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Avrupa Festivaller Birli�i üyesi olan
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
TC KÜLTÜR BAKANU(il ve
TC DIŞIŞLERI BAKANU(il'nın
de�erli işbirli�i ve katkılarıyla
düzenlenmektedir.
The Incernarional İsranbul Music Fesrival,
a member of rhe European Fesrival Associarion,
is organised wirh rhe valued cooperarion and conrriburions of
rhe MINISTRY OF CULTURE and

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS.

Programda delişiklik hakkı saklıdır.
Programmes subjecr ro alrerarion.

INTERNATIONAL
iSTANBUL
MUSIC FESTIVAL

TUrk milletinin tarihi bir vasfı da gOzel

sanatları sevmek, ve onda yUkselmektir.

One of the histarical characteristics of the

Turkish nation is its love for the arts and
its desire to excel in that field.

Yaşamın anlamı, her şeyden çok sanat yoluyla kavranabilir.

The meaning of life can be grasped more completely
through art than by any other means.
Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI

ISTAN BUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ŞEREF KURULU THE H ONORARY B OARD

Cumhurbaşkanı
SÜLEYMAN DEMI REL
President

Başbakan
Prof. Dr. TANSU ÇILLER
Prime Minister

Içişleri Bakanı
NAHIT MENTEŞE
Minister of Internal Affairs

Dışişleri Bakanı
HIKMET ÇETIN
Minister of Foreign Affairs

Maliye Bakanı
ISMET ATTILA
Minister of Finance

Milli Eıitim Bakanı
NEVZAT AYAZ
Minister of Education

Ulaştırma Bakanı
MEHMET KAYA KÖSTEPEN
Minister ofTransport

Kültür Bakanı
D. FIKRI SACLAR
Minister of Culture

Turizm Bakanı
Prof. ABDÜLKADIR ATEŞ
Minister ofTourism

Istanbul Valisi
HAYRI KOZAKÇIOCiLU
Governor of Istanbul

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı
RECEP TAYYIP ERDOCiAN
Mayor of Istanbul

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI
N ECIL KAZlM AKSES
Prof. CEVAT M EMDUH ALTAR
PRI NCE BERNHARD
LEONARD BERNSTEIN
NADIA BOULANGER
DAME NINETTE DE VALOIS
Prof. CARL EBERT
SAIME EREN
PHILIPPE ERLANGER
AHMET M. ERTEGÜN
BURH�N FELEK
ROBERT FENAUX
JANOS FERENCSIK
ZIN O FRANCESCATTI
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI
PIERRE GI LBERT
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKAY
VAHIT HALEFOCiLU
ERNESTO HALFFTER
FEYZI HALICI
ARTHUR HAULOT
CLEMENS HOLZMEISTER
MAURICE HUISMAN
LOUIS JOXE
HERBERT VON KARAJAN
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER
Prof. WILHELM KEMPFF
Dr. RAYMOND KENDALL
PIERRE LYAUTEY
ZUBIN MEHTA
YEHUDI M ENUHIN
MARIO MORTARI
SEPPO NUMMI
NURVER NUREŞ
Dr. SEROITE OKACHA
Prof. CARL ORFF
Prof. GYULA ORTUTAY
ANDRE PARROT
Prof. KLAUS PRINGSHEIM
CEMAL REŞIT REY
ARTHUR RUBINSTEIN
A. ADNAN SAYGUN
MUKADDER SEZGIN
RENZO SILVESTRI
JAMES J. SWEENEY
MITSUC TANAKA
AFEWORK TEKE
ANDRE WENDELEN

KURUCULAR VE ÜYELER

ÜYELER MEM BERS

F OUN DERS AN D MEM B ERS
AKBANK T.A.Ş.
ARA KUYUMCUYAN
--------1
ORHAN AKER
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 
MEHMET ŞUHUBI
AKSA, AKRILIK KI MYA SAN. A.Ş.
A. RlZA ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA
MILLI PIYANGO I DARESI
Vice President
APRE FAB. T.A.Ş.
KEMAL MÜDERRISOGLU
ALBER
BILEN
HALIT NARlN
--------ı
KURUCULAR
PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş.
-- --1 SAN. A.Ş.
_ _ _ _
ORGANIK KIMYA SAN. VE
F 0UN DER S
-------ı ARÇELIK A.Ş.
TIC. A.Ş.
FETTAH AYTAÇ
AYGAZ A.Ş.
PAMUKBANK T.A.Ş.
BURLA MAKINA TICARET VE
IZZET BAYSAL
PROFILC HOLDING A.Ş.
YATIRIM A.Ş.
FUAT BEZMEN
RABAK ELEKTROLITIK BAKlR
MEHMET R. DEVRES
HALIL BEZMEN
MAMULLERi A.Ş.
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş.
REFIK BEZMEN
SANDOZ ÜRÜNLERI A.Ş.
All KOÇMAN
Dr. MUSTAFA BIRGI
EMIN SENCER
BERNARD NAHUM
BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABR.
SEMI H SIPAHIOGLU
OSMANLI BANKASI A.Ş.
BORUSAN, BORU SANAYli A.Ş.
SOYTAŞ HOLDING A.Ş.
IZZET PENSOY
BP PETROLLERI A.Ş.
MEHMET ŞUHUBI
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN.
FAH I R ÇELIKBAŞ
FETHI TANALAY
VE TIC. A.Ş.
ERDOGAN DEMIRÖREN
TEKFEN HOLDING A.Ş.
SlNAI YATIRIM VE KREDI
DEMIRÖREN ŞIRKETLER G RUBU
TERCÜMAN GAZETECILIK VE
BANKASI A.O.
SELMA H. DEVRES
MAT. A.Ş.
TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE
Prof. HAYRI DO MAN IÇ
TÜRK EKONOMI BANKASI
MAKINA TIC. T.A.Ş.
AHMED ŞECI EDIN
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
AFIF TEKTAŞ
OSMAN EDIN
TÜRK HENKEL KIMYEVI
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA
EGE HOLDING A.Ş.
MADDELER SAN. A.Ş.
BANKASI A.Ş.
ELGINKAN HOLDING A.Ş.
TÜRK PETROL VE MADENI
TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL ÖZER ESEN
YAGLAR T.A.Ş.
KURUMU
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş.
GÖKAY
TÜRKIYE ETAP OTELLERI GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE
FIKRET EVLIYAGIL
TIC. A.Ş.
TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş.
VITAll HAK KO
TÜRKIYE ITHALAT VE IH RACAT
HALK SIGORTA T.A.Ş.
BANKASI A.Ş.
NIHAT HAMAMCIOGLU
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş.
HILTON INTERNATIONAL,
TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM
ISTANBUL
FABRIKALARI A.Ş.
HÜRRIYET GAZETECILIK VE
TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI
MATBAACI LI K A.Ş.
T.A.O.
IBM TÜRK LTD. ŞTI.
ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT
IŞIKLAR HOLDING A.Ş.
KOLL. ŞTI.
I KTISAT BANKASI T.A.Ş.
ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN.
lSTAN BUL BÜYÜK ŞEH I R
TÜRK LTD. ŞTI.
BELEDIYESI
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ
VEB OFSET ILERI
ISTANBUL SANAYI ODASI
MATBAACILIK A.Ş.
lSTAN BUL TICARET ODASI
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.
KOÇ HOLDING A.Ş.
---

YÖNETIM KURULU

ICRA KURULU

DANIŞMANLAR

BOARD OF ADM INI STRATION

EXECUTIVE BOARD

ADVI SORS

Başkan

Başkan

Grafik ve Yayın Danışma Kurulu

President

President

Graphic Design and Publications

ŞAKIR ECZACl BAŞI

ŞAKI R ECZAClBAŞI

YURDAER ALTINTAŞ
BÜLENT ERKMEN
PAUL McMILLEN

Başkan Yardımcıları

Üyeler

Vice Presidents

Member

ONAT KUTLAR
BARLAS KÜNTAY

TAYFUN INDI RKAŞ
ONAT KUTLAR

Dışişleri Bakanlı�ı

YÖNETIM

Ministry of Foreign Affairs

Maliye Bakanlı�ı
Ministry of Finance

Milli E�itim Bakanlı�ı
Ministry of Education

Kültür Bakanlı�ı
Ministry of Culrure

Turizm Bakanlı�ı
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENT S

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Yönetim Kurulu, 22. Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunan
tüm Bakanlık, kurum ve kişilere
teşekkür eder.
The Board of the Istanbul Foundation
for Culrure and Ares should like to
rhank the below Minisrries,
institutions, companies and
individuals for their contributions
toward the realisation of the 22nd
International Istanbul Music Festival.

Sayın Fikri D. Sa�lar
Kültür Bakanı
Minister of Culture

Sayın Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı
Minister of Foreign Affairs

Ayasofya Müzesi Müdürlü�ü
Directorare of the Ayasofya Museum

Aygaz A.Ş.
Boeing Commercial Airplane Group
Borusan Holding A.Ş.
British Airways
The British Council
Burla A.Ş.
The Consulate General of the Russian
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Cemal Reşit Rey Concert Hall

Federation in Istanbul

Cumhuriyet Gazetesi
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Efes Pilsen
Ekinciler Holding A.Ş.
Enka Vakfı
Hollanda Başkonsoloslu�u. Istanbul
H ürriyet Gazetesi

Stichting Nederlands lmpresariaat
Tekfen Holding A.Ş.
Turcas Petrolcülük A.Ş.
Türk Hava Yolları A.O.
Türk Henkel Kimyevi Maddeler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
Türkiye Iş Bankası A.Ş.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Genel Müdürlü�ü
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Westdeutsche Landesbank
(Europa) AG
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Merkezi Inşaat ve Sanayi A.Ş.
Young and Rubicam - Reklamevi

Netherlands Consulate General
in Istanbul

Işıklar Holding A.Ş.
IBERIA-Ispanyol Havayolları
IBERIA-Spanish Airlines

Kültür Bakanlı�ı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlü�ü

I BM Türk Ltd. Şti.
ldil Inşaat Ticaret A.Ş.
Ispanya Başkonsoloslu�u. Istanbul
The Spanish Consulate General in
Istanbul
Ispanya Dışişleri Bakanlı�ı Bilim ve
Kültür Ilişkileri Genel Müdürlü�ü

Minisrry of Culture General
Directorare for Monuments and
Museums

Spanish Ministry of Foreign Affairs
General Directorare for Scientific
and Cultural Relations

Istanbul Valili�i

Istanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlı�ı Şehir Tiyatroları
M üdürlü�ü

Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri
Genel Müdürlü�ü
Ministry of Foreign Affairs General
Directorare for Cultural Affairs

The Office of the Governor of
Istanbul

Istanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlı�ı
The Office of the
Greater Istanbul Municipality

Alarko Holding A.Ş.
Almanya Federal Cumhuriyeti
Başkonsoloslu�u. Istanbul
The Consulate General of the Federal
Republic of Germany in Istanbul

Almanya Federal Cumhuriyeti.
Dışişleri Bakanlı�ı
Ministry of Foreign Affairs of the
Federal Republic of Germany

Ara Kuyumcuyan
Arup Mühendislik ve Müşavirlik L.Ş.
Asil lnel Dilber
Avusturya Havayolları
Austrian Airlines

Ticaret A.Ş.
Osmanlı Bankası A.Ş.
Pantene Pro-V
Perfektüp Ambalaj Sanayi ve
Ticaret A.Ş. \
Profılo Holding A.Ş.
Rusya Federasyonu
Başkonsoloslu�u. Istanbul

The Grearer Istanbul Municipality,
Directorare for CityTheatres

I.T.Ü. Kültür ve Sanat Birli�i
LT.U. Culrure and Art Union

Istanbul Ticaret Odası
Istanbul Chamber of Commerce

ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul
ltalian Culture Centre in Istanbul

Konya Ticaret Odası
Konya Chamber of Commerce

Lufthansa-Alman Havayolları
German Airlines

The Marmara-lstanbul
Mas Matbaacılık A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Milli Piyango Idaresi
Genel Müdürlü�ü
General Directorare of the
National Lottery

M illi Reasürans T.A.Ş.
Organik Kimya Sanayi ve

22. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin gerçekleşmesine
katkılarıyla en büyük desteği veren aşağıdaki kurumlara
özell ikle teşekkü r ederiz.
We should like to express our special thanks to the following

institutions and companies for their generous contribution in
realising the 22nd International İstanbul Music Festival.
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Izlenimler,
Umutlar
Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur
Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve
uygar bir Türkiye'ye adannuş 80 yıllık bir

yaşamı geride bırakarak, 6 Ekim 1993 günü
dünyamızdan ayrıldı.

Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki sayısız katkılarının yanı sıra,
Uluslararası İstanbul Festivalleri'ni başlatan
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın da
kurucusuydu.
Giderek bir "veda yapıtı" niteliğini alan

İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasını, Önsöz'ünde Dr. Nejat F.

Eczacıbaşı şöyle sunmuştu:

"İş yaşamıının ellinci yılını
noktalarken, ömrüm süresince
edindiğim izlenimleri ve geleceğe
dönük umutlar ile beklentileri
yazıya dökmek istedim; genç
kuşaklar bundan belki de
yararlanmak isteyebilirler
diye••• "

ORKESTRA KONSERLERi
ORCHESTRAL CONCERTS
•
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DRESDEN F I LARMON I ORKESTRASI
THE DRESDEN PHILHARMONIC ORCHESTRA
M I C H EL PLASSON

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nı Anma Konseri
Dedicated to the Memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı

Müzisyen bir aileden gelen ve
Paris'te dofcın Plasson Lazare levy ile
p'iyano çalıştı, Paris Konservatuarı'nda
BRUNO LEONARDO GELBER, piyano piano
vurma çalgılar ve şeflik etitimi gördü,
birincilik ödülü ile mezun oldu.
1 962'de Besançon uluslarlararası
yarışmasında birincilik kazanan
Plasson, Charles Munch'ün önerisi
üzerine ertesi yıl ABD'ye giderek
leinsdorf, Monteux ve Stokowski ile
çalıştı. 1 96S'de Fransa'ya döndü ve
Metz'e müzik yönetmeni olarak
atandı. 1 968 yılında Capitole de
Toulouse Orkestrası ve Operası'nın
sürekli şefi, kısa süre sonra da müzik
yönetmeni ve 1 973'de de sanat
yönetmeni oldu. 1 974'de eski tahıl
halini 3000 kişilik bir konser salonu
haline getird! ve bu tarihten sonra da
Johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Capitole de Taulouse Orkestrası
Piyano Konçertosu No. l , Re Minör Op. I S Piano Concerto No. ı in D Minor, Op.l5
konserlerini
bu salonda vermeye
Maestoso
başladı.
Adagio
1 977'de Jorge lavelli'nin bu binada
Rondo. Allegro non troppo
Fidelio'yu sahneye koyması, Michel
Ara lntermission
Plasson'un senfonik müzilin yanısıra
Johannes Brahms
Aida, Nürnberg'in Usta Şarkıcıları,
Senfoni No. l, Do Minör Op.68 Symphony No. l in C Minor, Op.68
Carmen, Salome, Faust, Parsifal,
Un poco sostenuto-AIIegro
Nabucco gibi operaları yönetmesi ve
Andante sostenuto
orkestranın 1 980'de "Capitole de
Un poco Allegretto e gracioso
Taulouse Ulusal Orkestrası" adını
Adagio-Piu Andante-A/Iegro non troppo, ma con brio-Piu Allegro
almasıyla Toulouse, uluslararası bir
______, müzik merkezi haline
- - - - _C_h_ - _h_ - -. 0-0__
- -19 - m
geldi. Michel
M ü z e_
i
7
s,
u rc .
p
. 00S r . I r e n e
Plasson operayı halka sevdirrnek
ALMANYA
amacıyla 1 984'de Paris-Bercy' deki
FEDERAL CUMHURIYETI
Omnisport salonunda Aida'yı yönetti
TÜRK HAVA YOLLAlll
DIŞIŞLERI BAKANLI<:il
( 1 6 gösteride 200.000 izleyici), bunu
Katkılarıntum dolayı ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 1lli
ALMANYA FEDERAL CUMHURlYETİ DIŞIŞLERI BAKANLIGI'na tqekkiir ederiz.
1 985'de Turandot (2 1 gösteri) ve
We are grateful to ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. and THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Nabucco
( 1 6 gösteri) izledi.
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY for their contributions.
Topluluğun nakliyesi TORK HAVA YOLLARI A.O. tarafından sağlanml[tır.
Michel Plasson, verdili yeni beste
Transportation by kind courtesy of TURKISH AIRLINES.
siparişlerini Capitole de Taulouse
Orkestrası ile seslendirerek Fransız
müzilinin gelişmesine büyük özen
göstermektedir. Ayrıca EMI ve
Deutsche Grammophon gibi plak
şirketleri için Capitole de Taulouse
Orkestrası ile doldurdutu plaklarla
klasik ve çatdaş Fransız müzili ile az
bilinen Fransız bestecilerinin dünyada
tanınmasını satlamaktadır. Bu
çalışmalar nedeniyle kısa zaman önce
Plasson yılın orkestra şefi, orkestra ile
MICHEL PLASSON, şef conductor

-------------_
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birlikte yaptıgı Massenet'nin Don
Quichotte operası için de yılın opera
kaydı ödülünü aldı.
Capitole de Toulouse Orkestrası'nın
yanısıra Paris, Berlin, londra, New
York, Viyana, Münih, Hamburg, Zürih,
leipzig, Washington, Chicago,
Dresden, Tokyo, San Francisco'da
orkestralar ve operalar yöneten
Plasson 1 994 başında, uzun süredir
konuk şefligini yaptıgı Dresden
Filarmoni Orkestrası'nın müzik
yönetmenligine atanmıştır. Güzel
Sanatlar Akademisi tarafından verilen
1 990 Florence Gould Büyük Ödülünü
alan Michel Plasson'a 1 992 yılında
Fransız Kültür ve Iletişim Bakanlıgı
tarafından "Commandeur de I'Ordre
des Arts et lettres" madalyası, kısa
zaman önce de "Offıcier de la legion
d'Honneur" verilmiştir.

attracted

200,000 spectarors in 16

performances and repeated the same for
Turandot
Nabucco

(2 1 performances) and
(16 performances) in 1985.

Michel Plasson has also encouraged the
development of Freneh music by
commissioning new works which he has
premiered with the ürehestre National
du Capitole de Toulouse. French
classical and contemporary works, as
well as some less known French
composers, have became universally
known through his recordings with the
ürehescra for EMI and Deutsche
Grammophon. For his efforts in the
development of music he was recently
nominated as The Conducror of The
Year, and his recording with the
ürehestre National du Capitole de
Toulouse of Massenet's Don Quixote
was awarded "The Best Opera
Recording of the Year".

• Born in Paris ro a musical family

Michel Plasson has also conducted

Michel Plasson started ro study the

orchestras and operas in Paris, Berlin,

piano with Lazare Levy and graduated

London, New York, Vienna, Munich,

with a fırst prize from the Paris

Hamburg, Zurich, Leipzig,

Conservatoire, where he studied

Washington, Chicago, Dresden, Tokyo

1994

percussion and orchestra conducting. In

and San Francisco. In

1962

appointed music director of the Dresden

he received the fırst prize at the

Besançon International Competition and

he was

Philharmonic Orchestra, with which he

the following year, on the advice of

has been collaborating for many years as

Charles Munch, he went ro the United

guest conductor.

States, where he worked with Leinsdorf,

In

Monteux and Srokowski. After his

prestigious Florence Gould Award and,

return ro France in

1965

he was

appointed to Metz as musical director.

in

1990 Michel

Plasson received the

1 992 he became

"Commandeur de

ödülünden sonra uluslararası müzik
kariyerine başlayan sanatçı,
resitalierinin yanısıra Ansermet,
Kempe, leitner, Szell ve Krips gibi, o
dönemin ünlü şefleri yönetimindeki
orkestralar eşliginde konserler verdi.
Bruno Gelber'in gelecegin önemli
piyanistlerinden biri olacagını gören
Arthur Rubinstein onu, kendisiyle
birlikte Reichenbach'ın filminde rol
alması için seçti.
Bruno Gelber EMI firması için
doldurdugu Schumann, Beethoven,
Chopin, Schubert, liszt ve Brahms'ın
eserlerini içeren birçok resital plagının
yanısıra Beethoven'in üçüncü ve
beşinci konçertoları ile Brahms'ın
birinci ve ikinci konçertolarının kaydını
yaptı. Beethoven'in tüm piyano
sonatiarını Denon için doldurdu. Bu
plaklar için Plak Büyük Ödülü, Plak
Dostları Ödülü ile, iki kez de Charles
Cross Akademi Büyük Ödülü'nü
kazandı.
En az kırk ülkede, ikibinden fazla
konser veren sanatçı, Berlin ve New
York Filarmoni, Tokyo NHK, Fransız
Ulusal, Philadelphia ve Cleveland gibi
ünlü orkestraların yanısıra Dresden
Filarmoni Orkestrası ile ilk kez
1 97 1 'de, daha sonra da 1 976 ve
1 992'da çaldı. Uluslararası Istanbul
Festivali'nin yanısıra Salzburg, Aix-en
Provence, lucerne, Zürih, Granada
gibi müzik festivallerine katıldı.

l'Ordre des Ares et Lettres" awarded by
the French Ministry of Culture and

• Born in Argentina ro a family of

conducror of the Capirole de Toulouse

Communication, as well as "Offıcier de

Austrian, French and Italian origin

ürehescra and Opera, of which he

la Legion d'Honneur".

Bruno Leonardo Gelher started ro play

In

1 968

he became the permanent

shortly after wards became musical

the piano at the age of three and gave

1 97 3 artistic director of
the same. In 1 974 he converted the old
grain market into a 3000 seating

his fırst concert in his native country

director and, in

capacity concert hall which became the
permanent hall of the ürehestre du
Capirole de Toulouse.
Toulouse became a real international
music centre following Jorge Lavelli
production of Fidelio in this building i�

1977,

and Michel Plasson, in addition

ro symphonic concerrs, conducted such
operas as Aida, Meistersingers, Carmen,
Salome, Faust, Parsifal and Nabucco. In

1980

the orchestra was entrusted with

the new name of the ürehestre National
du Capirole de Toulouse. In

1 984

Plasson conducted Aida at the
Omnisport hall at Paris-Bercy which

BRUNO LEONARDO GELBER
Avusturyalı, Fransız ve ltalyan
kökenli müzisyen bir ailenin oglu olan
sanatçı Arjantin'de dogdu. Üç yaşında
piyano çalmaya başladı ve halk
önündeki ilk konserini de beş yaşında
yine Arjantin'de verdi. Altı yaşında,
ünlü piyanist Martha Argerich'in de
ögretmeni olan Vincenzo Scaramuzza
ile egitim görmeye başladı. Yedi
yaşında çocuk felcine yakalanarak bir
yıl yatmak zorunda kalmasına karşın
piyano çalışmalarını sürdürdü. 1 9
yaşında Fransız Hükümeti'nin bursuyla
Paris'e geldi ve Marguerite long ile
çalışmaya başladı. Marguerite Long
Piyano Yarışması'nda aldıgı üçüncülük
•

when he was only fıve. At the age of six
he started ro study with Vincenzo
Scaramuzza who was also the teacher of
the well known pianist Martha
Argerich. Although he was confıned ro
bed for one year for poliomyelitis he
eagerly continued practising his piano.
At the age of nineteen Bruno Gelher
went ro Paris on a scholarship given by
the French government and began his
studies with Marguerite Long. He
started a successful international career
after receiving the third prize at the
Marguerite Long Piano Competition
and, besides his recitals, he played as
soloist with orchestras under renowned
conducror such as Ansermet, Kempe,
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Leitner, Maazel, Szell and Krips. Arthur
Rubinstein, realising that Bruno Gelber
was destined to become one of the
leading pianists of our time, invited him
to feature together with himself in
Reichenbach's film.
Bruno Gelber has recorded for EMI
many recital programmes of works by
Schumann, Beethoven, Chopin,
Schubert, Liszt and Brahms as well as
Beethoven's third and fıfth concertos
and, the fırst and second concertos by
Brahms. He has also made recordings of
all the Beethoven piano sonatas for
Denon. He has been awarded the Grand
Prix de Disque, the Friends of Record
Prize and, on two occasions, the Grand
Prix de

1'Academie

Charles Cross.

Bruno Gelber has given more than

2000

concerts in forty countries all over the
world and has performed as soloist with
of such orchestras as the Berlin and New
York Philharmonics, the NHK of
Tokyo, ürehestre National de France,
and the Philadelphia and Cleveland
Orchestras, to name only a few. He
performed for the fırst time with the
Dresden Philharmonic Orchestra in

1 97 1 following this by concerts in 1 976
1 992. He has also appeared in most

and

of the international music festivals,
Istanbul, Salzburg, Aix-en-Provence,
Lucerne, Zurich and Granada.

Brahms: Piyano Konçertosu No. l
Johannes Brahms, ilk büyük orkestra
eseri olan 1. Piyano Konçertosu'nu
bestelemek için kararsızlıklada geçen
uzun bir zaman ve emek harcamış,
eser birçok degişiklikten sonra
bugünkü haline gelmiştir. Önce dört
bölümlü bir senfoni yazmayı
düşünmüş; ancak orkestra yazısına
kendini yeterli görmeyen 2 1 yaşındaki
besteci bu fikrini iki piyano için sonat
olarak gerçekleştirmiştir. 1 854 yılında
Clara Schumann ile çaldıgı bu sonatı
begenmemiş, kemancı Joseph
Joachim'e yazdıgı mektupta Re minör
sonatının iki piyanoyla çalınmasının
doyurucu olmadıgını belirtmiş; bir yıl
sonra da konçertonun ilk bölümünü
bir senfonik bölüm olarak
tamamlamıştır. 1 856'da ise bunu,
bütünüyle bir piyano konçertosu
haline getirmeyi planlamış ve her
safhada da, çok saygı duydugu Clara

Schumann ile Joachim'in fikirlerini
almıştır. Sonatın ilk iki bölümünü
konçertoda degerlendirmiş, üçüncü
bölümünü Alman Requiem'inde
kullanmak üzere saklamış ve yeni bir
final yazmıştır.
22 Ocak 1 859'da ilk kez Hamburg'da
seslendirilen konçerto begenilmemiş,
Leipzig'te ise ıslıklanmış; ancak üçüncü
çalınışında, Mart 1 859'da Joachim'in
yönetimindeki Hamburg yorumu
başarı kazanmıştı. Eser alışılmış tarzda
bir konçerto degildi: Piyano
konsertant degil, orkestraya yardımcı
olan bir ortak gibiydi; piyano ile
orkestra arasında bir yarışma yoktu.
"Piyanolu Senfoni" adı takılan bu
konçertoda piyano, solist çalgı görevi
yerine zorunlu (obligato) partisini
yürüten bir orkestra çalgısı
durumundaydı. Orkestrada ise
romantik çagın parlak. etkileyici
unsurları kullanılmamış; yaylı çalgılar
bir bütün olarak degil, solist gibi
düşünülmüştü. Bu yüzden Breitkopf
Haertel yayınevi konçertoyu basmayı

kabul etmemiş, eser ancak 1 86 1 'de
Rieter-Biedermann yayınevince
basılmıştı.
25 dakika süren 6/4'1ük ölçüdeki 1 .
Bölümde (Maestoso) orkestranın, iki
piyano için yazılan eski sonatın birinci
piyano partisini çaldıgı gözlenebilir.
Ancak birinci ve ikinci piyano zaman
zaman degişmektedir. Eser uzun ve
dramatik bir girişle başlar, orkestra
güçlü (fortissimo) şekilde hemen
temayı belirler. Timpanilerin gürleyici
eşliginde yaylıların uzun trilleri
duyulur. Yalvarıcı bir yan tema
kemanlarda yansır. Ikinci temayı,
yavaşca giren piyano sunar. Bölümün
en ilgi çekici yeri, piyanonun Fa majör
tondaki uzun ve zengin armonili
melodisiyle ana temanın tekrar
belirmesidir (poco piu moderato).
Daha sonra tatlı bir ezgi kornolarla
sergilenir. Piyanonun tekrar girişiyle
eser konçerto stiline döner.
Yine 6/4'1ük ölçüde fakat Re majör
tondaki 2. Bölüm (Adagio), gerçekten
Brahms'a u �mayan bir agırlıktadır.
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Adeta büyük bir dinsel sükunet
içindeki matem havasını yansıtır
gibidir. Üç bölmeli olan Adagio'da
hüzünlü ve ciddi tablolar çizilir.
Brahms, 1 856'da ölen arkadaşı ve yol
göstereni Robert Schumann'ı anmak
istemiş, bölümün başına bunu belirten
Latince bir ibare koymuştur:
"Tanrı'nın adına gelen, ki o takdis
edilsin".
2/4'1ük ölçüdeki Rondo biçimindeki 3.
Bölüm (AIIegro non troppo)
piyanonun canlı ve mücadeleci girişiyle
başlamasına karşın yine de tam neşeli
degildir. Bu ana temadan üzüntülü, ya
da enerjik yan temalar dotar. Birinci
bölümün ana teması yine, bu kez
virtüozca sergilenir. Piyaniste teknik
bakımdan ustalıgını gösterme
fırsatı dotar: Dördüncü ve beşinci
parmakla triller, güç akorlar,
fortissimo pasajlar ve parlak bir
kadanstan sonra eser, çoşkun bir
finalle sona erer. (Süre 45')

(kromatik) olarak keman ve
viyolonsellerle gelişen motif,
senfoninin çekirdegidir. Yaylıların
sundugu temadan sonra kısa bir
geçişle Allegra'ya ulaşılır. Yine
�------� kromatik seslerin kullanılışı birinci
Brahms: Senfoni No. l
temayı belirler. Obuaların duyurdugu
Johannes Brahms'ın 1 855'de
yalvaran ezgi ise ikinci temadır.
taslaklarını hazırladıgı, ancak 20 yıl
Klarnet ve kornoyla süren tema, yaylı
sonra 1 876'da tamamlayabildigi ilk
çalgıların sert motifi ile kesilir. Bu kez
majör tonda beliren son, bu
senfonisi armoni zenginligi, dramatik
anlaşmazlıgı gidermiş, ferahlık getirmiş
ve lirik unsurların ustaca
degerlendirilişi, duygusal yogunlugu ve gibidir.
3/4'1ük ölçüdeki 2. Bölümde (Andante
besteciye özgü anlatım özellikleriyle
onun en iyi eserlerindendir. Ünlü
sostenuto) barışçı ve sakin bir hava
orkestra yöneticisi Hans von Bülow
hakimdir. Birinci bölümün kromatik
bu senfoniyi onuncu olarak
seslerinin yarattıgı huzursuzluk yavaş
yavaş kaybolur. Obuanın şarkısına
adlandırmış ve dokuz senfoni yazan
korno ve solo keman da katılır.
Beethoven'i ima etmek istemiştir.
2/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm (Un poco
Gerçekten de Brahms yıllarca
Beethoven'in büyüklügünün etkisini
Allegretto e grazioso), Beethoven
duyarak yaşamış, bu yüzden ilk
senfonilerindeki Scherzo havasındaki
üçüncü bölümünün aksine Brahms'a
senfonik bestesini yazmakta
özgü sakin, sevimli ve neşeli tablolar
gecikmiştir. Çogu kez Beethoven'in
Do minör beşinci senfonisine
çizer. Tahta üfleme ve yaylı çalgılar
arasındaki diyalog ile zarif Trio'da
benzetilen eserin dramatik ve patetik
karakterli başlangıcı, parlak ve yaşama beliren hava daha da sakindir. Ancak
temaların birleşip ayrıldıgı, bir oda
baglı finale dönüşür. Girişte duyulan
ana tema, Beethoven'in beşinci
müzigi güzelligiyle çalgılara eşit
olanaklar saglayan bölüm sanki bir
senfonisindeki gibi, bütün senfoninin
ana fikridir.
çözüm bekler: Birinci bölümün ciddi
kromatik teması yeniden belirmiş,
lık kez 4 Kasım 1 876'da Karlsruhe'de
sorunlar çözülmemiştir.
seslendirilen senfoninin 1 . Bölümü,
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (Adagio
6/S'Iik ölçüdeki, Do minör tondaki
çekingen tempolu ancak görkemli (Un Andante-AIIegro) istenilen cevabı
poco sostenuto-AIIegro) bir girişle
getirir. Üç bölmeli final, birinci bölümü
hatırlatan trajik gerilimle başlar. Sinirli
başlar. Timpani ve kontrabasların
uzayan sesleri eşliginde yarım tonlu
pizzicato'lar, tahta üfleme çalgılarda

duyulan tutkulu resitatif ve bunu
izleyen timpaninin güçlü girişi daha
sonra kaybolur; orkestra sanki nefes
almaktadır. Bölümün Andante'sinde
orkestranın zarif ve ancak işitilen
tremolosu eşliginde kornonun basit ve
enerjik ezgisi -Do minör tonda
duyulur. Flüt de neşeyle buna katılır.
Trombonlarda yansıyan koral
biçimindeki kısa geçit bu neşeli
atmosferi destekler. Kornonun canlı
ezgisinin tekrar duyulmasıyla finalin
Allegro bölmesine geçilir.
Beethoven'in dokuzuncu senfonisinin
koralini "Neş�ye Övgü"yü anımsatan
ana tema hemen girer. Ezgi aynı neşeli
karakterde yan terrialarla gelişir.
Karanlık güçler yenilmiştir; zaferi
belirleyen neşeli ritmdeki melodi
kemanların güzel soneriteli Sol telinde
kuvvetle yansır. Adagio'nun minör
tondaki karanlık teması, majörde
bütün parlaklıgıyla belirir. Yine
Adagio'daki sinirli pizzicato ve
Andante'deki basit korno ezgisi bu kez
majör tonda zirveye ulaşmakta, neşeye
hizmet etmektedir. Eser, bitişi
hazırlayan bu çoşku ve parlak tempo
hızlanmasıyla (stretta) son bulur.
(Süre 40')
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DRESD E N FILARMON I ORKESTRASI
THE DRESDEN PHILHARMONIC ORCHESTRA
H I LDEGARD BEH RENS

