ığı bölüm, Do 
ıııiniir Scherw bestecini n 
ölümünden sonra l 906'da bası l ır. 
24 Yaşındaki bestec in in  eseri ,  çok 

d uygulu oluşu, orta bölnıecleki 
Trio'nun güzel ve lirik meloclisi ve 
son kısm ın (granclioso) ışıkl ı ve 
ımırlu havasıyla seçkinleşir. 
(Süre 6') 

DEBUSSY 
SONAT 2 5 Mart l 9 1 8'de Alnıanların 

Paris' i bonıbaladıkları 
saatlerde kanserden ölen 

Fransız be·reci Claucle Debussy'n in 
yaşanıının son yıllarında yazdığı üç 
sonatın sonuncusu olan Keman 
Sonatı l 9 1 7'cle tamamlanmıştır. 
Debussy'nin halk karşısındaki son 
görünüşü de 5 may ıs 1 9 l 7'de, genç 
Fransız kenıancı Gasron Poulet ile 
bu sontın i lk yorumunda oldu. 
Besteci bu sonat hakkındaki 
düşüncelerini de şöyle belirtmiş: 
"Hasta bir adamın savaş kargaşası 
içinele neler yazabileceğini 
gösteren belgelere bir örnek olması 
yönünden ilginç olabilir" . . .  Ancak 
Sanat' ın ince alay! ı, parlak virtüoz 
yönlerinden çok, ruhsal canl ı l ığı 
ve zenginl iği , olgunluğu ve 
s ıcakl ığıy la ün kazanan, sevilen bir 
eser oluşu, bu alçakgönüllü 
belgenin önemini azaltır . . 

Teknik yönden oldukça güç olan, 
kemancıya zor görevler yükleyen 
eserin üç bölümü dnğaçlama gibi 
birbirine yaklaştırılıııış, sanki bir 
bütün olarak özgürce akıc ı l ık 
kazanm ışt ır. Kısa ıııotiflerle 
forıııülleşen, gölgeli kontrasiada ve 
değişken ritinılerle çekicilik 
kazanan, abartıcı rapsoclik 
hareketlerden sakınılan sonatta 
keman -uyumlu armonisiyle 
rahatlatan ve ancak çok ender 
nıelocli çizgisine yaklaşan 
piyanonun eşliğinde- bestecin in 
kendi iç konuşmasını yansıtır 
gibidir. Özellikle çabuk tempoda 
ve 3/4' lük ölçüdeki l .  Bölümün 
(AIIegro vivo) tutkulu ve tatlı 
(dolce espressivo) başlayan 
anlatımı, "Faııtasque et leger" 
( Olağandışı ve hafif) başlıklı ara 
müziği ( İııtermede) ile özlemi 
belirleyen bir sereııada dönüşür. 
Çok canlı (T res ani me) olara 
sunulan Finale ise, Debussy'nin 
İberia adlı eserini anınısatan bir 
Rondo üzerine sürekli hareket 
( Mouvemeııt perpetuel) biçiminele 
kuruludur. Debussy'nin 
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"Gelecekte, gökyüzünde serbestçe 
salınır gibi görünen eserlerden 
sakının; onlar çoğu kez hasta bir 
beyinin karanlıklarının ürünüdür" 
sözlerine işaret eden eleştirmenler 
yine onun, "Dönüp kendi 
kuyruğu nu ısırmaya çalışan bir 
yılanın izlenimini bırakan bu 
hareket" cümlesiyle finali 
tanıml ıyorlar. (Süre 1 3 ' )  

GRİEG 
SONAT 

esrelerinde ülkesinin halk 
müziğin i ve onun kendine 
özgü armonik yapısını ustaca 

kullanarak Norveç müziğinin 
dünya çapında tanınmasını 
sağlayan Edward Grieg' in ünlü 
Peer Gynt Süiti, La minör Piyano 
Konçertosu ve Norveç 
Dansları'nın yanısıra oda müziği 
besteleri de vardır. Çağının ünlü 
kemancısı ve vatandaşı O le 
Bu ll' dan bu çalgı konusunda 
büyük yardım gören Grieg üç 
keman sonatı yazmıştır. 
Diğerlerinden 20 yıl sonra, 
1 887'de yazılan üçüncüsü, en çok 
çalınan Do minör Sanat, sanat 
kurallarına daha uyumludur. 
Zengin armonileri, canlı ritmi, 
müziğinin doğal akıcılığıyla 
seçkinleşen bu sanat üç 
bölümlüdür: 

Canlı ve enerjik bir temayla 
başlayan 1 .  Bölüm tutkulu bir 
çabuklukla ( Allegra molto ed 
appassionato) birbirini izleyen biri 
sakin, diğeri canlı küçük 
bölmelerle sanki tablo, tablo 
sergilen ir. 

2. Bölüm çabukça yorumlanan içli 
romans (Allegretto espressivo alla 
Romanza) Grieg'in yarattığı en 
güzel, en dokunaklı sayfalardandır. 
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Piyanonun uzun girişiyle beliren 
duygulu ezgi kemanın katılımıyla 
daha da yüceleşir. Sonra kemanın 
zarif ve çabuk ezgisiyle bölümün 
Al legra kısmına geçilir: Duygulu 
ezgi canlanır, kemanın pizzicato 
eşliğinde piyano da bu ezgiyi 
tekrarlar. Bölüm yine ağır ve 
d uygulu biçimde sona erer. 

3. Bölüm canlı bir Norveç halk 
dansıdır (Allegro animato). Sanki 
dans eden köylülerin ayak 
vuruşlarını yansıtır gibi keskin 
ritimli tema daha sonra kemanın 
ağır ve etkin biçimde sunduğu 
soylu ezgi ye dönüşür. Bu geçişten 
sonra canlı dans tekrar belirir. 
Keman ile piyanonun ilginç 
diyalogunu izleyen hızlı finalle eser 
sona erer. (Süre 25 ' )  

BEETHOVEN 
SONAT No.9 

eethoven La Majör sonatın 
ilk iki bölümünü 1 803'de 
Polonya asıllı kemancı 

George Bridgetown için yazdı. 
Eserin üçüncü bölümü ise No.6 La 
Majör Sanat'ın birinci bölümü 
olarak daha önce hazırlanmıştı. 
Sonatı bu kemancıyla iki kere halk 
önünde çalan besteci sonradan 
eserini Fransız keman virtüozu 
Rudolphe Kreutzer'e ithaf etti. 

1 .  Bölüm ( Adagio sostenuto
Presto) kemanın sol o olarak ağır 
girişiyle başlar. Piyano bunu 
cevaplandım ve hızlı kısım 
Presto'ya geçilir. La minör tondaki 
bu bölme ihtiraslı biçimde gelişir; 
virtüozca Coda'ya ulaşır. 

Eserin en uzun olan 2. Bölümü 
( Andante con Variazioni )  Fa 
Majör tonunda Lied tarzındaki çok 
güzel bir tema ve dört çeşitlerneyle 
gelişir. 

3. Bölüm (Finale-Presto) La Majör 
tondaki çok hızlı final, ritmik ve 
kavgacı bir matille başlar. Bir 
sinyal gibi duyulan temayla bölüm, 
parlaklık yönünden diğer 
bölümlere üstünlük sağlar. Biraz 
ağırlaşan bir yan temadan ve 
küçük, ağır bir bölmeden sonra 
fırtına gibi, hızlı İtalyan dans ı 
Tarantella tarzında bir final ile 
eser son bulur. (Süre 32 ' )  



26.6. 1 993, AKM Büyük Salonu, 1 8.30/Atatürk Culture Centre Grand Hall, 6.30 pm 

ANGEL ROMERO 
gitar/guitar 

Alonso de MUDARRA ( 1 5 ıO?- ı 580) 
Fantasia 

Gaspar SANZ ( 1650- ı 730) 
İspanyol Süiti/Spanish Suite (Düzenleme/ Arranged by A. Romero) 

*Prologo *Villanos *La Esfa.chata de Napales-La Mifiena de Catalufia *Gallanla 
*Zarabarula * Espanaleta *Rujero y Paradetas *Danza de !as Hachas 

*Clarines y Trompetas *La Cavaleria de Napo/es *Torneo * Batalla *Canario 

Johann Sebastian BACH ( 1 685- ı 750) 
Partita No.2'den Chaconne/Chaconne from Partita No.2 

(Düzenleme/Arranged by A. Romero) 

ARA/INTERMISSION 

Mauro GIULIANI ( 1 780- 1 840) 
La Rossiniana, Op. ı ı 9 

Antonio LAURO ( 19 1 7- ı986) 
5 Vals/5 Waltzes 

*Maria Luisa *Valse Venezolano No . I ,  2 ,  3 ,  4 

lsaac ALBENIZ ( 1860- ı 909) 
*Leyerula (Düzenleme/Arranged by A. Romero) *Sevilla (Düzenleme/Arranged by A. Romero) 

Sanatçının katılımı , ICM Artists (London) Ltd. 'in işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
The participation of the Artist has been made possible in cooperation with ICM Artists (London) Ltd. 
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ANGEL ROMERO 

I spanyol gitar ustası, ünlü 
virtüoz Angel Romero dünya 
çapında parlak bir sanatçı ve 

döneminin en önemli klasik 
gitarcı larından biri olarak kabul 
edilmektedir. Londra'da Yilla
Lobus ve Rodrigo'nun 
konçertolarının yorumu " ... bu 
alanda Londra'da şimdiye kadar 
verilmiş olan en başarılı 
konserlerdi: Berrak, güçlü, etkili 
ve kusursuz güzellikte bir tarz" 
ularak nitelendirildi. Guitar 
Magazine ise: "Tekniği sınır 
tanımıyor" diye yazdı. Angel 
Romero, Segovia gibi ünlü gitar 
ustalarının geleneğini 
sürdürmekte, gerek müzikseverler 
gerekse de basın, sanatçı ya diğer 
tüm enstrümantal virtüozlara 
duyduğu saygı ve hayranlığı 
duymaktadır. 

Dünyanın önde gelen müzik 
merkezlerinin yoğun ilgi gösterdiği 
Romero'nun sık sık Londra, Paris, 
Berlin, Viyana, Madrid, Münih, 
Chicago, Los Angeles ve New 
York'taki resitalieri veya New 
York Filarmoni, Cleveland 
Orkestrası, Kraliyer Filarmoni ya 
da Concertgebow eşliğindeki 
konserlerinde ortaya çıkan müzik 
yeteneği ve mükemmel tekniği 
sanatçının gerçek bir gitar dahisi 
olduğunu kanıtlar. Sanatçı 199 1 -
9 2  sezonunda Kuzey Amerika'da 
Washington Ulusal Senfoni 
Orkestrası, Ravinia Festivali'nde 
Chicago Senfoni'yle, Erich Kunzel 
yönetimindeki Rochester Senfoni, 
Phonix Senfon i ve Charleston 
Senfon i orkestralarıyla konserler 
verdi .  Ayrıca, dünyaca ünlü 
besteci Joaquin Rodrigo'nun 90. 
doğumyılı kutlarnalarına Jesus 
Lopez Cobos yönetimindeki 
Cineinnari Senfoni Orkestrası'yla 
katıldı. 

Sanatçı 7 Mart 199l 'de New 
York'ta Lincoln Center'daki The 
Little Orchestra Society eşliğinde 
"Rincones de Espafia" adlı 
konçertosunun ilk seslendirilişini 
gerçekleştirdi. Rodrigo'nun ünlü 
"Concierto de Aranjuez"iyle aynı 
1930'lu yıllara ait temaları üzerine 
Romero'nun hazırladığı konçerto 
için Rodrigo şunları yazmış: 
"Angel Romero'ya karşı duyduğum 
sevgi ve hayranlığın bir kanıtı 

86 

J{ I :S I T \ L LI ' I{ • J{ J 'CJ ' I  \ 1 '-ı 

olarak ona bu temalarımı verdim. 
O da, virtüozluğuyla onları 
geliştirdi; gitar ile orkestra arasında 
dengeli ve başarılı bir beraberlik 
yarattı". 

Angel Roınero 1 992 konser 
sezonunda, Genel Sekreter 
Boutros-Gali'nin "Dünyada Barış" 
ve Amerika'nın keşfinin SOO yılı 
dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, 
Rafael Frubeck de Burgos 
yönetimindeki İspanya Ulusal 
Orkestrası eşliğinde Birleşmiş 
Milletler Toplantı Salonu'nda bir 
konser verdi. Bu konser daha 
sonra Amerika, İspanya, Almanya, 
Japonya, Kıbrıs ve Ürdün'de 
televizyonda yayınlandı. 

Film endüstrisine de ilgi duyan 
Roınero, "By the Sword" filminde 
Bill Conti'nin bestesini 
seslendirdi. Ayrıca 1993'da 
piyasaya çıkan T aylar Hackford'un 
"Blood In, Blood Out" filminde de 
hem rol aldı,hem de müziğin i 
çaldı. Sanatçı 1992-93 sezonunda 
İstanbul Festivali'ndeki 
resitalinden başka UNAM 
Filarınoni Orkestrası, indianapolis 
ve Detroit Senfon i ile Louisville 
orkestralarıyla birlikte konser 
verecektir. 

Angel/EMI ve T elarc için plak 
dolduran Angel Romero'nun son 
kayıtları arasında 

"A Touch of Class" ın devaını olan 
"A T ouch of Roman ce", 
Chaconne'un da yer aldığı Bach'ın 
besteleri ile Albeniz, Giuliani, 
Rodrigo, T orroba, Yilla-Lobus'un 
eserleri bulunmaktadır. Romero 
ayrıca Granados'un 1 2  İspanyol 
dansını piyanodan iki gitara 
uygulayarak babası Celedonio 
Romero ile CD olarak 
yayınlamıştır. 

Malaga'da ( İspanya) doğan 
Roınero ilk resiralini altı yaşında, 
Amerika'daki ilk konserini de 
Hollywood Bowl orkestrası 
eşliğinde 16 yaşında verdi. 1986'da 
besteci Federico T orroba'nın 
teklifi üzerine İspanya'daki en 
büyük sivil madalya olan "Sivil 
Liyakat Büyük Haç"ına değer 
görülen en genç sanatçı oldu. 

MUDARRA 
FANTASİA 

ia'Ja doğan ancak 
' bağlı kalarak yaşayan 

orada ölen Mudarra, 
İspanyol Rönesans' ının en büyük 
isimlerinden biridir. Aslında 
Yihuela adlı ve bombe göğüslü, 
yuvarlak sırti ı, teli i çalgı için beste 
yapan Mudarra bunları 1 S46'da 
Sevil'de "Tres libros de ınusica en 
cifras para Vihuela" (Şifreli yazıyla 
Vihuela için üç müzik kitabı) 
adıyla yayınlamıştır. Bu müzik 
konusunda tüm açıklamaları, 
örnekleri veren ve Josquin des 
PnYin de dikkate alındığı bu 
eserdeki parçalar mükemmellikleri 
ve güzellikleriyle o çağda çok 
sevilıniş ve bugüne kadar 
özgünlüklerini korumuştur. 

Bu kitaplarda X. Fantasia olarak 
yer alan parçanın tam adı 
"Fantasia que comrabaze la harpa 
en la ınanera de Luduvico"Jur: 
Ludovico stiline bemerilerek arp 
biçiminde çalınması istenilen 
Fantasia'da Mudarra, katolik Kral 
Femando'nun sarayında arpist 
olarak görev yapan, nutalaına ve 
konser stiline de yenilik getiren bu 
ınüzikçiyi örnek almıştı. O çağda 
bazı uzmanların yanlış olarak 
nitdedikleri bu örnek, Mudarta'ya 
göre, "İyi çalınırsa fena 
tınlaınazdı! .. " Günümüzde ise 
uzman John Griffiths bu eseri 
klasik Folia'nın bilinen en eski 
enstrümantal varyasyunu olarak 
tanımlar. (Süre 2' ) 

SANZ 
İSPANYOL SÜİTİ 

Dspanya'nın Calanda de Ebru 
kentinde "Francisco Barrolome 
Sanı y Ce lma" adıyla doğan 

Gaspar Sanı, Salamanca 
üniversitesinde edebiyat ve 
ilahiyat öğrenimi görmüş, sonra 
aynı kurumda ders vcrmi�tir. 
Öğreniminden sonra İtalya'ya 
giderek, Napoli krallık kilisesinde 
orgçu olan Cristoforo Carisani'den 
ders alınış; bu arada ünlü İtalyan 
gitarist Foscari ni ile de tanışmıştır. 
Granata, Francesco Corbetta ve 
Portekiıli Niculao Duici'nin 
eserlerini incelemiş, Leliu 
Colista'dan ders almıştır. 
İspanya'ya dönüşünde Aragon kral 

na ibi "Avusturyalı" Juan Juse'nin 
sarayında gitar iiğretmeni olarak 
çalı�mıştır. 

Çağın Orfeus'u ularak tanınan 
Ldio Culista'nın öğrencisi 
olduğunu 1674'de Saragossa'da 
birinci cildi yayınlanan ünlü 
"İnstruccion de Musica Sobra La 
Guitarra Espafiola" ( İspanyol gitarı 
üzerine bilgiler) adlı kitabında 
belirten Sanı, bu kitabı Juan 
Jose'ye ithaf etmiştir. İkinci cildini 
1675'Je, üçüncüsünü de 1697'de 
yayınladığı kitabında Sanı be� telli 
(La, Re, Sol, Si, Mi) gitar için her 
türlü ahırları Latin alfabesi 
harfleri ve resiınlerle açıklar, 
süslemeler için örnekler verir. 
Kitaptaki tüm şekilleri ve resimleri 
de -20 akoru gösteren iki tablo 
dışında- Sanı çizmiştir. İkinci ve 
üçüncü kitapta yalnızca müzik 
olmasına karşın birinci kitapta 
bilgi de verir; gitarın geli�imi, nasıl 
akord edileceği belirtilir. Bu arada 
diirt tel li gitara beşinci tel in 
İspanya'da eklendiği ve 
Avrupa'nın bu gitarı taklit ederek 
ona İspanyol Gitarı adını verdiği 
de anlatılır. 

Angel Rumeru'nun bu kitaplardan 
seçtiği ve bazılarına kendi 
varyasyonlarını da ekiediği bu 
İspanyol dansları süiti I S  
l:ıiilümden olu�uynr: Bir Prolog'dan 
(iinsöz) sonra ağırca, süslü dans 
Villanus'u "La Esfachata de 
Napoles", "La mifiena de 
Catalufia" adlı parçalar izliyor. 
Giderek hızlanan Gallarda ile 
değişken ölçülerdeki bir İspanyol 
aryasını tanımlayan ağır 
Zarabanda'yı (Sarabande) küçük 
İspanyol dansı minör tondaki 
Espafioleta izliyor. Ağırca 
tempodaki Rujeru ile hızlıca 
Paradetas bağlı olarak çalınıyur. 
Meşale dansını simgeleyen "Dama 
de la Hachas" da ıninör tonda ve 
ağır. Çok kısa süren "Clarines y 
T rompetas" ise o çağın 
üflemeçalgılarının bir 
benzetiınidir. Napoli süvarilerinin 
geçidini parlak rasgadu vuru�larla 
canlandıran "La Cavaleria de 
Napoles" , cirit uyununu 
tanımlayan Torneo, savaşı temsil 
eden yine kısa Baralla'dan sonra 
son parça Gigue benzeri, Kanarya 
adalarından kaynaklandığı öne 
sürülen parlak Canario dans ı 
sırasıyla yer alıyor. 



Bu arada ünlü çağdaş besteci 
Rodrigo'nun da, gitar ve orkestra 
için ı 954'de yazdığı "Fanrasia para 
un Gentilhombre" (Soylu hir kişi 
için Fantasia) adlı eserinde Sam'ın 
Villano, Espaiioleta ve Cavaleria 
de Napoles, Dama de Las Hachas 
ve Canario adlı dansları 
kullandığım hatırlatmak isteriz. 
(Süre ı 9' ) 

BACH: CHACONNE 
Bakınız: Karadeniz Oda 
Orkestrası, 1 .7 .  ı 993 konseri 

GİULİANİ 
ROSSİNİANA 

I talyan gitar virtüozu 
Giuliani'nin müziği bazan o 
çağın salon müziğinin aynası 

gibidir. O günlerin varyasyonları, 
Fanrasia'ları, Divertimento'ları, 
popüler aryaları en sevilen gözde 
eserlerdi. Giuliani'nin Op. ı ı 9 ile 
Op. ı 24 arasında yer alan altı eseri 
Rossiniana başlığını taşır. ı 82 ı 'li 
yıllarda, ı 807'de yerleştiği 
Viyana'dan ayrılıp Roma'ya gittiği 
zaman yazdığı bu Rossiniana' larda, 
Giuliani ünlü opera bestec isi 
Rossini'nin operalardan temalar 
değerlendirmiş, belki de hüylelikle 
İtalya'ya tekrar uyum sağlamak 
istemiştir. 

Op. 1 19 Rossiniana ağırca 
(Andanrino) tempoda bir girişle 
( İnrroduzione) başlar. Bu giriş 
küçük bir kadansla zarif yapılı, 
daha ağırca (Andante gracioso) 
bi)lüme bağlanır; Giuliani'nin en 
düşkün olduğu tarzdaki bu 
tempoda, tema ve varyasyonlar 
sergilenir (Süre 1 5' )  

LAURO: 5 VALS 
enezüellalı gitarist ve 
bestec i ,  belki de İspanyol 
fatihlerle Güney 

Amerika'ya ulaşan 3/4'lük ve 
3/8'lik ritimlerle Criolla (melez) 
ezgilerini kaynaştırınış, nefis 
valsler yaratmıştır. İ lk kez 
Venezüellalı gitarist Alirio Diaz'ın 
yorumuyla tüm dünyaya tanıtılan, 
zarif ve sevimli olduğu kadar da 
virtüoz çalışı gerektiren hu valsler 
tüm gitarisrlerin repertuarına 
girmiştir. 

Angel Romero bu programına 
Lauro'nun hepsi de Venezüella 
başlığını taşıyan birçok valsinden 
beş tanesini seçmiş: Maria Luisa ile 
1 ,  2, 3, ve 4 numaralı va ls ler. 
Bunlardan üç numaralı "V als 
Criolla"yı besteci kızı Natalia'ya 
ithaf etmiştir. 

ALBENİZ 
LEYENDA 

spanyol besteci Alheniz'in 
Op.47 İspanyol Süiti'nin 
beşinci parçası olan Asturias 

Leyenda ( Asturias Efsanesi) 
piyano için yazılmasına karşın 
gitarisrlerin en ünlü parçası 
olmuştur. İspanya'nın kuzeyindeki 
Asturias bölgesinin bir efsanesini 
yansıtan bu Prelüd'teki tek düze 
ezginin giderek canlanan geril imi 
ile orta bölmedeki melankolik ve 
ağıtsal şarkının yarattığı konrrast 
müzikseverlerin çok ilgisini 
çekmiştir. (Süre 6' ) 

ALBENİZ: SEViLLA 
üçük yaşta evden kaçarak 
başladığı maceralı konser 
yaşamından sonra Madrit'e 

yerleşerek İspanyol halk müziğiyle 
ilgilenen Albeniz, öğretmeni 
Felipe Pedrell' in etkisiyle pekçok 
piyann eseri yazmıştır. 

Endülüs'ün ünlü kenti Sevil'in 
adını taşıyan Sevilla, Alheniz'in 
Op.47 İspanyol Süiti 'nin üçüncü 
parçasıdır. Alheniz süitin ilk üç 
parçasını ı 886'da yazmış ve kendi 
yorumlam ış, ancak çağdaşı 
Francisw Tarrega'dan gitarla 
yorumunu d inleyince çok 
beğenerek "Eğer gitar için 
yazsaydım daha başarılı olurdu" 

demiştir. 1 /Granada, 2/Cataluna, 
3/Sevilla, 4/Cadiz, 5/ Asturias, 
6/ Aragon, 7 /Castilla, 8/Cuba 
biçiminde sekiz parçadan oluşan 
Süit'e, 189 ı 'den sonra yazılan ve 
çeşitli opus numaraları taşıyan beş 
parça ı 9 ı 8'de -bestecin in 
ölümünden çok sonra- eklenmiş 
ve eser bu haliyle yayınlanmıştır. 

İspanyol dans ı Seguidilla 
formunda olan Sevilla 3/4'lük 
tempoda başlar, başka tonlarda da 
-halk dans ı Sevillanas' ın 
Copla'ları gibi- sürer. Sonra minör 
tondaki orta bölmede lirik bir 
serenacl havasına bürünür ve 
parlak dans ı tekrarlayarak gitarın 
tüm olanaklarını sergileyen virtüoz 
biçimde sona erer. (Süre 4') 

8 7  
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27.6. 1993 • Aya İrini Müzesi • 1 8.30/St.lrene Church • 6. 30 pm 

STEVEN ISSERLIS 
viyolonsel/cello 

MAGGIE COLE 
klavsen/harpsichord 

}ohann Sebastian BACH ( J  685- 1 750) 
Gamba Sonatı No. l Sol Majör (BWV 1 027)  1 Sonata for Viola da Gamba No. 1 in G Major 

* Adagio * Allegra ma non ıanto * Andante * Allegra moderato 

Benjamin BRITTEN ( 19 ı 3- ı 97 6)  
Viyolonsel Suiti No.3 Op.87 1 Cello Suite No.3, Op.87 

*lntroduzione :Lento *Marcia:Allegro *Canto:Con moto *Oialogo:Allegretto *Fuga:Andante esf;ressivo 
*Moto perpetuo: Pres to * Passacaglia: Lento solenne 

*Hüzünlü Şarkı(Kii{ük Elma Ağacının Altında) : Mournful Song(Under the Little Apple Tree) :Mosto semplice 
*Sonbalu:ır/Autumn: Vivace *Sokak Şarkısı(Gri Karıal)/Street Song(The Grey Eagle) :  Pesante 

*Aziz/er/e birlikte İstiralu:ıt/Grant repose together w ith the saints: Lento 

Luigi BOCCHERINI ( J  743- 1 805 )  
Viyolonsel Sonatı No.S, Sol Majör (GS)  1 Cello Sonata No.S in G Major (GS) 

* Largo * Allegra militar e *TemJJo di minuetto 

ARA/INTERMISSION 

Luigi BOCCHERINI 
Viyolonsel Sonatı No.2, Do minör (G2b) 1 Cello Sonata No.2 in C minor (G2b) 

*Al/egra *Largo *Randa . Allegretto 

Johann Sebastian BACH 
Gamba Sonatı No.2 Re Majör (BWV 1 028) 1 Gamba Sonata No.2 in D Major (BWV 1028) 

*Adagio *AIIegro *Andanre *AIIegro 

eooeooe oeoeoeo ooeoeoo ••o•o•• ooeoeoo oeoeoeo eooeoo• 
The Bri ı i�h Council 



STEVEN İSSERLİS 
uşağının önde gelen 
müzisyenlerinden biri 
olarak uluslararası üne 

sahip olan İsserlis 1958'te 
Londra'da doğdu; Jane Cowan'ın 
öğrencisi oldu. Avrupa'da Londra 
Senfoni Orkestrası/Michael Tilson 
Thomas, Ürehestre de la Su isse 
Romande/Eliahu İn bal, Çek 
Filarmoni/J iri Belohlavek ve 
ABD'de Chicago, Bostan ve 
Montreal orkestralarının 
konserlerine solist olarak katılan 
İsserlis, 9 1 /2 mevsiminde Roger 
Norrington yönetimindeki St. 
Luke Orkestrası eşliğinde New 
York 'ta ilk kez çaldı. Stanislaw 
Skrowaczewsk i'nin yönettiği Halle 
Orkestrası'yle Güney Amerika'da 
tume yaptı .  

İsserlis ayrıca, piyanist Ol li 
Musronen ve keınancı Joshua Beli 
ile birlikte verdiği başarılı c xla 
müziği konserleri nedeniyle 
Londra, Paris, Aınsterdaın, Berlin, 
Washington ve San Francisco gibi 
şehirlerdeki festivaliere ve iineınli 
müzik etkinlik lerine de davet 
edilmektedir. Sanatçının katıldığı 
önemli televizyon programları 
arasında Frankfurt Televizyonu 
tarafından hazırlanan bir 
dokümanter ile Michael Tilson 
Thomas ve Dudley Moore ilc 
birlikte katıldığı Kanal 4/TV 
kanal ının yapıını olan " Konçerto" 
adlı dizi bulunmaktadır. 

Virgin Classics adına plak 
dolduran İsserl is'in bütün kayıtları 
övgüyle karşılanmaktadır. John 
Tavemer'in "The Protecting Veil" 
adlı bestesinin kaydı kısa zamanda 
en çok satan plaklar arasına girmiş; 
En İyi Çağdaş Plak kaydı dalında 
da Graınophone Ödülünü ve 
1 992'de, klasik müzik plaklarına 
verilen Mercury Müzik Ödülünü 
kazanmıştır. 

1 99 3 'de ünlü Piatigorsky ödülünü 
alan Steven İsserlis, bu ödül 
nedeniyle John Tavemer'in "The 
Protecting Veil" adlı yapıtının 
Amerika'daki ilk çalınışını New 
York'ta 1 99 3  Nisanında Michael 
Ti lson Thomas yönetimindeki 
New England Konservaruar 
Orkestrası eşliğinde Carnegie 
Hall'da gerçekleşti rm iştir. 

Steven İsserlis 1 745 yılı yapıını 
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Guadagnini bir viyolonsel ile 
çalmaktaci ır. 

MAGGIE COLE 
merika Birleşik 
Devletleri'nde doğan, 
1 974'den beri Londra'da 

yaşayan Maggie Co le J ili Severs ve 
Kenneth Gilbert'in öğrencisi oldu. 
ı 985'de Wigınore Hall'da verdiği 
resiralden sonra İngiltere'nin 
önemli müzik festivallerinin 
yanısıra Bruges ve Moskova Erken 
Müzik Festivali'ne katıldı. 1 989'da 
ABD'de resiraller veren Cole, 
Londra Haendel Orkestrası, 
Budapeşte Yaylıçalgılar Topluluğu 
ve "Age of Enl ightenınent 
Orkestrası konserlerine solist 
olarak katıldı. BBC tarafından 
Avrupa Yayın Birliği için 
düzenlenen konserde keınancı 
Simon Standage ile birlikte çaldı. 
1992 Ekiminde Londra Bach 
Festivali'nin açılışını yaptı. 

Maggie Cole'un Amon Ra ile 
birlikte doldurduğu plak 
eleştirınenlerce övgüyle karşılandı. 
Ayrıca Poulenc' in Concert 
Chaınpetre adlı bestesini Richard 
H ickox yönetimindeki City of 
London Sinfonia, viyolonselci 
Steven İsserlis ile Boccherini 
sonatları ve Bach' ın Goldberg 
Çeşitiemelerini Virgin Classics 
için doldurdu. 

BACH: SONAT No. l 
türele çalgı için eser 

tan kaçınınayan 
Bach, vi yola da 

Gaınba adlı çalgı için üç sanat 
besteleıniştir. ı 5 .  yüzyıldan beri, 
çalın ırken tutulduğu şekle göre 
isimlendirilen yaylıçalgılar 
ailesinden olan bu vi yola da, 
hacaklar (Gamba) arasında 
çalındığı için bu adı almıştır. 
Vi yola da Gamba, ya da kısaca 
Gaınba için, klavsen eşliğindeki 
bu üç sonatı Bach 1 720 yıl ında, 
Körhen'de virtüoz Christian 
Ferdinand Abel için bestelemiştir. 
Bazı araştırmacılar da bu eserlerin 
Köthen Prensi Leopold için 
yazıldığını öne sürerler; çünkü 
Prens bas sesiyle şarkı söylüyor, 
keman, vi yola da Gaınba ve 
klavsen çalıyor, üstelik kendi saray 

orkestrasının masraflarını da 
cömertçe karşılıyordu. 

Bugün bu sonadar orj inal biçimde 
çok nadir çalınabilmektedir. 
Çünkü konser tumelerine çıkan 
gamba virtüozları yok derecede 
azdır. Buna karşılık çoğunlukla bu 
sonatların viyolonsel 
düzenlemeleri yoruınlanmakta, 
eşlik çalgısı olarak da klavsen 
yerine bazen piyano 
kullanılmaktadır. Müzikseverler 
ise eserlerin hiç çalınınaınaktansa, 
viyolonsel ile yorumuna çoktan 
razı olmuşlardır. 

Bu sonatiarda klavsen için, so lo 
çalgı ya eşdeğer yakınlıkta 
konçertant bir parti yazılmıştır ve 
akorlar yerine ikisesli olarak 
düzenlenmiş; sonuçta, üç sesli 
gerçek sanat eserleri oluşmuştur. 

Gaınba Sonatı No. ! (BWV 1027)  
iki ayrı versiyoncia da mevcuttur: 
Bunlardan ilki iki flüt ve sürekli 
bas için Sol Majör T rio Sonat 
(BWV 1 039),  ikincisi ise son 
bölümün, Org T rio'su ya da pedallı 
klavsen solosu (BWV ı 027a) 
olarak kullanılmış şeklidir. 

Dört bölümden oluşan Sol Majör 
Gamba Sonatı'nın ı .  Bölümü lirik, 
ağır ( Andante) teınpcxla olmasına 
karşın yine de neşeli, ışıklı bir 
hava taşır. Girişte beliren ve 
ı 2/8'lik ölçüde sunulan zarif tema 
sanki şarkı söylarıniş gibi, pastaral 
bir anlatıındadır. İk i  bölmeli 
yapıda ikinci bölme, ilkindeki 
temayı varyasyonlada işlerken tüm 
eserin bir girişi izlenimini verir. 

2 .  Bölüm pek o kadar hızlı 
olmayan (AIIegro ma non tanto) 
teınpcxlaki parlak füg yapısıyla 
adeta bir konçerto havasındadır. 

3. Bölüm ağırca (Andante) 
teınpcxla kısa bir prelüde benzer. 
Mi ıninör tonda, biraz karanlık 
renklerle bir arya şeklinde -Vivaldi 
konçertolarının ağır bölümü gibi
sunulur. 

4. Bölüm ıl ımlı ama neşeli 
(AIIegro Mcxlerato) teınpcxla, ilk 
bölüınün enerj ik, ışıklı havasını 
tekrar yansıtır. 4/4'lük ölçüde sade 
fakat güzel bir tema, üç sesli güçlü 
bir füg biçiminde gelişir. Klavsenin 
rizlerde duyurduğu temayı so lo 
çalgı Gaınba -ya da viyolonsel- bas 
seslerle cevaplar. Eser konçerto 
formuna dönüşür, nakaratlarla 

( ritomel),  kontrast!arla, virtüoz 
bölüınlerle sona ulaşır. (Süre: 1 3 ' )  

BRİTTEN 
SÜİT NoJ 

ngiliz besteci Eritten 
viyolonsele ayrı bir önem 
vermiş ve bu çalgı için 

sanatlar, süider yazmıştır .Onun bu 
çalgı için yazdığı 3. Süit, Giriş'le 
( lntroduzione) birlikte, 
birbirinden keskin ayrılıklar 
gösteren 1 ı bölümden oluşmuştur. 
Ancak bu Marcia (Marş), Canto 
(Şarkı) ,  Dialogo (Diyalog), Fuga 
(Füg), Moto perpetuo (Sürekli 
devinim) gibi bölümler birbirine 
sürekli bağlı l ık gösteren bir 
yapıdadır da: Eritten daha önce de 
-Dowland'ın Lachrymae'si üzerine 
viyola ve piyano için yazdığı 
varyasyonlarda ( 1 950)- kullandığı 
tekniği işlemiş, "gizli varyasyonlar" 
şeklinde bu bölümleri ilişkili 
kı lmıştır. Ancak daha önceki 
bölümleri duyurduktan sonra 
sonda -Ccxla'da- eserin üzerine 
kurulu olduğu tema sunulur. 
Britten' in Süit'te kullandığı 
temalar da Rusya'dan kaynaklanır: 
Çaykovski'nin düzenlediği Rus 
halk şarkılarından üçü, " Hüzünlü 
Şarkı" ,  "Sonbahar Şarkısı" ve 
"Sokak Şarkısı" işlenmiştir. Ayrıca 
İngiliz İ lahileri kitabından "Rus 
ilahisi" alınmıştır. Süit'in bir 
" Kolaj" (Collage) benzeri yapısı ise 
Şostakoviç'e saygıyı yansıtır; bu 
yapı da bu Rus bestecisinin bir 
özelliği olan iki kısa - bir uzun 
bölmeyle vurgulanan Marş 
ritminin çokça kullanıınıyla elde 
edilir. Ayrıca müziğin melankolik 
ve içgözleınsel karakteri ön plana 
çıkarılır. Viyolonsel için 3. Süit, 
Britten' in bu çalgı için yazdığı son 
eserdir. 
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BOCCHERİNİ 
SONAT No.S 1 i r  i talyan kontrabasçının 

oğlu olan Boccherini müzik 
karİyerine saray orkestrası 

viyolonselisti olarak başlamış, 
Konçerto ve Oda Müziği 
alanlarında doğal olarak bu çalgı -
viyolonsel- için eserler yazmıştır. 
Stil yönünden önce Sammartini'yi 
işlemiş, Paris yıllarında Mannheim 
okulunun etkisinde kalmış, 
Madrit'te de Haydn'ı örnek 
almıştır. Daha çok lirik yapıda, 
sert vurgulamalardan uzak bir 
yapıda müzik besteleyen 
Boccherini'nin eserleri bu nedenle 
zarif, yumuşak bir etki yaratmasına 
karşın, kendisinin Paris'teki 
konserlerinde sert ve haşin çaldığı 
da öne sürü lmüştür. 

Boccherini'nin viyolonsel 
sonarlarının, kendi el yazısı ile 
olduğu tahmin edilen nüshaları 
Milano Konservaruan 
kitaplığındadır. Bunlarla, 
yayınlanmış olan notalar arasında 
da oldukça farklılıklar 
görülmüştür. Bunları inceleyen 
Steven isserlis de bu nedenle, bu 
Sol Majör Sanat'ın ağır bölümü 
Largo'yu en başa almıştır. 
Manüskriptte de Sonarlara, 
"Viyolonsel ve Solo Bas için" 
başlığı konulmuştur. Önce, 
bestecinin babasının bas çaldığı 
düşünülmüşse de sonra, eserlerin
birisi bas partisini çalan- iki 
viyolonsel için olabileceği de akla 
gelmiştir. Sonunda isserlis bas 
(basso) sözcüğünün bir klavye! i 
çalgı için yazıldığına karar vermiş 
ve klavsenin viyolonselin sesinin 
daha belirgin tınlamasına olanak 
sağlayacağını saptamıştır. Böylece 
Maggie Co le klavsen partisini 
hazırlamış, isserlis de viyolonsel 
kadanslarını yazmıştır. 

Viyolonsel sonadarı ilk kez 
Londra'da 1 770 yıl ında 
yayınlanmıştır. Bu nedenle 
sonatların 1 760 yıllarının sonunda 
yazıldığı ve o zaman 25 yaşlarında 
olan Boccherini'nin verdiği 
konserlerde bunları çaldığı 
sanılmaktadır. Bu sonatların hepsi 
de aynı plana göre, iki hızlı bir ağır 
bölüm olarak yazılmış ve ancak 
bazı yayımcılar ortadaki ağır 
bölümlin yerini değiştirınişlerdir. 
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Gerard kataloğuna göre GS 
sayısını taşıyan No. 5 Sol Majör 
Sonat da ağır (Largo) bölümle 
başlar ve özellikle çift sesleri ve 
askeri havadaki anlatımı ile 
dikkati çeker: Burada viyolonsel 
madeni fanfarları taklit eder. Hızlı 
askeri (Allegro militare) 
tempodaki 2. Bölümde de 
Boccherini bu gibi triklere sık sık 
başvurur. 3. Bölüm ise 
Boccherini'ye özgü tipik zariflikte 
bir Menuet'tir. 

BOCCHERİNİ 
SONAT No.2 

erard karaioğunda (G2b) 
işaretiyle eserin ikinci 
versiyonu olan Do Minör 

Sonat No.2 ise fazla dikkat çekici, 
frapan bir girişle başlamasına 
karşın hemen toparlanır; neşeli 
(Allegro) tempodaki Rokoko 
tarzında daha sakin tanrlı ınelodi 
çizgisini sergiler. Ağır (Adagio) 
tempodaki 2. Bölüm pekçok 
süslemeyi kapsarsa da güzel 
anlarımın, sondaki kadansa kadar 
süren mükemmel dengesi çok iyi 
korun ur. 3. Bölüm çabukça 
(Allegretto) tempodaki fina! 
"Rondo" başlığını taşımasına 
karşın, yine de Boccherini 
Menuederinin zarif ve hafif 
havasını yansıtır. (Süre. 9' ) 

BACH 
GAMBA SONA Tl IBe Majör tondaki bu sanat 

da yapı ve karakter 
bakımından Sonat No. ! 'e 

benzer. Ağır (Adagio) tempodaki 
l .  Bölümlin kısa diyalogu daha 
çok, esere giriş havasını taşır. Hızlı 
(Allegro) tempodaki 2 .  Bölüm ise 
canlı, neşeli dans havasıyla, zengin 
akorlarla sürer. Ağırca (Andante) 
tempodak i, lirik ve duygulu 
anlatımdaki 3. Bölümü pek çok 
uzman Sonatın kalbi olarak 
niteler. Si minör tondaki bölüm, 
1 2/8'lik ölçüde ritmiyle bir 
Siciliana tarzındadır. 4. Bölüm, 
hızlı (Allegro) tempodaki finalde 
ise, özellikle solo çalgının iki 
virtüoz pasaj ıyla doruğa 
ulaşıldıktan sonra, önceki ana 
temalar parlak biç imde, 5 .  
Brandenburg Konçertosu'nu 

anımsatan tarzda işlenir ve eser 
sona ulaşır. (Süre: 1 5' )  



30.6. 1993 • AKM Konser Salonu • 1 8.30/Atatürk Culture Centre Concert Hall • 6.30 

GEORGE MALCOLM 
klavsen/harpsichord 

Johann Sebastian BACH ( 1 685- 1 750) 
İtalyan Konçertosu, Fa Majör (BWV 97 ı )  / ltalian Concerto in F Major (BWV 97 ı )  

* Allegra * Andance *Pres w 

Jean-Philippe RAMEAU ( I  683- 1 764) 
Süit, La minör / Suite in A minor 

*Prelude *Allemande II *Caurante *Gigue *Sarabande *Gavatte *Menuet 

ARA/INTERMISSION 

Thomas Augustin ARNE ( 1 7 1 0- 1 778) 
Sonat, Sol Majör / Sonata in G Major 

*Prelude *Al/egra *Minuet *Gigue 

Domenico SCARLATTI ( 1 685- 1 7 57 )  
5 Sonat/S Sonatas 

*Do Majör/C Major Kl 59 (Al/egra) L 1 04 *Re Majör/D Major K29 (Presw) L 46 1 
*Mi Majör/E Major Kl62 (Andante commada; Al/egra) L 2 1  *Re minör/D minor K9 (Al/egra) L 4 1 3  

*Sol Majör/G Major K523 

Georg Friedrich HAENDEL ( 1 685- 1 7 59)  
Süit, Mi Majör/Suite in E Major 

* Prelude * Allemande *Caurante * Air ( Ahenkli Demirci/The Harmaniaus Blacksmith) 

Johann Christoph Friedriech BACH ( 1 732- 1 795)  
Allegretto con Variazoni 
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GEORGE MALCOLM 
eorge Makolm'ın 
klavsenci, piyanist, şef ve 
koro eğitimeisi olarak 

İngiliz müzik yaşamında önemli 
bir yeri vardır. Westminster 
Katedrali'nde müzik yönetmeni 
olduğu yıllarda Benjamin Britten 
"Missa Brevis" adlı bestesini onun 
için yazmıştı. Jennifer Vyvyan, Sir 
Peter Pears, Helen Watts ve 
Owen Brannigan'ın solist olarak 
katıldıklerı Britten'in "Cantata 
Academia"sının Decca kaydında 
da Londra Senfoni Orkestrası'nı 
George Makolm yönetmişti. 

Aslında konser piyanisti olarak 
eğitim gören George Makolm 
günümüzde daha çok klavsenci 
olarak tanınınaktadır. Sanatçı, 
İngiltere'deki bütün önemli müzik 
festivallerinin yanısıra dünyanın 
dört bir köşesinde konserler 
vermektedir. Geçtiğimiz yıllarda 
sıksık, İngiliz Oda Orkestrası, 
Londra Bach Orkestrası, Acadeıny 
of St.Martin in the Fields Oda 
Toplu! uğu, Avrupa Oda ürkesrası 
gibi topluluklarla birlikte çaldı. 
1985'de Bach, Haendel ve 
Scarlatti'nin üçyüzüncü 
yıldönümleri nedeniyle Wigınore 
Hall'de bir dizi resiral verdi; 
Aldebourgh ve 

Lichfield festivallerine katıldı. 
Tüm Avrupa' da, özellikle de 
Almanya, İtalya ve Doğu 
Avrupa'da çok tanınan sanatçı, 
N orthem Sinfonia ve Acadeıny of 
St. Martin i le Avrupa' da turlar 
yaptı; Tel Aviv'de İsrail Oda 
Orkestrası, Napali'de Scarlatti 
Orkestrası ve Köln Oda 
Orkestrası'yla konserler verdi. 
George Makolm 1 985'te 
Finlandiya' da, İsviçre'de Zürih 
Orkestrası'yla, Menuhin 
Festivali'nde ve Hoheneıns 
Festivali'nde çaldı. 

George Makolm piyanist olarak, 
önemli orkestralar eşliğinde 
Mozart konçertoları ile Amadeus, 
Juilliard ve Chilingirian gibi 
dörtlülerle birlikte oda müziği 
eserleri çaldı. Yehudi Menuhin, 
Julian Breaın, Pierre Fournier, 
Wolfgang Schneiderhan, Andras 
Schiff ve William Bennett gibi 
sanatçılada birlikte çalıştı. 1 962-
66 yıl ları arasında Philoınusica'nın 

esas şefliğini yaptı, 1 965-67 yılları 
arasında da BBC İskoç Senfon i 
Orkestrası'nın yardımcı şefiydi. 
HMV, Pye, EMI, Decca, Oryx, 
Oiseau-Lyre, Argo ve Eclipse gibi 
firmalar için plak dolduran George 
Makolm yetmişinci yaşını 
Wigınore Hall'da Janet Baker, 
Yehudi Menuhin, Julian Breaın, 
William Bennet ve İngiliz Oda 
Orkestrası'nın katıldığı bir 
kanserle kutladı. 

1 965'de CBE alan George 
Makolm 1 996'da Oxford Balliol 
Koleji Şeref Üyesi oldu, 1 970'de 
de Papa tarafından St. George 
nişanı ile ödüllendirildi. 1974'de 
Kraliyer Müzik Kolej i üyesi, 
1978'de de Sheffield Üniversitesi 
tarafından Müzik Şeref Doktoru 
ünvanı verildi. 

BACH: iT AL YAN 
KONÇERTOSU 

a Majör İtalyan Konçertosu, 
Bach'ın 1 73 5'te yayınlanan 
"Clavier Übung"un (Klavye 

Etüdleri) ikinci kitabında şu 
başlıkla yer alır: "İtalyan zevkine 
göre Konçerto . . .  Müzikseverlerin 
ruhlarını tazelemek için 
bestelenmiştir". Eser, adı gibi 
orkestra için olmayıp, klavye li solo 
çalgı için yazılmıştır. Günümüzde 
en tanınan ve sevilen klavyeliçalgı 
eserlerinden biri olan İtalyan 
Konçertosu form mükeınınelliği ve 
parlaklığı ile büyük usta Bach' ın 
İtalyan konçerto stili ne, Alman 
kontrpuan yapısını yitirmeden 
uyumunu sergiler. Bach, orkestra 
eşliğindeki solo çalgı lı konçerto 
tarzını göz önüne alarak solo 
bölümünü de kuvvetli ( forte) 
olarak uygulam ış, böylece eserde 
belirgin bir karşıtlık yaratmıştır. 

1 .  Bölüm orj inalde başlıksız 
bırakılınıştır; ancak genellikle 
neşeli  (Allegro), bazan da daha 
ağırca (Allegro moderato) 
tempoda çalınır. 2/4'lük ölçüde ve 
Fa Majör tonda olan bölüm 
hemen, belirgin tema ile başlar. 
16'lık notalarla, güçlü bas eşliği ile 
gelişir. Gecikmiş bir kadanstan 
sonra lirik ve akıcı ikinci tema -bir 
solo gibi- sergilenir. Özgürce 
genişletilen bir tekrardan ve ton 
değişimlerinden sonra üçüncü 
tema trillerle süslenerek yansıtılır. 

Giriş temasının yine belirmesi ile 
oluşan uzun gelişiınde 
(development), her üç tema akıcı 
ve konçertant şekilde duyurulur. 

2.  Bölüınün Re ıninör tonda ve 
ağırca (Andante) tempodaki süslü 
ve ağır girişi İtalyan konçertoları 
stilinde sürekli bas partisi eşliğinde 
gelişir. Bu gizemli monoton eşlikte 
süslü bir keman partisi 
biçimindeki lirik ezgi duyulur. İki 
simetrik bölmeli bir lied biçiminde 
olan Andante, biraz da hüzünlü, 
kaderine razı havadaki trajik 
aksanlı akorla sona erer. 

Yine Fa Majör tonda başlayan 3. 
Bölüm çok hızlı (Presto) tempoda, 
4/4'lük ölçüdedir. Belirgin aksani ı, 
güçlü (forte) oktavlı sıçrayışiada 
giren birinci tema ile, bağlı yapıda 
hafif (piano) duyurulan ikinci 
tema yine ilk bölümdekine benzer 
değişimlerle birbiri içinde 
sergilenir. Bu piano-forte 
ilişkilerinin tüm özelliklerini 
duyurabilmenin güçlüklerini 
içeren Presto, Bach'ın ustalığını da 
göstererek sona ulaşır.( süre 1 2 ' )  

RAMEAU: SÜİT 

ransız klavsen müziği 
Couperin'den sonra en 
verimli çağını Oijon'da 

doğan, Clerınont'da organist 
olarak çalışan ve ancak 50 yaşında 
Paris' e giderek XV.Lui'nin Saray 
bestecisi olan Jean Philippe 
Raıneau ile yaşamıştır. 
Operalarıyla ün kazanan Rameau 
sahne eserleri yanında 65 klavsen 
parçası yazmıştır. Bunların çoğuna 
özel isimler takan, geleneğe uygun 
olarak aynı tonalitelerdekileri aynı 
süit içinde toplayan besteci, bu 
klavsen parçalarının ilk dizisini 2 3  
yaşında, 1 706'da yayınlamıştır: 

"Preınier Livre de Pieces de 
Clavecin" (Kiavsen parçaları 1 .  
Kitabı) adını taşıyan bu kitap, 
genç Rameau'nun henüs 
ustalarının etkisinden pek 
kurtulamaclığını da gösterir. Sekiz 
parçadan oluşan bu süitin ana 
tonalitesi La ıninördür. Eser iki 
bölmeli bir Prelüd'le başlar; a"•ır 
tempoda olan ilk bölmede -eski 
tarza uygun olarak- ölçü 
belirtilınemiş, ritmik düzenleme 
yarumcunun insiyatifine 
bırakılınıştır. 2 .Bölüm Ailemanele 
da La ıninör tondadır. Onu izleyen 
Courante, benzetim le ( iınitation) 
başlayan Gigue ve iki bölmeli 
Sarabande'ın ikinci kısmına kadar 
tonaliteyi korur; ikinci bölmesi La 
Majör tonda lirik bir ınelodiyi 
duyuran Sarabande'dan sonra Süit, 
ince işlenmiş bir Gavotte ve bir 
Fransız Menuet'i ile, yine La 
M i n ör' de sona erer. 