MICHEL PLASSON, şef conduccor

• 20. yüzyılın en büyük Wagner
sopranolarından biri olan Hildegard
Behrens, Freiburg'da hukuk ötrenimi
gördülü yıllarda sanat yaşamına aynı
kentteki Bach korosunda söyleyerek
başladı. Bir süre sonra hukuk
fakültesini bırakarak şan ötrenimine
karar verdi. 1 972'de Freiburg Müzik
Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve
Düsseldorf Rhein operasındaki Opera
Stüdyo'sunda çalışmaya başladı. 1 974
yılından itibaren Zürih, Frankfurt ve
New York operalarında konuk sanatçı
olarak sahneye çıktı. 1 977 yılında
Salzburg Festivali'nde, Herbert von
Karajan'ın yönettili Richard
Richard Wagner ( 1 8 1 3 - 1 883)
Strauss'un Salome operasında baş rolü
Wesendonck Lied'leri Wesendonck Lieder
üstlendi ve sonraki birkaç yıl
Der Engel
repertuarını R. Strauss üzerine
Stehe stili!
yotunlaştırdı. 1 979 yılında Salzburg'da
Im Treibhaus
Strauss'un "Ariadne auf Naxos"
Schmerzen
(Ariadne Naksos'ta) operasında
Triiume
Ariadne, 1 980'de yine Strauss'un "Die
Richard Wagner
Frau Ohne Schatten" (Gölgesiz Kadın)
Tristan ve Isolde Operası'ndan Prelüd ve Liebestod
operasında lmparatoriçe rolü ile ilk
Prelude and Liebestod from Tristan und Isolde
kez Paris'te sahneye çıktı.
Richard Wagner
Çatımızın ünlü şeflerinden Maazel,
"Dich, teure Hal/e, grüss ich wieder"
Karajan, Plasson, Sawallisch'in
Tannhauser Operasından Elizabeth'in Aryası Elizabeth's Aria from Tannhauser
yönetiminde New York Metropolitan,
Ara Incermission
Münih ve Bayreuth gibi büyük opera
sahnelerinde, özelilikle Wagner'in
Antonin Dvorak (1841-1904)
Brünnhilde karakterini yorumlamada
Senfoni No.9, Mi Minör Op.95 (Yeni Dünya'dan)
büyük başarı kazandı.
Symphony No.9 in E Minor Op.95 (From the New World)
Yorumlanmasının zorlutu ve uzun
Adagio-A//egro mo/to
monologları ile ünlü ve dört operadan
Largo
Scherzo. Mo/to vivace
oluşan "Der Ring des Nibelungen"
Allegro con fuoco
(Nibelungen'in Yüzülü) dizisinin en
--------i etkin karakteri olan Brünnhilde'yi
Aya Irini Müzesi, 19.00St. Irene Church, 7.00 pm
-'---'
'----i günümüzde başarıyla söyleyen ender
sanatçılardan biri olan Behrens, bu
ALMANYA
rolü 1 989' da New York Metropolitan
FEDERAL CUMHURIYETI
DIŞIŞLERI EIAKANLICI
TÜRK HAVA YOLLARI
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Operası'nda şef James Levine
Katkılarından dolayı MERCEDES-BENZ TORK A.Ş.. ve
yönetiminde yorumladılında
ALMANYA FEDERAL CUMHURIYETI DIŞIŞLERI BAKANLIG/'na tqekkürederiz.
olatanüstü övgü topladı ve dakikalarca
We are grateful to MERCEDES-BENZ TORK A.Ş. and THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY for their contributions.
ayakta alkışlandı. Sanatçı bu büyük
Toplulu§un nakliyesi TORK HAVA YOLLARI A.O. tarafından sa§lanmtjlır.
başarıdan sonra aynı rolü yine şef
Transportation by kind courtesy of TURKISH AIRLINES.
James Levine yönetiminde Deutsche
Grammophone firması için CD yaptı.
1 992 yılında Viyana Devlet
Operası'nın yeni prodüksiyonunda bir
kez daha Brünhilde ile sahneye çıkan
HILDEGARD BEHRENS, soprano

---------

-------------

----

®
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by the critics and audience when she
performed the same role in ı 989 at the
New York Metropolitan under James
Levine and made a CD, again with
Levine, for the Deutsche Grammophone.
In ı 992 Hildegard Behrens once more
performed Brünnhilde in the new
production staged by the Wiener
Staatsoper and the same year she
successfully performed the title role in
Richard Strauss' Elektra at the Athens
Festival, during the tour by the Dresden
Philharmonic Orchestra, conducted by
Ralf Weikert.

DRESDEN FILARMONI
ORKESTRASI
Behrens yine aynı yıl, Raif Weikert
yönetimindeki Dresden Filarmoni
D RESDE N PHILHA RMONIC
Orkestrası'nın Atina'ya yaptıgı turnede
ORCHESTRA
Strauss'un Elektra'sını başarıyla
yorumladı.
• 120 yıldan fazla bir geçmişe sahip
olan Dresden Filarmoni Orkestrası
• Hildegard Behrens, who is considered 1871 ve 1872'de St. Petersburg'da,
as one of the best Wagner sopranos of
1879'da Varşova'da, 1883'de
the 20th century, started her musical
Amsterdam'da, 1907'de Danimarka ve
career as a member of the Freiburg Bach
lsveç'te, 1909'da Amerika'da konserler
Choir while studying as a law student in verdi. 1888-89 konser mevsiminde
the same city . After a while she decided
Çaykovski dördüncü senfonisini,
to leave the university to study singing
Dvorak da beşinci senfonisini bu
and in ı 972 she graduated fro m the
orkestra ile yönetti. Topluluk daha
Musikhochschule in Freiburg.
sonra Johannes Brahms, Hans von
Immediately after graduation she joined
Bülow, Moritz Moszkowski, Emil
the Opera Studio of the Rheinoper,
Sauer, Joseph Joachim, Eugen d'Aibert,
Düsseldorf, and from ı 97 4 she appeared Richard Strauss, Anton Rubinstein,
as guest artise with opera companies in
Felix Mottl, Ferruccio Busoni, Sergei
Zurich, Frankfurt and New York. In
Rahmaninov, Arthur Schnabel, Pablo
ı 977 she sang the principal role in
de Sarasate, Fritz Kreisler, Jacques
Strauss' Salome under Herbere von
Thibaud, Cari Flesch, Pablo Casals,
Karajan at the Salzburg Festival, and
Eugene Ysaye ve Maria lvogrün, Lotte
after this fırst success she was invited to
Lehmann, Sigrid Onegin ve Leo Slazak
appear with many famous opera
gibi sanatçılara eşlik etti.
companies: In ı 979 she performed
1915'de Dresden Filarmoni
Ariadne in Strauss' "Adriadne auf
Orkestrası adını alan toplulugun
Naxos" in Salzburg, and in ı 980 she
birinci şefligini 1924-1929 yılları
made her Paris debut as the Kaiserin in
arasında Eduard Mörike yaptı. 1934'de
"Die Frau Ohne Schatten", in Bayreuth
atanan Hollandalı orkestra şefi Paul
( 1983 to ı 986) as Brünnhilde, at the
van Kempen orkestrayı dünya çapında
Metropolitan New York and at the
üne kavuşturdu; bu arada Arthur
Staatsoper Munich with such conductors Nikitsch, Siegfried Wagner, Max von
as Maazel, Karajan, Plasson and
Schillings, Fritz Busch, Erich Kleiber ve
Sawallisch.
Hermann Scherchen konuk şef olarak
Hildegard Behrens is today one of the
orkestrayı yönetti. 1942'de Paul van
rare sopranos who perform the role of
Kempen'in istifasından sonra Dresden
Brünnhilde, the most impressive
Filarmoni, 1944 yılında savaş nedeniyle
character of the "Ring des Nibelungen"
dagılmasına kadar Otto Matzerath,
famous for its diffıcult and long
Bernardino Molinari ve Cari Schuricht
monologues. She was highly acclaimed
tarafından yönetildL 13 Şubat 1945'de

Dresden'in bombalanması sırasında
binasını, arşivini ve kütüphanesini
kaybeden orkestra, bütün bu
zorluklara karşın ll. Dünya Savaşı'nın
bitmesinden bir ay sonra yeniden
konser vermeye başladı. 1947 yılında
orkestranın sanat yönetmenligine
Heinz Bongartz getirildi ve bu görevde
kaldıgı 17 yıl boyunca arşivi yeniden
derledi, orkestrayı eski yüksek sanat
düzeyine kavuşturdu. Orkestrayı
1964-67 arasında önce Horst Förster,
sonra da Kurt.Masur yönetti. Bu
göreve 1972'de Günther Herbig
atandı; 1977-85 arasında da Herbert
Kegel birinci şef oldu. 1986'dan beri
Jörg-Peter Weigle tarafından yönetilen
Dresden Filarmoni Orkestranın sanat
yönetmenligine 1994'de Michel
Plasson getirildi.
• The Dresden Philharmonic orchestra

was early in evidence as an arnbassadar
of Dresden music culrure abroad, with

guest performances in St. Petersburg in
ı 879, Amsterdam in ı 8 8 3 , Denmark
and Sweden in 1 907 and America in
ı 909. Prominent conductors and
soloists, working as guests of what was
at fırst called the "Guild House
Orchestra" , promoted the rapid artistic
rise of the orchestra. In the ı 888/89
concert season Tchaikowsky conducted
his fourth symphony and Dvorak his
fıfth with this orchestra. At that time
Johannes Brahms, Hans von B ülow,
Moritz Moszkowski, Emi! Sauer, Joseph
Joachim, Teresa Carreno, Eugen
d'Albert, Richard Strauss, Anton
Rubinstein, Felix Mottl, Ferruccio
Busoni, Sergej Rachmaninov, Arthur
Schnabel, Pablo de Sarasate, Fritz
Kreisler, Jacques Thibaud, Cari Flesch,
Pablo Casals, Eugene Ysaye and such
singers as Maria Ivogrün, Lotte
Lehmann, Sigrid Onegin, Leo Sleazk -to
mention but a few names- were to be
found performing with the orchestra.
In ı 9 ı 5 the orchestra was offıcially
named the "Dresden Philharmonic
Orchestra". The chief conductor was
Eduard Mörike ( 1924-1 929) and in
ı 934 the Dutchman Paul van Kempen
took over the orchestra and secured i ts
worldwide reputation. Famous guest
conductors such as Arthur Nikitsch,
Siegfried Wagner, Max von Schillings,
Fritz Busch, Erich Kleiber and Hermann
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Scherchen appeared on the podium of
the Dresden Philharmonic. After Paul
van Kempen had been compelled to
resign in 1 942, Otto Matzerath,
Bernardino Molinari and Cari Schuricht
conducted the orchestra's concerts until
the autumn of 1 944 when the orchestra
was disbanded due to the war.
The Dresden Philharmonic lost its
home of many years as well as i ts
archives and music library in the
destruction of Dresden on February
1 3th, 1 945. However, just one month
after the end of World War Two, the
Dresden Philharmonic was playing
again. I n 1 947 Heinz Bongartz took
over the artistic directian of the
orchestra, a position he retained for
seventeen years. Thanks to his active
eeconstruction work and to
comprehensive state support the
orchestra very quickly rose to new
artistic heights.
From 1 964 to 1 967 Horst Förster and,
after him, Kurt Masur -an artist of
international reputation- were directors
of the orchestra. In 1 97 2 Günther
Herbig assumed the role for five years
before being succeeded by Herbert
Kegel, who was the chief conductor
from 1 97 7 to 1 9 8 5 . Since 1 986 the
head position has been held by Jörg
Peter Weigle, and in 1 994 Michel
Plasson was appoimed as Artistic
Director.

Wagner: Wesendonck Lied'leri
1842'de tekrar yerleşti�i D resden'de
orkestra yöneticisi ve besteci olarak
ilk başarılarını kazanan Wagner,
tutucu çevresi nden bunalarak aşırı
e�ilimli bir derne�e katılmış, a ncak
1849'daki ayaklanma sonucu kaçarak
tutuklanmaktan kurtulmuştu. Birkaç
kent dolaştıktan sonra -1836'da
evlenmiş oldu�u tiyatro artisti- eşi
Minna Planer ile Zürih'e yerleşti,
önemli makalelerini yazdı. Parasızlık
nedeniyle Paris'te bir operasını kabul
ettirmek için u�raştı; bunda başarı
kazanamadı ama Jessie Lausset adlı
kadınla ilişkisinden dolayı neredeyse
eşinden ayrılacaktı. Sonunda o nu
affeden karısına geri döndü. Bu arada,
1 852'de tanıştı�ı ve onu paraca
destekleyen Otto Wesendonck adlı
Düsseldorflu bir ipek tüccarının 1857

Nisanında davetini kabul ederek az bir
üc ret karşılı�ında, kent dışında yapımı
halen süren büyük viiianın
bahçesindeki bir köşke taşındı.
44 yaşındaki Wagner Mayıs ayında
"Parsifal"in ilk taslaklarını yapmış,
Aıustosta Siegfried'in ilk perdesini
tamamlamış, 1 Ekimde de Trista n ve
Isolde'ye başlamıştı. 18 Eylül günü
tüccarın eşi Mathilde'ye Tristan ve
Isolde'nin bitirdi�i metnini götürdü.
Sonradan şu satı rla rı yazacaktı: "O
gün, o saat yeniden do�dum... Harika
bir kadın!". Bunu izleyen aylar
Wagner'in belki de en mutlu dönemi
olacaktı. 30 Kasım 1857'de de Otto
Wesendonk'un 29 yaşındaki eşi
Mathilde Wesendonck'un (1828-1902)
beş şiirinden ilk olarak "Der E ngel
(Melek)", S Aralıkta "Traume
(Düşler)", 17 Aralıkta "Schmerzen"
(Acılar), 22 Şubat 1858'de "Stehe stili"
(Artık Dur) ve 1 Mayıs 1858'de de
"lm Treibhaus"u (Serada) besteledi.
1858'de Wagner -bu arada sevgilisi de
olan- Mathilde'ye "En soylu anlamda
bir şair oldun!" diye yazmıştı ama,
daha sonra onun yetene�i üzerinde
ileri-geri konuşacaktı. Halbuki Traume
adlı şiiri besteledikten sonra orkestra
düzenlemesini de yapmış ve 23 Aralık
1857 günü Mathilde'ye do�um günü
arma�nı olarak, 28 müzikçiyle onun
penceresinin altında seslendirmişti.
Mathilde ile arasındaki ilişki nedeniyle,
kendinden dört yaş büyük eşi Minna
ile arası bozulan Wagner 1858'de
Pa ris'e gitti. Aynı yılın Nisan ayında
Minna, Wagner'in Mathilde'ye yazdı�ı
bir mektubu yakaladı ve bunu bir suç
unsuru olarak da kullandı. Iki kadının
arasının giderek açılması yüzünden
sonunda Wagner, Asyl (Sı�ınak) adını
verdi�i köşkten 1858 Aıustosunda
ayrılmak zorunda kaldı. Minna'dan da
boşanmaya kara r verdi, ama bunu yine
de yapmadı. Bu yasak aşk beş şarkıdan
başka, 1853'de piyano için besteledi�i
Mi bemol majör Album Sonata ve
1856'da tamamlanan Die Walküre
operası p relüdünün Mathilde'ye ithaf
edilmesine yol açacak; Tristan ve
Isolde operasını da etkileyecekti.
Mathilde Wesendonck'un di�er
yazıla rı (şiirleri, kısa öyküleri ve
oyunları) ise kendi yakın çevresi
dışında başka kimseyi
ilgilendirmiyecekti. Kendini Tristan

yerine koyan ve sevgilisi Mathilde'yi
operanın kadın kahramanı Sieglinde ile
özdeşleştiren Wagner, "Traume" adlı
lied'i ikinci perdedeki aşk düetinde
de�erlendirdi; "lm Treibhaus"u da
üçüncü perde prelüdünde işledi.
Besteci sonradan bu iki lied'i Tristan
ve Isolde'nin ön etüdleri olarak
niteleyecekti.
Bu beş Mathilde Wesendonck lied'inin
orkestra düzenlemesini de Wagner'in
ö�rencisi, orkestra şefi Felix Mod
yaptı. O ça�ı n karakteristik Wagner
tınıları gözetilerek yapılan bu
düzenlemelerden sonra, 1976'da yine
bir Alman besteci, Hans Werner
Henze bu kez lied'lere tahta üfleme
çalgılar, korno, arp ve yaylı çalgılardan
oluşan orkestra için yeni bir eşlik
yazdı. (Sü re 24')
1. Melek
Çocukluk günlerirnde
Derlerdi ki, melekler
Göklerin rahatını bırakıp ta
Güneşli yeryüzünü ye�lermiş.
Nerde bir kalp sızlansa,
Acısını dünyadan gizlese,
Nerde sessizce kanasa,
Gözyaşı seline kapılsa,
Gebet Yakardı�ı duasıyla
Yalnızca kurtuluş dilense,
Bir melek inermiş yeryüzüne
Onu nazikçe gökyüzüne yükseltme�e.
Evet, bana da bir melek indi
Ve parlak kanadarıyla
Ruhumu tüm acıla rdan uzak
Gökyüzüne götürmektel
I. Der Engel
In der Kindheit frühen Tagen
Hört ich oft von Engeln sagen,
Die des Himmels hehre Wonne
Tauschen mit der Erdensonne,
Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
Schmachtet von der Welt verborgen,
Dass, wo stili es will verbluten,
Und vergehn in Tranenfluten,
Dass, wo brünstig sein Gebet
Einzig um Erlösung fleht,
Da der Engel niederschwebt,
Und es sanft gen Himmel hebt.
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
Und auf leuchtendem Gefieder
Führt er, ferne jedem Schmerz,
Meinen Geist nun himmelwarts!
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ll. Artık Dur!
Zamanın gürleyerek , hızla dönen çarkı,
Sen ki sonsuzluıu ölçersin;
Yerküreyi çevreleyen,
Evrendeki ışıltılı küreler
Ebebi ya ratılış, artık dur;
Yeter bu oluşum, bırak beni !
Doıurgan güç, tut kendini,
Sürekli yaratan temel düşünce !
Tutun nefesleri,dizginleyin dürtüleri,
Bir saniye olsun susun!
Atan nabızlar, durdurun vuruşlarınızı;
Bitsin arzunun sonsuz günü!
Tatlı, huzurlu bir umutkanilgın içinde
Tüm hazlarımın tadına varmak
isterim!
Göz göze hazla bakarken,
Ruh ruhla kaynaşırken;
Varlık varlıkta kendini bulurken,
Ve tüm umutlar sona ulaşırken,
Dudaklar hayretle suskunlaşır;
Ruhun artık tek arzusu bile kalmaz,
Insan sonsuzluıun izini bulurbulmaz,
Ve ey kutsal Doıa. senin bilmeceni
çözer !
II. Srehe stili!
Sausendes, brausendes Rad der Zeir,
Messer du der Ewigkeir;
Leuchrende Spharen im weiren All,
Die ihr umringr den Welrenball;
Urewige Schöpfung, halre doch ein,
Genug des Werdens, lass mich sein!
Halte an dich, zeugende Kraft,

Sessizce dallarınızı eıersiniz,
Havaya şekiller çizersiniz;
Ve acıların sessiz tanıkları
Yükselin, tatlı kokular.

Ah, öyleyse sızlanmam neden,
Yüreıim nasıl aıırlaşıyor,
Güneş bile yüreıini yitirip
Batmak zorunda deıil mi ki ?

Arzu dolu hasretle
Uzatın kollarınızı,
Ve sarın çılgınca
Ürkütücü boşluıu.

Ve ölüm yalnız yaşamı doguruyorsa,
Yalnız acılar mutlulugu getiriyorsa,
Sana şükran duyarım, ey Doıa
Bu acıları verdiıin için bana.

Derdini bilirim, zavallı bitki;
Kaderimiz benzeşir,
Işık ve pırıltı sarsa da bizi,
Vatanımız burası deıil !

Sonne, weinesr jeden Abend

Güneş bile mutlu
Günün boş aydınlııını terkedince;
Acı çeken bürünür,
Sessizliıin karanlık örtüsüne.
Sessizlik olunca, ürkek bir titreşim
Karanlık mekanı doldurur;
Aıır damlaları görürüm asılı
Yaprakların yeşil eteıinde.
III. Im Treibhaus
Hochgewölbre Blatterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagr?

Hemmet den Arem, sriller den Drang,
Schweigend nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselr den Schlag;
Ende, des Wollens ew'ger Tag'

Und der Leiden srummer Zeuge
Sreiger aufwarrs, süsser Dufr.
Weit in sehnendem Verlangen
Breirer ihr die Arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Wohl, ich weiss es, arme Pflanze;
Ein Geschicke teilen wir,
Ob umsrrahlr von Licht und Glanze,
Unsre Heirnar ist nichr hier!

Dass in selig süssem Vergessen

Und wie froh die Sonne scheidet

lch mög alle Wonne ermessen!

Von des Tages leecem Schein,

Wenn Auge in Auge wonnig rrinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,

Hüller der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.
Srille wird's, ein sauselnd Weben

Und alles Hoffens Ende sich kündet,

Füllet bang den dunklen Raum:

Die Lippe versrummt in sraunendem

Schwere Tropfen seh ich schweben

Schweigen,

An der Blatter grünem Saum.

Keinen Wunsch mehr will das Innre
zeugen:

IV. Acılar

lll. Serada

Güneş, her akşam kızarır
Güzel gözlerin aııamaktan;
Denizin yüzeyinde yıkanırken
Erken ölüm seni yakalar;

Yüksek kavisli yaprak taçlar,
Zümrütten kubbe,
Uzak beldelerin çocukları
Söyleyin, sızlanmanız neden?

Yine de eski görkeminle yükselirsin,
Ve sabah uyandııında
Selamlarsın karanlık dünyayı
Gururlu bir kahraman gibi!

Erkennt der Mensch des Ew'gen Spur,
Und löst dein Rarsel, heil'ge Narur!

Dir die schönen Augen rot,
Wenn im Meeresspiegel bade nd
Dich erreichr der frühe Tod;
Doch ersrehst in alter Prachr,
Glorie der düsrren Welr,
Du am Morgen neu erwacht,
Wie ein srolzer Siegesheld!
Ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
Muss die Sonne selbst verzagen,
Muss die Sonne unrergehn?
Und gebieret Tod nur Leben,
Geben Schmerzen Wonne nur;
O wie dank ich, class gegeben
Solche Schmerzen mir Narur!

Schweigend neiger ihr die Zweige,
Maler Zeichen in die Lufr,

Öder Leere nicht'gen Graus.

Urgedanke, der ewig schafft!

IV. Schmerzen

V. Düşler
Söyle, hangi harika düşler
Ruhumu sarmalar
Boş köpükler gibi
Hiçlikte kaybolmadan ?
Düşler ki, her saat,
Her gün güzelleşerek çiçeklenir,
Ve gökyüzünden gelen haberlerle
Gönlümden geçip giderler !
Düşler ki, parlak ışıklarıyla
Ruhlara gömülürken,
Orada ebedi bir resim çizer:
Herşeyi unut, birini anımsa !
Düşler ki, bahar güneşi
Kardan uzanan çiçekleri
öpermişcesine
Hiç umulmadık bir hazla
Yeni günü selamlar,
Büyüyerek çicek açarlar,
Kokularını saçarlar hülyalı,
Gögsünde usulca salarlar
Ve çökerler sonra mezara.
V. Traume
Sag, welch wunderbare Traume
Halren meinen Sinn umfangen,
Dass sie nichr wie leere Schaume
Sind in ödes Nichts vergangen?
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Strassburg ise Fransız saz şairi
Thomas'ın 1 160'1ardaki bir şiirinden
esinlenmişti. Wagner şiiri - Mathilde
Und mit ihrer Himmelskunde
Wesendonck ile gönül ilişkisinin
Selig durchs Gemüre ziehn!
yadsınamaz
etkisiyle- 1837 Eylülünde
Traume, die wie hehre Strahlen
tamamlamış,
iki yıl sonra da önce
In die Seele sich versenken,
Venedik'te,
sonra
da L ucerne'de
Dort ein ewig Bild zu malen:
bestelerneyi
bitirmişti.
Wagner,
Allvergessen, Eingedenken!
"Şimdiye kadar olan sanatı rnın doruk
Traume, wie wenn Frühlingssonne
noktası" olarak tanımladıgı operayı
Aus dem Schnee die Blüten küsst,
Baden Kontesi Luise'ye ithaf etmiş,
Dass zu ni e geahmer Wonne
Karlsruhe Saray Tiyatrosu'nda
Sie der neue Tag begrüsst.
oynanacagını ummuştu. Ancak bu plan
Dass sie wachsen, dass sie blühen,
tutmadı ve opera Viyana' da 77
Traumend spenden ihren Duft,
provadan sonra "Temsil edilmesi
Sanft an deiner Brust verglühen,
olanaksız" damgasını yedi. Ancak eser,
Und dann sinken in die Gruft.
Otto Wesendonck'tan sonra
hamiligini üstlenen Bavyera Kralı ll.
Ludwig sayesinde sahnelendi ve
Wagner: Prelüd ve Liebe stod
alkışlar yanında ıslıklarla da karşılandı.
Wagner'in Zürih'te tüccar
Üç perdelik operanın ilk perdesi, bir
Wesendonck'un kendine ta hsis ettigi
Cornwall şövalyesi olan Tristan'ın.
gemisinde geçer. Iriandalı prenses
viilada onun parasal, karısı
Mathilde'nin de manevi destegi ile
lsolde, istememesine karşın Cornwall
yazmaga başladıgı Tristan ve Isolde
kralıyla evlenıneye götürülürken
operasını 1859'da tamamlamış ve eser düşman olarak kabul ettigi Tristan'a
ilk kez 10 Haziran 1865'de Münih'te
aşık olur. Tristan da kıza aşıktır ama
Hans von Bülow yönetiminde
bundan korkar. Onlara içirilen bir iksir
sahnelenmiştir. Ancak operanın ana
aşklarını sonsuzlaştırır. Cornwall
hatlarını daha 1854'de tasarlayan
sarayındaki ikinci perdede kralın,
Wagner, 16 Aralık 1854'de o zamanki Isolde ile Tristan'ın aşklarını
ögrenmesi üzerine Tristan kendisini
en büyük dostu Liszt'e şu satırları
ölümün kucagına, muhafızın kılıcının
yazıyordu: "Gerçek aşkı tatma
mutluluguna henüz erişemedigim için,
üstüne atar. Tristan'ın şatosunda
bu rüyaların en güzeline bir anıt
geçen üçüncü perdede ise Tri stan
dikmek istiyorum; bunda, aşk başlan
ölüm halindedir. Kendisine ulaşan
gıçtan sona kadar doyuma ulaşacak.
haber üzerine Isolde sevgilisinin son
Kafamda Tristan ve lsolde'yi, bu en
nefesine yetişir. Bütün bunlara bir
sade oldugu kadar en safkan müzik
iksirin neden oldugunu ögrenen kral
kompozisyonunu tasarladım. Sonda
iki sevgiliyi affetmiş ama çok geç
dalgalanacak olan kara bir bayragı da,
kalmıştır.
ölmek için üzerime örtecegim".
Eserin Prelüd'ü (Vorspiel) yaşanacak
Wagner o yıllarda ilgilendigi filozof
dramatik anlatımı bir özet biçiminde
Arthur Schopenha uer'in kendisinde
duyurur. Agır tempoda hem tatlı, hem
uyandırdıgı ciddi havanın, karamsarilgın de acı anlar ustaca yansıtılır. Wagner
etkisinde kalarak ruhsal bir idol
Tristan Vorspiel'i ile, o zamana kadar
belirlemişti: "Artık tek bir ümide
olan eserlerine hiç benzemeyen yeni
inanıyorum: Uyku. O kadar derin bir
bir dil yaratmıştır. Aşkın yalnızca
uyku olacak ki, hayatın acılarının tümü ölümde tümüyle gerçekleşebilecegi
bitecek".
ana fikrini, yarım seslerden (kromatik)
Tristan ve Isolde'nin konusunu
oluşan ve tonal sistemi son sınırına
oluşturan efsane Kelt kaynaklıdır.
kadar zorladıgı müzikle yansıtan
Wagner, böylece yeni müzigin eşigine
121 O yıllarında Gottfried von
Strassburg'un eski Almanca ile kaleme ulaşmıştı... Meistersinger von
aldıgı ancak tamamlayamadıgı öyküyü
Nürnberg (Nürnberg'in Usta
Wagner, H. Kurtz'un yeni Almancaya
Şarkıcıları) ve Parsifal operaları
çevirmesiyle daha Dresden'de iken
prelüdlerinde oldugu gibi, Tristan ve
tanımış, ilgi duymuştu. G. von
Isolde operası prelüdü de tomurcuk
Traume, die in jeder Stunde,

Jedem Tage schöner blühn,

bir tema ile başlar ve bunun
gelişmesiyle tüm operanın motifleri
meydana çıkar. Başlangıcın dörtlü ses
düzeninden oluşan "Özlem" teması bu
nedenle müzik tarihinin en ünlü
örneklerindendir ve 20. yüzyıl
bestecileri tarafından büyük saygı
görmüştür. Üç kez tekrarlanan ve
daha sonra dev bir gelişime yönelen
bu "Sonsuz Melodi" daima yeni tınılar
olarak şekillenir, motifler oluşturur ve
operanın devamında da başına buyruk
olarak belirir. Ayrıca bu Prelüd La
minör tonunda olmasına karşın, bir
kez bile bu akor duyulmaz. Sona
dogru dev bir kreşendo ile yükselerek
zirvede üç temayı üst üste duyuran,
sonra ani ve ürkütücü bir düşüşle
oluşturulan sıkıntılı hava, perdenin
açılışına ve Tristan'ın gemisinin
görünüşüne hazırlar. Wagner
sonradan bu Prelüd'e bir konser
versiyonu hazırlamış ve son üç ölçüyü
"lsolde'nin Ölümü"ne (Liebestod)
baglamıştır. (Süre 18')
lll. Perdede_ lsolde,Tristan'nın ölümüyle
düştügü derin baygınlıktan uyanır;
gözleri yalnızca Tristan'ı görmektedir.
"Mild und Leise wie er lachelt" (Onun
gülümseyişi gibi yumuşak ve hafif) diye
başlayan ve sevgilisini öven şarkısını
söyler. Tüm operanın kalbini oluşturan
dört yarım sesli gelişimle oluşan özlem
ve aşk motifleri burada da önem
kazanır. Operanın başlangıcında
bilmece gibi yansıyan tınılar finalde,
romantizmin ruhunun bir temsilcisi gibi
huzursuz yaşam ve ölüm, yakınlık ve
uzaklık, aydınlık ve karanlık sorunlarına
çözüm getirmeden sona ulaşır. Bu "Aşk
Ölümü" bölümü de Prelüd'de oldugu
gibi gelişir ve özlem dolu kromatik
çıkışla son bulur. Prelüd'ün giriş motifi
son kez duyulur ve sonsuza ulaşan Si
majör akorda çözülür. Gerçekten de
bu ünlü final sahnesi, insan sesi
olmadan da -lsolde'nin aryası yerine
tümüyle sadece orkestra yorumu ile de
çok başarılıdır. Çünkü orkestrasyonu
ayrıntılı oldugu kadar renkli ve ışıltılıdır
da... Bu nedenle dinleyicinin
fantezisinde, aşkla dünyevi arzuların
aşılması gibi bir sanat rüyası
gerçekleşir. (Süre 7'18")

Wagner: Elizabeth'in Aryası
Wagner, konusu 13. yüzyılda
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Almanya'da geçen üç perdelik
Ta nnhauser operasını Dresden'de
orkestra yöneticisi olarak c;alıştılı
1843-45 yılları arasında bestelemiş ve
eser ilk kez 19 Ekim 1845'de bu
kentte sahnelenmişti. Wagner bu
operasında iki ayrı efsaneden
yararlanmış; 16. yüzyıldan kalan
Tannhauser'in eski halk şarkısı ile 13.
yüzyıla ait "Wartburg'ta Şarkıcıların
Savaşı" adlı şiirleri delerlendirmiştir.
Tarihteki asıl Ta nnhauser (ya da asıl
adıyla Danheuser) Alp dalları
yöresinde dolmuş, 15 yaşında evden
kaçarak haçlı seferlerine katılmış,
Avusturya'da ll. Friedrich'in sarayında
görev almış, sonra bir maceracı olarak
bilinmeyen bir yerde ve zamanda
ölmüş, böylece hayatı da bir aşk
şarkısına konu olmuştur.
Wagner Ta nnhauser'de ana fikir olarak
saf ve kutsal aşk ile lanetlenmiş aşk şehvet- arasındaki çatışmayı sergiler.
Burada kutsal duyguların temsilcisi
Thüringen Derebeyi Hermann'ı n
yeleni Elizabeth, şehvetin temsilcisi ise
Aşk Tanrıçası Venüs'tür. Birbirine zıt
bu iki kadın arasında bocalayarak
vicdanıyla mücadele eden ise, saz şairi
Tannhauser'dir. 1. Perdenin ilk
sahnesinde Ta nnhauser Venüs'ün
büyüsüne kapılmıştır. Ikinci sahnede
ise ünlü hacılar korosu sahnelenir. Bu
arada Tannhauser mutlu bir kır
sahnesinde büyüden kurtulmuş, dua
ederken şarkıcı şövalyelere rastlar ve
onlardan Elizabeth'in kendi yoklulunda
Wartburg şarkı yarışmalarına
gelmedilini ölrenerek duygulanır;
onlara katılır. ll. Perde Wartburg
şatosundaki büyük tören salonunda
geçer. Sevgilisi Tannhauser'in
dönüşünden mutlu olan Elizabeth
görkemli salona girer. Onun Tanrıça
Venüs'ün yer altındaki şehvet
dünyasından, Venüsberg'ten geldilini
bilmemektedir. Onu beklerken ünlü
aryasını söyler: "Dich, teure Halle,
grüss ich wieder" (Ey delerli salon,
seni tekrar selamlıyorum); "Sende
onun şarkıları tekrar canlanır ve beni
ürkütücü rüyadan uyandırır!".
(Süre 5')

Amerika'dan gelen ve para bakımından
c;ok parlak bir öneriyi geri
c;evirmeyerek New York'lu
müziksever Mrs. Jeanette Thurber'in
National Conservatory adlı özel
konservatuarının yöneticiiiiini kabul
etti.
Yeni dünyada Dvorak'ın ilgisini çeken
birçok şey yanında, onu rahatsız eden
de Amerikalıların kendi öz müziklerini
delerlendirmemeleri, Avrupa'ya
özenmeleriydi. Dvorak ölrencilerine
zenci ve kızılderili müzilini
incelemelerini öneriyordu. Üc; yıla
yakın bir süre Amerika'da kalan ve 9.
Senfoni'sini orada besteleyen Dvorak,
bu eserinde Amerikan halk ezgilerini
kullanmadılını, ancak onların
karakteristik yönlerini inceleyerek
müzikal şekiller oluşturdulunu;
özellikle kendi özgün temalarını c;aldaş
ritm, armoni, kontrpuan teknilinin
bütün olanaklarıyla geliştirip, orkestral
renklerle işleyerek senfonisini
yarattıiını söyler.
15 Aralık 1893'de Anton Seidl
yönetimindeki New York Filarmoni
Orkestrası tarafından ilk kez
seslendirilen esere besteci "Yeni
Dünyadan Izienimler ve Selamlar"
başiıiını vermişti. "Dvorak eserinde
belki zenci spirituallerini veya kızılderili
ezgilerini kullanmamıştı ama, o kadar
ustaca ve otantik çalışmıştı ki
Amerikalılar bile kendi melodilerini
duyduklarına inanıyorlardı" der müzik
yazarı David Ewen. Bu nedenle de
eser, NBC şirketinin yaptılı bir
dinleyici anketinde Amerika'da en
sevilen senfoni olarak seçildi.
2/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki 1.
Bölümde (Adagio-AIIegro molto),
klasik sonat formu (Ana tema-yan ·
tema-ikinci tema ve gelişimi-tekrar ve
Coda) Beethoven veya Brahms'ın
yaptılı gibi, aynen uygulanır. 23 ölçü
süren alır (Adagio) giriş ana temaya
hazırlıktır. Ustaca gelişen düşüneeli bir
motif viyolonselde hafif sesle başlayıp
flüte geçer. Tüm orkestra birden c;ok
güçlü (fortissimo) şekilde girer
(AIIegro molto). Önce kornalarda
parlak biçimde, sonra da klarnet ve
fagotlarda çınlayan ana tema sergilenir.
--------� Daha sonra flüt ve obualarda yansıtılan
Dvorak: Senfoni No.9
_, yan tema, spirituallerin tipik yapı
1892 yılında şöhretinin zirvesinde olan özellikleriyle "Swing long, sweet
chariot"a benzeyen, özlem dolu bir
Çek besteci Antonin Dvorak.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

·

dans havasıdır. Ikinci tema ise flütün
duyurdulu ve Sol majör tona kayan bir
kızılderili ezgisidir.
4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm (Largo) Re
bemol majör tonda başlar. Bu
bölümde, Amerikalı şair Henry W.
Longfellow'un bir kızılderili efsanesini
canlandıran "Hiawatha'nın Şarkısı" adlı
şiirinden esinlenilmiştir: Kızılderili reisi
Hiawatha, kötü ruhları kovmak için
gene; bir kadını her yıl, çallayana atarak
kurban eder. Minnehaha (Gülen Su)
kocasına engel olmak için kendini
sulara atar ve parc;alanır. O günden
itibaren de Minneapolis'teki bu
c;allayan onun adını taşımaktadır. Bu
hüzünlü olay, girişteki üfleme çalgılar
koralinden sonra Ingiliz kornosunun
pentatonik ve acıklı ezgisiyle
canlandırılır. Dvorak bu bölüme
"Efsane" başiıiını vermiştir. Bu ezginin
düzenlemesi daha sonra "Preri Şarkısı"
adıyla hafif müzik parçası olarak ün
kazanmıştır.
3/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki 3.
Bölüm (Molto vivace) üçgen (triangel)
ve sert akorlarla başlayan ilkel
vahşilikte bir Scherzo'dur. Dvorak
bölümün a na temasını, yazmayı
tasarladılı Hiawatha operasındaki
kızılderili dansı olarak düşünmüştü. Bu
c;ılgın dansı vals şeklindeki iki Trio,
vatana selam yollar gibi izler: Önce
tahta üflemelerle duyurulan melankolik
Mi majör tondaki bölme, sonra da canlı
bir Bohemya dansı. Bu Trio bölümünü
Longfellow şöyle tanımlar: "Sanki bir
Bohemya kır lokantasına, Schubert ile
birlikte konuk olduk".
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (AIIegro con
fuoco) yine Mi minör tondadır. Kısa
girişi, trompet ve kornaların tutkulu
biçimde duyurdulu "Yeni Dünya"
teması izler. Bu fanfarlı ve ilkel marş
temasını klarnet bir Bohemya ezgisiyle
cevaplar; buna flüt ve kemanların neşeli
polkası da katılır. Dvorak burada
birinci bölümün bazı temalarını
kullanmıştır: Bu temalar eski ve yeni
dünyanın simgeleri olarak sergilenir.
Besteci böylece her iki dünya ile de
ilişki içinde kalmayı düşünür gibidir.
(Süre 45')

24
O R K ESTRA K O N S E RL E R i

O H < ll l . � l l{ \ 1. < O ;\; < l l{ I "

BBC SENFONI ORKESTRASI
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
GÜNTHER HERBIG, şef conductor

GÜNTH ER H ER BIG

jULIAN LLOYD WEBBER. viyolonsel cello

Antonin Dvorak (184 1 1 904)
Viyolonsel Konçertosu, Si Minör Op. I 04 Cello Concerto in B Minor, Op. 104
-

Adagio
Adagio ma non troppo
Fina/e. Allegra moderato

Ara lntermission
Ludwig van Beethoven (1 770-1827)
Senfoni No 7, La Majör Op 9 2 Symphony No.7 in A Major, Op.92
.

.

Poco sostenuto - Vivace
Allegretto
Presto
Allegra con brio

Irini Müzesi, 1 9.00 St. lrene Church, 7.00

PANTENE
PRO-V

TÜRK

@

HAVA YOLLARI

Katkılarından dolayı PANTENE PRO-V ve THE BRITISH COUNCIL'e tqekkür ederiz.
We are grateful to PANTENE PRO-V and THE BRITISH COUNCIL for their contributions.
Toplulu�un nakliyesi TORK HAVA YOLLARI A.O. tarafından Ja�lanmt[tır.
TranJportation by kind courtesy of TURKISH AIRLINES.

• Orkestra şefleri arasında önemli bir
yeri olan Günther Herbig, Detroit
Senfoni Orkestrası'nın altı yıl müzik
yönetmenligini yaptıktan sonra
1989'da Toronto Senfoni
Orkestrasının müzik yönetmeni,
1992'de de L.ahey'deki Residentie
Orkestrası'nın birinci konuk şefi oldu.
1984 yılında Amerika'ya
yerleşmesinden sonra New York
Filarmoni, Chicago Senfoni ve Boston
Senfoni, Philadelphia ve Cleveland
Orkestraları, Los Angeles Filarmoni
ve San Francisco Senfoni gibi ünlü
toplulukları yönetti. Detroit Senfoni
ile tüm Amerika'da turneler yaptı ve
New York'daki Carnegie Hall'da
verdikleri konserler ile 1989'da Gidon
Kremer'in �olist olarak katıldıgı
Avrupa turnesi büyük yankılar
uyandırdı. Toronto Senfoni ile
1990'da Uzak Doıu'da, 1991'de de
Avrupa'da turne yapan Herbig, 1990
yılından beri Yale Üniversitesinde
orkestra şefligi dersleri vermektedir.
Dogu Almanya'daki politik durumdan
dolayı Günther Herbig'in batıyla olan
ilişkisi oldukça geç başlamış, 1979' da ilk
kez Dallas Senfoni Orkestrası'nı birinci
konuk şef ola rak yönetmiştir. Batı
Avrupa'daki sanat yaşamına ise,
1982'de BBC Filarmoni Orkestrası
tarafından konuk şef olarak davet
edilmesiyle başlamıştır. Ancak 1984'de
Dogu Almanya'yı terk etmesinden
sonra batı Avrupa ile kuzey Amerika'da
sürekli konserler yönetmek olanagını
bulmuş; Londra Senfoni, Kraliyet
Filarmoni, Orchestre De Paris gibi
büyük orkestralarca davet edilmiştir.
Sanatçı, bazıları Doıu Alman
orkestralarıyla olmak üzere kırktan
fazla plak doldurmuştur. Günümüzde
ise birçok Londra orkestrası ve BBC
Filarmoni Orkestrası ile plak kayıtları
yapmaktadır.
Günther Herbig müzik egitimini
Weimar'da Franz Uszt Akademisi'nde
Her mann A bendroth ile yapmıştır.
ögrenimini daha sonra Hermann
Scherchen ile sürdürmüş; Herbert
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von Karajan tarafından seçilen birkaç
öırenciden biri olmuş ve bu ünlü şef
ile iki yıl çalışmıştır. 1972'de Dresden
Filarmoni Orkestrası'nın genel müzik
yönetmeni olmuş, l 977-83 yılla rı
arasında da Berlin Senfoni Orkestra
sı'nda aynı görevi üstlenmiştir.

training with Hermann Abendroth at
the Franz Liszt Academy in Weimar.
He cominued his studies with
Hermann Scherchen, and was one of the
few studems chosen by Herbere von
Karajan, with whom he worked for two
years. In 1 97 2 he became General
Music Director of the Dresden

• Afrer being Music Director of the

Philharmonic ürehescra and between

Detroit Symphony ürehescra for six

1 977-83 he held the same posirion with

years Guemher Herbig became Music

the Berlin Symphony Orchestra.

Director of the Toroneo Symphony
ürehescra in 1 989. In addition he
became, in 1 992, the Principal Guest
Conductor of the Residemie ürehescra
in The Hague. Since moving to the
USA in 1 984, he has appeared with all
the great American orchestras: the New
York Philharmonic, Chicago and
Boston Symphonies, Philadelphia and
Cleveland Orchestras, the Los Angeles
Philharmonic and Cleveland Orchesrras.
He has roured America several times
with the Detroit Symphony ürehescra
and received high peaise for the many
performances they gave in New York's
Carnegie Hall. In 1 989, he toured
Europe with the same orchestra with
Gidon Kremer as soloist to critica)
acclaim. In 1 990 Maestro Herbig
toured the Far East with the Toroneo
Symphony Ürehestea and Europe in
1 99 1 . Since 1 990, he has been Professor
of Conducting at Yale University .
Because of the political situation in East
Germany , Guenther Herbig's fırst
opportunity in the Wesr came quite
Iate, when he was invited to be
Principal Guest Conducror of the Dallas
Symphony ürehescra in 1 979. He
started his Western European career in
1 982 when he was invited to become
Principal Guest Conductor of the BBC
Philharmonic Orchestra. It was only in
1 984, after he had left East Germany ,
that Guemher Herbig was able to have
the opporrunity to conduct regularly in
Western Europe and North America.
He was soon invited by major orchestras
including the London Symphony
Orchestra, the Royal Philharmonic and
the ürehestre de Paris. He has made
more than 40 recordings, some of them
with East German orchestras, and he
now records w ith several of the London
orchestras, as well as with the BBC
Philharmonic Orchestra.
Guemher Herbig began his musical

J U LIAN LLOYD WE BSE R
• Önde gelen genç Ingiliz
müzikçilerinden biri olan Julian lloyd
Webber, londra'da dogdu ve müzik
egitimini Cenevre'de Pierre Fournier
ile tamamladı. lorin Maazel ve Berlin
Filarmoni, Vaclav Neumann ve Çek
Filarmoni, Sir Yehudi Menuhin ve
Kraliyet Fila rmoni, Moskova Solistleri
ile Amerika turnesi, Viyana
Konzerthaus, Washington OC
Kennedy Center, Mozarteum
Salzburg, Sydney Operası, Schleswig
Holstein Festivali son yıllarda konser
verdigi orkestralar ve konser
salonları ndan ancak birkaçıdır.
Webber Amsterdam'daki ilk konseri ni
1993 Aralıgında Concertgebouw
Orkestrası'yla vermiş ve Şostakoviç'in
biri nci konçertosunu çalmıştır.
20 yıldan beri plak dolduran Webbe r,
aralarında Frank Bridge'in "Oration"
(Concerto Elegiaco), Britten'in Süit
No.3, Holst'un "lnvocation",
Rodrigo'nun "Concierto como un
divertimento" (besteci bu eserini
Julian lloyd için bestelemiştir) ve Sir
Arthur Sullivan'ın konçertosunun da
bulundugu 30 kadar bestenin ilk
kayıtlarını gerçekleştirmiştir. 1994'de
Philips Classics ile 1 O. yılını kutlayan
Julian lloyd Webber'in Sir Yehudi
Menuhin ve Kraliyet Filarmoni ile
doldurdugu Elgar'ın konçertosu
1987'de "En Iyi Ingiliz Klasik Kaydı"
seçilmiştir. Aynı şirket için doldurdugu
diger plaklar arasında Neumann/Çek
Fila rmoni ile Ovarak'ın konçertosu,
sanatçının yönettigi Ingiliz Oda
Orkestrası ile Haydn'ın konçertoları,
Yan Pascal Tortelier yönetimindeki
Ingiliz Oda Orkestrası ile Saint
Saens'ın konçertosu, Honegger'in
konçertosu ile d'lndy'nin Lied'i,
Çaykovski'nin Rokoko Çeşitlerneleri

(bestecinin versiyonu ile), Maksim
Şostakoviç ve londra Senfoni ile de
Miaskovsky'nin konçertosu yer
almaktadır. Sanatçının yeni plak
projele ri arasında Academy of
St.Martin-in-the Fields ve Sir Neville
Marri ner ile Ingiliz viyolonsel müzigi
koleksiyonu ile Sir Colin Davis
yönetiminde Walton'un konçertosu
bulunmaktadır.
Julian lloyd Webber'in 1994 konser
progra mlarında, Ch ristopher
Headi ngton'un viyolonsel ve yaylı
çalgılar için Sere nade'ı, Michael
Nyman'ın viyolonsel ve saksofon için
konçertosu (1994 Eylülünde Royal
Festival Hall'da londra Filarmoni
eşliginde) gibi sanatçı için bestelenmiş
eserlerin ilk seslendirilişi de yer
alacaktır.
• Julian Lloyd Webher was born in
London and completed his studies in
Geneva with Pierre Fournier. His recent
engagements have included appearances
with the Berlin Philharmonic under
Lorin Maazel, the Czech Philharmonic
under Vaclav Neumann, the Royal
Philharmonic under Sir Yehudi
Menuhin and an American tour with the
soloists of Moscow-Mompellier,
together with the performances at the
Wiener Konzerthaus, the Kennedy
Centre in Washington OC, the Salzburg
Mozarteum, the Sydney Opera House
and two recitals at the 1 993 Schleswig
Holstein Festival. In December 1 993
Webber made his debut in the
Amsterdam Concertgebouw with
Shostakovitch's fırst concerto.
During a eecording career spanning
twenty years, Julian Lloyd Webber has
given more than thirty works their fırst
recording. Amongst these performances
are Frank Bridge's "Oration" (Concerto
Elegiaco), Britten's Suite No 3 , Holst's
"Invocation", Rodrigo's "Concierto
como un divertimento" and the
Concerto by Sir Arthur Sullivan.
In 1 994, Julian Llyod Webher
celebrates his remh anniversary as an
exclusive artise with Philips Classics.
His eecording of the Elgar Concerto
w ith Sir Yehudi Menuhin and the Royal
Philharmonic won the 1 987 British
Phonographic Industry "s award (or "Best
British Classical Recording" and was
chosen by the Elgar scholar Dr Jerrold
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Northrop Moore, on the BBC' s Record
Review, as the finest recorded
performance of the Concerto. Other
acclaimed Philips Classics recordings
include the Dvorak Concerto with the
Czech Pilharmonic under Vaclav
Neumann and the Haydn Concertos
with the English Chamber ürehescra
under Webber's own direction.
Frequently he has chosen to couple the
well-known with comparative rarities:
the Saint-Saens Concerro, with the
English Chamber ürehescra under Yan
Pascal Tortelier, and with the Honegger
Concerto and d'Indy's "Lied", the
Tchaikovsky "Rococo" Variations (in the
composer's version) with the
Miaskovsky Concerto, accompanied by
the London Symphony ürehescra under
Maxim Shostakovich. Future recordings
will include a calleetion of British
"rarities" with the Academy of St
Martin-in-the-Fields under Sir Neville
Marriner, and the Walton Concerto
under Sir Colin Davis.
Concert performances will include
premieres of several works written
specially for Julian Lloyd Webber.
Amongst these are Christopher
Headington's "Serenade" for cello and
strings, and Michael Nyman's Concerto
for cello and saxophone, which will
receive its first performance at the Royal
Festival Hall in September of this year
with the London Philharmonic
Orchestra.

Dvorak: Viyolonsel Konçertosu
Dvorak 'ın ilk gençlik denemesi olan
ve 1865'de yazılan La Majör
Viyolonsel Konçertosu'ndan 30 yıl
sonra, 1865'de Amerika'da
tamamladı�ı Si Minör 2. Konçerto
ola�nüstü renklili�i, soliste sa�ladı�ı
hem parlak teknik, hem de müzikal
ola nakları ile ilgi çeker. Bohemya
Dörtlüsü'nün kurucus u ünlü Çek
viyolo nselci Hanuş Wihan besteciden
kendisi için bir konçerto yazması nı
istedi�inde Dvorak, solo ve tutti
partilerinin dengesini sa�lamanın
güçlü�ünden yakınmış, belki de ilk
konçertosunun u nutulmuş olmasını
düşünerek bundan kaçınmıştı. A ncak,
Brooklyn'de, o zamanlar New York
Filarmoni'nin birinci viyolonselcisi
olan Victor Herbert'ı n viyolonsel

konçertosunu dinleyince yeni
konçertoyu yazmaya karar verdi. 19
Mart 1896'da Londra Filarmoni
Derne�i'nce düzenlenen ilk
seslendirilişinde aksilikler oldu:
Dvorak ilk yorumu Wihan'a söz
vermiş; fakat Filarmoni Derne�i ona
sormadan viyolonselci Leo Stern'e bu
görevi teklif etmişti. Besteci buna çok
karşı koyduysa da sonunda
konçertoyu yönetmek zorunda kaldı.
Dvorak'ın müzik dünyasında
tanınmasına yardımcı olan Brahms'a
"Bu güzellikte bir viyolonsel
konçertosunun yazılabilece�ini nasıl
da düşünemedim" dedirten eser hem
Çek, hem de Amerika izienimlerini
yansıtır. 4/4'1ük ölçüdeki ilk bölüm
geleneksel so nat yapısındaki
Allegro'da birbirinden güzel temalar
işlenir. Dvorak'ın en güzel
buluşlarından olan biri nci tema önce
klarnetlerde duyulur, sonra
Grandioso başlı�ıyla orkestrada
yansır. Sade ve sakin, Re majör
tondaki ikinci tema 'Un poco
sostenuto' olarak önce kornoda
belirir, sonra tahta
üfleme çalgılara geçer. Bu temada

Dvorak'ın, Foster'in "Swanee River"
ezgisinin koro ve orkestra için yaptı�ı
düzenlemesinin etkileri kuvvetle
sezilir. Kısa ve hareketli üçüncü
temada n sonra viyolonsel do�çtan
çalış -Quasi improvisando- biçiminde
tekrar ana temayı geliştirir. Bölüm
majör tonda sona erer.
3/4'1ük ölçüde ve Sol Majör tondaki 2.
Bölüm 'Adagio ma non troppo' hülyalı
ve şiirsel bir havadadır. Üç bölmelidir:
Önce duyulan sakin tema ilkin
klarnette, sonra viyolonselde yansır.
Ikinci bölmede Sol minör tonda
duyulan şarkı biçimindeki ezgiyi
Dvorak, a�ır hastalı�ını duydu�u ve
1860'1ı yıllarda aşık oldu�u Josefına
Kaunitzova'nın çok sevdi�i "Beni yalnız
bırak hülyalarımla gezeyim" adlı Op.82
No.l Lied'inden almıştır. Son bölmede
ilk tema önce kornolarda işitilir, sonra
viyolonseli n kadans biçimi
süslemeleriyle bölüm sona erer.
2/4'1ük ölçüdeki, Si minör tondaki 3.
Bölüm Finale'ye egemen olan Çek
folkloru havasındaki Rondo'da
viyolonsel yorum i ncelikleriyle
seçkinleşir. Önce üç kornonun
yansıttı�ı marş ritmli tema, sonra
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bütün orkestrada, daha sonra da
viyolonselde duyolur:-Üç episod
belirir: Önce kısa, sonra-Re majör
tondo 'Poco meno mosso' başlıklı, en
sonda da Sol majör tc;;nda bir gençlik
şarkısı gibi beliren Dolce başlıklı
üçüncü episod, Dvorak'ın melodi
zenginligini yansıtır. Orkestrayla olan
diyalogu solist viyolonsele sıcak bir
sonorite olanagı da saglar. Birinci ve
ikinci bölümlerden alınan iki motifın
yol açtıgı lirik cümlelerin durgun
havası, bestetinin 1895 Mayısında
haber aldıgı, Josefına'nın ölümüyle
ilgilidir: Dvorak bu nedenle Finale'de
bazı degişiklikler yapmış, Coda'daki
dört ölçüyü çıkartarak, yerine 60
ölçülük bölümde bu eski iki temayı
Josefına'yı anmak için
degerlendirmiştir. Ancak disonant
(uyumsuz) tremalolar bu eski anıların
durgunlugunu siler. Eser orkestranın
gür ve parlak fınaliyle son bulur.
(Süre 39')

dinamizmi ve dizginlenmeyen neşesiyle
ritmik yükselişlerle hızlı (vivace)
bölmeye geçilir. Burada asıl temayı flüt baş döndüren Scherzo, Trio'nun sakin
(assai meno presto) havasıyla dinlenir,
belirler; tüm bölüme egemen olan bu
soluk alır. Bir güney Avusturya ezgisi
tema önce yaylılar, sonra da tüm
oldutu söylenen ve tahta üfleme
orkestra tarafından alınır. Çok canlı
çalgılarla sunulan majör tondaki bu
orkestra efektleri, ilginç tonalite
degişimleri (modülasyonlar) çok güçlü lirik motif, dans temasından sonra
tekrar duyulur. Ancak tüm
(fortissimo)-çok hafif (pianissimo)
orkestranın güçlü akorlarıyla sona
arasında sert geçişlerle dinamik bir
gerilim yaratılır. Dramatik bir genel
erer.
susuşun ardından viyola, viyolonsel ve 4. Bölüm hızlı ve parlak (AIIegro con
brio) tempoda, bitmeyen ritmik
kontrabasların 11 kez ısrarla
tekrarladıkları kromatik motif giderek enerjisiyle fırtına gibi sürer.
Alışılmamış şekilde, ölçünün zayıf
yükselerek -bir crescendo ile
tarafının vurgulanmasıyla beliren
fanfarların zafer çagrısına ulaşır.
kavrayıcı tema ve daha sonra yan
Minör tonda başlayan 2. Bölüm, pek
temalar çılgınca gelişir. Coşkun bir
hızlı olmayan (AIIegretto) tempoda,
Coda ile eser sona erer. (Süre 40')
hüzünlü ve melankolik bir matem
havasındadır. Agır ritmli basit ana
tema önce bas yaylılarda -viyola ve
viyolonsellerde- çekingen şekilde
duyurulur. Kemanların buna
katılmasıyla bu kez duygulu ve özlem
dolu bir ezgi belirir. Buna klarnet
majör tonda dostça cevap verir.
--------� Ancak basların eşlilindeki ciddi giriş
Beethoven: Senfoni No.7
-------1 teması yeniden huzursuz şekilde
belirir. Serbest çeşitlemelerle ve içten
1811 yılında Teplitz kaplıcalarında
bir anlatımla gelişen hüzünlü hava
yakın dostları ile geçirdigi mutlu
bölümü sona erdirir.
günlerde ve sonraki aylarda
Beethoven'in yedinci ve sekizinci
3. Bölüm çok hızlı (Presto) ve ateşli
bir Scherzo'dur. O çagın
senfonileri ile Arşidük üçlüsu dogdu.
eleştirmenlerinin "çılgınca ve
Besteci, taslakları daha 1809'da
hazırlanan ve Kont Friess'e ithaf ettigi düzensiz" buldukları tempoda gelişir.
Ölçünün kurallarıyla alay eder gibi
7. Senfoni'yi en sevdili eseri olarak
sıçrayan dik kafalı ritmiyle, keskin
tanımlar. Senfoniyi ilk kez 8 Aralık
18 12'de Viyana'da Beethoven'in
yönettilini, ancak satıriılı yüzünden
acıklı durumlara düştütünü kemancı
Spohr anılarında anlatır. Napolyon'a
karşı savaşmış sakat askerlerin
yararına düzenlenen konserde
Beethoven'in bu nedenle besteledili
"Wellington'un Zaferi" ve birçok marş
da yer almıştı. Bu karışık konser
düzeninde bile -eleştirmenlere karşın
begenilen 7. Senfoni'yi Wagner
"Dansın tanrısallaştırılması", Berlioz
"Çatdaş mUzitin harikası" olarak
tanımlamış, daha sonra da, dansın
şiirleştili bu esere ünlü bale ustaları
ilgi göstermişlerdi.
1. Bölüm atır ve engin (Poco
sostenuto) şekilde başlar; uzun girişi,
dostça havası ile batımsız bir eser
gibidir. Önce enerjik ve ciddi, sonra
yumuşak ve hülyalı iki temayı da obua
sunar. Bu barışçı atmosferden sonra
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BBC SENFONI ORKESTRASI
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
GÜNTHER HERBIG, şef conductor

RUŞEN GÜNEŞ

Michael Tippett ( 1 905-)
Yazortası Dügünü Operası'ndan Ayin Dansları
Ritual Dances from the Midsummer Marriage

Bela Bartok ( 1 881 - 1 945)
Viyola Konçertosu Viola Concerro
Moderato (attaca)
Adagio religioso-AI/egretto
Allegro vivace

Ara

Incermission

Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Senfon i No.S, Sol Majör Op.88 Symphony No.S in G Major Op.88
Al/egro con brio
Adagio
Allegretto grazioso (Scherzo)
Allegro ma non troppo