ARNE: SONAT 

ngiliz kemancı ve besteci Ame 
Londra'da doğmuş ve orada 
ölmüştür. ıS .  yüzyıl ortalarında 

İngiliz Tiyatro sanatının önde gelen 
isimlerinden olan Ame'nin babası 
ve dedesi de döşeıııeciydi. Ancak 
Arne müziğe ilgi duyup keman 
öğrenmiş, ı 73 3'de Haendel'i org 
çalarken dinlemeden önce de, 
operalarda orotoryalarda 
kardeşleriyle birlikte şarkı 
·öylamişti. ı 7 3 3'ten sonra dramatik 
ahne eserleri yazmaya başlayan ve 

bu türele 90'a yakın eser besteleyen 
Ame'nin pek çok esere de katkısı 
olmuştur. Bundan başka T rio 
Sonatları, Uvertürler, Senfoniter 
yanında, oğlu Michael için org ve 
klavsen konçertoları da 
bestelem iştir. Onun ı 756'da yazdığı 



Sonadar -ya da dersler- adını verdiği 
ekiz eser hakkında Grove müzik 

sözlüğünlin ilk baskısında Parry şu 
hükmü vermiş: "Sunuşta zengin 
olmamakla birlikte ve etkileyici bir 
karakteri bulunmamasına karşın, 
yine de gerçek özelliği müzikal 
anlarımda ve işçiliğinin 
berraklığında ... " Bu sekiz sonatran 
Sol Majör Sonat No.3'ün Prelude, 
Allegro, Menuet ve Gigue 
bölümleri de bu karakterleri 
yansıtıyor. 

SCARLATTI 
BEŞ SONAT 

ltıyüzden fazla sonat 
besteleyen İtalyan 
Ooınenico Scarlatti 

yaşamının çoğunu 1 7 19'da gittiği 
İberik yarımadasında geçirmiştir. 
Portek iz'de Lizbon sarayında 
V.Joaos'un hizmetinde on yıl 
çalıştıktan sonra, Vl.Ferdinand ile 
evlenecek olan öğrencisi Austria 
prensesi Maria Barbara'nın peşinden 
Madrid sarayına yerleşen 
Scarlatti'nin 1 746'da kraliçe olan 
prenses için yazdığı Essercizio'ları 
(Aiıştırmalar) 1 738'den beri 
yayınlanmaktaydı .  Bugün Sonat 
olarak anılan bu küçük, üç-beş 
dakikalık kısa, tek bölüınlü, neşeli 
ya da hüzünlü zarif parçalar klavsen 
için yazılmıştı. Scarlatti bu 
sonariarda uyguladığı staccato, tril, 
okrav ve arpej teknikleri ile 
prensesi eğitmek çabasıyla- yeni bir 
klavye tekniğinin gelişmesine 
öncülük etmiş ve piyano etüdlerinin 
de yaratıcısı olmuştur. Bu sonatiarda 
genellikle İspanyol ruhuna özgü, 
halk müziği nden, )ota ve 
Fandango'dan tınılar da sezilir. 
Scarlatti'nin uyguladığı iki bölmeli, 
tek tema lı bu sonat tipi, bazı ağır 

tempolu sonatiarda ikinci temaya da 
yol açar gibi olur; bir gelişim 
bölmesine geçer hissini verir. 

İlk kez 1 7 39'da Madrid'de basılan 
sonatlar, 1 839'da Viyana'da Cari 
Czemy tarafından yayınlanmış, 
1907- 1939 yılları arasında da 
Milano'da Alessandro Longo 
tarafından 545 sonat olarak 
düzenlenmiştir. Longo'nun (L) 
olarak numaraladığı eserlerin sayısı 
klavsenist Ralph Kirkpatrick'in 
1953'de sınıflandırmasıyla (K) 
nuınarasıyla 5 55'e yükselmiş, 
Pesteli i ise onun karşıtı bir diziyi (P) 
numarasıyla hazırlamıştır. 

Do Majör (K. 1 59) Sonatta, 
Scarlatti'nin ayrı bir özelliği 
sergilenir: Fanfar benzeri üç notalı 
motiflerden oluşan müziği av, ya da 
bayram havaları olarak yazmıştır. Re 
Majör (K29) Sonatta ise sıçrayışlar, 
çapraz elle çalış lar, Sraccato'lar çok 
hızlı (Presto) tempoda gerçekleşir. 
(K.9) Re ıninör Sonat ise Pastaral 
anlatım lı, halk ezgilerini içeren, 
neşeli Noel'i anımsatan parçaların 
en güzel ömeğidir. 

HAENDEL: SÜİT 
aendel'in klavye! i çalgılar 
klavsen- için yazdığı en 
önemli eserleri 1 720'de 

yayınlanan Sekiz Süit'tir. Klavyeli 
çalgılar için yazdıklarında da 
Haendel süit ve füg biçimine çok 
yer vermiş ancak, çağdaşı Bach'tan 
daha ilerici ve özgür davranmıştır. 
Onun süitleri bu nedenle Sonat'a 
daha çok benzer; ancak yapısal 
unsurları içermehen çok doğaçtan 
oluşmuş gibidir. Bu nedenle daha 
çok bir yorumlama, çalma arzusu, 
hırsı ağır basar. Bu süitlerin çoğu da, 
besteci daha hayatta iken diziler 
biçiminde yayınlanmıştır. Londra'da 
yayıncı Smith tarafından 1 720'de 
bestecini n izniyle basılan ve sekiz 
süitten oluşan ilk diziye Haendel 
i lginç bir önsöz yazmıştır: "Ortada 
benim adımla pekçok hem doğru 
olmayan, hem de taklid klavsen 
parçaları görüldüğü için bunların 
aslını yayınlamak zorunda kaldım. 
Daha kullanışlı biçime sokmak için 
de bunlara yeni parçalar ekledim. 
Eğer bu eserler iyi kabül görürse, 
beni bu kadar cömertçe destekleyen 
ulusa, naçiz yeteneğimle hizmet 
etmeye devam etmeyi bir görev 

bilirim . . .  " Ancak bu dizilerin 
ikincisi Londra'da Walsch, 
üçüncüsü Amsterdam'da Witvogel 
yayınev leri tarafından -yine de 
besteciden habersiz- 1 733'te basıldı. 

Tüm bu diziler içinde ancak birinci 
ve dördüncü kuşkusuz olarak 
otantiktir. Haendel'in en önemli 
klavsen eserleri de 1 7 20'de basılan 
ilk dizide yeralan sekiz süittir. Bu 
süitlerde çeşitli Avrupa ülkelerinden 
danslar (Almanya' dan Allemande, 
Fransa'dan Courante, İspanya'dan 
Sarabande, İngiltere'den Gigue, 
İtalya'dan Passacaglia, vs.) 
kullanması nedeniyle Haendel 
biyografisi de yazan Romain Rolland 
bu eserler için şunları söyler: " İlk 
yayınlandığı gün ne ise, bugün de 
öyle kalacaktır: Avrupalı Klasik 
Eser' ... " 

Haendel'in Londra'da Royal 
Academy of Music'te ( Kraliyer 
Müzik Akademisi) İ talyan 
operalarını sahneye koyduğu, hatta 
iyi şarkıcılar bulmak için Avrupa'da 
sanatçı aradığı yıllarda Fransızca 
"Su i tes de Pieces pour le Clavecin 
Composee par G.F. Haendel" 
başlığıyla basılan Süitlerin en 
sevimlilerinden biri olan 5 
Numaralı Mi Majör Süit dört 
bölümden oluşur: 1 .  Bölüm Prelüd 
(Praeludium) riz ve bas sesler 
arasındaki melodik-armonik 
konuşma ile ilgi çeker; sonra bu iki 
parti süslemelerle riziere ulaşan 
melodide birleşir. Ortadaki 2. ve 3 .  
Bölümler zarif iki danstır. Bu 
Allemande ve Courante'tan sonra 
eserin en çekici yeri, "The 
Armonious Blacksmith" (ya da 
Alınanca adıyla "Der Harmonische 
Grobschmied" (Ahenkli Demirci) 
isimli bölüm izler. Bir tema ve beş 
varyasyondan oluşan bu uzun 
bölümün yakıştırma bir de öyküsü 
var: Haendel Londra kırlarında 
dolaşırken yağınura yakalanır. 
Koşarak sığındığı yer bir demirci 
kulübesidir. Demirci ahenkli bir 
şarkı söylemekte, ritmik şekilde örse 
vurmaktadır. Haendel'in o gün 
hemen oturup yazdığı parçaya, 100 
yıl sonra müzikseverler "Ahenkli 
Demirci" adını takacaklardır. 
Gerçekten de temanın girişinde bas 
Mi seslerde duyulan ritm, ikinci 
varyasyondaki bas triller bu hissi 
verirse de, kaba demirci vuruşları, 
giderek artan, 16' 1ıklardan 32'1ik 

triyole'lere kadar hızlanan ve 
sonunda virtüoz finale ulaşan zarif 
ve yaşam dolu ezgiyi tanımlamakta 
fantazi bir unsur olarak kalır. (Süre: 
14 ' )  

F.BACH 
ALLEGRETIO VE 
VARYASYONLAR 

Bach' ın dört oğlundan 
· · olan )ohann 

Friedrich Bach 
önce 1 749'da Leipzig 
Üniversitesi'nde hukuk öğrenimine 
başlamış ancak 1 750'de babasının 
ağır hastalığı üzerine okulu bırakmış; 
18 yaşında Bückeburg'da saray 
orkestrasına üye olarak katılmak 
zorunda kalmıştır. Bückeburg'daki 
Schaumburg/Lippe Kontu 
Wilhelm'in sarayı küçük olmasına 
karşın, Almanya'nın en önemli 
kültür merkezlerinden biriydi ve 
müzikte İtalyanlar egemendi; 
besteciler, Konsermayster'ler 
İtalya'dan seçilmişti. Ancak 1 756'da 
yedi yıl savaşlarının başlamasıyla 
İtalyanlar ayrıldı ve görev Friedrich 
Bach'a kaldı. Ömrünün sonuna 
kadar orada yaşayan F.Bach bu 
nedenle de "Bückeburg Bach'ı" 
olarak anılır. F.Bach tekrar 
canlanan müzik yaşamına 
besteleriyle katkıda bulundu: 20 
senfon i, beş konçerto, şair 
Hender'in metni üzerine pek çok 
oratoryo, kantatlar, aryalar, şarkılar 
yanında pek çok oda müziği yazdı .  
1 777 i le 1 789 arasında da klavsen 
ya da piyano- için 20 kadar sanat, 
90'a yakın küçük parça, menuetler, 
polaccalar, marşlar besteledi. 

Bu konserde yer alan ve W ohlfarth 
Kataloğuna göre (W 1 2,2} 
numarasını taşıyan "Allegretto co n 
Variazioni" de bu küçük parçalar 
arasında yayınlanmıştır. Büyük bir 
Mozart hayranı olan F. Bach'ın 
Viyana stilinin güç ve yumuşaklık 
arasındaki kontrastını yansıtan 
parçası, neşeli bir tema üzerine 
varyasyontarla gelişir. Tema ise çok 
tanınan, pek çok bestecin in 
değerlendirdiği ünlü bir çocuk 
şarkısıdır: "Ah, vous dirai-je, 
marnan ( Morgen kommt der 
Weihnachtsmann) . . .  " 
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WAYNE MARSHALL 
org/organ 

Charles Marie WIDOR ( ı  844- ı 93 7 )  
Allegro,No.6 Senfoni'den/from Symphony No.6 (Op.4 No.2)  

Johann Sebastian BACH (1 685-1 750) 
Toccata ve Füg, Re minör/Toccata and Fugue in D minor(Dorian)BWV 538 

Camille SAINT-SAENS (1 8 35- ı 92 ı )  
Breton Kantikleri üzerine 3 Rapsodi: Mi Majör, Re Majör, La minör 

3 Rhapsodies sur des Cantiques Bretones in E Major, D Major, A minor 

Maurice DR UFLE (1 902-1 986 ) 
Scherzo Op.2 

Luis VIERNE (1 870-1 937 )  
Scherzo, No.6 Senfoni'den/from Symphony No.6 

Luis VIERNE 
2.Senfoni Op.20/Deuxieme Symphonie Op.20 

Doğaçlama/lmprovisation 
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WAYNE 
MARSHALL n96 1 'de Lm1eash irc'da doğan 

Wayne Marshal l ,  
Manchester'de Chetham 

Müzik Okulu ile Kraliyer Müzik 
Koleji'nde eğitim giirdü. 
Kazandığı birçok ödülün yanısıra 
mg dalında Kraliyer Müzik Kolej i 
hursunu alarak 1 98 3 'tc mezun 
uldu. Windsor'daki St. George 
K i l isesi'nde hir ·üre mg çaldıktan 
sonra Avusturya hühimetinin 
verdiği bursla Viyana'da eği t imini 
sürdürdü. 

Marshal l ,  Royal Fest ival Hall i le 
ingi l tere, Avrupa, Hong Kong, 
Berınuda ve A BD'deki birçok 
önemli fesrivalde resiraller verdi. 
1 988'de BBC Promenadc 
konserlerine katıldı ve aynı yı l  
EMI için i lk solo urg plağını 
doldurdu. Piym1ist olarak 
Gershwin'in ik inci Rapsodisi 'ni 
( Phi l ips) ve Rhapsody in Blue'yu 
(Virgin) kaydett i .  Glyndchourne 
Fest ivali 'nde Porgy ve Bess'de 
Simon Ratt le i le birlikte çalışt ı .  
BBC Senfon i ,  Kraliyer Filarmoni, 
Bi rm ingham Senfon i ve London 
Sinfonia eşliğinde konserler veren 
Marshall Amerika'daki i lk 
konserini 1 99 1 'dc Hollywood 
Bowl'da verdi. 

West End'de sahnelenen Carmen 
Jones'un yardımcı müzik 
yönetmen 1 i ği ve K nı! i yct 
Operasında gerçcklcşririkn Pnrgy 
ve Bess'de hem kom şefl iği yapan, 
hem de Jasbo Brown rolünü 
oynayan Wayne Marshall ,  1992 
Cambridge Fest ivali 'nde de " Batı 
Yakasının Öyküsü"nü sahneye 
koydu. 

Sanatçı gelecek konser 
mevsiminde piyanist, orgçu ve şef 
olarak Amerika'da k(ınserler 
verecek, EMI için Jansuns 
yönet imindeki Oslo Filarınoni 'yle 
birlikte Saint-Saens üçüncü 
senfonisinin kayd ın ı yapacaktır. 

VİDOR: ALLEGRO 

L yon'da doğan v e  64 yı l 
süreyle St.Suplice 
k i l i sesinde organist olarak 

görev yaptığı Paris'te iilen Fransız 
besteci Charles-Marie Widor en 
büyük linünü de doğ<ıç lama 
çalışlarıyla k:mınmıştır. Cesar 
Franck'tan sonra Paris 
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Konservatuarı 'na org profesörü 
olarak atanan, daha sonra emekli 
olan Dubois'nın yerine 
knınpozisyon öğretmenliği de 
yapan Widor, orkestra için 
scnfoni ve konçertolar, sahne 
müzikleri dışında, solo org için de 
on senfon i yazmıştır. Org 
senfonileri genel l ik le senfonder 
gibi dört bölümili olmayıp, daha 
çok su it biç iminde 
düzenlenmiştir. Bir orkestra gibi 
ses çıkaran ünlü Cavaille-Coll 
orgunda bu eserleri yazan 
Widor'un yapı bakımından 
Kanon, Füg, Marş, T occata ya da 
Scherzo, hatta Passacaglia' lardan 
oluşan bu senfon i leri, 
yarumcuların ustalığını 
göstermesine olanak sağlaması 
nedeniyle de ilgi çeker. 

Widor'un Op.42 içinde yeralan 
dört senfonisinden, Senfoni 
No.6'nin da canlı Allegro 
bölümü virtüoz yapısıyla 
tanınmıştır. 

BACH 
TOCCA TA VE FÜG 

üzik tarihinin en büyük 
dahilerinden olan 
Bach'ın ki lise orgçuluğu 

ve saray orkestrası yönetic i liği 
sırasında en büyük görevi de 
beste yapmak, k i l ise ayinleri iç in 
kantatlar, ınesler yanında org 
eserleri de yazmaktı. Bach'ın org 
için yazdığı eserler de tüm org 
repertuarının odak noktası sayılır. 
Bach'ın ünlü Re minör Toccata 
ve Füg'ü kadar tanınınayan bir 
diğer T ocGıta ve Füg'ü de Re 
minör tondadır ve Si bemolu 
içerdiğinden, Kilise müziğindeki 
esk i Ooryen makamına atfen bu 
Durian adı veri lmiştir. ı 727- ı 7 3 6  
yılları arasında Weimar'da 
yazıldığı sanılan eser ayrıca, 
Prelüd ve Füg olarak da 
tanımlanır. Bu eser ayrıca 
Bach' ın ,  eskiden Buxtehude'nin 
kul landığı şekilde, "Positiv" 
registerde çal ınmasını öngördüğü 
tek eserdir. Orkestral bir 
Concerto Grosso'ya yakın 
özel l ik leri , -solo çalgılar ve 
ripieno (orkestral tutt i )  olarak 
ayrılan grupların kontrastiarı
ustaca işlenir. Fügün teması ise 
geniş dalgalanmalarla, nktavlarla 
i lerleyerek doruğa ulaşır. 

SAİNT SAENS 
3 RAPSODİ 

DO yaşında, bir Mozart 
konçenesuyla halk 
huzuruna çıkan piyanist ve 

besteci Saint Saens, 1 853 'ten 
sonra Paris'in çeşitli kiliselernde 
orgçu olarak çalışmış, bu 
çalgıdaki ustalığı ve doğaçlaına 
çalışı ile büyük ün kazanmıştı. 85  
yaşına kadar piyano konserlerini 
de sürdüren besteci ,  kontrpuan 
yapısının sağlamlığı, çalgıya 
tanıdığı virtüoz olanaklar ve 
doyurucu ezgileriyle başarı 
kazandı. Çeşitli çalgılar için on 
konçerto, 1 2  opera, sekiz sahne 
müziği, üç senfoni ve her türlü 
çalgı için ilginç oda müziği 
eserleri yazan Sa int Saens' in 
klavyeli çalgılar için eserleri, 
diğerlerine oranla daha azdır. 
Daha çok dört el piyano için 
besteleyen Saint-Saens, org için 
Fantaziler (Op. J O I ,  1 57 )  de 
yazmıştır. Onun Breton 
Kantik'leri ( İiahileri) üzerine 
ı 866'da aslında piyano için 
yazdığı Op.7 üç Rapsodi orgla da 
çalınır. Besteci daha sonra da bu 
Rapsodi' leri 1 89 1  'de Orkestra 
için de düzenlemiş, Op. 7 b 
olarak numaralamıştır. 
Bunlardan özellikle 2. Re Majör 
ve 3. La minör Rapsodiler daha 
tanınmıştır. 

DURUFLE 
SCHERZO li ransa'nın Louviers kentinde 

doğan, 1 7  yaşında Paris'e 
giden orgçu ve besteci 

Durufle Konservatuarda org, füg, 
eşlik ve armoni dallarında 1 .  
Ödülü kazanarak mezun olmuş, 
ı 9 30'da St.Etienne du Mont 
kil isesine organist atanmış, org 
eserleriyle başarı kazanmıştır. 
l 943 'ten 1 969'a kadar Paris 
Konservatuarı'nda org sınıfını 
yöneten Durufle Avrupa, Rusya 
ve Amerika'da turnelere çıkmış, 
org parçalarının yanında koral 
dini eserler de yazmıştır. 
Prelüdler, fügler, süitler arasında 
ı 924'te yazdığı Op.2 Scherzo, 
onun konservaruar 
öğrencisiyken bestelediği ilk 
eserlerdendir. 

VİERNE 
SCHERZO liransa'nın Poitiers kentinde 

doğan Fransız orgçu ve 
besteci Vieme, gözleri 

görmemesine karşın Paris'teki 
jeunes Aveugles Enstitüsünde 
1 880-90 yılları arasında öğrenim 
yapmış, Widor ve Franck'tan 
yardım görmüştür. 1 884'te Paris 
Konservatuarı'nda org birincilik 
ödülünü kazandıktan sonra St. 
Sulpice Ki lisesinde ve 
Konservatuarda Widor'un yerine 
getirilmiş, yine ı 900'da Notre 
Dame için açılan sınavı 
kazanarak bu Katedrale geçmiş; 
zamanın önemli kişilikleri 
arasında, heykeltraş Rodin, 
devlet adaını Cleınenceau gibi 
ünlüler onu dinlemeye 
koşmuşlardı .  !.Dünya Savaşı 
sırasında sağlığı bozulunca 
!sviçre' ye yerleşen orgçu, 
1920'de tekrar Paris'e dönünce 
yeni kuşakla uyumda zorluk 
çekmiş, ancak yardımlarla bu 
zorlu günleri atlarabilmiş ve 
Amerika'ya turneye 
çıkabilmiştir. Tam arzu ettiği 
gibi, Notre Daıne orgunun 
klavyesinde ölen Vieme, org için 
altı senfoni, mesler, fanteziler, 
koral eserler, piyano süitleri, 
çeşitli çalgılar için sonadar da 
yazmıştır. Onun bu programda 
yer alan ve 1930'da yazılan 6. 
Senfoni'den Scherzo ile 1 903'de 
yazdığı 2 .Senfonisi, orgçu 
Durufle'yi de etkilemiştir. 

DOGAÇLAMA 
inleyiciler tarafından 
verilen bir tema üzerine 

yapmak, 
genellikle yüzyıllardan beri usta 
sanatçıların ve özellikle de 
klavyeli çalgı çalanların 
ustalığını göstermek yönünden 
ilgi çeken bir gelenek olarak 
süregelmiş. ı s. Yüzyılda 
klavsenciler, orgçular, daha 
sonra da yüzyılıımza doğru 
piyanistler çoğu kez yarışına 
biçiminde düzenlenen bu 
gösterilerde merakla izlenmiş. 
Yüzyıl ımııda da orgçular için bu 
konuda özel yarışmalar 
düzenleniyor. 
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1 6. 7 . 1993 • Aya İrini Müzesi • 1 8.30/St.lrene Church • 6.30 pm 

SHLOMO MINTZ 
keman/vi o l in 

Johann Sebastian BACH ( 1 685- 1 7 50)  
Partita No.3 Mi Majör (BWV 1 006) 1 Partita No.3 in E Major (BWV 1006) 

*Preludio *Loure *Gavotte en Rondeau *Menuet I *Menuet II *Bourree *Gigue 

Johann Sebastian BACH 
Sonat No. 1 Sol minör (BWV 1 00 1 )  1 Sonata No. I in G minor (BWV 1 001 ) 

* Adagio * Fuga * Siciliana *Pres to 

ARA/INTERMISSION 

Johann Sebastian BACH 
Partita No.2 Re minör (BWV 1004) 1 Partita No.2 in D minor (BWV 1004) 

* Allemande *Courante * Sarabande *Gigue *C hacanne 



SHLOMO MİNTZ 
ugün 35 yaşında olan Shlomo 
Mintz, dünyanın önde gelen 
kemancılarından biridir. 

Sanatçı dünyaca ünlü birçok 
orkestra eşliğinde resi ta ller vermekte 
\'C oda müziği konserlerine 
katılmaktadır. ı 95 7 yılında 
Moskova'da doğan sanatçı iki 
yaşında ailesiyle birlikte İsrail'e giiç 
etti ve burada tanınmış Macar 
keıııancı ve öğretmen İlona Fehdle 
çalıştı. İlk konserini ı ı yaşında 
Zubin Mehta yönetimindeki İsrail 
Filarmoni Orkestrası ile verdi. İtzhak 
Perlman'ın rahatsızlığı nedeniyle 
katılamadığı konser için bir hafta 
gibi kısa bir sürede hazırlanarak 
Paganini'nin ı .Keman 
Konçertosu'nu çaldı ve bunu aynı 
urkestra eşliğindeki ikinci konseri 
izledi. Bu konserler sanatç ının 
bıriyerinin ve Zuhin Mehta ile olan 
işbirliğinin başlangıcı oldu. 

Mintz daha sonra İsaac Stern'in ve 
İsrail/Amerika Kültür Vakfı'nın 
teşvikiyle eğitimine ABD'de juilliard 
Müzik Okulu'nda devanı etti. New 
York'taki ilk Konserini William 
Steinberg yönetimindeki Pittsburg 
Senfon i Orkestrası eşliğinde ı 973'de 
( ı6 yaşında) veren Mintz, iki yıl 
sonra da Alice Tully Konser 
Salonu'nda ilk resiralini 
gerçekleştirdi. Amerika'daki bu 
başarılarını Daniel Barenl:ıoiııı, 
Ama! Dorati ve Ca rio Mari:ı Giulini 
gibi büyük şeflerle verdiği konserler 
ve büyük yankılar uyandıran ı 977 
Avrupa tumesi izledi. 

Solistliğin yanısıra Londra Senfon i, 
Berlin Radyo, Detroit Senfoni ve 
Rotterd:ıın Filarınoni Orkestralarını 
yönetmiş olan Shloıııo Mintz, ı 989 
yılında müzik etkinliklerine yeni bir 
boyut getirerek İsrail Oda 
Orkestrası'nın müzik danışmanı 
oldu. Sanatçı yılda üç ay solist, şef ve 
eğitmen olarak bu toplulukla 
çalışarak topluluğun repertuarını 
genişletti, yeni konser serileri 
düzenledi ve yeni ınüzisyenlerin 
Orkesıra'ya katılmasını sağladı; ı 990 
Haziranında da ilk Avrupa ve Güney 
Amerika tumesini gerçekleştirdi. 
Slıloıno Mintz, ı 99 ı  yılında yine 
ıoplulukla Avnıpa tumesine çıkarak 
Orkestra'yı yönetti ve Mozart'ın 200. 
yılı nedeniyle bestecinin beş keman 
konçertosunu seslendirdi. 

Yoğun bir plak kayıt programı olan 
Mintz, üç kez "Grand Prix de Disc" 
ödülünü aldı. Sanatçı ı 989 yılından 
beri İsrail Oda Orkestrası ile Music 

1 \ 1 :'-ı i T.\ L L I : I\ • 1 \ H : ı T \ L'-ı 

Masters için Viva!Ji'nin ı 10 Keman 
Konçertosu'nun tümünü 
kaydetmektedir. Satışa sunulmuş 
olan ilk beş albüm Avrupa ve 
Amerika'da çok olumlu eleştiriler 
almıştır. Shloıno Mintz'in kaydını 
yaptığı diğer eserler arasında Bach'ın 
tüm sonatları ve eşi iksiz keman için 
Partita'ları, Paganini'nin kaprisleri, 
Fransız bestecilerin sonatları; 
Beethoven, Brahıııs, Dvorak, 
Mendelssohn, Prokofief ve 
Sibelius'un konçerıolarını sayabiliriz. 
Sanaıçı son olarak Faure ve 
Prokofiefin sonatiarını ve Abbado 
yönetimindeki Berlin Filarınoni 
Orkestrası ile Brahıns'ın Keman 
Konçertosu'nu kaydetti; Zubin 
Mehta yönetimindeki İsrail 
Filarınoni Orkestrası eşliğinde 
doldurduğu Lalo'nun İspanyol 
Senfonisi piyasaya çıktı. 

Mintz ı 992-93-94 sezonunda Dutoit, 
Albrecht, jansons, Ehri ing, Sinopoli, 
Mutti, Mazur, Maazel yönetimindeki 
Fransız Ulusal, Çek, Oslo, Münih, 
Dresden, Berlin, New York ve 
Pittsburg Filarınoni Orkestalarına 
sulist; Baltiıııore, Stuttgart Senfon i, 
Lyon Ulusal, Viyana, Lozan ve 
Mannheiııı Oda Orkestralarına solist 
ve şef olarak katılacak ve İsrail Oda 
Orkestrası ile bir Avrupa tumesine 
çıkacak; İtamar Golan ve Georges 
Pludermacher ile Paris, Berlin, 
Milano, T orino, Aınsterdaın, Roma, 
Raviııia'Ja resiraller verecektir. 

Shloıno Mintz'ın kemanı Fransız 
LVMH/Moet Hennessy, Louis 
Vuitton şirketinden kiralanmış olan 
ı 7 ı 9 Stradivarius yapımı bir 
Zahn'dır ve viyolası ise kendisine ait 
olan ı 696 yapımı bir Cario-Giuseppe 
T estore' dur. 

BACH 
PARTİTA No.3 

· · de yaylıçalgılarda usta 
Bach, ı 720 yıllarında 

Köthen' de maaşla bağlı 
olduğu keman meraklısı Prens 
Leopold'un teşvikiyle solo keman 
için üç sonat ve üç parrita (Süit) 
besteledi. Üç numaralı Parrita'nın 
kemandan başka lavta (aynı tondaki 
Süit No.4) ve ayrıca klavsen için de 
düzenlemeleri arasında hangisinin 
orijinal olduğu tartışmalıdır. Hatta, 
eski dans siiitleri hiçiminde altı dans 
bölümünü kapsayan Parrita'nın girişi 
Prelüd'ün bir tür doğaçtan parça 
olarak lavtacıların, danslar -yani asıl 
süit- başlamadan önce tellerini akord 
etmelerine olanak sağladığı öne 

sürülür. 6/4'lük ölçüdeki Sarabande 
benzeri ağır ve olgun, Gayda 
anlamına gelen Loure'u izleyen zarif 
rondo biçimindeki Gavotte büyük 
beğeni kazanmış, bis olarak çalınan 
çekici bir parça olmuştur. İki kibar 
Menuet'ten ikincisi, Bach çağı 
anlayışına göre, ileride kontrası 
olarak kullanılan ttio'nun 
öncülüğünü yapar. Enerj ik Bourree 
ve canlı sıçrayışi ı Gigue süiti 
tamamlar. (Süre 20' ) 

SONAT No. l 
en usta orgçusu olan 

.S. Bach'ın ilk hiyografisini 
1 805 yılında yazan J ohann 
Forkel, bestecinin özellikle 

bu yönü üzerinde durmuş, onun 
keman edebiyatma kazandırdığı 
eserlerden hiç söz etıııeıııişti: 10. 
Yüzyılın önemli bestecileri 
Schuıııann ve Mendelssohn hile, 
Bach' ın sol o keman sonadarını 
yalnızca etüd amacıyla yazdığım 
sanarak onlara piyano eşliği yazılması 
gerektiğini bile düşünmüşlerdi. 
Ancak büyük keınancı joseph 
) oachim bu eserleri konserlerinde 
seslendirerek bu düşüncenin 
yanlışlığını ispatlaıııış oldu. 
Y üzyılııııızda da bu eserlerin küçük 
salon larda, gerçek oda müziği 
konserlerinde daha da iyi ses verdiği 
ve tekniği, -virtüozluğun değil de
müzikal anlatımın hizmetinde 
kullanarak ruhsal derinliğin 
yansıtılması ile Bach'ın daha 
gerçekçi biçimde seslendirilehileceği 
anlaşıldı . . .  

Müzik katiyerine 1 703'te Weimar 
kontluğunda keınancı olarak 
başlayan Bach, ı 708' de keman cı ve 
klavsenci olarak tekrar aynı yere 
dönmüş, fakat ı 7 ı 8'de Köthen'de, 
prens Leopold'un sarayında göreve 
başladıktan sonra keman için 
eserlerini, konçertoları, sonat ve 
partiraları yazmıştır. Onun "se i solo a 
violino senza Basso accoınpagnato" 
(has eşliksiz keman için altı solo) 
İtalyanca başlığı ile "Libre Primo" 
(birinci kitap) olarak bestelediği 
eser, üç parrita ile üç sanattan oluşur. 

Bach daha Weimar yıllarında 
tanıştığı Alman keman virtüozu Paul 
Westhofftan geleneksel Alman solo 
keman stilini tanıyordu; diğer 
yandan keman tekniğindeki çift 
sesler ve akarlar İtalyan ekolünden 
Alınanya'ya ulaşmıştı. Bach bütün 
bu etkilerin yeni bir sentezini 
oluşturdu ve bugün bile aşılamayan 
bu solo eserleri yarattı. Bach, 

parritaları Alleıııande, Courante, 
Sarabande, Gigue, Menuet, Gavotte 
gibi çeşitli moda danslada çok 
bölüııılü olarak düzenlemesine 
karşın, solo sonatiarda İtalyan kilise 
sonatının dört bölümlü biçimine 
kesinlikle uyıııuştur. Onun ı 
Numaralı Sol ıııinör Solo Keman 
Sonatı da bu ağır-hızlı-ağır- hızlı 
şeınasına uyar. 

1 .  Bölümde, ağır ( Adagio) tempoda, 
4/4'lük ölçüde, sol ıninör tonda 
tizlere çıkıp inen bir-iki kadanstan 
sonra, güzel ve heyecanlı melodik öz 
belirir ve zenginleşerek gelişir. Orta 
bölmede iyice belirginleşen tema, iki 
sesli yansıtılır. 

2 .  Bölüm hızlı (AIIegro) tempoda, 
4/4'lük ölçüde bir Füg'dür (Fuga). 
( Bach 94 ölçü süren bu bölümü 
ayrıca Lavta için sol ıninör ve Org 
için re ıııinör tonlarda 96 ıııezür 
olarak düzenlemiştir). Fügün teması 
tek bir ölçü içinde belirlenir ve bu 
tema sesten sese gezerek, arpejlerle, 
akorlarla virtüoz sona ulaşır. 

3. Bölüm ı 2/8'1ik ölçüde, ağır 
teınpcxla, pastaral karakterli dans 
Siciliano'dur. Yalın bir ezgi hülyalı 
ritınik değişimlerle, sevinıli bir 
armonik yapıda gelişir. 

4. Bölüm 3/8'lik ölçüde, çok hızlı 
( Presto) tempoda gerilimlerle dolu, 
arpejlerle zenginleşmiş bir finaldir. 
Bir T occata'yı amınsatmasına karşın 
bir rapsodi gibi fantezilerle süslüdür. 
( Süre: ı 6' )  

PARTİTA No.2 

umaralı re  ıninör Parti ta, 
ünlü Chaconne 

bölümüyle bile diğer tüm solo keman 
eserlerini aşar. Bu partirada 
Chaconne'den önce temaları 
birbirleriyle ilişkili dört dans bölümü 
yer alır: 4/4'lük ölçüdeki, canlı 
Alleıııande; 3/4'lük ölçüde, ritıııik 
çekicilikte bir Courante; 3/4'lük 
ölçüdeki ağır ve törensel Sarabande; 
ve sonraki Chaccone temasına en 
yakın olan, ı 2/8'1ik ölçüdeki canlı 
Gigue sergilenir. Bu dansların 
oluşturduğu Süit sona ermiş gibi bir 
hava yaratırsa da, bir sanat 
şaheserinin helitmesine engel olmaz. 

Chaconne bölümü için bakınız: 
Karadeniz Oda Orkestrası konseri 
1 .7 . 1993. Bach: Ciaconna 
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ı 9. 7 .  ı 993 • AKM Büyük Salonu • ı 8.30/ Atatürk Culture Cent re Grand Hall • 6.30 pm 

EVELYN GLENNIE 
vurmaçalgılar/percussion 
PHILIP SMITH 

piyano/piano 

Frederic CHOPIN ( ı  8 ı 0- ı 849) 
Etüd, Do diyez minör, Op. IO  No.4 (Presto) / Etude in C sharp minor, Op. l O  No.4 (Presto) 

( Düzenleme/Arranged by E. Glennie) 

David LANG 
Örsün Nakaratı/Anvil Chorus 

Keiko ABE 
Michi 

John McLEOD ( 1 934) 
Diyonisos'un Şarkısı{fhe Song of Dionysius 

ARA/INTERMISSION 

John PSATHAS ( ı  968 ) 
Maitre'in Dansı/Maitre's Dance 

Andrew THOMAS 
Merlin 

Askell MASSON 
Prim 

Ney ROSAURO 
Marimha için Konçerto/Concerto for Marimha 

*Saudacao *Lamento (Poco Adagio) *Danca *Despidida 

ISTANBUL MENKUL KJYMfnER BORSASI BAŞKANLICI 
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EVEL YN GLENNİE parlak bir genç müzisyen . . .  Avustralya, Japonya ve ABE: MİCHİ 
965 yılında İskoçya'nın 

Muhteşem bir yeteneğin Amerika'ya tumeler 
sergilendiği şahane bir konserdi" yapmaktadır. aponcada patika ya da yol 

Aberdeen şehrinde doğan diye yazdı. Haziran ı 987'de Evelyn Glennie, ı 992 yılında anlamına gelen "Michi" 
Glennie, ı 2 yaşında Glennie, Bartok'un iki piyano ve Yılın Sanatçısı seçilmiştir. sözcüğünü, Japon kadın 

timpani ve vurmaçalgılar vurmaçalgılar için Sanat'ını müzikçi Keiko Abe "Sosyal 
eğitimine başladı. İskoçya Ulusal Zürich, Paris, Schwetzingen, düşkırıklığı"nı tanımladığı bu 
Gençlik Orkestrası üyesi olarak Londra, Oxford ve Aldeburgh CHOPİN: ETÜD parçaya vermiş. Sevgilisi onu 
İngiltere, Faroe Adaları ve festivallerinde Georg Solti, terkedince, marimhasının başına 
İskandinavya'ya tume yaptı. Murray Perahia ve David arok, klasik ya da oturmuş, tüm hüznünü 
ı 982'de timpani/vurmaçalgı ve Corkhill'le birlikte çaldı; bu romantik çağ olsun, ünlü doğaçlama çalmaya başladığı 
piyano eğitimi için Londra konserler CBS tarafından bestecilerin belirli bir çalgı parçada ortaya koymuş. Sonuçta 
Kraliyer Müzik Akademisi'ne kaydedildi ve bir belgesel film için yazdıkları popüler eserleri çok sade, hüzünlü bir tema 
girdi ve şeref madalyası aldı. oluşturuldu. Şubat ı 989'da ise bu genellikle yarumcuların elinden oluşmuş. Besteci, şimdi bu tema 
Timpani ve vurmaçalgılarda kayıtlar En İyi Oda Müziği kurtulamaz; kemancı, piyanist, üzerine özgürce doğaçlama 
"James Blades", vurmaçalgılarda dalında Grammy ödülünü aldı. gitarist ve hatta kontrbasçılar da yapmayı yorumcuya bırakıyor. 
"Hugh Fitch", orkestrayla Vurmaçalgılar konçertoları için 

bunları kendi çalgıianna 

birlikteki yorumları için "Hilda uygularlar. Sonuç genelde, 

Deane Anderson" madalyaları 
en çok aranan solistlerden bin otantiklik arayışında olan McLEOD 

yanında, gösterdiği üstün 
olan Glennie için birçok eser de uzmanları pek memnun DİY ANİSOSıUN 

başarıdan dolayı da Kraliyer 
yazılmış ve bunların dünya bırakmaz. Ancak bazı 

Müzik Akademisi'nin verdiği en 
prömiyerleri yine sanatçı düzenlemeler de tam o çalgı için ŞARKISI 
tarafından yapılmıştır: İskoç 

büyük ödül olan "Kraliçe Özel Ulusal Gençlik Orkestrası 
yazılmış gibi ses verir. Evelyn skoçya'nın Aberdeen 

Ödülü" Glennie'nin almış tarafından John McLeod'a 
Glennie de Chopin'in bu ünlü kentinde doğan McLeod 

olduğu ödüllerden bazılarıdır. sipariş edilen beste, İskoç Oda 
etüdünün piyano figürlerinin müzik öğrenimini 
marimbaya çok uygun olduğunu ı 984'te timpan i ve Orkestrası'nca Richard Rodney ve hızlı 1 6'l ık notaların bu 

Almanya'da ve Londra'da 
vurmaçalgılar dalında Bennett'e ısmarlanan eser, Ekim çalgıda çok belirgin olarak 

Kraliyer Müzik Akademisi'nde 
Shell/Londra Senfoni Orkestrası ı 99 ı 'de Boumemouth yaptı; L. Berkeley'den 
Müzik Bursu altın madalyasını Sinfonietta eşliğinde ilk kez 

yansırılabildiğini görünce bu kompozisyon ders i aldı. R. Kell 
küçük parçanın piyano eşliğinde kazanan Glennie, ı 986'da da seslendirdiği Domonic bir düzenlemesini yapmış. 

ve G. de Peyer ile klarnet çalıştı. 
Munster Trust bursuyla Muldowney' in yapıtı ile ı 992 Müzik kariyerine profesyonel 
Japonya'ya giderek Keiko Abe Ağustosunda Londra'da Royal Figürlerin şaşırtıcı bir klametçi olarak başladı, 1 985'de 
ile marimha çalışma olanağını Albert Hall'da BBC Proms belirginlikle ortaya çıktığı bu Edinburg Müzik Müdürlüğü 
buldu. Mayıs l987'de, sekiz konserlerinde çalınan İskoç Oda düzenlernede armonik destek ise görevini de bırakarak kendini 
Avrupa Rotary Klübü ona en Orkestrası tarafından James eşlik çalgısı piyanonun blok besteciliğe adadı. 1 974'de 
yetenekli genç müzisyen olarak Macmillan'a ısmarlanan, yine akorlarıyla sağlanmış. Bu "Şostakoviç Bağlantısı" adlı 
Leonarda da V inci ödülünü ı 992'de Howard Blake'e East of düzenlemeyi gerçekleştiren eseriyle ilk büyük başarısını 
verdi. ı 988 Wavendon Allmusic England orkestrası tarafından Glennie, parçanın konser kazanmış olan McLeod'un 
yarışmasında ise yıl ın genç sipariş edilen beste. başında elleri ısıtmak için ideal birçok eseri İngiliz ve özellikle 
profesyonel müzisyeni seçildi; Londra Senfoni, İskoç Ulusal, 

olduğunu belirtiyor. İskoç orkestraları tarafından 
Kasım ı 989'da ise Junior İskoç Oda, Boumemouth çalınmış; McLeod 1 979'da 
Chamber International, Senfoni, Philharmonia, Ulster, LANG İngiliz bestecilerinin Guinnes 
Glennie'yi dünya çapındaki en London Sinfoniette ve Nonhem 

ANVİL CHORUS 
ödülüne, 1 980'de de Edinburg 

parlak on gençten biri olarak Sinfonia gibi birçok orkestranın Festivali "En iyi Çağdaş Müzik" 
seçti ve ı 980 yılında da konserlerine solist olarak katılan ang, Anvil Chorus (Örsün ödülüne değer görülmüştür. 1 987 
Seatsman gazetesi okurları Glennie, Bath, Edinburg, Nakaratı )  adlı parçayı Haziranında ise Evelyn Glennie, 
tarafından yüzyılın İskoç kadını Chichester, Salisbury gibi ünlü Fromm Vakfı'nın siparişi bestecinin orkestra eşliğinde 
seçildi. ı 99ı  yılında ise Kraliyer festivallerde de her yıl solo üzerine Steven Schick için vurmaçalgılar konçertosunu ilk 
Filarmoni Topluluğu'nun çok resiraller vermektedir. Evelyn yazmış ve parça 1 99 ı  New York kez seslendirmiş ve büyük başarı 
değerli bir ödülü olan Charles Glenn i e ı 989'da Rio de Janiero " Bang on a Can" (T eneke elde etmişti. 
Heidsieck "Yılın Solisti" Karnavalı'na katıldı ve bu ziyaret kutuya vuruş) Festivali 'nde ilk "Diyonisos'un Şarkısı"nı da 
ödülünü kazandı; ı 99 ı 'de South Bank Show tarafından kez çalınmıştır. Demi re ilik besteci özellikle Evelyn Glennie 
Aberdeen Üniversitesi filme çekilerek dünyanın dört bir sanatının eski parlak günlerinde, için yazmış ve eser ilk kez 
tarafından Şeref Müzik Doktoru köşesinde yayınlandı. James çekiçte örse vurulurken ilginç ve 1 989'da BBC'nin Henry Wood 
ünvanı verildi. Galway'in hazırladığı bir dizide zor ritimler oluşur ve demirciler Promenade konserlerinde -Philip 
Glennie ilk resiralini Mayıs de yer alan sanatçı, birçok radyo bunu tasarladıkları, kendine özgü Smith ile- çalınmıştır. Eser, 
1986'da Londra'da Wigmore ve televizyon programına da darbelerle uyumlu biçimde adından da anlaşılacağı gibi 
Hall'da verdi. The Telegraph katılmaktadır. ı 989/90 işlerlerdi. Bu parçada da bundan kaynağını mitolojiden alır; 
Glennie için: "Olağanüstü bir mevsiminden itibaren esinlenilmiş, bu metalik ezgi bir "Şarkı" tanımı da, bu dramatik 
yetenek... müzikalite ve BMG/RCA firması için plak vurmaçalgı düzeniyle sahnede şiirsel anlamda 
tekniğiyle nefes kesiciydi", The dolduran Glennie, Avrupa'daki yansıtılmıştır. kullanılmıştır. Çok şüpheci olan 
Times ise: "Her yönüyle çok konser ve resitalierinin yanısıra Diyonisos'un bu huyu bir tutku 
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haline gelmiş, karısının ve 
çocuklarının üstünde gizli silah 
aramaya başlamış; sonunda bir 
kayanın içine kulak biçiminde 
muazzam bir mağara oydurtmuş 
ve ailesini orada yaşamağa 
zorlamıştır. Bu büyük kulağın 
öyle bir akustiği varmış ki, en 
ufak bir sesi bile duyabiliyormuş. 
Bu kulağı yapan işçileri de 
k imseye anlatmamaları için 
öldürtmüş . . .  Eser de bu 
alışılmamış yapı gibi, akustikle 
deney yaparmış gibi 
düzenlenmiş; arınon ik sesleri, 
çok üst tınıları, hatta rol 
değişimlerini bile konu almış. 
" Diyonisos'un Şarkısı"nda şu 
çalgılar yer alıyor: Piyano, 
marimba, iki tane- mavun 
cevizden oluşan- vurınaçalgı, 
Yeni G ine'den kaynaklanan beş 
tomtom davulu, üç ine k çanı; 
Çin ve Kore'den kaynaklanan, 
tahta kütüklerden köşeli 
biçimde yapılmış beş tapınak 
bloku; Çin zili ,  çıngıraklar, sert 
tahtadan yapılma sopalar 
(klaveler), taşlar, tamtam yani 
gong ve ses veren ufak tefek 
şeyler. 

PSATHAS: 
MAlTRE' İN DANSI 

eni Zelanda'da doğan ve 
büyüyen Yunan asıllı 
best ec i ]  ohn Psathas 

1 987'de Wellington'daki 
Victoria Üniversitesi'nin piyano 
ve bestedi ik dallarında mezun 
olmuş, sonra da "Master" 
yapmıştır. 1 990 Ulusal Orkestra 
Müziği Yarışması'nda birincilik 
ödülünü kazanmış. İngiltere ve 
Norveç'te sahnelenen Hedda 
Gabler'in sahne müziğini 
yazmıştır. Bu yıl sipariş olarak 
üstlendiği, aralarında " Beş 
perküsyonist ve Yeni Zelanda 
Senfoni Orkestrası için 
Vurmaçalgılar Konçertosu" da 
bulunan yedi büyük eser 
üzerinde çalışan Psathas, 
Maitre's Dance (Ustanın Dansı) 
adını verdiği parçayı Yeni 
Zelanda Besteciler Vakfı ile 
Kraliçe !! .Elizabeth Sanat 
Konseyi 'nin siparişi üzerine 
1 99 1 'de yazmıştır. 

O günlerin bir bilim kurgu 

1 \ I :S I T \ 1 . 1 . 1 . 1\ • 1 \ 1 . < . 1 1 . \ I .S 

eserindek i ,  bağnaz bir tarikatın 
kendi yokoluşlarına yol açan 
davranışlarını anlatan öyküden 
esinlenen Psathas, "Onurlu 
Ustalar" adı verilen bu topluluğu 
yansıtmıştır. Bu tarikat üyeleri, 
ancak "şimdiki zaman" ı 
yaşamakta, hareketlerinin 
sonuçlarına hiç 
aldırınamaktadırlar. Psathas da 
bu "şimdi zaman" ın, 'bu 
yaşanılan an' ın güçlü anlamını 
ve yarattığı yüksek gerilimli 
ritmini, kadanslarını ve 
sonuçlarını izlerneğe kendini 
kaptırınış. Böylece sesi tam 
verebilen çalgılar yerine müziğin 
enerj isini aniatmayı yeğlemiştir. 
Başeğmeyen bir ileri yöneliş ve 
enerj iyle gelişen dansta piyano 
ve vurmaçalgı lar, hem melodik 
hem de ritmik unsurları 
belirtmekte eşit önemde görevler 
yüklenirler. Parça şiddetli 
vurgulamalarla yükselir, 
birdenbire oluşan aralıklarla 
dinlenir, sonra yine canlılığın en 
yüksek düzeyine ulaşır. .. 

Üç tomtom davulu, bir trampete 
ve ik i  timpaninin kullanıldığı 
parça Dalia Shanley'e ithaf 
edilmiştir. 

THOMAS: MERLIN 
üyücü Merl in ' i  
canlandıran bu parça, 
Edwin A. Robinson'un 

kral Arthur'un sarayını ve 
mahvoluşunu anlatan aynı adlı 
şi irinden esinlenerek yazılmıştır. 
1. Bölümde Gawaine kral 
Arthur'un şatosundan ufka 
doğru bakarak savaşı gözlemekte, 
gelecek felaketi sezmektedir. 
Müzik burada hayald ve 
anlaşılmaz bir anlatımdadır. 2. 
Bölümde ise zamanla tasalı bir 
hava kazanır ve düzenin 
yokoluşu izlenir. Giderek farkına 
varılan vuruşlarla müzik sürekli 
yükselir, hiç dinlenmeden parlak 
bir yapı oluşturur. 

MASSON: PRIM 
olo trampete için yazılan 
Prim, ismini müziğin " ilk" 
16 ölçüsünden alır. Tüm 

parça ritmik örneklerden 
kuruludur ve bu ilk ölçülerden 
kaynaklanır. Ayrıca parçada, 
bestecinin daha önceki 
"Trampete ve Orkestra için 
Konçerto"sunda olduğu gibi bu 
çalgının tüm olanakları 
araştırılır. 

ROSAURO 
MARİMA 
KONÇERTOSU 

io de Janeira'da doğan ve 
1 964'de müzik öğrenimine 
başlayan Ney Gabriel 

Rosauro " Brasilia" 
Üniversitesi'nde kompozisyon ve 
şeflik öğrenimi yapmıştır. Sonra 
da 1980-87 arasında 
Almanya'nın Würzburg 
kentinde -daha önce İstanbul 
Festivali'ne katılan ve besredmiz 
İ. Usmanbaş' ın Devr-i Kebir' ini 
seslendiren- Siegfried Fink'in 
öğrencisi olarak "Master" 
derecesini kazanmış ve uzun süre 
Brezilya Ulusal Tiyatro 
Orkestrası grup şefi olarak 
çalışmış, konservatuarda ders 
vermiştir. Öğretmen olarak 
Brezilya, Almanya ve 
Amerika'da kurslar da yöneten 
Rosauro, birçok plak da 
doldurmuş tur. 

1 986'da tamamladığı Marimha 
Konçertosu dört bölümden 
oluşur: Klasik rondo formundaki 
1 .  Bölüm "Saudacao"da ana 
tema bir ostinato ( ısrarlı )  figürle 
belirir, düzensiz ve heyecanlı 
gelişimlerle tüm bölümü etkiler. 
Rondonun ana temasıyla üç ayrı 
episod ilişki kurar: İlki -iki kez 
beliren- kısa ve sert tavırlı, 
elisonant (uyumsuz) bir pasaj ; 
ikincisi -üç kez beliren- daha 
sakin bir aramüziği anlatımında, 
marimhanın donuk kadansla 
yansıttığı bölme; üçüncüsü de 
senkoplu bir ezgi üzerine beliren 
tuhaf bir pasaj . 2. Bölüm çok ağır 
( Poco adagio) tempoda bir 
Ağıt'tır ( Lamento) .  
Konçertonun bu  en uzun 

bölümü, ABCA şemasına göre 
dört bölmeden oluşur. Bu 
içedönük anlatımdaki biilümü, 
hızlı Danca (Dans) bölümü izler. 
Bu bölümde, ilk bölümlin teması 
da işlen ir. 4. Bölüm ise ayrılık 
anlamına gelen Despedida 
başlığını taşır. içerdiği Majör 
tondaki kadans, gelişimden iince 
yer alarak, önceki üç bölümlin 
malzemesinin kullanımına yol 
giisterir. 
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ALP ASLAN ERTUNGEALP 

Wolfgang Amadeus MOZART ( ı  756- ı 79 ı )  
Sonat, Do Majör, KV 330 1 Sonata in C Major, KV 330 

* Allegra moderato *Andante cantabile * Allegretto 

Robert SCHUMANN ( ı 8 1 0- 1 856) 
Fantezi, Do Majör Op. ı 7 1 Fantasia in C Major, Op. ı 7 

*Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen-lm Legendenton-1 Tempo 
*Maessig-Etwas langsamer-Viel bewegter *Langsam getragen . Durchaus leise zu halten 

ARA/INTERMISSION 

Claude DEBUSSY ( 1 862- ı 9 ı 7 )  
5 Prelüd 1 5  Preludes (Preludes Vol. ı -2 )  

*Danseuses de Delphes(Lent e t  grave) *Voiles (Modere) *Les sons et /es parfums toument clans l 'air du soir (Modere) 
*Les collines d 'Anacapri (Tres modere) *La terrace des audiences au clair de lune (Lent) 

Johannes BRAHMS ( 1 8 3 3- 1 897) 
4 Balad 1 4 Ballades, Op. ı O 

* No. ı Re minör/D minor: Aru:lante-Allegro 
* No.2 Re Majör/D Major: Andante-Allegra non tropfJo-Molto staccato e leggiero 

* No.3 Si minör/B minor: "lntermezzo " Allegra 
* No.4 Si Majör/B Major: Andance can mow-piu lenw-Aclagio 

� ... 
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ALPASLAN 
ERTÜNGEALP n969'da doğan Alpaslan 

f.rtüngealap, İstanbul 
Univetsitesi Devlet 

Konservatuarı'nda Özen 
Veziroğlu ile piyano eğitimine 
başladı. ı 987'de İstanbul Özel 
Alınan Lisesi'nden mezun oldu 
ve aynı yıl Macaristan'a giderek 
Budapeşte Ferenc Liszt Müzik 
Akademisi'ne kabul edildi. Bir 
süre Jando Jenö ile çalıştı. T amas 
Vasary, Andras Schiff gibi 
virtüozların kurslarına katıldı; 
çeşitli oda müziği konserleri ve 
resiraller verdi. 