• Born in Beypazarı, Turkey, Ruşen
Güneş studied with Necdet Remzi Atak

ni Müzesi, 1 9.00 St. Irene Church, 7 .00 pm

PANTENE
PRO-V

• Beypazarı'nda dofcm Rüşen Güneş,
Ankara Devlet Konservatuarı'nda
Necdet Remzi Atak, Londra'da
Kraliyet Müzik Koleji'nde Frederick
Riddle ve Amerika'da da William
Primrose ile eaitim gördü.
Cumhurbaşkanlıaı Senfoni
Orkestrası'nda viyola grup şefi olarak
çalıştıktan sonra, 1971'de Ingiltere'ye
yerleşti.
Bir süre Kraliyet Opera
Orkestrası'nda viyola grup şef
yardımcısı olarak çalıştık ve daha
sonra Ingiliz Oda Orkestrası'na katıldı.
1979-87 arasında Londra Filarmoni
Orkestrası viyola grup şefi oldu ve
1988'den itibaren de BBC Senfoni
Orkestrası'nda aynı görevi
yapmaktadır. Orkestradaki
çalışmasının yanısıra birçok oda
orkestrası ile çaldı, Ingiltere ve
Türk iye'de orkestralar eşliainde
konserler verdi.
Ruşen Güneş 1985 yılında Prof. Gürer
Aykal'ın yönettiai Londra Filarmoni
Orkestrası ile birlikte Adnan
Saygun'un viyola konçertosunu, kısa
süre önce de Suna Kan ve Ankara
Oda Orkestrası eşliainde Mozart'ın
Sinfonia Concertante'sini ve yine
Mozart'ın keman ve viyola için
ikililerini plap doldurdu.
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Katkılarından dolayı PANTENE PRO-V ve THE BRITISH COUNCIL'e tqekkiir tdwiz.
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at the Ankara State Conservaroire, with
Frederick Riddle at the Royal College of
Music in London and with William
Primrose in the USA. In 1 9 7 1 he left
Turkey where he was Principal Viola
with the Ankara Presidential Symphony
Orchestra, ro live in England.
For a while he worked as Co-Principal
Viola with the Royal Opera House
ürehescra and later with the English
Chamber ürchestra. In 1 979 he joined
the London Philharmonic ürehescra as
Principal Viola and stayed there till
1 98 7 . Over the years he has been a
member of several chamber groups and
appeared as soloist with many orchestras
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Alexander Lazarev gibi konuk birinci
Principal Guest Conductor. As well as
its regular appearances at the Proms, at
şeflerle daha da artmıştır. Orkestra
the South Bank and Batbican centres
Proms, South Bank ve Barbican'da
verdili sürekli konserlerin yanısıra her (including an annual festival devoted to
yıl bir 20. yüzyıl bestecisinin
the work of a single 20th century
eserlerinin yorumlandılı bir festival
composer - in January '94 John
Tavener), the orchestra visits festivals
düzeniernekte (1994 yılında bu
etkinlik John Tavener'e ayrılmıştı),
and concert halis throughout Britain
and abroad. In May 1 993 it visited
yurtiçinde ve dışındaki festivaller ile
)apan with Andrew Davis for a highly
müzik merkezlerinde konserler
vermekte, turnelere çıkmaktadır.
successful three-week tour, while other
1993 Mayısında Andrew Davis ile
recent visits have included Spain,
Japonya'da üç hafta boyunca verdili
Germany, Switzerland and Austria.
başarılı konserleri Ispanya, Almanya,
The orchestra's extensive list of
recordings continues to expand. "The
lsviçre ve Avusturya'daki konserler
izlemiştir.
British Line", a series conducted by
Orkestra'nın yaptıtı plak çalışmaları
Andrew Davis, is under way with works
gittikçe yotunlaşmaktadır: A ndrew
by Britten, Elgar, Vaughan Williams
in the UK and in Turkey.
and Deli us already released to great
Davis'in yönetiminde Britten, Elgar,
In 1 985 Ruşen Güneş recorded Adnan
critica! acclaim. The orchestra has
Vaughan Williams'in eserlerini içeren
Saygun's Viola Concerto with the
recorded works by Birtwistle, Hugh
"The British Line" adlı bir dizi platın
London Philharmonic ürehescra and
çalışması sürmekte ve bu seriden
Wood, Lutoslawski, Rakhmaninov,
conductor Gürer Aykal. He recently
çıkan Delius platı olumlu eleştiriler
Stravinsky, Howard Skempton and
recorded Mozart's Sinfonia Concertante
almıştır. Orkestra aynı zamanda
Robin Holloway. Future releases include
with violinist Suna Kan and the Ankara
music by Holst, Tippett and Roger
Birtwistle, Hugh Wood, Lutoslawski,
Chamber ürehescra as well as Mozart' s
Rahmaninof, Stravinsky, Howard
Smalley.
Duos for Violin and Viola.
Skempton ve Robin Holloway'in
lı-------ı bestelerinin kaydını da yapmıştır.
Tippett: Ayin Dansları
B B C S EN F ONI ORKESTRASI
Orkestranın ilerki plak çalışmaları
Holst, Tippett ve Roger Smalley'in
Londra'da dolan Ingiliz besteci
BBC SYMPHONY ORCHESTRA
r-------1 eserlerini kapsayacaktır.
Michael (Kemp) Tippett, müzite geç
başlamasına karşın ritm anlayışı,
• Londra'nın ilk düzenli konserler
karmaşık armonisi, 20. yüzyıl neoklasik
• The BBC Symphony ürehescra was
veren orkestrası olarak Adrian Boult
founded under Adrian Boult in 1 930 as
stili kendine özgü yorumuyla çatımız
tarafından 1930 yılında kurulan BBC
Ingiltere'sinin en ilginç kişiliklerinden
London's first permanent orchestra. lts
Senfoni Orkestrası'nı ilk yıllarda
guest conductors in the early days
biri olmuştur. 1923'de Royal Academy
Toscanini, Walter, Weingartner,
included Toscanini, Walter,
of Music'e giren, kompozisyon, piyano
Koussevitzky ve Scherchen gibi
ve şeflik -M. Sargent ile A. Boult'un
Weingartner, Koussevitzky and
ünlüler konuk şef olarak yönettiler.
ötrencisi olarak- ötrenimi gören
Scherchen, and it collaborated with the
Orkestra ayrıca Stravinski, Bartok,
Tippett önce geçimini Fransızca
Schönberg, Prokofıef ve Strauss gibi o leading composers of the time, notably
Stravinsky, Bartok, Schoenberg,
ötretmenliliyle satlamış, 30 yaşında ilk
dönemin önemli bestedieriyle de sıkı
Prokofiev and Strauss. This double line
beste denemelerini yapmış, kırkından
bir işbirlili halinde çalıştı. Bugün de
has continued to the present day,
sonra ta nınmaya başlamıştır.
orkestranın bu iki yönlü çalışması, bir
Bir ara koro yöneticiiili yapan, ll.
exemplified by the orchestra's work
yandan Lorin Maazel, Seiji Ozawa,
with Lorin Maazel, Seiji üzawa, Bemard Dünya Savaşı sırasında savaşla ilgili
Bernard Haitink ve Christoph von
Haitink and Christoph von Dohnanyi
çalışmalara katılmayan Tippett, bu
Dohnanyi gibi şefler, diter yandan da
on the one hand, and, on the other,
pasifıst davranışı nedeniyle hapse
Luciano Berio, Hans Werner Henze,
Luciano Berio, Hans Werner Henze,
mahkum oldu. A ncak bu arada çalıştıtı
Karlheinz Stockhausen ve Pierre
Morley Koleji'ni Londra'da ö nemli bir
Karlheinz Stockhausen and Pierre
Boulez (1971-75 yılları arasında
Boulez (who was the orchestra's Chief
müzik merkezi haline getirdi. Daha
orkestranın esas şefiiiini yapmıştır)
Conductor from 1 9 7 1 to 1 97 5 ) .
sonra BBC'ye giren, müzik
gibi bestecilerle sürmektedir.
The orchestra's reputation has continued programları hazırlayan, orkestra
Programlarında klasik bestecilerin
yöneten besteci, uzun yıllar Bath
to flourish under its most recent Chief
yanısıra çatdaş eseriere de yer veren
Conductors: Gennady Rozhdestvensky,
Festivali yöneticili de yaptı. 1966'da
orkestranın ünü son yıllarda Gennadi
the Iate Sir John Pritchard and now
"Sir" ü nvanını alan Tippett 1 O opera
Rozdestvenski, Sir John Pritchard ve
Andrew Davis CBE - as well as with
ve sahne müziti. pekçok koral eser,
şimdi de Andrew Davis (CBE
Günter Wand, currently Chief Guest
orkestra ve piyano konçertoları,
Commander of the Britis h Empire)
Conductor, and Alexander Lazarev,
senfoniler, oda müzili ve çotunlukla
gibi birinci şefler, Günter Wand ve
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edilemeyecegini öne sürerler. Bu sav
ancak, tam Bartok stilinde yazılmış
orkestrasyon için söylenebilir; ama
eserin tümü yalnızca tek bir çözümle
gerçekleşebilecekti: O da
Serly'ninkiydi... Eserin ilk yorumu da 4
yıl sonra, 2 Aralık 1949'da yapılabildi:
Viyolacı William Primrose, kendi
siparişini Macar asıllı şef Antal Dorati
yönetimindeki Minneapolis Senfoni
Orkestrası eşliginde çaldı.
Üç bölümü ara vermeden seslendirilen
ve orkestranın kısıtlı kullanımı ile
dikkati çeken konçerto büyük bir
berraklık içinde soliste güç görevler
yükler. 1. Bölüm orta hızda
(Moderato) ve sonat formundadır. Bu
en uzun bölümde iki asıl temadan
başka yardımcı olarak beliren iki tema
piyano sonatları yazmıştır.
daha yer alır. Ana tema, önce solist
Primrose'a yazdıgı mektupla bunu
Michael Tippett, Morley Koleji
tarafından -orkestranın zayıf eşliginde
bildirmiş; sadece, mekanik bir işlem
olan partisyanun yazımının gerektigini, duyurulan ve basit bir ritmik yapıda
korosoyla olan deneyimleri ışıgında
1946 yılında The Midsummer Marriage bunu da beş-altı haftada -eger bir
başlayıp sonra çok kez degişimlerle
(Yazortası Dügünü) adlı operasına
aksilik çıkmazsa- bitirebilecegini
gerilimi saglayan temadır. Dikkat
başlamış ve eseri 1952'de
duyurmuştu. Bartok konçertosu
çekmeyen iki yan temadan sonra
tamamlamıştır. Daha önce yazdıgı
hakkında şunları da belirtiyordu:
giderek pesleşen kromatik yapıdaki,
birkaç opera ve sahne müzigini
"Konçertonun bestelenmesi sırasında
senkoplarla dikkat çeken ve yine
solistin sundugu ikinci tema ise ilk
yayınlamamışken, bu operası 27 Ocak ilginç problemlerle karşılaştım.
195S'de Covent Garden'da
temadan kaynaklanır. Gelişim ise
Orkestrasyonu keman
sahnelenmiştir. Bu arada Tippett daha konçertosundan bile daha şeffaf
viyolanın trilini izleyen kadanstan
tüm operayı bitirmeden, 1948 yılında
sonra sergilenir.
olacak. Ayrıca sizin çalgınızın koyu,
eserden bazı bölümleri bir orkestra
erkeksi tınısı, eserin karakterini
2. Bölüm Bartok'un "aglar gibi"
süiti biçiminde "Prens Charles için bir etkiledi. En tiz ses olarak la'yı
çalınmasını istedigi agır ve dinsel
Dogumgünü Süiti" adıyla ve Ayin
kullandım, fakat pes sesleri daha çok
(Adagio religioso) havadadır. Eşlikli bir
Dansları başlıgıyla düzenlemiştir.
degerlendirdim. Konçerto oldukça
kadansa benzeyen konuşur gibi
Kısaca Re Majör Süit olarak da anılan
virtüoz stilde; bu nedenle bazı yerleri
(parlando) bir pasajla ve fagot
eser bugün bu operadan daha çok
solasuyla -üçüncü piyano
çalmak kolay olmayacak, hatta olanak
yorumlanmaktadır.
dışı gibi... " Ancak Bartok viyola
konçertosundakine benzer biçimde
bu bölüme geçilir. Bölüm huzurlu,
konçertosunun partisyanunu
yazamadı; üstünde çalıştıgı piyano
sakin bir ışıltıyla seçkinleşen tema ile
Bartok: Viyola K onçertosu
başlayan, sonra da temanın önce
konçertosunun son 17 ölçüsünü de
özgürce varyasyonları, sonra
tamamlayamadı. 26 Eylüldeki
1940 yılında ülkesi Macaristan'ı
kısaltılmış tekrarı ile gelişir. Sürdinli
terkederek Amerika'ya yerleşen
ölümünden sonra, ögrencisi ve
Bartok, 1943'te saglıgının -çok
arkadaşı Tibor Serly karışık el yazısını
akarlar üzerine duyulan ve "Bartok'un
bozulmasına karşın konserlerini ve
çözerek tamamladı, her iki eseri de
gece müzigi" olarak tanımlanan koral
bestelerneyi sürdürmüştü. Ancak bu
çal mabilir hale getirdi. Bu da oldukça
benzeri ezgiler arasında kısa ve daha
canlı bir orta bölme de yeralır. Sona
güç gerçekleşti. Çünkü Bartok eline
yeni ülkede tanınması çok güç oldu.
geçen her kagıda, hatta başka eserlerin dogru metal üfleme çalgıların fügünü,
Ünlü sanatçıların onu desteklemesine
ilk bölümden episodlarla
de yazılı oldugu sayfalara bu taslakları
karşın parasızlık çekiyordu. Kemancı
Yehudi Menuhin'in siparişi üzerine
yazmış, üstelik numaralamamıştı bile;
-yaylıçalgıların ölçülü akarları
eşliginde- cevaplayan viyola yine kısa
solo keman için sonatı yazdıktan sonra gelişimi de orjinallerinin üstünde
işaretlemiş, hangi ölçünün digerini
viyolacı William Primrose'un istegi
bir pasajla fınale geçişi saglar.
izleyecegini belirtmemişti. Bu zor
Kısa 3. Bölüm neşeli ve canlı (AIIegro
üzerine viyola konçertosunu yazmaga
bilmecenin çözümü de aylar sürecekti. vivace) tempoda, bir Rondo
başladı. Bir yandan da üçüncü piyano
benzeridir. A BAC-BACA formuyla ve
konçertosu üzerinde çalışıyordu. 1 945 Başka uzmanların, belki yılarak yarım
sürekli devinim (perpetuum mobile)
bırakabilecegi bu konçertonun, Serly
Agustos ayı sonlarında viyola
karakteriyle önceki bölümlerin aşırı
tarafından tamamlanmasını bazı
konçertosunun taslaklarını
ciddiyetini azaltarak Macar halk
yazarlar, otantik Bartok olarak kabul
tamamlanmış ve o günlerde
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Bohemya kırlarındaki evinde 1889 yaz
sonunda besteledili. -ve dört bölümlü
bir Slav Rapsodisi olarak tanımlananS. Senfoni'sini ilk kez 2 Şubat 1890 da
Prag'da yönetimindeki Çek Ulusal
Tiyatro Orkestra ile seslendirdi. Daha
---____------�
sonra 1890 Nisanında Londra'da ve
.. Senfo ni N o . S
k-ra
oDv_
__
1890 Kasımında Frankfurt'ta yönettili
senfoni büyük ilgi gördü, sevildi.
Çek besteci Antonin Dvorak dokuz
Bundan da cesaret alan Dvorak
senfoni yazmasına karşın, aslında bir
böylece Simrock'un önerisini reddetti
opera bestecisi olmak arzusundaydı.
eserini Londra'daki Novello yayınevine
Yurdu dışında ilk kez Slav Dansları ile
gönderdi. 8. Senfoni Londra'da Op.88
tanınan Dvorak, Ingiliz uzman Tovey
Senfoni No.4 olarak 1892'de
tarafından, senfonilerinde folklorik
yayınlandı. Londra'da çalınan ve orada
unsurları kullandılından dolayı "köylü
kurnazlılı" ile itharn edilir. Ancak daha yayınlanan esere -Dvorak'a yine
Londra'da Cambrige Üniversitesi'nce
16 yaşında müzile köylerde keman
Müzik Şeref Doktoru ünvanı verilmesi
çalarak başlayan Dvorak için köylülük
nedeniyle de- "Ingiliz Senfonisi" adı da
dolal bir şeydi; bu onun yaşam
biçimiydi. Karakteri de saf, dolru, açık verildi. Aslında Dvorak Londra
Filarmoni Derneli'nin isteli üzerine
kalpli ve müzik yazmayı ciddi bir iş
yedinci senfoniyi bestelemişti daha
olarak gören bir yapıdaydı. Esini bir
önce ... Dvorak'ın kaynalını Bohemya
tanrı lütfü olarak kabul ediyor ve her
bestesinden sonra partisyona, mutlaka halk mUzilinden alan neşeli, ateşli
havası bazı eleştirmenlerce senfoni
"Tanrıya şükür" diye yazıyordu.
geleneline aykırı bulundu. Özellikle
Prag'ın kuzeyinde, Vlatava ırmaıı
Brahms hayranı Tovey, yedinci
kıyısında, küçük Bohemya kenti
senfonisinden sonra Dvorak'ın kaliteyi
Nelahozeves'te dolmuştu; babası
kasaptı. Dvorak ta tüm hayatı boyunca düşürdülünü, Ingiliz zevkine uyma
kaygısıyla böyle davrandıımı öne
sade, dolal insanlarla teması tercih
etti. 1883'te Prag operası için Almanca sürdü. Melodi zenginlili. safça rıeşe
onu rahatsız etmiş, ayrıca üçüncü
libretto üzerine altı dilde yazmak
zorunda kalması ve eserin pek başarılı bölümü oluşturan valsi, Çaykovski'nin
beşinci senfonisinin valsi gibi
olmaması Dvorak'ı da -Smetana gibi
"bayalıca" bulmuştu.
milliyetçilile daha çok yaklaştırdı.
Gerçekten de Bohemya kırlarının,
Viyana'ya olan politik baıımlılık ta
ormanlarının bir yankısı olarak "Dola
Dvorak'ın daha başka türlü hareket
Senfonisi" adıyla tanımlanan eser bu
etmesine neden oldu. Brahms'ın
isme yaraşır şekilde başlar: 4/4'1ük
aracılılı ile eserlerini - besteciyi
ölçüdeki neşeli ve parlak (AIIegro con
istismar ederek- basan Simrock
brio) tempodaki 1. Bölüm minör
yayınevine karşı çıkışlara başladı. lik
adının ısrarla, Almanca karşılılı olan
tonda düşüneeli bir temayla başlar ve
flütte, bir kuş sesi gibi duyulan Sol
Anton olarak basılmasına itiraz etti.
Simrock ayrıca geniş kapsamlı eserleri majör motife dönüşür. Romantik bir
havada viyolonsel, korno, fagot ve
basm$ hiç yanaşmıyor, uzun
klarnetlerin unison katılımı renkli ve
pazarlıklar yapıyor, üstelik Opus
sıcak bir ortam yaratır. Ikinci temayı
numaralarını da istedili gibi
ise tahta üfleme çalgılar Si minör
deliştiriyor, Dvorak'ın bir eserini
· tonda sunar. Slav danslarını anımsatan
ancak müzik çevrelerinde başarı
bölüm, çekici ezgilerin dans benzeri
kazandıktan sonra yayınlıyordu. Onun
1880'1erde verdili üçüncü ve
ritmlerle işlenmesiyle sürer.
dördüncü senfonilerini bestecinin
2. Bölüm aıır (Adagio) tempoda, 2/4
lük ölçüde, Do minör tonda tam bir
ölümünden sonra 19 12'de basmıştı.
rapsodi karakterindedir. Çigan
Olay 8. Ssenfoni'de patlak verdi ve
üslubunda balad benzeri ezgilerle,
Simrock bu senfoni için, yedinci
Schubert stilinde bazen Do majöre
senfoniye verdili ücretin altıda birini,
dönüşen pırıltılı enstrümantasyon ile
1000 mark önerince Dvorak bu
oluşan bu şiirsel tabloda ilk temayı
yayınevi ile ilişkilerini kesti.
danslarını -özellikle orta bölmede
baslarda duyurulan tulum(gayda)
çalgısını- anımsatarken soliste tüm
ustalllını gösterme fırsatını da saııar.
(Süre 22')

tahta üfleme çalgılar duyurur. Özlem
yüklü, melankolik orta bölmeden
sonra ilk temayı trompetler dina mik
biçimde duyurur. Bölüm yine sakin
şekilde biter.
3. Bölüm zarif ve neşeli (AIIegretto
grazioso) tempoda, yine Bohemya
renkleriyle bezeli bir Vals'tir. Bu
3/8'1ik tempodaki Sche rzo bölümünün
kemanların öncülülUndeki romantik
akışı, orta bölmede yer alan ve Sol
majörden minöre dönüşen bir Trio ile
çekici bir konstrast oluşturur. Bazı
müzik yazarları, Dvorak'ın 1888
Kasımında, senfoninin bestelenişinden
bir yıl önce Prag'da Çaykovski'nin
yönettili beşinci senfonisini dinledilini,
bu ünlü Rus besteci ile tanışmasından
sonra da dostluk kurmalarının
Scherzo'da büyük etkisi oldulunu
belirtirler.
4. Bölüm pek te hızlı olmayan (AIIegro
ma non troppo) tempodaki, 2/4'1ük
ölçüdeki, Sol majör tondaki Final,
sonat biçimiyle kaynaşan bir
varyasyonlar dizisidir. Trompetlerin
enerjik fanfarlarıyla görkemli biçimde
başlar. lik bölümdeki kuş sesini
anımsatan hayat dolu temayı ise bu
kez viyolonseller duyur ur. Bu temanın
varyasyonları ise üçe ayrılır. Bunlardan
ikincisi bir matem marşını anımsatan
bir tekerierne (Burlesk) havasındadır.
Faofarların tekranndan sonra parlak
bir Coda ile eser sona erer. (Süre 37')
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BI LKENT U LUSLARARASI AKADE M I K SENFONI ORKESTRASI
BiLKENT INTERNATIONAL ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA
Prof. GÜRER AYKA L
GÜRER AYKAL, şef conductor
--------1 Devlet Sanatçısı State Artist
SUNA KAN, keman violin
• 1942 yılında do�n. 1953'te Necdet
ELDAR ISKE NDEROV, viyolonsel cello
'R . Atak'ın ö�rencisi olarak Ankara
Devlet Konservatuarı keman
bölümüne giren Gürer Aykal, 1962'de
Adnan Saygun'un kompozisyon sınıfına
geçti. Keman bölümünü bitirerek
Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni Orkestrası
üyesi oldu. 1969'da kompozisyon
bölümünden mezun olarak orkestra
yönetim uzmanlı�ı için devlet bursu ile
Ingiltere'ye gönderildi; Guildhall Müzik
Okulu yöneticilik yüksek sınıfına
girerek Andre Previn ve George
Hurst gibi şeflerle çalıştı.
197 1 'de Siena'da Chigiana Akademisi,
ertesi yıl da Guildhall ve Kraliyet
Müzik A kademisi şeflik bölümlerinden
A.Adnan Saygun (1 907- 1 99 1 )
mezun olan Gürer Aykal, 1972-73
Orkestra için çeşitlerneler Op.72 Variations for Orchestra, Op.72
yıllarında Roma'ya giderek Santa
]ohannes Brahms ( 1 833-1 897)
Cecilia Orkestrası'nı Franco Ferrara
Keman, Viyolonsel ve Orkestra için Konçerto, La Minör Op. l 02
denetiminde
yöneterek şeflik
Concecro for Violin, Cello and ürehescra in A Minor Op. l 02
ö�renimini
tamamladı.
Bu arada
Allegro
Pontifıcio
lstituto
di
Musica
Sacra'da
Andante
Dominico Bartolucci ile Gregoryen
Vivace non troppo-poco meno Allegro-Tempo 1
müzi�i ve Rönesans çokseslili�i
Ara lntermission
üzerinde çalıştı.
Antonin Dvorak: ( 1 84 1 - 1 904)
Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri ile
Slav Dansları Op.46 Slavonic Dances Op.46
Rusya ve Güney Amerika'da konserler
No. l Do Majör in C Major (Furiant)
yöneten Prof. Gürer Aykal,
No.2 Mi Minör in E Minor (Sırp Serbian)
Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni Orkestrası
No.J La Bemol Majör in A Fiat Major (Polka)
Genel Sanat Yönetmeni ve birinci şefi,
No.4 Fa Majör in F Major (Sousedka)
Lubbock Teksas Senfon i Orkestrası
No.S La Majör in A Major (Skocna)
No.6 Re Majör in D Major (Sousedka)
No.7 Do Minör in C Minor (Skocna)
No.S Sol Minör in G Minor (Furiant)
1 2.7. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00
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33

Genel Müzik Direktörü, Oulu Senfoni
Orkestrası birinci konuk şefi ve
Bilkent Üniversitesi ölretim üyesidir.
• Born in

International Competition.
Prof. Suna Kan has given recitals in
many major concerr halis worldwide as
well as in Turkey . The Los Angeles and
Moscow Philarmonic ürchestras,

1 942, Gürer Aykal started to

study violin in 1 9 5 3 at the Ankara State

London Symphony ürchestra, Salzburg

Conservatoire with R. Atak, and in

Mozarteuro ürchestra, Pierre Fournier,

1 962 he transferred to the composition

Andre Navarra, Yehudi Menuhin,

class of Adnan Saygun. After graduating

İstvan Kerresz and Zubin Mehra are

from the violin seetion he became a

some of the distinguished orchesrras and

member of the Presidential Symphony

arrists with whom she has performed.

Ürchestra. In 1 969, having completed

Suna Kan, who received the title of

his studies in composition, he was sene

Srate Artise of the Republic of Turkey

to London on a governmenr scholarship

in 1 97 1 , was the leader and the soloist

to attend graduate courses in

of the Ankara Chamber ürehescra from

conducting, study ing at the Guildhall

1 97 7 ro 1 986. She is a permanenr

School of Music with Andre Previn and

soloisr wirh the Presidenrial Symphony

George Hurst.
In 1 9 7 1 he graduated from the Siena
Chigiana Academy and the following
year from the Guildhall School of Music
and The Royal Academy of Music.
Berween 1 972-73 he completed his
studies of orchestra conducting in Rome
wirh Franco Ferrara and gave his fina!
examination by conducting the Sanra
Cecilia ürehescra. In the meantime he
studied Gregorian chanr and
Renaissance polyphony with Dominico
Bartolucci at the Ponrificio Istituto di
Musica Sacra.
Prof. Gürer Aykal has conducred many
orchestras in Europe, Russia and South
America and presendy he is the
Principal Conductor and General Music
Director of the Presidential Symphony
ürehescra in Ankara, the General Music
Director of the Lubbock Texas
Symphony ürchesrra, as well as being
the Principal Guest Conductor of the
üulu Symphony ürchestra. Gürer Aykal

1954 Cenevre, 1955 Viotti, 1959
Münih uluslararası yarışmalarında
madalya ve ödüller aldı; 1957
Ma rguerite Long-Jacques Thibaud
uluslararası ya rışmasında Paris kenti
ödülünü kazandı.
Bugüne kadar yurtiçinde ve dünyanın
çeşitli sanat merkezlerinde sayısız
konserler veren P rof. Suna Kan, Pierre
Fournier, A ndre Navarra, Yehudi
Menuhin, lstva n Kertesz, Zubin Mehta
gibi sanatçılar ile Los A ngeles ve
Moskova Fila rmoni, Londra Senfoni ve
Salzburg Moza rteum orkestraları
eşlilinde çaldı.
1971 yılında Devlet sanatçısı seçilen ve
1977-86 yılları arasında da Ankara
Oda Orkestrası başkemancılıgı ve
solistligini yapan P rof. Suna Kan
Bilkent Üniversitesi'nde ögretim
üyesidir.
• Suna Kan started to study violin at
the age of five and continued her

is also Professor at the Bilkent

education in Ankara with Walter

University in Ankara.

Gerhard, İzzet Albayrak and Licco
Amar. She gave her first publlc

Prof. SUNA KA N
Devlet Sanatçısı Srare

orchestra concert ar the age of ni ne,
Arrisr

• Keman elitimine beş yaşında
başlayan sanatçı Ankara'da Walte r
Gerhard, lzzet Albayrak ve Licco
Amar'dan ders aldı. Dokuz yaşında
verdili ilk konserinde Mozart'ın
beşinci keman konçertosu'nu
seslendire n Suna Kan, 1948 yılında
özel bir yasa ile Fransa'ya gönderildi ve
Pa ris Konservaturarı'nda Gabriel
Bouillon'un ölrencisi oldu. 1952
yılında konservatuarı birineilikle biti rdi.

performing Mozart"s Violin Concerto
No. 5 . In 1 948, by a law specially
passed in her name (the Idi! Biret-Suna
Kan Law) she was sene to Paris where
she srudied ar the Paris Conservatoire
with Gabriel Bouillon. In 1 9 5 2 she
graduated from the Conservatoire with
a firsr prize. She was awarded several
prizes ar the Geneva ( 1 954), Viotti
( 1 9 5 5 ) and Munich ( 1 959)
international competitions. In 195 7 she
won the City of Paris Award at the
Marguerite Long-Jacques Thibaud

ürehestea and also Professor at the
Bilkent University .

E LDAR ISK E ND EROV
• 1950 yılında Bakü'de dogan Eldar
lskenderov, müzik ögrenimine 1957
yılında başladı. 1968 yılında girdili
Azerbaycan Devlet
Konservatuarı'ndan 1973 yılında
mezun oldu. Opera orkestrasında
çalıştı, Moskova Devlet
Konservatua r'ında staj yaptı. Eski
Sovyetler Bi riili'nin birçok kenti ile
yurtdışında ünlü şeflerle konserle r
ve rdi. Bi rçok plak kaydı yapa n ve 1977
yılında Azerbaycan Devlet
Konservatuarı'nda ders vermeye
başlayan Eldar lskenderov bu kurumda
doçent ü nvanını aldı. Çeşitli
ya rışmalarda jüri üyeligi yaptı. Sanatçı
Azerbaycan Cumhuriyeti "Kıdemli
Sanatçısı" ü nvanını taşımaktadır.
·
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• Born in Baku ( 1 950) Eldar

lskenderov stareed his musical education
in ı 95 7 . After completing his studies at
the Azerbaijan State Conservatoire in
ı973, he became a member of the opera

orchestra and followed master courses at
the Moscow Conservatoire. He
performed in several cities of the former
Soviet Union and with many wellknown conductors abroad. He became
an associate professor at the Azerbaijan
State Conservatoire in ı 977 and made
many recordings. He was also a j ury
member at various competitions. Eldar
lskenderov has received the tide "Senior
Areise of the Republic of Azerbaijan".

BILKENT
U L U S LARARASI AKAD EM IK
S EN FONI ORK ESTRASI
BiLKENT
INTERNATlüNAL A CADEMIC
SYMPHüNY üRCHESTRA

• Bilkent Uluslararası Akademik
Senfoni Orkestrası, Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi'nin yeni bir sanat projesi
olarak Eylül 1993'te kuruldu.
Fakültenin aynı zamanda ögretim
üyeleri ve mez uniyet sonrası
stajiyerleri olmak üzere, 12 ülkeden
120 müzikçinin yer aldıgı orkestra,
ülkemizin ilk uluslararası, akademik ve
özel sanat kuruluşudur.
Kuruluşunda "Sinfonietta" tanımında
etkinliklerine başlayan, gelecekte bir
alt kadrosuyla, bu kapsamdaki
konserlerini de sürdürecek olan
orkestra, özgün yapısında ayrıca bir
Akademik Oda Orkestrası ve bir Yaylı
Çalgılar Toplulugu'nu içermektedir.
1994-95 konser sezonunda faaliyete
geçecek olan Nefesli Çalgılar
Toplulugu'nun da katılımı ile Bilkent
Akademik Orkestralar Toplulugu
kimligini kazanacaktır. Sanat
yaşamımıza her yıl en az 60 konserle
katılacak olan topluluk. her üç
oluşumda, bugüne degin pekçok
etkinlikte bulunmuş, TV ve radyo
kayıtları ile kısa zamanda
seçkinleşmiştir. Orkestra ayrıca
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi tarafından bu yıl
birincisi düzenlenen "Bilkent
Uluslararası Anadolu Müzik

Festivali"nin planlanması ve
gerçekleştirilmesinde festivalin daimi
orkestrası olarak önemli bir görev
üstlenmiş; festivalin 1 S günlük sü�esi
içinde altı orkestra şefinin yönetimi ve
24 solistin katılımı ile, yayın kalitesinde
34 temel eser seslendirerek tam bir
verimlilik örnegi sergilemiştir.
Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası
konserlerinde bir yandan tanınmış şef
ve solistler ile ünlü eserlere, diger
yandan da genç yeteneklere ve yeni
bestelerin ilk seslendirilişlerine yer
vermektedir. Orkestra'nın temel
çalışma ilkeleri arasında Üniversite
Konserleri Dizisi, Türk Bestecileri
Haftası, Uluslararası Anadol u Festivali
gibi özgün temalardaki konser ve kayıt
dizileri; y urtiçinde yapılacak konser
turneleri ile nitelikli müzik begenisini
yaygınlaştırmak; yurtdışında
uluslararası etkinliklerde bulunmak,
bunları düzenlemek, kurum ve
kuruluşlarla sanatçı degişimi yapmak;
Fakülte egitimine akademik
kadrolaşmada kaynak saglamak; diger
ülkelerle sanatsal iletişime köprü
kurmak bulunmaktadır.
22. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali konseri Bilkent Akademik
Orkestralar Toplulugu'nun "Bilkent
Uluslararası Akademik Senfoni
Orkestrası" adıyla temsil edildigi ilk
konserdir.
• The Bilkent International Academic
Symphony ürehescra was founded in

September ı 993 as a new art project of
the Bilkent University Faculty of Music
and Stage Ares. The orchestra,
consisting of ı 20 players from ı 2
countries, is the first private
international, academic and areistic
organization in Turkey all its members
been teachers and the graduates of the
Faculty.
The orchestra stareed i ts activities as a
Sinfonietta and will continue its
conceres with its core body, not only in
its original formatian as the Academic
Chamber ürehescra but also as a String
Ensemble. The Bilkent Academic
ürchestras Ensemble will attain its true
identity after the addition of a Wind
lnstruments Ensemble to be created
during the ı 994-95 concere season. The
orchestra, which in i ts three different
formations has already contribured to

Turkey's areistic life with conceres as
well as radio and TV recordings, aims to
give at least 60 conceres per year. The
ürchestra, as the principal orchestra of
the Bilkent International Anatolian
Music Festival organİsed for the first
time by the Bilkent University Faculty
of Music and Stage Ares, successfuly
performed 34 works in ı 5 days under
six conductors and with 24 soloists.
Bilkent Academic Symphony ürchestra,
besides working with renowned
conductors and soloists and performing
well-known works, also provides
opportuniries for young musicians and
the first performance of many new
compositions. The organisation of
University Conceres, Turkish Compasers
Weeks, International Anatolian Music
Festival, recording, concert tours in
Turkey as well as abroad, exchange of
areists with other institutions and
organisations are among the goals set by
the ürchestra.
The concere of the Bilkent Academic
Ürchestras Ensemble in the 22nd
International Istanbul Music Festival is
the first concere given under the name
of the Bilkent International Academic
Symphony ürchestra.