Geçtiğimiz yıl akademiden 
mezun olan Alpaslan Ertüngealp 
halen Budapeşte'de Ferenc 
Radoş, Geörgy Kuratg ve Geörgy 
Nador ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

MOZART: SONAT 

I çten, neşeli bir hava yansıtan 
bu Do Majör sonatı Mozart 
Paris' te, sanki daha önceki 

anıtsal sonatlara bir karşıtlık 
olarak bestelemiş, katı 
formlardan kurtulmak istemiş 
gibidir. ı. Bölümün üç teması 
vardır; gelişirnde ise bunlara bir 
dördüncü de katılır. Sakin, lied 
benzeri duygusal 2. Bölüm 
(Andante cantabi le) Fa Majiir 
tondadır; ancak orta bölmede 
minöre dönüşerek romantik bir 
anlam kazanır. Oluşan Romans 
benzeri ezgiler bir şarkı olarak 
söylenecek güzelliktedir. 3 .  
Bölüm ise, Rondo biçimindedir 
ve ilk bölümdeki gibi temalar 
ardarda sıralanır. Gelişirnde de 
bir çocuk şarkısı basitliğindeki 
bir tema kullanılarak ciddi sonat 
forınuyla bir kez daha şakalaşılır. 

SC HUMANN 
FANTEZi 

chumann 26 yaşında, ı 836 
yazında öğretmeni 
Friedrich Wieck'ten, kızı 

Clara ile evlenmek için izin ister, 
ancak reddcdilir. Büyük bir 
üzüntüye kapılır ve tüm 
duygularını Op.l 7 Fantezi'de 

ortaya koyar. Clara'ya yazdığı 
mektupta "Tümüyle fantastik ve 
tutkulu" ( Durchaus fantastisch 
und leidenschaftlich 
vorzutragen) tempodaki ilk 
bölümü şöyle açıklar: "Bu bölüm 
benim şimdiye kadar yazdığım en 
tutkulu sayfalardır; senin için 
yaktığım derin bir ağıttır". 

Sonat formundaki !.Bölümde 
temalar karşıtlık gösterınez, 
birbirini tamamlar. Gelişirnde de 
yeni bir yol izlenir: " İm 
Legendenton" (açıklayıcı 
biçimde) bölmesinde temaların 
parçaları sırayla sergilen ir. Orta 
hızda (Maessig) başlayan, biraz 
ağırlaşan (Etwas langsamer) ve 
çok hareketli (viel bewegter) 
olarak süren 2. Bölüm ise bir 
Rondo biçimindedir. Enerjik ve 
ritmik, adeta bir orkestral tınıyla 
gelişen bölüm piyano tekniği 
bakımından da, birbirinden çok 
uzak yerdeki akorlar, bas seslerin 
önceki ya da sonraki notalarını 
da içeren tınılar gibi yenilikler 
gösterir. Son bölüm ise şiirsel bir 
yapıda, ağır bir yorumla 
(Langsam getragen) başlar. 
Anlamlı bir epilog olan bölümde 
karanlık ve boğuk anlatımla her 
iki tema çeşitli tonalitelerde 
yansır. Sonra tümüyle bir 
sessizliğe ( Durchaus leise zu 
halten) yönelen bölüınün bu 
derinliğinde heyecanlı tutkuların 
gizli fırtınası sezilir gibidir. (Süre 
30' ) 

DEBUSSY 
5 PRELÜD 

ı9 IO  ve 
yayınladı ğı 1 2' şer 

· içeren iki kitabı 
20. yüzyılın anıtsal eserlerinden 
biridir. Ne Bach'ın, ne de 
Chopin'in prelüdlerine 
benzeıneyen bu parçaların klasik 
anlamda gelişimi, varyasyonlada 
işlenişi de yoktur. Motiflerin, ya 
da motif parçacıklarının 
ilgisizmiş gibi yanyana 
getirilişinden, birbiri içine kayan 
çizgi, ya da yüzeylerden oluşurlar. 
Bir kolaj, ya da montaj tekniğiyle 
işlenen melodik çizgide ince 
süsler, arabesk süslemeler 
dinamiğe ve tempoya sürekli 
dalgalanmalada uymaya 

çalışırlar. Debussy'nin 
Prelüdler' indeki soyut tablo, ya 
da düşünceler bir program müziği 
olarak da planlanmamıştır. 
İsimleri de bu nedenle parçaların 
başına değil, sonuna yazılmıştır. 
Bu prelüdlerin bazılarımı 
(Danseuses de Delphes, Voiles, 
vs .. ) Debussy 25 Mayıs l<) lO'da, 
bazılarını da (Les collines 
d'Anacapri, vs .. ) piyanist 
Ricardo Vifıes 14 Ocak 1 9 1  l 'de 
çalmış; 29 Mart 1 9 ı ı 'de de 
diğerleri (Les sons et les parfuıns, 
vs .. ) yorumlanmış, 
müziksevedere yavaş yavaş 
ulaşmıştır. . .  

Eserin L Kitabının ağır ve olgun 
(Lent et grave) çalınması 
istenilen 1 .  Prelüdü "Delf 
Dansözleri" ( Danseuses de 
Delphes) arkaik dansözü, eski 
Yunan dini ayinlerini duyurur. 
Orta hızda (Modere) çalınan 
"Voiles", peçe ya da yelken 
anlamına gelen 2. Prelüd, 
Debussy'nin bir mektubunda 
yazdığı gibi, "Dalgaların sonsuza 
dek gelip gidişi melankoli 
uyandırır" cümlesine uygundur. 
4. Prelüd yine orta ( Modere) 
hızdadır ve ünlü şair Baudelaire'e 
bir saygı olarak yazılmıştır. Onun 
"Fleuts du Mal" (Kötülük 
Çiçekleri) adlı eserindeki bir şiir 
de aynı "Gecenin havasında 
dolaşan parfüm ve sesler" 
başlığını taşır. 5. Prelüd, 
İtalya'nın yerel renklerini ince 
bir alayla yansıtan "Anacapri 
tepeleri" orta hızdan da ağır ( tres 
modere) yorumlanır. 2. Kitabın 
ağır (Lent) tempoda çalınınası 
öngörülen 7. Prelüdü de ismini, 
Paris gazetelerinde Hindistan 
hakkında yayınlanan bir 
yolculuk sayfasından almış: 
Egzotik "Ay ışığı altındaki teras"ı 
canlandırıyor. 

BRAHMS 
4 BALAD 

Pvr'P"'"'�" piyano için 
geııeııı11ue büyük, geniş 

çaplı eserler yazan Brahms' ın bu 
alandaki tek istisnası Op. I O  Dört 
Balad'dır. Schumann'ın intihar 
girişimi üzerine Düsseldorfa 
giderek Clara'ya yardım etmeye 

çalışan Brahms, Schumann' ın bir 
teması üzerine Op.9 
Varyasyonlar'dan sonra Op. I O  
Baladlar'ı yazdı. Schumann ise 
bu baladları dinleyince, hüzünlü 
ve kuzeye özgü sert havadan 
ürkmüştü. 

İlk Balad, Alınan şair Herder'in 
acıklı İskoç baladı Edward'tan 
esinlenerek yazılmıştır. İlk 
bölmede annenin çekingen 
sorularına oğul kaçamak cevaplar 
verir; orta bölmede ise babanın 
öldürülüşü canlandırılan balad, 
antik çağ trajedilerine yaklaşır. 2. 
Balad lavta eşliğindeki basit bir 
Lied'i canlandırır. 3. Balad 
İnterınezzo başlığını taşır ve 
kuzeyin fantastik karakterini 
yansıtır. 4. Balad ise Schumann 
tarzında bir rüya denemesidir. 
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TUREV BERKI 

Johann Seb'astian BACH ( 1 685- ı 750) 
Das Wohltemperiere Klavier I, No. 1 2  Fa minör (BWV 857)  

* Praeludium-Füg 

Frederick CH O PIN ( ı 8 ı 0- ı 849) 
2 Mazurka 1 Mazurkas 

*Op.68 No.4, Fa minör 1 in F minor *Op. 1 7  No.4, La minör 1 in A minor 

Felix MENDELSSOHN ( ı 809- 1 847)  
Variations serieuses, Op.54, Re minör 1 in D minor 

Bela BARTOK ( 188 ı - ı 94 5 )  
Sonat 1 Sonata (Sz 80) 

* Allegra maderato * Sastenuto e pesante * Allegra malta 

ARA/INTERMISSION 

Franz LISZT ( 1 8 1 1 - 1 886) 
Sonat, Si minör 1 Sonata in B minor 

Lenta assai-Allegra energica-Grandiasa-Recitativa- Recitativa-Andante sastenuta- Quasi adagia-Allegra energica-Piu massa 
Stretta quasi presto- Presto- Prestissima-Andante sastenuto-Allegra maderata-Lenta assai 

"" ._ 
E M LA K  BAN KASI  

1 



TÜREV BERKİ ı 970'de Ankara'da doğan 
Türev Berki,  piyano 
öğrenimine dokuz yaşında 

Aran Müzik Merkezi'nde Elif
Bedii Aran ile başladı. Burada 
her yıl düzenlenen teknik ve icra 
yarışmalarında çok sayıda 
birincilik alarak ilk ve orta 
devreleri tamamladı. 1 982'de 
Dışişleri Bakanlığı tarafından 
gönderildiği Berlin'de 29. 
Steinway piyano yarışmasında 
birincincilik ödülünü aldı. 
ı 983'de İtalya'nın Senigallia 
kent inele düzenlenen 
Uluslararası Genç Piyanistler 
Yarışınası'na Kültür ve T urizm 
Bakanlığı'nın himayesinde 
katı larak 9.84 puanla ödüle layik 
görülen beş kişiden biri oldu. 

Bugüne kadar Almanya, İtalya, 
Ingiltere, Polonya Sopot 
Festivali, Uluslararası İstanbul 
Genç Yıldızlar Festivali, 
Cumhurbaşkanlığı Senfon i 
Orkestrası konser salonu, Gazi 
Üniversitesi ve ODTÜ'de 
resiraller ve orkestra eşliğinde 
konserler verdi. Türev Berki 
çalışmalarını halen Aran Müzik 
Merkezi profesyonel devrede ve 
Gazi Üniversitesi yüksek l isans 
programında sürdürmektedir. 

BACH 
PRELÜD VE FÜG lach kendi çağında bulunan 

tüm klavye li çalgıları 
(klavsen, k lavikord,epinet, 

piano-forte ve orgu ) kullanmış, 
öğrencilerini eğirebilmek 
amacıyla da htmlarda yazdığı 
parçalar, en sonunda 
"Wohlteınperiertes Klavier" ( Eş 
düzenli Klavye) adlı 48 Prelücl ve 
Füg'le sonuçlanmıştır. Kuma'dan 
-yani keman gihi yaylıçalgı larda, 
si natürcl ile do heınol seslerinin 
aynı olınayışından- uzaklaşılarak 
akmd edilen klavyeli çalgılarda 
bu iki ses aynı olmuş, böylece 
"Wohlteınperiert"e, Eş Düzen' e 
ulaşılınıştır. .. Bach' ın eserinin 
başında belirttiği gibi "tüm ses ve 
yarımseslerin bir Majiir, hir de 
ıninür tonda yazılarak öğrenme 
hevesli gençliğin yararına ve 
kullanımına" sunulmuş olan eser, 

besteci hayattayken basılınamış, 
ancak kopya edilerek 
çoğalrılınıştı. 

Fa minör tondaki Prelücl ve Füg 
( BWV 857)  l .&'ilüınün en ciddi 
ve derin anlamlı 
parçalarındandır. Bu tonalitenin 
getirdiği karanlık hava, Prelüd'te 
hüzünlü ve tutkulu bir anlatıınla, 
dört sesli yansıtılır. Dört sesli Füg 
de kromatik oktavlarla dramatik 
bir hava yaratır ve kontrpuan 
yapısının temadan daha önemli 
bir role yükselınesiyle, tüm 
partilere eşitlik sağlanır. 

CHOPİN 
2 MAZURKA 

irinci zamanları vurgulu 
çalınan 3/4 lük ölçüde, orta 
hızda dansedilen bir 

Polonya halk dansı olan 
Mazurka, Chopin'le 
ölüınsüzleşmiştir. Chopin ı 824 
ile ı 849 arasında 58 Mazurka 
yazmıştır. Chopin' in ilk eseri 
Mazurka idi, ölüm yatağında 
1 849'da yazdığı son eseri de yine 
bu türele oldu: Op.68 No.4 Fa 
ıninör tondaki bu küçük Mazurka 
özellikle ınelankolisi ve güzelliği 
yanında aşırı kroınatimzi ve La 
Majüre ulaşan modülasyonları ile 
ilgi çeker. 

ı 82S'te ilk taslakları yapılan, 
ı 8 3 3 ' te tamamlanan ve ertesi y ı l  
yayınlanan Op. ı 7 Dört Mazurka 
ise Lina Freppa'ya ithaf 
edilmiştir. Bunlardan 
dördüncüsü, La ıninör Mazurka, 
genç Chopin'in panayırlarcla 
duyduğu Mazurek bölgesi halk 
danslarının tipik ve zarif bir 
simgesidir. Cesur 
modülasyonlarla canlandırılan 
bir dansçın ın melankolik 
hareketleri çekici kroınatik 
pasaj lada da vurgulanır. 

MENDELSSOHN 
VARIATIONS 
SERIEUSES 

endelssohn'un ı 84 1 'de 
Berlin'de koro ve 
orkestra yöneticisi 

olarak bulunduğu yıl yazdığı bu 
eser (Ciddi Varyasyonlar) onun 
ustalığını gösterir. Ayrıca 

varyasyon stilincieki bir eseri 
ıninör toncia yazarak Beethoven'i 
örnek alınış, Haycin görüşü olan 
eğlence müziğinden 
uzaklaşınıştır. O çağda moda olan 
Parlak Varyasyonlar' a 
(Variations Brillantes) bir tepki 
olarak da görülen eseri A .Cortot, 
"Ki bar tavırlı besteci ,  şeytana 
kapılmış gibi cad ı lar bayramına 
koşuyor" diye tanıınlamış ... Eser 
ciddi bir tema ile 1 7  
varyasyondan oluşur. 
Hızlanınayan, dayanıklı 
( Andante sostenuto) tempoda 
sunulan ana temayı izleyen 
varyasyonlar birbirine çok 
derinden bağlıdır; Re Majör 
toncia olan 14 .  Varyasyon dışında 
tümü de ıninör toncla, sınırları 
çok güç sezilen biçimde birlikte 
örülınüş gibidir. (Süre: l 2' )  

BARTOK: SONAT 
iyanoda yumuşak tuşeyi 
geride bırakıp sert, kısa 
akorlarla ri  tm ik dinamizm 

ve halk müziğinin yalın 
kullanımına yönelmek Bartok'un 
özellikleri arasındadır. Bartok 
so lo piyano eserlerinin önemli 
bölörnünü 1 926'da besteleıniştir. 
Uzun bir aradan sonra piyanoya 
bu ilgi, bestecinin bir konser 
piyanisti olan Ditta Pastori ile 
evlenınesi yanında, konser 
piyanistliği kariyerine 
başlamasına da bağlanabil ir. 
"Saçma gözükebilir ama, ınelodi 
ne kadar basit olursa, eşlik ele o 
derece alışılmaınış olmalı" diyen 
Bartok, ı 926'cla bestelediği 
Sonat' ı  temaları nedeniyle, "Mi  
majör toncia b i r  parça" diye 
tanımlar. Sonatın 1 .  Bölümü 
(AIIegro ınoderato) kulağa ters 
gelse bile tona! yapıda ve 
alışılınaınış sonat formunda 
yazılmıştır. Folklorla ilgisi 
olmayan bölüm, makine gibi bir 
müzik etkisini yaraursa da, 
Caz'daki doğaçlaına çalışa 
benzetilebilir. 2 .&1lüın tutumlu 
ve ağırbaşlı (Sostenuto e 
pesante) tempoda, rahat ve sakin 
havadadır. 3. Bölüm ise çabuk 
( Allegro ınolto) tempoda, halk 
müziği ritimlerinin yoğun 
şekilde, ani canlanınasıyla gelişir. 
Rondo ve varyasyon biçimleri 
birleştirilerek, bölümün tek 

teması üç kez hafif varyasyonlarla 
belirtilirken, Rondo bölmesi ele 
üç değişimle işlenir. 

LISZT: SONA T 
Lütfen Eınre Şen Resiraline 
bakınız. 
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EMRE ŞEN 

Felix MENDELSSOHN ( ı  809- ı 84 7 )  
Rondo Capriccioso, Op. l4 Mi Majör 1 in E Major 

* Andantc-Presıo 

Modest MUSSORGSKİ/MOUSSORGSKY ( ı  839- ı 88 ı )  
Bir Sergiden Tablolar 1 Pictures At an Exhibition 

*Promenade .Cüce/ Gnomus . Promenade *Eski Şato/The Old Casıle 
*Promenade . Tuileries Sarayı/The Tuileries . Bydlo 

*Promenade . Yumurtadan çıkmamış civcivlerin dansı/Bal/et of the Chickens in their Shells 
*Samuel Goldenberg ve/and Schmuyle *Promenade . Limoges 'da pazar yeri/The Market plnce at Limoges 

*Katakomblnr/The Catacombs . Cum morıuis in lingua morıua 
*Tavuk ayakinn altında Baba Yaga Kulübesi/The Hut Baba Yaga on Fowl's legs 

*Kiyef'te Büyük Kapı/The Greaı Gaıe at Kiev 

ARA/INTERMISSION 

Franz LISZT ( ı 8 ı  ı - ı 886) 
Sonat Si minör 1 Sonata in B minor 

*Lento assai-Allegra energico-Grandioso-Recitativo-Recitativo-Andante sosıenuıo- Quasi adagio-Allegro energico
Piu mosso-Stretta quasi presto-Presıo-Prestissimo-Andanıe sostenuto-Allegro moderato-Lento assai 

Franz LISZT 
Mefisto Vaısi 1 Mephisto Waltz 

* Allegra vivace-Un poco meno mosso-Poco allegretıo e rubato-piu mosso- Presıo-Presto 

� ... 
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EMRE ŞEN ı 973'de Ankara'da doğan 
Em re Şen, ı 986'da Ankara 
Devlet Konserv�tuarı yarı 

zamanlı eğitim programında Prof. 
Nimet Karatekin'in piyano 
sınıfına girdi. 

ı 986-87 iiğretiın yılında Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi'nin Müzik 
H�zırlık Okulu'nda Prof. Ersin 
Onay'ın öğrencisi oldu. 

Piyano iiğreniıninin ikinci 
yılından itibaren resiraller verdi, 
TV ve radyo kayıtları yapınağa 
başladı. ı990 yılında Alessandro 
Casagrande ( İtalya), Varşova 
Chopin ve Kraliçe Elizabeth 
( Belçika) uluslararası piyano 
yarışınalarına kabul edildi ve 
katıldı. 

ı 99 ı 'de ı 9. Uluslararası İstanbul 
Festivali'ne Bilkent Uluslararası 
Gençlik Senfoni Orkestrası 
konserine solist olarak katılan, 
aynı yıl Istanbul'daki Avusturya 
Kültür Ofisi tarafından 
düzenlenen Mozart '9ı yorum 
yarışmasında birinci olan Emre 
Şen, çalışınalarını Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi'nde (Lisans I )  
üzel eğitim programı kapsamında 
Prof. Ersin Onay ile 
sürdürmektedir. 

MENDELSSOHN 
RONOO 
CAPRICCIOSO 

endelssohn, kişiliğini 
yansıtan ilk eserlerinden 
biri olan Üp. ı 4 Rondo 

Capriccioso'yu ı 5 yaşında iken, 
ı 8Z4'de yazmıştır. Ağırca 
(Andante) bir girişle başlayan 
eserde, genç besteci alışılmaınış 
bir yöntem kullanmış; ağırca girişe 
daha parlak olan Majör, hızlı 
( Pres to) Rondo' ya ise yumuşak 
nıinör tonu uygulamıştır. Daha 
sonra bazı piyano eserlerinde de 
aynı şeınayı değerlendiren 
Mendelssohn'un bu eserinde, 
Andante'nin hemen başlangıcı 
W eber'in etkisini yansıtır gibi 
olursa da, daha üçüncü ölçüde 
üstün bir hayal gücü ile duyurulan 
zengin ınekxli bestecinin kişiliğe 
kavuşmasını ınüjdeler. 

Eli çok hafif biri tarafından 
bestdendiği izlenimini veren 
parlak ve akıcı Rondo ise, sanki 
"Bir Yaz gecesi Rüyası"nın zarif 
ve kaprisli havasını, serbest bir 
yapıda duyurur. (Süre 6' ) 

MUSSORGSKİ 
BİR SERGİDEN 
TABLOLAR 

ser ı 874'de, mimar ve 
ressam V.A. Hartmann'ın 
anısına yazılmış; besteci o 

yıl açılan sergide yer alan 
ressamın ı O tablosunu 
canlandırmış, tablodan tabloya 
geçiş araları nı, Promenade' ı 
kendi portresi olarak 
yansıtmıştır. Belirgin şekilde 
tekrarlanan bu Promenade, 
tabloların daha iyi seçilmesini 
sağlar. 

ı .Tab lo "Gnoınus" , çarpık 
bacaklarla aksak, ama çok canlı 
(sempre vivo) yürüyen cüceyi 
canlandırır. 

Proınenade'tan sonraki 2.Tablo 
"Eski Şato" , orta hızda, şarkı 
söyler biçimde ve hüzünlü 
(Andantino molto cantabile e 
cem dolore) tempoda bir ortaçağ 
saz şairini yüksek duvarlar 
dibinde yansıtır. 

Tekrar bir Proınenade'tan sonra 
3.T ablo "T uileries Sarayı" dır. 
Nazlı ve kaprisli (Allegretto non 
troppo, capriccioso) tempoda, 
saray bahçelerinde oynayan, 
dadılarıyla tartışan çocuklar 
canlandırılır. 

Orta hıza yakın ve ağırbaşlı 
(Sempre moderato, pesante) 
tempıxla yorumlanan "Bydlo", 
Polonya yapısı ağır öküz arabası 
4.Tablodur. Bir kağnı gibi 
gürültülü olan araba sesinin 
eşliğinde köylünün söylediği halk 
şarkısı yansır. 

Dördüncü kez sakin ( tranguillo) 
tempoda duyulan Promenade'tan 
sonraki 5 .Tablo, canlı ve hafif 
biçimdeki şakacı (Scherzino, 
Vivo, Leggiero) yapıdaki 
"yumurtadan çıkmamış 
civcivlerin D.msı"dır. 

6.T ab lo, zengin ve şişınan 
Samuel Goldenberg ile fakir ve 
zayıf Schmuyle'nin, iki Polonyalı 

Yahudinin konuşmasıdır. 

Promenade'ı izleyen 7.Tablo 
"Limoges'da Pazar Yeri"ni 
gösterir: Pazarcı kadınların canlı, 
kaprisli (Allegretto vivo, 
capriccisio) çekişmeleri ve en 
son da gürültülü bağırışları 
duyulur. 

8.Tablo ağır (Largo) tempoda 
canlandırılan yeraltı mezarları 
"Katakomblar"dır. Karanlık ve 
ciddi havadaki müzikle ressam 
Hartınann elinde bir lamba ile 
Paris Katakomb'unda 
görülmektedir. 

" Baba Yaga'nın Kulübesi" adlı 
9.T ablo, tavuk ayakları altındaki 
kulübesinde yaşayan büyücüyü 
canlandırır. 

ı O.T ab lo surlada çevrili Kiyef 
kentinin büyük kapısını, 
Bogatir'i gösterir. Güçlü ulusal 
marşlardan sonra, görkemli bir 
ınanzara yansıtılır. Promenade 
teması ile karışan bu tablo ile 
törensel sona ulaşılır. (Süre: 32 ')  

LİSZT: SONAT 
in ı 852-53 yıllarında 

"'·,•�.�····•� yazdığı bu 
ilk kez 27 Ocak 

ı 857'de bestecinin öğrencisi ve 
damadı Hans von Bülow 
tarafından yorumlanmıştır. 
Romantik piyano sonatı stilinin 
problemlerinin, klasik sonat 
formundan uzaklaşarak 
çözüldüğü bu tek bölümlü Sonat, 
tematik bir ana çekirdekten çıkar 
ve gelişir. 

Wagner'in " Her türlü kavramın 
dışındaki güzelliktc ve 
büyüklükte, sevimli, derin 
anlamlı ve tanrısal soylulukta" 
olarak tanımladığı Sonat ara 
vermeden çalınır ve bütün ana 
temalar başlangıçta, peşpeşe 
sergilen ir. Baslarda sunulan ve 
kaderi belirleyen kısa giriş Lento 
assai'yi, hemen canlı bir şekilde 
iki bölmeli ana temanın 
duyumlduğu Allegra energico 
izler. Enerj ik oktavlarla 
vurgulanan bölmeden sonra 
gelen parlak ve coşkulu 
Crandioso ciddi akorlar eşliğinde 
gelişir. Ağır orta bölme, Andante 
sostenuto'da az duyulur güzelliktc 
bir melodi, Scherzo üslubunda 

iğneleyici ve ustaca yazılmış bir 
fugato ile işlenir. Ateşli, akıcı 
oktavlarla süren Stretta durulur, 
bir ilahi gibi inancın zaferini 
belirten bölmeye ulaşır. Eser yine 
başladığı gibi sürer ve Lento assai 
ile son bulur. (Süre: 29' ) 

LİSZT 
MEFİSTO V ALSİ 

863'te yazılan Mefisto Valsi, 
bestecinin "Lenau'nun 
Faust'undan İki Episod" 

başlıklı orkestra eserinden 
piyanoya uyarlanmıştır."Mefisto 
Valsi" olarak tanınan ikinci 
episod ise "Köy Hanında Dans" 
başlığını taşır. Orkestra 
düzenlemesi pek az çalınan eserin 
tanınan ve sevilen piyano 
düzenlemesi virtüoz bir yorum 
gerektirir. Sonuncusu 
tamamlanmamış dört Mefisto 
Valsi yazan Liszt, genellikle 
eserlerinde şeytani karakteriere 
yer verirken şunu da 
belirtmiş:"Tanrı'ya inanan şeytan 
hakkında şüpheye düşemez! . . .  " 

Eser düğün kutlanan bir köy 
hanında, Faust'la Mefisto'nun 
konuşmaları ile başlar. Faust' un 
güzel bir kıza ilgi duyduğunu, 
fakat ona yaklaşamadığını gören 
Mefisto bir kemanın boş tellerini 
seslendirerek çılgın bir dans 
başla tır. Bu boş tellerden Re-La
Mi akoru La Majör tondaki 
morifte duyulur. Bunun üzerine 
Faust utangaçlığını yenerek kızla 
dans eder. Re bemol Majör 
tondaki ağır bölmede ise aldatıcı 
bir günahkarlığı yansıtan ezgi 
duyulur: Faust, Mefisto'nun 
yardımıyla kızı kandırmaya 
çalışmaktadır. Müzik yine şeytani 
sıçrayışlarla, arpejlerle canlan ır. 
Resitarif şeklindeki cümlelerle 
sevgiiiierin kucaklaşmaları 
sembolize edilir. Sonra hızla 
gelişen girdap gibi bir ritimle 
fantastik sona ulaşılır. (süre ı 1 ' )  
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10. 7 . 1993 • AKM Konser Salonu • 1 1 .00/Atatürk Culture Centre Concert Hall • 1 1 .00 am 

. 

HAKAN ALI TOKER 

Wolfgang Amadeus MOZART ( 1 7 56- 1 79 1 ) : Sonat No.7, Do Majör KV 309 / Sonata No.7 in C Major, KV 309 
*Allegro con spirito *Andante, un poco adagio *Rondo. Allegretto grazioso 

Frederic CH O PIN ( 1 8 1 0- 1 849) 
Noctüm No.S Fa diyez Majör, Üp. ı s  No.2 / Noctume No. S in F sharp Major, Üp. ı s  No.2 

Frederic CH O PIN: Polonez / Polonaise No.3, Op.40 No. ı 

Piotr İ. ÇAYKOVSKİ/Pyotr I. TCHAIKOVSKY ( 1 840- 189 3 )  
Aylar Op.3 7a 'dan 2 Parça / 2 Pieces from The Seasons, Op.3 7 a 

No.4 Nisan-Kardelen/Aprii-Snowdrop, No. ı O Ekim-Sonbahar Şarkısı / October-Autumn Song 

N.D. }010: Süit 1 Suite 
*Moderato *Bright *Calm *Moderato-Fast ,  with ferocity 

Bela BARTOK ( l 88 1 - 1 945)  
Romen Dansları / Roumanian Dances 

*]ocul a Bata (Sapa dansı/Stick dance) *Braul (Kemer dansı/Sash dance) 
*Pe Loc (Yere vur� dansı/Stamping dance) *Buciumeana (Bucak ıulum havası/Hompipe) 

* Poarga romaneasca ( Romen Polkası/Roumanian Polka) *Maruntel (Hızlı dans/Fas ı cU:ınce) 

ARA/lNTERMISSION 

M. KARABEY*: Dalgalar / The waves 

F. KÖKSAL* "Yenice Yolları" Halk şarkısı/"Road of Yenice" Folk song 

Hakan Ali TOKER 
Noktüm/Nocturne No. ı ,  Op.48, Vals/Waltz No.2, Op.4S "Şıpsevdi" 

Bagatel'ler/Bagatelles: 
No. ı ,  Op. ı 6 - No.2, Op. ı8  "Çekirge Valsi" (The Grasshoper Walrz) - No.3, Op.24 
No.S, Op.37 No.2 "Mıf Mıf" - No.6, Op.40 "Özür" (Apology) - No.7, Op.44 No. ı 

No.8, Op.44 - No.2 Vals/Waltz - No. ı ,  Op.42 " Mufavvaz" 

*Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanaı/arı Fakültesi teori-kompozisyon bölümü ö[,JTencisi 
Studenı of ıhe Bilkent University , Faculıy ofMusic and Performing Ans , Theory and compusition Secıion. 

� .... 
E M LA K  B A N KA S I  
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HAKAN ALİ 
TOKER 

976'da Adana'da doğan 
Hakan Ali Toker, 1 988'de 
İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı'na girdi ve 
vi yolansel öğrenci olarak bir yıl 
Sevil Gökdağ ile çalıştı. Ertesi yıl 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik 
Hazırlık Okulu piyano bölümüne 
girerek Maria Nowotna, Anna 
M. Sigurdardotti Berkovski, 
Martin Berkovski ve Nam ık 
Sultanov i le  çalışınağa başladı .  
ilk resiralini 199 1  'de Mersin' de, 
1992'de de Rusya'nın Soçi 
kentinde ikinci resiralini verdi -

199 1 -93  öğretim yılında teori ve 
kompozisyon bölümüne giren 
Hakan Ali Toker, 1993 
Şubatında Soçi'de Belediye 
Orkestrası eşliğinde başarılı bir 
konser verdi ve Op-42 valsini 
seslendirdi - Halen Bilkent 
Üniversitesi'nde ikinci sınıf 
öğrencisi olarak Namık Sultanov 
ile piyano, Bujor Hoinic ile de 
teori-kompozisyon eğitimini 
sürdüren Hakan Ali Toker'in 
ellinin üzerinde bestesi de vardır-

MOZART: SONAT 
-- •v�rııı sonatlarının pek 

gençliğinde 
besıteleven Mozart, KV309 

Do Majör Sonatı 1 777 
Kasımında Paris' e giderken 
kaldığı Mannheim'da -21  
yaşında- yazmış. Bu sonatta 
Mannheim stilinin etkisi, hemen 
birinci bölümün girişindeki 
orkestral benzeri yapıda sezilir
Mozart, Mannheim'dan babasına 
şu satırları yazar: "Her gün 
Cannabich' lerdeyim. Beni çok 
beğeniyoL Oldukça iyi piyano 
çalan bir kızı var- Onun 
dostluğunu kazanmak için kızına 
bir piyano sonatı yazıyorum. 
Rondo'ya kadar da tamamladım. 
İlk Allegra ile Andante'yi 
bitirince çaldıın, çok sevdiler ... " 
Bir ay sonra da Mozart şu 
mektubu gönderir: "Onun l S  
yaşındaki kızı, çocuklarının en 
büyüğü. Yaşına göre de çok akıllı 
ve sakin. Ciddi olduğu için de 
fazla konuşmuyor ama birşey 

söyleyince çok zarif ve sevecen 
anlatıyor- Dün sonatımı çok 
mükemmel bir şekilde çalarak 
beni sevindirdi. Fazla hızlı 
olmayan Andante'yi 
olabildiğince duygulu yonıınladı; 
onu çalınayı çok seviyor- Bildiğin 
gibi Allegra'yu da, burada 
olduğum ikinci gün 
tamamlamıştım. Andante'nin 
nasıl çalınınası gerektiği 
sorulunca onun, tümüyle 
Matmazel Rosa'nın karakteri gibi 
seslendirilmesi gerektiğini 
söyledim. Ben çalınca da 
Andante'nin tıpkı onunki gibi 
olduğu hemen kabul edildi ... " 

Cannabich'lerin genç Mozart' ı 
etkileyen kızının bir portresi olan 
Andante'den sonra gelen son 
bölüm ise bestecinin ilk büyük 
Rondo'su olarak kabul edilir. 
Akıcı, aynı zamanda bir Lied 
benzeri tema parlak, iki sesli 
fanfar biçimi pasajlarla, zengin 
modülasyonları da sergiteyerek 
parlak Coda'dan sonra ilginç 
sona ulaşır: bas seslerde hafif 
(piano) olarak biter- (Süre 16 ' )  

CHOPİN 
NOKTÜRN ve 
POLONEZ 

omantik aniatımlı gece 
müziği Noktüm'ler 
genellikle Chopin'e özgü 

bir tür olarak görülür. Müzik 
yazarı W alther Kaempfer'e göre 
de, 2 1  N ok tüm bestelemiş olan 
Chopin'in " Bu Noktüm'ündeki 
gece, salon lambalarıyla 
aydınlanmış gibidir; çünkü 
melodi daha ilk duyutuşunda 
zengin arabesklerle süslü olarak 
ortaya çıkar ve asıl kendisi 
arabesk ve koloraturdur ... " Çok 
ince anlamlı parça, glissando 
biçimindeki kramatik pasajlada 
yansıtılır- Birden parıltılı 
vurgulamalada yükselen orta 
bölmeden sonra melodi 
oktavlarla duyurulur- Coda ise o 
çağın salon müziği bestecilerince 
çok tutulan armonik efektleri 
içerir-

Chopin'den önce de ciddi 
müzikte değerlendirilmiş olan 
Polanya halk dansı Polonez, bu 
bestecide zamanla erkeksi ve 

kahramanca bir anlatım 
kazanmıştır. 1 2  Polonez yazan 
Chopin'in OpAO La Majör 
Polonez'i de onun en parlak 
eserleri arasında yer alır- Minör 
modülasyonlara kaçmadan, 
sürekli bir güçle ve akorlarla 
yansıdığı için Askeri Polonez 
adıyla da anılan bu parçayla, 
özellikle Liszt konser salonlarında 
büyük hayranlık toplamıştır. 

ÇAYKOVSKİ 
NİSAN ve EKİM 

· Petersburg' da 
Nuvellist adlı 

dergisi için her ay 
bir parça yazmayı kabul etmiş ve 
1 2  parçadan oluşan bu eser de 
Mevsimler adıyla anılmış, 
Op. 37a olarak numaralanmıştır. 
Her ayın adını ve o ayın 
karakteristik bir unsurunu 
yansıtan bu parçalar piyano için 
yazılmış olmasına karşın, büyük 
ilgi gördüğü için başka çalgılara 
da uygulanmıştır. Bunlardan 
dördüncüsü, yıl ın dördüncü ayı 
N isan' ı canlandırır ve ayrıca o 
bahar ayında Rusya'da çıkan 
Kardelen çiceğini tanımlar. 
Onuncu parça ise nostaljik 
anlatımlı, ağırca tempoda ve 
hüzünlü, çok ezgisel (Andante 
doloraso e molto cantabi le) 
tempodaki zarif Ekim-Sonabahar 
Şarkısı'dır. 

BARTOK 
ROMEN DANSLARI 

Yüzyılın en büyük 
uc,,u::LucıLul\ıcıı Macar 

'un tutkuyla topladığı 
halk müziği danslarının en 
tanınmış olanı da Romen 
Dansları adıyla 1 9 1 S'de yazdığı 
piyano parçalarıdır. 

Birbirine bağlı olarak çalınan altı 
Romen halk dansından oluşan 
eserin 1. Parçası, elde tahta 
sopalarla, ağır tempoda dans 
edilen ve Mezöszabad'tan 
kaynaklanan Sopa Dansı'dır. 2.  
Parça, çobanlıkla geçinen Karpat 
dağlarındaki Eflak bölgesi 
sakinlerinin, kuşaklada yaptığı 
hızlı tempolu, Egres'ten 
kaynaklanan Kemer Dansı'dır. 3 .  

Parça yerinden kımıldamadan, 
yere ayaklada vurularak yapılan 
oldukça güç, monoton eşlik li bir 
Egres dansıdır. 4. Parça ise Bucak 
bölgesinden, Bisztra'dan 
kaynaklanan ağır ve duygulu bir 
tulum havasıdır. S .  Parça, 
Belenyes'ten kaynaklanan ünlü 
bir Romen Polkası'dır. Yine hızlı 
tempodaki son dans N yagra 
bölgesinden bir Maruntel'dir ve 
çoşkulu bir finalle eseri sona 
erdirir. (Süre 6 ' )  

1 09 





• • . . . . 

OPERA VE . . . VOKAL MUZIK 
C ) J> r-: 1{ /\ ;\ N I) 

\/ () (" /\ ı J l'v1 l l  s ı (" 

. . . . . 



1 1 2 

22 ,  24, 26.6. 1993 • Topkapı Sarayı Müzesi • 2 1 .30{fopkapı Palace Museum • 9.30 pm 

. 

ISTANBUL DEVLET OPERASI 
ISTANBUL S1A E l) )EKA 

Wolfgang Amadeus MOZART ( ı  7 56- ı 79 ı )  
SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 

ABDUCTION FROM THE SERAGLIO 
(Opera 3 Perde-Almanca/Opera in 3 Acts in German) 

Libretto: Ch. E. BRETZNER - G. STEPHANIE 
Orkestra Şefi/Conductor: Alexander SCHWINCK 

Sahneye Koyan/Director: Aydın GÜN 
Orkestra ve Koro/Orchestra and Chorus: İstanbul Devlet Operası/Orchestra and Chorus 

Koro Şefi/Chorus Master: Gökçen KORAY 
Dekor/Setting: Acar BAŞKUT 

Giysi/Costumes: Figen KOYUNOOLU 
Konsertmayster/Leader: Ergün TEKiNSON 
Repetitör/Repetiteur: Sergei GA VRİLOV 

Belmonte: Frederick URREY (Konuk sanatçı/Guest artist) 
Osman/Osmin: Attila MANİZADE 

Konstanze: Alexandra COKU ( Konuk sanatçı/Guest artist) 
Blondchen: Elif SA V AŞ 

Pedrillo: Hans-Jörg BOCK (Konuk sanatçı/Guest artist ) 
Selim Paşa/Pasha: Ömer SABAR 

Reji Asistanı/Asst.Director: Asım G. KOZOL 
Kondüvit/Stage Supervisor: Erdoğan PİŞKİN 

Işık T asarımı/Lighting Design: Ertekin KULAN 
Işık Uygulaması/Ligbting Realisation: Metin KOÇTÜRK 

Bu gösteriler AVRUPA FESTiVALLER BİRLİGi'nin fahri desteğiyle düzenlenmiştir. 
These perforınances have been realized under the Honorary Patranage of the 

EUROPEAN FESTIVALS ASSOCIATION. 
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Alexaıuk,- Schwinck 

E lif Sava!j , Blondehen 

SARAYDAN KIZ 
KAÇIRMA 
I. Perde ill edinıesi Blondehen ve 

Belmonte'nin uşağı 
Pedrillo ilc beraber 

korsanlar tamfından kaçırılan 
Konstanze Selim Paşa'ya sat ı l ır. 
Belmonte ise, 

büyük bir umutsuzluk la nişanlısı 
Konstanze'yi her yerde arar; 
sonunda nişanlısının kapatıldığı 
sarayı bulur ve onu kurtarına 
çarelerin i  arar. 

Harenıağası Osman bütün 
yabanc ı lara düşınan gözüyle bakar 
ve bunu da Pcdrillo'ya söyler. 
Pedrillo, Konstanze'nin baş 

Aydnı Giin, D<vleı S(lnaıçısı/Sıaıe Artisı 

Atıilla Manizlllk , Osnunı/Osıııin 

Hans )iirg Bock, l'edrillo 

halayık olduğunu ancak Selim 
Paşa'nın gözdeliğine henüz 
yükselnıediğini; en büyük 
üzüntüsünün ise, kendi 
gözlerinden bile kıskandığı 
Blondchen'e Hareınağası 
Osman'ın yanıp rutuşınası 
olduğunu Belmonte'ye anlatır. 
Belmonte sevgilisini büyük bir 
heyecanla bekler; ancak Selim 
Paşa'nın Konstantze ile beraber 
gelmesi üzerine Belmonte ve 
Pedrillo saklanırlar. Paşa 
duygularını ilk kez Konstanze'ye 
açıklar, fakat sözlerinin tepki 
görmemesi üzerine sabrı tükenir ve 
Konstanze'den ertesi güne kadar 
karar vermesini ister. 
Belmonte'nin saraya girme planı 
gerçekleşir: Selim Paşa, 

Gökçen Koray 

Alexandra Coku, Konsranzc/Consr.anze 

Ömer Sa/xır, Selim l'a!ja/l'a.sha 

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 
köyüdür. Selim Paşa'nın o ana 
kadar nazik olan davranışları 
sertleşnıiş, hatta zor kullanınaya 
bile başlamıştır; ancak Konstanze 
kale gibidir, onu kolay kolay 
fethetınek mümkün değildir. 
Pedrillo iyi haberler! e gelir: Firar 
hazırlanmış, ancak kuşkucu 
Osman' ı zararsız hale getirmek 
gerekmektedir. Pedrillo, Osman' ı 

iyice sarhoş eder ve böylece 
Belmonte ve Konstantze ilk kez 
buluşabilirler. Belmonte kısa bir 
kıskançlık sahnesinden sonra 
yatışır ve dört sevgili 
mutluluklarını dile getirirler. 

III. Perde 

Geceyarısı. Kaçış saati gelmiştir. 
Belmonte ve Pedrillo, sarayın 
penceresine dayadıkları 
merdivenle iki kızı aşağıya 
indirirler. Tam bu sırada uyanan 
Hareınağası Osman ınuhafızlarıyla 
gelir ve kaçakları yakalar. 
Osman'ın intikam kıvancı 
sonsuzdur. Sevgililer Paşa'nın 
huzuruna çıkarılır. (Bundan 
sonraki sahne, geç Rokoko 
dümeninde Avrupa'da Türklere 
karşı duyulan büyük hayranlığın 
ilginç bir ömeğidir.) Türk 
paşaları na örnek olam Selim Paşa, 
Belmonte'nin düşınanının oğlu 
olduğunu öğrenmesine karşın, dört 
genci bağışlar ve özgürlüklerini 
verir. Osman çok hırslanır. Herkes 
Selim Paşa'nın yüce 
gönüllülüğünü över; sevgil i ler 
birbirlerine kavuşmanın sevincini 
dile getirirler. 

ABDUCTION FROM 
THE SERAGLIO 
Act 1 

bducted lry pirates , 
Constanze is so/d w Selim 
Pasha, ıogether with her 

maid Blondehen and Pedrillo, 
Belmonte 's valet. Belmonte broken 
hearted, looks desperately far his 
fiancee Constanze everywhere and 
finally finds the palaı.:e where his 
beloved has been made prisoner. 

However, in the eyes of Harem' s 
Chief Eunuch Osmin all fareigners 
are enemies, P edriUo who is aware of 
this, informs his fomıer master that 
Constanze has not yet been promoted 
ıo being the "Favarite" of Selim 
Pasha, but that he, himself is terribly 
warried ıo see Osmin, the Eunuch is 
bestowing all his atterııion on 
Blondehen with whom he, himself is 

madly in love. 

While Belmonte impaıiently awaits 
his promised one, Constanze appears 
but alas, accompanied lry Selim 
Pasha; Belmonte immediately hides . 
Selim Pasha declares his love far the 

1 13 
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first time to Constanze but seeing 
how indifferent s he is to him , gives 
her until the next day to make up her 
mind. Upon leaming this , Pedrillo 
carries out his plans to have Belmonte 
enter the palace dressed as a building 
foreman. 

Act II 
While Blondchen, who is most 
disıurbed by O sm in' s persisıent and 
unrefined advances , succeed in 
keeping him away from her. 
Consıanze 's posiıion is more 
alarrning: Selim Pasha has now 
changed his aııiıude and has became 
more violent as his conquest of her 
seems to be impossible . Pedrillo brings 
good news: He has devised an 
excellent plan of escape , provided the 
suspicious Osmin is kept out of ıhe 
way . Pedrillo manages to get him 
drunk and arranges a meeting 
beıween Consıanze and Belmonte. 
Fallawing a shorı scene of jealousy , 
Belmonte is again under the spell of 
his fiancee 's charrne and the four 
lovers s ing of ıheir happiness . 

Act lll 
Midnighı and ıhe hour of escape is 
upon them. The two girls are sofıly 
trip down ıhe ladder which has beer 
placed at the ir window. But Lo! 
Osmin has been awakened and 
wamed, and arrives with his guards 
and arrests ıhe fugiıives . Filled wiıh a 
s ense of revenge , Osmin is supremely 
happy ' (The scene ıhaı follows is a 
sıriking example of ıhe expression of 
T urcophilia which marked ıhe Rococo 
Epoch. 1 The lovers are broughı to ıhe 
Pasha. Selim Pasha displays here an 
example of ıhe magnanimiıy of 
Turkish Pashas: He grants his 
pardon to all, noıwiıhsıanding wiıh 
ıhe facı ıhaı he knows ıhaı Belmonte 
is ıhe son of his ardenı enemy. 
Osmin is mad wiıh anger while 
everbody cheers and applaudes 
Pasha's generosiıy. The lovers ıhen 
s ing of ıheir happiness and regained 
freedom! 
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1 8 - 2 5.IX 

BRATISLAVA 
2 - 1 5.X 
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28.6. 1 993 ,  Aya İrini Müzesi ,  1 8.30/St .  lrene Church, 6 . 30 pm 

PACO PENA 
MISA FLAMENCA 

THE ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS 
KOROSU/CHORUS 

Koro Şefi/Chorus Master: Laszlo HELTAY 

Thomas Luis de VICTORIA ( 1 548- 1 6 1  1 ) : O Magnum Mysterium 

Cristobal de MORALES ( 1 550- 1 5 5 3 ) :  *Peccantem Me Quotidie *Simile Est Regnum 

Thomas Luis de VICTORIA: *Ave Maria *Pueri Habraeorum 
Koro/Chorus: The Academy of St. Martin in the Fields 

Koro Şefi/Chorus Master: Laszlo HELTAY 

ARA/INTERMISSION 

Paco PENA ( 1 942 )  
Misa Flamenca 

1 .  Canto de Entrada - Siguiriya 2 .  Canto Penitencial - Tientos 3 .  Kyrie - Granainas 4 .  Gloria - Fandangos 
S .  Credo -Peteneras - ]aleos 6 .  Santas - Tanguillos 7 .  Padre Nuestro - Martinete 8 .  Corclero ele Oios - Bulerias 

9 .  Canto Eucaristico y Despedida Remininiscencia del Cordero de Oios-Bamberas-Alegrias 

Şarkıcı lar/Singers 
Ana RAMON - Rafael 
MONTILLA "El Chapparo"
Angel GABARRE "El 
Canario" Ye Ye de CADIZ 

Gitarcılar/Guitarists 
Paco PENA 
Tito LOSADA 
Jose LOSADA 
Diego LOSADA 

V urmaçalgı lar/Percussion 
Jose LOSADA 

Dansçı/Dancer 
Javier CRUZ 

Koro/Chorus: The Academy of St. Martin in the Fields 
Koro Şefi/Chorus Master: Laszlo HELTAY 

®' 
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PACO PENA 

n 942 'de duğan Pacu Pefia, ı 2  
yaşında profesyonel olarak 
topluluklarla çal ışmaya 

başladı, kısa zamanda da flamenko 
eşlikçi olarak tanıml ı . ı 963'de 
Londra'ya gitti ve i lk kez solist 
olarak sahneye çıktı; ilk solo 
resiralini de ı 976'de Wigmore 
Hall'da verdi. Ronnie Scott'un caz 
klübündeki çal ışı, soprano 
Victoria de Los Angele ile Royal 
A lbert Hall'da konseri, John 
Williams ile ortak resitalieri hem 
İngiltere' de, hem de kıta 
Avrupa'sında büyük yankılar 
uyandırdı. ı 983 yılında da 
Amerib'daki ilk resiralini New 
York 'da verdi. 

ı 98 ı 'de Cordoba'da, Ilamen ko 
sanatını kendi doğal ortaınında 
öğrenmek isteyenler için " Paco 
Pefıa Flamenko Merkezi"ni kurdu. 
Flamenko sanatını bir bütün 
olarak göstermek amacıyla 
flamenko topluluğunu oluşturdu 
ve bu toplulukla beraber 
Edinburg, Hong Kong, Acialaide 
(Avu tralya) ,  İstanbu l , Atina 
fest ival lerine katıldı; Londra'da 
Royal Festival Hall, Sadler's Wells 
Tiyatrosu, Barbican ve Royal 
Albert Hall'da sahneye çıktı .  
Daha ilerki yı llarda ünlü Şiiili 
topluluk İnti İ I l imani i le birlikte 
dünyayı dolaşrı. 
ı 983 yıl ında Ram on Montoya 
ödülünü alan sanatçı,  ı 986'cla 
Amerika Gitar Dergisi 
tarafından " En İ yi Flamenko 
Gitarist" seçildi. Paco Pei'ia, 
1 985'den beri Ratterdam 
Konservatuarı'nda ders 
vermektedir. 

VICTORIA llspanyol Rönesans müziğinin 
en büyük ustası kabul edilen 
Thomas Luis de Victoria 

müzik öğrenimine -Morales'in 30  
yı l önce görev yaptığı- Avila 
Katedrali çocuk korosunda 
başlamış, sonra da kutsal kent 
Roma'da şarkıcı olarak yetişmiş; 
ilk bestelerini de Roma'da 
yapmıştır. Öğrenimini 
tamamladıktan sonra öğretmenlik 
yapmış, ı 575'te rahip ünvanına 
ubşmışrır. Bugüne kalan 
eserlerinin çoğunu Roma'da yazan 
Victoria, ı 587'de İspanya'ya 
dönerek Madrir'te Kraliçe 
Maria'nın hizmetine girmiş ve 
ölünceye kadar bu görevini 
sürdürınüştür. O Magnum 
Mysterium, bestecinin en büyük 
eserlerinden biri olarak kabul 
edilir. Dini metnin moda! 
sekanslarla ( Latin Kiliselerine 
Bizans'tan geçen en eski dini 
parça) ve kadanslarla işlendiği eser 
liç bölümdür: Her bölüm de 
gelişen fügleri ve Alleluya ( Allaha 
�lik ür) çağnlarını içermesine 
karşın mistik yapısını yitirmez. 

Victoria'nın Ave Maria adlı 4 
bülüınlü koro eseri ise belirgin bir 
sıcaklık ve yumuşaklık içerir. Basit 
bir meloclik çizgi üzerine güç ve 
kanşık yapıda, senkoplu ritimele 
örlilen Koral esere İspanyol 
vurgusu getirir. 

Victoria'nın Pueri Hebraeorum 
adlı eseri İsa Peygamber'in 
Kudüs'e zaferle girişini temsil eder: 
Törensel alayı yansıtan Fügü 
izleyen basit ezgi ve ilginç 
kaclansların örgüsü eserin usta 
elinden çıktığını gösterir. 

MORALES ı berik yanınadasının ilk büyük 
bestecisi olarak kabul edilen 
Cristobal de Morales, Sevil'de 

doğmuş ve yaşamının sonuna 
kadar da Endülüslü kanı 
taşıınasıyla övünmüştür. Müzik 
öğrenimine Sevil Katedrali'nde 
başlayan ve kentin o zamanki çok 
zengin müzik yaşamı içinde 
gelişen Morales tüm yaşamını dini 
bestelere adaınıştır. A vila ve 
Plasencia kentleri kiliseleri'nde 
koro şefliği yaptıktan sonra 
Roma'ya gitmiş, Papalık 
Kilisesi'nde söylemiştir. ı 54S'te 
İspanya'ya dönünce, en önemli 
görevlerinden biri olan T oledo 
Katedrali koro şefliğine getirilmiş 
ve uzun yıllar orada kalmıştır. 
Onun bu konserde yeralan 
Peccantem me Quotidie adlı 
moreti yoğun ve çağnşımlı 
aniatı mda, sözcüklerin 
üslenmesiyle gelişir. Diğer Moreti 

Simile Est Reagnum ise törensel 
bir çoksesiilikle Filistin'deki 
zaferierin haberini ulaştırır. 

MISA FLAMENCA 
genel bir görüşle, 
bölgesi ile 

nın Kastilya bölgesi 
kültürlerinin sürekli çelişkisi ile 
doğmuş sayılabilir. Akdeniz' e 
açılan Bizans, Arap, Yahudi 
etkileriyle Kastil ya' nın 
kutuplaşınası Endülüs'te oturan 
çingenelerin baskı altındaki 
yaşamlannın doğurduğu özgürlük 
aşkının Flamenko'ya ulaşmasına 
neden olmuştur. Flamenko 
anlayışında da T ann adeta 
doğanın bir parçasıdır ve berrak 
mavi göklerde, altın başaklı 
kırlarda, Sierra Nevada'nın karlı 
tepelerinde, bağlarda, 
zeytinliklerde tecelli eder. İnsanın 
içinde duyulması gereken T ann, 
Flamenko'da dış görüntülerde 
çarmıha gerilmiş, ya da karanfiller 
arasındaki İsa'nın biçiminde 
aranır ve inanç, Endülüslünün 
yüreğinde doğan, gırtlağını yakan 
ve bu kutsal tasvirlere doğru 
yükselen şarkılada belirtilir. 
Kuzey li din adamları bu şarkıların 
bir dini ay in sırasında dikkati 
dağıtabileceğinden çekinınişlerse 
de, Flaınenko Mesi' inde 
şarkıcıların dini metinleri büyük 
bir ustalıkla ve yoğun bir duyguyla 
seslendirdiklerini görmüşlerdir. 

Paco Pena da ı 988'de Polanya'da 
bir konseri sırasında kendisinden 
Wratislava ( Breslav) Dini Şarkılar 
Festivali için bir eser yazması 

istenmişti. Bunu, kendi kanına 
işlemiş olan Flaınenko'da yerine 
getirmeyi bir şeref olarak kabul 
eden Pefıa tümüyle başka bir alana 
yönelmeyi de, her iki kültüre 
duyduğu saygı nedeniyle çekinmiş. 
Ancak bu düşüneeye adeta aşkla 
bağlanarak işe koyulmuş. Bir 
Flamenko şarkının çığlıklannın 
içtenlikli, tutkulu mesaj lan 
içereliğin i; şarkıcının bir öyküyü 
değil, yüreğinden gelen 
duygularını doğaya, ya da T anrıya 
yönelttiğini düşünmüş. Flamenko 
şarkıları Mes'in dini ayinlerine, 
Liturjiye uygulayabilmek için bazı 
değişiklikler yapmış; Cordoba'daki 
katolik kilisesi mensuplarıyla 
birlikte çalışmış ve böylece Misa 
Flaınenca doğınuş . . .  Bu eserde 
Flaınenko geleneğinin melodik ve 
ritmik nüansları liturjik metinlere 
uygulanmış, kafiyel i mısralar sade, 
basit bir dille yansıtılmıştır. 

Mes bir Siguiriya ile, 
Flamenko'nun en ilkel 
biçimindeki gitar solasuyla girer. 
Bu girişi, tıpkı bir müezzinin 
namaza çağrısı gibi duyulan 
Flamenko şarkı izler. Bu bölüm 
Canto de Entrada (Giriş Şarkısı), 
ayine davet şarkısıdır; hem de 
yüzyıllarca Cordoba, Malaga, 
Granada gibi Endülüs 
kentlerindeki camiierin 
minarderinden yansıdığı 
biçimde . . .  Bu çağrıya koro da 
katılır. 

Mes'in 2 .  Bölümü Canto de 
Penitencial (Tövbe Şarkısı) bir 
Tientos biçimindedir. Çok hafif 
gitar eşliğinde zarif bir balaci gibi 
başlar, giderek güçlenir, sonra yine 
hafifçe sona erer. 

3 .  Bölüm, Granada'ya özgü bir 
serenacl biçiminde Granainas ile 
başlayan Kyrie (Tanrım bana acı) 
harikulade bir Endülüs şarkısıdır; 
gitarın girişini izleyen lirik şarkıda 
Sefıor (Senyor) olarak anılan 
Tanrı'nın ayaklarına kapanılır. 

4. Bölüm Gloria, Huelva 
kentinden kaynaklanan bir 
Fandango ( Fanclango de Huelva) 
temposu nda, canlı bir dans 
havasınciaci ır. Yine solo Flamenko 
şarkıcı başlar ve ona koro da 
katılır ve hareketli dans el 
ç ırpmaları (Las Pal mas) ile de 
desteklenir. 

5. Bölüm gitarın tremolosu ile 
giren, Akdeniz kıyısına özgü bir 
Peteneras'tır. Flamenko şarkıcının 

1 1 7 
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dile getirdiği inanç (Credo) Sefior de la vida Engendrado y mı ereada Cmdero de Dios 
romantik bir şarkı gibi başlar; koro Yenimas a Ti Que es el mismo Dios lJUC el Padre Cnrdero de Di os 

da bu havaya katılır. Kadın Las manos tenelidas Por el que todo fue hechn . . .  ay, ay, ay .. Tu que quitas 

şarkıcının yakarışı yükselirken Tu amor a pedir. Que es el mismo Dios que el Padre. Los pecados 
De este mundo 

koro ortamı sakinleştirir. M es' in Dios de la bondad, Que por nosotros los hombres Ten piedad de nosntros. 
bu en uzun bölümü birden Tu que d iste tu sangre Y por nuestra salvacion, ay 

vuruşlarta güçlenir, erkek şarkıcı Por mi, por mi culpa tan grande. Se encamo y bajo del cielo. Cordero de Dins 
Cordero de Dios 

girer. Acının darbeleri, darağacına Porque soy pecador Creemos en un solo Dios . . . Tu que quitas 
götürülen mahkumların yakarışı Hoy busca mi alma 

Se hizo hombre Los pecados 
arasında koro bir ışık gibi belirir. Tu gracia, Sefior. 

Por obra del Espiri tu San tn De este mundo. 
Kederden sevince dönüşen, el Sefior, Dios de la vida Tiempos de Poncio Pilato [}Jnos la Paz. 
çırpmatarla desteklenen canlı bir Concedele a mi alma En la cruz nos dio su sangre, ay 

dansa ulaşan bölüm yine ağır Tu gracia divina Padecio y fue sepultado, ay . . .  CANTO EUCARISTlCO 
tempoda sona erer. Porque soy pecdor Resucito Y DESPEDIDA ( Bamberas) 

6. Bölüm ritınik vuruşlarta Dios mio de mi alma Y de nuevo subio a los cielos Sefior mio yo no soy Jignn 

başlayan Santo (Sanktus) canlı bir AY! ten compasion! Y volver:i con su gloria De que entres en mi casa 
A juzgar vivos y muertns, De que entres en mi casa 

dans olan Tanguillos'tur. Oynak KYRlE (Granainas) Y no tendr:i fin su reino. Pero una palabra tuya 
ritmiyle, "Ole" çağrışlarıyla çekici Sefior, ten piedad, Sefior, ten piedad, 

Creemos en un Dios, unicamente 
Dejara sana mi alına 

ve hareketi id ir. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. El Padre como el hijo y Espiritu Santo 
Senor mio yo no soy digno 

7. Bölümde Kutsal Babamız Sefior, ten piedad, Sefior, ten piedad, 
Espiri tu sefior y dador de la vida (Aiegrias) 

(Padre Nuestro) aslında bir GLORlA (Fandangos) Y en Maria La bendieinn de Dios 

demirci şarkısı olan Martinete ile Sefior, Padre mio La Yirgen que nos dio la esperanza Que T odoıxx.leroso 

canlandırılır. Erkek şarkıcının Dios de la tierra y del Cielo Divina. Padre, Hijo, Espiri tu Santo, ay' 

tipik solo şarkısı "Amin" ile sona Tu gloria y tu nambre 
SANTO (Tanguillos) 

Yenga a nosotros, rndos. 
Humildememe alabamos Sefior, Dios Rey celcstial erer. T odos te adoramos Santo, Santo 

8. Bölüm koro ile çok sakin başlar. Te glorificamns Santo es el Sefior, ay, ay, ay. Padre mio, jesucrisro 

Sefior, Padre mio Santo, Santo Sefior, Dios Rey celestial 
"Cordero de Dios" (T annnın Santo es el Sefior. Hoy tu gracia hemos vivido 
Kuzusu) katalik meslerdeki Y que haya paz en la tierra 

Dios Jel universo 
Y ya nos vanıos en paz 

"Agnus Dei"nin karşılığıdır. En el cielo gloria a Dios 
Dios del universo 

Y ya nos vamos en paz 

Koronun bu hafif girişi, erkek Y que haza paz en la tierra 
Que l lenos estan los cielos 

Gracias, Cordero Divino. 

Flamenko şarkıcıyla birden ritınik Paz para todos los hombres 
Y la tierra de tu gloria Que pa tu reino del cielo 

Que ama nuestro Sefior. 
bir Bulerias'a, Flamenko'nun en Reine la paz en la tierra. Hosanna en el cielo Que no hay 4ue pagar la entra 

aynak, hızlı dansına dönüşür. Santo es el Sefior. Y 4ue la puerta esta siempre 

Sürekli el çırpışlarla canlanan bu Sefior, Padre mio 
Santn, San to 

Abierra de par en par. 

bölüm bir dans davasında sona Dios de la tierra y del cielo 
Santo es el Sefior, ay, ay, ay. Y para ganarlo, Seiior 

Tu gloria y tu nombre Te di go 4ue creo en Ti erer. Humildememe alabamns Santo, Santn Y 4ue te 4uiero y te adorn 
Sonuncu 9. Bölüm bir gitar T odos te adoramos Santo es el Sefior. Y <.jue me muenı por Ti. 
solasunun aç ışından sonra Te glorificamos 

Hasanna en el cielo ( Banıberas) koronun hafif girişiyle başlar. Del cielo que es su morada Hosanna en el cielo Ay, que moment< ı tan grande 
"Canto Eucaristo y Despedida" Nos visira nuestro Rey Bendi to sea el que viene Acabamos de vivir 
(Şükran ve Ayrılış Şarkısı) önce Del cielo que es su morada En el nombre del Sefior Acabamos de vivir 
Bamberas stilinde duyurulurken J u nt os lo adoramos hoy Hosanna en el cielo 

"Tanrım ben buna layik değilim" Y le pedimos su gracia Santo es el Sefior. Hemos bebido de tu sangre 
jesucristo, nuestro Rey. Y hemos comido de Ti 

ağır tempoda ve lirik işlen ir. Santo, Santo Ay, que momento tan grande. 
Gitariarın canlı çalışı ve erkek Di os 

PADRE NUESTRO (Martinete) Tu que quitas los pecados (Aiegrias) şarkıcının yardımıyla hızlı bölüme, 
Jesucristo, nuestro Dios Padre nuestro La hendieiLm de Dios 

Alegrias dansına geçilir. El Ten piedad de tu rebafio Que estas en los cielos Que T odopoderoso 
çırpmalarıyla güçlenen ve kadın Y haz nuestra vida mejor Santificado sea tu nonıbre Padre, Hijo, Espiri tu Santo, ay1 
dansçıların en popüler dansı olan Porque to solo eres Santo. Yenga a nosotros tu Reino Yenga a nosotros, todos. 
canlı "Alegrias de Cad iz" i -liman Sefior, Pare mio .. .  Amen 

H;igase ru voluntad 
Perdona jesucristo Asi en la tierra, como en el cielo. 

kenti Cadiz'e özgü Alegrias- önce 
CREDO ( Peteneras) 

N uestros pecados 
erkek şarkıcı seslendirir. Buna tüm El Pan nuestro de cada dia Con tu bondad infinira 
müzikçiler ve koro da katılır ve Creemos en un solu Oios Danosle hoy Que Janos la Paz 
eser ritmik bir çekicilikte sona 

Padre T odopoderoso Perdonanos nuestras deudas T oJos en Ti creeım ıs 
Creador del cielo y la tierra Asi como nosotros perdonamos 

erer. (Süre 41 ' )  Creador del cielo y la tierra A nuestros deudores 
Y wmo Dios reinar;is! 

CANTO DE ENTRADA 
Y en su Hijo, Jesucristo No nos dejes caer en la tentaeian La bendieinn de Dios. . Amen. 
Hijo unico del Padre Mas libranos del mal, Aınen . . . 

Yenid fieles todos Dios de Dios, Luz de Luz. 
A adorar a Dios CORDERO DE DlOS (Bulerias) 
Que de los cielos vino y se hizo Creemos en un solo Dios Cordero de Dios 
hombre De todo lo visible Cordero de Dios 
Y en la cruz murio. Y de los invisible. Tu que quitas 

CANTO PENITENCIAL (Tientos) Dios verdadero de Oios ... ay, ay,ay .. Los pecados 

Seiior del aınor Dios verdadero de Dios De este ınundo 
Ten piedaJ de nosotros. 
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LAR LUBOVITCH DANS TOPLULUÖU 
THE LA R LUBOVITCH DAN CE COM PANY 

John DAYGER Mia BABALlS Rebecca RIGERT Lane SAYLES 
Susan SHIELDS Dirk PLA TZEK Silvia NEVJINSKY Scott RINK 

Kelly SLOUGH Jeffrey HANKINSON Vernon SCOTT 

Koreograf-Sanat Yönetmeni/Choreographer- Artistic Director 
Lar LUBOVITCH 

İdari Yönetmen/Executive Director 
Richard J. CAPLES 

Topluluk Müdürü/Company Manager 
Anne C. de YELDER 

Tur Yönetmeni/Booking Manager 
Jodi KAPLAN 

Dans Yönetmeni/Dance Director 
John DAYGER 

Işık Tasarımcısı/Lighting Designer 
Craig MILLER 

Sahne Müdürü/Stage M anager 
Maxime GLORSKY 

Işık Sorumlusu/Ligbting Supervisor 
CHfton TAYLOR 

Giysi Sorumlusu/Wardrobe Supervisor 
Victoria GRECKI 

Amerikadaki Tur Ajansı/Addirional American Booking Agent 
Columbia Artists Management Ine. 

Seyahat Acentası/T ravel Agent 
Bill Van HELDEN, Mercury Travel 

Yasal Servisler/Legal Services 
Paul, W eiss, Rifkind, Wharton & Garrison 

M uhasebe/ Accountants 
Leon CONSTANTIN & Co. 

Fotoğrafçılar/Photographers 
Jack MITCHELL, Martha SWOPE 

m GARANTI W BANKASI 

Participation of the Lar Lubovitch Dance Company has been made possible in part through support from the 
FUND FOR U.S .  ARTISTS AT INTERNATIONAL FESTIVALS AND EXHIBITONS, a public/private 

partnership of the National Endowment for the Arts , the United States Information Ageney , 
The Rockefeller Foundation and The Pew Charitable Trusts , with administrative support from Arts International. 

This performance is supported in part by a major grant from the AARON OlAMONO FOUNDATION and 
by contributions from Philip Morris Companies Ine. , Chase Manhattan Bank, Skirball Foundation , 

US Trust Company of New York and the Harkness Foundation for Dance . 



I L \ 1 . 1 ' \ 1 : 1 ) .\ '\. S  • 1 � .\ L I . l :T .\ '\. 1 )  l )A '\. C : I :  

LAR LUBOVİTCH 
DANS 
TOPLULUGU ll ar Lubovitch Dans 

Topluluğu ı 992-93 
sezonunda 2 5 .  kuruluş 

yıldönümünü yepyeni danslar, 
birçok eski klasiğin yeni 
yorumları ve kapsamlı bir 
Amerika-Avrupa turnesiyle 
kutladı. Topluluk geçen 
sezonu n başında ı O dansçın ın 
yeraldığı ve ı 993 baharında 
sahnelenen yeni bir eserin 
koreografisine başladı; 
sonbaharda da bir buz pateni 
yardım kuruluşu adına 
Olimpiyat buz patencileri için 
yıllardır hazırlamış olduğu 
dansların bir bileşimini sundu. 
Topluluk ayrıca 2 5 .  
yıldönümü nedeniyle dokuz 
yıldır sergileınediği Les Noces 
( 1 976) dahil birçok eski 
klasiği sahneledi. Kutlama yılı 
Ocak ayında 
Philadelphia'daki bir haftalık 
gösteri programıyla başlamış, 
ilkbahardaki Amerika 
temsilleriyle sürmüştür. Bu 
kutlama Haziran'da bir ay 
sürecek olan İspanya, 
Alınanya turnesi ve İstanbul 
Festivali'ndeki gösterilerle son 
bulacaktır. Topluluk ayrıca, 
ı 993 yaz aylarında Harleın 

Dans Tiyatrosu ve Paul Taylor 
Dans Topluluğu'yla birlikte 
Amerika'da beş haftalık bir 
turneye katılacaktır. 

Lar Lubovitch Dans 
Topluluğu ı 99 ı -92 
sezonunda, her biri başka bir 
dans topluluğuyla birlikte 
gerçekleştirdiği üç yeni 
koreografiyle çok verimli bir 
yı l  geçirdi. Bu yeni danslardan 
ilki olan ve Mikhail 
Baryshnikov'un "White Oak 
Dance Project" tarafından 
sipariş edilen "Güneşin 
Doğuşunu Beklerken" in 
müziği Paul ve Mary Ford ile 
Johnny Puleo ve Orkestrası 
tarafından hazırlandı .  Lar 
Lubovitch baleyi, kendi 
dansç ılarının yanısıra White 
Oak topluluğunun katılımıyla 
sahnelededi. İkinci yeni 
koreografi olan ve Kennedy 
Merkezi tarafından ısınarlanan 
"American Gesture"ın müziği 
için Charles İves'den sekiz 
parça kullanıldı ve Pacific 
Nortwest Balesi dansçılarıyla 
ortak gerçekleştirildi. Her iki 
dans ilk kez ı 992 N isanında 
New York'da City Center 
Theater'da sahnelendi. 

1 99 ı yıl ında n beri aralıksız 
sahnelenen Sinfonia 
Concertante'nin New 
York'taki ilk temsili de yine 

Waitinı: for the Sunrise: Mia Babalis , Lane Sayles , 

Rchccca Riı:erı, D irk .Plaızek 

Phoıo: Chris Callis 

aynı tarihlere rastladı. 
Philedelphia'daki Annenberg 
Merkezi ile New York " Mostly 
Mozart" Festivali tarafından 
sipariş edilmiş olan bu dansın 
ilk sahnelenişi, "Solisti New 
York" Oda Orkestrası'nın 
eşliğinde bir resiral biçiminde 
2 5 .  Mostly Mozart 
Festivali 'nde yapılmıştı. 

Lar Lubovitch Dans 
Topluluğu, koreografisi 
ı 990'da yapılan Fa ndango ile, 
ülke çapında yayınlanan 
PBS'nin " Harika Gösteriler" 
programında yer aldı .  
Topluluk ayrıca BBC 
T elevİzyonunda da bir saatlik 
bir program içinde "Concerto 
Six Twenty-Two" ile " North 
S tar" ı sahneledi. 

Lubovitch kendi topluluğu 
için 50'den fazla koreografi 
yaptı ve yaratıları ayrıca New 
York Şehir Balesi, Amerika 
Bale Topluluğu, Paris Opera 
Balesi, Danimarka Kraliyer 
Balesi, Stuttgart Balesi, A lvin 
A iley Amerikan Dans 
Tiyatrosu ve Hollanda Dans 
Tiyatrosu gibi topluluklar 
tarafından da sahnelendi. 
Lubovitch, New York Şehir 
Balesi'nin bir siparişi üzerine 
ı 988'de George Gershwin' in 
aynı adlı bestesi üzerine 
"Rhapsody in Blue"nun 
koreografisini yaptı. Dans, 
New York Şehir Balesi'nin 
düzenlediği Amerikan Müzik 
Festivali'nin açılış gecesinde 
sahnelendi. 

Lubovitch'in ayrıca buz dansı 
koreagrafisinin gelişmesi 
konusunda önemli çalışmaları 
vardır. John Curry, Peggy 
Heming ve Dorothy Hamili 
gibi Olimpiyat altın madalyası 
sahipleri için koreografiler 
yaptı; "Uyuyan Güzel" balesini 
Olimpiyat şampiyonu Robin 
Cousins ile Rosalynn Sumners 
için buz balesine uyarladı .  
Bale, Boston WGBH-TV ile 
İngiltere'deki Anglia TV'nin 
ortak projesi olarak her iki 
ülke televizyonunda 
yayınlandı. 

Lar Lubovitch' in ilk sahneye 
çıkışı 1 987'de Broadway'de, 
Tony Ödülü'nü kazandığı 

Stephen Sondheim/James 
Lapine'in müzikali " lnto the 
Woods" ile oldu. 1 993 yıl ı  
başında ise, baş rolleri A l  
Pacino v e  Sheryl Lee'nin 
paylaştığı bir Broadway yapıını 
olan Salome'de yer alan "Yedi 
Peçe Dansı"nın koreografisini 
yaptı. Lubovitch halen ünlü 
besteci J ule Styne ile birlikte, 
film klasikleri arasında yer 
alan " Kırmızı Ayakkabılar'"ın 
müzikal olarak düzenlenmesi 
üzerinde çalışmaktadır. 

Chicago'da doğan Lar 
Lubovitch İowa Üniversitesi 
ile New York'daki J ui l liard 
Okulu'nda eğitim gördü; 
Juil l iard'da Anthony T udor, 
Jose Limon ve Martha 
Graham gibi ünlülerle çalıştı. 
1 968'de Lar Lubovitch Dans 
Topluluğu'nu kurmadan önce 
sayısız modern dans, caz ve 
etnik toplulukta dans etti. 
Lubovitch'in eserleri 
müzikalitesi, rapsodik tarzı ve 
gelişmiş kurgusuyla ün 
yapmıştır. Sanatçının gözalıcı 
ve teknik yönünden gelişmiş 
ve oldukça insancıl öğeler 
içeren koreografileri tüm 
dünyada hayranlık 
uyandırmaktadır. Topluluk 
hakkında, " Dansları tam keyif 
almak için" diyen New York 
Times, "Lar Lubotitch'in 
dansçıları her yönden en iyiler 
arasında sayılmalıdır" diye 
yazmıştır. 

1 2 1  
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LAR LUBOVITCH DANS TOPLULUÖU 
THE LAR LU BC) \1 ITC�l I l)l\ N C�E CC)M Pi\ N 'Y  

CONCERTO • RONDO ( Allegro) WAITING FOR • FOOL TO CARE 

SIX TWENTY�TWO 
Üçlü(frio: John DAYGER, 

THE SUNRISE 
( Aldıracak kadar aptal ) 

Silvia NEV}INSKY, Susan SHILED 
( KONÇERTO 622)  Vernon SCOTT (GÜNEŞiN DOGUŞUNU Dirk PLA TZEK 
Müzik/Music Solistler/Soloists BEKLERKEN ) • TENNESSEE WALTZ 
W. A. MOZART Dirk PLA TZEK, Müzik/Music: Les PAUL ve (Tennessee valsi) 
( Klarnet Konçertosu Rebecca RIGERT, Mary FORD 'dan S şarkı, Scott RINK 
Clarinet Concerto, KV622 )  Susan SHIELDS Johnny PULEO ve Armonika 
Koreografi/Choreography 

Mia BABALIS, 
Topluluğu'ndan 3 şarkı/S songs • VAYA CON DIOS 

Lar LUBOVITCH ( 1 986) by Les PAUL and Mary ( Elveda) 
lş ık/Lighting 

Jeffrey HANKINSON, FORD, 3 songs by Johnny Silvia NEVJINSKY 
Craig MILLER 

Scott RINK, PULEO and his Harmonica 
Lane SA YLES, • SMOKE RI NGS 

• ALLEGRO Kelly SLOUGH 
Gang 

( Duman halkaları ) 
Susan SHIELDS, Koreografi/Choreography Lar Dirk PLA TZEK 
}effrey HANKINSON, ARA/INTERMISSION LUBOVITCH ( 1 992)  

Rebecca RIGERT, FANDANGO G iysiler/Costumes • THERE'LL NEVER BE 

Lane SAYLES Seattle, Dallas, New York ve ANOTHER YOU 

Mia BABALIS, 
Müzik/Music Washington D.C.'deki ucuzcu ( Bir başka sen asla olmayacak) 
Maurice RAVEL, ( Bolero) dükkanlar(fhrift shops in Rebecca RIGERT 

Dirk PLA TZEK, Koreografi/Choreography Seattle, Dallas, New York and Jeffrey HANKINSON 
Kelly SLOUGH, Lar LUBOVITCH ( 1 990) Washington D.C. 
Scott RINK • SABRE DANCE 

lşık/Lighting lş ık/Lighting: ( Kıl ıç dansı) 
• A DAGIO Craig MILLER Craig MILLER Dirk PLA TZEK, 
Jeffrey HANKINSON Mia BABALIS • DEAR ONE, THE WORLD Scott RINK ve Topluluk/and 
Lane SAYLES Lane SAYLES IS W AITING FOR THE Ensemble 

SUNRISE • RUBY ( Pırlanta) ARA/INTERMISSION ( Dünya güneşin doğmasını Topluluk/Ensemble 
bekliyor, sevgil im) 
T opluluk/Ensemble 

FANDANGO: Sylvain Laforrıme/Mia Babalis Phoro: ]ack Micchcll 
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ADAGIOS AND 
HALLELUJAH 
(ADAGlO'LAR VE 
HALLELUYA) 
Müzik/Music 
W. A. MOZART 
Koreografi/Choreogra ph y 
Lar LUBOVITCH 
iş ık/Lighting 
Craig MILLER 
Giysiler/Costumes 
Ann HOULD-W ARD 
( topluluk/ensemble) ,  
PRIAMO ( sol ist/sola) 

İkili/Duet: 
Jeffrey HANKINSON 
Lane SAYLES 
(Klarnet Konçertosu/ 
Clarinet Concerto KV622 )  

Topluluk/Ensemble 
Mia BABALIS, 
Jeffrey HANKINSON, 
Silvia NEVJINSKY, 
Dir k PLA TZEK, 
Rebecca RIGERT, 
Scott RINK, 
Lane SA YLES, 
Vernon SCOTT, 
Susan SHIELDS, 
Kelly SLOUGH 
(Senfoni/Symphony No.40, 
KVS SO) 

İkili/Duet: Mia BABALlS 
Dirk PLA TZEK 
(Obualı Dörtlü, Fa Majör/ 
Oboe Quartet in F Major, 
KV 370) 

Resi tatif/Recitative 
Kelly SLOUGH 

Halleluya/Hallelujah: 
Susan SHIELDS 
(Exsultate Jubilate, KV ı 65 )  

ARA/ıNTERMISSION 

LES NOCES 
( DÜGÜN ) 
Müzik/Music 
Igor STRA VİNSKİ/ 
STRAVINSKY 
(Les Noces) 

Koreografi/Choreography 
Lar LUBOVITCH ( ı  976) 
Giysiler/Costumes 
Anne C. de YELDER 
lşık/Lighting 
Craig MILLER 

GelinfThe Bride 
Rebecca RIGERT 

Damat{fhe Groom 
Scott RINK 

Gelinin akrabaları/ 
Her Parents 
Silvia NEVJINSKY, 
Lane SAYLES 

Damadın akrabaları/His 
Parents: Mia BABALIS, 
Dir k PLA TZEK 
Arkadaşlar/Friends 
Susan SHIELDS, 
Kelly SLOUGH, 
John DA YGER, 
Jeffrey HANKINSON 
ı .  Gelin ile damadın 

Takdimi/ 
The Presentation of the 
Bride and Groom 

2. Ayinler ve Törenleri 
Rituals and Ceremonies 

3. Kutlamalar/ 
The Celebrations . 

Olay, yüzyıllar boyu 
evlil iklerin görücülük 
usulüyle yapıldığı eski 
Rusya'da küçük bir köyde 
geçer. Genç gelinle damat 
birbirlerini hemen hemen 
hiç tanımazlar; kendilerini 
bekleyen katı dini ayinler 
ve törenler sırasında 
tanışacaklardır. Çöpçatan 
ücretini almış, hediyeler 
verilmiştir. ./The setting of 
The W edding is a smail 
viiiage in old Russia where 
the tradition of arranged 
marriages has been practiced 
for centuries . The young 
bride and groom barely know 
each other; they will meet 
only during the strict rituals 
and ceremonies which await 
them . The Matchmaker has 
been paid; gifts have been 
exchanged . . .  

" Düğün"ün giysileri kısmen 
Jordan Schaps' ın değerli 
katkılarıyla 

gerçekleştirilmiştir./The 
costumes for Les Noces have 
been made possible in part 
through a generous donation 
from ] ardan Schaps . 

ARA/INTERMISSION 

MARIMBA 
Müzik/Music 
Steve REICH, ( Mallet ile 
çalınan çalgı, Sesler ve Org 
için M üzik/Music for 
Mallet lnstrument, Voices 
and Organ) 
Koreografi/Choreography 
Lar LUBOVITCH ( 1 976) 
Işık/Lighting: 
Craig MILLER 

Mia BABALIS, 
Jeffrey HANKINSON, 
Silvia NEVJINSKY, 
Dirk PLA TZEK, 
Rebecca RIGERT, 
Scott RINK, 
Lane SA YLES, 
Vernon SCOTT, 
Susan SHIELDS, 
Kelly SLOUGH 
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THE ROYAL BALLET 
(LONDON) 

• • 

KRALIYET BALESI 
(LONDRA) 

Başkan/President: Ekselansları Prenses MARGARET / HRH The Princess MARGARET 
Kurucu/Founded by: Ninette DE V ALOIS 

Baş Dansçılar/ Principals 
Leanne BENJAMIN 
Deborah BULL 
Darcey BUSSELL 
Jose Manuel CARRENO 
Stuart CASSIDY 
Fiona CHADWICK 
Lesley COLLIER 
Jonathan COPE 
Viviana DURANTE 
Sylvie G UILLEMt 
T etsuya KUMAKA W A 
lrek MUKHA MEDOY 
Ashley PAGE 
Karen P A l S  EY 
Errol PICKFORD 
Bruce SANSOM 
Zolt<in SOL YMOSI 

Baş Karakter Artistleri/ 

Kurucu Koreograf/Founder Choreographer: Frederick ASHTON 
Baş Koreograf/Principal Choreographer: Kenneth MacMILLAN 

Kurucu Müzik Yönetmeni/Founder Music Director: Constant LAMBERT 
Baş Balerin/Prima Ballerina Assoluta: Margot FONTEYN 

Yönetmen/Director: Anthony DOWELL 
İdari Yönetmen/Administrative Director: Anthony RUSSELL-ROBERTS 

Müzik Yönetmeni/Music Director: Barry WORDSWORTH 
Yard.Yönetmen/Assistant Director: Monica MASON 

Solistler/Solois ts 
Peter ABEGGLEN 
Anthony BOURNE 
Tracy BROWN 
Elizabeth McGORIAN 
M ichael NUNN 
Sergiu POBEREZNIC 
Genesia ROSA TO 
Christopher SA UN DERS 
Gail TAPHOUSE 
Muriel YALTAT 
lain WEBB 
Rachael WHITBREAD 

Baş Artistieri First Artists 
Gary AYlS 
Larissa BAMBER 
Michelle DA VIS 
Hubert ESSAKOW 
Sally FREDERICKS 

Artistieri Artists 
Angeles BESCOS 
N atalie BOWHILL 
Jane BURN 
Giacomo CIRIACI 
Chloc DA YI ES 
Ann De YOS 
Dana FOURAS 
Mara GALGAZZI 
Violeta GASTON 
Angela GENDALL 
Phi lippa GüRDON 
Matthew HART 
Jonathan HOWELLS 
Benazir HUSSAIN 
Shi N ing LIU 
Claire LIYINGSTONE 
J ustin MEISSNER 
Phil ip MOSLEY 
Leire ORTUETA 

Konuk Şef/Guest Conductor 
Mark ERMLER 

Şefler/Conductors 
Anthony TWINER 
Barry WORDSWORTH 

Konuk Eğitmenleri 
Guest T eachers 
Elizabeth ANDERTON 
Soulaınif MESSERER 
Jurgen SCHNEIDER 

* Knnuk Sanatçı/Guest Artist 
t Baş Konuk Sanatçı/ 

Principal Guest Artist 

Genel Müdür/General Manager 
Peter BROWNLEE 

Sanat Koordinatörü/ 

Principal Character Artists Sara GALLIE Leana P ALMER 
Artistic Co-ordinator 
Christopher NEWTON 

Sandra CONLEY 
David DREW 
Leslie EDW ARDS* 
Stephen JEFFERIES 
Derek RENCHER 
Stephen WICKS 

Birinci Solistleri First Soloists 
Fiona BROCKW AY 
Adam COOPER 
N icola ROBERTS 
N icola TRANAH 
William TREYITT 

Neil GERAGHTY Vanessa PALMER 
Delia HARRINGTON David PICKERING 
Belinda HA TLEY Patricia RO IV AS 
Luke HEYDON Maria T AGLIAPIETRA 
Alastair M ARRIOTT Matthew TRENT 
Natalie McCANN William TUCKETT 
G illian REYIE Joshua TUIFUA 
N icola SEARCHFIELD Christopher WHEELDON 
Neil  SKIDMORE Sarah WILDOR 
Sarah W AL TON 
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The British Council 

Yönetmen Yard./Asst. to the 
Director Jeanetta LAURENCE 

Bale Yönetmeni/Ballet Master: 
Christopher CARR 

Bale Yönetmeni/Ballet Mistress 
Rosalind EYRE 

Baş Dansçılar Repetitörü 
Repetiteur to the Principal 
Artists: Donald MacLEAR Y 

Kıdemli Eğitmen-Repetitör 
Senior Teacher-Repetiteur 
Gerd LARSEN 



Eğitmen-Repetitör 
Teacher-Repeıiıeur 
Alexander AGADZHANOV 

Bale Yönetmen Yard.-Yard.Eğitmen 
Assistant Baller Master & Assistant 
Teacher: Oliver SYMONS 

Bale Eğitmen Yard./Assisıanı Baller 
Mistress: Jaccıui T ALLIS 

Kraliyel Balesi Koreograf 
Grb.Başkanı/ Director, Royal Baller 
Choreographic Group: 
Nmman MORRICE 

Baş Dans Notatörü/Principal Dance 
Noıaıor: Grant COYLE 

Dans Notatörleri/Dance Notators 
Li: CUNLiFFE, Gary HARRIS. 
Mnnica PARKER 

Eğitim Sorumlusu/Education Officer 
Darryl JAFFRA Y 

Sanatçı Eğitimi/Artist-in Education 
Finna MARSHALL 

Baş Piyanist ve Şef/Principal Pianist 
and Conductor: Anrhnny TWINER 

Piyanist ve Şef/Pianist & Conductor 
Ph ilir GAMMON 

Müzik sorumluları/Music Staff 
Ph ilir CORNFIELD, 
Tim QUAL TROUGH, 
Henry ROCHE, Paul STüBART 

Işık Danışmanı/Lightin� Consultant 
Jtıhn B. READ 

Sahne Müdürü/Stage Manager 
Keiıh GRAY 

Sahne Md. Yard./Deputy S ta ge 
Manager: Rehecc:ı HANSON 

Sahne Md.Yard./Assistant Stage 
Manager: Canıle PARKHOUSE 

Kraliyel Operası Teknik Yönetmen 
Yard./ Ass ı. T echnical Director, 
Royal Opera House 
John SEEKINGS 

Teknik Müdür/T echnical Manager 
lan TROW 

Gardrop Müdürü/Wardrobe 
Manager Michael BROWN 

Gardrop Md. Yard./Asst. Wardrobe 
Master: Hugh GRIFFITH 

Gardrop Müdürü/Wardrobe Mistress 
Brenda HUTCHISON 

Gardrop Md. Yard./Asst. Wardrobe 
Mistress: Liz FOYSTER 

Ayakkabı Sorumlusu/Shoe Mistress 
Elaine GARLICK 

Topluluk Fizyoterapisti/Company 
Physiotherapisı: Aileen KELL Y 
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İdari yardımcı/Administrative 
Assistant: Barham BOOROFF 

Basın Sorumlusu/Press Officer 
Amanda JONES 

ANTHONY 
DO WELL 

ı 986'da Kmliyet Balesi'nin 
yilnetmen liğine aıanan 
Anrhnny r\ ı well. h ir tnpluluğun 

yt•nidl'n canlanma dilneminin haşın�..la 
nlan ki�i i\· in gereken ideal koşullara 
sahip h ir sanatç ıdır. Dmvell 20. 
yüzyılın t•n mükemmel klasik 
d:ınsçıLırından biri nlarak bhul 
edilmektedir. Mükemmel stili 
Frederick Ashttın ve Kenneth 
MacMillan gihi ingiltere'nin en ünde 
gelen knrengraflarına yeni baleler 
yaratmaları için hir esin bynağı 
,,Jınuştur. 

Ltındıa'da dtığan Dmvell, hale 
eğitimine Kraliyer Bale Okulu'nda 
başladı .  ilk sahneye çıkışı ise 1 960'da 
Covent G:ırden Opera Balesi'nde 
tıldu. Bir yıl sonra da Kraliyer 
Balesi'ne davet edildi; ilk önemli 
çalışınası ise 1 964'de Aslıton'un The 
Dreams ( Düşler) halesinde 
Anttıineııe Sihley ile Titania ve 
Ohertın rollt·rini dans etmesi oldu. 
Bundan snnra Aslıton'un birçok 
yanıtılarının yanısıra Mnnotones 
( 1 965) .  Enigma Çeşitiemeleri ( 1 968) 
ve "A Mnnıh in the Country" ( Köyde 
bir Ay) ( 1 976) knreografilerinde dans 
etti. 

1 974 yılında Sihley ve Dowell, 
McMillan'ın M:ıntın adlı üç perdelik 
halesinde Mantın ve Des Grieux 
rollerinde sahneye çıktı. 
M:ıcMillan'ın daha sonra 
gerçekleştirdiği iki koreografi onun 
için iinemli karakter nılleri içeriyordu: 
"Pagııclalar Prensi"nde imparator ve 
"Kış Diişleri"nıleki aldaıılmış koca. 
Dnwell ayrıca. MacMillan'ın "Song nf 
ıhe Earıh" (Dünyanın Şarkıs ı )  ve 
An:ıstasia ( Reııvıılia rııliinde) 

balelerinin Kraliyer Balesi'ndeki ilk 
sahnelenmesinde, daha sonra da 
"Roınen ve Juliet"de Romeo olarak 
sahneye çıktı. 

1 978/79 mevsiminde Amerikan Dans 
Tiy:ırrıısu'nda konuk sanatçı olarak 
dans etti. 1 98 1  'de Dowell, 
Metrııpolitan Opera Balesi'nde 
sahnelenen "Le Rossignole"da balıkçı, 
Mabravo ise hiilhiil rölüyle sahneye 
çıktılar. Doweli 1 986'da The Rı1yal 
Baller'nin beşinci sanat yönetıneni 
olarak atandı; 1 972'de Amerikan 
Dans Dergisi'nın iidiiliinü kazandı, 
197 3'de de CBE ( Comınander of the 
British Empire) ünvanını aldı. 

KRALİYET BALESi 
ındra'daki Covent Garden 

Kraliyer Operası 'nda 
lışımılarını yürüten Kraliyer 

Balesi, . nin en büyük ve en 
ünemli hale tııpluluğudur. Topluluğun 
sanat yiineımeni, toplulukla 
dansetmiş en ünlü haletlerinden biri 
olan Anthony Dowell'dır. Böylesine 
ünemli sanatçıları bünyesinde 
harındıran 80 kişilik güçlü bir kadroya 
sahip olan tııpluluk, ı 990'larda yeni 
hir sammal ve teknik düzeye 
erişmiştir. 

Topluluğun geniş repertuarı, üç 
perdelik klasik hale eserleriyle (Kuğu 
Giilü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, La 
Bayadere, Giselle ve Don Quixote 
gibi), gruhun kurucu koreografı Sir 
Frederick Ashton, başkoreograf Sir 
Kenneth MacMillan ile Balanchine, 
David Bintley ve yurt dışından gelen 
konuk knreograflar ile topluluğun 
ıliğer genç koreograflarının 
çalışmalarınJan oluşmaktadır. 

Kraliyer Balesi varlığını - dansçı, 
koreograf ve girişimci, 193 ı yılında 
"Vic-Wells Ballet" adıyla küçük bir 
topluluk ve okul kuran ve Lilian 
Baylis'i kendilerine Sadler's Wells 
Tiyatrosu'nda yer verrneğe ikna eden 
kişi olan -Dame Ninette de Valois'e 
borçludur. (Topluluk ayrıca, Old Vic 
Tiyatrosu'nda da gösteri yapmıştır.) 

Topluluk, ı 939 yılında savaşın 
çıkmasına dek, Sadler's Wells 
Tiymosu'nJa kaldı. ilk 
koreografilerin birçoğu De Valois 
tarafından yapılıyordu ve Alicia 
Markova ile Anton Dolin topluluğun 
en önemli Jansçılarıydı; onlara daha 
snnra Rohert Helpmann da katıldı. 
Margot Fonteyn katiyerine Helpman 
ile başlaılı ve daha sonra onun yerini 
aynı derece yetenekli olan M ichael 
Somes aldı. 

I I .Dünya Savaşı süresince, başta 
ingiltere'de nlınak üzere birçok turne 
yapan tııpluluk 1 946 yıl ında Kraliyer 
Opera Binası'na taşındı. "Sadler's 

Wells Balesi" adını alan topluluk. 
Fonteyn ile birlikte yurtdışında 
yaptığı hir turneyle büyük üne 
kavuştu: 9 Kasım 1 949'da, Ne\\' 
Ymk'da Meırıırolitan Opera 
Binası'nılaki ilk gösterilerini Fonteyn 
ve Helpınann'ın başrollerde dans 
ettikleri "Uyuyan Güzel"le verdiler. 
Giisteri biiyük sansasyon yarattı ,.e 
alkışlar hi tmek bilmed i. De Va lois, 
ıııpluluğu 1 940 ve 1950'ler boyunca 
yiinetıneyi sürdürdü. 1956'da 25 .  
yıldiiniimiinıle topluluğa "Kraliyeı 
Balesi" adını kullanma hakkı verildi. 
Bu diinemıle Aslıton yeni 
kl)ft'l)�rafilerinin çoğunu 
gerçekleştiriyımlu ve 1960'da efsaned 
"Lı Fiile ınal garılee" isimli balesini 
yarattı; 1 963\le de Valois'nin 
ardınılan topluluk yi\netmeni oldu. Bu 
:ır:kl:ı, kııreografi katiyerine Kraliyer 
Balesi'nin kardeş kuruluşu olan 
Sad ler' s Wells Tiyatrosu Balesi'nde 
başlayan Kenneıh MacMillan, 
Cııvent Garılen sahnesi için 
çalışımılar yapmaya başladı. 1 965'de 
gerçekleştirdiği ilk uzun balesi Romeo 
w Julieı ile birden başanya ulaştı. 

Fonteyn primahalerina olarak ,Je,·aın 
t•derhn yeni hir dansçılar kuşağı ,l:ı 
salıneye çıkınaya başladı. Fonteyn'in 
son partnc'ri Ruduli Nureyev ile 1 960-
70 yılları boyunca sahnelediği 
giistl'tiler tüm dünyada derin yankılar 
yarattı. Bu araıla Amoinette Sibley ,.e 
Anthony Doweli  arasında yeni bir 
heraberliğin dl1ğınasının yanısıra 
Merle Park ve -eşine az rastlanan hem 
dansç ı, hem de rol yeteneği olan- · 

Lynn Seymııur gibi genç yıldızlar 
salınede yerlerini alıynrdu. 

MacMillan 1 970'de Aslıton'un 
emekliye ayrılmasıyla yönetmen oldu; 
ancak her ikisi de rıırluluk için yeni 
balder yaratınayı sürdürdü. Aslıton 
"A Mo nı h in the Country" ile 
şaheserlerinılen birini daha 
gerçekleştirdi. MacMillan ise Manon 
( 1 974 ). Ma yeriing ( 1 978) gilıi biiyük 
baleleri n yanısıra bir perdelik "Elite 
Syncııraıions" ( 1 974) ve "Ginria" 
( 1 980) adlı knreografilerini yaptı. 
Daha iince Ramhen Balesi'nde 
çalışmış olan Norman Morrice 
1 977'de MacMillan'ın yerine geçti. 
Daha iince topluluğun baş baleti olan 
Anthony Doweli 1 986'Ja Morrice'in 
Yl'tine yiinetıııen oldu. Torlulukta 
geçirıliği uzun deneyler sonucunda 
gençlere daha çok olanak tanıdı, yeni 
koreografilerin salınelenmesini 
sağladı. Tıırluluk bu dönemde 
A nıstralya. U:akdıığu, Rusya. A nu pa 
w Amerika'cia başarılı turneler 
gerçekleştirdi. 
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1 3 .7 . 1 993 • 2 1 .30/9.30 pm - 14 .7 . 1 993,  1 8.30/6.30 pm • AKM Büyük Salonu/Atatürk Culture Centre Grand Hall 

KRALİYET BALESİ/Tl-lE RC )'{ 
BALLET IMPERIAL 
Müzik/Music 
Piotr i. ÇA YKOVSKİ/ 
Pyotr I .  TCHAIKOVSKY 

Koreografi/Choreography 
George BALANCHINE 

Özgün T asarım/Original 
Designs: Eugene BERMAN 

Uygulama/Realized by 
Anthony DOWELL 

l şık/Lighting: John B. READ 

Orkestra Şefi/Conductor 
Anthony TWINER 

Orkestra/Orchestra 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Ballet 

Dansçılar/Dancers 
1 3 .7 . 1 99 3  
Viviana DURANTE 
Darcey BUSSELL 
Bruce SANSOM 
1 4.7. 1 99 3  
Fiona CHADWICK 
Deborah BULL 
Stuart CASSIDY 

eorge Balanchine 1941 'de 
Baller İrnperial'in 
koreografini yaptığında 

hem Marius Petipa'ya, hem de 
gençliğindeki Petersburg'daki 
klasik balenin görkemine olan 
şükran borcunu ödernek istemişti. 
O yıl yaptığı baleler arasındaki bu 
iki balede (diğeri Bach'ın 2 keman 
konçertosu üzerine Concerto 
Barocco idi ) ,  koreagrafik 
gelişimindeki belirgin atılımı 
ortaya koymuştu. İ lk baleleri, 
üzerinde uzun süredir çalıştığı 
tümüyle plansız olan bir stildeydi. 

Her zaman olduğu gibi 
Balanchine, Baller İmperial'in 
karakterini Çaykovski'nin çok 
daha fazla tanınan Si bemol minör 
konçertosu yerine kendince çok 
daha çekici ve virtüoz üstünlüğü 
olan Sol Majör Op.44 No.2 
Piyano Konçertosunun üzerine 
kurdu. Balanchine konçertonun 
olağanüstü ve tümüyle olan 
müzikalitesiyle kendi 
koreografisini birleştirdi; 
kunçerrodahgirişlerle sahne 
girişlerini aynı biçimde kullandı; 
ancak balede kendine özgü görsel 
karakter ve forın müziğin verdiği 

duyguyla birleştirildi. 

Baller İmperial 5 Nisan 1950'de 
Covent Garden'deki Sadler's 
Wells Balesi tarafından Eugene 
Bennan'ın dekoruyla 
sahnelendiğinde İngiliz 
repertuarındaki ilk Balanchine 
koreagrafisi oldu. Dekor, Baller 
İmperial' in koreografik stiline 
bağlı olarak her zaman önemli bir 
rol oynadı ancak Balanchine 
197 3'de dekoru kaldırarak, çok 
sade biçimde bir fon perdesi 
önünde sahneledi; Petersburg 
mirasından uzaklaşmak istermiş 
gibi de baleye "Çaykovski 
Konçerro No.2" adını verdi. 
1 96 3'de Serman'ın dekorlarını 
Cari T oms'un dekor ve giysileriyle 
değiştiren Kraliyer Balesi, eseri 
197 3'de Balanchine'in amısuna 
uygun olarak yeni adı ve çok daha 
sade biçimiyle sergiledi; ancak 
dekor unsurunun eksikliği çok 
hissedildiğinden 1 985'de 
Chrisropher Le Brun tarafından 
yeniden dekor yapıldı. Şimdi ise 
Anthony Dowell 1 950'deki 
Berman dekorlarını yeniden 
kullanarak, genç bir dansçı 
kadrosuyla olağanüstü müzikalitesi 
ve şiirselliği olan bu baleyi 
yeniden canlandırdı. 

When George Balanchine fim 
creaıed "Balleı 1mperial" in 1 94 1  he 
paid his mos ı resplendenı homage w 
Marius Peıipa and ıhe grandeur of 
classical balleı in the Sı.  Peıersburg of 
his youıh. lı was one of a pair of new 
balleıs he made ıhaı year (ı he other 
was "Concerıo barocco ",  w the 
music of Bach's Concerıo for Two 
Violins) which represenıed a 
significanı step in his choreographic 
progress. The)' were his firsı balleıs ıo 
be emirely ploıless , a st)• le wwards 
which he had been working for same 

time. 

As always for Balanchine, ıhe 
characıer of "Balleı 1mperial" is 
directly derived from ı he music, 
Tchaikovsky's Piano Concerıo No. 2  
( 1 882) in G ,  Op.44, a work of 
comparab/e splendour and keybnard 
virııwsiıy w ıhe herter -known B flaı 
minor Concerıo. 

Balanchine maıches the concerw wiıh 
choreography of excepıional and 
wıally characıerisıic musicaliıy. lı is 
govenıed in outline by ıhe musical 
sırucıure, made c !early correspondenı 

beıween enıries on sıage and those in 
ıhe music , buı the ballcı ereares iı.1 
own visual characıer and fonıı in 
associaıion wiıh the feeling imparıed 
by ı he music . 