Saygun: Çeşitlerneler
lzmir'de dogan, ilk müzik derslerine,
Ittihad ve Terakki okulunda okurken
lsmail Zühtü'nün kurdugu koroda
başlayan Adnan Saygun, 1 3 yaşında
Rossati'den piyano dersleri aldı; daha
sonra da Macar Tevfik Bey'in ögrencisi
oldu. Okulu bitirince Hüseyin Sadettin
Bey'den armoni dersleri aldı ve
Fransızca kitaplada kendini yetiştirdi.
1928'de devlet sınavını kazanarak
Paris'e gitti; Vincent D'lndy'den
kompozisyon, Eugene Borrel'den füg
ve kompozisyon, başka ünlü
ögretmenlerden kontrpuan ve armoni,
Gregorgen şarkı, org dersleri aldı.
1929-30 yıllarında besteledigi ilk eseri
Op. l Divertimento Paris'te ödül
kazandı ve seslendirildi. 1931'de
Türkiye'ye dönen Saygun, Musiki
Muallim Mektebi'ne kontrpuan
ögretmeni olarak atandı; 1936'da
lstanbul'a yerleşerek Belediye
Konservatuarı'nda ögretmenlige
başladı. Aynı yıl Macar besteci Bela
Bartok ile Anadolu'yu dolaşarak halk
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müzigi derledi. 1939'da tekrar
Ankara'ya dönen, 1946'daki Yunus
Emre Oratoryosu ile olgunluk
dönemine ulaşan ve eserleri
yurtdışında da tanınan Saygun, 1972'de
emekli olunca tekrar lstanbul'a
yerleşti. Beş senfoni, iki piyano
konçertosu, keman, viyola ve
viyolonsel için konçertolar,
divertimento, süit, danslar, eşlikli ve
eşliksiz koro eserleri, operala r ve
sahne eserleri, birçok oda müzigi,
özellikle solo piyano için parçalar ve
çokseslendirilmiş halk türküleri
besteleyen Saygun pekçok ta egitim
kitabı yazdı.
Onun Op. 72 olarak orkestra için
1986'da tamamladıgı Çeşitlerneler ilk
kez Ankara'da 25 Aralık 1987'de
Gürer Aykal yönetimindeki
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası
tarafından seslendirilmiştir. Adnan
Saygun bu eserini şu şekilde
tanımlıyor: "Orkestra için çeşitlerneler
önce yaylı sazlarda işitilen ve
trompetlerde genişleyerek Ingiliz
kornosunun ve sonra kornoların
işinirdikleri bu melodi çizgisinde son
bulan bir tema ile bu temanın
çeşitlernelerinden meydana gelmiştir.
Bu temanın özelligi hep başta
duyulmuş olan iki sesli motifın türlü
degişik hareketlerinden meydana
gelmiş olmasıdır. Ancak, bu eserde
bilinen 'Tema ve Çeşitierne ler' (tema

con variazioni) yapısını aramamak
lazımdır. Bütün çeşitlemeler, tıpkı ilk
ana temanın meydana gelişinde oldugu
gibi, devamlı bir oluşum halinde
birbirine kenetlenmiş olup, sürekli bir
gelişim havası içinde belli bir duyuşun
ve düşüncenin ifadesine yönelme ve
canlı bir varlık halinde bütünleşme
manzarasını gösterirler".

Brahms: Ikili Konçerto
1887 yılında lsviçre'de Thun gölü
kıyısında geçirdigi bir yaz tatilinde iken
Clara Schumann'a yazdıgı bir
mektupta Brahms şöyle der: "Sana
yaptıgım tuhaf birşeyi anlatabilirim:
Keman ve viyolonsel için bir konçerto
yazmak gibi eglenceli bir düşünceyi
gerçekleştirdim. Biraz başarılı olduysa,
bizi de eglendirebilir. Aslında bu işi,
kemanı daha iyi tanıyan birine
bırakmalıydım ama ne yazık ki Joachim
artık bestelemiyor. Insanın, yapısını ve
.tınısını tümüyle tanımadıgı çalgılar için
yazmasıyla, çok iyi tanıdıgım, neyi nasıl
ve niçin yaptıgımı bildigim piyano için
yazmam arasında fark var". Ancak
Clara Schumann 25 Agustos tarihli
mektubunda Brahms'a şöyle cevap
verir: "Ben böyle senfoniler, keman ve
viyolonsel sonatları yazmış birinin bu
çalgıları en ince karakterlerine kadar
tanıdıgını, onlardan umulmayan tınılar
yarattıgını düşünüyorum".

Konçerto türündeki son eseri olan
Ikili Konçerto (Doppelkonzert
Double Concerto) ile -daha önünde
on yıllık ömrü kalmış olan- 54
yaşındaki Brahms ayrıca kemancı
joachim ile arasındaki soguklugu
gidermek istiyordu. Joachim'in
boşanma davasında -hiç evlenmedigi
halde- onun karısının tarafını tutan
Brahms, çagın bu büyük kemancısına
notaları yollamış ve fikrini sormuştu.
Partilere şöyle üstünkörü bir baktıgını
belirten, eseri canlı ve sevindirici
buldugunu belirten Joachim, keman
için en çok dört-beş önemsiz yerin
düzeltilebilecegini yazmıştı. joachim'e
begendirmek için onun en sevdigi
eserlerden biri olan, Viotti'nin La
Minör Keman Konçertosu'nun birinci
bölümündeki temaya dayanarak
başlatılan eser, aslında beşinci senfoni
olarak hazırlanan malzeme kullanılarak
düzenlenmişti. Böylece Konçerto
Grosso stilinin çagdaş -geç romantizm
stilinde- senfonik uygulaması olarak
şeçkinleşen Ikili Konçerto konser
sahnelerinde önceleri, Brahms'ın diger
konçertoları kadar tutunamadı. Buna
neden olarak, bir tek eser için iki
virtüozun bulunabilmesinin güçlügü de
gösterilir.
18 Ekim 1887'de Köln'de gerçekleşen
ve kemancı Joachim'in ve onun
dörtlüsünde çalan arkadaşı
viyolonselci Robert Hausmann'ın
katıldıgı ilk yorumda orkestrayı
Brahms yönetti. Çekingen bir alkışla
karşılanan ve daha önce Baden
Baden'deki evinde yapılan piyanolu
provaları gözleyen Clara Schumann'ın
da "pek kalbe dokunmadıgını, ancak
ilginç enstrümantasyonu begendigini"
belirttigi eser, günümüzde temelde
yogunlaştırılmış bir oda müzigi stilinde,
iki solo çalgının ön plana geçmeye
çalışmayarak diger unsuru (orkestrayı)
örtmedigi bir Trio (üçlü) olarak
tanımlanır. Gerçekten de besteci tiz
ve güçlü keman tınısını, önce
viyolonselle dengelemiş, sonra da
saydam bir orkestrasyonla viyolonselin
bogulmasını ustaca engellemiştir.
Orkestra çalgıları arka planda kalarak,
solistlere çogunlukla pizzicato eşlik
eder; bu arada -özellikle birinci ve
üçüncü bölümlerde- tahta üfleme
çalgılara önemli görevler düşer.
La minör tonda, 4/4'1ük ölçüde
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başlayan 1. Bölüm (AIIegro) diger iki
bölümden daha geniş düzenlenmiştir.
Dört ölçü süren orkestra girişi ana
temayı hazırlar. Solo viyolonsel
orkestranın son üç notasını kaparak
kendi uzun resitatifini sunar. Bunu,
tahta üfleme çalgıların sakin ve kibar
. biçimde majör tonda yansıttıkları yan
tema izledikten sonra solo keman
girer ve diger solo çalgı viyolonselle 
eşliksiz- bir diyalog duyulur. Daha
sonra orkestra, ilki tutkulu ve
cüretkar, i kincisi sıcak ve lirik olan
birbirinin karşıtı iki temayı işler. Iki
solo çalgının tematik gelişime katılımı
tını zenginligi ve teknik parlaklıgı da
yaratır. Coda'da ise lirik ikinci tema
yaylıların pizzicato eşliginde flütte
duyurulur ve solistterin kavgacı
figürlerle süsledikleri pasajtarla bölüm
sona erer.
2. Bölüm, Clara Schumann'ın 'duygulu
ve kalbe işleyen' olarak tanımladıgı
Andante, Brahms'ın en soylu ve
hüzünlü agır bölümlerinden biri olarak
kabul edilir. Içten ve zarif bir
kabullenişle bestecinin son liedlerini ve
sonatiarını anımsatan bölüm, Re majör
tonda ve 3/4'1ük ölçüdedir. Kornotarın
sinyali ve bunu cevaptandıran tahta
üfleme çalgıların sundugu soylu çagrı
solist ve orkestraya renkli, pastoral bir
romans sunma olanagını saglar. Iki
solist bu ezgiyi oktavlı aralıklarla
duyurur. Birden Fa Majör tona geçen
orta bölmede tahta üflemeler
seçkinleşir. Bu arada bölüm, solistterin
ilginç triyolelerle süsledikleri
modülasyontarla gelişir. Ancak Brahms
burada solist virtüozlugundan
kaçınmış, genellikle bölümün melodik
yapısını kollamıştır. Baştaki korno
çagrısının tekra nndan sonra ilk bölme
tekrarlanır ve bölüm, iki temayı sakin
bir biçimde degerlendirerek Coda ile
biter.
3. Bölüm (Vivace non troppo-poco
meno Allegro-Tempo 1), 2/4'1ük
ölçüde serbest biçimde örülmüş
virtüoz karakterde canlı bir
Rondo'dur. Burada Macar çigan
unsurlarının etkisi de sezilir. Önemli
her iki temayı da önce sunma görevi
viyolonsele verilmiştir. Özellikle
Macar aksanlı, eglenceli, biraz da arsız
gibi yansıyan tema her iki solo çalgı
arasında elden ele geçer. Solistterin
çift seslerle duyurdukları ikinci tema

ise daha soyludur. Orta bölmede ise
iki karşıt fikir belirir: Noktalı ritmle
enerjik ezgi ve yumuşak. senkoptu
melodi. Sona dogru ana tema sürekli
degişen yapısıyla, uzun ve kesintisiz
(legato), ya da kesik aksanlı (staccato)
duyurularak gizemli bir hava yaratır.
Solisttere virtüozluklarını -gösterişe
kaçmadan- sunma olanagı saglayan
finalle eser çekici ve parlak havada
sona erer. (Süre 35')

besteledigi Re Minör Senfoni'yi
yayınlamak için yine bir dizi Slav Dansı
istedi; bu kez dolgun bir ücret
ödeyecekti. Dvorak 1886'da, yine dört
el piyano için sekiz Slav Dansı (Op.72)
besteledi ve ününü, bugün bile çok
çalınan bu danstarla pekiştirdi.
Dvorak'ın bu 16 dansının on tanesi
Çek. digerleri ise Sırb, Polonya,
Ukranya isimleri taşır. Ulusal Çek
müzik akımının başta gelen
temsilcilerinden olan Dvorak, 1---______________
-i Bartok'un Romen Dansları'nda, ya da
D vvr.-a k : SIav D a ns lar ı
Brahms'ın Macar Dansları'nda oldugu
gibi- bu Slav Dansları'nda ulusal
Dvorak Prag' da orgçu olarak
çalışırken besteleriyle Brahms'ın ilgisini otantik ezgileri kullanmamıştır.
çekmiş, onun a racılıgı ile 1877'de
Yalnızca Çek ruhunu ve özelligini
soprano ve kontraıto için Moravya
yansıtırken bu folklorun sadece ritm
Düetteri Simrock yayınevince
özelliklerini degerlendirmiştir. Böylece
Dvorak'ın Slav Dansları halk ezgileri
basılmıştı. Eser müzik çevrelerince
begenilince Simrock bu kez
kadar popüler olmuştur.
kendiliginden Dvorak'a sipariş verdi:
Slav Dansları Op.46 No. l -8, Op.72
Ona örnek olarak ta Brahms'ın Macar No.9-16 olarak numaralan mıştır.
Ancak bu numaralar çeşitli
Dansları'nı göstererek dört el piyano
yayınevlerince, ya da dansları başka
için halk dansları yazmasını istedi.
çalgıtara uygulayanlar tarafından karışık
Böylece Dvorak'ın besteledigi Op.46
sekiz Slav Dansı 1878 yılında
bir duruma sokuldu. Bugün genellikle
yayınlanmış, Simrock da bu sayede bol iki Dvorak biyografçısının, Paul Stefan
ve Otakar Sourek'in düzenledikleri
para kazanmıştı. Danslar öylesine
katalog dikkate alınmaktadır.
çabuk ün kazandı ki Berlin Ulusal
Gazetesi'nin müzik eleştirmeni Louis
Dvorak'ın Op. 46 Slav Dansları
Ehlert'in "Ilahi Dogallık" olara k
Furiant, Sıp, Polka, Sousedka, Skocna
gibi adlar taşır. Furiant 3/4'1ük ölçüde,
tanımlamasıyla 37 yaşındaki besteci
vurgulaması çarpıçı biçimde degişen
dünyaya da tanıtıldı. Dvora k,
Simrock'un istegi üzerine dansların
bir külhanbeyi dansıdır. Dvorak'ın
orkestra düzenlemesini de yaptı ve
kullandıgı Sırp Dansı ise 2/4'1ük
ölçüde, romantik ve hüzünlü karakteri
eserini yönetmek için beş kez
Çek Dumka'sını andıran, noktürne
Ingiltere'ye çagrıldı.
benzeyen bir danstır. Polka 2/4'1ük
Kazancı gören Simrock, Dvorak'ın
ölçüde, Orta Avrupa'ya da yayılarak
üçüncü Ingiltere yolculugu için
sosyete tarafından benimsenen, aslında
1830'1arda Anna Clezak isimli Çek kızı
tarafınd�n keşfedilen bir Slav dansıdır;
Dupak, Madera, Okroczak gibi farklı
şekilleri de vardır. Sousedka 3/4'1ük
ölçüde fazla kontrast yaratmayan
ulusal bir Çek valsidir; Ukrayna'da da
benzeri vardır. S kocna ise 2/4'1ük
ölçüde, sıçrayışlarta yapılan bir Çek
dansıdır. (Süre 37')
-
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BRODSKY DÖRTLÜSÜ
BRODSKY QUARTET
MICHAEL THOMAS, keman violin

B RODSKY D Ö RT LÜSÜ

IAN BELTON, keman violin

BRODSKY QUARTET

PAUL CASSIDY, viyola viola

• Gençlik ve dinamizmleriyle en ilginç
yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olarak
uluslararası alanda üne kavuşan ve
1992'de beraberliklerinin 20. yılını
kutlayan Brodsky Dörtlüsü, başta
ülkeleri Ingiltere olmak üzere
Almanya, lsviçre, Kuzey Amerika,
Avustralya, Doıu Avrupa ve Uzak
Do!u ülkelerinde konserler vermekte,
TV çekimlerine katılmakta ve
radyolarda kayıtlar yapmaktadır.
lik plakları olan Elgar ve Delius'un
dörtlüleriyle Grammophone Dergisi
eleştirmenler ödülünü alan, daha
sonra ba!lı bulundukları Teldec plak
firması için Şostakoviç'in tüm yaylı
çalgılar dörtlülerinin kaydını yapan
Brodsky, bu kayıtlarla büyük övgü
topladı ve plak, Music Week dergisi
tarafından yılın pla!ı seçildi. Son plak
çalışmaları Brodsky Unlimited ile yine
ilgi çeken dörtlünün gelecekteki kayıt
planları arasında Schubert'in dörtlüleri
bulunmaktadır.
Berlin, Ludwigsburg, Schleswig
Holstein, Lockenhaus ve Prag Bahar
festivallerine katılan Brodsky
Dörtlüsü, bu arada New York ve Los
Angeles'de de başarılı konserler verdi.
1992 yılında Elvis Castello ile ilginç bir
çalışma başlatan Brodsky Dörtlüsü ses
ve yaylı çalgılar için "The Juliet
Letters" adlı diziyi beraber yazıp
bestelediler. Video kaydı Warner
Brothers tarafından gerçekleştirilen ve
piyasaya sürülen bu yapıtın pla!ı da
ola!anüstü ilgi gördü. Bu ilginç çalışma
daha sonra dörtlü ve Castello
tarafından Avrupa, Japonya ve
Amerika'da tekrarlandı.
Michael Thomas, FreidartlAmsterdam
tarafından verilen bir Panormo
keman, Paul Cassidy ise daha önce
Frank Bridge ve Benjamin Britten'e ait
olan ve Britten-Pears Vakfı tarafından
hediye edilen viyola ile çalmaktadır.

JACQUELINE THOMAS, viyolonsel cello

Frank Bridge ( 1 8 79-1 94 1 )
3 ldil 3 Idylls
Claude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8)
Dörtlü, Sol Minör Op. I O Quartet in G Minor Op. l O
Anime et tres decidi
Scherzo. Assez vif et bien rythme
Andantino, doucement exprmif
Tres modiri - Tres animi

Ara lntermission
Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Dörtlü No.6, Fa Majör Op.96 (Amerikan)
Quartet No.6 in F Major Op.96 (The American)
Allegro ma non troppo
Lento
Mo/to vivace
Fina/e. Vivace ma non troppo

Irini Müzesi, 1 9.00 St. Irene Church

,

7.00 pm

Katkılarmdan dolayı TEKFEN HOLDING A.Ş. ye te;ekkiir ederiz.
We are grateful to TEKFEN HOLDING A.Ş. for their contributions.

• 1 992 marked the 20th anniversary of
the Brodsky Quartet, a group who have
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played togerher since early childhood
offering a unique combination of yourh
and experience. They have esrablished
rhemselves as one of rhe most exciring
string guarters on the inrernarional
scene and enjoy a busy career worldwide
of concerrs, broadcasrs and recording.
The Brodsky's fırsr eecording of rhe
Elgar and Delius Quarrers mer wirh
widespread critica) acclaim and was
subsequenrly nominared Crirics Choice
by Grammophone Magazine. Their
release of the fırsr ever digiral eecording
of che complere Shosrakovich string
quarrers has received a number of prizes,
including rhe Deursche Schallplarren
prize, as well as a number of other top
recommendarions from European
publicarions. Their most recenr
eecording 'Brodsky Unlimired' has also
arrracred a grear dea) of favourable
publiciry, and furure eecording plans
include all rhe Schuberr Quarrers.
The Quarrer has parricipared in rhe of
Ludwigsburg, Schleswig-Holsrein,
Lockenhaus and Prague Spring fesrivals
and, has had highly successful deburs in
New York and Los Angeles. They
perform regularly for the BBC and give
concerrs in all rhe major London venues.
Forrhcoming tours will rake rhem to
Germany, Swirzerland, Norrh America,
Ausrralia, Easrern Europe and the Far
Easr.
In 1 992 The Brodsky Quarrer began a
unique musical collaborarion wirh Elvis
Cosrello, called "The Julier Lerrers", a
song sequence for voice and srring
quarrer, wrirren and composed by
Cosrello and The Brodsky.The work has
been recorded and released
inrernarionally by Warner Brothers, to
rremendous critica) acclaim. In
February/March 1 993 The B rodsky and
Cosrello underrook a worldwide tour of
"The Julier Lerrers" covering Europe,
)apan and the U.S.A.
Michael Thomas plays a Panormo violin
kindly loaned by Freidarr/Amsrerdam
and Paul Cassidy plays on a viola
formerly owned by Frank Bridge and
Benjamin B ri rten, courtesy of the

Frank Bridge, Royal College of
Music'te keman ve kompozisyon
öiırenimi görmüş; kazandıi!ı bursla da
dört yıl Stanford Üniversitesi'nde
çalışmıştır. Kısa sürede iyi bir şef ve
oda müzikçisi olarak tanınan Bridge,
1 906'da ünlü Joachim Dörtlüsü'ne
katılmış, sonrada Ingiliz Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü'nde 1 9 1 5'e kadar viyola
çalmıştır. Bu arada Savoy Tiyatrosu
( 1 9 1 0- 1 1 ) ile Covent Garden
Operası'nda ( 1 9 1 3) şeflik yapmış,
Londra Senfoni Orkestrası'nı da
yönetmiştir. Çok kısa zamanda karışık
partisyanların üstesinden gelmesi
nedeniyle aranılan bir şef olmuş;
Henry Wood, ayrılacaıı zaman onu
Promenade Konserleri'ne şef olarak
çagırmıştır. Amerika'da da kendi
bestelerini yöneten Bridge'in en
önemli kompozisyon ögrencisi de
Benjamin Britten olmuştur.
Yüzyılın başında Bridge genellikle
önemli sayıda oda müzigi eserleri
besteledi ve bunlarda özellikle
müzikçilerin yetenegini ve halkın
begenisini gözetti. Iki sahne müzii!i, bir
opera, pekçok orkestra ve oda müzii!i
eserleri dışında önemli sayıda şarkı da
yazan Frank Bridge Üç ldil'i Joachim
Dörtlüsü'nce çalınmak üzere 1 906'da
bestelemiştir.

Brirren-Pears Foundation.

Debussy: Dörtlü
Bridge: 3 ldil

--------1 Verlaine, Baudelaire gibi şairlerle,
Brighton'da dagan, Eastbourne'da ölen Cezalıne, Manet, Monet gibi
Ingiliz besteci, viyolacı ve orkestra şefi ressamlarla yakınlıgı olan Fransız

izlenimci besteci Claude Achille
Debussy'nin besteledigi önemli ilk
oda müzigi eseri, 1 893'de yazdıgı ve
ünlü Eugime Ysaye'nin birinci keman
çaldıgı kuartete ithaf ettigi Sol Minör
Dörtlü'dür. Aynı zamanda, onun ilk
olgunluk eseri de sayılan bu kuarteti,
Paris'te Wagner'in Valküre operasının
ilk temsilini gördükten sonra yazan
Debussy, o arada "Pelleas ve
Melisande" üzerinde de çalışıyordu.
Roma ödülünü kazanmış, bu kentten
dönüşünde de ulusal genç bestecileri
desteklemek .amacıyla kurulan Societe
Nationale (Ulusal Dernek) adlı klübe
üye olmuştu. Debussy bu dernekte
düzenlenen akşam konserlerinde
Wagner, Rimski-Korsakov gibi
bestecilerin eserlerinin piyano
düzenlemelerini çalıyor, para
kazanıyordu. Bu arada ressam H.
Leraile ve onun akrabası besteci
Ernest Chausson da Debussy'ye
maddi yardımda buluyordu.
Debussy'nin müzik çevresinde üç
kişiden başka dostu da yoktu; aile
ziyaretlerine gittigi, uzun uzun
konuştuiıu Chausson'a saygı duyuyor,
Paul Dukas ve Ysaye ile dostlugunu
sürdürüyordu. Dernek onun
eserlerinin Societe Nationale'de
yorumuna yardımcı oldu ve önce
1 893 Nisanında "La Demeiselle Elue"
kantatı, sonra da 29 Aralık'ta kuarteti
seslendirildi. Böylece ilk kez halk
huzurunda bestelerini dinietme
olanagını bulan Debussy'nin kuartetini
önce, dostluguna önem verdigi
Chausson pek ciddiye almadı. Bu
duruma üzülen 2 1 yaşındaki Debussy
Chausson'a şöyle söz verdi: "Sizin
için, gerçekten yalnız sizin için yeni bir
dörtlü yazacagım ve formun daha
soylu ve agırbaşlı olmasına
çalışacagım". (Debussy ikinci bir
dörtlü yazmaga başlamış, ancak ilk iki
bölümünün tamamlayabilmiştir).
Debussy'nin, tüm besteleri arasında
Opus numarası taşıyan tek eser olan
Op. l O Dörtlü hakkında çıkan
eleştiriler de besteciyi mutlu etmedi:
Guide Musical'de Guy Ropartz "Çok
ilginç bir eser olmasına karşın, genç
Rusya'nın büyük etkisi seziliyor" diye
yazıyor; Belçikalı müzikçi Maurice
Kufferath ise "Uzun tutulmuş akarları
Cava müzigi Gamelang'ı hatırlatıyor"
diyordu. Debussy'nin gerçekten de
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ikinci bir dörtlü yazmafcı karar verdigi
için Dörtlü No. l olarak bastırdıgı bu
eseri, oda müziginin dönüm
noktalarından biridir. Daha önce
Glazunof ve Boradin gibi genç Rus
bestecilerinin oda müzigi eserlerinde
orkestra stilini yansıtmalarına karşın,
Debussy daha da ileri gitmiş, ilk kez
tınısal rengi kuartetin yapısında
egemen unsur olarak kullanmıştır.
Degişken tını yüzeyleri, uçucu çizgileri,
zarif imaları, pastel renkleri, titreyen
armonisiyle ilk bakışta bir fanteziyi
anımsatırsa da eser, geleneksel dört
bölümlü oluşu, bölümlerin karakteri,
temaların karşıtligının klasik örneklere
göre ele alınışı ve Cesar Franck'ın
"Cyclic" (dönemsel) formuyla
varyasyon formunun kaynaştırılmasıyla
başka bir anlam kazanır.
ı . Bölüm (Anime et tres decide) canlı
ve çok kararlı biçimde başlıgıyla
savaşçı bir havaya bürünmüştür.
Girişteki güçlü modal tema Frigya
gamındadır ve diger bölümlerde de
başka biçimlerde -Franck'ın stilini
anımsatır biçimde- duyurulacaktır.
Serimde (Exposition) iki geçici episod
belirirse de ana tema, prizmadan
yansır gibi armonik bir yapıyla yine
sürer. Ancak serimin en sonunda
ikinci motif, biraz gecikerek (Un peu
retenu) tatlı ve aniatımlı (doux et
expressif) sunulur. Gelişirnde
(Developpement) ise bir dizi küçük
varyasyon genellikle bu ikinci motiften
dofcıcak; bir mozaik gibi birleşerek
geleneksel gelişimin yerine geçecektir.
Bölümün final kısmında ise daha başka
varyasyonlar, desenler ve armonik
degişimler olacak; ana temanın ilk
yarısı üzerine kurulu kısa bir Codetta
(Kodacık) ile bölüm sona erecektir.
2. Bölüm çok canlı ve iyi dtmli (Assez
vif et bien rythme) başlıgını taşıyan
kısa bir Scherzo'dur. Üç bölümlü bir
lied formundaki bu Scherzo, belki de
yaylı çalgılar için yazılan oda müzigi
repertuarının en parlak ve canlı
örnegidir. Özellikle Cava müzigi
Gamelang'ın egzotik etkisi duyulan
bölüm bugün -yüzyıl sonra- bile
dinleyicilere hala çarpıcı biçimde
modern gelmektedir. Birinci bölümün
dogurucu teması, ritm ve makam
delişikligiyle viyolanın koyu renkli
sesinde öteki çalgıların zarif pizzicato
eşliginde duyurulur. Trio bölmesinde

ise aynı temanın büyütülmüş şekliyle,
sinirli onaltılık notaların oluşturdugu
eşlikte önce birinci kemanla bir siren
gibi, virtüozlukla sergilenir. Bölüm bir
dizi melodik başkalaşımlarla,
beklenmeyen hızlı ritm degişiklikleriyle
gizemli bir atmosferde sona erer.
Dörtlünün agır ve tadı aniatımlı
(Andantino, doucement expressif) 3.
Bölümü de lied formundadır. Debussy
mozaik biçimi varyasyonlarını burada
da özgürce kullanmış, viyola ve
viyolonselin solo pasajlarındaki
benzetimde (imitation) kontrpuan
teknigini denemiştir. Diger bölümlere
kontrast oluşturan bu bölümde agır,
sanki trans halindeki atmosferin, orta
bölmede dorufcı ulaşması genellikle
eserin en güzel yeri oldugu kabul
edilir. Bu doruk noktası bestecinin
sonradan tamamlayacagı "Pelleas ve
Melisande"ı da anımsatır.
4. Bölüm daha orta kararda ve çok
canlı (Tres modere, tres anime)
başlıgıyla önceki bölümlerin bir sentezi
oldugunu duyurur. Ana motif bölük
pörçük, kısa parçalar halinde belirir.
Debussy hakkında önemli araştırmalar
yapan ve kitaplar yazan Leon Vallas,
dokuzuncu senfoninin finaline
benzettigi bu bölümde, Debussy'nin
belki de, Societe Nationale'deki
dinleyicilerinin Bach, Beethoven ve
romantik Alman bestecilerinin, yeni

Fransız müziginin Rönesans'ının
kaynagı oldugu hakkındaki o zamanki
yanlış kanılarını ortaya çıkarmak
istedigini vurgular. Bu bölümde
Scherzo'nun kullanıldıgı şekliyle
alınarak bir füg biçiminde işlenişi,
gerçekten de Debussy'de ender bir
olaydır. Bu arada besteci, hatta, eski
skolastik tarz olan tersine çalmayı da
(inversion), ani parlayışlarla eglenceli
biçimde dener. Sonunda özgürlükle
kurallar arasındaki savaş kazanılır,
Franck'ın "Cycle" formuna dönülür:
Anımsanan pasajlar hala, özgün
temanın yeni dönüşümleridir. Debussy
böylece "Cycle" formunu, onun
müzigini "Müzigin sinir sistemine
ayırımı" olarak tanımlayan ve bu
formun mucidi olan Cesar Franck'tan
daha geniş ve olgun biçimde
kullanmıştır. (Süre 27')

Dvorak: Dördü
Dvorak 1 892 ile 1 895 yılları arasında
Amerika'da .kalmış; 1 893 yazında,
çogunlukla Bohemyalı göçmenlerin
oturdugu lowa'nın Spilville kasabasında
bu dörtlüyü bestelemiştir. Pentatonik
temaların kullanıldıgı eser bu yüzden,
zenci ve kızılderili ezgilerinin
degerlendirildi!i savıyla "Amerikan
Dörtlüsü" olarak adlandırılmıştır.
Dvorak bu müzigin özgün ezgilerini
almamış, ancak ondan esinlenmiştir.
Ünlü "Yeni Dünyadan" başlıklı 9.
Senfoni'sinden hemen sonra
bestelenen Dördü'deki slav ve zenci
halk müzigi tarzlarının karışımını, o
yörenin dofcı güzelliklerinin da
etkilernesi ile eser olafcınüstü özellik
kazanmıştır. Ovarak'ın bu lirik ve ünlü
dörtlüsü herhangi bir ciddi form
kaygısı da taşımadıgı için dinleyiciyi
yormaz. Genellikle Amerikan
müziginin Dvorak üzerindeki etkisinin
yansıması olarak degerlendirilmesine
karşın bu dördü, onun kuzey
Amerikalı kızılderili ve zencilerin
müzigiyle karşılaşmasının yarattıgı
duyguları da içeren çok kişisel bir
oluşumudur. Dofcıl olarak bu etkiler
onun stilini, özelligini bozmamış, ancak
yeni buluşlara yol açmıştır.
Smetana'nın birinci dördüsünün
girişini anımsatan, ancak çok daha
incelikleri içeren 1 . Bölüm 4/4'1ük
ölçüde, Fa majör tonda ve pek o kadar
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keman ezgisi iki kez belirerek
kontrast yaratır.
4. Bölüm Fa majör tonda, 2/4'1ük
ölçüde, pek hızlı olmayan canlı (vivace
ma non troppo) tempodaki Final,
fıkirlerin zenginlili. anlamlı ve çoşkulu
karakteriyle eserin slav karakterini
yeniden güçlendirir. Kısa ve koral
biçiminde bir episod dışında tüm fınali
neşeli ve canlı olan bu seçkin eserin
tematik bütünlülü o kadar sallamdır
ki, hangi bölümün daha güzel oldu�Una
dinleyici de kolayca karar veremez.
Ovarak'ın yalnızca dört gün içinde
taslaklarını oluşturdulu Fa Majör
Dörtlü olalanüstü dengesi,
temalarının çekicilili, partilerin her
bölümde ustaca işlenişi, hem dans,
hem de ezgisel özellikleri ile oda
müzilindeki sevilen yerini her zaman
koruyacaktır. (Süre 20')

hızlı (AIIegro ma non troppo) olmayan
tempodadır. Bu bölümde kemanların
tremolosu eşlilinde viyolanın
duyurdulu ana temanın bir zenci ezgisi
oldulU öne sürülür. Hem ritmik. hem
de melodik yönden çok belirgin olan
bu tema, pentatonik sıra içinde Fa-Sol
La-Do-Re notalarıyla eserin diler
ternalarına da kaynak olur. Daha sonra
beliren lirik yan tema da zenci
ilahilerinin, sprituallerin havasını
yansıtır.
Bazı eleştirmenlerin eserin doru1u
olarak niteledikleri 2. Bölüm alır ve
geniş (Lento) tempoda, Re minör
tonda, 6/S'Iik ölçüde, çok duygulu
(molto espressivo) bir anlatımla
başlar. Birinci keman elejik bir havada,
adeta yurt özlemini yansıtır gibidir;
buna diler çalgıların pekçok sayıda
beliren karşıt partileri de yardımcı
olur. Dvorak yurdunun müzilini, kendi
oluşumunun kaynalını yeni dünyanın
egzotik tını unsurlarıyla ustaca süsler.
3. Bölüm 3/4'1ük ölçüdeki, Fa majör
tonda, çok canlı (molto vivace)
tempoda başlayan bir Scherzo'dur.
Girişte beliren kesin ve neşeli ana
tema, bestecinin Spilville'de bir gezinti
sırasında duydu�U kuş ötüşünün
verdili esinle yaratılmıştır. Fa majör
tona dönüşen Trio bölmesinde ise,
ikinci bölümden kaynaklanan elejik
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i N G i LiZ ODA ORKESTRASI
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
JAMES J U D D