"Balleı 1mperial" becanıc ıhe firsı 
Balanchine balleı in ıhe British 
reperwry when it wm sıaged by 
Sadler's Wells Balleı aı Covenı 
Garden on 5 April / 950, wiıh 
designs by Eugene Bennan . De.1ign 
has always been an imporıanı aspecı 
of "Balleı 1mperial " in relaıion w i ıs 
choreographic sıyle , buı in 1 973 
Balanchine removed ıhis and danced 
i ı in basically pracıice garb again.1ı a 
plain backdrop. He alsa renamed it 
Tchaikovsky Concerıo Nn. 2 ,  as if w 
disıance it from ıhe Sı.  Peıenburg 
heriıage . The Royal Balleı,  who had 
replaced ıhe Bennan designs wiıh 
new cosıwnes and decor hy Cari 
T oms in 1 963 , followed 
Balanchine 's wishes and adoJned the 
more ausıere appcarence and ıiıle for 
a revimi in 1 97 3 ,  bııı ıhe dcsi�m 
element was much missed and in 
1 985 ıhere was anoıhcr new decı ır h� 
Chrisıopher Le Brun. Now Anthony 
Doweli has chosen to refıroduce ıhe 
1 950 Bennan designs mıce morc ıo 
complemenı a new generatinn of 
daneers in a balleı of mu.1ical 
spleııdour and majesıic fıocıry . 

LL T 
GEORGE 
BALANCHINE 10 Yıldan fazla kureugrailık 

yapan George Balanchine 
( 1 904-S l )  klasik stili çağda� 

hir anlayı�la sergik·yerek dans 
tarihine en yeni l ikçi yetenek 
olarak ularak geçıııi�tir. 
Petershurg'da doğan Ralanchinl' 
İmparatıırluk Bale Okulu'nda 
eğitim giirdü. Kendi 
kı ıreugrafilerini  sergilc-ınek ü:ere 
kurduğu tuplulukLı Diaghi le,·' in 
dikkatini  çekti ve Diaghile1· < ıt1u 
Rus Balesi kadnısuna ; ı /dı .  
Balanchine, Diaghiiel· iç in 
araların,la Apullu ( 1 928) ve 
"Haşarı Evlat" ( 1 929) ha lerin in de 
bulunduğu un kureugrafi yaptı. 
Linenin Kirstl'in, Balanchine Ne11· 
Yurk'da hir ukul l'l' tupluluk 
kurmayı iinerıııesi ü:erine 19 H'de 
Amerikan Bale Okulunu kurdu. 
Biiylece, 1 948\le New Yurk Şehir 
Balesi ad ını  alan 1·e Linculn 
Merke: i 'nin yerle�cn t< ıpluluğun 
tL'ıneli atılıııı� uldu. 

Balanchine " Kağıt Oyunu", 
" Perinin Öpüçüğü" , " Agun", 
nConcerto Ran ıco ı'' . ' 'Keman 
Kunçertusu", " 3  Biilüııı lü Senfuni" 
ve " Du Majiir Senfuni" dahil 
Srravinski 'n in ınü:iğini hirç�ık 
koreografisinde kullandı. 



A MONTH IN THE 
COUNTRY 
(KÖYDE BİR AY) 
Müzik/Music: 
Frederic CHOPIN 

Düzen le me/ A rranged by 
John LANCHBERY 

Kı ıreugrafi/Chore< ıgraphy: 
Frederick ASHTON 

Dekor ve Giysiler 
Scenery and Costuınes: 
Julia Trevelyan OMAN 

l�ık/Lighıing: William BUNDY 

Orkestra Şefi/Conductm: 
Anthony TWINER 

Orkestra/Orchestra: 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Ballet 

Dansçılar/Dancers: 

Sylvie GUILLEM 
Zoltan SOL YMOSI 

S{Jonsor/S{xmsorcd ( 1 976) by 
The Linbury Trust 

A shton oldukça uzun 
süren bir sessizlik 
düneminden sonra 

1 975 'de Turgenyef'in " Kiiyde 
bir Ay" adlı piyesi üzerine 
yeni hir bale hazırlamaya 
koyuldu. Müzik olarak da 
John Lanchbery tarafından 
düzenlenen Chopin'in " Liı c i  
darem üzerine Çeşitlemeler", 
" Polonya Şarkıları üzerine 
Fantezi " ,  " Andan te spianato" 
ve " Büyük Polonaise" adlı 
bestelerini seçt i .  Ashtun ve 
tasarımcısı Julia T revelyan 
Oımın balenin, piyesin ilk 
sahnelendiği 1 870'lerin başı 
yerine, yazıldığı 1 850 yılına 
uygun olmasına karar verdiler. 

Doğal olarak piyesdeki 
olayların önemli derecede 
kısıtlanması gerekiyordu; 
ayrıca dansa çevrilemiyecek 
olan dramatik olaylar ve 
psikoloj ik karışıklıklar vardı. 
Ashton temel olay üzerinde 
durarak, genç öğretmeni, 
onun ev halkıyla olan 
il işkilerini ve onlar üzerindeki 
etkisini ele alınaya karar 
verdi .  

Ashron "Kiiyde bir  Ay" ın 
yapısının, dans pasaj larıyla 
(Arya' larla ) resitatif. 

B A LE \' F  D A N S  • I �A LL FT A !'J D  D A N C F  

interlud' leri n birbirini 
izlemesinden dolayı opera 
tarzında, hatta Mozart'vari 
olduğunu siiylemektedir. 
Turgenyef' i derinlemesine 
okuduktan sonra, yazarın tarif 
ettiği bazı hareketleri alarak 
onları baledeki karakteriere 
uygulamıştır. Ashton Düş'te 
(The Dream )  de olduğu gibi, 
ranınmış bir piyesi harekete 
çevirmek gibi sınırlı bir 
niyetle yol çıkmış, ancak 
sonunda tümüyle kendine 
özgü bir birşey yaratmıştır. Bu 
bale Asht<ın'un aşk 
k<ınusundaki 
açıklamalarından biridir; 
ancak bu defa aşk, çeşitli 
nedenlerden dolayı semere 
vermez ama yine de yaşamına 
girdiği kişileri değiştirir. 

" Kiiyde bir Ay" ın 1 2  Şubat 
1 976'da Kraliyer 
Operası'ndaki ilk 
sahnelenişinde Lynn Seymour 
"Natalia Petrovna", Denise 
Nun n " Vera" ,  Anthony 
Doweli " Beliaev",  Alexander 
Grant "Y slaev" ,  Derek 
Rencher " Rakirin"  ve Wayne 
Sleep de " Kolia" olarak dans 
etmişlerdir. 

I n /9 7 5 , afıer a considerable 
fJeriod of fallowness, Ashwn 
embarked on the creation of a 
new ballet, on Turgenev's play 
"A Monıh in the Counıry " .  He 
chose music by Chopin: the 
Variaıions on "La ci darem" 
from Don Giovanni, the 
"Fantasia on Polish Airs", and 
the "Andanıe spianaw" and 
"Grande Polonaise" ,  which were 
modified by John Lanchbery . 
Ashton and his designer, ]ulia 
Trevelyan Oman, decided w set 
"A Month in the Counıry" in 
1 850, the year the play was 
written, rather than in the early 
1 870s, when it was firsı 
performed. 

I ı was necessary, of course, w 
condense the acıian of the play 
considerably . Mor e over, ıhere 
are dramaıic incidents and 
psychological complexities that 
cannot be translated inw 
dancing. Ashwn concentraıed 
on the central situation, 
revolving round the young ıuwr 

and his effect on the various 
members of the househo/d and 
their relationship, which could be 
so ıranslated. 

Ashwn said that the structure of 
"A Month in the Country " is 
operatic, almosı Mozartian, wiıh 
passage s of dance ( "arias ") 
altemating with interludes of 
"recitative" .  He read Turgenev 
closely and took cerıain gesıures 
T urgenev deseribed and gave 
them to the characters in the 
ballet. As wiıh ''The Dream", 
Ashton sıarted out with with a 
limited inıenıion of trans/ating a 
well-known play into mavement 
and ended up creating something 
emirely his own . His ballee is 
anather of his sıatemenıs on the 
subject of love, in this case love 
that for various reasons does not 
come w fruition and ye ı 
transfigures those whose lives it 
touches . 

The first performance of "A 
Monıh in the Country " took 
place at the Royal Opera House 
on 1 2  February 1 976 with Lynn 
Seymour as Naıalia Peırovna, 
Denise Nunn as Vera, Anthony 
Doweli as Beliaev, Alexander 
Grant as Yslaev, Derek Rencher 
as Rakitin and Wayne Sleep as 
Kolia . 

FREDERICK 
ASHTON 

Photo: Zoe Dominic n. ngiliz Balesi 'ni  Frederick 
Ashton'sız ( 1 904-88) 
düşünmek neredeyse 

olanaksızdır çünkü Ashton'ın 
eserleri klasik İngiliz bale 
anlayışını temsil eder. 
Önceleri öğretmeni Maria 

Rambert, sonra da N inetre de 
Valois'nın ışığında, Ashton, 
İngiltere'deki sürekliliği olan 
ilk iki bale topluluğunun 
kuruluşunda ve geliş iminde rol 
oynamıştır. Büyük bir balet 
olmayı isteyen sanatçı, 
Karsavina, Lopokova, 
Markova ve Fonteyn' e eşlik 
etmiştir fakat Ashton'un asıl 
başarılı olduğu alan 
koreografidir ve ünlü 
koreograf, diğer dansçılar için 
yarattığı rollerle anılır. 

Ashton opera, film, revü ve 
müzikal komediler ve sonraları 
da operalar için koreografi 
yapmıştır. Kısa sürede 
İngiltere sınırlarını aşarak 
New York, Monte Carlo, 
Paris, Kopenhag ve M ilano 
gibi merkezlerde baleler ortaya 
koymuştur. Fakat SO yıldan 
fazla bir süre boyunca, balet, 
yönetmen ve herşeyden 
öneml isi de koreograf olarak 
Kraliyer Balesi 'ne olan 
bağlılığını sürdürmüştür. 

Zekası, çalışma hevesi ve 
üstün tekniği Ashton'un 
"Caprio! Suite" ve " Façade" 
gibi bazı ilk eserlerini 
günümüze dek yayakta 
tutmuştur. 1 930'larda yarattığı 
dans süitleri ( Les Rendezvous, 
Les Patineurs) birçok ünlü 
konusuz bale serisinin 
oluşumunu sağlamıştır: 
Symphonic Variations, Scenes 
de ballet, Valses nobles et 
sentimemales ve Monotones. 
1 948'da sahnelediği 
Cinderella balesi üç perdel ik 
i lk balesidir. Ashton'ın 
Wedding Bouquet'ten daha 
komik ya da Dante 
Sonata'sında daha traj ik  çok 
az eser vardır. ihmal edilen 
eski eseriere hayat verdi ( La 
Fiile mal gardee, The T wo 
Pigeons) ,  dansta klasik sanatı 
yeniden yarattı (The Dream, 
A Mounth in the Country) ve 
çağın havasını yansıtan eserler 
verdi ( Les Masques, J azz 
Calendar) .  
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GLORIA 
M üzik/Music 
Francis POULENC (Gloria, 
Sol Majör/Gloria in G Major) 
( Salabert Yayınları, Paris/ 
U M P'n in  izniyle/by 
permission of Edit ions 
Salabert, Paris/UM P )  

Koreografi/Choreography: 
Kenneth MacMILLAN 
Dekor ve giysiler/Scenery and 
Costumes: Andy KLUNDER 
lşık/Lighting: Bill BESANT 
Orkestra Şefi/Conductor: 
Anthony TWINER 
Orkestra/Orchestra: 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Baller 
Koro/Chorus: 
İstanbul Devlet Opera Korosu 
Istanbul State Opera Chorus 
Koro şefi/Chorus M aster: 
Gökçen KORAY 
Soprano: Nursel ÖNCÜL 

Dansçılar/Dancers: 
1 3 . 7 . 1 993:  
Leanne BENJAMIN 
Stuart CASSIDY 
Michael NUNN 
1 4.7 . 1 993: 
Viviana DURANTE 
Christopher SAUNDERS 
Jonathan COPE llenneth MacMillan ' in 

Vera Brittain' in  
"Gençl ik 

Vasiyetnamesi" adlı 
yapıtından esinlendiği Gloria, 
ilk kez Kraliyer Balesi 

Stuart Cassidy/Gloria 

BALE VE DANS • BALLET A N D  DANCE 

tarafından 1 3  Mart l 980'de 
sahnelendi. MacMillan müzik 
olarak da Pmılenc' in son 
bestelerinden biri olan 
Mes'inden Gloria bölümünü 
seçt i .  Koussevitsky Vakfı 
tarafından sipariş edilmiş olan 
eser i lk kez 20 Ocak 1 96 1 'de 
Bostan'da seslendirilmiş ,  bir 
ay kadar sonra da Avrupa 
prömiyeri Pmılenc' in doğduğu 
kent olan Paris'te Champs
Elysees Tiyatrosu'nda 
yapılmıştır. Poulenc Latince 
metni altı bölüme ayırarak, bir 
so lo soprano, karışık koro ve· 
orkestra için bestelemiştir. 

Kenneth MacMillan 's "Gloria " ,  
inspired b y  Vera Brittain's 
"T estamenı of Youth " was first 
performed by The Royal Ballet ,  
on 13 March 1 980 . MacMillan 
ıumed to Poulenc's serting of the 
Gloria from the Ordinary of ıhe 
Mass , one of che composer's !ası 
works . lt was commissioned by 
the Koussevitzky Foundation 
and first fJerformed at Bosıon , 
Massachusetts , on 20 ]anuary 
1 96 1  . Less than a month later it 
was given its European premiere 
in Poulenc's native Paris , in the 
Theiitre des Champs-Elysees . 
Poulenc's secting divides che 
Latin ıexı inıo six secıions , 
involving a solo soprano , mixed 
chorus and orchesıra. 

KENNETH 
MACMILLAN 

l'how: Anthony Crickmay 

K enneth MacMillan 
koreografi lerinde w 

seçtiği konularla halenin 
sınırlarını çok i leriere giitürmüş 
bir sanatçıdır. Ondan iince 
hiçbir koreograf, kimi 
edebiyatta, kimi kendi hayal 
gücünde canlandırdığı, kimi de 
gerçek yaşamdan kaynaklanan 
karakterlerin yer aldığı 
karmaşık ve dramatik 
olaylardan bu denli cesurca 
yararlanmayı göze alamamıştır. 

Dunferınline'de ( İskoçya) 
J 929'da doğan MacMi llan 
Sadler's Bale Okulu'nda 
(günümüzdeki Kraliyer Balesi) 
eğitim gördii. İlk deneysel 
koreografilerini yaptığı Sadler's 
Wells Tiyatro Balesi'nin 
kurucularından biridir. 
Kazandığı başarı üzerine 
19S S'de De Yalois ona 
Stravinski'nin müziği üzerine 

Photo: Ldie E. Sparr 

Danses Concertantes balesini 
ısmarladı. Mükemmel bir 
dansçı olarak Covent Garden 
topluluğuyla dans etti; daha 
sonra Sadler's Wells' e döndü, 
ancak zamanla dans etmekten 
vazgeçerek gerçek tutkusu olan 
koreografiye yöneldi. Kafka'nın 
bir iiyküsü üzerine yaptığı The 
Burnıw'da genç bir Kanadalı 
dansçı olan Lynn Scymour' u ve 
onun olağanüstü yeteneğini 
keşfetti. The lnvitation'da 
( 1960)'da ona verdiği güçlü 
rolle çağımızın en büyük 
dansçılarından biri olmasına 
neden oldu. 

MacMillan, çok verimli bir 
diineminde kısa balelerden 
" Bahar Ayini" ( 1 962) gibi 
büyük topluluk çalışınalarına 
yiineldi. 1 96S'de Lynn 
Seymour ve Chrisropher 
Gable'ın dans ettiği ilk büyük 
balesi Romeo ve Juliet'i 
gerçekleştirdi. Daha sonra 
Seymour için epik Anastasia'yı, 
Antoinette Sibley'in dans 
ettiği Manon'u yaptı. Bunları 
Prens Rudolf'un yaşamının 
caniandınidığı Mayerling, 
İsaelma Duncan' ın yaşamı 
konusundaki İsadora ve 
Pagoda'lar Prensi izledi. 
1 99 J 'de Winter Dreams( Kış 
Hülyaları ) ,  bir yıl sonra da 
1 993 'de -ölümünden sonra 
verilen- Laurence Olivier 
Ödülü'nü aldığı The Judas 
Tree( Erguvan Ağacı )  adlı 
balelerini gerçekleştirdi. 
Kenneth MacMillan'ın yaşamı 
1 992 Ekiminde Mayerling'in 
yeniden sahnelenmesinin ilk 
temsilinde bir kalp kriziyle son 
buldu. 

MacMillan ayrıca Stuttgarr'ta 
da (Song of the Ean ve 
Requiem) koreografiler 
hazırladı; Alman Opera 
Balesi'nde bale yönetmenliği, 
1988'de de Houston Balesi'nde 
yardımcı sanat yönetmenliği 
yaptı. Tiyatro eserleri yönetti 
ve ödül kazanan televizyon 
yapımlarında görev aldı. 
Yaptığı en son koreografi de 
ödül kazandığı Kraliyer Ulusal 
Tiyatrosu için gerçekleştirdiği 
Carousel oldu. 1 983 '  de ise 
şövalyelik madalyasını almıştı. 
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KRALİYET BALESİ/Tl- l E  ROYAL BALLET 
MAYERLING 
( Bale 3 Perde- Baller in 3 Acts) 

Müzik/Music: Franz LISZT 

Orkestra düzenlemesi 
Amınged and urchcstrated by 
John LANCHBERY 

K( ıreugrafi/Ch( ıreugraphy 
Kenneth MacMILLAN 

Dekur/Designs 
Nicholas GEORGIADIS 

Senaryo/Scen:ırio 
Gillian FREEMAN 

lşık/Lighting: John B. READ 

Orkestra/Orchestra 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Baller 

Bu yapıt koreograf tarafından, 
Kraliyer Ballesi'nın kurucu ko
reografı olan Sir Frederick 
Ashton'a ithaf edilmi�tir. 

This baller was dedicaıed by ıhe 
choreografıher w Sir Frederick 
Ashıon , Founder ChoreograJıher 
of the Royal Balle t .  

Yapım sponsorluğu/ 
Producrion sJıonsored ( 1 978) lıy /13M 
Uııired Kinı:dom Lrd. 

lrek MukluımedovNiviana Duran te 

Dansçılar/Dancers: 

ı 6.7 . ı 99 3 :  
Zoltan SOL YMOSI 
Leanne BENJAMIN 
Fiona CHADWICK 
ı 7 .  7 .  ı 993 ( ı  6. 30/4 . 30 pm):  
Michael NUNN 
Gillian REVIE 
Genesia ROSA TO 
ı 7. 7. ı 993 ( 2 1 . 30/9.30 pm):  
lrek MUKHAMEDOV 
Viviana DURANTE 
Lesley COLLIER 

MAYERLİNG 
Avusturya-Macaristan Veliaht 
Prensi Rudolf ile ı 7 yaşındaki 
Mary Vetsera'nın ölümlerinin 
gerçek nedeni, sarayın olayı he
men iirthas etmesiyle asla ortaya 
çıkmamıştır. Rudolfun Belçikalı 
prenses Stephanic ile politik, an
cak mutsuz bir evlilik yapması, 
Macar mill iyetçilerine duyduğu 
yakınlık ve babası İmparator 
Franz Jnsef in baskısı ,  hiç şüphe
siz Mayerling'de meydana gelen 
faciayı neden oldu. Anılar ve 
mektuplar Rudolfun kötü ahlak
lı  ve zaman zaman da şiddet yan
lısı karakterini, Mary'nin ise aşk 
için ötebilecek kadar tutkulu bir 

Phoro: Leslie E.  Spatr 

kız olduğunu ortaya koymakta
dır. 

GİRİŞ: Şafaktan biraz önce 
Heil igenkreuz mezarlığı. 

Perde I 

SAHNE ı :  Viyana'daki 
imparatorluk sarayı Hofburg'daki 
balo salonu. 

Veliaht Rudolf, Belçikalı Prenses 
Stephanie ile evliğinin kutlandı
ğı baloda, Prenses Louise' e açık
ça kur yaparak hem ailesini, hem 
de gelini kızdırır. Yalnız kalan 
Rudolf, Kontes Larisch ve küçük 
kızı Mary'yi takdim eden 
Barones Vetsera ile karşılaşır. 
Konuşmaları, ülkelerinin ayrılma 
isteğini hareketli biçimde savu
nan ve Rudolfun arkadaşları o
lan dört Macar subay ı tarafından 
kesilir. Kontes Larisch döner ve 
Rudolf ile olan eski samimiyerini 
yeniden canlandırmak ister. 
İ mparator onları bulur, kızgın bir 
biçimde Rudolfa karısına dön
mesini emreder. 

SAHNE 2: Hofburg'da 
İ mparatoriçenin dairesi. 

İ mparatoriçe Elisabeth balodan 
dairesine dönmüş ve nedimesiyle 
birlikte dinlenmektedir. Rudolf, 
eşine gitmeden önce onu ziyaret 
eder. Bu zorlama evlilikten dola
yı ınutsuzdur ve iınparatoriçenin 
sempatisini kazanmak ister. 

Sahne 3: Hofburg'da Rudolfun 
dairesi. 

Stephanie gerdek gecesi için ha
zırdır. Rudolf sevişmeden önce 
onu tabancayla korkutur. 

Perde ll 

SAHNE 1 :  Taverna. 

K ıyafet değiştirmiş olan Rudolf 
ve Stephanie tavernaya 
Bratfisch ile birlikte gelirler. 
Stephanie'yı mutsuz gören 
Bratfisch onu eğlendirmek için 
elinden geleni yapar. Fahişeler 
hınç içinde müşterilerinin dik
katini çekmek isterler. 
Stephanie iğrenerek tavernayı 
terkeder. Rudolf sevgilisi M itzi 
Caspar ve Macar dostlarıyla ilgi
lenir. Polis tavernayı basınca 
Rudolf, M itzi ve Macar subaylar 

saklanır. Tutuklamalar yapılır ve 
polis gider. Rudolf sürekli göz
lenmenin yarattığı ümitsizlikle 
Mitzi'ye birlikte intihar etmeyi 
önerir. Kont T aafe, Rudolfun 
tavernacia olduğunu bilerek içeri 
girer. Rudolf saklanır, ancak 
Mitzi onun orada olduğunu 
Konta işaret eder ve beraber gi
derler. 

SAHNE 2: T avernanm dışında. 
Rudolf dostlarından ayrılırken, 
Kontes Larisch ona Mary 
Vetsera'yı tanıştırmanın yolları
nı arar. 

Sahne 3: Vetsera'ların evi. 
Kontes Larisch arkadaşı Barones 
Vetsera'yı ziyaret eder; Mary dal
gm biçimde Rudolfun resmini 
seyretmektedir. Bir deste oyun 
kağıdı alır ve Mary'nin falına ba
kar, romantik düşlerinin gerçek
leşeceğine onu inandırır. Mary 
ona, Rudolf için bir mektup ve
rir. 

Sahne 4: Hofburg sara yı .  

Franz Josefin doğuıngünü kurla
nırken Kont Taafe, Rudolfun 
karşısına bir politik broşürle çı
kar. Bu arada 'Bay' Middleton 
başbakana oyuncak bir puro ve
rir, bu da Rudolfu çok eğlendi
rir. Elisabeth imparatora dostu 
Katherina Schratt' ın bir portre
sini verir. Havaifişekler 
Elisabeth ile 'Bay'ın dışında her
kesin dikkatini çeker. Rudolf on
ların birbirine kur yaptıklarını 
görür ve buna içerler. 
Havaifişeklerin yeniden başla
ınası Kontes Larisch'e, Mary'nin 
mektubunu kullanarak Rudolfla 
eğlenme fırsatını verir. 

SAHNE 5 :  Hofburg'da 
Rudolfun dairesi. 

Mary ile Rudolf ilk kez gizlice 
buluşurlar. 

Perde lll 

SAHNE ı :  Şehir dışında, krallık 
atış alanı. 

Eğlenceli başlayan gün, 
Rudolfun kendinden geçmiş bi
çimde sağa sola ateş etmesi ve 
saray erkanından birini öldürme
si, imparatoru da kıl payı kaçır
ınasıyla bir faciaya dönüşür. 
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SAHNE 2: Hofburg'da 
Rudolf'un dairesi. 

İmparatoriçe Kontes Larisch'i 
Rudolf ile yakalar ve Mary'nin 
dışarda beklediğinden habersiz, 
onu kovar. Mary Rudolf ile bulu
şur; Rudolf Mary'e birlikte inti
har etmeyi teklif eder. 

SAHNE 3: Mayerling'deki av 
köşkü. 

Kont Hoyos ve Prens Philipp ile 
birlikte içki içen Rudolf'un, on
lara kendini iyi hissetmediğini 
söylemesi üzerine, diğer ikisi gi
der. Bratfisch Mary ile gelir; 

Rudolf kendilerini eğlendirmesi
ni Bratfisch'e emreder. Bratfisch 
onların kendisiyle ilgilenmedik
lerini farkederek çıkar. Rudolf 
artan bir tutkuyla Mary ile sevi
şir. Morfin iğnesiyle sinirlerini 
gevşettikten sonra Mary' i bir kez 
daha kucaklar ve onu vurur. 
Rudolf, tabanca sesini merak e
den Loschek, Hoyos ve Philipp' i 
teskin eder; yalnız kalınca da 
kendini vurur. 

EPİLOG: Şafaktan önce 
Heiligenkreuz mezarlığı. 

MAYERLING 
The ıruıh abouı ıhe double deaıh of 
Crown Prince Rudolf of Ausıria-

lrek Mukhamedov/Lesley Collier 

BALE VE DANS • BALLET AND DANCE 

Hungary and ıhe 1 7-year-old 
Mary Vetsera has never been es
ıablished because of an instanı co
urt cover-up. Rudolf's unhappy po
liıical marriage ıo Princess 
Sıephanie of Belgium, his involve
menı wiıh ıhe Hungarian separa
ıisıs ' ca use , and ıhe oppressive op
posiıion of his faıher, Emperor 
Franz ]oseph, undoubıedly moıiva
ıed ıhe desperaıe conclusion aı 
Mayerling. Memoirs and leııers re
veal ıhaı Rudolf was a depraved 
and ofıen violenı prince , and Mary 
an obsessive girl only ıoo ready ıo 
die for ıhe idea of love . 

PROLOGUE: The cemeıery aı 
Heiligenkreuz before dawn. 

ACT I 
SC ENE 1 : The hallroom aı ıhe 
Hofburg (/mperial Palace) , 
Vienna. 

Aı ıhe hall ıo celebraıe his wedding 
ıo Princess Sıephanie of Belgium, 
Crown Prince Rudolf offends his 
parenıs and bride by flirıing openly 
wiıh Princess Louise . Lefı alone, 
Rudolf meeıs Counıess Larisch and 
Baroness Vetsera, who inıroduces 
her young daugıher, Mary . They 
are inıerrupıed by four H unganan 
officers , friends of Rudolf, who for
cefully plead ıhe separaıisı cause of 
ıheir . Counıess Larisch re-

Photo: Leslie E. Spaıt 

ıums and ıries ıo revive ıhe inıi
rnacy of her pası relaıionship wiıh 
Rudolf. The Emperor discovers 
ıhem and angrily orders Rudolf ıo 

reıum ıo his wife. 

SCENE 2: The Empress's aparı
menıs aı ıhe Hofburg. 

Empress Elisabeıh has reıired from 
ıhe hall and is enjoying ıhe com
pany of her ladies-in-waiıing. 
Rudolf visiıs her before going ıo his 
bride . He is unhappy aı his enfor
ced marriage and aııempıs ıo enga
ge ıhe Empress's sympaıhy. 

SCENE 3: Rudolf's aparımenıs aı 
ıhe Hofburg. 

Sıephanie is prepared for ıhe wed
ding nighı. Rudolf finds her alone 
and, be fare making love ıo her, ıer
rifies her wiıh a revolver . 

ACT II 
SC ENE 1 :  A noıorious tavem. 

Accompanied by Braıfisch, Rudolf 
and Sıephanie arrive aı ıhe tavem 
in disguise. Seeing ıhaı Sıephanie is 
unhappy , Braıfisch does his bes ı ıo 
am use her. The whores are resenı
ful and ıry ıo recapıure ıhe aııenıi
on of ıheir clienıs. Sıephanie leaves 
in disguesı. Rudolf devates his aı
ıenıion ıo his misıress , Miızi 
Caspar, and ıo his Hungarian fri
ends . There is a palice raid , during 
which Rudolf, Miızi and ıhe 
Hungarian officers hide . Arresıs a
re made and ıhe palice leave . In a 
mood of despair broughı abouı by 
ıhe comtanı surveillance , Rudolf 
suggesıs ıo Miızi ıhaı ıhey should 
com mi ı suicide ıogeıher. Counı 
T aa fe enıers , having been informed 
ıhaı Rudolf is in ıhe tavem. Rudolf 
again conceals himself, buı Miızi 
indicaıes his presence ıo ıhe Counı, 
wiıh whom she deparıs. 

SCENE 2: Outside ıhe tavem. 

As Rudolf leaves his friends , 
Counıess Larisch, aware of his i
denıiıy , conırives ıo presenı Mary 
Veısera, whom she is osıensibly 
chaperoning. 

SCENE 3 :  The Vetsera house. 

Counıess Larisch calls on her fri
end Barone ss Vetsera, and finds 
Mary absorbed by a porıraiı of 
Rudolf. She takes a pack of cards 
and ıells Mary ' s forıune , assuring 
her that her romantic dreams will 
c ome ırue . Mary gives her a leııer 
for Rudolf. 

SCENE 4 :  The Hofburg. 

During Franz ]osef's birıhday ce
lebraıion Counı T aafe confronıs 
Rudolf wiıh a poliıical pamphleı .  
Aı ıhe same ıime 'Bay' Middleıon 
aifers ıhe Prime Minister a joke ci
gar , greaıly am us ing Rudolf. 
Elisabeıh presenıs ıhe Emperor 
wiıh a porıraiı of his 'friend' 
Katherina Schraıı. A firework disp
lay diverıs everyone excepı 
Elisabeıh and 'Bay ' .  Rudolf obser
ves ıheir amorous exchange and is 
biııerly resenıful. The resumpıion 
of ıhe fireworks gives Counıess 
Larisch ıhe opporıuniıy ıo ıease 
Rudolf wiıh Mary 's leııer. 

SCENE 5: Rudolf's aparımenıs aı 
ıhe Hofburg. 

Mary and Rudolf meeı in seeret for 
ıhe firsı time. 

ACT III 
SC ENE 1 :  Counıryside -
a royal shooı. 

The pleasanı day is shaııered when 
Rudolf unaccountably fires wildly , 
killing a member of che courı and 
narrowly missing che Emperor. 

SCENE 2 :  Rudolf's aparımenı aı 
che Hofburg. 

The E m press discovers Counıess 
Larisch wiıh Rudolf and dismisses 
her, unaware ıhaı Mary is waiıing 
outside. Mary joins Rudolf, who 
asks her ıo die wiıh him. 

SCENE 3: The hunıing lodge aı 
Mayerling. 

Rudolf, drinking wiıh Counı 
Hoyos and Prince Philipp, indicaıes 
ıhaı he is un well and ıhey leave . 
Braıfisch arrives wiıh Mary , and 
Rudolf commands him ıo enıertain 
ıhem . Braıfisch realizes he has los ı 
ıheir aııenıion and wiıhdraws . In a 
mounıing frenzy of passian Rudolf 
makes love ıo Mary . Calming his 
nerves wiıh an injecıion of morphi
ne, he embraces her once more 
ıhen shooıs her. Losche k, H oya> 
and Philipp, disıurbed by ıhe shoı, 
are reassured by Rudolf who, lefı 
alone, shooıs himself. 

EPİLOG UE: The cemeıery aı 
Heiligenkreuz before dawn. 
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VICTOR MONGE " SERRANITO" 

GUADALQUİVİR'İN YANKILARI 1 ECHOS OF THE GUADALQUIVIR 

Victor MO NGE "Serranito" ,  gitar/guitar 
Miguel RIVERA, gitar/guitar - Oscar Luis HERRERO, gitar/guitar 

Victor MONGE Jr., ritm/rhythm instruments - Gabriel CORTES, şarkıcı/singer 
Joaquin RUIZ, konuk dansçı/guest dancer 

GIIUPO . 
ISIRIA 

K �viva .... 



VİCTOR MONGE 
"SERRANİ TO" 

adrid'te doğan Victor 
Monge, sekiz yaşından 
beri gitar çalıyor. 

Duygusallığı, zekası ve sanatçı 
ruhu, onun gitar çalma alanında 
büyük bir isim olmasını; yeni, 
değişik, yaratıcı ve taklit edilmesi 
çok zor bir ekol yaratmasını 
sağlamıştır. 
Büyük virtüoz Andres Segovia, 
ı 970 yılında, övgüyle sözettiği tek 
Flamenko gitarist Victor 
Monge'dir. ı 977'de İspanya Ulusal 
Radyosu tarafından Bratislava 
Festivali'ne katılacak 32 ülke 
arasında İspanya'yı temsil etmesi 
için seçilen Victor Monge ülkesine 
bir altın madalya ile döndü. Ayrıca 
Ulusal Gitar ödülü sahibi 
(Cordoba), Jerez ve Casriliete de 
üro'da Flamenkoloj i Kürsüsü 
Başkanı. İspanya'nın Avrupa 
Konseyi'ne girişi dolayısıyla 
İspanya tarafından Strasburg'a bir 
konser vermesi için gönderildi. 
Avrupa ve Amerika'da birçok 
televizyon programiarına katıldı, 
en önemlisi de, tüm dünyada 
yayınlanan David Niven ile 
birlikte Las Vegas'ta 
gerçekleştirdiği Show' du. ı 982'de 
gitar ve orkestra için yazdığı 
"Sinfonia Adaluza"yı, Madrid 
Teatro Real'de senfonik orkestra 
eşliğinde ilk olarak çaldı. İki yıl 
sonra da Hindistan'a bir tume 
yaptı ve bu ülkeye giden ilk 
flamenko gitarist oldu. Carry 
Coryel ve Philip Catherine ile 
birlikte kurduğu trio ile çeşitli 
müzik ve gitar festivallerine katıldı; 
dünyanın ünlü birçok konser 
salonunda çaldı. İspanya Dışişleri 
Bakanlığı'nın Viyana, Luxemburg, 
Frankfurt, İsveç, Finlandiya, 
Norveç, İsviçre, Mısır, Lübnan, 
Suriye ve T unus'a düzenlediği 
turnelere katıldı. Brisbana 
(Avustralya) Expo 88'deki İspanya 
pavyonunda yayınlanan müziği 
besteledi. 
Sanatçının uluslararası alandaki 
ödüllerı arasında Ulusal Gitar 
Ödülü (Cordoba, ı 970), Jerez 
Ramenkoloj i Kürsüsü Ödülü 
( ı 97 ı ), Casriliete de Üro de las 
Minas (La Union) ( 1 97 ı ) , 
Bratislava Festivali'nde altın 

ı ( ) ı h .. 

madalya ( ı  977), İspanya'nın 
Avrupa Konseyi'ne girişi nedeniyle 
düzenlenen konserde aldığı altın 
plaket 
bulunmaktadır. Pekçok plak 
yayıniayan ve dokümanter film 
müzikleri yapmış olan "Serranito" 
en son olarak ünlü soprano 
Montserrat Cabbale ile, iki ayrı tür 
müziğin birleşmesinden meydan 
gelen önemli bir plak doldurduğu 
gerçekleştirdi. 

GUADALQUIVİR'İN 
YANKILARI 

u Flamenko müziğini 
istediğimde, 

Endülüs'ün (Andalucia) en 
önemli unsuru Guadalquivir 
ırmağını düşündüm. Sierra de 
Cazor'daki (Jean) doğuşundan 
Sanlucar'da Barremeda'da (Cadiz) 
okyanusa dökülmesine kadar 
izlediği yol, aşağı yukarı tüm 
Endülüs bölgesi onun güzellikleri, 
kültürü ve gelenekleri benim esin 
kaynağıını oluşturdu. Böylece bu 
düşünceden hareketle, zor fakat 
zevkli bir çalışma sonucunda bu 
konseri hazırladım. 
Irmağın doğduğu yer olan Jaen 
civarı zeytinlikleri ve madenieri ile 
tanınır. Bu madenierde çalışanlar 
da Ramenka'nun en derin stili, 
kökleri kadar derin bir şarkı yı, 
temsil ettiği insanlar kadar sert ve 
enerjik olan TARANT AS'ı 
yaratmıştır. 
lrmak yavaş yavaş yoluna devam 
ederken, sağında tarih dolu, 
nostalj ik, Arap ve Yahudi izlerini 
taşıyan Cordoba kentinden geçer. 
Buradan SERRANA doğar. 
Cordoba kentinden ayrıldıktan 
sonra, Granada'dan sularında 
müzik ve sanatı taşıyarak 
Guadalquivir'e katılan Genil 
ırmağı bu bölgenin halk şarkılarını 
simgeleyen GRANAİNA'yı 
yaratır; aynı yerden tipik çingene 
stilini, ri tm ini ve acısını 
vurgulayan TANGOLAR da 
doğar. 
lrmak Sevilla'ya ulaşırken sağda 
T orre del Üro, La Giralda, Santa 
Cruz ve Aleazar gibi 
anlatılamayacak kadar güzellikleri 
olan yerlerden geçer. Solda ise 
şarkının beşiği olan T riana, Jerez, 

Utrera ve Cadiz yer alır. Bu bölge 
için SOLEA'yı uygun buldum, 
çünkü Solea Ramenka şarkılarının 
anası olarak bilinir. 
Şimdi ise tümüyle halk ezgileri 
taşıyan, sade, en tanınan ve 
Guadalquivir ırmağına ritmiyle 
eşlik eden SEVİLLANAS'lara 
geldi sıra. Bu bölgede de BLANCA 
PALOMA ve VİRGEN DEL 
ROCİO şarkıları söylenir. 
En sonunda da, Flamenko'nun 
herşeyle bütünleştiği Cad iz' e 
vardık. Halk Ramenka'nun 
kendisidir; BULERİAS, 
T ANGUİLLOS, ALEGRİAS 
dansetmesini bilmeyen Cadizli 
yoktur. Burada Flamenko bir 
yaşam şeklidir, doğallıktır. 
Guadalquivir'in Atiantik 
Okyanusu'na girişini müzikle 
simgelemek için, bu yerlerin en 
karakteristik stili olan 
ZAPATEADO, BULERİA ve 
ALEGRİAS'ları seçtim. Buradaki 
şarkılar "geliş" ve "gidiş" adını 
alırlar; çünkü Amerika'nın 
keşfinden sonra, İspanyollar bu 
yeni kıtaya müziklerini buradan 
götürdüler ve getirdikleri Amerika 
ezgilerini şarkılara burada kattılar. 
Bunların en belirgini ise 
Flamenko'ya uyum sağlayan 
GUAJİRA'dır. 
İşte yolun sonundayız: 
Guadalquivir nehri Sanlucar'da 
bize veda edip SU - ATEŞ -
TOPRAK - HAVA temasıyla 
Atiantik Okyanusu ufkunda 
kayboluyor .. . 
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THE SOWETO STREET BEA T DANS 
V 

TOPLULUGU 
THE SOWETO STREET BEA T l)ANCE 

COMPANY 

Peter NGCOBO 
Topluluk kurucusu ve sanat yönetmeni/Company founder and art is tic director 

lsabelle DOLI 
Koreograf/Choreographer 

Güney Afrika Başkonsolosluğu, İstanbul/South African Consulate General in Istanbul 



THE SOWETO 
STREET BEAT 
DAN CE 
COMPANY 

üney Afrika'dan gelen 
The Soweto Street Beat 
Dance Company, bu 

ülkenin dışında ilk siyah i dans 
topluluğu olarak t�rihe geçti. I 9-
23 yaşları arasında gençlerden 
oluşan topluluk, leopar postları 
ve devekuşu tüşleriyle bezenen 
kostümleri içinde, tamtamların 
ritmiyle çoşarken, bale, caz, tap, 
sokak müziği ile kabile 
danslarının bir karışımı olana ve 
Afro-Fusion adını verdikleri 
çağdaş bir performans sergiliyor: 
"Mayibuye i Afrika" yani "Afrika 
Birleşme! i". 

Güney Afrikalı koreograf 
lsabelle Doli ile kocası ve aynı 
zamanda topluluğun kurucusu ve 
artistik direktörü olan Peter 
Ngcobo'nun yönetiminde, 
sokaklarda vakit öldüren 
gençlere dans aracılığıyla bir 
çıkış yolu yaratmak misyonunu 
yüklenen topluluk, kurulduğu 
1989 yıl ından beri, hem gençler 
arasındaki işsizlik sorununa bir 

FOLK 

nebze olsun çare bulmak hem de 
siyah gençlik arasındaki 
gerginliği ortadan kaldırmak 
gayesini güdüyor. 

The Soweto Street Beat Dance 
Company'de yer alan 
sanatçıların amacı ise, çağdaş ve 
geleneksel Afrika dans türlerini 
sundukları performansları 
aracılığıyla Güney Afrika 
kültürünü bir parça olsun farklı 
ülkelere taşıyabilmek. 
Programlarında yer alan 
dansların kökeni, Zulular, 
Şanganlar, Yendalar, Swaziler ve 
Xhosa gibi, Güney Afrika'nın 
değişik kabilelerine dayanıyor. 
Çeşitli vurmalı çalgı ve ritmik 
enstrümanlar eşliğinde 
gerçekleştirdikleri dansları, bir 
tür kültürel eğitim aracı olarak 
görmeniz mümkünse de, müziği 
dayanılmaz çekici ritmine 
kendinizi kaptırıp, 90 dakika 
boyunca "Afrika Birleşmeli"nin 
keyifli cazibesinden 
kurtulamayacağınız da şüphesiz. 

1 3 5  
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BOSPHORUS 
Erol DERAN, müzik yönetmeni/musical director 

Erol DERAN, kanun - Mutlu TORUN, ud - Abdi COŞKUN, tanbur - Ümit GÜRELMAN, ney 
Arif ERDEBİL, ney - Hasan ESEN, kemençe - Uğur IŞIK, viyolonsel/cello - Vahit ANADOLU, bendir 

Hurşit UNGAY, kudüm - N ikiforos MET AXAS, kurucu ve prodüktör/founder and producer 

Sultan VELED: Acem Peşrevi 
( İsmail Hakkı Bey tarafından notaya geçirilmiştir/Notated from the oral tradition by Isınail Hakkı Bey) 

Çoban GİRA Y: Rast Peşrevi 
( Prens Dimitri Kantemir'in ( 1673- 1 727 )  antoloj isinden Murat Bardakçı tarafından transkripsiyonu yapılmıştır/ 

Transeribed by Murat Bardakçı from the anthology of Prinee Dimitri Camemir) 

PETRAKİ: Peyk-i Safa Saz Semaisi 
( İsmail Hakkı Bey'in koleksiyonundan/From the calleetion of Isınail Hakkı Bey) 

Anonim/Anonymous: Nikriz Peşrevi 
(Alberto Bobowsky'nin ( 16 10 ?- 1 679?) koleksiyonundan/From the eolleetion of Alberto Bobowsky ( 1 6 1 0 ?- 1675 ?) 

Anonim/Anonymous: Rast Peşrevi 
(Hamparsum antolojisinden M. Bardakçı tarafından transkripsiyonu yapılmıştır/ 

Transeribed by M. Bardakçı from the anthology of Hamparsum) 

Anonim/Anonymous: Eviç Saz Semaisi 
( Hamparsum antoloj isinden M. Bardakçı tarafından transkripsiyonu yapılmıştır/ 

Transeribed by M. Bardakçı from the anthology of Hamparsum) 

ARA/INTERMISSION 

P APP AS: Segah Peşrevi 
( A lberto Bobowsky'nin antolojisinden M. Bardakçı tarafından transkripsiyonu yapılmışt ır/ 

Transeribed by M. Bardakçı from the anthology of Alberto Bobowsky) 

Eyüblü MEHMET ÇELEBİ: Arazbar Peşrevi 
( Prens Dimitri Kantemir'in antolojisinden W. Feldman tarafından transkripsiyonu yapılmıştır/ 

Transeribed by W. Fe ldınan from the anthology of D. Camemir) 

ZAHARYA: Saha Saz Semaisi 
( Afyonlu Çelebi Murad tarafından notaya geçirilmiştir/Put into notation by Afyonlu Çelebi Murad) 

Geleneksel!fraditional: Tefenni Zeybeği - Kesinti Zeybeği 

K. Niyazi SEYHUN: Hicazkar Saz Semaisi 

Geleneksel!fraditional: Kürdili Hicazkar Sirto 



BOSPHORUS 1 osphorus 1 986'da, o 
sıralarda Türk müziği 
öğrencisi olan N ik iforos 

Meraxas tarafından kuruldu. 
Böyle bir topluluk kurma fikri, 
k ıtaları, denizleri, dinleri ve 
ulusların geçiş yolu üstündeki 
bu imtiyazlı yerin yükselen 
sesini derinlemesine araşrırına 
arzusundan kaynaklanmışrır. 
Bu topluluk herşeyden önce 
Nikiforos Metaxas ile 
aralarında Erol Deran, İhsan 
Özgen, Mu rlu Torun, Abdi 
Coşkun gibi bu alanda 
Türkiye'nin virtüoz 
müzikçiterinin bulunduğu bir 
ortak çalışmanın ve 
işbirliğinin ürünüdür. 

Temelini manevi ilhamların 
oluşturduğu bu müziğin 
Osmanlı İmparatorluğu'nu 
meydana getiren çeşidi 
ulusları geçmişte birbirlerine 
bağlayan bir etken olması, 
Bosphorus'un 1 600'lü yıllara 
kadar inen repertuarının 
gelişmesinde büyük rol 
oynamışrır. Reperruarın 
temelini ise, bir zamanlar 
" İ lın-i Şerif-i Musiki" olarak 
adlandırılan bu müziğin 
kaynağının derinlemesine 
araşrırılınası meydana getirir. 
Bosphorus, kurulduğu yıldan 
beri, Türk ve Yunanlı 
bestecilerin eserlerini, Bektaşi 
ve Mevlevi ınüziğini, Ege 
Bölgesi zeybeklerini ve 
Albertn Bobowsky'nin 
anrulojisinde yer alan anonim 
besteleri tanıtmak için çaba 
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göstermiş ve yoruınlamışrır. 

Topluluğun bu konserde de 
icra edeceği ensrrümanral 
parçaların önemli bir bölümü 
elyazması nota dergilerinden 
ve Hamparsum notası 
koleksiyonlarından ç ıkartılmış 
olup, ilk kez 
seslendirilmektedir. Bu 
el yazınası dergilerden biri olan 
" Mecınua-i Saz-ı Söz" halen 
British Museum'da, Sloane 
Koleksiyonu 3 1 1 4  nurnarada 
saklanmakradır. 1 6 1 0- 1 6 7 5  
yılları arasında yaşadığı 
sanılan, asıl adı Alberto 
Bobnwsky olan, sonradan 
İslamiyeri kabul ederek 
Osmanlı ' ların hizmetine geçen 
ve saray tercümanlığına kadar 
yükselen Ali Ufki tarafından 
notaya alınmış yüzlerce eseri 
içeren bu elyazması, Türk 
müziğinin eski dönemden 
kalma en zengin 
koleksiyonlarından biridir. 
Noraların rranskripsiyonu 
Murat Bardakçı tarafından 
yapılmışrır. 

Doğu ve Doğu Akdeniz 
makamları, anrik çağlardan 
beri doğa olaylarıyla kainat 
ahengi üzerindeki dini ve 
felsefi yorumların bir ürünü 
olmuştur ( İ lın-i Şerif-i Musiki 
adı da bundan gelmektedir).  
Bu boyudar bugün 
kaybolınuştur. Örneğin Devr
i Kebir'in 28/4'lük ritminin 
ayın 2 8  günlük devriyle ilgisi 
olduğunu bugün kim harırlar? 

Bosphorus sadeliğe, saflığa 
yönetmekte ve ton değişimi 

;IL. 
� 

1> 

....ı.t• + ...ııt! • 
� .... 

. l..t _ı. :.ıt i'U. 

. , �� 
,... 

, .ııA 
' 

'"'"''"' • Aı 
.. 

Programda yeralan "Nikriz Peşrev''in, "Mecmua-i Saz-ı Siiz"iin / 62 .numara/ı sayfasında 
}'eralan özgün notası .  

olmayan ( modülasyonsuz) 
besteleri yeğleınektedir. 
Topluluk bir deneysel 
laboratuar gibi çalışmaktadır. 
Provalarda icracılar daire 
biçiminde oturur ve yeni 
çalışılan bir beste geleneksel 
biçimde, iç yapısı tahlil 
edilerek çalınır. Erol Deran, 
Mu rlu Torun veya Abdi 
Coşkun gibi deneyimli 
müzikçiler eserin ne biçimde 
yorumlanması gerektiği 
konusundaki düşüncelerini 
söylerler; ayrıca her icracı 
kendi fikrini ortaya atar. Daha 
sonra bestenin içinde gizli 
olan güzellik açığa çıkar ve 
müzik süzülerek belirir. Böyle 
bir ilhamı vermeyen parçalar 
ise çalınmaz. Örneğin bir 
zamanlar yeniçeriler için 
yapılmış bir beste, savaşçı 
niteliğinden arındırılır ve 
böylelikle, parçanın özünde 
gizli olan büyüleyici, saf 
melodi ortaya çıkar. 

Topluluk 23 Ocak 1 99 2'de 
Abdi İpekçi Barış Ödülü'nü 
almıştır. 

1 3 9  
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KÜL TÜR BAKANLIÖI 
İST AN BUL DEVLET TARİHİ TURK 

MÜZİÖİ TOPLULUÖU 
MINISTR Y OF CUL TURE 

ISTAN BUL ST ATE TURKISH 
HISTORICAL MUSIC EN SEMBLE 

Genel Yönetmen v e  solist: Ahmet ÖZHAN, director and soloist 

Klasik Türk müziğinden seçme eserler/Selected works from the Turkish classical music. 

Enfi ASAN AGA: Acem makamında Beste ( usulü: Hafif, güfte: Nedim) 
"Saha ki dest ura ol zülfe müşk-i nab kokar" 

ZEKAİ DEDE: Acem makamında Beste (usulü: Lenkfahte) 
"Bir şe h ki t&-daran olmakda hak-i rahı" 

Hacı FAİK BEY: Acem makamında Ağır Semai ( usulü:Aksak Semai, güfte: Şeyh Galip) 
"Efendimsin, cihanda ftibarım varsa sendendir" 

Ama KADRi EFENDi: Acem makamında Yürük Semai ( usulü: Yürük semai) 
"Ruhların seyredelim herk-i gül-i ter yerine " 

Hamiimizade İSMAİL DEDE: Beyati makamında Şarkı (usulü: Ağır Aksak) 
"N ice bir aşkınla feryad edeyim" 

Rakım ERKUTLU: Beyati makamında Şarkı ( usulü: Ağır Aksak, güfte: Nahit Hilmi Özeren) 
"Ne bahar kaldı ne gül , ne de bülbül sesi var" 

MARKAR AGA: Beyati makamında Şarkı (usulü: Aksak, güfte: Sermed) 
"Sebeb ne bakmıyor yarim yüzüme" 

Kemani RlZA EFENDi: Beyati makanında Şarkı (usulü: Aksak) 
"Ne semtden canım bu geliş " 

ŞEVKi BEY: Beyati makamında Şarkı ( usulü: Düyek) 
"Emel-i meyl-i vefa sende de var , bende de var" 

Hamamiziide İSMAİL DEDE: Beyati makamında Şarkı ( usulü: Aksak) 
"Karşıdan yar güle güle yarim geldi , canım geldi" 

ARA / INTERMISSION 

1 993'ün Yesevl yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle bu bölümde, onun gösterdiği yolda yürüyenierin meydana 
getirdikleri tasavvuf müziği eserlerinden oluşan bir program sunulacaktır./Selected pieces of mystical music. 

!5J IŞiklar holding a.ş. 



G E LEN EKSEL MUZI K • TRA D ITIONAL M lJS I C  

AHMET ÖZHAN 

0950 yıl ında Urfa'da 
doğan Ahmer Özhan, 
Uskudar M usıkı 

Cemiyeri i lc İ .R. 
Knnscrvaruarı'nda eğit imini  
sürdürürken, hir yanda da 
sahne ,.c plak çal ı�maları 
yaptı. İsranhul Radyosu Türk 
Sanat M üziği solisti o lan 
sanatç ı .  TRT yapımı olan 
Haci Arif Bey ve Al i �  adlı 
televizyon diz i lcrinde baş rolü 
oynadı .  Asya ülkeleri şark ı 
yarışmasında Türkiye'y i  temsil 
etti . 

Kültür Bakanlığı İsranhul 
Devlet Tarih i  Türk M üziği 
topluluğunun kurucusu ve 
genel yiinermeni olan Ahmer 
Ö:han, klasik ve rasavvuf 
müziği dal ında en iyi solisrlcr 
arasında yer almaktadır .  
Sanatçı yurtiç inele ve 
dışındaki konser turnelerini 
sürdürmektedir. 

1 4 1  
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AYANGİL TURK MUZİÖİ ORKESTRA 
VE KOROSU 

AYANGIL TURKISH MUSIC 
ORCHESTRA AND CH O RUS 

Ruhi AY ANGİL, şef/conductor 
Mutlu TORUN, ud - Fikret BERTUG, ney - Uğur ALTINOK, tenor 

Solakzade Mıskaaali MEHMED HEMDEMi ÇELEBİ: Acem Peşrevi ( Usulü: Havi ) 
*Serhô.ne * Mülazeme 

Hace ABDÜKADİR MARAGİ: Acem Kar ( usulü: Muhammes) "Büı-i dô.rem ki gerd-i gül zf sünbül sô.yebô.n dô.red" 

ALİ HOCA: Acem Semai ( usulü: Yürük Semai )  

Mutlu TORUN -: Ud ve Yaylılar için Süit / Suite for Ud and Strings 
* Allegra * Andante *Zeybek *Fina! 

Solist/soloist: Mutlu Torun 

ARA/INTERMISSION 

Ergüder YOLDAŞ: Buselik Süit/Suite ( Küçük Balık, Büyük Balık Süiti/Small Fish, Big Fish Suite ) 

Fikret BERTUG: Ney Taksimi ( Improvisation on Ney) 

Aka Gündüz KUTBAY - Yalçın TURA: Ferahfeza Yürük Semai 
Solist/soloist: Fikret Bertuğ 

İhsan ÖZER: Devran 
Yunus Emre'nin Şiirleri Üzerine Orkestra, Koro ve Tenor için Şiirsel Müzik 

Suite for Orchestra, Chorus and Tenor on Yunus Emre's Poems 
(Yunus Emre Şarkı ve İ lahileri/Poems and Hyms by Yunus Emre) 

Solist/soloist: Uğur Altınok 
1 .  Aşık Tarzı Deyiş: "Teferrüc eyleyu vardım" 2 .  Selahaddin Pınar: Nevô. Şekı "Ben yürürüm yô.ne yô.ne " 

3 .  Ruhi Ayangil: Dilkeşhô.verô.n İlahi "Ol dürr-i yeılmem ki " 4 .  Mutlu Torun: Rast Şarkı "Taşdm yine deli gönül" 
5. Lutfiyô.r İ manav: Azeri "Aşkın aldı benden beni" 6 .  Ali Darrnar: "Aşkın elinden " 

7 .  Fırat Kızıltuğ: Muhayyer İlahi "Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni " 

rJT1 CANK.URTARAN � HOLDING A.Ş. 
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Rt<hi Ayaııgil Mw/11 Tort<n 

RUHi AYANGİL ı O yaşında kanun çalmaya 
başlayan Ruhi Ayangil, İ .Ü. 
Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 

Kısa süre Turhan Tezelli ve Hüsnü 
An ıl' dan kanun dersi aldı. İ. B. 
Konservmuarı'nda İhsan Balkır'ın 
şan, Duygu Ünal ve Emel 
Çelebioğlu'nun solfej , Uğur 
Üne!' in armuni öğrencisi oldu. 
Cemal Reşit Rey ile bir süre 
piyano ve armoni çalıştı. 

Kanun çalış tekniğini H.  Ferit 
Alnar'ın stili üzerine kuran 
A yangi 1, bu yöntem le yazdı ğı 
" Kanun Öğrenme Yöntemi"ni , 
ı 976-86 yılları arasında öğretim 
görevlisi olduğu İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı'nda 
uyguladı. ı 97 3-8 ı arasında 
Boğaziçi Üniversitesi korosunu 
yönetti ve koronun yurtdışı 
turnelerine katıldı; aynı 
üniversitede karşılaştırmalı Türk 
müziği teorisi dersleri verdi .  
1 979'den it ibaren hem B.Ü. 
Korosu, hem de ı 98 3'de kurduğu 
Türk Müziği Orkestra ve Korosu 
ile İstanbul Festivali'ne katıldı; 
topluluğuyla ilk kaset çalışmasını 
ı 988'de gerçekleştirdi. 

ı 980 yılında İstanbul Devlet 
Sen� ni Orkestrası eşliğinde H .  
Ferit Alnar'ın kanun 
konçertosunu (Ainar'ın dışında) 
ilk kez seslendiren Ruhi Ayangil, 
aynı eseri İzmir ve Ankara'da da 
yineledi. Orhan Borar ve Timur 
Selçuk'un yönettiği oda 
orkestraları konserlerine solist 
olarak katıldı. Mutlu Turun (ud) 
ile yurtiçinde ve dışında konserler 
verdi. 400 yıl önce ait antik 
il�hi lerin ilk seslendirilişini içeren 
kasetiyle Türkiye Yazarlar 
Birliği'nin ı 988 "Yılın Sanatç ısı" 
ödülünü ald ı .  Cem Mansur 
yönetimindeki Oradea 
(Macaristan) Filarınoni Orkestrası 
eşliğinde çaldığı Alnar'ın kanun 
konçertosu Hungariton firmasınca 
kaset, plak ve CD olarak 
yayınlandı .  ı 988 yılında doçent 
olan Ruhi Ayangil, İ .Ü. Devlet 
Knnservatuarı'nda öğretim 
üyesidir. 

Fikreı Berıuğ İhsan Özer 

MUTLU TORUN ll evlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek 
Mimarlık Bölümü mezunu 

olan Mutlu Torun, müziğe 
ınandolinle başladı, sonra ud ve 
gitar çaldı. İleri Türk Musikisi 
Konservaruan Derneği ile Musiki 
Kültür Derneği'nde uel ve gitar 
dersleri verdi. 

Andrea Paleologos, Pepe 
Rodriguez, Nifio Ricarclo'clan 
klasik ve tlaınenko gitar, Cenan 
Akın ve İstemihan T aviloğlu'dan 
da arınani dersleri aldı ;  üç yıl da 
Ceınil Reşit Rey ile çalıştı. Uclu 
klasik üslubunun yanısıra gitar 
tekniğiyle (sağ el parmaklarıyla) 
i cra çalışmaları yapt ı .  Uel ve gitarla 
TRT'de yayıniarına katıldı, yurtiçi 
ve dışında konserler verdi .  Tek ve 
çoksesli beste yarışmalarında 
çeşitli ödüller aldı. 

Türk müziği icracısı olarak Aka 
Gündüz (ney), Cüneyd Orhon 
(kemençe), İhsan Özgen 
(keınençe) ve N iyazi Sayın (ney) 
ile ikili ve üçlü olarak 
enstrüınantal eserler seslendirdi. 
Ruhi Ayangil ile uzun süre önce 
başlayan çalışınaları halen devam 
etmektedir. Uel ve gitar dersleri 
vermeyi sürdüren Mutlu Torun 
halen İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı'ncla öğretim 
üyesidir. Ud için yazdığı metod ile 
basıına hazır olan Türk Müziği Eser 
Analizi adlı eserleri konularında 
özgün birer çalışma niteliğindedir. 

FİKRET BERTUG 
üzik çalışmalarına ağabeyi 
neyzen Selaıni Bertuğ ile 
başlayan Fikret Bertuğ, 

Emin Ongan yönetimindeki 
Üsküdar Musiki Cemiyeri'ndeki 
çal ışınaları sırasında önemli ölçüde 
N i yaz i Sayın' ı izleme olanağını 
buldu. 1 970-76 yılları arasında İ. B. 
Konservaruan Türk Müziği İcra 
Heyeti'nde görev yaptı; 1 980-81 
arasında İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı'nda ders verdi. 
ı 962 'de bu yana M ev lana 
İhtifallerine sürekli katılan sanatçı ,  

İsviçre, Almanya, Cezayir Mısır ve 
Tunus' da konserler verdi. 

1 976'den bu yana Nevzat Atlığ 
yönetimindeki İstanbul Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu'nda 
ney ütleyen ve önemli bir plak, 
bant ve nota arşivine sahip olan 
Fikret Bertuğ, temiz sonoritesi, 
ritm ve perele hakimiyetiyle 
tanınmaktaclır. 

TORUN: SÜİT ı 990 yılının i lk aylarında 
Ruhi Ayangil' in isteği 
üzerine bestelenen süitin ilk 

seslencl irilişi o yılki İstanbul 
Festivali'nde Ayangil Türk Müziği 
Orkestrası eşliğinde Mutlu Torun 
tarafından yapıldı. Besteci ı 981 'de 
TRT'nin, Atatürk'ün ı oo. doğum 
yıl ı  nedeniyle açtığı "Türk müziği 
çalgıları için çoksesli eser" 
yarışmacia dereceye giren 
"Anadolu ve Zeybek" adlı 
eserlerinelen temaları da bu süitte 
kullanmıştır. Türk müziği makam 
ve usullerinin kullanıldığı dört 
bölümelen oluşan süitin üçüncü ve 
dördüncü bölümleri birbirine 
bağlıdır. Ayrıca bu bestede, udun 
klasik icrasıncla kullanılan 
ınıırabın yanısıra, gitar 
tekniğindeki parmakla çalma 
sistemi ele yer yer kullanılmaktadır. 

l. Bölüm (Allegro) 9/8'1ik Aksak 
usulüncledir. Anadolu adlı üçlüden 
temalada işlenen bölüm bir sonat 
A llegra'su biçimindedir. 2. Bölüm 
(Anclante) yine Anadolu adlı 
üçlüden tema üzerine kurulu 
Segah kısmından sonra ortada, 
N ihavend makamında, melocliyi 
gitarclaki tremolo tekniğiyle çalan 
uda orkestra eşlik eder; daha sonra 
Segah kısmınla bölüm sona erer. 3 .  
Bölüm Zeybek'tir. Flaınenko 
gitarclaki " rasgueaclo" tekniğiyle 
Türk müziğindeki lavtanın tempo 
tutması gibi- çalınan ud, 
orkestranın kanonuna eşlik eder. 
4. Bölüm üçüneüye bağlanan yeni 
bir teınaclır. Hızl ı  Safyan usulü 
içinde akar ve sona erer. 

ÖZER: DEVRAN 

982 yıl ında İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı'nın 
Temel Bilimler Bölümü'nden 

mezun olan İhsan Özer, bu arada 
Ruhi Ayangil ile kanun, 
Demirhan Alnığ ile armoni ve 
kompozisyon çalıştı. Uluslararası 
İstanbul Festivallerinde Ayangil 

Orkestra ve Korosu tarafından 
orkestra, so lo ve koro için 
bestelediği beş eseri seslendirildi. 
Bir süre TRT İstanbul 
Radyosu'nda görev yaptı ve bu 
arada yüksek lisans öğrenimini 
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 
tamamladı. Çeşitli dönemlerde 
İ .Ü.Devlet Konservaruan Türk 
Müziği İcra Heyeti ' inde ve 
İstanbul Devlet Türk Müziği 
Toplu! uğu'nda kanun çalan İhsan 
Özer, halen İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı'ncla öğretim 
görevlisidir. 

İhsan Özer' in Yunus Emre'nin 
şiirleri üzerine koro ve orkestra 
için bestelediği Devran' ın ilk 
seslenclirilişi ı 99 1 'de, ı 9. 
Uluslararası İstanbul Festivali'nde 
gerçekleştirilmiştir. Bu eserde, 
gönüller sultanının "Sul tanlık 
Devreleri" dört bölüm olarak dile 
getirilmektedir. Her aşık derviş bu 
devreleri araya araya, seyran ecle 
ecle aşmak ve ilahi sevgilisine 
kavuşmak ister. Kimi bu yüce 
mertebeye ulaşır "Enel-Hak" eler, 
kimi ele hüsrana uğrar. Yüce Aşık 
Yunus bu zorlu ancak mutluluk 
dolu yolculukta aşkın doruğuna 
yükselmiş, sultanlığın zevk ve 
sefasına erıniştir. 

i. Devre: Mücadele Devresi 
(Nefsiyle savaşa girişme) :  Yunus 
bu devrede ağlamakta, acı 
çekmekte, mezarlıklarda ibret 
almak için dolaşmak ta, 
günahlarını düşünerek korkuyla 
titremektc ve nefsiyle 
savaşmaktadır. 

2. Devre: Zahidlik Devresi 
( Kendini kul luğa veriş ) :  Yunus 
hem korku, hem de ümit 
arasındaki duraktaclır. Her an 
hesap vermekte olduğunu; her 
adımda sırat üzerinde yürüdüğünü, 
ancak muraclına gittikçe 
yaklaştığını hissetmektedir. 

3 .  Devre: Seyr ü Sü!Cık (Arayış
Gerçek yolculuk ) :  Yunus artık 
sevgilisini aramakta, nefsiyle son 
savaşını yapmaktadır. Nefsi önüne 
aşılmaz dağlar gibi zorlu engeller 
ç ıkarır; ancak aşık, güçlü sabrı ve 
engin aşkıyla bütün engelleri yıkar. 

4. Cezbe-Tecelli (Vuslat-Kavuşma 
devri) :  Arayış bitmiş, gurbetten 
vatana dönülmüş, nefs terkeclilmiş, 
bütün korku ve mücadele sona 
ermiştir. Aşık Yunus huzura 
ulaşmış, kulluktan sultanlığa 
yükselmiştir. Enel-Hak demek 
mutluluğunu tatmıştır. 
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KÜL TÜR BAKANLIÖI 
İSTANBUL DEVLET KLAS İK TÜRK 

MÜZİÖİ KOROSU 
i'vU N l�TR. Y L)F c: LJ L T UR C 

ISTANBUL ST A TE TURKISl-I 
CLASS! CAL MUSIC CHC)RlJS 

Yöneten/Conductor: Prof. Dr. Nevzat ATLIG 
Solistler/Soloists: Münip UT ANDI 

Hacer TISOGLU, kanun 



G ELENEKSEL M UZ I K  • TRADITIONAL MUSIC 

Prof. Dr. 
NEVZAT ATLIG 
DEVLET SANA TÇISI 

M üziğc keınanla 
başlayan Nevzat Ar l ığ, 
Tıp Fakültesi 'ni 

bitirdi, rötgcn ihr isası yapt ı .  
Üniversite korosunda keman 
çaldı ve koruyu yiinetti .  
İstanbul Radyosu Türk Müziği 
ve i .  B. Konservaruan icra 
Heyeri şefl iği yapt ı ,  İstanbul 
Radyosu Müdürlüğü ( 1 954- 58 )  
f;Örevlerinde bulundu. İstanbul 
Radyosu Küçük Koro'sunu 
yönerirken 1 963 'de Mesut 
Cemi ! '  in vefat ı  üzerine Klasik 
Koro'nun şefliğine getirildi ve 
hu görevi 1 976 ' ya kadar da 
sürdürdü. 1 969'da kurulan 
Milli Eğitim Bakanlığı Türk 
Müziği Komisylınu'na başkan 
seçildi ,  " I OOO Tcmel Eser" 
Komisyonu ile TRT Yönet im 
Kurulu üyel iklerinde bulundu.  
1 976'da Kültür Bakanl ığı 
Devlet K lasik Türk Müziği 
Koro'sunun kurulmasıyla, 
koronun şefl iğine atand ı . 
1 98 1  yı l ında Kültür 
Bakanl ığı 'n ın K lasik Türk 
Müziği Başarı Ödülü ile 
Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın 
1 983  Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülü'nü alan Nevzat At l ığ, 

aynı yıl Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kuruımı 
üyel iğine seç i ldi .  1 984'de TRT 
Yüksek Kurulu üyesi ,  1 985 'de 
profesör oldu; 1 987 ' de Devler 
Sanarçısı ünvanını a ld ı .  Prof. 
Dr. Nevzat Arl ığ aynı zamanda 
İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservaruan öğret im üyesidir. 

MÜNİP UTANDI ı 9 5 2  y ı l ında  Antakya'da 
doğan Münip Utand ı 
İstanbul Hukuk 

Fakültesi 'ne devam ettiği 
yı l larda Süheyla 
Altmışdört 'ün yönettiği 
üniversi t e  korosunda yer ald ı .  

1 976 y ı l ında kurulan Kültür 
Bakanlığı İ s tanbul  Devler 
K lasik Türk Müziği Korosu 
üyesi oldu;  koronun yurtiçinde 

ve d ışındaki konserlerine hem 
korist hem de solist olarak 
kat ı ld ı .  

Ayr ıca radyo ve televizyon 
program ları yapan, bazı 
televizyon dizi leriye tiyatro 
oyunlarının müziğine katkıda 
bulunan M ünip U tandı 
sesinin genişliği ,  üslubunun 
k lasik anlamdaki doğruluğu ve 
temizliği ,  ses rengiyle de son 
dönemin önde gelen 
yorumcuları arasında yer 
almaktadır. 

HACER TISOGLU 

D95 3 'de G iresun'da doğan 
ve müziğe Orhan Dağlı 
ve N i da Tüfekçi 'den 

bağlan! , ,iersi a larak başlayan 
Hacer ' iısoğlu daha sonra 
kanun öğrenmeye başladı .  Lise 
döneminde İ leri Türk M üziği 
Derneği i le Istanbul 
Üniversitesi Korosu'nda 
kanun çald ı .  Daha sonra i. B. 
Konservatuarını bit irdi .  

Profesyonel sanat yaşamına 
İstanbul Devlet  K l asik Türk 
M üziği Korosu'nda başladı  ve 
halen bu koroda kanun 
sanatçıs ı  olarak görev 

naktad ır .  
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KÜL TÜR BAKANLIG I 
İZMİR DEVLET KLASiK TÜRK MÜZİÖİ 

KOROSU 
MINISTR Y OF CUL TURE 

IZMIR ST A TE TURKISH CLASS I CAL 
MUSIC CHORUS 

Yöneten/Conductor: Teoman ÖNALDI 

MEVLANA ULU SESi 
Müzik/Music: Teoman ÖNALDI ( 1 936): 

Anlatanlar: Işık DUMANLI - Gündüz TAYLAN 

Seslendirenler (Sahneye çıkış sırasıyla) 

Mühürcü: Kenan PİŞİRİCİ 

Kalabalık arasından bir kişi: Mehmet AVŞAR 

1 .  Sultan Ahmet: Hakkı DEMİROK 

Sultan'ül-Ulema: Sezi ÇEŞİTLİ 

Mevlana (Çocukluğu): Mustafa UGUR 

Çavuş: İdris ERCAN 

Attar: Bedri BULUT 

Muhiddin-i Arabi: Hayati ÇİFTÇİ 

Müezzin: Hakkı DEMİROK 

Şems: Sami MUTLU 

Hancı: Kenan PİŞİRİCİ 

Mü'mine Hatun: Gülsüm oGUZHAN 

Sultan Veled: Mithat AKGÖKÇE 

Alaeddin: Şenol AKSU 

Tirmizli Muhakkik: Göksel PESENPA TEN 

Mevlana: Mehmet İRİZ 

Libretto: Rüştü ŞARDAG 

Bir dinleyici: Aziz GÖKMEN 

Bir derviş: Hakkı DEMİR OK 

Cemaatten biri: Engin ÇIR 

Hüsamettin Çelebi: E. Uğur URŞAN 

Namazı kıldıran Müslüman: Muammer ŞENTONALI 

Cemaatten biri: Engin ÇIR 

Babacan bir adam: İdris ERCAN 

Musa Peygamber: Sami MUTLU 

Buyruk: Erhan P ARLA T 

Bir adam: Mehmet AVŞAR 

Bayılanın ağabeyi: Mustafa TÜFEKÇİOÖLU 

Saba Melikesi Belkis: Ferahi VARDAL 

Elçiler: Aziz GÖKMEN-Mehmet AVŞAR-

A. Haluk OGAN-Kenan PİŞİRİCİ-Engin ÇIR 

Hazreti Süleyman: Ümit Y AZI CI 

Sivrisinek: Kaya BEKAT 

Lokmanın Efendisin: Erhan P ARLA T 

Lokman: Erdem ÖZTOP 

Bu konser T.C.Kültür Bakanlığı "İpek Yolu Festivali" çerçevesinde düzenlenmiştir 
This concert has been realized within the frame work of the "Silk Road Festival" organized by 

the Ministry of Culture . 



(� E L E N E K S E L  ivl l ' /. I K • T R A I > I T I O N A L  Jvl l i S I C  

Dr. TEOMAN 
ÖN ALDI 
DEVLET SANATÇlSI 

I Ü.Tıp Fakültesini bitiren 
ve deri hastalıkları 
konusunda ihtisas yapan 

T coınan Önaldı, müziğe 
küçük yaşlarda ud i le başladı, 
birçok hocalardan ders aldı.  
1 964'de kurduğu Tıp Fakül tesi 
korosunu yönetti ve 
Tıhhiyeliler marşın ı besteleel i. 
Aynı yı l larda Hüseyin 
Sadettin Arci ' in kurduğu i leri 
Türk Müziği 
Konservatuarı'nda başkanlık,  
şefl ik ve hocalık yaptı. 
1 965 'de Arci çoksesli beste 
yarışmasında, dört sesli Segah 
şarkısıyla birinci lik ödülünü 
aldı .  ı 967-72 yı l ları arasında 
istanbul Radyosu'nda koro 
şefliği ve uel sanarç ı l ı  yaptı; 
TRT' nin düzenliği birçok 
yurtdışı turneye katı ldı ,  ayrıca 
resiral ler verdi. Nedim 
Ütyaın'ın çoksesli korosuyla 
Rouen Fe tivali 'ne ( Fransa) 
tenor olarak katıldı. 1 97 2 'de 
askerliğini yaptığı sırada 
i ·parta'da müzik derneğin i 
kurdu ve ı ı yı l  süreyle bu 
derneğin başkanlığını ve koro 
şefl iğini yaptı. TRT izınir 
Radyosu'nda koro şefi ve ud 
samıtçısı olarak çalıştı .  
1 98S 'de, halen sürdürdüğü 
görevi olan Kültür Bakanlığı 
Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu şefliğine getirildi . 

Teaınan Önaldı'nın kırkın 
üzerindeki besteleri arasında 
"Saadet Kervanı" adlı üç 
perdelik bir operası, 
"Kelebek ler diyarında" ve 
"Kuğunun dansı" adl ı  pastaral 

eserleri, " Mevlana Ulu Sesi" 
ve marşları bulunmaktadır. 
Sanatçı ya ı 99 ı y ı l ında Devlet 
Sanatçısı ünvanı veri lmiştir. 

İZMİR DEVLET 
KLASiK TÜRK 
MÜZİGİ 
KOROSU 

zmir Devlet K lasik Türk 
Müziği Korosu, k l asik Türk 
müziğini yozlaştıncı müzik 

türlerinin etkisinden 
korumak, sanat değeri olan 
Türk müziği eserlerini en üst 
düzeyde yorumlamak, 
yurtiçinde ve dışında klasik 
Türk müziğinin tanıtılınası; bu 
sanat dalının geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması için 
konserler vermek, plak, band 
ve çeşitli yayınlar yapmak 
amacıyla ı 985 yı lında 
kuruldu. 

Kurulduğu yı ldan beri Dr. 
Teaınan Önaldı'nın 
yönetim inde çal ışan koro kısa 
geçmişine rağmen bugüne 
kadar Türkiye'nin birrçok 
i l inde, ayrıca Almanya ve 
T unus'cla konserler vermiştir. 
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KÜL TÜR BAKANLIG I 
İST AN BUL DEVLET TÜRK MUZİÖİ 

V TOPLULUGU 
M IN lSTR Y c )F C�lJLT J IZL  

ISTANBUL ST i\ TE TUR /T l 1 M 
ENSEMRLE 

Sanat Yönetmeni/Artistic Director: Prof. Necdet YAŞAR 

Gazi GiRA Y HAN: Mahur Peşrev 

Meragalı ABDÜLKADiR: Mahur Kar "Gül-bl ruhi hoş ne bad. . .  " 

DiLHAYAT KALFA: Mahur Beste "Ta'-be-key sinende ca etmek cefa VÜ klneye . . .  " 

EBUBEKiR AGA: Mahur Yürük Semai "Beni çün kendine ol serv-i revan . . . " 

Gazi GİRAY HAN: Mahur Saz Semai 

Ölümünün 1 2. Yılında Münir Nurettin SELÇUK'tan 3 beste: 
*Sultaniyegah Şarkı: "Sen şarkı söylediğin zaman . . .  " 

*Hicaz Şarkı: "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" 
*Nihavend Şarkı: "Yok başka yerin lutfu ne yazdan ne de kıştan " 

ARA/lNTERMISSION 

Saz Eserleri: Reşat A YSU 

Sfızidil Saz Semai 
Göksel BAKT AGİR, bnun/Yurdal TOKCAN, ud/Özer ÖZEL, tanhur 

Solo: Güzin DEGİŞMEZ 
Selahattin PlNAR: Hicazkar Şarkı "Gönül derdi çekenleri gizlice yaş döken/eri . .  " 

Saadettİn KAYNAK: Hicazkar Şarkı "Yüzün güllerden ince " 

Topluluk 
Bestekarı meçhul: Uşşak Müstezad "Haretle bu şeb gah uyudun gah uyandım" 

DELLALZADE: Uşşak Şarkı "Muntazırdır sana uşşak gel güzelim . . .  " 

Anonim: Memo Naziresi 

VakifBank 
21. Yuzyıl BankacıhQı 

Bu konser T.C.Kültür Bakanlığı " İpek Yolu Festivali" çerçevesinde düzenlenmiştir 

s ı  c: 

This concert has been realized within the frame work of the "S ilk Road Festival" organized by che M inistry of Culture . 



G E LENEKSEL M l J Z I K  • TRA D I TI ONAL M l JSIC 

Prof. NECDET 
YAŞAR 
DEVLET SANA TÇIS I  

T ::ınburi Cemil Bey' in 
üslubu, sanatı ve 
tak · im leri üzerine 

yapt ığı araşt ı rmalar, hocası 
Mesut Ceın il i le  on yıl süren 
çalışmaları sonucunda 
kendine ii:gü bir stil yaratan 
NecLiet Yaşnr, v i rtüozluğunun 
yanısıra Türk müziği ses 
sistemi konusunda 
başvurulacak birkaç ki�iclcn 
bir idir. Türk müziği ınde 
unutulımıya yüz tutmuş ve 
icrası güç olan birçok ımıkamı 
d;ı dika t le inceleyen sanatç ı ,  
bunları başarıyla sergilen 
uzman bir yoruıncudur. 

Prof. Necdet Yaşar 
Washington Üniversitesi'nde 
tanbur dersleri verd i ;  Tnnınto 
(Kanada) ,  Seul (Güney Kore) ,  
Durham ( İ ngi ltere) ve 
Columbia ( A BD) 

üniversitelerinde düzenlenen 
ınüzihılnj i kongrelerine davet 
ed i ldi  ve solist ol::ırak Türk 
müziğini başarıyla temsi l  ett i .  
Birçok Avrupa ülkesinde 
konserler verd i .  

Türk müziğinde önceden 
hazırlanmadan, o anda 
doğaçtan (eınprov ı"e) 
seslendiri len bir fom olan 
Taksim'de son derLLe usta bir  
icracı olan Necdet Yaşar, bu 
formun say ı l ı  temsilci lerinden 
biri olarak kabul ed i lmekted ir .  
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İST AN BUL TEKNİK ÜNiVERSiTESi 
MEZUNLARI TÜRK MÜZİÖİ TOPLULUÖU 

ISTA N BUL TECHN ICAL UN IVERSITY 
GR1ı\ DUATES ' TlJR.KISH MUS IC EN SEMBLE 

Yöneten/Conductor: İnci ÇAYIRLI 

Saz Sanatçıları/Musicians 
Ayşen CEBE, kemençe - Emrullah ŞENGÜLLER, viyolonsel/cello 

Doğan DİKMEN, ney - Hakan AL V AN, ney - Günay ÇELİK,  kanun - Mehmet BiTMEZ, ud 
Meral İNCİLLİ , ud - Çiğdem GÜRSER, tanbur - Serdar BİŞİREN, ritm/rhythm instruments 

Koro Üyeleri/Chorus 
Keriman ASSOY - Ayşe ÇIRPICI - Berna ERDOGAN - Berna ERKAN - Ayşen GÜNEŞ 

Mehasin GÜNEŞ - Ufuk GÜVENER - Birsen KONUK - Nurşen ÖZKANDEMİR 
İ lhan BURÇOGLU - Metin CANBAZ - Hüseyin CEV AHİROGLU - Mehmet KABASOGLU 

Kemal KAYNAR - Lem' i KIVRAK - Reşit ÖZ - Haluk TANER - Tevfik YILDIRIM 

I .  Bölüm: KORO/Part I: CHORUS 
M. Nurettin SELÇUK: Nihavend Yürüksemai "Ruhsarına aybetme nigah ettiğimi an" 

Emin ONGAN: Nihavend Şarkı "Gül kokan sümbül kokan şebtabı sensiz neyleyim" 
Muzaffer İLKAR: Nihavend Şarkı "Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden " 

Sadettin KAYNAK: Nihavend Fantezi "Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle " 
Selahattin İÇLİ: Nihavend Fantezi "Yıllar ne çabuk geçti güzel kız bunu bilsen " 

Cevdet ÇAGLA: Kürdilihicazkar Şarkı "Seni çoşkun suların koynuna mehtab alamaz" 
Refik FERSAN: Kürdilihicazkar Şarkı "Gözlerin mavi mine , vuruldu m perçemine " 

Erol SAYAN: Kürdilihicazkar Şarkı "Herşeyinle güzelsin , gönüllerde esersin İstanbul" 

ARA/INTERMISSION 

I l .  Bölüm/Part I l :  İnci ÇA YIRLI, solist/soloist 
Rakım ERKUTLU: Hüzzam Şarkı "Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar" 

Hacı FAİK BEY: Hüzzam Şarkı "Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem" 
Selahattin PlNAR: Hüzzam Şarkı "Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem" 

LEYLA HANlM: Hüzzam Şarkı "Harab-ı intiar oldum, aman gel"  
Gündoğdu DURAN: Hicaz Fantezi "Haber bekliyorum bak yine ben pembe şafaktan" 

Selahattin İÇLİ: Hicaz Fantezi "Bir seni bir gülü öptüm gizlice " 
M. Nurettin SELÇUK: Hicaz Şarkı "Çepçevre bahar içinde bir yer gördük" 

Çinuçen T ANRIKORUR: Kürdilihicazkar Fantezi "Günaydınım , narçiçeğim sevgilim" 
Arif Sami TOKER: Nihavend Fantezi "Ayrılık büküverdi boynumu" 

Avni ANIL: Kürdilihicazkar Fantezi "İçimde nice uzun yılların özlemi var" 

VTELETAS 
Bu konser TC. Kültür Bakanlığı " İpek Yolu Festivali" çerçevesinde düzenlenmiştir 

This concert has been r�alized within the [rame work of the "S ilk Road Festival" organized by the Ministry of Culture . 
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İNCi ÇAYIRLI 

n stanbul'da doğan s:matçı 
Çamlıca Kız Lisesi 'ni 
bit irdikten sonra dayısı 

hesteci Fahri Kopuz'un 
teşvikiyle 1 95 3'de girdiği i. B. 
Konservatuarı 'nı l:ı it irerek 
Münir N urettin Selçuk ve 
Emin Ongan i le çal ışt ı .  
İst:mhul Radyosu'nda solist ve 
koro şefi ol:ırak, i .  B. 
Konservaruan İ cra Heyeti i le 
Münir N urettin Selçuk'un 
korosunda yı l larca görev yapt ı .  

Almanya, Fransa, İsviçre, 
Hol landa, Azerbaycan, 
Romanya, Yugoslavya, K ıbrıs 
ve Japonya'da kültür temsilcisi 
olarak pekçok konser veren 
sanatçının Türk müziği ve 
hafif hatı müziği plaklarıyla bir 
a lt ın plak ödülü vardır. Kliısik 
müziği m izi en iy i  icr::ı eden 
sanatçı larımızdan olan İ nci  
Çayır! ı ,  İTÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuarı'nda ı 4 
y ı l  öğretim görevlisi olarak 
pekçok öğrenci yetiştird i .  İTÜ 

Türk Müziği Korosu'nu ı 977-
85 y ı l ları arasında yönetti ve 
bu koroyla beş kez İstanbul 
Festivali 'ne kat ı ld ı .  Halen 
İstanbul Radyosu' nda solist ve 
koro şefi olarak çal ışmakta ve 
yeni atand ığı Kültür Bakanlığı 
Bursa Devlet Türk M üziği 
Korosu'nu yönetmektedir.  

İTÜ 
MEZUNLARI 
TÜRK MÜZİGİ 
TOPLULUGU 0 974 yı l ına Osman Simav 

ve arkadaşl�rı tarafından 
kuru lan ITU Türk M üziği 

Korosu üyeleri ı 988'de 
yeniden bir araya gelerek İTÜ 
Mezunları Türk M üziği 
Topluluğu'nu kurdular. 
Kurulduğu günden beri 
İstanbul Fest ivali 'ne katı lan 
ve İst:ınbul Teknik  
Üniversitesi'nde birçok konser 
veren topluluğun üyeleri 
İTÜ'nün muhtelif 
bölümlerinden mezun olan 
genç mühendis ve 
müzisyenlerdir. TopiLı luğu 
kuruluşundan beri İnci Çayırl ı 
yönetmektedir. ı 99Z y ı l ında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mezunlar Derneği'ne bağlanan 
topluluk,  önümüzdeki 
dönemlerde yurtiçi ve d ışında 
konserler vererek müziğimizi 
amatör ruhla,  profesyonelce 
temsil etmeyi 
hedeflemektedir. 

ı s ı  
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KUDSI ERGUNER 
ney 

BRUNO CAILLAT 
vurmaçalgılar/percussion 
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KUDSi ERGUNER ı 952 yılında doğan, dedesi 
Süleyman Erguner ve babası 
Ulvi Erguner' in sanarı olan 

neyzenliği devam ettiren Kudsi 
Erguner, İtalyan Ortaokulu ve 
Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten 
sonra bir süre İstanbul 
Radyosu'nda neyzen olarak 
görev yaptı. ı 972'de Paris'te 
mimarlık öğrenimine başladı, bu 
arada müzikoloji eğitimi gördü 
ve her iki dalda da doktora yaptı. 

Türk ve Ortadoğu müziklerinin 
yanısıra Hindistan, Pakistan ve 
birçok Asya ülkelerinde de 
araştırmalar yapan Erguner, uzun 
yıllar Fransız radyosu müzik 
yayınlarında prodüktör olarak 
çalıştı ve bütün dünyanın 
geleneksel müziklerini yayınladı. 
Erguner Avrupa'nın hemen 
bütün şehirlerinde, Amerika ve 
Japonya'da verdiği konserlerle 
ney sazını ve Türk tasavvuf 
müziğini bütün dünyaya tanıttı 
ve bunun yanında, İstanbul'un 
kendine özgü müzik kültürünün 
bütün dallarında yaprığı 
araştırmaları hem konser hem de 
plak olarak sundu. 

Kurduğu İstanbul Mevlevi 
Heyeti ile İstanbul'da gelişen 
Mevlevi kültürünü, Istanbul 
Hanıml�rı Grubu ile harem 
mü:iğini, Fasıl Grubu ile 
geleneksel saray müziğini, Türk 
Çigan Gruhu ile balkanlarda ve 
İstanbul'da gelişmiş geleneksel 
müziği, İstanbul müezzinleri ile 
dini mü:iği ve kardeşi neyzen 
Süleyman Erguner ile kurduğu 
grup ilc cnstrumantal Türk 
mü:iğini dünyanın çeşitli büyük 
fe tivallerindc tanıttı. Avrupa ve 
Japonya'nın birçok büyük phık 
firması yayınları arasında Kutsi 
Erguner'in kırkın üzerinde 

D' sine yer verdi .  

Kuısi Erguner ünlü yapı mc ı 
Peter Brook'un iki filmi ile 
"Mahabharara" adlı piyesin 
mü:iğini yaptı; Marco Ferreri, 
Scorscse gibi yapımedarın 
filmlerine müziği ile katkıda 
hulundu; İtalya'da Franco 
Barriato'nun Genesis Operası'na 
karı ldı. Mehmet Ulusoy'un 
sahneye koyduğu Ortadirek 
oyununun ve ünlü modern 

dansçı Carolyn Carison'un bir 
balesinin müziklerini hazırladı. 
Peter Gabriel ' in son iki 
albümünde de parçaları olan 
Kutsi Erguner, caz dünyasının 
tanınmış isimleri ile de (Didier 
Lockwood ve Jean M are 
Padovanni) bir araya geldi; 
çağdaş müzik bestecisi George 
Aperghis ile bir fi lm ve tiyatro 
müziği gerçekleştirdi. 

Erguner, ı 979'da kurduğu 
Mevlana Derneği'nde birçok 
öğrenci yetiştirerek, Türk 
müziğine ve özell ikle neye 
evrensel bir boyut kazandırdı. 
Sanatçı birçok Avrupa müzik ve 
sanat festivalinin yanısıra şu 
sıralarda Lille Festival i 'nin sanat 
danışmanlığını yapmaktadır. 

BRUNO CAILLAT 
955'te Paris'te doğan 
Caillat, önce Paris 
Konservatuarı'nda klasik 

müzik öğrenimi gördü, sonra da 
doğu müzik lerine ilgi duydu. 
"Geleneksel Dünya Müzikleri" 
konusunda Paris 
Üniversitesi'nde çalışmalar 
yaparak doktora tezi verdi .  

Teorik araştırmaların yanısıra, 
Djemshid Chemiran i, Latif 
Khan, Daryoush Talai, Ranı 
Narayan gibi Hint ve İran müzik 
ustaları ile çalıştı, birçok 
konserlerine eşlik etti . Zarb, 
tahla, hendir gibi çeşitli 
pcrküsyon sazlarında gösterdiği 
ustalık ile tanınan Bruno Cail!at, 
Ortaçağ Avrupa müziği ile 
Avrupa geleneksel müziklerini 
yorumlayan değişik gruplar ve 
ınüzisyenlerle konserler verdi ;  
tiyatro müzikleri üzerine de 
denemeler yaptı; Kutsi 
Erguner' le çok kez bir araya geldi 
ve son CD' sinde Erguner' e eşlik 
etti. 

1 5 3  
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ANATOLlA 

Müzik Yönetmeni: İhsan ÖZGEN, kemençe 
Hakan ŞENSOY, keman/violin 

M.  Emin BiTMEZ, ud - M.  Refik KAYA, lavta/lute - M. Nurettin BEKEN , gitar/guitar 
Neva ÖZGEN, kemençe - Yelda ÖZGEN, viyolonsel/cello 

EGE VE BALKAN DANSLARI 
DANCE TUNES FROM AEGEAN REGION AND BALKAN 

Bestec i ler/Compasers 
Muhlis SABAHADDİN: Sirto 

Refik FERSAN: Sirto 

Grigoras DINI CU: Ceasornicul 

Tanburi CEMİL BEY: Sirto 

Bela BARTOK: Romen Dansları/Roumanian Dances 

Cevdet ÇAGLA: Karşılama 

Anonim Eserler/Anonymous works 
Kürdilihicazkar Longa - Zeybekler 
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İHSAN ÖZGEN 

DTÜ Türk Müziği 
Konservaruan öğretim 
üyesi ve Kemençe 

Anasanat Dal ı  Başkanı olan 
İ hsan Özgen ayrıca kemençe, 
tanbur ve lavta çal ış teknikleri 
ve tarihleri konusunJa Jers 
vermektedir. Serbest formda 
besteleri ve büyük Türk 
bestec isi ve v irtüozu Tanburi 
Cemil Bey'in taksimleri 
konulu bir de incelemesi 
vard ır. 

Müzisyen bir a i leJe doğan 
Özgen, müziğe kliçük yaşlarda 
Türk müziği çalgılarıyla 
başlamış, üni versite yı l larında 
batı klasik ınüziğine ilgi 
duymuş, keman ve viyolonsel 
çalınışt ır. Bir süre Ankara ve 
İstanbul radyo ve 
televizyonunda görev 
yaptıktan sonra, çal ışınalarını 
genel anlamda müzikteki 
yeni l ik lere ve buluşlara 
yöneltmişt ir. Bu alanda önce 
müzik k işi l i k leriyle Türkiye ve 
dünyada ün yapmış olan 
N iyazi Sayın ve Necdet Yaşar 
i le bir topluluk kurmuş, bu 
üçlü Türkiye, Avrupa ve 
Amerika'da birçok konser 
verm iştir. Mutlu Torun i le 

Rönesans müziği üzerinde 
çal ışmış; Kudsi Erguner 
Topluluğu gibi bazı önemli 
Türk müziği gruplarıyla 
Türkiye'de ve dış ülkelerde 
konserler vermiştir. Türk 
müziği teorisi ve pratiği 
konusunda Amerika'da New 
England Konservaruan i le 
Weslay;:ın ve Maryland 
üniversiteleri nde konferanslar 
vermiş, seminerlere katı lmıştır. 

Özgen daha sonra Bosphorus 
topluluğunu kurmuş; bu 
toplulukla Yunanistan, 
Hollanda ve Danimarka'da 
konserler vermiştir. 199 1  'de 
Abdi İpekç i Barış Ödülü'nü 

alan topluluğun plak ve 
kasetleri halen Yunanistan'da 
satılımıktadır. İhsan Özgen 
Bosphorus'tan sonra ı 992'de, 
çek irdek bir orkestra niteliğini 
taşıyan ve profesyonel radyo 
sanatçı ları ,  konservaruar 
öğret im üyeleri, l isans ve l isans 
üstü öğrencilerinden oluşan 
Anatolia topluluğunu 
kurmuştur. Grup, Türkiye ve 
çeşiti i dünya ülkelerinden 
gelen sanatçı ların katılımıyla 
İhsan Özgen'in sanata bakış 
açısıyla yönlenen, değişen ve 
gel iş imi de içinde taşıyan bir 
özel l ik  de kazanmaktadır. 

HAKAN 
ŞENSOY 

977-78 döneminde İTÜ 
Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı'na giren 

Hakan Şensoy, Prof. Ayhan 
Turan'ın gözetiminde " H ızlı 
Eğitim Özel keman Birimi"ne 
başladı .  1 984'deki ilk 
konserinden sonra 
Türkiye'nin birçok kentinde, 
İtalya'nın Roma, Bari, 
Bologna, Tarama, Aneona 
kentlerinde orkestra eşliğinde 
konserler ve resirallar verdi; 
Paris Gençlik Orkestrası 
konserine solist olarak katıldı, 
Meksika'ya bir turne yaptı .  

1 98 5  yı lında İstanbul 
Filarmoni Derneği tarafından 
" Yılın en başarıl ı  genç 
sanatçısı" ve aynı y ı l  da İTÜ 
Rektörlüğü'nün "Sanat 
dalında en başarılı öğrenci" 
ödüllerini ald ı .  ı 992'de San 
Bartalomeo'da ( İ talya) yapılan 
Uluslararası Rovero D'Oro 
oda müziği yarışmasında iki l i  
olarak dördüncü oldu. 1 988'de 
İstanbul 'da AKM'de verdiği 
resiral UNESCO tarafından 
uluslararası eğitim seferberliği 
çerçevesine alındı. Aynı yıl  
konservaruan birineilikle 
bitirdi; İngi liz Hükümeti'nin 
bursuyla Londra Kraliyer 
Müzik Kolej i'nde yüksek lisans 
yapınaya başladı ve Prof. 
Trevar Williams'ın sınıfından 
mezun oldu. ı 989-9 1 y ı lları 
arasında İTÜ Sosyal Bil imler 
Enstitüsü'nde "Master" 
eğitimini tamamladı. 

Halen aynı okulda doktora 
eğitimini sürdürmen, İTÜ 
araştırma görevlisi ve 

Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestrası konuk 
konsertmaysteri olan Hakan 
Şensoy çalışmalarını Devlet 
Sanatçısı Ayla Ereluran ile 
sürdürmektedir. 

ANATOLİA 
ia, bir müzikçinin 

yıla ulaşan bir süreç 
içindeki çalışma ve 

birikimlerinin getirdiği müzik 
görüşünün ve anlayışının 
yansıdığı bir topluluktur. 
Batıdan doğuya doğru adı m  
adı m  değişen, aynı zamanda 
birbiri içinden gelişerek 
yeşeren müzik türlerinin 
k ıvrımları ve mozaiği içindeki 
sanat atmosferi, topluluk 
yönetmenini ve grup 
üyelerinin yorumlarını 
etkilemiştir. 

Anatolia'nın müziğinin temel i  
Anadolu'da oluşmuş v e  
gelişmiş müzik türleridir. 
Büyük bir olasılıkla Orta 
Asya'dan pentatonik 
müzikleriyle Anadolu'ya gelip 
yerleşen insanların İran, Arap, 
Bizans, Balkan, Ege ve 
Akdeniz ülkelerinin 
müzikleriyle etkileşerek yeni 
türler geliştirmesi olayı 
Anatol ia 'yı etkilemiştir. 
Anatolia bu zengin malzemeyi 
nasıl kullanmaktadır? Kısaca 
kendine özgü anlayış ve 
icrasıyla yeni bir derinlik ve 
dinamizm içinde kendi çağdaş 
polifonik yaklaşımını elde 
ederek; yeni bir anlatım 
getirerek. 

Anatolia'nın müziğinde yazıl ı  
eserler ve emprovizasyonlar iki  
önemli grup olarak ele 
alınmaktadır. Yazı l ı ,  yani daha 
önce bestelenmiş veya anonim 
eserlerin yeniden 
seslendirilişlerinde ritmik ve 
melodik değişimierin 
varlığıyla birlikte yeni çizgiler 
oluşturulmaktadır. Bazan bir 
çalgı ön plana çıkarken, 
diğerleri dikey ve yatay 
pedallarla melodiyi 
zenginleştirmektedir. İnsan 
sesi genell ikle orkestra içinde 
bir enstrüman gibi 
düşünülmektedir. 
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Vurmaçalgılar da geleneğin 
dışında bir yaklaşımla d iğer 
enstrümanlar gibi  
kullanılmakta, melodi 
üretimine katılmaktadır. 
Bil inen müzik parçalarının 
yeni uyarlamaları topluluğun 
müzik yönetmeni tarafından 
yapılmakta ve seslendirilmek
tedir. Buna ek  olarak 
müzikçilerin kendi yorumları
nın katıl ımıyla eser, yeni bir 
görünüm kazanmaktadır. 
Taksimler her çalgının veya 
insan sesinin tek başına 
yaptığı doğaçlaınalar olarak 
bil inmektedir. Müzikçilerin 
tek başlarına yaptıkları 
doğaçlamalar, Anatolia'da 
toplu halde yapılmakta, 
bundan yeni bir arınon i 
doğmaktadır. Bu taksimler 
aynı zamanda bağlandıkları 
müzik parçalarının makanı 
yapıları içinde, belli planlarda 
ve organize biçimde 
gelişmektedir. 

Anatolia,  dünya müziğinin 
ortak kullanıldığı bir düzeye 
ulaşma çabası içindedir. Bu 
nedenle, vatanı ne olursa 
olsun, bünyesine uygun olan 
her çalgının grup İcrasına 
koşut bir biç imde katılımını 
ve kullanımını amaçlar; aynı 
anlayış içinde yabancı 
icracıları da müziğine katarak 
uluslararası olma niteliğini de 
ortaya koymaktadır. Anatolia, 
ürettiği ve sunduğu müzik ile 
birçok bakınılardan dünyada 
gelişmekte olan yeni müzik 
akınıları ( çeşitli dönem k lasik 
batı müziği eserlerinin -antik, 
rönesans, barak, romantik, vs
yeniden yorumlanarak, çağdaş 
anlamda farklı çizgilerde 
seslendirilmeleri; Doğu-Batı 
senteziyle oluşturulan caz 
müziğinde yeni arayışlar, New 
Age müziği, vs) içinde 
düşünülebilir. 

EGE VE 
BALKAN 
DANSLARI 

ürk müziğinin tarihsel 
boyutları içinde raks 
(dans) müziğinin de 

önemli bir yeri vardır. 
Çağımızda modern dansların 
ve dans müziğinin soyut 
b iç imler aldığı düşünülürse, 
Mevlevi seması bir çeşit dans, 
Mevlevi ayinleri de o dansın 
müzikleridir. Aynı anlamda 
zikir  ilahi ve nefeslerinden de 
söz edilebil ir. Bununla birlikte 
Türk folklorunda dansların 
( oyunların) ,  dolayısıyla dans 
müziği türlerinin ne denli 
önemli bir yer tuttuğu da 
b i linmektedir. Yörelere göre 
değişen ritim ve ezgi 
zenginliği, müzik dünyasında 
hayranlık uyandırmaktadır. 
İçinde yaşamış olduğumuz 
Adalar ve Balkan halklarının 
müzik ve dansları da güneyden 
kuzeye doğru uzanan bu büyük 
falklor zincirinin önemli 
halkalarını oluşturmuştur. 

1 9. ve 20. yüzyıllarda Türk 
şehir müziğinin icrası ve 
bestecileri , k ır müziğinden 
etkilenmiştir; söz veya çalgı 
müziklerinin bazı bölümleri 
halk müziği formlarıyla 
yapılmıştır. Bir noktada 
Trakya, Ege ve Balkan folk 
müzikleri İstanbul " Şehir 
Müzikçileri"nce kabul görmüş 
ve icra edilmiştir. Bu icralarda, 
sözü edilen yörelere değin 
çalgı üsluplarının da e tk isi 
doğal olarak kendini 
göstermiştir. Sözgelimi Roınen 
kemanının, Makedonya 
klarnetlerinin, G irit ve Sakız 
lavtalarının, Rumeli 
zurnalarının icramızdaki renk 
ve lezzetleri açıkça 
hissedilebil ir. Sirto, longa, 
hora, horon, kleftiko, 
kalamatiano, zeybek, 
karşılama gibi dans form ve 
ritimleri, icracıları olduğu 
kadar bestecileri de etk ilemiş 
ve bu türlerde parçalar 
yazılmıştır. Ege ve Adalar 
folkloru, bir zamanların 
İstanbul'unda, Mesut Cemil' in 
dediği  gibi, "kıvrak ve aydınlık 

renkleriyle yaşamaktaydı" .  
1 920' l i  ve 30' lu yıllarda Küçük 
Asya'da yaşamış olan Rum 
asıllı müzikçi lerin, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük şehir piyasa 
müziklerinde çalıp okumuş 
oldukları parçalar yine Küçük 
Asya dans müziği temalarını 
da içererek, bugün 
"Rembetiko Müziği" ad ı 
altında tekrar günümüz 
d inleyicilerince ilgi 
görmektedir. 

Anatolia, d iğer konserlerinde 
olduğu gibi, bu yılki 
Uluslararası İstanbul 
Fest ivali 'nde müziğin dinamik 
yapısından hareket ederek, 
kendi sanat kişiliği içinde 
kuzey ve batı ikl imlerinin 
renklerinden örnekler 
sunacak. Programda anonim 
parçaların yanısıra Türk 
bestecileri , Grigoras Dinicu ve 
Bela Bartok'tan eserler de yer 
almaktadır. 
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• • • TURKIYE� POLONYA CAZ 
V TOPLULUGU 

TURKISH, POLIS H JAZZ 
CONNECTION 

Okay TEMiZ, vurmal ıçalgılar/percussion 
İmer DEMİRER, trompet/trumpet 

Neşet RUACAN, gitar/guitar 
T una ÖTENEL, saksofon,piyano/saxophone, piyano 

Reınzi EMEK, trombon/troınbone 
Sibel KÖSE, vokal/vocal 

Andrej JAGODZINSKI, piyano, klavyeliçalgı lar/piano, keyboards 
Henryk MAJEWSKI, trompet/trumpet 

Jan Ptaszyn WROBLEWSKI, saksofon ( besteci ,  arajör)/saxophone ( composer, arrangement) 
Henryk MISKIEWICZ, sasofon/saxophone 

Robert MAJEWSKI,  troınpet, flugel horn/trumpet, flugel horn 
Andrej CUDZICH, bas/bass 
Marcin JAHR, davul/drums 

Janusz SZPROT, klavyeliçalgılar (aranjör )/keyboards (arrangement) 

Polanya Büyükelçiliği, Ankara / The Pol ish Embassy in Ankara 
Polanya Başkonsolosluğu, İstanbul /The Pol ish Consulate General in Istanbul 

�c. erh IIMıoı®n Chemıcats l..J--' � 
BUMERANG trom Potand 

HOLDING 

Mi M 
KOLLEKTiF ŞiRKETI 
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• • • BULUTSUZLUK OZLEMI 
Nejat YA V AŞOGULLARI ,  gitar/guitar - AKIN ELDES, gitar/guitar 

Richard HAM ER, saksofon/saxophone - Demirhan BA YLAN, bas/bass 
Filip SÜMBÜLKA YA, davul/drums 

NEJAT YA VAŞOGULLARI 
Mimar olan ve küçük yaşta müziğe başlayan Nejat Yavaşoğul ları, grubun 

seslendirdiği paçaların sözlerini yazıyor ve besteliyor. Zaman zaman çeşitli film ve 
tiyato müzikleri de yapmıştır. Gerçekleştirmeyi düşündükleri arasında geniş 

kadrolu bir "Rock Opera" da bulunuyor. 