JAMES JUDD, şef conduccor

• 1 988 yılından beri Florida Filarmoni
Orkestrası'nın müzik yönetmeni olan
· James Judd, Londra'daki Trinity Müzik
Koleji'ni bitirdikten sonra ünlü şef
Lorin Maazel'in yardımcısı olarak
Cleveland Orkestrası'nı yönetti.
Tekrar Avrupa'ya döndükten sonra da
Claudio Abbado'nun şefligini
üstlendigi Avrupa Toplulugu Gençlik
Orkestrası'nın müzik yönetmen
yardımcılıgına atandı. Bir yandan bu
orkestra ve Gustav Mahler Gençlik
Orkestrası ile olan çalışmalarını
sürdürürken diger yandan da Viyana
ve Prag Senfoni, Berlin ve Amsterdam
Filarmoni, Fransız Ulusal Orkestrası,
Antonin Dvorak ( 1 84 1 -1 904)
Zürih Tonnhalle, Suisse Romande ve
Efsaneler, Op.59 Legends, Op. 59
lsveç Krallık Filarmoni gibi Avrupa'nın
No.7, La Majör in A Major (AIIegretto grazioso)
önemli toplulukları ile konserler verdi.
No.9, Re Majör in D Major (Andante con moto)
Ülkesinde ise Ingiliz Oda Orkestrası,
No.3, Sol Minör in G Minor (AIIegro giusto)
Halle, Kraliyet Filarmoni, Londra
Wolfgang Amadeus Mozart (1 756-1 791)
Senfoni, Londra Filarmoni ve lskoç
Keman Konçertosu No.S, La Majör, KV2 1 9 Violin Concerco No.5 in A Major, KV2 19 Krallık Ulusal Orkestrası ile sürekli
A 1/egro aperto
konserler veren Judd, aynı zamanda
Adagio
kurucuları arasında yer aldıgı Avrupa
Rondo. Tempo di Menuetto
Oda Orkestrası'nın Avrupa, Uzak
Ara Inrermission
Dogu ve Amerika'da verdigi
konserleri yönetti. Şubat 1 992'de,
Paul Patterson ( 1 94 7-)
yeni
kurulan New Queen's Hall
Europhony
Orkestrası'nın olumlu yankılar
]oseph Haydn (1 732-1 809)
uyandıran ilk konserlerinin şefligini
Senfoni No.94, Sol Majör (Sürpriz) Symphony No.94 in G Major (Surprise)
yaptı. Avrupa Toplulugu Gençlik
Adagio cantabile-Vivace assai
Orkestrası, Gustav Mahler Gençlik
Andante
Orkestrası, Ingiliz Oda Orkestrası,
Menuet (AIIegro molto)-Trio
Londra Senfoni, Londra Filarmoni,
Fina/e (Allegro di mo/to)
Halle ve Avrupa Oda Orkestrası ile
25.6. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Sc. Irene Church, 7.00 pm
sürekli plaklar dolduran James Judd,
--------�
Meyerbeer ve Donizetti'nin
West LB
B RITISH AI RWAYS
operalarının
kayıtlarını gerçekleştirdi.
Dünyanın gözde havayolu 7
E u ropa
Doldurdugu en son plaklar arasında
Katkılarmdan dolayı WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA) AG'ye tqekkür ederiz.
Kraliyet Filarmoni ile Holst'un
We are grateful to· WESTDEUTSCHE LANDESBANK (EUROPA) AG for their contributions.
Topluluğun nakliyesi BRITISH AIRWAYS tarafından sağlanmıpır.
Planetler ve Halle Orkestrası ile de
Transportation by kind courtesy of BRITISH AIRWAYS.
Elgar'ın 1 . Senfonisi bulunmaktadır.
Opera alanında da aranılan bir şef olan
James Judd, Ingiliz Ulusal Operası'nda
ll Trovatore, La Traviata, Sevil
Berberi, Rigoletto ve Figaro'nun
Dügünü'nü; Glyndebourne
Festivali'nde La Cenerentola'yı ve
Miami Operası'nında da Mo�rt'ın
Don Giovanni operasını yönetti.
FRANK PETER ZIMMERMANN, keman

violin
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1 993/94 mevsiminde Büe Miami
Operası sanat yönetmenligme atanan
Judd'ın burada yönettigi ilk opera La
Boheme olmuştur.
Sanatçı 22. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'nde Ingiliz Oda Orkestrası'nı
yönettikten sonra London Mozart
Players, Prag ve Viyana Senfoni,
Stockholm Krallık Filarmoni ile
konserler verecektir.

Philharmonic Ürehescra has been
highly acclaimed, as has Elgar's
Symphony No. ı recorded with the
Halle Orchestra.
A distinguished opera conductor, he
has appeared with the English National
Opera conducting productions of Il
Trovarore, La Traviata, Il Barbiere di
Siviglia, Rigoletto and La Nozze di
Figaro, as well as La Cenerentola at the
ı 985 Glyndebourne Festival. He made

• James Judd, the Music Director of

his American opera debut in ı 988

the Florida Philharmonic ürehescra

conducting Mozart' s Don Giovanni in

since ı 988, is a graduate of Trinity

Miami. In the ı 993/94 season he has

College of Music in London. His fırst

been appointed the Artistic Director of

post was Assistant Conductor of the

the Greater Miami Opera and the fırst

Cleveland Ürehescra under Lorin

production he has conducted there in

MaazeL Four years later he returned to

this post was La Boheme.

Europe after being appointed Associate

James Judd's forthcoming engagements

Music Director of the European

include concerts with the London

Community Youth ürehescra by

Mozart Players, Prague and Vienna

Claudio Abbado. He continued his

Symphony Orchestras, Royal

association both with this orchestra,

Stockholm Philharmonic and a visit to

currently as Artistic Director, and the

the 22nd International Istanbul Music

Gustav Mahler Youth Orchestra, in

Festival with the English Chamber

addition to guest conducting many of

Orchestra.

Europe"s most prestigious orchestras,
such as the Vienna Symphony, Prague
Symphony, Berlin Philharmonic,
ürehestre National de France, Zürich
Tonhalle, Ürehestre de la Suisse
Romande and Royal Stockholm
Philharmonic.
In Britain, orchestras he regularly
conducts include the English Chamber
Orchestra, Halle Orchestra, Royal
Philharmonic, London Symphony,
London Philharmonic and Royal
Scottish National Orchestra. He is
among the founders of the Chamber
ürehescra of Europe, which he has
conducted throughout Europe, in the
Far East and in the United States. In
February ı 992 he conducted the highly
successful world premiere concerts of
the newly formed New Queen's Hall
Orchestra.
James Judd has recorded with the
European Community Youth
Orchestra, Gustav Mahler Youth
Orchestra, English Chamber Orchestra,
London Symphony Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra, the Halle
ürehescra and the Chamber ürehescra
of Europe. He has made complete
recordings of operas by Meyerbeer and
Donizetti. His recent eecording of
Holst's The Planers with the Royal

FRANK PETER ZIM M ERMANN
1 965 yılında Duisburg'da
(Almanya) doıan Zimmermann,
kemana beş yaşında başladı ve 1 O
yaşında Mozart'ın Sol Majör Keman
Konçertosu ile ilk konserini verdi.
1 976-78 arasında Essen'deki Müzik
Yüksek Okulu'nda Valery Gradov ile
çalıştıgı sırada "Genç Müzikçiler"
yarışmasında birinci oldu. Egitimine
daha sonra Berlin'de Devlet Sanatlar
Yüksek Okulu'nda Saschko Gawriloff
ve Amsterdam'da Herman Krebbers
ile devam etti.
Lorin Maazel, Kurt Sanderling,
Bernard Haitink, Wolfgang Sawallisch,
Eugen Jochum, Seiji Ozawa, Daniel
Barenboim, Mariss Jansons, Jeffrey
Tate, Gianluigi Gelmetti, Christoph
von Dohnanyi, Kurt Masur, Valery
·Gergiev, Gennadi Rozdestvenski,
Lawrence Foster, Mikhail Pletnev,
Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis,
Sir Neville Marriner, Marcello Viotti,
Hartmut Haenchen, Edo de Waart,
Franz Welser-Möst ve Jukka-Pekka
Saraste gibi şefierin yönettigi Viyana
ve Berlin Filarmoni, Boston ve
Chicago Senfoni, Concertgebouw,
ürehestre de Paris, Fransa Ulusal
•

Orkestrası, La Scala Orkestrası,
Londra Senfoni, Philharmonia
Orkestrası, Londra Filarmoni, BBC
Senfoni, Cleveland ve Pittsburgh
Senfoni, Oslo Filarmoni, Philadelphia
Orkestrası, Berlin Radyo Senfoni
Orkestrası, Münih Filarmoni ve
Münih Radyo Orkestrası, Viyana
Senfoni, Avrupa Oda Orkestrası,
Ingiliz Oda Orkestrası, Kirov Opera
Orkestrası, Leipzig Gewandhaus,
Dresden Staatskapelle, Rotterdam
Filarmoni, Zürih Tonhalle
orkestralarıyla Avrupa, Japonya,
Avustralya ve Amerika'da çaldı.
Istanbul Festivali dahil, Lucerne,
Salzburg, Münih, Ravinia, Tanglewood
gibi birçok festivale katıldı.
1 990 yılında "Accademia Musicale
Chigiana" ödülünü alan Zimmermann,
ertesi yıl Prince Charles'in daveti
üzerine Sir Colin Davis yönetimindeki
Ingiliz Oda Orkestrası eşliginde Tabea
Zimmermann ile birlikte Suckingham
Sarayı'nda konser verdi; bu konser
hem televizyonda yayınlandı, hem de
EMI'den laserdisc olarak satışa
sunuldu. Sanatçı 1 993'de Bernard
Haitink'in yönettigi Berlin Filarmoni
Orkestrası'nın "Europa-Concert"in
solisti oldu ve bu konser Royal Albert
Hall'dan televizyonla canlı olarak
bütün dünyaya yayınlandı. Frank Peter
Zimmermann orkestra konserlerinin
yanısıra piyanist Alexander Lonquich
ile bütün dünyada resitaller vermekte,
klasik, romantik ve 20. yüzyıl müzigini
kapsayan repertuarla hem
eleştirmenler, hem de halk tarafından
büyük ilgi görmektedir.
EMI Classics ile anlaşması olan
Zimmermann Çaykovski, Beethoven,
Mozart, Prokofıef, Sibelius,
Mendelssohn, Dvorak, Glazunof, Berg
ve Stravinski'nin konçertolarını;
piyanist Alexander Lonquich ile de
bütün Mozart ve Prokofıef, Debussy,
Ravel ve Janacek'in so�atlarını plaga
doldurdu. 1 992'de
Berg/Stravinski/Ravel kaydı " 1 992'nin
en iyi konçerto kaydı" dalında Edison
Ödülünü; Debussy, Ravel ve Janacek
sonatları kaydı için de 1 992 "Diapason
d'Or" ödülünü aldı.
Frank Peter Zimmermann, "Hilton"
Stradivarius olarak tanımlanan 1 69 1
yapımı Stradivarius kemanla
çalmaktadır.

44

• Born in 1 965

in Duisburg

(Germany), Zimmermann started

Zimmermann, by Prince Charles to
perform with the English Chamber

playing the violin when he was fıve

Ürchestra conducted by Sir Colin Davis

years old, making his debut fıve years

at Buckingham PalaceJhis was the

later with Mozart' s Concerto in G Major

fırst time that Buckhingham Pala�

in Duisburg. From 1 976 to 1 978 he

allowed a concert to be televised and to

studied with Valery Gradov at the

be recorded for laserdisc (EMI). Upon

Folkwang-Musikhochschule in Essen

the invitation of the Berlin

and during this period received First

Philharmonic ürchestra Frank Peter

Prize in the "Jugend musiziert"

Zimmermann was the soloist of the

Competition. He continued his studies

"Europa-Concert", conducted by

with Saschko Gawriloff at the Staatliche

Bernard Haitink in 1 993. This concert

Hochschule der Künste Berlin and with

from the Royal Albert Hall in London

Herman Krebbers in Amsterdam.

was televised live all over the world.

Frank Peter Zimmermann has perfomed

Apart from his orchestral engagements,

with all major orchestras in the world,

Frank Peter Zimmermann and the

such as the Berlin and Vienna

pianist Alexander Lonquich give many

Philharmonic ürchestras, the Boston

recitals worldwide. Their interpretations

and Chicago Symphony ürchestras, The

of the classical, romantic and 20th

Royal Concertgebouw ürchestra, the

century repertoire are received with

ürehestre de Paris, ürehestre National

great acclaim from critics and public

de France, the ürchestra della Scala

alike.

Milano, London Symphony ürchestra,

U nder an exclusive recording contract

the Philharmonia ürchestra, London

with EMI Classics, Frank Peter

Philharmonic ürchestra, BBC

Zimmermann has recorded works from

Symphony ürchestra, Cleveland and

both the orchestral and recital

Pittsburgh Symphony ürchestras, üslo

repertoire, such as Tchaikovsky,

Philharmonic Ürchestra, Philadelphia

Beethoven, Mozart, Prokofıev, Sibelius,

ürchestra, Radio Sinfonie-ürchester

Mendelssohn, Dvorak, Glazonov, Berg

Berlin, the Münchner Philharmoniker,

and Stravinsky concertos, Ravel's

the Bayerische Rundfunk ürchester,

Tzigane, and as well as in recital with

Wiener Symphoniker, Chamber

pianist Alexander Lonquich, all Mozart

Ürchestra of Europe, English Chamber

and Prokofıev sonatas as well as a CD

Ürchestra, the ürchestra of the Kirov

with works of Debussy, Ravel and

Theatre, Gewandhaus ürehester

Janacek. In 1 992 the

Leipzig, Dresdner Staatskapelle,

Berg/Stravinsky/Ravel recording

Ratterdam Philharmonic ürchestra and

received the Edison Award in the

the Tonhalle ürehester Zürich with

category "Best Concerto Recording of

conductors such as Lorin Maazel, Kurt

the Year" . The Diapason d'ür for 1 992

Sanderling, Bernard Haitink, Wolfgang

was awarded for his recording of sonatas

Sawallisch, Eugen Jochum, Seiji üzawa,

by Debussy, Ravel and ] anacek with

Daniel Barenboim, Mariss Jansons,

Alexander Lonquich.

Jeffrey Tate, Gianluigi Gelmetti,

The instrument played by Frank Peter

Christoph von Dohnanyi , ·Kurt Masur,

Zimmermann is the famous "Hilton"

Valery Gergiev, Gennadi Rozdestvenski,

Stradivarius of 1 69 1 .

Lawrence Foster, Mikhail Pletnev,
Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis,
Sir Neville Marriner, Marcello Viotti,
Hartmut Haenchen, Edo de Waart,
Franz Welser-Möst ve Jukka-Pekka
Saraste. These engagements have taken
him to all major concert halls and
i nternational music festivals in Europe,
]apan, Australia and the United States.
In 1 990 Zimmermann was awarded the
"Premio del Accademia Musicale
Chigiana, Siena" and the following year
he was invited, together with Tabea

Dvorak: Efsaneler
1 994'de ölümünün 90. yılı nedeniyle
anılan Çek besteci Antonin Dvorak.
amatörce keman ve siter çalan bir
babanın o�u olarak doldu. Babası
yetenelini fark edince, onu hemen
-her çalgıyı çalan- köy ölretmenine
teslim etti. Dvorak daha sekiz yaşında
köyün müzikçilerinin arasına katılarak
babasıyla birlikte çaldı. 1 2 yaşında
Zlonice kasabasına, amcasının yanına

-Bohemya'nın geçerli dili olan
Aimancayı ölrenmeye gönderildi.
Müzikçileriyle ünlü Zlonice'de organist
Antonin Liehmann'dan org, viyola,
piyano dersleri yanında armoni de
ölrendi. Babası -aslında ollunun
kendisi gibi kasap, lokantacı olmasını
istemesine karşın- onu Prag'a
göndermeye karar verdi. 1 857 de
·ovorak. org okulu olarak adlandırılan
-sonradan konservatuar olan- okulda
ölrenime başladı. Bu arada geçimini
sallamak için piyano dersleri verdi. Iki
yıl sonra okulu bitirdilinde olalanüstü
çalgı egemeniili dışında. müzik teorisi
ve kontrpuan derslerinden pek başarılı
nodar alamamıştı. Bundan sonra dans
müzili çalan Komzak orkestrasına
katıldı. 1 86 1 'de ilk bestelerini yazdı ve
aynı yıl, yeni kurulan Çek Ulusal
Tiyatro Orkestrası'na viyolacı olarak
girdi. Oynanan operaların sahnelenişini
daha yakından inceleyince opera
bestelerneyi düşündü ve 1 87 1 'de "Kral
ile Madenci" (Op. l 4) adlı sahne
eserini yazdı. Ancak eser orkestra ve
şarkıcılara o kadar güç görevler
yüklüyordu ki, dört haftalık provadan
sonra Smetana bile ona operayı geri
çekmesini ölütledi.
1 873 de Hymnus adlı kantatıyla ilk
başarısını kazanan ve orkestradan
ayrılarak kendini tümüyle bestecilile
veren Dvorak. Prag'daki Ermiş
Adalbert kilisesinin orgçululunu da
üsdendi. Bu arada Bohemya'ya
egemen Avusturya'nın devlet müzik
bursuna başvurusu, jüriyi oluşturan
Johannes Brahms, eleştirmen Hans
Hanslick. Viyana Operası direktörü
Herbeck tarafından hayranlıkla
karşılandı ve Dvorak bu bursu birkaç
yıl için kazandılı gibi, Brahms ta genç
müzikçinin koruyuculu�Unu üsdendi.
Brahms'ın aracılılı ile Viyana'daki
Simrock yayınevi, 1 876'da bestelenen
Moravya Düetleri'ni (Op.32) yayınladı.
1 878'deki ilk sekiz Slav Dansı (Op.46)
ise ona büyük başarı kazandırdı.
Aslında dört el piyano için bestelenen
Slav Dansları, Brahms'ın ölüdüyle
orkestraya da uygulandı. Bu
eserlerinde genellikle gerçek Slav
ezgileri yerine kendi ulusal müzik
anlayışını delerlendiren Dvorak bu
yıllarda ün kazandı. Oda müzili
eserleri de ilgi görüyor, ünlü
yorumcular onun eserlerini çalmakta
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yarışıyordu. Hatta o yıllarda bir
mektupta Dvorak şunları yazar:
"Gazetede okuduguma göre
Hellmesberger benim henüz
yazmadıgım bir kuartetimi I S Aralıkta
çalacakmış; şimdi bunu bestelemekten
başka çarem yok!... Ayrıca bir sürü
müzik yazdım; ama bunlara uygun bir
isim bulamadım. Schumann hepsini
kapmış!..." Bu yılların önemli bir eseri
de 1 876 bestelenen Stabat Mater
oldu. Bu acı dolu müzigi, küçük kızının
ölümünden sonra yazmış, Meryem
Ana'nın haça gerili lsa önündeki
ızdırabı ile özdeşleştirmişti. lik kez
1 880'de Prag'ta büyük begeni kazanan
eser aynı yıl Berlin, Köln, Wiesbaden
gibi kentlerde de yorumlandı, çoşkuyla
karşılandı.
Bu sıralarda, Simrock yayınevi de
Ovarak'ın ününden yararlanmak
istiyor, besteciyi -satışı daha çok
olması için- ufak çapta. folklorik
eserler yazmaga teşvik ediyordu.
Dvorak Op.59 Efsaneler (Legendy)
adını verdigi on parçayı 1 880'de daha
geniş çevrelerce çalınabiisin diye, dört
el piyano için yazdı. Ovarak'ın
günlügünde "özel sevgi" olarak
tanımladıgı Efsaneler, Slav Dansları'na
karşıtlık oluşturarak, folklorik stille
ilişkiyi biraz gevşeten yeni bir· dönemin
ürünü sayılır. Besteci eseri, Brahms ile
birlikte inceleyerek çok begendigini
bildiren H. Hanslick'e ithaf etmiştir.
Ovarak'ın biyografçısı Otakar Sourek
Efsaneler için şunları yazar: "Dvorak'ın
harika müziginin karekteristigi bu on
bölümde çok belirgindir. Eserin adı da,
yumuşak ve şiirsellik içeren yapıya çok
uygundur. Bir program müzigi
olmamasına, bir konuyu
canlandırmamasına karşın anlatımı
sanki efsanevi bir idil, ya da epik bir
destan havasındadır ve temel anlayışı
da otantiktir".
Bu on Efsane çeşitli uzunluklarda,
genellikle üç-dört dakika süren ve
çogunlukla marş, ya da dans ritminde,
çabuk, zarif parçalardan oluşur. Her
parça ya rondo formunda, ya da üç
bölmeli yapıdadır. Kısa, çok belirgin
temalar tekrar edildiginde çogunlukla
degişir ve sık sık kontrast bir ezgiyle
karşılanır. Eser agır ve törensel bir
marşla başlar, sonraki parçalarda ise
bazen Slav Dansları'nın melankolisini,
ya da neşesini de anımsatarak, bazen

ögrenilmiştir (ancak bu ikinci Adagio KV26 1 - ayrı bir eser olarak
çalınmaktadır). Soliste sonoritesinin
güzelligini, temizligini ve dengesini
ispat olanagını saglayan, keman için
yazılmış en saf ve güzel sayfaları içeren
serenad havasındaki Adagio,
orkestranın belirledigi tema ile başlar.
Keman akıcı bir anlatım ve zengin
armonilerle bu temayı geliştirir.
Eserin neşeli (AIIegro) tempodaki 3.
Bölümü ile yine La majöre dönülür. Bu
bölüm "Rondo, Tempo di Menuetto"
başlıgı ile her iki dansın
kaynaştırılmasından oluşur. Dış
Mozart: Keman Konçertosu No.S
görünüşte Menuet havasında zarif
biçimde başlar. Ikinci bölme Fa diyez
Tüm yaşamı boyunca eşlikli solo
keman için iki rondo, bir adagio, sekiz minör tonda daha kontrastiı belirir.
konçerto ve 43 sonat yazan Mozart'ın Kemanın sundugu tema üç kez
tekrarlanır. Ancak sürpriz olarak
olaganüstü güzellikte ve çekicilikte
2/4'1ük ölçüde La minör tonda güçlü
yarattıgı keman konçertolarının
aksanlı
bir Allegra bölmesi gelir. Alla
başında, 20 Aralık 1 775'de
Turca
(Türk
stilinde) trio bölmesi
tamamlanan beş numaralı "Türk"
belki
de
Macaristan'dan
Salzburg'a
başlıklı konçerto gelir. Mozart, 20.
yaşgününden beş hafta önce yazdıgı bu ulaşan, Türk-Macar ezgileri biçiminde,
zamanın modasına uyularak Yeniçeri
eserde kullandıgı "Aperto" deyimiyle
müzigi etkisinde yazılmıştır; baslar
yeni bir müzik terimi de icat etmiş,
Mehter köslerini anımsatır. Bu
ltalyanca "açık, anlaşılır, geniş"
nedenle de konçertoya Türk başlıgı
anlamlarına gelen bu kelimeyi ilk
verilmiştir. Ortadaki gürültülü tutti
bölümde kullanmıştır.
bölme, Mozart'ın 1 773'de Milano
La majör tondaki 1 . Bölüm (AIIegro
izlenimi olarak besteledigi Lucio Silla
aperto) canlı ve biçimsel bir orkestra
operasının
bale müzigi olan "Le
tuttisi ile aldatıcı olarak başlar. Kısa bir
Gelosie
del
Seraglio" (Saray
susuştan sonraki altı ölçülük agırca
Kıskançlıgı)
kısmından
alınmıştır.
(Andante) geçişte keman giriş temasını
Menuetto sonda bir özet olarak
bir Arioso gibi duyurur. Tekrar
tekrar belirir. Konçerto Rondo
hızlanan bölüm Allegra'ya dönerek
temasının tekrarlanmasıyla hafifçe,
kemana asıl birinci temayı sunma
kemanın son sözü söylemesiyle sona
fırsatını verir. Üç notalı bir motifle
gerçekleşen bütün bu cesur ve özgün
erer. (Süre 28')
yapı müzik tarihinde ilk olarak
yaratılmıştır. Ancak 1 9 yaşındaki d�hi
Patterson: Europhony
besteci bununla da yetinmez;
orkestranın baştan savma gibi
Chesterfıeld'de dogan Ingiliz besteci
duyurdugu ana tema birdenbire, asıl
Paul Patterson Kraliyet Müzik
Okulu'nda trombon ögrenimi yanında
temanın duyuruluşuna eşlik eder
1 964-68 arasında Stoker ile ve özel
duruma gelir. Ikinci temayı da
sergileyen solo çalgının orkestra ile
olarak da 1 968-70 arasında R. Bennet
ile kompozisyon çalıştı. 1 969'da
diyalogları yanında tuttileri ile de çok
dengeli, zarif, aynı zamanda lirik bir
yorumlanan Trompet Konçertosu ile
yapıya sahip olan bölüm, bir fınal
ilgi çeken Patterson'un ilk eserleri
havasında son bulur.
Stravinski ve Hindemith'in
Mi majör tondaki duygulu, hüzünlü ve etkisindeydi. 1 970'1i yıllarda çagdaş
agır (Adagio) tempodaki 2. Bölümü
Polanya müzigi etkisinde kalarak anma
Mozart'ın Salzburg orkestrasındaki
degeri daha belirgin olan Kyrie,
arkadaşı kemancı Brunetti için ikinci
Requiem gibi koro eserleri besteledi.
kez tekrar yazdıgı, bestecinin babasına 1 979'dan sonra ise, dinleyiciler ve
gönderdigi bir mektuptan
yorumcularla yakın ilişki sonucu
de Scherzo biçimi uygulanarak sürer.
Günümüzde Slav Dansları yanında az
tanınan bu on Efsane yine besteci
tarafından orkestra için de
düzenlenmiştir. Bu programda neşeli,
agırca ve neşeli düzeniyle yeralan üç
Efsane de şunlar: No.7, La majör
ton da zarif ve neşeli (AIIegretto
grazioso) tempoda; No.9, agırca
hareketli (Andante con moto)
tempoda ve Re majör tonda; No.3,
Sol minör tonda ve orta hızdaki neşeli
(AIIegro giusto) Efsane...
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kullanılacak olan- baglı bir pasajla hızlı
ve yüklü bir bölmeye yönelir. Bunu,
yumuşak ve sert kontrastiarı da
yansıtan dramatik bir varyasyon izler.
Dördüncü varyasyonu tümüyle yaylı
çalgılar pizzicato olarak duyurur.
Beşinci varyasyanda solo obua ve yaylı
çalgılar bir Noktürn sunarlar. Altıncı
varyasyon önce obualar, sonra da
kemanlar arasında Kanon biçiminde
sergilenen bir tür Galop'tur. Obuanın
çift dil vuruşuyla grotesk, tuhaf bir
marşa ulaşır; bu da kısa ve küçük
Coda'da (Codetta) son bulur.