AKIN ELDES 
Berlin'de doğan Akın Eldes, küçük yaşlardan beri müzikle uğraşmakta. İTÜ 

Gemi İnşa bölümü mezunu. Bulutsuzluk Özlemi ile beş y ı ldır çalımaha ve grubun 
solo gitaristiliğini yapmakta ve aynı zamanda reklam müzikleri bestelemekte. 

RiCHARD HAMER 
Grunun Amerikalı saksafoncusu Hamer, müziğe kilise korosunda başlamış. Doğu 
felsefi ile müziğine meraklı ve İstanbul'da yaşıyor. "Türkiye'deki Günlerim" adlı 

bir kitap üzerinde çalışıyor. 

DEMİRHAN BAYLAN 
Babasın ın görevi dolayısıyla gittiği Sıvas' ta saz çalarak müziğe başlamış. Yı ldız 

Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi olan Demirhan Baylan grupta bas gitar 
çalıyor. 

FİLİP SÜMBÜLKAYA 
İstanbul'da doğan Filip Sümbülkaya, babasının yaptığı bir davulla müziğe küçük 

yaşlarda başlamış. 
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THE MANHATTAN TRANSFER & 
COUNT BASIE ORKESTRASI 

THE MANHATTAN TRA �� .J) 
& COUNT Bi\SIE ORCHESTRA 
Manhattan Transfer: Cheryl BENTYNE - Tim HAUSER - Alan PAUL - Janis SIEGEL 

Count Basie Orkestrası / Orchestra: 
Orkestra şefi ve tenor saksofon/Conductor and tenor saxophone 

Frank FOSTER 

Saksofonlar/Saxophones 
Manny BOYD - Kenny HING - Doug MILLER 

Danny TURNER - John WILLIAMS 

T rompetler/T rum pe ts 
Derrick GARDNER - Bob OJEDA - M ichael WILLIAMS - Scotty BARNHART 

T rombonlar/T rombones 
Clarence BANKS - Bill HUGHES - Robert TROWERS - Me! W ANZO 

Piyano/Piano: George CALDWELL - G itar/Guitar: Charlton JOHNSON 
Bas/Bass: Cleve EATON - Davul/Drums: Dave GIBSON 

Vokal/Vocals: Chris MURRELL 



MANHATTAN 
TRANSFER 

okal gruplarının caz 
müziğinde daima önemli 
bir yeri olmuştur. 

ı 940'lardan itibaren Pied Pipers, 
Mills Brothers, Four Freshınen, 
Hi los, Lamben-Hendricks & 
Ross, Double S ix of Paris, 
Swingle Sisters ve Singers 
Unlimited bu tür toplulukların 
en saygınları arasında yer 
almıştır. ı 970'li yılların 
başından günümüze başarısını 
aralıksız sürdüren en öneml i 
vokal grup da hiç şüphesiz 
Manhattan T ransfer'dir. 

Manhattan Transfer'in 
kuruluşundaki en önemli rol 
halen grup liderliğini yürüten 
Tim Hauser'e aittir. Troy, New 
York'lu olan ve Ocean 
T ownship'te büyüyen Tim 
Hauser gençlik yıllarında Disc
Jockey'lik de dahil birçok işte 
çalıştı. ı 9SO' I i  yılların sonunda, 
bir rhytın & blues topluluğu 
olan The Criterions'da yer aldı. 
J im Croce' la bir folk grubunda 
da çalışan Tim Hauser, ı 972 
yıl ında New York'ta Heywood 
Henry'nin çalıştığı bir lokalde 
şarkı söyleyen Laurel Masse ile 
tanışınca bugünkü Manhattan 
Transfer grubunun ilk temelleri 
atılmış oldu. Diane Davidson 
adlı bir Blues şarkıcısının verdiği 
partide Hauser i le Masse, Jan is 
Sicgel ve iki arkadaşından 
oluşan Laurel Canyon vokal 
üçlüsünü dinledi ler. Buffalo, 
New York doğumlu ve daha 
önce The Young Generations 
adlı bir vokal üçlüde çalışan 
Jan is Siegel'in de katılmasıyla, 
bu üç sanatçı ı 972 yazında grup 
kurma hazırlıklarına başladı .  

ı 2 yaşından beri profesyonel 
olarak çalışan Siegel, daha 
önceleri Nashville'de Diane 
Davidson ile bir albüm 
doldurmuş, ı 4 yaşında John 
Coltrane'in yapıtlarıyla caza ilgi 
duymuş, Chris Connor, Ani ta 
O' Day, Johnny Hartınan, Ella 
Fitzgerald ve Vi Reed çok 
dinlediği şarkıcılar olmuştur. 
Tim Hauser, Laurel Masse ve 
Janis Siegel çalışınalarını dört 
kişilik bir vokal grup olarak 

CAZ/POP/l{OCK • J AZZ/POP/ROCK 

sürdürmek istiyorlardı .  Laurel 
Masse'in kocası aracı l ığıyla Alan 
Paul ile tanıştılar. Newark'ta 
doğan ve sonradan New York'a 
yerleşen Paul, o sıralarda J im 
Jacobs ve W aren Casey'in ünlü 
müzikali "Grease"de Johnny 
Casina rolünü oynuyordu. 
Dörtlü ı Ekim ı 972'de 
Manhattan Transfer olarak 
resmen biraraya geldi ve 
çalışınalarına başladı. 

Beş buçuk aylık bir çalışına 
sonunda topluluk Trude Heller, 
Max's Kansas City gibi çeşitli 
gece kulüpleri ile kabarelerde 
söylemeye başladı. ı 974 
sonlarında Reno Sweeney's'de 
bir hayli isim yapmışlardı .  
Newsweek dergisinde haklarında 
bir yazı çıktıktan sonra, Atlantic 
plak şirketinin patronu Ahmet 
Ertegün grubu dinledi ve 
günümüze dek süren antlaşmayı 
o gün i mzaladı lar. Manhattan 
Transfer ı 975 yılında ilk 
albümünü çıkardı; Los Angeles 
ve Chicago'da konserler verdi; 
TV programiarına çıktı; bunları 
Japonya ve Avrupa turneleri 
izledi. 

ı 975 're kendi adlarını taşıyan 
albümü, ı 976'da "Coming 
Out"u, 1 978'de de " Manhattan 
Transfer Li ve" albümlerini 
piyasaya sundular. ı 979'da 
grubun kurucularından Laurel 
Masse topluluktan ayrıldı; aynı 
yılın Mayıs ayından itibaren de 
gruba Cheryl Bentyne katıldı. 
Babası klarnetçi olan Bentyne, 
ı 6 ile 20 yaşları arasında 
babasının grubunda şarkı 
söylemiş, daha sonra da New 
Dea! Rhytm Band'de yer almıştı. 

ı 979 yılında Manhartan 
Transfer, Jay Graydon'un 
yapımcılığını üstlendiği 
" Extentions" adlı albümleriyle 
büyük başarı elde etti. Özellikle 
Weather Report'un ünlü 
"Birclland" yorumuyla dikkatleri 
çeken topluluk başarılarını 
ı 98 ı 'de "Mecca for Moderns" ,  
ı 983 'te "Bodies and Souls", 
ı 984're "Bop Doo Wop", 1 98S're 
de "Vocalese" albümleriyle 
sürdürdü. ı 986 yılı Tokyo 
konserlerinin bir derlemesi olan 
"Manhattan Transfer Li ve" ise 
ı 987'de piyasaya çıktı. 

Manhattan Transfer aynı yıl 
içinde büyük başarı elde ettiği 
"Brazil" adlı albümünü de 
piyasaya sundu. Topluluğun 
ayrıca "Vocalese Live" ve Gene 
Piselli ile birlikte doldurduğu 
"Jukin" adlı albümleri de 
bulunmaktadır. 

"N ight in T unisia" parçasındaki 
yorumlarıyla 1 986 yıl ında En İyi  
Caz Vokal Yorum dalında 
Gram my ödülü alan Manhattan 
Transfer, )on Hendricks'in 
"Freddie Freeloader", Bobby 
McFerrin' in "Spontaneous 
lnvitations", Weather Report'un 
"Process i on" albümlerinde de yer 
aldı. 

Manhattan Transfer' in kadın 
vaka l istlerinden Jan is Si e gel 
grubun dışında da bazı çalışmalar 
yapmaktadır. 1 982'de 
" Experiment in White", 1 987'de 
"At Home" ve 1 989'da Fred 
Hersch ile birlikte "Short 
Stories" albümlerini yapan 
Siegel ayrıca, Richie Co le, 
Robert Kraft, )ay McShann ile 
çalıştı, Beaux Arts Yaylıçalgılar 
Dörtlüsü ile de bir klasik albüm 
hazırladı. Janis Siegel ayrıca 
İlhan Mimaroğlu'nun çevirileri 
ile Fazı! Hüsnü Dağlarca gibi bazı 
Türk şairlerinin şiirlerini de 
Atlantic plak şirketinden 
piyasaya çıkardı. 

COUNT BASIE 
ORKESTRASI 

Count Basie'nin 
1 984 y ılında ölmesine karşın, 
sanatçının adını taşıyan 
orkestrası, bazı değişikliklerle de 
olsa, faaliyetini günümüze kadar 
sürdürdü. Önce Thad Jones, 
daha sonra da Frank Foster, 
Count Basie Orkestrası'nın 
geleneğini şef olarak sürdürdüler. 
1 990 yı l ında George Benson'un 
da yer aldığı " Big Bass Band" 
albümü ile Gram my Ödülü alan 
Orkesrra, son olarak 1 992 
yılında " Live at El Morocco" 
albümünü gerçekleştirdi. 

FRANK FOSTER 
928'de Cincinnatti, 
Ohio'da doğan, tenor ve 
soprano saksofoncu, besteci 

ve düzenleyici Frank Foster, 
Wilberforce Üniversitesi 'ni 
bitirdikten sonra Detroit'de 
Wardell Gray ve Elvin Jones'la 
çalıştı. 1 953 yılında Count Basie 
Orkestrası'na katıldı. 1 964 yılına 
kadar bu arkesrrada kaldıktan 
sonra serbest çalışmaya başladı 
ve 1 970-72 yılları arasında 
yeniden Elvin Jones'la çalıştı. 
The Loud M inorty gibi çeşitli 
grupları yönetti, 1 983'ten sonra 
da Frank Wess Beşiisi'nde yer 
aldı. 1986'da ise Thad Jones'dan 
Count Basie Orkestrası'nın 
yönetimini devraldı. "Basie is 
Our Bass", "Fearless Frank 
Foster", "The Loud M inority" ,  
"Shiny Stockings", " Frankly 
Speaking" (Frank Wess ile) gibi 
önemli albümler yaptı. Eşlik 
ettiği müzisyenler arasında Chris 
Connor, Coleman Hawkins, 
Dianne Schuur, Donald Byrd, 
Eddie Lockjaw, Ella Fitzgerald, 
Jimmy McGriff, Horace Parlan, 
I l linois Jacket, Joe Newman, Joe 
Williams, Lionel H ampton, 
Sarah Vaughan, Benny Carter, 
Thad Jones, Thelonious Monk, 
Tony Bennett gibi ünlüler 
sayılabilir. 
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DAVID SANBORN 

David SANBORN, saksofon/saxophone 

Don ALIAS, vurınaçalgılar/percussion 

Ricky PETERSON, klavyeliçalgılar/keyboards 

Richard PA TTERSON, bas/bass 

Mitch STEEN, gitar/guitar 

Michael WHITE, davul/druıns 

PARUAMENT 

l �  



DAVİD 
SANBORN ., ınerikalı a l to, sopr:mo, 

sopranino saksofoncu,  
flütçü ve hesteci David 

Wil l iam Sanbom 1 945 ' te 
Taınpa, Florida'da doğdu ve 
doğumundan kısa hir süre 
sonra da ai lesi St. Louis, 
M issouri 'ye yerleşt i .  Küçük 
yaşta ok ul orkestrasında 
saksofnn çalımıya başladı ,  
fakat pek haşarı l ı  olmadığı 
için çaldığı grupt:m çıkarı ldı .  
l l  yaşında c iğerlerinden 
rahatsızlanınca dukrorl<ır 
kendisine nefes! i bir çalgı 
çalmasını önerd i ler; o da 
yeniden al ro saksofona 
yöneld i .  Ray Charle ' ın bir 
konseri sı  rasında Han k 
Crawford'u dinleme olanağını 
huldu ve bu ınüzisyenden çok 
etki lend i .  Etk i lendiği diğer bir 
ınüzisyen de Jackie 
McLean'dir. 1 959'da çeş i t l i  
yerel gruplarda çal ınaya 
başlad ı ;  Little M i lton ve 
Alberr King' in gruplarında yer 
aldı .  I ndiana ve 
M ichigan'daki Nat ional Stage 
Band' in yaz kurslarında 
bulunduğu sıralarda Randy 
Brecker, Don Grnlnick ve 
Keith Jarrett'la tanışt ı ;  
Cannonhall Adderley, tan 
Kenton ve Donald Byrd' L i  
yakından tanıımı fırsar ını  
buldu. 1 96 3-64'te Chicagn'y;ı 
gelerek Norrhwestern 
Üniversitesi'nde müzik eğit imi 
gördü. Üniversite'deki hir  
grupta George Wiskirchen 
yönet iminde ç;ıl ıştı .  Roscoe 
Mi tchell ve Lester Bowie i le 
sık sık hiraraya geldi .  1 965-67 
yı l ları arasında lowa 
Üniversitesi 'nde kurslara 
katıldı ,  piyanist Dale 
Oehler'le tanış:ır;ık Tom 
Davis' in grubunda yer aldı  ve 
Notre-Daıne Caz Fest ival i 'ne 
katı ldı .  Sonr;ık i  y ı l lard;ı 
özel l ik le San Francisco'da 
çal ışımılarını sürdürdü. San 
Francisco'da St. Louis'den 
tanıdığı eski dostu davulcu 
Phil  Wilson'la çal ışt ı ;  
Wi lson'un aracı l ığıyla Paul 
Butterfield Blues Band'c 
katı ldı ve 1 967-7 1 yı l ları 
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arasında bu  ünlü grupta çaldı .  
Stevic Wonder' ın, Sanbom ve 
gruptaki üç ınüzisyene birl ikte 
çal ışınayı tek If etmesinin 
üzerine 1 972 -73  y ı l ları 
arasında Stevie Wonder' la 
turnelere çıkt ı ,  albüın kayıt ları  
gerçek leştirdi ( "Talking 
Book " ) .  Daha sonra y ine 
Stevie Wonder ve Roll ing 
Stones' la birl ikte bir turneye 
ç ıkt ı .  Bir süre M ichael Kaınen 
ve Oorian Rudnytsky'nin 
kurduğu New York Rock 
Ensemble grubunda çald ı .  
Ocak 1 97 3 ' te Howard 
Johnson' un önerisi üzerine Gi l  
E vans tarafından erkesırasına 
al ındı .  Evans' la  çal ıştığı y ı llar 
boyunca soprano saksofon ve 
flüt kariyerini gel işt ird i .  
1 97 3'de David Bowie i le 
çal ışınalar yaptı. Kendi adına 
bir albüın ç ıkararak 1 97 5 'te 
Breeker Brothers' l a  çal ışınaya 
başladı .  Sonraları özel l ik le 
stüdyo ınüzisyeni olarak çok 
tutuldu; birçok ünlü caz, pop, 
rock ,  folk ınüzisyeninin 
albümlerinde yer a ldı ;  dünya 
çapında birçok turneye ve 
fcst ivalc kat ı ld ı .  Bu arada 
Ornette Coleınan'dan çok 
ctk i leml i .  1 98 1 'de "Yoyeur" 
adlı albümüyle En İy i  
Enstrümantal Rhythın & 
Blues Albüınü dal ı nda 
Gramıny Ödülü aldı .  1 990' l ı  
y ı l ların başında 
prodüktörlüğünü Hal 
Wil lner' in üstlendiği, haftada 
hir kez y;ıyınlanan "Sunday 
N ight" adlı TV programında 
Sonny Roll ins, Leonard 
Cohen, W as Not W as, B i l l  
Frisc l l ,  Sun Ra, A l  Green, 
Tim Berne, John Zorn gibi 
müzisycn ve gruplarla çalan 
David Sanbom son y ı l larda da 
farkl ı  tarzdak i a lbümleriyle 
çal ışmalarını sürdürmek tedir. 
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TITO PUENTE'S 

GOLDEN MEN OF LATIN JAZZ 

Tito PUENTE, vurmaçalgılar/percussion 
Mongo SANT AMARIA, vurmaçalgılar/percussion 

Giovanni HIDALGO, vurmaçalgılar/percussion 
Charlie SEPUL VEDA, trompet/trumpet 

Dave VALENTIN, flüt/flute 
H ilton RUIZ, piyano/piano 

Andy GONZALEZ, bas/bass 
lgnacio BERROA, davul/drums 

James MOODY, kamışlıçalgılar,flute/reeds, flute 

� Ü S M A N  L l  BA N KA S I A . $. 



TITO PUENTE 

A sıl adı Erncsı Tiw Puente Jr. 
olan Aıntrikalı perklisyonist, 
vibrafoncu, piyanist, 

saksofoncu, hc,rcci ve düzenleyici 
Tito Pucnte 1 92 3' re New York'un 
Harleın ımıhallesinde ckığdu. Yedi yıl 
süre ile piyano, üç yıl süre ile de davul 
dersleri aldı. Daha sonra ise nırımılı 
çalgılar ve vibrafon çalınaya yöneldi. 
15 yaşında Miaıni'de bir orkestrada 

profesfonel olarak çalışınaya ve 1 6  
yaşında d a  N o m  Morales grubunda 
davul çalmaya baılad ı. Üç yıl süren 
askerlik hi:merindcn sonra Juil lard 
Mü:ik Okulu'nda Richard Bcn,la'dan 
kompozisyon, orkesr rasyon ve piyano 
dersleri aldı. 1947'de The Piccadilly 
Boys adlı dokuz müzisyenclen nluşan 
grubunu kurana dek Macbito, Pupi 
Campo ve Jose Curhclo gibi 
ınü:isyenlerin grupl<ırında yer aldı. 
1 950'li yılların başlarında ew 
York'taki Palladium 13allnıom'chı 
vurınal ı ve nefes! i çalgılardan oltşın 
ve Larin-Cız ya cl<ı Afnı-Küban Cız 
adı verilen rar:ı yorumlayan çeşitli 
grupların liderliğini yaptı. Hu 
dönemdt sıkça al ro ,aksofon 
çalıyordu. 13irdland ;ıdındaki ,, 
dönemin ünlü !obi inde Di::y 
Gillespie, Li<ıncl Haınpton, Frank 
Fosıer, Frank Wess, Hen Webstcr, 
Dexter Gordon, Miles Davis gibi 
müzisyenlerle Jmn-Scssion'lara 
katıldı. Thad Jone,, Me! Lewis, 
Couıır Ba,ie ve Dukc Eli ington'ın 
gruplarında yer aklı. 1 960'1arın 
onalarında Larin-Caz'ın yerini çeşitli 
ülkelerin müzik lerinden oluşan Saba 
türü aldı. Bu diincmde Pueıııe, 
grubuyla birlikte, yine caz ağırlıklı 
fakat daha çok dans müziğine yöndik 
çalışmalar yapt ı .  Uzun yılhır boyunca 
Newport . Montcrcy, Monıreux gibi 
birçok caz btivaline katıldı; Avrupa, 
Güney Amerika ve Japonya'yı da 
kapsayan birçok dünya turu turnesi 
gerçekleştirdi; Bcrklee Müzik 
Okulu'nda çeşitli seminerleri yöneni;  
birçok albünı doldtırdu. Sanatçı 
1 980'de Tiıo Pucnıc Bursu'nu 
oluşturdu \'C Woody Alien'ın "Radio 
Days" adlı filminde hir orkestra şefi 
rolünü oynadı. 1 990'hırın başında ise 
1 00. alhünı bydını gerçekleştirdi .  

13irçok enstrüımın çalan Tiro Pucnıe 
son yıllarda arrık saksofon 
çalınamakta, daha çok piyano w 
,·urma! ı çalgıları tercih etmektedir. 4 
Gram my Ödülü'nün sahibi ve 400 
civarında i'lCstcsi nlan Tito 
Puente'nin "Manıbo Kralı",  "S:ıls:ı 
Kralı", "Latin Müziğin Kr:ılı", "Zillcr 
Kralı" gibi ünvmılnrı da vardır. 

Sanatçının ses getiren albümleri 
arasında: Birdiand After Dark, Night 
Riıuai.Dance Mania, Hoınenaje a 
13eny More, T.P.'s Es11Ccial. Manıbo 

< : \ / ) ' ( ) ) ' ){( )< : ı,  • _1 .\ / /  1 '< ) 1 '  ){( )( : )..;, 

Diahlo, Out of This World, Goza Mi 
Tim bal. Sa lsa Meets Jazz, Un Poco 
Loco, Sensacion, El Rey, On 
13roadway, Livc At Montreux '80, 
Tito Puento Now, The Many Moods 
ofTito, Puente in Percussion, No 
Hay Mejor, C esr Magnifique 
sayıl:ıbilir. 

MO NGO 
SANTAMARTA 
Kübalı bu ünlü perküsyoncu 1 922'de 
Havana'da doğdu. Gençlik yıllarında 
Küba'da çalıştı. 1 948'de Armanclo 
Peraza ile birlikte, bir revli nıüzisyeni 
olarak Amerika'ya geldi. İlk 
çalışmalarını Gilberro Valdes'le 
birlikte yaptı. Sonra Jose Luis 
Monero ve Percz Prado ile çalıştı. Bir 
kazada bacağından ciddi yara aldı, 
uyuşturucu kullandı, bir süre işsiz 
kaldı. Daha sonm da Tropicana adlı 
klüpte Tito Puente ile çalışmaya 
başladı. 1 955'e kadar bu grupta yer 
aldı. Cal Tjader'la çalıştı. Orquesta 
Manhattan adlı grubunu kurdu. 
13rezilya müziği ile ilgilendi; Joao 
Dona to, Chick Corea gibi 
nüizisyenleri bir süre grubunda 
çalıştırdı. Herbie Hancock'un 
"W:ıternıelon Man" adlı bestesinin 
değişik bir yorumu ile büyük sükse 
yapt ı. "Made in Paris" adlı filınde rol 
aldı. "Afro-Biue" adlı bestesi bir caz 
standardına dünüştü ve Cal Tjader, 
John Coltrane, Dizzy Gil lespie gibi 
müzisyenler tarafından da 
yorumlandı. Kendi grupları ile 
çal ışınalarını sürdüren sanatçının 
11Watermelon Man11, "La justicia11, 
"Red Hot", "Mucho Mas", "Afro
Biuc" gibi albümleri üneınlidir. 

GIOVANNI 
HIDALGO 
Porto Ri kolu 29 yaşındaki Giovanni 
Manenguiro Hidalgo'nun babası da 
kendisi gibi vurmalı çalgılar 
çal ıyordu. 1 2  yaşında San Juan'da 
Mario Ort iz' in grubunda çalınağa 
başladı .  Latin sahne dünyasında 
Eddie Palmieri, Tito Puenıe, Dave 
Valentin, Paquito D'Rivera, Flora 
Purim, Dizzy Gillespie gibi 
ınüzisyenlerin yanısıra, Jack Bruce, 
Mickey Hart, Art Blakey, Freddie 
Huhbard gibi müzisyenlerle de çalıştı. 
1 980'de Batacumbele adlı kendi 
grubunu kuran Giovcınni 
Hidalgo'nun kendi adıııa "Vi ila 
Hidalgo" adlı hir albümli de 
bulunuyor. 

CHARLIE 
SEPULVEDA 
Porto Rikolu troınpetçi Clıarlie 
Sepulveda, ilk trumpet derslerini 
John Pacheco'dan aldı. Daha sonra 
da asıl üne kavuştuğu Dizzy 

Gil lespie'nın United Nation 
Orchestra'sında yer aldı. Clıarlie 
Sepulvecla kendi adına "The New 
Arrival" ve "Aigo Nuestra" adlı iki 
albüm de yaptı. Daha önce Tiro 
Puente'nin "Out of This World" 
albümünde de yer aldı. 

DA VE V ALENTlN 
Aslen Pono Ri kolu olan ünlü flütçü 
Dave Valentin 1 95 3'de New York'da 
doğdu. Küçük yaşta vurmalı çalgılar 
çaldı. 18 yaşında kendi kendine Illit 
çalmasını öğrendi. Hubert Laws'dan 
bir süre ders aldı. 1 978'de Dave 
Grusin'in desteği ile "Legencls" adlı 
ilk albümünü yaptı. Daha sonra da 
solo albüın çalışmalarını sürdürdü. 
"The Hawk", "Lan d of the Third 
Eye11 , 1 1 ln Love's Timen, 11Kalahari", 
"Jungle Garden", "Light Struck", 
"Mind Time", "Musical Portraits", 
"Two Amigos" ( Herbie Mann ile) 
önemli albümleridir. Dave Valentin 
ayrıca, David Benoit, Angela Bofill ,  
Scott Cossu, Jorge Dal to, Dave 
Grusin, Jay Hoggard, Teo Macero, 
Phil ippe Sa isse gibi mlizisyenlerin 
bazı albümlerinde de çaldı. 

HILTON RUIZ 
Amerikalı bu ünlü piyanist 1 952'de 
New York'da doğdu. Klasik müzik 
öğrenimi gördü. 8 yaşmda Mozart ' ın 
eserlerini yorumladığı bir konserde 
büyük ilgi topladı. 13ir süre kiliselerde 
org çaldı. Sonra da Latin gruplarda 
yer aldı. lsmael Rivera ve Ral ph 
Robles'la çaldı. Frank Foster ( 1 970), 
Mary Lou Williams ( 1 97 1 'den sonra) .  
Joe Newman, Cal Massey ( 1 97 1 -72), 
Frecldy Hubbard ve Joe Henderson 
( 1 972) .  Clark Terry, Jackie McLean, 
Charles Mingus ( 1973), Roland Kirk 
( 1 97 3-77) , 13etty Caner, Archie 
Shepp, Chico Freeman'ın gruplarında 
yer aldı. Paquito D'Rivera ve Pharoah 
Sanders, George Coleman gibi 
müzisyenlerle de çalışan Ruiz, Sa lsa 
Space Hand adında bir grubu da 
yönetti ve kendi adına birçok albüın 
yaptı ( "Piano Man", ''Excition''ı 
"New York Hilton", "Cross Currents" 
ve " Moments Notice" gibi). 

AND REW 
GONZALES 
Amerikalı perküsyonist ve rrompetçi 
Jerry Gonzales' in kardeşi olan 
Andrew Gonzales'in babası da 
müzisyendi ve sanatçı ilk derslerini 
babasından aklı. Küçüklüğünden 
itibaren kardeşi ile çalışmalarını 
devam ettirdi. Grupo Experimenıal, 
Conjunto Li bre ve Fon Apache Band 
gibi gruplarda çalıştı. Astor Piazzola, 
Hilton Ruiz, Steve T urre, Tiıo 
Puente, T aj Mahal gibi müzisyenlerin 
bazı albümlerinde de yer aldı. 

IGNACIO BERROA 
40 yaşındaki Kübalı davulcu lgnacio 
Berroa, kernancı olan babasının eve 
getirdiği caz plaklarını d inledikten 
sonra, l l  yaşında davul çalmaya 
meraklandı .  1 O yıl sonra Amerika'ya 
geldiğinde yalnızca Latin gruplarla ve 
müzisyenlerle değil, 13ebop'tan Rock'a 
kadar uzanan tarzlarda, değişik birçok 
ünlü mlizisyenle çalışma olanağı 
buldu. Mario Bauza, Machito, Tito 
Pueııte, Chicu O'Farril gibi isimleri n 
yanısıra, Paquiro D'Rivera, McCoy 
T yner, Jack Bruce, Hilton Rui:, 
Claudio Rcxliti, Jaco Pastorius, Jorge 
Dalto, Miclıael l3recker, Michel 
Cami lo, Kip Hanrahan gibi 
müzisyenlerle ele çalıştı. Uzun bir süre 
de Dizzy Gillespie'nin United Nation 
Orchestra'sında yer aldı. 

JAMES MOODY 
Yurdumuza daha önce defalarca gelen 
James Moody, 1 925'de Savannah, 
Georgia'da doğdu. Habası trompetçi 
idi. Önce al ro saksafon çalınağa 
başladı. 1 942'de Don Byas ve Buddy 
Tate'i dinleyince tenora geçti. 
Askerlik yıl larında Dave Burns ile 
çaldı. 1 946'da, askerlik görevinden 
sonra Dizzy Gillespie ile çalışmaya 
başladı. Thelonius Monk, Kenny 
Clarke, Ray Browne, Mi lt  Jackson ve 
Howard Johnson'l ı  grupta yer aldı. 
1 948'e kadar ıenor çaldı. O yıl Paris'e 
geldi ve 1 9 5 1 'e kadar burada kaldı. 
Sonra bir süre de İsveç'te bulundu. 
Miles Davis-Tedd Dameron 
13eşlisi'ncle yer aldı, Max Roach ile 
çalıştı. 1 952'de Babz Gonzales'le 
'The James Mocxly Story"yi 
kaydeden Moody, daha sonra Eddie 
Jefferson'la çalışmaya başladı. Bir ara 
alkol bağımlılığı nedeniyle önemli 
rahatsızlıklar geçirdi; 1 957'de 
Philaclelphia'daki Blue Note adlı gece 
kulübünde çıkan yangın nedeniyle 9 
ay hastanede yattı. Chicago'ya geldi. 
Flüt çalmaya başladı, kendi gnıbunu 
kurdu; 1 962'de Gene Ammons ve 
Sonny Stitt'le The Barıle of the 
Saxophones adlı grupta çalışmalar 
yaptı .  1 968'te Dizzy Gillespie ile 
yeniden çalışınaya başladı .  1 972'de 
Los Angeles'a yerleşik olarak çeşitli 
turnelere çıktı. 1 974- 1 980 arası Las 
Vegas'da çeşitli şovlarda, birçok 
ünlüye eşlik etti. New jersey'e 
yerleşmesi yle, 1 980'Ierin başında 
yeniden caza dönüş yaptı. 1 980-S I 'de 
Gillespie ile yenielen çalıştı. Gene 
Harris yönetimindeki Parliament 
Super Band'de yer alarak dünya 
turları na çıkan James Mocxly, son 
yılların en önemli saksafoncularından 
ve flütçülerinden biri olup kendi 
adına da birçok önemli albüm 
hazırlamıştır. 
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genellikle şarkı 
in önemli olmadığı 

. Çünkü oldukça 
alışılmış bir unsur egemendir bu 
sözlere: Aşk ! ... Sözler de hep aynı 
gibidir: oğlan kıza rastlar, kızı 
kaybeder, kızı elde eder veya 
edemez. Bu tarz çeşitlemelerle gelişir 
şarkı. Bu tür şarkı söyleyenler 
arasında sözleri önemli veya içten 
yansırabilenler o kadar azdır ki, bir 
kuşakta bir-iki kişi çıkarsa kendimizi 
şanslı sayarız. 

Joan Baez bu türün içinde yer almaz, 
çünkü popüler şarkıcılar sınıfına 
dahil değildir; bu nedenle o tür 
şarkıcılarla yarışınayı düşünmez. 
Üstelik kendisini de geniş anlamıyla 
şarkıcı bile saymaz. Bu büyük 
alçakgönüllülüğü de onun can alıcı 
noktalarından biridir. Çünkü 
günümüzde şarkıcılardan pek çoğu 
kendilerini büyük bir sanatçı olarak 
görür ve mesleklerini çok ciddiye 
alırlar. joan Baez bu kurala bir 
istisna oluşturur. Bu nedenle de, çok 
ünlü olması onu çelişkili bir duruma 
düşürınüştür. isteğinin aksine, Show 
Business (Sahne İşi) denilen o 
acayip 

dünyanın bir parçası olmuştur. Halk 
ondan, kendisine çok önem 
vermesini, televizyona çıkmasını, 
haberlere geçmesin i, karşısında rol 
yapmasını bekler; buna alışmıştır. O 
ise tüm bunlara imrenilecek bir 
akıllılıkla karşı koymuştur. "Folk 
Müziğinin T açsız Kraliçesi" olarak 
benimsenen Joan Baez, daha sonra 
da büyük dürüstlük le başka bir yol 
seçmiş, insanlığın ve barışın yanında 
yer almıştır. Halk şarkılarını -sevdiği 
türü- söyler, ama bir eleştirmen in 
deyimiyle 

"bunları yorumuyla sanat müziği 
şekline getirdiği" için onu "Folk 
Şarkıcısı" olarak tanımlamak ta 
yanlış olabilir. 

Joan Baez'in yaşamı 9 Ocak I 94 I 'de 
New York'ta Staten Isiand'da başlar. 
Babası Meksika doğumlu bir bilim 
adamı, annesi İngiliz-İskoç asıllı bir 
dramatik sanatlar profesörünün 
kızıydı. Hem annesinin, hem de 
babasının babaları bakanlık 
yapmıştı. Ailenin ikinci kızı olan 
Joan küçük yaşlarda, 
arkadaşlarından daha koyu ten! i 
olmasından dolayı dışlanmış, 
ispanyolca bilmediğinden de 
kendini tam bir M eksikalı olarak 
kabullenemeıniştir. Ailesi, 
Hıristiyanlıkta - ilerici ve dinamik 
yapıdaki - Quaker mezhebine bağlı 
olduğundan bu etkiyle büyümüş; 
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okul yıllarında zencilere, diğer 
azınlıklara uygulanan haskılara tanık 
olmuş ve içinde haksızlıklara karşı 
gitgide bir tepki gelişmiştir. Aile 
I 957'de Güney Kalifomiya'ya 
yerleşmiş, Joan Palo Al to' da liseye 
başlamıştır. I 6 yaşında iken 
babasının dostu Ira Sandperl ile 
tanışması onun yaşamında bir 
dönüm noktası olmuştur. Sandperl 
barış hareketleri ve insan hakları 
konusunda çok bilgili ve 
deneyimlidir; genç kıza Gandi'nin 
felsefesini öğretir, onu toplantılara 
götürür. Joan, bu arada ucuz bir gitar 
almış, hem okul korosunda, hem de 
gitarı eşliğinde şarkı söylemektedır. 
Sesi, kendi deyimiyle 'Toplu iğne 
gibi dimdiktir; sesine titreşim 
( vibrato) sağlamak için boş yere 
uğraşır; parmağıyla gırtlak kemiğine 
basarak sesini titretıneye çalışır". 
Sandperl'in toplantılarında da şarkı 
söyler. 

1 959'da Boston'a taşınırlar ve joan 
üniversitede tiyatro öğretimine 
başlar. Bu arada babası onu "Tu ila' s 
Coffee Gri nder" e götürür. Bu 
kahvede her isteyen gelip şarkı 
söyleyebilmektedir ve Joan, halk 
karşısındaki ilk konserini · başarıyla 
· burada verir. Bu arada okuila ilgisi 
kalmamıştır; Chicago'da "The Gate 
of Hom"da da söyler ve aynı yıl 
folkçu arkadaşları tarafından 
Newport Folk Festivali'ne çağrılır. 
1 3.000 kişi karşısında, "Virgin Mary 
Had One Son", "W e Are Crossing 
The Jordan Ri ver" adlı, dini 
kaynaklı iki şarkıyı söyler. Herkes 
birbirine "Kim bu kız?" diye sormaya 
başlamış ve Joan Baez'in adı 
kulaktan kulağa yayılmıştır. Orada 
bulunan plak firmalarının da ilgisini 
çekmiştir. Paraya değer vermediği 
için ünlü Columbia şirketinin 
önerisini geri çevirip, küçük bir 
firmayla - Vanguard - anlaşır. 
( Vanguard da joan Baez sayesinde 
büyük ve zengin bir firma olacaktır 
sonunda ! )  Newport Fesstivali'ne 
I 960'da tekrar katılır ve o yıl ilk 
plağı ( I  959 Festivali'ndeki iki 
şarkısı) yayınlanır. Bunu ünlü 
baladları, eski İngiliz, New England, 
Meksika, İspanyol halk şarkılarını 
içeren plakları izler. Önceleri, 
seçtiği şarkılarda "şarkının nereden 
kaynaklandığı, neyi ve niçin 
aniatmağa çalıştığı da onu 
ilgilendirmez; yalnız nasıl ses 
verdiği, tınısı ve duygusal yanı 
önemlidir. Doğal olarak güzel de 
olması gereklidir. Şarkı dersi de 
almamıştır ve · söyleyebileceği 
sürece · bunu düşünmemektedir" 

Bu düşünceleri taşıyan Amerika'nın 
bir numaralı folk şarkıcısı Joan Baez, 
1962'de Time dergisine kapak 
olduğunda henüz 20 yaşındadır. 
Şarkılarının arasında insanlığa baskı 
konusunu da işler, Amerikan türü 
yaşam tarzın ı eleştirir. Küba olayları 
sırasında yine Kaliforniya'dadır. 
Özgürlük hareketi için önemli bir 
kürsü olan Berkeley 
Üniversitesi'nde üslenen 
eylemcilerden etkilenir. Artık teori 
ile destekleyemediği barışçı, insancıl 
görüşlerine bir dayanak bulmuştur. 
Babası Dr. Baez' in barışçı 
düşüncelerini de aşarak eylemci 
olur. Daha sonra, 1 963 Monterey 
Festivali'nde, o dönemin başka bir 
ilahı olan Bob Dylan ile tanışması 
onun yaşamında ikinci büyük 
dönüm noktası olur: Oylan'ın ağız 
mızıkası ve gitarı eşliğinde, tembel 
bir sesle söylediği protesto şarkıları, 
diğer şarkıcılarınki gibi kaba ve 
çirkin değildir. Joan onun söylediği 
"A Hard Rain's Gonna Fal!" ile 
gözyaşları döker. Oy lan hem müzik, 
hem de şiir yönünden güçlü, anlamlı 
şarkılarıyla Joan'ı büyülemiştir. 
Birlikte besteleyip, sözlerini 
yazdıkları pek çok şarkı bugün bile 
çoğumuzun belleklerinden 
silinmemiştir: "Blowing in the 
Wind"i her konserinde söyleyen 
)nan, aynı yıl zenci lider Martin 
Luther King'in Washington'da 
düzenlediği insan hakları mitingine 
hıtılır; Peter, Paul and Mary Üçlüsü 
ve [)ylan ile birlikte 3 50.000 kişinin 
önli: .de - her ırktan insanın en eski 
di ren i� ş�rkısı olan, I 9. yüzyıldan 
kalm;ı · "W e Shall Overcome"ı 
söyler. Bu atılımıyla bir anda, 
aydınların gözünde büyük sempati 
toplar. 

Bob Oy lan ile yaşadığı fırtınalı, fakat 
kısa beraberliğinden sonra, artık 
kendi şarkılarını bestelerneğe başlar. 
Birçok öğrenci hareketine · bu arada 
1 964'de Berkeley Üniversitesi'nde 
öğrencilerin politikaya karışmalarını 
engellemek isteyen rektörün 
yenilgisiyle sonuçlanan gösterilere · 
katılır. I 965 Vietnam savaşı onun 
Bob Oylan ile bozuşmasına neden 
olur. Beyaz Saray önündeki, savaş 
karşıtı gösteride en önde yer alır. 
I 966'da Japonya'da ilk yurtdışı 
turnesini gerçekleştirir. I 967 
Ekim' inde hippilerin Oakland 
Askerlik Şubesi önündeki 
gösterisinde tutuklanır, 90 gün 
hapse mahkum olur. Yılbaşını • 

annesiyle birlikte - hapiste 
geçirmeye giderken Noel şarkısı 
"Silent Night 1 Sessiz Gece"yi söyler. 

1967'de tanıştığı Stanford 
Üniversitesi öğrenci birliği başkanı 
David Harris ile - onun askere 
gitmeyi reddetmesinden sonra · 
'1968 Mart'ında evlenir. Paris'te 
başlayan 1 968 öğrenci 
hareketlerinin Amerika'daki 
destekleyicisi David üç yıla mahkum 
olmuştur. Kocası hapisteyken Aralık 
ayında oğlu Gabriel doğar. I 970 
Sopot (Polanya) Festivali'ne katılan 
- Walesa'yı da ziyaret eden · Baez, 
bir barış yanlısının hapse girdikçe 
daha güçleneceğine inanır; 
üniversite temsillerine, konseriere 
ücret almadan katılır. Saharofun 
özgürlüğü için söyler. .. Güney 
Amerika'daki diktatörlere seslenir . . .  
Artık haksızlığa, baskıya ve savaşa 
karşı olanların sözcüsü olmuştur. 
Kazandıklarını yardım demeklerine, 
çocuk yuvalarına da harcayan Joan 
Baez paraya önem vermemekle 
birlikte, eski bir blue jean ile lüks bir 
mağazaya girip son model bir Jaguar 
otomobili peşin ödeyecek yapıdadır 
da . . .  

33 yılda doldurduğu SO' den fazla 
albüm, verdiği binlerce konser onun 
her zaman ön planda kalmasını 
sağlamakla birlikte, sürekli yenilik 
arar: Genesis'ten Peter Gabriel ve 
UZ, Dire Straits gibi ünlü pop 
topluluklarıyla yeni tınılar araştırır. 
Los Angeles'teki "Gold Castle" 
firması ile yaptığı son albümleri 
"Recently" ve "James and the 
Gang"de insanlığa ve dünyaya nasıl 
önem verdiğini belgeleyen sanatçı, 
eskimeyen pürüzsüz kristal sesiyle 
hem aşkın, hem de ülkelerin 
politikasına seslenmektedir . . .  

Bugün oğlu Gabriel i le birlikte 
yaşayan Joan Baez, yazdığı iki 
otobiyografisi "Daybreak 1 (Gün 
Doğumu" ( 1966), ve "And A Voice 
To Sing W ith 1 Ve şarkı Söyleyecek 
Bir Ses" ( 1987) dışında şarkı 
besteliyor, söz yazıyor; ı 965'te 
kurduğu "Resource Center for 
Nonviolence" (Şiddete karşı Yardım 
Merkezi) ve 1979'da kurduğu ve 
başkanı olduğu " Humanitas 
International" (Uluslararası İnsan 
Hakları) demekleri ile ilgileniyor ve 
tüm insanları - dürüstçe, yürekten -
seviyor. Göçmenlere, açlara, 
acımasız savaşın kurbaniarına · ı 993 
N isan ayında Bosna-Hersek'te 
verdiği konser gibi · yardımı da en 
baş görevlerinden sayan Joan Baez 
uğrunda savaşacak birşey 
kalmayıncaya kadar bu yolda devam 
edecek. 
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LAURİE 
ANDERSON 1 eş ycışından beri keman 

çal ıyorum; onaltı 
yaşın la, tekniğin çok 

i leri gitt iğini farkedince 
herşeyi bımkt ı ın . . .  " 

44 yaşındaki Laurie Anderson 
l l l innis'da doğdu,  New Yurk'a 
okumaya geld i .  ı 9S ı  y ı l ınd;ı 
"Oh Superınan" adlı p;ırçası 
i le hüyük ilgi gören rnek 
dünyasının bu ünlü prensesi 
ilginç k iş i l iği ve müziği i le son 
y ı l larda önemli başar ı lar elde 
etti .  Elektronik ve soğuk 
teknoloj inin olanakların;ı 
duyduğu yak ınl ık,  R.W 
Fassbinder ve Wi l l iam 
Burroughs';ı ol;ın i lgisi i lc 
tanınd ı .  Sync lavicr, lex icon, 
harınonizer, vocader gihi 
teknoloj ik ürünleri çokça 
kul landı. " Home of the Bmve" 
adlı konseri filme ; ı l  ındı. N i lc  
Rodgers, Adrien Belcw, Peter 
Gordon, David Van Tiegheın, 
;\ntnn Fier, Phoebe Snow ve 
Bil l  Laswel l ' lc çal ışt ı .  1 98 3 'de 
Peter Gcıbrie l ' l;ı "Excellcnr 
Bi rds" adlı i k i l i  b ir  çal ışıncı 
ycıpt ı .  ı 980' l i  y ı l larda yaptığı 
çalışmalar çnk hüyük i lgi 
gördü.  Sek iz saat süren ınu l t i 
ıııecl i;ı soln opera çal ışması ve  
aynı zcııııanda k imbın ın da adı 
olan "United Stcıtes I - I V" 
çal ışması önemlidir .  ı 99 1 'de 
Amerika'da hemen hemen her 
hafta, " Voiccs from the 
Beyond" adl ı  3 saat süre l i  h ir  
gösteri gerçekleştird i .  

Çağdaş M üzik,  Miniımıl izm, 
New Wave, Elektron ik,  
Sürrea l i zın , Şi ir, Optik Sanat 
vh. gibi unsurlcırın sentezini 
kolayl ıkla hulahi leceğiniz 
Laurie Anderson' ın en i\ncmli  
çal ışınaları masınlh " Big 
Ego" , " Big Science" , "H Pm e uf 
the Brcıvc", "Mister 
Hearthrcak",  "New Music for 
Electronic and Recorded 
Meclia" ,  "Smıngle Anglcs", 
"United States Li ve", 
"Airwave" (anroloj i ) ,  "Word 
of Mouth" (antoloj i } ,  "You' re 
a Hook: The ı 5 Year 
Anniversary of Dial-a-Poem" 
(antoloj i ) ,  "You're the Guy I 
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Want to Share M y  Money 
W ith" ( antoloj i )  ve Jean
M ichel J arre' l a  yaptığı 
" Zoolook" vardır .  

ı 69 



1 70 

ı ı .  7 .  ı 993 • Açıkhava Tiyatrosu • 2 ı .30/0pen Air Theatre • 9 . 30  pm 

JAN GARBAREK 
VE GRUBU/AN I> (}RC)UP 

Jan GARBAREK, saksofon, flüt/saxophone, flute 
Eberhard WEBER, bas/bass 

Rainer BRUN INGHAUS, klavyel i  çalgılar/keyboards 
Marilyn MAZUR, vurınaçalgılar/percussion 

8 Lufthansa 



JAN GARBAREK 
orveçli saksofoncu Jan 
Garbarek, Keith Jarrett'le 
olan yakın işbirliğinden 

dolayı 1 960' lı yıl lardaki modern 
caz devleri arasına oldukça erken 
bir zamanda katıldı. İsmi 
Amerika'nın bir numaralı 
cazcılarının yanında yer al ırken, 
özgün Avrupa cazın ın doğuşuna 
da öncülük etti . 

Temiz, bağımsız, abartısız ve 
duru bir tonu olan Garbarek, 
müziğinin esinlerini Kuzey'in 
doğasından ve gizeıninden 
aldığını söyler ki, bunlar onun 
hiç bir zaman tükenıneyecek 
kaynaklarıci ır. Sanatçı eğer güçiLi 
müzik kişiliğini Norveç 
folkloruyla bütünleştirmeseydi 
belki de müziği ne Brezilya ve 
Asya etkilerini katmakta bu 
denli başarılı olamazdı .  

Tüm müziklerin kaynağının 
şarkı olduğu Garbarek' in birçok 
bestesinde hemen hissedil ir  ve 
müzisyen ınelodiye büyük önem 
verir. Melodik notalar kusursuz 
bir yoruma dönüşür ve 
sanarçının da söylediği gibi: "En 
ımırlu anlarıında her notanın 
gerçek değerini verıneğe 
çalışırıın". 

Dingin bir melodinin içinden 
Garbarek'in canlı saksafonu 
aniden yükselir ve ele avuca 
sığmaz pervasızlığıyla müziği 
egemenliğine alır. Eberharci 
W eber' in basıyla yarattıgı 
bütünlük tüm müzik akımlarını 
geride bırakan ilahi bir iht işaın, 
barışçıl bir yaklaşım ve erişilnıez 
bir doğallık sunar. 

Jan Garbarek'in oda ınüziği-caz 
ritmi belki de sessizliğin 
yanındaki en güzel sestir ve 
Garbarek de bu ritmin 
heykeltıraşı olarak yaratıcılığa ve 
foklorik motiflere sıkı sıkıya 
bağlıdır. Garbarek, özgün ve 
canlı müziği için sürekli yeni l ik 
arayışı içinde olan bir stil isttir. 
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JAN GARBAREK 
GRUBU 

E ğer Avrupa cazı önceleri 
taklit edilen, sonraları da 
geliştirilen Amerikan 

formlarına çok şey borçluysa, 
özgün ve saygın yorumlarıyla 
Avrupa cazını geliştirip onu ayrı 
bir kişil iğe büründüren bazı 
bağımsız sanatçılara daha da çok 
şey borçludur. 

Django Reinhardt ı 9 30' lar 
Avrupa'sının ilk caz ustası 
olmakla birlikte, caz ağırlıklı 
müzik akımının Avrupa'da etkil i 
olması ı 960'lara rastlar ve bu 
akımın en güçlü nefesi de 
Norveçli saksofon ustası Jan 
Garbarek'tcn başkası değildir. 

Garbarek'in ilk melodileri 
zamanının diğer müzisyenleri 
gibi John Coltrane' in müziğin i 
andırır ve ilk plaklarında 
Colrrane'in doğaçlaına 
yaklaşımının güçlülüğüne karşı 
bir mücadeleye rastlanır. 
Garbarek' in berrak ve kolay 
ulaşılınaz müziği onu çağının 
ınüzisyenleri arasında önemli bir 
nefes yapmış, sanatçının üstün 
müzik yeteneği ve müzik ruhu 
onu tüm dünyada tanınan bir 
kişi haline getirmiştir. 

Garbarek birlikte çalacağı 
müzisyenlerin seçiminde çok 
hassas davranınakla birlikte 
grubu her zaman için bağım�ız 
olarak da çok güçlü ve başarılı 
olan sanatçılardan oluşur. 
Sanatçının George Russell, 
Keith Jarrett gibi müzisyenlerle 
birlikteliği cazda modern çağın 
başlangıcını oluşturmuştur. 

Dünya çapında başarılı bir 
grubun oluşumu Alınan bas 
usta ı Eberharci W eber' in 
1 98Z'de katılımıyla 
tamamlanmıştır. O günden beri 
grup elemanlarında çok az 
farklı l ık olmuş ve değişimlerde 
de sanatçı seç imindeki titizlik 
korunmuştur. Klavyeci Rainer 
Bruninghaus ı 987'de piyanist 
Lars Jansson'un yerini alırken, 
gruba son katılan Danimarka lı 
vurmaçalgılar ustası Marilyn 
Mazur, daha önce Mi les Davis, 
Wayne Shorter gibi ünlü 
cazcılarla çalışmıştı. Nana 
Vasconcelos gibi değişik stildeki 

bir sanatçının yerini alan Mazur 
Garbarek' in nıelodik ve 

' 

harınonik Norveç folk  müziği ve 
modern caz ritimleriyle 
yoğrulmuş, esinlerini 
İskandinavya'nın köklerinden 
alan müziğiyle kendini evinde 
hissetmektedir. 

Garbarek 30 yıl önceki Coltrane 
mücadelesinden beri epey yol 
katetti. I lk günkü nıüziğini 
yaratıcılığıyla birleştirerek 
dokunaklı ,  abartısız, günün 
ritmi k zevkine uygun, içten bir 
arzuyla destekl i  bir saksofon 
ustalığı yarattı. Bu saksafonun 
sesi taklitçilerinin tüm olumsuz 
katkı larına rağmen özgünlüğünü 
ve kusursuzluğunu hep 
koruyacaktır. 
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AYDIN ESEN 
piyano/piano 

MIROSLA V VITOUS 
b as/bass 

TRILOK GURTU 
vurmaçalgılar/percussion 

ı n  



AYDIN ESEN 
ürkiye'nin yetiştirdiği en 
önemli caz piyanist, 
besteci ve 

düzenleyici lerinden biri olan 
Aydın Esen, ı 2 M ayı 1 962 
yılında İstanbul'da doğdu; ilk 
müzik eğitimine de İstanbul'da 
başladı .  İstanbul 
Konservatuarı'nda piyano ve 
kompozisyon bölümlerini bitirdi. 
Uzun süre klasik müzik eğitimi 
gören Aydın Esen, çocukluk 
yıllarından itibaren caza ve caz
fusion türüne büyük ilgi duydu. 
Daha sonra da yurtdışında New 
England Konservatuarı, Ju il lard 
Müzik Okulu, Berklee Müzik 
Okulu, Kraliyer Akademisi ve 
Non•eç Müzik Akademisi gibi 
önemli müzik okullarında 
eğitimini sürdürdü. Yurt dışında 
bulunduğu süre içinde birçok 
ünlü ınüzisyenle çalışına olanağı 
bulan Aydın Esen' in profo yonel 
deneyimleri içinde şunları 
sayabiliriz: ı 988 yılında Miroslav 
Vitous, Marcello Pellineri ve 
Woody Shaw'la Avrupa turu; 
1987 yı l ında Bob Mintzer, Tiger 
Okoshi, Miroslav Vitous, Bob 
Moses'la Japonya turu; 1 989'da 
Kevin Eubanks, Kenny Davis, 
Gene Jackson'la Amerika turu; 
1 988 ve ı 989'da Jonas Hellborg, 
Kenwood Dennard'la Avrupa 
turu ve ayrıca çeşitli yıllar 
Amerika ve Avrupa ülkeleri ile 
Türkiye'de birçok konser ve 
performans .. . 

Caz müziğine olan ilgisi 
nedeniyle klasik müzik 
çalışınalarını aksarınayan ender 
ınüzisyenlerden biri olan Aydın 
Esen' in bazı eserleri halen New 
York Filarınoni Orkestrası'nın 
repertuarında bulunmaktadır. 

Aydın Esen çeşitli yı llardaki 
başarılı çalışmaları nedeni ile 
ödüller ve dereceler de aldı. 
ı 987'de Downbeat ve Keyboard 
dergileri tarafındah en başarı l ı  
çağdaş müzisyen ödül Ileri, 1 989 
yılında Fransa'da Martial Sola! 
Uluslararası piyano yarışınasında 
birincilik ödülü bunlar arasında 
sayılabilir. Aydın Esen şu 
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albümlerde yer aldı :  So Many 
Lifetimes ( Peter Herbert, Can 
Kozlu, Francis Bourrec ve Randy 
Kartinager ile), Paintings ( Peter 
Herbert, Can Kozlu, Mick 
Goodrick, George Garzone, 
M ike Rinquist ve Randy 
Kartinager i le), Time Zones 
(Wolfgang Muthsipel, Peter 
Herbert, Alex Deutsch, Bob 
Berg ile), Trio ( Eddie Gomez ve 
Marcello Pellitter i ) .  Aydın 
Esen' in birlikte çalıştığı 
müzisyenler arasında ise şunları 
sayabiliriz: Eeldie Gomez, Pat 
Matheny, Miroslav Vitous, Roy 
Haynes, John McNeil, Steve 
Grossınan, Lee Konitz, Tommy 
Caınpel l, M ick Goodrick, Gary 
Burton, George Russell, Sam 
Rivers, George Garzone, Vinnie 
Colaiuto, Jaco Pastari us, Ed 
Shuller, J im Odgren, Bob Moses, 
Bob M intzer, Tiger Okoshi, Ira 
Colaman, Bob Gulotti, Jerome 
Harris, Paqiuto D'Rivera, Steve 
Swallow ve daha birçok 
müzisyen . . .  

MİROSLAV 
VI TO US 

nlü Çekoslovak basçı 
Ladislav Miroslav Vitous, 
6 Aralık ı 947'de Prag'da 

doğdu. Keman ve piyano 
çalmasını öğrenerek Prag 
Konservatuarı'na devam etti. 
1 96S 'te kardeşleri Alan ve Jan 
Haınmer'la Junior Trio adlı 
grubu kurdu. Daha sonra da 
troınpetç i-şark ıcı J iri Jerinek'le 
çalıştı. Aldığı bir ödül üzerine 
Viyana'da uluslararası bir 
yarışınaya katıldı ve Berklee 
Müzik Okulu için burs kazandı. 
Viyana'daki jüride yer alan 
Cannonbali Adderley ona iş 
teklif etmesine rağmen Berklee 
Müzik Okulu'na devam etmeyi 
yeğledi .  1 966-67 yılları arasında 
Charlie Mariano Beşiisi'nde yer 
aldı, Bob Brookıneyer'le çalıştı. 
Bir süre Ron Carter ' ın yerine, 
Miles Davis'in grubunda çaldı. 
Art Farıner ve Freddie 
Hubbard'la çalıştıktan sonra, 
Stan Getz'le yaptığı bir tume 

dışında, 1 970 yı lına kadar 
Herbie Mann' in grubunda yer 
aldı. Larry Coryell, Steve 
Marcus, Herbie Hancock ve Bob 
Moses'la albüın kayıtları 
gerçekleştirdi. Wayne Shorter, 
Chick Corea ve Roy Haynes'e 
eşlik etti. 1 969'da ilk albümü 
" lnfinite Search"ü çıkardı. Daha 
sonra da Joe Zawinul, John 
McLaughlin ve Billy Cobham'ın 
da yer aldığı "Purple" adl ı  bir 
albüın yaptı. ı 97 1 'de Weather 
Report grubunun kurulmasında 
yer aldı ve 1 973 yılına kadar bu 
grupta çaldı. ı 974'te Los 
Angeles'a yerleşti ,  bir süre gitar 
tekniği üzerinde çalıştı ve 
1 976'da Hancock, Airto ve Jack 
De Johnette ile yeni çalışmalar 
yaptı. I 980'li y ıllarda özellikle 
Avrupa! ı müzisyenlerle 
çalışmalarını yoğunlaştırdı, John 
Surman, Jon Christensen, John 
Taylor, Terje Rypdal gibi 
müzisyenlerle çaldı. ı 970'l i  
yı l ların sonunda ders vermiş 
olduğu New England Müzik 
Okulu'nun Caz Bölümü'nde 
1 983 'te başkan lı ğı geti ri Id i. 
Sonraları Chick Corea ve Roy 
Haynes'la yeniden çalıştı. Kendi 
adına yaptığı albümleri dışında 
Alphonse Mouzon, Bireli 
Lagrene, Jan Garbarek, Philippe 
Pet it ve Vic Juris gibi 
ınüzisyenlerin albümlerinde de 
yer aldı .  

TRİLOK GURTU 
95 1 yı l ında Bombay'da 
doğan Gurtu, çok genç 
yaşlarda tabla adı verilen 

Hind davulunu çalmayı Avrupa 
ve Hindistan'da tanınmış bir 
şarkıcı  olan annesinden öğrendi. 
Daha sonra Abdul Kariın ve 
Ahmed Jan Thirkus'dan klasik 
tabla dersleri aldı. Caz ve etnik 
müziğe ilgi duyınası nedeniyle 
1 973'de Avrupa'ya gitti; 1 977 'de 
de New York'a yerleşerek çeşitli 
caz topluluklarında çal ışmaya 
başladı .  1 983 yıl ında Randy 
Brecker, Lee Konitz ve Ed 
Blackwell ile Cool Caz 
Festivali'nde çalan Trilok Gurru 

ayrıca Jack DeJohnette, Barre 
Philips, Charlie Mariano, Don 
Cherry, Archie Shepp, Gi l  
Evans, Nana Vasconcelos, Airto 
Moreira, Philip Catherine gibi 
ünlülere vurmaçalgılarda eşlik 
etti. ECM firması için Shankar, 
Jan Garbarek ve Zakir Hussain 
ile plak doldurdu. 

ı 988 yı lından beri John 
McLaughlin Üçlüsü üyesi olan 
Gurtu'nun, CMP plakları için 
Don Cherry, Palle Mikkelborg 
ve annesi Shoba ile doldurduğu 
"Usfret" adlı plak 1 989'da 
yayınlandı. Aynı yıl Katia
Marielle Labeque piyano ik ilisi 
ile "Symphonic dances" ve John 
McLaughlin ile de "L i  ve at the 
Royal Festival" adlı plakları 
doldurdu. 
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Güney Afrikalı Caz Piyanisti/South African Jazz Pianist 

ABDULLAH lERAHIM 

= 
MINOLTA TRANSCOM 
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ABDULLAH 
İBRAHiM 1 iyanist Abdullah 

İbrah im'in tutkulu 
müziği, Güney 

Afrika'dan 14 yı l l ık  sürgünü 
sırasında ( 1 976- 1 990) ,  Cape 
Town, Johannesburg, Durb<ın 
ve Pretoria'nın kara 
topraklarından bir ilahi gibi 
yükseld i .  Güney Afrika'dan 
çıkan ilk "modern caz" 
albüınünün sah ibi ( "jazz 
Epistle-Verse One" ,  1 960) ,  
Max Roach, Ornette 
Coleman, Don Cherry, Elvin 
Jones i le John Colrrane'nin 
yakın arkada�ı olan İbrahim, 
Güney Afrika cazıncia bir 
ekol, Kippie Moekersi ve 
Todd Marshikiza gibi  taşr;ı 
modernistleri için değerli bir 
varis, dünyanın dört bir 
köşesindeki caz dinleyici lerine 
Güney Afrika cazını tanıtan 
değerli bir müzisyendir. 
Sanatçının geçen Ağustos'taki 
tarihi Johannesburg City Hal l  
konserinin mdından, The 
Johannesbourg Star gazetesi ,  
sanarçının görmüş olduğu 
yoğun i lgi üzerine: "O bir halk 
şampiyonu; buna hiç şüphe 
yok" diye yazd ı .  İbrahim'in 
ruhu okşayan, cesur ve halkçı 
cazı (sanatç ın ın 1 976 
"Manenberg" albümü Güney 
Afrika pop l istelerinde uzun 
süre bir mımarada kald ı )  her 
yaş ve renkteki Güney 
Afrikalıyı ülkelerindeki ırk 
ayrıınına karşı sürdürülen 
savaşa çağırınaya hep devam 
edecektir. 

İbrahim, zengin Güney Afrika 
caz mirasının temel taşı 
olmakla birlikte, özgün bir 
solo yorumcu olarak da 
dünyanın en tanınmış konser 
piyanistlerinden biridir. 

The Guardian gazetesi, 
sanatçının Avrupa'daki otuz 
y ı l l ık solo konser kariyerini 
"dünyanın en çok sevilen 
cazcı piy;ınistlerinden biri" 
olarak değerlendirıniştir. 

Yoruınculuğunun yanısıra 
İbrahim, çağımızın en üretken 
ve saygıdeğer bestec i lerinden 
de biridir; eserleri çeş it l i  
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Avrupa Senfoni Orkestraları 
tarafından çalınmış ve birçok 
besteci ve yorumcuya da i lham 
kaynağı olmuştur. 

İbrahim, Amerikalı ustası 
Duke El l ington' ın Afrika
Amerika kökenl i  birçok 
popüler müzik akımın ı ,  hem 
büyük orkestra hem de küçük 
topluluklar için caz 
bestelerinde biraraya getirme 
yeteneğinden çok etki lendi .  
Amerika'daki kara deril i  halk 
El i  ington'un müziğinin ana 
esin kaynağı olduğu gibi, 
İbrahim de eserlerinde siyahi 
Güney Afrikal ı ların çeş i t l i  
popüler müziklerini ku l landı. 
1 988'de sürgündeki Güney 
Afrikalı yazar Donald McRae 
i le yaptığı bir röportajda, 
müziğe ses veren kendisi ve 
grup üyeleri için, "Güney 
A frika'daki sessizlerin 
duygularını dile getiren 
oyuncu lardan farksızız. 
Susmağa zorlanmış bu k itlenin 
acıların ı ve cesaretlerini 
ortaya koyuyoruz" demişt i .  
M üziğinin kökeni ,  popüler 
Güney Afrika ifade 
biçimlerine dayandığından 
dolayı, İ brahim çoğu zaman 
"uzman bir folk lorcu" olarak 
da nitelendir i l i r  ve doğal 
olarak da Copland, Gershwin, 
Dvorak ve hatta Duke 
El l ington'la k ıyaslanır. Diğer 
bir açıdan da Darius M i lhaud, 
Oliver Messiaen ve Edgar 
Varese gibi 20. Yüzyı l ' ın klasik 
modernizm devleriyle de 
karşı laştı rı lmaktadır. 

Abdul lah İbrahim, bir Afrikalı 
olarak, caz ve k lasik müzik 
konusundaki görüşlerini bir 
defasında şöyle açıklamıştı: 
"Özgünlüğüınüzün gereği ,  bir 
bakıma müziğin tüm tarihsel 
birikim inden bağımsız olarak 
çalışıyoruz. Eğer oluşımış bu 
bütün içine sıkışıp kal ırsanız, 
özgünlüğünüz kaybolabii ir. 
Buna, k lasik alanda çok 
rastlaımıktayız. Eğitim 
sırasında ve performanslarda 
eskiye bağlanıp kalmak, genç 
müzisyenin  yaratıc ı l ığını 
k ısıt lar ve gel iş imini  engeller. 
Doğaçlama bi l inmeyenden 
korkmamayı gerektirir" .  

Film müziği İ brahim' in 
ustalığını sergilediği diğer bir 
alandır. Başar ı l ı  yapıtları 
arasında, Fransız yönetmen 
Claire Denis 'nin " S'en fou t  la 
ınort" ve "Chocolat" 
fi lmlerinin müzikleri i le 1 990 
Cannes J ür i  Özel Ödülü  alan 
ldrissa Ouedraogo'nun "Tilai"  
fi lminin müziklerini 
sayabi l iriz. 

The New York Times, 
İbrahim' in müziğini :  "Çirkin 
bir dünyada, adanmış bir 
güzel l ik"  diye tanımlarken, bu 
gazeteden Peter Watrous 
"Amerika ve Güney Afrika 
cazı arasındaki benzerl ikler 
çok bel irgindir; fakat bunlar 
aras ındaki ayrım daha da 
derindir" derken, sanatçının 
yaptığı kayıtlarla i lgi l i  olarak, 
"onun müziğindeki estetik, 
Charlie Parker sonrası 
Amerikan cazından oldukça 
farkl ıdır" diye yazdı .  Bu müzik, 
bir defasında İbrahim' i n  
Watrous'a da söylediği gibi, 
sanki "söylenmesi amaçlanan 
bir şarkı gibi" dir ve Güney 
Afrika'yı demokrasiye ve ırk 
ayrımı olmayan bir düzene 
davet eder. Sanatçıya bir  
defasında, The Washington 
Post'la yaptığı bir röportaj 
sırasında, ü l kesini özleyip 
özlemediği sorulduğunda: 
" Evet, özledim; fakat şimdiki 
Güney Afrika'yı deği l .  Benim 
özlediğim, insanların renkleri 
yüzünden ayrım görmediği 
demokrat bir Güney Afrika" 
demişt i .  Görünen o k i ,  
İbrahim yazarken ya da  
söylerken, tüm konserlerinde 
ya da gösteri lerinde, Güney 
Afrika halkıyla birl ikte nefes 
a l ıp vermekte . . .  
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CHARLIE HADEN QUARTET WEST 

1 7 6  

Charlie HAD EN,  bas/bass 
Ernie W A TTS, tenor saksofon/tenor saxophone 

Alan BROADBENT, piyano/piano 
Larance MARABLE, davul/drums 

� 
-- T H E --
MARMARA 
I S T A N B U L  



C HARLlE 
HAD EN 1 asç ı ,  bcstec i ,  topluluk 

yöneticisi Charl ie 
Haden hayal, sezgi ve 

i letişim gücü olan bir 
ıııüzikç idir. Virrüoz bir basçı 
olarak önemli birçok caz 
plağının yapınıma kat ı ld ı .  
Ustası Ornette Coleınan 
t:ırafından başları lan caz 
devriminin vazgeçilmez bir 
parçası olarak kendi gruplarını 
yönetmekte ve müziğinin 
arac ı l ığıyla da kendi müzik ve 
yaşam felsefesini diğerlerine 
aktarmaktadır. 

Charlie Haden 1 9 3 7 'de 
Shenandoah, lowa'da doğdu. 
İki yaşından it ibaren 1 5  yaşına 
gelinceye kadar hergün, önce 
radyoda sonra da relevizyonda, 
a i lesinin toplu luğu eşliğinde 
şarkı söyledi .  On yaşından 
sonra bas çalmasın ı öğrendi. 
Ortaokulu bitirdikren sonra 
Los Angeles' e yerleşti ve 
orada Art Pepper, Haıııpron 
Hawes, Dexter Gordon ve 
Paul Bley i le çal ışmaya 
başladı .  1 95 7'de yine Los 
Angeles'de Ornette Coleınan 
ile ranıştı . Bu Charlie için 
şanslı bir karşı laşıııaydı ve 
Don Cherry ( troıııpet )  ile 
Bil ly Higgins' in ( clavul )  de 
dahil olduğu Ornette ' in yeni 
dörtlüsünde bas çalınaya 
başlad ı .  Topluluk,  sol isti hem 
arınon ik hem ele ritmi k açıdan 
al ış ı lmış, önceelen hazırlanmış 
kal ıplardan kurtarmasıyla 
cazda bir devrim yaratt ı .  
Charlie bazan solisti 
tamamlayan, bazan da 
bağımsız olan çal ımı st i l iyle bu 
devrimc i yeni yak laşımda 
önemli bir rol oynadı .  Jim my 
Blanron ve Charles Mingus 
gibi o da basın sadece bir 
eşi ik çi olarak çalınası yerine 
müziğe doğrudan kar ı lan bir 
çalgı hal ine gelmesine 
yard ımcı oldu. 

Charlie Haden 1 960' lar 
boyunca hem Ornette 
Coleman ile çal ışmayı 
sürdürdü, hem de John 
Colrrane, Archie Shepp ve 
Pee Wee Ru sel i  i le plak 

CAZ/POP/ROCK • JAZZ/POP/ROCK 

doldurdu.  1 966'cla ise Keith 
Jarrett ile turneye çıkmaya 
başlad ı .  1 969'da besreci Carla 
Bley ile beraber Don Cherry, 
Garo Barbieri ve Roswel l  
Rudd da dahi l  l l  müzisyeni 
plak doldurmak için 
" Liberation M usic Orchestra" 
adı alt ında biraraya topladı;  bu 
plak daha sonra caz plakları 
arasında çok önemli bir yer 
edindi ;  "Charles Cross" ve 
Japonya Alt ın Plak ödülünü 
kazand ı, Grammy l istesine 
dahil oldu ve aynı y ı l  Charlie 
Haden "Guggenheim Vakfı 
Beste Öclülü"nü aldı .  

1 976'da, daha önce Ornette 
Coleınan i le beraber çalışmış 
olan Don Cherry, Dewey 
Ledımın, Ed Blackwell w 

Haden bir  araya gelerek, 
Ornette' in müziğini, beste ve 
doğaçlaıııa yaklaşımlarını 
sürdürmek amacıyla ,  "Old and 
New Dreaıııs" adlı grubu 
kurdular. Topluluk Black 
Saint için bir, ECM için de 
birçok plak doldurdu .  

Haden 1 984'de Paul Motian, 
Don Cherry, Dewey Redınan, 
Carla Bley ve Michael 
Manrler gibi esk i üyeleri bir 

araya getirerek "L iberation 
M usic Orchestra"yı yeniden 
kurdu.  Topluluğa M ick 
Goodrick, J im Pepper ve 
Steve Slagle gibi  yeni  üyeler 
de kat ı ld ı .  Aynı y ı l ,  
MCA/Impu lse için 
doldurdukları " Ba liaci of the 
Fallen", Down Beat 
eleştirmenleri tarafından 
" Y ı l ın Plağı" seçi ldi .  1 986'da 
Charl ie Haden ve Jack de 
Johnette, Ornette Coleman ve 
Pat Metheny i le biraraya 
gelerek "Song X" ı doldurdular 
ve bu kayıt da " Down Beat 
Okurları ve Eleştirmenleri 

Ödülü"nü aldı .  Haden, 
1 987 'de doldurulan ve Down 
Beat ödülü kazanan "The 
M ichael Breeker Albuın"e de 
katkıda bulundu; k ı sa bir süre 
önce Breeker ve Herbie 
Hancock ile bir plak daha 
yapt ı .  1 987 'de, Ornette 
Coleman Dörrlüsü'nün 
yeniden birarava gelmesiyle 
yapı lan tarihi turneye kat ı ld ı  
ve  " I n  Al l  Languages" ad l ı  
plağı doldurdular. 

Charlie Haclen'in ilk grubu 
1 987'de kurduğu "Quartet 
Wesr" oldu .  Los Angeles' l i  

ıııüzisyenler Ernie Watts 
(saksofonlar), A llan 
Broadbent ( p iyano) i le 
Larance M arable'dan ( davul )  
oluşan grup Haden'in geniş 
müzik yelpazesini yansıttığı 
gibi, 1 940' l ı  y ı llardaki 
Hollywood yapımı  Raymond 
Chandler' in kara fi l m  
atmosferini biz lere yeniden 
yaşatır. Dörtlü Pat 
Metheny'den Ornette 
Coleman'a, Charlie 
Parket'den Haden' in özgün 
bestelerine ( çoğunu, çocukken 
söylediği geleneksel halk 
ıııelodilerinden esinlenerek 
bestelemiştir) kadar herşeyi 
çalmaktad ı r. "Quartet West" 
adlı i l k  plaklarını 1 987 'de 
dolduran topluluk " I n  Angel 
City" ve 1 992 baharında da 
"Haumed Heart " ı  piyasaya 
ç ıkartt ı .  1 99 l 'de " Liberation 
M usic Orchestra" ile 
doldurduğu " Dreamkeeper" 
hem Y ı l ın A lbüıııü hem de 
Down Beat Eleştirmenler 
Ödülü'nü kazandı. Kalabalık 
bir  kadroyla turneye ç ıkınanı n  
getirdiği zorluklara karşın 
orkestra Avrupa, J apon ya, 
K uzey Amerika ve Kanada'da 
konserler verdi. 

1 989 Montreal Caz 
Festival i 'nde, yarat ıc ı  birçok 
müzikçiyle birlikte çalan 
Charlie Haden için, 
"Liberation Mu sic Orchestra", 
Pat Metheny, Egberto 
G ismonti ve Gonzalo 
Ruhaleaba dahil olmak üzere 
geçmişte beraber çaldığı 
topluluk ve sanatçılada birer 
akşam olmak üzere sekiz ayrı 
konser düzenlendi .  Sanatçı bu 
arada Dünya Müziği 'ne bir 
örnek olarak Portekiı l i  genç 
fado gitarisri Carlos Paredes 
ile " Dialogues" adl ı  bir plak da 
doldurdu. 

Charlie Haden, Valencia 
kentindeki California Sanatlar 
Enstitüsü'nde Caz 
Araştırmaları programının da 
kurucusudur. 
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ERNİE WATTS 
alling Stones, Whitney 
Houston, Smokey 
Robinson, Stevie N icks, 

Thelonious Monk, Pat 
Metheny, Frank Zappa, David 
Lee Roth, Bob Seger, 
Cannonbali Adderley gibi pop 
dünyasının ünlüleri ve aynı 
zamanda da Los Angeles 
Filarmoni Orkestrası ile 
birlikte çalan Ernie Watts b ir 
de Grammy Ödülü sahibidir. 

Virginia'da doğan Watts, on 
yaşına kadar Detroit 'te 
yaşadıktan sonra ailesiyle 
birlikte Wilmington, 
Delaware'e yerleşti; okulda 
müziğe başladı. Önceleri 
trombonla ilgilendi ancak 
müzik hocasının önerisiyle 
bariton saksofon çalmaya 
başladı ve okul bandosuna 
katıldı. Bu arada klasik müzik 
eğitimi veren Wilınington 
Müzik Okulu için burs kazandı 
ve eğitimini burada sürdürdü. 
16 yaşında müzik 
yarışmalarına katı lıyor, 
resiraller veriyor ve yerel 
orkestrada çalıyordu. 
Westchester Devlet Öğretmen 
Okulu'na devam ederken 
Down Beat' in Bostan'daki 
Berklee Müzik Kolej i bursunu 
kazandı; klarnet, bas klarnet, 
piccolo ve flüt ailesinin 
yanısıra, obua ve İngiliz 
kornosu da çalmaya başladı. 

Buddy R ich'in topluluğuyla 
birbuçuk yıl turneye ç ıkması 
Watts'a ün sağladı ve Doc 
Severinsen tarafından 
farkedildi. Diana Ross, Julio 
lglasias, Gladys Knight, 
George Duke, Glen Frey, 
Sammy Davis Jr . ,  Barbra 
Streisand, Neil Diamond, The 
Jacksons, Ray Charles, Rickie 
Lee Jones, Rufus & Chaka 
Khan, Aretha Franklin, Helen 
Reddy, Barry White gibi 
büyük isiınierin plak 
kayıtlarında çaldı. Birçok 
tanınmış TV dizisi ve filmin 
müziklerini besteledi ve 
seslendirdi. 

1 970' lerde, gitarcı Lee 
Ritenour'un da bulunduğu 
" Friendship" grubuyla plak 
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doldurdu, turnelerine katıldı 
ve onlar için "Tighten Up" 
adlı parçayı besteledi. 
Saksafonun yanısıra piccolo, 
flüt, klarnet, obua ve İngiliz 
kornosu da çaldığı ilk sola 
albümü " Look in Your Heart" ı 
doldurdu. Watts 1978'de Joel 
Dibartolo ( bas) ,  Bob 
Leatherbarrow (davul) ve Pat 
Co i l  ( klavye l i  çalgılar) ile 
birlikte kendi dörtlüsünü 
kurdu. Etkinliğini hala 
sürdürınekte olan bu grup Rio 
De Janeira caz festival ine 
katıldı .  1 98 1 'de Quincy Jones, 
Rolling Stones'un ABD 
turnesi için bir saksafoncu 
arayan M ick Jagger'e onu 
önerdi ve Watts'ın bu 
turnedeki performansı ve 
" Going to a Go-Go" daki 
solosu hala anılardadır. Aynı 
dönemde Watts ve Quincy 
Jones "Chariots of Fire" 
albümünü yaptılar ve bu plağa 
1 982 'de Grammy Ödülü ( En 
İyi  Pop Enstrümantal) verildi. 
Watts'ın 1 98 5 'de doldurduğu 
"Music-can" albümü de 
Grammy ( En İyi  Rhythm & 
Blues Enstrümantal) aldı.  Bu 
ödüllerin yanısıra, Kayıt 
Sanatları ve Bil imleri Uusal 
Akademisi tarafından, üç yıl 
üstüste saksafon ve flüt 
dallarında " En Değerli 
Yorumcu" ödülüyle 
onurlandırıldı. 

ALAN 
BROADBENT 

947'de Yeni Zelanda'nın 
Auckland kentinde doğan 
Broadbent, müzik 

eğitimine 6, caza ise 1 4  
yaşında başladı. 1 965 'de Down 
Beat dergisinin Berklee Müzik 
Koleji bursunu kazandı. 1 966-
69 arasında her hafta New 
Y ork'a giderek ünlü caz 
doğaçlamacısı ve piyanisti 
Lennie Tristano'dan ders aldı .  
1 969'da Woody Herman'ın 
Herd topluluğuna 
aranjör/piyanist olarak katıldı; 
1 9 72 'de " En İyi  Aranjör" 
dalında Down Beat 
Eleştirmenler Ödülü'nü aldı 
ve aynı yıl Los Angeles'a 

yerleşti. "Children of Li ma" 
( 1 974)  ve " Aja" ( 1 978)  
albümleriyle " En İy i  
Enstrüınantal Düzenleme" 
dalında Graınıny ödülünü 
kazandı. 1rene Kral ile birlikte 
doldurmuş olduğu üç 
albüınden "Where is Love" ve 
"Gentle Rain" Graınıny'ye 
aday oldu. 1 98 1  'de "Orkestra 
İçin Süit" adlı bestesi Yeni 
Amerikan Orkestrası 
tarafından Los Angeles'da ilk 
kez çalındı. 1 98 5 'de ise, Yeni 
Zelanda Yayın Kurumu 
tarafından sipariş edilen 
"Conversation Rece" ilk kez 
Wellington'da Doron 
Salomon yönetimindeki Yeni 
Zelanda Gençlik Senfoni ve 
Gençlik Caz Orkestrası'nca 
seslendirild i .  California'da 
Santa Monica'da oturan A lan 
Broadbent, Bud Shank, Bill 
Holınan, Buddy Collette, Bill 
Perkins, Johnny Mandel, Pat 
Will iams, Buddy DeFranco, 
Henry Mancini, Charles 
MacPherson gibi 
müzisyenlerle beraber 
çalmakta ve plak 
doldurınaktad ır. 

LARANCE 
MARABLE 

merikalı davulcu 
Larance Marable 
(Norınan Larry) 

1 929'da Los Angeles'da 
doğdu.  Babası piyanistti. 
Larance ilk c iddi çalışmalarına 
1 94 7'de başladı; Charlie 
Parker, Dexter Gordon ve 
Wardell Gray'in yanında 
yetişti. Hampton Hawes, Stan 
Getz, Zoot Sims, T eddy 
Charles, Herb Geller ile çaldı ;  
1 950'l i  yıllarda birçok 
müzisyenle beraber plak 
doldurdu. I 9 59'da J im my 
Giuffre'un grubuna katıldı ,  bir 
süre de George Shearing 
topluluğunda yer aldı .  Bir 
müddet çalışınalarına ara 
verdikten sonra 1970'de tekrar 
sahneye döndü. Kendi adına 
yaptığı albümlerin dışında 
Kenny Drew, Tal Farlow, 
Conte Candal i, Jack Sheldon, 
Lorraine Geller, Sonny Criss, 

Frank Wess, Art Pepper, 
Frank Rosolino, Mi lt Jackson 
ve Joe Farrell gibi 
müzisyenlerin plaklarında yer 
ald ı .  
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JOHN SCOFIELD 
DÖRTLÜSÜ/QUARTET 

John SCOFIELD, gitar/guitar 
Joe LOV ANO, saksofon/saxophone 

Den n is IR WIN, bas/bass 
Bill STEW ART, davul/drums 



JOHN SCOFIELD 

M üziğime, caz veya fusion 
gibi bir tanımlama 
gerirmek zordur. Bir 

ayağı caz geleneğinde, diğeri de 
özellikle ritim ve blues ile 
popüler geleneklerde olan 
enstrümantal bir müziktir 
benimki. Caz müzisyenleri, 
sadece caz dinledikleri bir cam 
küre içinde yaşamıyorlar" diyor 
John Scofield. Miles Davis ile üç 
yıl boyunca tumeye çıkan ve 
plak dolduran, birçok ünlüye de 
eşlik etmiş bir gitarcı. Tipik caz
fusion tanımına asla tam olarak 
uymayan Scofield' in tarzı caz, 
blues, rock ve country 
müziklerinin kendine özgü bir 
biçimde karışımından 
kaynaklan mıştır. Yeni dörtlüsü 
de onun, müziğin çeşitli 
daliarına karşı duyduğu sevgisini 
daha iyi hissettirmekre ve caz 
geleneğindeki yeni 
araştırınalarını ortaya 
koymaktadır. 

Wilron, Connecticur'ra yetişen 
Scofield Bearles'dan John 
Colrrane'a kadar uzanan çeşitli 
müzik akımlardan etkilendi. 
Berklee Müzik Okulu'nda eğitim 
gördükten sonra 1 974'de Gerry 
Mulligan ile çalmaya 
başlamasıyla dikkarleri üzerine 
çekti. Daha sonraki yıllarda 
fusion eğilimli George 
Duke/Billy Cobhaın grubunda 
çalışınası daha geniş bir çevrede 
tanınmasına neden oldu. Bir 
yandan birçok ünlüye eşlik 
ederken, diğer yandan da 
Avrupa'da solo kariyerini 
yürüttü. Seefield'in kısa sürede 
başanya ulaştığı çeşitli müzik 
toplulukları arasında en popüleri 
Steve Swallow ve Adam 
Nussbaum ile kurduğu üçlüydü. 
1 982-85 arasında Miles Davis ile 
olan tarihi beraberliği Seefield'in 
kişisel profil ini geliştirerek, 
eşlikçiliği bırakıp kendi yolunu 
çizmesine olanak tanıdı. 

ı so 

Davulcu Dennis Chaınbers ile 
kurduğu funk eğilimli grubu 
1 980' li yılların en beğenilen 
elektrik/ensrrümantal 
topluluklarından biri oldu. 

Sürekl i  gelişim gösteren solo 
çalışmalarının uzantısında, son 
yıllardaki müzik stilinden 
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tamamen uzaklaşan Scofield, 
yeni bir dörtlü kurdu. Sanatçı ,  
renor saksafonda Joe Lovano, 
basra Anthony Cox ve davulda 
John Riley'in yetenekleri 
aracı! ığıyla yen i bestelerinden 
oluşan bir repertuarı tanırma 
olanağını buldu. Scofield bu 
konuda, "Tüm bu ezgiler, bu ekip 
ve enstrümantasyon gözönüne 
alınarak yazılmıştı. Sonuç, daha 
önceki gruplarımla yaptığımdan 
daha fazla 'caz' unsuru içeren bir 
proje oldu, ama değişkenlikten 
de fedakarlık etmedim. 
Bestelerimde, diğer 
müzisyenlerin yorumları na da 
olanak tanıdım. Etkilendiğilll 
tüm müzik akımları yeterli bir 
biçimde yansıtıldı" diyor. 

JOE LOVANO 

A slen Cleveland, Ohio'lu 
olan Joe Lovano (d. l 952) 
saksofon eğitimine babası 

Tony "Big T" Lovano ile başladı. 
Liseyi bitirince Berklee Müzik 
Okulu'na devam etti. İlk kez 
1 973 'de Tom Jones ile birlikte 
Las Vegas'a gitti, ardından Jack 
McDuff ile de ABD'nin ona-batı 
bölgesinde turneye çıktı. Daha 
sonra Lonnie Smith topluluğuna 
katı larak New Y ork'a geleli ve 
1 974'cle George Benson ile ilk 
plağını clolclurclu. Kısa bir süre 
sonra Woody Herman'ın 
Thundering Herd topluluğuna 
katılma teklifi aldı ve bu grubun, 
1 976'cla Carnegie Hall'da "40. 
Y ıldönümü Kemeri" ile biten üç 
yıllık Amerika turnesine katıldı. 
Son on yıldır Me! Lewis Caz 
Orkestrası'nın bir üyesi olarak 
her pazartesi gecesi Viiiage 
Vanguard caz kulübünde çalan ve 
Bob Brookmeyer ile yakın 
işbirliğine giren Lovano, aynı 
zamanda gitarist Bill Frisell ile 
birlikte 1 98 1  'den beri Paul 
Morian Üçlüsü'nde de 
çalmaktaci ır. El vi n Jones, Carla 
Bley, Cl1arl ie Haden, John 
Scofield, Peter Erskine, Henri 
Texier, Aldo Roıııano ve Tom 
Harrell gibi ün ILi cazcılarla da 
çalan Lovano'nun kendi adına 
gerçekleştirdiği birçok albümü de 
bulunmaktadır. New York 
Üniversitesi, William Peterson 
College ve The Ne•v School'da 

eğitmenlik görevlerini sürdüren 
Lovano, Down Bear Dergisi'nin 
1 989 "Eleştirmenler Ödülü"nü ve 
1 990 "Okurlar Ödülün(i" de 
almıştır. 

DENNIS İRWİN 

A merikalı basçı Denni; 
lrwin (Wayne) 1 9 5 1  de 
Birıninghaııı'da doğdu. 

Müzik çalışınalarına k lametle 
başladı ,  I 969-74 yılları arasında 
Kuzey Teksas Eyaler 
Üniversitesi'nde eğitim gördü. 
İki yıl süreyle Red Gadand ile 
çalıştı. Daha sonra New York'a 
giderek Ted Curson, Jackie 
Paris, Albert Dailey, Mose 
All ison, Berry Carter gibi 
ınüzisyenlerle çaldı. 1 977-80 
arasında Art Blakey'in Jazz 
Messengers topluluğunda yer 
aldı. Curtis Fuller, Al Haig, 
Chet Baker, Horace Sil ver, Me! 
Lewis, Berı.nie Wallace, Charlie 
Byrd, Joe Lovano, Joshua 
Breakstone, Ken Peplowsk i, 
M ike Ledonne, Scott Hamilton, 
T oshiko Akiyoshi, Valery 
Ponoıııarev gibi müzisyenlerin 
plak çal ışmalarına katıldı. 

BİLL STEWART ll owa'da doğumlu, babası bir 
rromboncu olan, Amerikalı 
clavulcu Bill Stewart, Joe 

Lovano'nun öğretmenlik yaptığı 
William Patterson College'da 
eğitim gördü; Eliot Zigımınd'un 
öğrencisi olan Stewart, 
Lovano'dan da dersler aldı. 
Kendi adına doldurduğu 
plakların yanısıra Annen 
Done !ian, Don Grolnick, Joyce, 
Joe Lovano, Steve Slagle, Andy 
Laverne, Bill O'Connell, Bob 
Mover, Maceo Parker ve John 
Seefield gibi birçok m(izisyenin 
albümlerinde de yer aldı. 
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BENETTON'UN RENKLi DÜNYASINDAN 

STING 

STING, bas gitar ve vokal/bass guitar and vocal 
David SANCIOUS, klavyeliçalgılar/keyboards 

Dominic MILLER, gitar/gu itar 
Vinnie COLAIUT A, vurmalıçalgı lar/drums 

Will iam A. GALISON, saksofon ve armonika/saxophone and harmonica 

U N IT E D  COLORS 
OF B E N E T TON. 



2 Ekim 195 1 doğumlu 
ingi l i z  sanatçı Sting' in 
asıl adı Gordon 

Suınner'Jır .  Solo 
çal ışmalarına, b;ıs gitar çal ıp 
şark ı söyled iği The Pol ice 
grubunun dağılmasından iki 
yıl önce, 1 982'de başlay;ın 
Sting, son albüınü "Ten 
Suınınoner's Tales" hakk ında: 
"Gerçek ;mlaın ıyla bir  pop 
albüıııü. A lbüınü yaparken 
hüyük zevk ;ıkl ım. Tıpkı bir  
i\nceki a lbüınüııı gibi bunu da 
çıbrıııaııı gerek iyordu .  Ama 
hu alhüınün i t i raflardan, 
orohiyografik ve terapatik 
unsurlardan uzak olmasın ın 
önemine de inanıyorduııı. 
Eğer "Soul Cages" a lbümünü 
ter;ıp;ı t ik olar;ık 
nitelendir iyorsan ız ,  demek k i  
terapi işe yarad ı .  Bu ağır 
allıümden sonra, bu kez daha 
keyif ahıcağıın birşeyler 
yapııı;ık istedim.  Orkestrayı da 
işe katarak, özel l ik le fark l ı  tarz 
ve mor iflerin çar ışınasını 
hedefledi ın" ,  demekte. 

Prodüksiyonu St ing ve H ugh 
Padgham tarafından ortaklaşa 
gerçek leşt ir i len "Ten 
Suınmoner's Tales" geçen 
y ı lk i  "Soul Cages" in içerdiği 
müzik yoğunluğunu da 
kul lanar;ık f;ırk l ı  tarz  ve 
çeşi t l ikteki müziğin bir 
hi leş imini  sunuyor: b i l inen 
rit i ııılerle çeşi t l i  karışımlardan 
elde ed i len müzik nağıneleri iç 
içe giriyor ve ortaya Sting' in 
iizgün ıııüziğine yakışır bir 
sonuç çık ıyor. 
"Düzenleıııeleri ıııde müziğe 
in iş ve ç ık ışl;ır katmayı 
seviyorum" d iyen St ing, fark l ı  
türleri beklenmedik biç imde 
kaynaştırınasın ın, müziği 
sürekl i  canlı tutmasınil 
yardımcı olduğunu i fade 
ediyor. 

Sting korkusuz deneyc i 
müziğin i, 1 978'te The Police 
grubuyl;ı yaptığı ilk albüııı 
"Our l;ındos D'A ınour"dan 
onra ki, "Regatta de Blanc" ,  

"Zenymta Mondatta", "Ghost 
in the Machine", 
"Synchroniciry" ve " Every 
Brearlı You Take - The 

ingles" gibi grup 
ç;ılışıııalarında da 
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sürdürıııüştü .  N ewcastle' l ı  b i r  
sütçünün oğlu olan St ing, üne 
bvuşm;ıdan önce otobüs 
şnförü, öğretmen ve sosyal 
h izmetler görevl isi olarak 
çal ı�ıııış: "Gal iba benele b i raz 
k lostrofnhi var. 
S ın ı ri and ı rı l ıııak tan nefret 
ediyorum. Daha önce bunu 
yapmaya çal ışan çok oldu ama 
her seferinde üstesinden 
geld im" .  

Sting' in yeni  a lbüıııünde ve 
konser turnesinde kendisine 
eşlik eden kadro y ine dünya 
çapınd;ı s;ınatçı lardan 
oluşmakta. Paul Young ve Phi l  
Co l l  i n s i l e  ça  l ışııı ış olan 
gi tarcı Doın inik M i l ler; Bruce 
Springsteen, A retha Frankl in  
ve Peter Gabriel i le ça l ışmış 
olan David Sancious, davulda 
Vinnie Cola iuta ,  s;ıksofon ve 
harmonikada Wi l l iam 
A lexander Gal ison. Turnede 
has gitarı her zaman olduğu 
gibi t ing kendisi ça l ıyor. 

St ing' in solo kariyeri 
b<ışladık r;ın sonra birl i k te 
çal ıştığı sanatçı l;ır hep bel l i  b ir  
düzeyin üstlinde olmuştur. 
Branford Marsal is ,  Kenny 
K irk land ve Üm;ır Hakim gibi  
ünlü cazcılarla "The Dreaııı of 
the Blue T urtles"ı ( 1 98 5 )  
yap::ın St ing, daha sonra, 
" Br ing on the N ight",  ( 1 986 ) 
"Nothing Like the Sun" 
( 1 987 ) gibi son derece başarı l ı  
;ılbüıııler ç ıkarmıştır. The 
Police grubu iç in yapt ığı 
bestelerin yanısıra 
a lbümleriyle sek iz  Graııııny 
ödülü kazanan St ing çok 
yünlü san;ıt anlayışını 
"Quadrophenia" ( 1 979), 
" Baron Munchausen ' in  
Serüven leri" ( 1 989) gibi 
fi lmlerde de rol alarak 
kanıt hıyıp, 1 989'da 
Broadw;ıy'de Kurt Wei l ' in  
Brecht uyarlanıası "Üç 
Kuruşluk Opera" eserinde de  
rol a ld ığında "gerçek b i r  
Ri\nesans adamı" olarak 
tanımlanmıştı .  Sanatçı  bu 
i lgiye, "Ne  demek istediklerini  
anlamıyorum doğrusu; ben 
s;ıdece keyif aldığım işleri 
y;ıpıyorum" d iyerek gülüp 
geçiyor. 
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KÜLTÜR BAKANLIGI 
. . . IPEK YOLU FESTIVALI 

MINISTRY OF CUL TURE 

SILK ROAD FESTIVAL 
25 .6.-5. 7. 1 993 ,  Türk İslam Eserleri Müzesi/Museum of T urkish aml lslaıııic Arts 

"TÜRK VE HOLLANDA SANATlNDA İKİ ULUSUN SİMGESi LALE" SERGiSi 
EXHIBITION OF "TULIP AS A SYMBOL IN TWO NATIONS ART: TURKISH AND DUTCH" 

25.6. I 993, AKM Büyük Salonu, 2 I .30 / Atatürk Culture Cenrre Grand Hall, 9 .30 pııı 

KÜL TÜR BAKANLIG I İZMİR DEVLET KLAS İK TÜRK MÜZİGİ KOROSU KONSERİ 
CONCERT BY THE MIN!STRY OF CUL TURE !ZMIR STATE TURKISH CLASS! CAL MUSIC CHORUS 

26.6-4.7 . 1 993 ,  Topkapı Sarayı Müzesi / Topkapı Palace Museum 

"İPEK YOLU'NUN GETiRDİCİ RESiM DÜNYASI" SERCİSİ 
EXH !BIT!ON OF "WORLD OF PAINT!NG !NTRUDUCED BY THE S! LK ROAD" 

26.6-4.7. 1 993 ,  Topkapı Sarayı Müzesi / Topkapı Palace Museum 

"ÇİN'DEN İSTANBUL'A PORSELEN" SERCİSİ 
EXHIBITION OF "PORCELA!N FROM CH!NA TO ISTANBUL" 

26.6-4. 7. I 993, Sadberk Hanım Müzesi / Museum 

"GELENEKSEL TÜRK EViNDE İPEK KULLANIMI" SERGİ Sİ 
EXH!BITION OF "USE OF S!  LK IN THE TRADITIONAL TURKISH HOUSE" 

26.6. 1 993 ,  Rumelihisarı Müzesi / Rumeli Cast!e Museum 

"TANGO GECELERi" KONSERİ / A CONCERT: "TANGO NIGHTS" 
27.6-4.7. 1 993 ,  Askeri M üze / Military Museum 

"İPEK SANCAKLAR" SERCİSİ 1 EXHIBITION OF "BANNERS OF SI LK" 

27.6. I 993, AKM, 2 1 .00 / Atatürk Culture Centre, 9.00 pm 

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESi SANATÇlLARI ŞAN RESİT ALİ 
A REC!T AL BY THE SOLOISTS OF THE lST AN BUL ST A TE OPERA 

28.6-4.7 . ! 993 ,  Yıldız Sarayı/Palace 

"İSTANBUL GRAVÜRLERİ" SERCİSİ / EXHIB!TION OF "ENGRAV!NGS FROM ISTANBUL" 

28.6. 1 993,  AKM / Atatürk Culnıre Cenrre 

"TANGO GECELERi" KONSERİ 1 A CONCERT: "TANGO N!GHTS" 

29.6. I 993, AKM Konser Salonu, 2 ! .30 1 Atatürk Culture Centre, Concert Hall, 9. 30 pııı 

KÜL TÜR BAKANLIG I İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİGİ TOPLULUGU KONSERİ 
A CONCERT BY THE M INISTRY OF CUL TURE !ST AN BUL STATE TURKISH MUSIC ENSEMBLE 

30.6. I 993, AKM 1 Atatürk Culture Centre 
"TARiHLE İÇiÇE, HALKLA ELELE" KONSERİ 1 A CONCERT: "HISTORY AND PUBLIC IN UN ITY" 

1 .7 . 1 993,  AKM Büyük Salonu, 2 1 . 30 /  Atatürk Culture Centre, Grand Hall, 9. 30 pm 

İTÜ MEZUNLARI TÜRK MÜZİGİ TOPLULUGU KONSERİ 
A CONCERT BY THE ISTANBUL TECHN!CAL UNIVERSITY GRADUATES' TURKISH M US! C ENSEMBLE 

2.7 . 1 993  

NACİYE NUR A VLUPINAR "ÇİNİ" SERCİSİ 1 EXHIBITION OF TILES BY NACl YE NUR A VLUPINAR 

3-4.7. 1993,  Rumelihisarı Müzesi / Rumeli Cast!e Muscum 

DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUGU GÖSTERİSİ 1 
PERFORMANCES OF THE ST ATE FOLK DANCES ENSEMBLE 



I .  İSTANBUL TARİH VE DENİZ ŞENLİGİ 
1 2 - 1 8. 7 . 1 993 

Tarih Vakfı l .  İstanbul Tarih ve Deniz Şenliği 'ni ,  2 1 .  Uluslararası İstanbul 
Festival i 'nin bir parçası olarak düzenliyor. Amaç, sokaktaki insanla ders k itaplarındaki 
asık suratlı tarihi, çöpümüzü atıp arkamızı döndüğümüz denizi ve binlerce y ı l l ık  üstüste 

binmiş çok sayıdak i kültür ve tarihsel birik imin görkemli kenti,  İstanbul 'u  dost kıta
bilmek. Şenlik bize " Regetta-Tarihi Tekneler Geçidi "ni ,  yüzme ve yelken-yat-model 

tekne araçlarını izletip, sürpriz yan etkinlikler d izisini yaşatacak; Bizans, 
Osmanlı dönemi insanının giysilerini gösterip, müziğini d inletecek, yemeklerini tattı

racak . Böylesine geniş çaplı bir organizasyonda Tarih Vakfı başta, Büyükşehir 
Belediyesi ve Denizcilik Meslek Kuruluşları olmak üzere Bakanlıklar, d iğer resmi ku
ruluşlar, deniz ve tarihle i lgili kişi/kurumlar ile işbirliği içinde hazırlık larını sürdürüyor. 

1 2- 1 8.7 . 1 993 tarihleri arasında görüşmek üzere. 

TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH V AKFI 



1 8.31 

Aldo Ciccoliniı piyano 

1 8. 31 
1 8 . 31 
1 8. 31 

1 8.30 
Karadeniz Oda Orkestrası 1 8. 31 
Akbank Oda Orkestrası ı 8.31 

1 8 . 31 
18 . 31 
1 8.31 

Shlomo Mintz, keman 1 8 . 31 

Stockholm 



Sowero Streeı Beo=u- Dans Topluluğu 
Tiıo Puente's Golden Men of Latin Jazz 

Jan 



Les Virtunscs de Francc 
6. 30 pın 

6.30 pm 

John Scofield Quartet 

6.30 pm 



The Soweto Street Beat Da nce Company 
Titn Pucntc's Golden Men of Latin jazz 



1 Dr. NEJAT F. 1 ECZAClBAŞI 
VAKFI 
YAY l N LARI 

Çağdaş Düşüncenin Işığında 

ATATURK 

Araştırmalar Dizisi 

Toplumsal Belgeler Dizisi 

Yerli ve yabancı ı 5 bilim adamı çağdaş düşüncenin 
ışığında Atatürk'ü değerlendiriyor. 

BENDEN SONRA 
TUFAN OLMASlN! 
Modem Türk tiyatrosunun 
öncüsü ve kurucusu Muhsin 
Ertuğrul'un anıları . . .  B ir 
dönemin panoraması . 

"" KUŞAKTAN KUŞAGA 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı , 
çocukluğundan . . .  ı 980'lere 
kadar yaşadıklannı, 
gördüklerini, düşündüklerini 
anlatıyor. 

BİR KENT, BİR İNSAN 
İzmir'in son yüzyılının yakın 
tanığı S .  Ferit Eczacıbaşı 'nın 
anılarını Yaşar Aksoy'un 
kaleminden okuyacaksınız. 



NOTLAR : 

ı:m�n � ı 
1 4  Haziran 
Pazartesi 
1 5  Haziran 
Salı /:� Haziran 

arsamba 
1 7  Haziran 
Persembe 
1 8  Haziran 
Cuma 
19 Haziran 
Cumartesi �!.r Haziran ı 
2 1  Haziran 
Pazarresi 
22 Haziran 
Salı �? Haziran 

arşamba 
24 Haziran 
Per embe 
25 Haziran 
Cuma 
26 Haziran 
Cumartesi ��Haziran ı 
28 Haziran 
Pazartesi 
29 Haziran 
Salı 
30 Haziran 
Carsamba 
1 Temmuz 
Perşembe 
2 Temmuz 
Cuma 
3 Temmuz 
Cumartesi ıa!remmuı ı 
5 Temmuz 
Pazartesi 
6 Temmuz 
Salı [,Temmuz 

arşamba 
8 Temmuz 
Persembe 
9 Temmuz 
Cuma 
10 Temmuz 
Cumartesi 

ı!Jemmuı ı 
1 2  Temmuz 
Pazartesi 
1 3  Temmuz 
Salı 
14 Temmuz 

Carsamba 
1 5  Temmuz 
Perşembe 
1 6  Temmuz 
Cuma 
1 7  Temmuz 
Cumartesi ı!.;emmuı ,, '1 
19 Temmuz 
Pazartesi 
20 Temmuz 
Salı �� Temmuz 

arsamba 
22 Temmuz 
Persembe 
23 Temmuz 
Cuma �4 Temmuz 

u mart es ı �!Jemmuı iH ,, ı ''y 
26 Temmuz 
Pazarresi 
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