örnegi de Weber'in Oberon
Uvertürü'nde duyulur).
Dört bölümlü Senfoni'nin 1 . Bölümü
6/8 lik ölçüde Sol majör tonda agır ve
şarkı söyler biçimde (Adagio canatbile)
obua ve fagotun, kornolar eşliginde
sundugu kısa bir pastoral girişle başlar.
Alışılmamış kromatik geçişleri içeren ve Mevsimler'in girişini anımsatan- bu
bölmeyi, çok canlı (Vivace assai)
tempoda ve iki tema sunulan bölme,
önce yumuşak tarzda izler. Burada da
kısa birinci temadan sonra beliren
ikinci tema özellikle eglendiricidir;
ancak senfon ik gelişirnde bir rol
--------� oynamaz.
Haydn: Senfoni No.94
-------J 2. Bölüm 2/4 lük ölçüde, Do majör
Senfoni stiline gerçek senfonik anlam
tonda, agırca (Andante) tempodadır ve
kazandıran ve 30 yıl içinde 1 04 senfon i bir varyasyonlar bölümü olarak
yazan Avusturyalı besteci Joseph
planlanmıştır. No.73 Av Senfonisi'nin
Haydn'ın
No.93'ten
No.
!
04'e
kadar
temasına
benzeyen, tekrar edilen
bestelerinde daha içgüdüsel bir tarza
olan senfonileri Londra Senfonileri
notalarla çıkan basit ezgi dört çekici
ve geleneksel müzik dilini kullanmaya
adını taşır. 1 79 1 -92 ve 1 794-95
varyasyonla süslenir. Orkestra çalgıları
yöneldi. Patterson'un son eserleri ise
yıllarında Ingiltere'yi ziyareti sırasında
da tüm sadelige karşın, sevimli ve hayal
neoklasik duygusallık ile 20. yüzyıl
yazdıgı bu 1 2 senfoni, bestecinin
zenginligini yansıtan bir biçimde yeralır;
Ingiliz romantik geleneginin uyumunu
deyimine göre, hayatının en mutlu
özellikle romantik bir renklilikteki
yansıtır. Başlıca eserleri arasında
bölüm armonik eşlikle de seçkinleşir.
senfonik etüdler, çeşitli üfleme çalgılar günlerinin ürünüdür. Londralı
emprezaryo ve kemancı Johan n
Bölüm hafif (piano) başlar, çok hafif
için konçertolar, çogunlukla üfleme
Salomon'un siparişi üzerine bu
(pianissimo) tekrar edilir ve tüm
çalgılar içeren oda müzigi eserleri
orkestranın
beklenmeyen çok güçlü
senfonileri
besteleyen
Haydn,
ayrıca
yeralır. lik kez 1 992'de çalınan Keman
(fortissimo) girişiyle süpriz yaratılır.
ilk kez geniş bir aristokrat kütlesiyle
Konçertosu ve Istanbul'da I nci Özdil
de karşılaşıyor, onların saygın bir masa (Haydn, biyografi yazarı G.A
yönetiminde Istanbul Devlet Senfoni
konugu oluyordu. Bu durum,
Griesinger'e Ingiliz dinleyicisini
Orkestrası tarafından, bestecinin de
Avusturya'da bir hizmetkar sıfatıyla
uyandırmak degil, bir yenilikle
hazır bulundugu 28 Ocak 1 994
çalışan Haydn'ı daha da mutlu kılmış,
şaşırtmak istedigini anlatmıştır).
konserinde seslendirilen Festivo
59 yaşındaki bestecinin senfonik
Böylece bir ninni stilindeki basit halk
Uvertürü ( 1 993) adlı eserlerinden
şarkısı temasının çeşitlerneleri yine çok
sonra Patterson'un son büyük bestesi formunu daha büyük, gösterişli, etkili
hafifçe sona erer.
hatta sansasyonel düzeye ulaştırmıştı.
de Magnificat'tır.
3. Bölüm 3/4 lük ölçüde, Sol majör
Onun
1
79
1
'de
besteledigi
ve
kendi
Onun, alışılmamış bir başlık taşıyan
yönetiminde
Salomon
konser
dizisinin
tonda,
çok çabuk (AIIegro molto)
Europhony adlı eseri, 1 985 Avrupa
tempoda köy işi bir Menuet'tir. Tema
Müzik Yılı için Avrupa Toplulugu Oda altıncısında, Hanover Square
Rooms'da 23 Mart 1 792 günü ilk kez
kemandan fagota oktavlı kanon
Orkestrası (ECCO) tarafından
çalınan ve büyük bir zafer olarak
biçiminde neşeyle yansır. Ayrıca bu
ısmarlanmış ve Büyük Britanya Sanayi
nitelenen Senfoni No.94'e hemen
dans, üçüncü dörtlük notaların
Konseyi'nce desteklenrriiştir. Paul
"Süpriz"
adı
takılmıştı.
Aslında
vurgulanmasıyla
daha çekici olur. Trio
Patterson (Euro=Avrupa, Phony=ses)
bölmesi
ise
yine
Menuet'in motifleriyle
Haydn'ın
masum
amacı,
Bohemyalı
Avrupa'nın Sesi anlamına gelen eseri
gelişir.
besteci
Adalbert
Gyroweta'ye
(
1
763hakkında şunları yazıyor: "Oda
1 850) anlattıgı gibi hanımefendileri
4. Bölüm 2/4 lük ölçüde, Sol majör
orkestrası için bir gösteri parçası
şaşırtmak,
hafif bir çıglık atmalarma
tonda ve yine çok neşeli (AIIegro di
karakterini taşıyacak olan eserim için,
neden
olmaktı.
Almanca
konuşulan
molto) tempodadır. Birinci kemanların
kontrastlı ve degişik mizaç taşımakla
ülkelerde ise "Davul Vuruşlu Senfoni" duyurdugu neşeli, parlak tema Mozart'ı
birlikte, aynı temada birleşen bir
olarak tanımlanan eserin bu ünü ikinci da anımsatan güzelliktedir. Ikinci tema
varyasyon formu seçtim. I S dakika
ise özellikle basların eglenceli eşligiyle
bölümdeki
bir şakadan kaynaklanır:
kadar süren eser dokuz bölüm
Gece
yarısını
geçen
konserlerde
daha
da belirginleşir. Haydn'ın bir
halindedir: Açılış teması, -herbiri başka
rondo
neşesi ile sonat ciddiliginin
genellikle
agır
bölümlerde
uyuklayan
varyasyon içeren- yedi asıl varyasyon
dinleyedieri
şakacı
davul
vuruşlarıyla
ustaca uyumunu sagladıgı bu tasasız
ve bir fina! Codetta'sı. Eser, obuanın
uyarmak diger bestecilerin de hoşuna fina!, hiçbir engelle karşılaşmadan mutlu
sundugu sakin (Tranquillo) tema ile
gitmiş, taklit edilmiştir. (Bunun bir
ve parlak sona ulaşır. (Süre 23')
başlar; daha sonra -finalde de

Size yaşa ttığımız du ygu,

b izi
dünyanın en gö zde havayolu yap tı .

L o n dra ü z erinden p e k ç o k ye re, uygun u ç u ş s e ç e ne klerimizi

düşünürsek, yo l cularımızın b izimle u ç arak daha mutlu oldukların a
şaşırmamak gere k !
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I N G I LIZ ODA ORKESTRASI
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
JAMES JUDD, şef conductor

THEA KING

THEA KING, klarnet dariner

• Thea King solist, oda mOzikçisi,
orkestra Oyesi ve e�itmen olarak çok
yönlll bir sanatçıdır: Melos ve Robles
toplulukları üyesi ve Ingiliz Oda
Orkestrası birinci klarnetçisidir.
Ingiltere, Avrupa, Hong Kong,
Japonya, Taiwan, Brezilya ve ABD' de
solist olarak birçok festivale katılmış
ve resitaller vermiştir.
King solo ve oda müzili plak
kayıdarında 1 9. yüzyılın az bilinen
bestecileri ile özellikle Finzi, Stanford,
lreland, Britten ve Malcolm Arnold
gibi ça�daş Ingiliz müzikçilerine yer
vermektedir. Arnold'un Klarnet
Konçertosu No.2 dahil olmak üzere
bunların birço�unu ilk kez
seslendirmiş ve pl$ doldurmuştur.
Mozart v� Brahms yorumları ise ço�u
zaman müzik dergileri ve
eleştirmenler tarafından en
be�enilenler listesinde yer almaktadır.
Royal College of Music'te Frederick
Thurston ile e�itim gören Thea King.
daha sonra aynı kurumda ö�retmenlik
yapmıştır. Sanatçı halen Guildhall
Müzik Okulu'nda ders vermektedir ve
1 985 yılında OBE (Ordre of the
British Empire) madalyasını almıştır.

STEPHANIE GONLEY, keman violin

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756-1 791)
Senfoni No.30, Re Majör, KV202 Symphony No.30 in D Major, KV202
/

Mo/to allegro
Andantina con moto
Menuetto-Trio
Presto

Malco/m Arnold ( 1 92 1 -)
Klarnet Konçertosu No.2 Op. I I S Clarinet Concerco No.2

Op. 1 1 5

Allegro vivace
Lento
Allegro non troppo (The Pre-Goodman Rag)

Ara lntermission
Antonin Dvorak ( 1 84 1 -1 904)
Keman ve Orkestra için Romans, Fa Minör Op. l 1
Romance for Violin and ürehescra in F Minor üp. ll

Senfon i No. l 04,

Joseph Haydn ( 1 732-1 809)
Re Majör (Londra) Symphony No. 104 in D Major (London)
Adagio-AIIegro
Andante
Menuetto. Allegro-Trio
Fina/e. Allegra spirituoso

• Thea King enjoys a varied career as

soloist, charnber musician, orchestra

player and teacher. She has appeared as
soloist at all the major festivals in
Britain, also in Europe, Hong Kong,
]apan, Taiwan, Brasil and the USA, often
with the English Chamber Orchestra, for
whom she plays principal clarinet.
Her solo and chamber music recordings
favour rarities from the 1 9th century, and
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British music of this century, particularly
Finzi, Stanford, lreland, Britten and
Makolm Arnold. Many of these have
been first performances or premiere
recordings, including the Arnold
Concerro No.2 . Her versions of Mozart
and Brahms have often been the preferred
choice of critics in both broadcast and
magazine reviews.
She studied with Frederick Thursron at
the Royal College of Music, London,
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deger taşımakta olup, birçogu da
Orchestra, founded some ten years
çeşitli plak ödülleri almıştır. Belli bir
previously at the farefront of the post
plak fırmasına baglı kalmayarak önemli war Baroque revival. Today the English
bütün şirketlerle çalışan toplulugun en Chamber ürehescra is recognised
çok satan kayıtları arasında: Jeffrey
throughout the world as an ensemble
Tate yönetiminde Mozart ve Haydn
representing British musicianship at its
fınest.
senfonileri (EMI); Mitsuko Uchida
(Philips), Alicia de Larrocha ve Colin
The orchestra has always attracted the
Davis ile (BMG) Mozart piyano
world's most distinguished musicians,
konçertoları; Zukerman eşliginde
and over the years several renowned
Mozart, Bach, Vivaldi ve Haydn'ın
partnerships have been made. The ECO's
eserlerini içeren dört plak (BMG),
long association with Benjamin Britten
is part of English musical history, and
Marcello Viotti ile Ressini'nin dört
operası (Ciaves); Auber'in Siyah
amongst other famous collaborations are
Domino (Decca), Denizetti'nin Aşk
those with Sir Colin Davis, Daniel
lksiri (Erato) ve Haendel'in Semele
Barenboim, Raymond Leppard, Murray
(DG) operaları; Rostropoviç ile
Perahia, Mitsuko Uchida and Pinchas
Şnitke'nin eserleri (Sony); Colin Davis Zukerman.
ve Barbara Hendricks ile Britten/
The ECO has recorded over 800 works of
where she herself became a professor,
Berlioz
(EMI);
Yehudi
Menuhin
yöne
historic interest. lts discography includes
bur now teaches at the Guildhall School
timinde
Holst'un
besteleri
(EMI);
award-winning
discs and collections, and
of Music in London. She was awarded
Wynton
Marsalis
ve
Raymond
Leppard
performances with artİsrs such as
the OBE in 1 985 .
ile bir video-disc (Sony) sayılabilir.
Ashkenazy, Baker, Barbirolli, Davis,
Orkestra, her yaz sonunda gemiyle
Domingo, Kubelik, Mackerras,
INGI LIZ ODA ORKESTRASI
Rostropovich,
Stern, Te Kanawa and
yaptıgı Akdeniz Müzik Gezisi dahil
t----__________________,
olmak üzere yılda üç ayını yurtdışı
Tortelier. The orchestra has never had an
ENG L ISH C H AMB E R O R!C H E ST R A
r------1 turnelere ayırmaktadır ve bugüne
exclusive contract, and prefers to record
kadar
da
yüzelliden
fazla
kenti
ziyaret
for all major companies. Recent highly
• Temel ini, savaş sonrası Barok
etmiştir.
1
993
yılında
Atina,
Bermuda,
acclaimed
projeers have included a series
dönemin yeniden canlandıgı 1 950'1i
Würzburg,
Naantall,
Kopenhag,
of
Mozart
and
Haydn symphonies with
yıllarda kurulan Goldsbrough
Lüksemburg'da
konserler
vermiş;
bir
Jeffrey
Tate
(EMI);
Mozart piano
Orkestrası'nın oluşturdugu Ingiliz Oda
ay
boyunca
da
Aix-en-Provence
concertos
with
Mitsuko
Uchida (Philips)
Orkestrası ilk konserini Londra'da
Festivali'nde
çalmıştır.
Agustos
and
with
Alicia
de
Larrocha
and Colin
Royal Festival Hall'da 1 960 yılında
sonunda
Pinchas
Zukerman
ile
Proms
Davis
(BMG);
four
discs
of
Mozart,
Bach,
verdi. 1 960'1arda orkestranın
Konserleri'ne
ve
Lucerne
Festivali'ne
Vivaldi
and
Haydn
with
Zukerman
repertuarı genişleyerek klasik ve
(BMG); four Rossini operas with
katılmış; yılın son aylarında da Sir
çagdaş müzigi de kapsadı. Ingiliz Oda
Colin
Davis,
jeffrey
Tate,
Sviatoslav
Marcello
Viotti (Claves) and further
Orkestrası bugün bütün dünyada
Richter
ve
Pinchas
Zukerman
gibi
operatic
recordings
including the fırst
Ingiliz müzisyenligini en iyi temsil eden
sanatçılarla
Londra
ve
cıvarında
ever
recording
of
Auber's
"The Black
topluluk olarak kabul edilmektedir.
konserler
vermiş
ve
plak
kayıtları
Domino"
(Decca),
Donizetti's
"L'Elisir
Orkestra her zaman dünyanın en
yapmıştır.
d'amore"
(Erato)
and
Handel's
"Semele"
önemli müzikçileriyle çalışmış ve
Ingiliz
Oda
Orkestrası
ayrıca
bazı
çok
(DGM).
Further
releases
include
bugüne kadar birçok ünlü işbirliginin
özel etkinliklerde de yer almaktadır:
recordings of Schnittke with
kurulmasına da neden olmuştur.
1
990'da
Ana
Kraliçe
Elizabet'in
90.
Rostropovich (Sony), Britten/Berlioz
Besteci Benjamin Britten ile olan
Dogumgünü
nedeniyle
Suckingham
with
Barbara Hendricks and Colin Davis
çalışmalarından dolayı Ingiliz müzik
Sarayı'nda
bir
konser
vermiş
(bu
(EMI),
Holst with Yehudi Menubin
tarihinde önemli bir yeri olan topluluk
konser
EMI
tarafından
kaydedilmiştir);
(EMI),
and
a video disc with Wynton
ayrıca Sir Colin Davis, Daniel
1
99
1
'de
de
Galler
Prensi'nin
daveti
Marsalis
and
Raymond Leppard (Sony).
Barenboim, Raymond Leppard,
Overseas
touring
fılls approximately
üzerine
yine
Suckingham
Sarayı'nda
Murray Perahia, Mitsuko Uchida ve
bir
"Mozart'a
Saygı"
programı
three
months
of
the
schedule each year,
Pinchas Zukermann gibi ünlü şef ve
yapmıştır.
Bu
konser
nedeniyle
TV
including
regular
Mediterranean
music
solisderle çalışma olanagını bulmuştur.
kameraları
ilk
kez
saraya
alınmış,
video
cruises
during
the
Iate
summer.
Since
Ashkenazy, Baker, Barbirolli, Davis,
ve film çekimi yapılmıştır.
engaging in foreign tours the ECO has
Domingo, Kubelik, Mackerras,
performed in over 350 cities abroad. In
Rostropoviç, Stern, Te Kanawa,
Tortelier'nin yanısıra daha birçok ünlü • The English Chamber Orchestra gave 1 993 The orchestra appeared in Athens,
its inaugural concert at London's Royal
Bermuda, Würzburg, Naantall,
solist ve şeflerle SOO'den fazla plak
Copenhagen
and Luxemburg, with a
Festival
Hall
in
1
960.
lt
had
grown,
doldurmuş olan Ingiliz Oda
month-long
resideney
at the Festival
however,
from
the
Goldsbrough
Orkestrası'nın bazı kayıtları tarihi bir
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formundadır. Yalnızca yaylı çalgıların
katıldııı bölüm, Haydn benzeri bir yaylı
during Iate August wirh Pinchas
çalgılar kuartetini anımsatır. Lied
Zukerman included concerts at the
benzeri melodilerinin sadeliıi, partileri
Proms and Lucerne Festival. The
oluşturan çalgı gruplarının aşırı işlenişi
remainder of the season included
ile örtülmüş gibidir.
recording projeers and concerts in and
3. Bölüm, 3/4 lük ölçüdeki tipik saray
araund London with Sir Colin Davis,
dansı Menuetto, Haydn'ı daha çok
Jeffrey Tate, Sviatoslav Richter and
anımsatır. Saray balolarının atmosferini
Pinchas Zukerman, to name but a few.
duyuran bu Menuetto -Mozart'ın 1 774
The Orchestra has taken part in many
karnavalı için yazdııı 1 6 Menuet'i
special occasions, including a 90th
(K. I 76) anımsatırsa da, uzunluıu ve
birthday concert for HM Queen
viyolanın kullanımı ile onlardan ayrılır.
Elizabeth the Queen Morher given
privarely at Suckingham Palace in 1 990 Mozart'ın tipik tonalite kullanımını
yansıtan Trio bölmesi ise yine yalnızca
(recorded by EMI). In 1 9 9 1 the
yaylıçalgılar için yazılmıştır.
orchestra was invited by the Prince of
Wales to give "A Tribute to Mozart" ,
4. Bölüm çok hızlı (Presto)
again a t Suckingham Palace. A live film tempodadır. Sanat formunun gereıi
tekrarlanan iki bölmeden ve Coda'dan
recording and video was made of the
oluşan fınal deıişik motiflerin
performances, the first occasion that TV
soıukkanlı bir karışımı gibidir. Girişteki
cameras had been allawed inside the
noktalı sinyal, Avusturya balolarının
Palace.
son dansı, hızlı adımlı Kehraus gibidir.
Bu marş benzeri dans bazı lirik
Mozart: Senfoni No.30
bölmelerle kentrast ta oluşturur. 1 8
yaşındaki besteci yine, gelişmiş şaka
Mozart'ın Viyana'dan Salzburg'a
döndükten sonra, 1 774 de yazdıgı dört anlayışını sergilemiştir. (Süre 1 7')
senfoni (K. I 99-202) arasında bulunan
Re Majör Senfoni (K.202) bir önceki
Arnold: Klarnet Konçertosu
20 numaralı, ünlü La majör senfoniden 1-------ı
yalnızca bir ay sonra bestelenmiştir.
Northampton'da dogan Ingiliz besteci
Avusturya serenadı stilindeki Re Majör Malcolm (Henry) Arnold 1 7 yaşında
Kraliyet Müzik Okulu bursunu
Senfoni daha çok bir şenlik müziıi
kazanarak Jacob ile kompozisyon,
olarak nitelenir. Ancak bir önceki
Ernest Hall ile trompet ögrenimi
parlak senfoniyi aşamayan eser
yapmıştır. 1 94 1 'de kazandıgı ödülden
Haydn'ın son senfonilerini anımsatır.
Galant stilin bir örneıi olarak daha çok sonra ertesi yıl Liverpool Filarmoni
gösterişin ve ayrıntıların özü örttüıü
Orkestrası'na birinci trompetçi olarak
katılmış; savaşta, iki yıl askerlikten
senfoni S Mayıs 1 774'te
sonra BBC Senfoni Orkestrası'nda da
tamamlanmıştır.
çalmıştır.
Senfoninin 1 . Bölümü, son bölüm gibi
üç notalı bir melodiyle (Re, La diyez,
1 948'de Mendelssohn ödülünü
kazanarak ltalya'ya gitmiş, dönüşünden
Re) ile yükselerek başlar. Çok neşeli
sonra yalnızca yönetmenlik yapmış,
(AIIegro molto) tempoda, sıkı
kendini besteciliıe adamıştır. Önce
dokunmuş bir sonat formunda olan
bölüm, çok kez kullanılan trilli bir
Sibelius'tan esinlenen Arnold, -kendi
motifın deıişkenleri ile belirginleşir. Bu anlatırnma göre- en çok Berlioz'dan
etkilenmiştir. Çok verimli bir besteci
motif dördüncü ölçüde hafifçe Re
tonunda duyurulur; 1 9 ölçü sonra Mi
olan Arnold, aralarında Oscar kazanan
sesinde güçle vurgulanır. 1 1 ölçü sonra Kwai Köprüsü filminin de müzigi olan
ise La sesinde lirik biçimde yansır.
sekseni aşkın film müziıi yanında on
kadar senfoni, her tür çalgı için konGelişirnde ise yalnızca üçüneüye
benzer bir motif işienirken tüm
çertolar, pekçok oda müziıi, operalar,
bale müzikleri, dini koro eserleri ve
diıerleri belirsizlik ve polifoni
çeşitli vokal müzik bestelemiş, müziıin
(çokseslilik) içinde kaybolur.
2. Bölüm, biraz agırca hareketli
her dalında eser vermiştir.
1 948'deki ilk klarnet konçertosundan
(Andantino con moto) tempoda, La
majör tonunda ve kısaltılmış sonat
(Op.20) 20 yıl sonra, 1 974 Nisanında
d'Aix-en-Provence. A European tour

tamamladııı 2. Klarnet Konçertosu
(Op. l l S) caz etkilerini de taşır.
Konçerto aynı yılın Agustos ayında
Amerika'da Denver'de ünlü klarnetçi
Benny (Benjamin) Goodman tarafından
yorumlanmıştır. Caz müzigini seven ve
tüm hayatı boyunca da çalan Arnold,
bu sevginin Louis Armstrong'u
dinledikten sonra arttıımı anlatır.
Altıncı senfonisinde ve dört el için
piyano konçertosunda caz unsurları
kullanmış olan besteci, 2. Klarnet
Konçertosu'nun iki dakikalık kısa
fınaline, Pre-Goodman Rag (Goodman
öncesi Rag'ı) adını vermiştir. Ayrıca
neşeli ve canlı (AIIegro vivace)
tempodaki 1 . Bölümün kadansını
Arnold yorumcuya, şu sözlerle özgür
bırakmıştır: "Konçertonun temaları
üzerine, istenilen biçimde cazımsı
yorumlanabilir." Ancak 1 976 Ekiminde,
konçertonun Londra'daki ilk
seslendirilişinde solist Goodman bu
sözlere pek aldırmamış, kendi kadansını
çalmış .... Konçertonun günümüzdeki
yorumunda ise, çok agır (Lento)
tempodaki 2. bölümün hülyalı, aşk dolu
ezgisi de kadansta yer almaktadır.
(Süre 1 S')

Dvorak: Romans
Çek besteci Antonin Dvorak Prag'ta,
yavaş yavaş tanınmaya başlanmıştı. Bu
arada piyano dersleri vererek te para
kazanıyor, ama yine de mali bakımdan
zorluk çekiyordu. Yaşamı gibi aşkı da
saf ve sade oldu: Tüm kalbiyle Josefa
Çermak adlı genç kıza aşıktı. Ancak
Josefa kendisine ilgi duymuyor ama
buna karşın onun genç kızkardeşi
Anna ile aralarında yavaş yavaş bir
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üzerine artık başka ülkeleri deneme�e
karar vermiş, beraberinde 92.
Senfoni'siyle Oxford'un (Ingiltere)
yolunu tutmuştu. Onun emprezaryo
Solomon'un daveti üzerine iki kez
gitti�i Londra'da 1 79 1 -92 ve 1 794-95
yılları arasında yazdı�ı 1 2 senfoni
"Londra Senfonileri" adını taşır. Berlin
Müzik Gazetesi'nin 1 8 Mayıs 1 793
tarihli sayısında yayınlanan Londra
muhabirinin mektubuna göre,
"Hanover Square'de, J.P Salomon'un
yönetti�i konser salonu Londra'nın en
iyisi. 1 2 ile 1 6 keman, dört kontrabas,
flüt, obua, fagot, korno, trompet ve
davullardan oluşan 40 kişilik orkestra,
Paris ya da Berlin'dekinden daha geniş,
daha iyi dekore edilmiş kubbeli
salonda, bir antitiyatro biçimindeki
sahnede çalıyor. Kemancı Salomon iyi
bir lider. Haydn da kendi senfonilerini
yönetiyor. Akşam sekizde başlayan, üç
Haydn senfonisini ve Madam Mara ile
ltalyan kastrat tenor Bruni'nin
söyledi�i iki aryayı kapsayan, bazen
Viotti ya da Salomon'un bir keman
konçertosunu seslendirdi�i konser
gece onbir buçukta sona eriyor... "
Bu konserlerle Haydn'ın 26000
Gulden, müzikseverlerin de 1 2 senfoni
kazandı�ı düşünülürse, bu yılların
başarılı ve bereketli geçti�i de kabul
edilebilir. Do�l olarak bu senfonilerin
hepsi de aynı de�erde de�ildir; başarılı
Haydn: Senfoni No. l 04
olanlara Haydn'ın vermedi�i Süpriz,
Mucize, Askeri, Saat, Davul Vuruşlu ve
Senfoninin Babası adıyla anılan Joseph
Londra gibi isimler takılmıştır.
Haydn'ın senfoni alanındaki verimi üç
Haydn'ın yaşamında yazdı�ı son
bölüme ayrılır: lik senfonisinden
1 773'e kadar Esterhazy kontlu�u saray senfon i, 1 04 numarayı ve "Salomon"
ya da "Londra" adını taşır. Aslında
orkestrası için yazılan, bugün konser
senfoninin başlangıcına Haydn Ingilizce
sahnelerinde az dinlenilen gelene�e
olarak "lngiltere'de besteledi�im 1 2.
ba�lı 50 senfoni; ülke dışında da
Senfoni" sözlerini yazmıştır. Senfoninin
tanındıktan sonra, ço�u dışardan,
Paris'ten gelen siparişler üzerine 1 788 4 Mayıs 1 795'de King's Theatre'daki
ilk yorumundan sonra Morning
yılına kadar yazdı�ı 42 senfoni (ki
Chronicle gazetesinde şu sözler yer
bunlar No.82-87 arasındaki
almış: "Bu harika insan bizi hiçbir
senfonileri ni de kapsar); 1 79 1 ' de
zaman hayal kırıklı�ına u�ratmadı.
Prens Esterhazy'nin ölümüyle da�ılan
saray orkestrasından sonra Londra'ya Onun yaratıcı ve tutkulu yaratışının
buluşları, o akşamki konserdeki gibi
gidişlerinde hazırladı�ı 1 2 senfoni.. ..
çok ender olarak böyle kesin ve
1 789 Fransız devrimi nedeniyle
dinleyicileri büyüleyen biçimde
Paris'te artık Haydn'ın senfonilerinin
çalınmasına olanak kalmamış, onun La yorumlanmıştır". Haydn ise notlarına
şunları yazmış: "Tüm kumpanya
Reine (Kraliçe) adıyla anılan 85.
kesinlikle mutlu ve ben de tabii; o
Senfoni'sini ithaf etti�i Kraliçe Marie
akşam 4000 Gulden kazandım. Böyle
Antoinette'in yaşamı giyotinle son
birşey ancak Ingiltere'de olur".
bulmuştu. 60 yaşına yaklaşan Haydn
1 04 numaralı Re Majör Londra
hamisi Kont Esterhazy'nin de ölümü

yakınlık do�uyordu. Düş kırıklı�ına
u�rayan ve teseliiyi Anna'da arayan
genç müzikçi, Haydn, ya da Mozart
gibi sevdi�i yerine, di�eriyle, Josefa
yerine Anna ile 1 873'te evleniyordu.
Anna Çermak ayrıca çok iyi
mezzosoprano idi ve Dvorak'ın
insancıl yönünü oldu�u kadar, müzi�ini
de iyi anlıyordu. Evlili�i
gerçekleştirerek mali destek için
Dvorak, katedralde org çalıyor, beste
yapıyordu. 1 873 yılında kahramanlık
havası yansıtan Ilahi (Hymnus) adlı
kantatı çok be�enilince, bir anda ün
kazandı. Bu arada duygusallık yönünü
de bırakmamış, eski bir eserinden
yararlanarak 1 873'de keman ve piyano
için Op. l 1 Romans'ı yazmıştı. 1 7
Kasım 1 873 günü evlenen çiftin o
mutlu günlerini anımsatan bu küçük
eser, besteci tarafından 1 877'de
orkestraya uygulanmış ve Simrock
yayınevince 1 879'da basılmıştı. Keman
ve piyano için yayınladı�ı ilk
eserlerinden biri olan bu Romans'ı
Dvorak aslında, 1 870'1erde yazdı�ı
yayınlanmamış ve hiç çalınmamış olan
Op. 9 Yaylı Çalgılar Kuarteti'nin,
Andante con moto tempodaki a�ır
bölümünü keman ve piyanoya
uygulayarak müziksevedere
kazandırmıştır. (Süre 1 3')

Senfonisi'nin 1 . Bölümü (Adagio
AIIegro) önce a�ır tempoda (Adagio),
güçlü yükselip gizemli biten kısa bir
girişle başlar: Bruckner'i anımsatan bir
motif, yaylı çalgıların yakınmasıyla solo
obuanın arasında iki kez, tehdit edici
bir ikaz ça�rısı gibi duyurulur. Belirgin
bir genel susuştan sonra giren hızlı
(AIIegro) bölmede yaylı çalgılar ana
temayı sergiler ve orkestra tuttisi
temayı marş biçiminde geliştirir. Ikinci
tema ise gelişmede bir önem
kazanamaz. Buna karşın ana tema ve
üçüncü ile dördüncü ölçünün motifleri
gelişmede egemen olur. Bölümün genel
atmosferi, eleştirmenlere göre
Haydn'ın yaşı gere�i· bir sonbahar
havası gibi, bazı hüzünlü vurgulamalada
gölgelenen bir neşededir.
2. Bölüm a�ır (Andante) tempoda, Sol
majör tonda ve 2/4'1ük ölçüdedir.
Dokunaklı bir sadelik ile tutkulu bir
hayranlı�ın de�işkenlikle yer aldı�ı
karşıtlık, genellikle Haydn'ın son
senfonilerindeki anlayışa örnek
oluşturur. Dramatik uzayışlar ve
susuşlar gerilimi arttırır; ustaca
düzenlenmiş modülasyonlu pasajlar
üfleme çalgılada yaylıların sanki
rekabetini sergiler. Tüm bunlar
varyasyonlada gerçekleşir; ancak bir
sonuca ulaşılamaz.
3. Bölüm neşeli (AIIegro),hızlı bir
Menuet'tir. Haydn'ın senfonilerinde en
usta örneklerini verdi�i Menuet,
burada a�ır bölüme güçlü bir kontrast
yaratır. Şaşırtıcı Si bemol majör
tondaki Trio bölmesi ise sevimli, zarif
melodisiyle Menuet'in buruklu�unu
giderir. Burada obua, birinci keman ve
fagotlara da önemli görevler düşer.
Senfoninin en başarılı bölümü olarak
kabul edilen 4. Bölüm canlı ve oynak
(AIIegro spirituoso) tempoda bir
fınaldir. Neşeli ana temayı Haydn'ın bir
Hırvat halk şarkısından aldı�ı söylenir.
Gaydayı anımsatan bir bas partisi
üzerine ustaca geliştirilen tema keyifli
bir köy dansı atmosferini oluşturur.
Temadan önce, her kez beliren iki
ölçülük uzun durak (point d'orgue)
sanki temanın tamamlayıcı bir unsuru
olmuştur. Bu şakacı temaya karşı çıkan,
içten bir şarkı biçimdeki ikinci tema ise
Haydn finallerine aykırı düşmekle
birlikte sanki derin bir nefes alıştır ve
sonra yine neşeli, şakacı fınal senfoniyi
sona ulaştırır. (Süre 30').
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Jan Vaclav Stamic ljohann Stamitz} ( 1 7 1 7-1 75 7)
Sinfonia, Sol Majör (Mannheim Senfonisi)
Sinfonia in G Major (Mannheim Symphony)

Al/egro
Larghetto
Presto

Arcangelo Coreili ( 1 653 -1 7 1 3 )
Sarabande - Gigue - Badinerie

Edvard Grieg ( 1 843-1 907)
Holberg Süiti, Op.40 Holberg Suite Op.40
Prelude (Allegro vivace)
Sarabande (Andante)
Gavotte (Allegretto, musette poco piu mosso)
Air (Andante religioso)
Rigaudon (A 1/egro con brio)

Ara lntermission
Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Yaylıçalgılar için Serenad, Mi Majör Op.22
Serenade for Strings in E Major Op.22

Moderato
Tempo di Va/se
Scherzo. Vivace
Larghetto
Fina/e. Allegro vivace
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• "Oda müzitinde gerekli olan
nitelikler yaylı çalgılardaki ustalık,
yorumda kesinlik, zariflik ve titizliktir".
Bu sözler, müzik eleştirmenlerinin
Leos Janacek Oda Orkestrası ile
orkestranın sanat yönetmeni Zdenek
Dejmek hakkındaki
görüşlerini özetler. Orkestra,
kuruldutu yıl olan 1 964'den beri
Polonya, Bulgaristan, Almanya,
Avusturya, Ingiltere, Belçika, Hollanda,
Ispanya, lsveç, Finlandiya. ltalya gibi
birçok Avrupa ülkesinin müzik
yaşamının ayrılamaz bir parçası haline
gelmiştir.
Leos Janacek Oda Orkestrası Prag
Bahar Festivali ile Janacek Mayıs
Festivali'nde sürekli görev alma_s ının
yanısıra Ispanya, Finlandiya, Belçika,
Almanya ve Amerika'da düzenlenen
birçok müzik festivaline de
katılmaktadır. Topluluk 1 979, 1 98 1 ,
1 984 ve 1 986 yıllarında Çekoslovak
müzik kültürünü denizaşırı ülkelere
taşımış; Amerika, Kanada, Meksika ve
Japonya'da yüzden fazla konser
vermiştir.
Sadece yaylı çalgılardan oluşan Janacek
Oda Orkestrası'nın repertuarı ön
klasik, klasik ve barok dönem
besteleri ile bazı 20. yüzyıl
bestecilerinin eserlerini içermektedir.
• "Mastery in playing the string

instruments, precision, refinement and

sensitivity in the interpretation, are the
qualities chamber music demands" this is the way music critics characterise
the ski ll of the members of Leos )anacek
Chamber ürehescra and their artistic
director Zdenek Dejmek.
Since its foundation in 1 964 the
arehescra has become an integral part of
the musical life in a large number of
European countries such as Poland,
Bulgaria, Germany, Austria, Great
Britain, Belgium, Holland, Spain,
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Sweden, Finland and ltaly. The Leos
] anacek Chamber ürehestea is a regular

• After a short period o f studies i n

ülomouc, Zdenek Dejmek completed

participant of the Prague Spring Festival

his education at the Üsteava

and the ] anacek May Festival, and also

Conservatoire as a pupil of Prof. Dr.

takes parr in prestigious music festivals

Cerny, and graduated with a

in Spain, Finland, Belgium, Germany

performance of Paganini's Concerto in

and United States. In 1 979, 1 98 1 , 1 984

D Major. At the age of 1 8 he won the

and 1 986 the Leos ] anacek Chamber

competition of Conservaroires i n

ürehestea represented Czechoslovak

Czechoslovakia. After the completion of

musical culture in various overseas

his studies he joined the ] anacek

countries including USA, Canada,

Philharmonic ürehestea where at

Mexico and ]apan, where it performed

present he holds the position of the

more than a hundred concerrs.

second concert master. For 20 years

As the Leos ]anacek ürehestea is formed

Zdenek Dejmek has been arristic

only of string instruments, i ts repertoire

director of the Leos ]anacek Chamber

contains mainly music of the pre

ürehestea in which he has displayed his

classical, classical and baroque periods

extraordinary sense for chamber music.

and some 20th century composers.

r------1 Stamic: Sinfonia
ZDENEK DEJMEK
Bohemyalı kemancı, orkestra şefi ve
Sanat Yönetmeni Artistic Director
besteci Jan Vaclac Stamic (ya da
Almanya'da ün kazandııı adıyla Johan n
• Zdenek Dejmek Olomouc'da kısa
Stamitz) ilk müzik derslerine kantor
süren bir eıitim döneminden sonra,
olan babasıyla başlamış, sonra
Prof. Fr. Cerny'nin öırencisi olduıu
olaıanüstü keman çalışıyla ilgi
Ostrava Konservatuarı'nı Paganini'nin
çekmiştir. 1 742 de VII I . Karl'ın taç
Re Majör Konçerto'sunu
giyme törenindeki konseri heyecanla
yorumlayarak bitirdi. Henüz 1 8
karşılanan, olay yaratan Stamic,
yaşındayken Çekoslovakya' daki
konservatuarlar yarışmasının
Mannheim sarayına önce oda müzikçisi
(Kammermusikus) sonra
tartışılmaz birincisi oldu. öırenimini
konsertmayster ve müzik direktörü
tamamladıktan sonra Janacek
olarak atandı. Yönetici ve besteci
Filarmoni Orkestrası'na katıldı ve
olarak yeni bir orkestra stili yarattı;
halen de aynı orkestranın ikinci
konsertmaysterliıini yapmaktadır.
Mannheim orkestrasını Avrupa'nın en
Dejmek, oda müziıi dalındaki üstün
iyi orkestrası haline getirdi. Stili tüm
müzik çevrelerinde taklit edilmeye
yeteneıini son 20 yıldır sürdürdüıü
başlandı ve yaygınlaştı. Iki oııunu da
Leos Janacek Oda Orkestrası sanat
(Karl ve Anton) müzikçi yetiştiren,
yönetmenligi göreviyle kanıtlamıştır.
ayrıca ün kazanan öırencileri (C.
Cannabich, W. Cramer, 1. Franzl) olan
Stamic, daha 40 yaşına varmadan
öldüıü zaman arkasında 74 senfoni,
çeşitli çalgılar için konçertolar
yanında, 1 2 keman konçertosu, 1 O
orkestra triosu ve pekçok sonat
bıraktı. Kurduıu orkestra 30 yaylı
çalgı yanında gereıinde solist olarak
çalabilen üfleme çalgılardan
oluşuyordu. Birlikte çalışın olaıanüstü
mükemmelliıi. kreşendo ve
dekreşendoların son sınırlarına kadar
-dinleyicileri sandalyelerinden
kaldıracak şekilde- uygulanışı, tüm
nüansların aşırıya yakın belirtilmesi,
hızlanmaların (accellerando) ve
aıırlaşmaların (ritardando) incelikleri,
Rokoko çaıından klasik çaıa yeni

ulaşan müzikte devrim kabul edilmişti.
Ayrıca senfonilerinde birbirine karşıt
iki tema üzerine kurdugu
bölümlerinde, alışılmış sürekli bas
(Basso continue) yerine, ustaca gelişen
etkili bir bas partisi kullandı; temaları
işlerken çeşitliliıe ve yeniliıe önem
verdi. Böylece klasik orkestranın son
şekillenmesini saıladı. Onun
Mannheim Senfonileri de böylece
alışılmamış yenilikte melodilerin
yanında ritmik kesinlik ve berrak
yapısıyla şeçkinleşiyordu. Bu yeni stilin
başlangıcına ilk örneklerden biri de
onun Sol Majör Mannheim
Senfonisi'dir. Stamic'in çabuk
(AIIegro), agırca (Larghetto) ve çok
hızlı (Presto) olarak iki-üç dakikalık
kısa, ama çekici bölümlerden oluşan
bu senfonisinde tüm olgular henüz
belirginleşiyordu. (Süre 1 O')

Core/li: Üç Parça

·

ltalya'da Barok çag Konçerto Grosso
ve Trio Sonatı stillerinin ilk
temsilcilerinden Arcangelo Coreili
gençligini keman virtüozu olarak çeşitli
kentlerde geçirdikten sonra 28
yaşında Roma'ya yerleşmiş, ilk eserleri
1 68 1 ' de yine Roma'da basılmıştır. 48
Trio Sonatı, 1 2 Keman Sonatı ve 1 2
Konçerto Grosso yazan Coreili'nin
küçük bir süit biçiminde çalınan bu üç
parçası da onun Op.S Keman
Sonatları'ndan alınmıştır.
Coreili Op.S olarak keman (ya da
blokflüt) ve sürekli bas için yazdııı 1 2
Sanat'ta kemana güç görevler
yüklemiştir. Sürekli bas olarak klavsen
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ve viyolonsel düşünüldügü için eserler
bir Trio Sonata (Üçlü Sonat) havasına
bürünmüş; günümüzde ise modern
piyano bu iki çalgı yerine kullanılmaga
başlanmıştır. Aslında ilk altı eser sonat,
son altı eser ise süit biçiminde
düzenlenmiştir. Süitler agır ve
melankolik danslarla, canlı ve stilize
danslardan oluşur. Bu konserde yer
alan Sarabande-Gigue-Badinerie, (ya
da müzikçilerin kendi aralarında şifreli
biçimde SA-GI-BA olarak
adlandırdıkları bu üç parça) Ettore
Pinelli ( 1 843- 1 9 1 5) tarafından küçük
bir süit biçiminde orkestra için
düzenlenmiştir: Agır Sarabande dansı,
No.7 Re minör; canlı Gigue dansı,
No.9 La Majör; eglenceli Badinerie de
No. l 1 Mi majör sonattan alınmış ve
çekici, nefes kesici güzellikte bir küçük
anımsatır. Neşelice (AIIegretto)
başyapıt oluşturulmuştur. (Süre 1 O')
tempoda ve 4/4'1ük ölçüdeki Gavotte,
-------ı eski ile yeninin en iyi uyuştugu,
Grieg: Holberg Süiti
r-------ı armoni ile ezginin mükemmel
kaynaştıgı bölümdür. Sol majörden
Grieg "Holberg Çagından" adlı süitini
Do majöre dönüşen, yine 4/4'1ük
1 884'de, bir sipariş üzerine
tempolu
orta bölmedeki Musette'te
bestelemiştir. Şair Ludwig Holberg
bu
etki
azalır
gibi olursa da Gavotte
( 1 684- 1 754) yazdıgı tarihi, bilimsel,
tekrar
agırlıgını
koyar. 4. Bölüm
politik, felsefe ve tiyatro eserleri ile
agırca
(Andante)
tempodaki, 3/4'1ük
Danimarka edebiyatının kurucusu
ölçüde
ve
bu
kez
Sol minör
sayılır. Kuzey'in Moliere'i olarak da
tempodaki
Dini
Arya
süitin en ciddi
kabul edilen ve arkadaşlarına Latince
anlamlı
ve
agırlıklı
bölümüdür.
Bu eski
mektuplar yazan, hanımlarla Fransızca
enstrümantal
arya
biçimi
ani
ve
içten
konuşan, köpegine Almanca emirler
bir
diyalogla
hüzünlü
havada
veren, uşaklarını Danimarka dilinde
duyurulur. Bu yalvarış Si bemol tona
azarlayan Holberg'in 200. dogum yılı
gelince
bir umut belirir. Ancak müzik
nedeniyle solo piyano için Barok stil
yine
başladıgı
gibi Sol minörde sona
ile romantik unsurların bir karışımı
erer.
Neşeli
ve
parlak (AIIegro con
olarak yazılan, çeşitli ülkelerin
brio)
tempodaki
son bölümde, 4/4'1ük
danslarını da yansıtan beş bölümlü bu
ölçüde
ve
yine
Sol
majöre dönüşen
süitin bir yıl sonra, yine besteci
tonalitedeki
eski
Fransız
dansı
tarafından yaylı çalgılar için
Rigaudon,
bir
neşe
kıvılcımı
gibi girer.
düzenlemesi de yapılmıştır.
Rokoko
tarzındaki
bu
bölümde
bir de
Bir prelüd ve dört Barok çag
sürpriz
vardır:
Süitin
başındaki
notalar
dansından oluşan Süit'in biçimi, aşagı
Rigaudon'un sonunda ters olarak
yukarı J.S. Bach ile aynı yıllarda
tekrar
duyulur. (Süre 20')
yaşamış olan Holberg'in çagının
stilindedir. Girişteki 4/4'1ük ölçüdeki,
neşeli ve canlı (AIIegro vivace)
Dvorak: Serenad
tempodaki Prelüd, Bach'ın
Klasik yapısı, hafıfligi ve zarifligi ile
"Wohltemperiertes Klavier"
Antonin
Dvorak'ın yaratıcılıgına uyan
(Eşdüzenli klavye) adlı eserini andırır.
Serenad
tarzı
genç bestecinin çok
Ancak armoni daha renkli, biçimi
ilgisini
çekmiş;
Brahms'ın her iki
daha özgündür. Agırca (Andante)
serenadını
da
iyice
incelemiş, hatta bu
tempoda ve 3/4'1ük ölçüdeki etkili ve
kelimeyi
kökenine
kadar
araştırmıştı.
zarif Sarabande ise Grieg'in daha
1
1
gün
içinde
tamamladıgı
bu ilk
önce besteledigi Peer Gynt
serenadını
yazdıgı
1
875
yılı
onun
Süiti'ndeki Solveg'in şarkısını

mutlu yıllarından biriydi: Evleneli bir
iki yıl olmuş, gelecege umutla
bakıyordu.
1 878'de üfleme çalgılar için yazdıgı
ikinci serenadından daha çok çalınan
ve sevilen bu eseri beş bölümlüdür: 1 .
Bölüm orta hızda (Moderato) ve sonat
formundadır; alışılmamış yumuşaklıkta
bir özlemi duyurur. Dvorak'ın melodi
}'aratmaktaki ustalıgı, Serenad'ın klasik
kalıbını diger romantik bestecilerden
daha iyi çagın diline uygulayışı birinci
temada hemen belirginleşir. 2. Bölüm
(Valse) bu başarıyı daha da iyi sergiler:
Degişen tonalitelerin yogunlugu ve
anlamı dinleyiciyi şaşırtır, ancak
rahatsız etmez. 3. Bölüm (Scherzo)
başlangıçta canlı (Vivace) tempoda
olmasına karşın, yavaş yavaş birinci
bölümün melankolik havasına uyar. 4.
Bölümde, agırca tempoda (Larghetto)
bir önceki bölümün teması -tam karşıt
olarak- algılanır. Ancak Mozart'ın bazı
agır bölümlerini anımsatan ince bir
hüzün egemendir. Neşeli ve canlı
(AIIegro vivace) tempodaki son
bölümde (Finale) ise Larghetto'nun
duygulu teması bir anı gibi geçer.
Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müzigi"
serenadındaki gibi hem bir dörtlü,
hem de orkestra tarafından
yorumlanabilecek kadar sade, fakat
dılhice bir yapıdaki Serenad, birinci
bölümün (Moderato) ilk teması ile
sona erer.
Eser ilk kez 1 0 Aralık 1 876'da Prag'da
Adolf Cech yönetimindeki Prag
Filarmoni Orkestrası üyeleri
tarafından seslendirilmiştir. (Süre 32')
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LEOS JANAC E K ODA ORKESTRASI
LEOS }ANACEK CHAMBER ORCHESTRA
-------

Mysliveçek: Sinfonia

]osefMyslivecek (1 737-1 781 )
Sinfonia, La Majör Sinfonia in A Major
Allegra
Andante
Presto

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756-1 79 1 )
Divertimento, Re Majör, KV I 36 Divertimenco in D Major, KV 1 36
Allegra
Andante
Presto

Antonio Vivaldi ( 1 6 78-1 74 1 )
Keman ve Viyolonsel için Konçerto, S i Bemol Majör
Concerro for Violin and Cello in B Fiat Major
(RV547 - F IV/2 - P388 - M35)
Allegra moderato
Andante
Allegra mo/to

Ara Imermission
John /re/and (1 879-1 962)
Yaylı Çalgılar için Concertino Pastorale Concertino Pascorale for Strings
Ec/ogue
Threnody
Toccata

Leos]anacek ( 1 854-1 928)
Yaylı Çalgılar için Süit Suite for Strings
Moderato
Adagio
Andante con moto
Presto - Andante - Presto
Adagio
Andante
St. lrene Church , 7 .00 pm

BilEING

Katkılarından dolayı BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP'a tqekkiirederiz.
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Prag'da zengin bir demircinin oglu
. olarak dogan Çek besteci Josef
Mysliveçek hayatının önemli bir
bölümünü ltalya'da geçirdigi için,
müzik yazarı Alfred Einstein tarafından
"ltalyanlaşmış Senfonici" diye
tanımlanır. Iyi bir egitim gören ve
burada keman ögrenmesine de izin
verilen Mysliveçek, Prusya savaşından
sonra babası ölünce, aile işini
kardeşine devrederek kendini tümüyle
müzige adadı; Habermann ve Seger
gibi ünlü ögretmenlerden ders aldı ve
1 763'te Venedik'e giderek Pescetti'nin
ögrencisi oldu. Özellikle ltalyan
operaları müzigi ve sözleri üzerine
çalıştı. Sonra da bir süre Parma'da
yaşarken - 1 4 yaşındaki Mozart'ı ses
ustalıgıyla büyüleyen- ünlü soprano
Lucrezia Aguari ile bir aşk macerası
oldu. 1 767'de opera alanında ilk
başarısına Napali'de erişti ve tüm
ltalya'da ünü arttı. Operaları tüm
ltalya'da, hatta Avrupa'da oynanmaya
başladı. Daha sonra Mozart ile tanışan
besteci 1 777'de agır hastalandı ve
yanlış bir ameliyat sonucunda burnunu
kaybetti. Son yıllarını sefalet içinde
geçiren Mysliveçek Roma'da öldü.
ltalya'da isminin zorlugu nedeniyle
"Venatorini", ya da "ll Divino Boemo"
(Ilahi Bohemyalı) diye çagrılan
bestecinin eserleri ilgi görmüş, hatta
Mozart onun sanatlarını, "Memnun
etmek için yazılmış, güç degil ama çok
etkili" diye tanımlamış ve kızkardeşine
ezberlemesini ögütlemişti... 30 kadar
opera yanında çalgı müzigine de önem
veren, Mannheim okulunun stilini
tümüyle tanımamakla birlikte buna
yakın örnekler yazan Mysliveçek
Napoli Opera Sinfonia'ları tarzında
eserler bestelemeye başlamıştır. Bir
opera uvertürü olarak degerlendirilen
bu opera sinfonialarını daha sonra üç
bölümlü düzenleyerek, operalar
dışında, konserlerde de çalınmasını
saglamış, bu arada sürekli bas
unsurunu geliştirerek bas çalgılara
uygulamıştır. Onun Mannheim stiline
benzer biçimde, hızlı (AIIegro) - agırca
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(Andante) - çok hızlı (Presto) bölümlü birkaç çalgıya sola görevi verdili
ve La tonundaki bu Sinfonia'sı,
konçertolarının çalunu bu
bestecinin ltalya'da yazdılı ese;lerin en gençkızlardan oluşturdulu solistler
güzel örneklerinden biridir. (Süre 1 O') ve orkestra ile ilk kez
seslendirmiştir.
----__-__-__---------1
Yine ltalyan konçerto stiline uygun
M ozart: D ive rtim ento
-------i olarak hızlı-alır-hızlı tempolarda
Wolfgang Amadeus Mozart, "Salzburg düzenlenen konçertonun 1 . Bölümü
neşeli (AIIegro) tempoda bir tutti ile,
Senfonileri" adı verilen üç
Oivertimento'yu 1 3 yaşında
parlak biçimde başlar. Eserin bu en
bestelemiştir. Bir kuartet biçiminde
uzun bölümü Vivaldi'ye özgü tipik
yazılan ve uzun yıllar pek çalınmayan
tuttilerle renklenir. Ayrıca sola
bu eserler, günümüzde her oda
keman ve viyolonselin birbirini
orkestrasının repertuarında yer alır.
izleyen pasajları, forte-piano
O çalın ellence müziklerinin en güzel nüanslarla da süslenir.
örneklerinden olan 1 36 Köchel sayılı
2. Bölüm a1ırca (Andante) tempoda,
Divertimento, ltalyan "Bel Canto"
kemanın düşüneeli solosu ile başlar.
tarzındaki güzel melodileriyle
Orkestranın geri plandaki eşlilinde,
seçkinleşir.
viyolonselin de katkısıyla duygulu bir
Re majör tonda neşeli (AIIegro)
diyalog oluşur. Bunu, özellikle
tempodaki 1 . Bölüm, ilki kısa, ikincisi
kemanın yalvaran tiz sesi ile,
uzun iki temanın birbirleriyle
viyolonselin teselli edici kalın tınısının
orantıları yönünden daha çok Michael kontrastı destekler.
Haydn'ı andırır. Özellikle iki kemanın
3. Bölüm, çok neşeli (AIIegro molto)
konsertant rol aynadılı ve parlak,
tempoda bir tutti ile girer. Kemanın
gösterişli pasajlarla belirginleşen bu
çevik solosuna viyolonsel de katılır.
bölümde temalar minör tonda
Virtüoz pasajlarla gelişen fınal yine
kesintiye u1rar. Aıırca (Andante)
güçlü bir tutti ile sona erer.
tempodaki 2. Bölüm hülyalı atmosferi, (Süre 1 5')
şarkı söylerken yaşayan duygulu
cümleleriyle, kemanların oktavlarla
Ireland: Concertino Pastarale
duyurdukları ezgisiyle seçkin1eşir.
3. Bölüm, duraklama yapmadan süren
Ingiltere'nin Bowdon kentinde dolan.
çok hızlı (Presto) tempodaki kısa fınal küçük yaşta anne ve babasının ölümü
ise, akarların şakacılılı ve
ile mutsuz bir çocukluk geçiren
beklenmeyen fugato partileriyle ilgi
besteci, piyanist, ölretmen John
çeker. (Süre 1 5').
(Nicholson) lreland'ın bu yalnızlılı
kişiiiiini de oldukça etkilemiştir.
Hayatındaki bu güvensizlik duygusu
Vivaldi: Konçerto Si Bemol Majör
onun tüm eserlerini olumsuz
Fanna, bir keman ile herhangi bir
yönlendirememişse de, onun katı
veya birkaç diler sola çalgı için
özeleştirisi, insanlardan uzaklaşma
isteli çok kez üstün gelmiştir. Ancak
orkestra ·konçertolarını IV. bölümde
yolun bir elitim gören lreland,
toplamıştır. Bu 1 6 konçertonun çolu
1 893'te Kraliyet Müzik Okulu'na
Si bemol majör tondadır; ancak bir
girerek önce Frederick Cliffe ile
keman ve bir viyolonsel için yazılmış
piyano ölrenmeye başlamıştır.
tek konçerto vardır. Usta bir keman
1 897'den sonra da -oldukça katı
virtüozu olan Vivaldi bu çalgıya daha
metodla ders veren- Stanford ile
çok önem vermiş, ilk konçertolarını
kompozisyon ölrenimi gören lreland
keman için bestelemiştir. Keman ve
duygusal yönden ezilmiş, ancak hayata
viyolonsel için Si bemol majör
atıldıktan sonra ölretmenini saygıyla
konçertoyu 30 yıl yönettili Ospedale
anmıştır. Yaşamını organist ve koro
della Pieta'da yazdılı sanılmaktadır.
şefi olarak kazanan, 1 904- 1 926
Genellikle Venedik soylularının evlilik
arasında Chelsea'da oturan lreland,
dışı kızlarının gönderildili bu
kuşalının önde gelen temsilcilerinden
yetimhane Vivaldi sayesinde üstün
nitelikli bir müzik okulu haline
sayılır. 1 923- 1 939 arasında Kraliyet
Müzik Okulu'nda kompozisyon
gelmiş; besteci orkestra eşlilinde
· �

ölreten, Arnell, Britten, Searle gibi
müzikçileri yetiştiren, evlendili hafta
eşinden ayrılarak kendi deyimiyle bu
tehlikeden kurtuldulunu belirten
besteci, arkadaşiıia daha çok önem
vermiş, önemli eserlerini onlar için
yazmıştır. lreland'ın yayınlanmış
besteleri de 50 yıllık bir süre içinde
yazılmıştır. Özellikle senfonik
prelüdler, rapsodiler, uvertürler,
piyano ve orkestra için eserler, dini ve
dindışı koro eserleri, piyano için
sanatlar ve parçalar, org için süitler
yazan lreland, gençiilinde Brahms'a
yakın stilde bestelemiştir. Sonraları
Debussy, Ravel ve Stravinski'den de
etkilenmiştir.Oigunluk çalı eserlerinde
ise daha çok Elgar'a yaklaşan bir Ingiliz
lirizmi sezilir.
lreland'ın orkestra alanındaki eserleri
daha az sayıda olmasına karşın daha
saygındır: Ölrencisi ve arkadaşı Helen
Perkin için yazdılı piyano konçertosu
( 1 930) ve 1 939'da yazdılı yaylı çalgılar
için Concertino Pastarale (Pastoral
Konçertino) bugün de yaşayan ve 20.
yüzyıl Ingiliz müzilinin klasiklerinden
olan eserlerdir. Bu eserlerden
özellikle Concertino Pastarale ifade
zenginiili ile şiirsel fantezinin ustaca
bir karışımını yansıtması yanında
şaşmaz bir teknili de sergiler. Üç
bölümden oluşan bu ufak Pastaral
Konçerto, çoban kasidesini tanımlayan
Ecloque ve bir cenaze şarkısını anlatan
Threnody'den sonra çaldaş biçimde
işlenen klasik Toccata formuyla sona
erer. (Süre 1 8')
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]anacek: Süit
Janacek 1 877 yılında besteledili bu
gençlik eserinde önce klasik formları
bölüm adları olarak almış; süitin altı
bölümünü 1 -Prelüd, 2-AIIemande, 3Sarabande, 4-Scherzo, 5-Air, 6-Finale
olarak sıralamıştır. Ancak daha sonra
bunları hızı belirleyen tempo
başlıklarıyla deliştirmiş ve eser
1 926'da Brno'da bu şekilde
yayınlanmıştır.
Janacek bir yıl sonra, 1 878'de
besteledili yaylı çalgılar için ldil adlı
eseriyle birlikte bu süitini, daha
sonraki mektuplarında şöyle açıklar:
"Iki kızkardeş gibi birbirlerine
benzeyen bu eserler benim, dünyayı
henüz sert ve acımasız görmedilim
gençlik yıllarımın -ki dünya her zaman
acımasız kalacaktır- ümitlerimin,
rüyalarımın yaylı çalgılarda yumuşak
biçimde yansımasıdır. Bazan bunda
ileri gittilimi, partisyona pekçok duygu
kattılım ı düşünürüm; ancak genç ve

romantik bir insanın bu suçu
affedilebilir. Fakat bu müzik artniyetsiz,
benim içimden öyle doldulu için
gerçektir ve benim 'kendim'dir".
1 . Bölüm orta (Moderato) tempoda,
enerjik karakterde ve unison
yorumlanan bir başlangıç motifıyle
gururlu havada başlar. Daha sonraki
bölmede, orta seslerin zengin
kromatizmi ile en çok. o günlerde
Brno'da yorumlanan Wagner'in
lohengrin operasını anımsatır. 2.
Bölüm Adagio ve 3. Bölüm Andante
con moto'nun ise ölçü, tempo ve
karakter bakımından -daha önce
Barok Danslar olarak adlandırıldılı
AIIemande ve Sarabande ile hiç bir
ilişkisi sezilemez. Ancak 4. Bölümün üç
bölmesinin (Presto-Andante
Presto'nun), Presto'daki sert aksanlı
teması ve ona karşıt oluşturan sakin
(Andante) tempolu Trio bölmesi, her
ne kadar alışılmamış biçimde olsa bile
tam bir geleneksel Scherzo tipindedir.
S. Bölümün (Adagio) alır bir arya

(Air) biçiminde sunuluşunda, solo bas
yaylılarla peslerdeki keman ezgisinin
kendinden geçen hülyalı ve hüzünlü bir
resitatif (konuşma) tarzındaki diyalogu
etkin olur. 6.Bölüm Andante ise orta
hızda ve üç bölmeli bir fınaldir. Ana
tonalite Sol minörden tehlikeli biçimde
uzaklaşan, Si minörde yansıyan ve bu
alırca temposuyla fınal havasına da
uymayan bölüm, Smetana'nın
"Brandenburglular Bohemya'da"
operasını ve "Vatanım" senfonik
şiirleri dizisinden "Vişerad" motifini
anımsatır. (Süre 1 8')

••

••

TECRUBEYLE GELEN GUVEN
TEKNOLOllYLE GELEN KALITE
AYGAZ
•

•
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LE PUTTE VENEZIAN E DI VIVALDI
Kemanlar Violins
MICHELA BERGAMASCO - AGATA BORGATO - NERIS COPPETTA
SERENA BICEGO - PAOLA GORZA - ELISABETTA BEGHIN

-------.
Viyolalar Violas
ELISABETTA SAOTTINI - ADRIANA TERZO

VIVALDI'NIN
VENEDIKLI GENÇKIZLARI
VIVALDI'S
VENETIAN MAIDENS

------� ·• 1 4. Yüzyılın ortasından itibaren
Viyolonseller Cellos
MARZIA SAOTTINI CLAUDIA DALLA MONTA

Venedik'te, dört tane yetimhane vardı.

Kontrbas Double bass
GIORGIA PELLARlN

yetimleri, gayrimeşru veya terkedilmiş
kızları, fakir ailelerin evlilik dışı olmuş
kızlarını barındırıyordu. Bunlardan biri
olan ve devlet tarafından 1 346'da
kurulan Piet:a Vetimhanesi bir mütevelli
heyetince idare ediliyor ve 1 738'de yüz
kadar genç kızı barındırıyordu.
Gençkızlar iki gruba ayrılmıştı: Figlie di
comun (halk tabakasına ait olanlar)
olarak adlandırılanlar genel bir etitim
görüyor, Figlie di coro (korist veya
müzisyen) olanların etitimi ise özellikle
müzite dayanıyordu. Bunlara şarkı
söylemek, solfej ve çalgı tekniti tam bir
piramit sistemi ile ötretiliyordu. Ünlü
müzisyenler sadece en iyi ötrencilere
ders veriyor, onlar da daha aşatı
sınıftakileri etitiyor ve bu düzen alt
sınıftakilere kadar iniyordu. Antonio
Vivaldi, keman ötretmeni ve konser
yöneticisi olarak bütün sistemi kontrol
ediyordu. Bu genç kızların verdikleri
konserler zamanla hem Venedikli
asiller, hem de kenti ziyaret eden
yabancılar arasında büyük ün kazandı.
Charles de Brosses anılarında Pieta
orkestrasının diter yetimhane
orkestralarından, hatta Paris Opera
orkestrasından bile daha iyi oldutunu,
birinci kemanı çalan Chiaretta adlı kızın
ltalya'nın en iyi kemancılarından biri
oldutunu yazar.
Eter kesin kurallar bu gençkızlar
orkestrasının yetimhane kilisesinin
dışında çalmalarını yasaklamamış
olsaydı bugün, yaylı çalgılar için çok
daha zengin ve özgün bir müzik
gelenetine sahip olabilirdik. Vivaldi'nin
Venedikli Genç Kızlar Orkestrası,
Centro di Coordimento tarafından
yeniden canlandırılmıştır. Vivaldi'nin
müzitinin Vivaldi'nin kilisesinde
Vivaldi'nin Genç Kızları tarafından
yorumunu, dünyanın en inanılmaz ve
ünlü sahnesi olan Venedik kentinde
dinlemek hem tarihi, hem de sosyal

-------1 Yardım kurumları olan bu yerler
_

Klavsen Harpsichord
OlANELLA BISELLO

Antonio Vivaldi ( 1 678- 1 74 1 )
Largo (Mevsimler'in Kış Bölümünden), Mi Bemol Majör Op.8 No.4
I.argo (Winter from the Four Seasons) in E Fiat Major üp. S No.4

(Fl/25 1 RV297 1 P442 1 M79)

Solist Soloist: Michela Bergamasco, keman violin
Antonio Vivaldi
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Do Minör
Concerto for Strings and Harpsichord in C Minor

(FXI/8 1 RV120 1 P427 1 M30)
Allegro non mo/to
Largo
A/legro

Antonio Vivaldi
Keman, Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Si Bemol Majör
'

Concerto for Violin, Cello, Strings and Harpsichord in B Fiat Major

(FIV/2 1 RV547 1 P388 1 M35)
Allegro
Andante
Allegro mo/to

Solistler Soloists: Michela Bergamasco, keman violin
Marzia Saottini, viyolonsel cello
Antonio Vivaldi
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Majör "Alla Rustica"
Concerto for Strings and Harpsichord in G Major "Alla Rustica"

(FXI/1 1 1 RVI 5 1 1 P I 43 1 M49)
Pre.rto
Adagio
A//egro

Ara lntermission
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Antonio Vivaldi

Keman, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, La Minör Op.3 No.6
Concerto for Violin, Strings and Harpsichord in A Minor Op. 3 No.6

(Fl/1 76 1 RV356 1 PI 1 M4I I )
Allegro
Largo
Presto
Solist Soloist: Michela Bergamasco, keman violin

Antonio Vivaldi

2 Keman, Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Minör Op.3 No.2
Concerto for 2 Violins, Cello, Strings and Harpsichord in G Minor Op. 3 No.2

(FIV/8 1 RV5 78 1 P326 1 M407)
Adagio e spiccato
Allegro
Larghetto
Allegro
Solistler Soloists: Agato Borgato - Serena Bicego, kemanlar violins
Marzia Saottini, viyolonsel cello

Antonio Vivaldi

• As from the mid- ı4rh century, Yenice
boasted four Hospitals there being
charitable institutions for orphaned or
iliegitimare girls, foundlings and the
female offspring of poor families. The
Pieta Hospital, established in 1 346, was
founded by the State and run by a Board
of Trustees. By ı 7 3 8 it housed about
1 00 "putte" or maidens.

Keman, Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Re Majör Op.3 No. l
Concerto for 4 Violins, Cello, Strings and Harpsichord in D Major Op.3 No. ı
(FIV/7 1 RV549 1 PI46 1 M406)
Allegro
Largo e spiccato
Allegro
Solistler Soloists:
Michela Bergamasee - Agata Borgato - Serena Bicego - Paola Gorza, kemanlar violins
Marzia Saottini, viyolonsel cello
4

Michela Bergamasco, Antonio Vivaldi'ye ait olan ve S.M. della Pieti EnstitüsU'nün
izniyle kullanılan 1 752 yapımı bir Petrus Guamerius kemanla çalmaktadır.

Michela Begamasco is playing with a Petrus Guarnerius violin dated 1752 which was belonging to
Anronio Vivaldi. The instrument is a valued donation of the Istituzione di S.M. della Pieta.

1 .7. 1 994, Aya

büyük bir olaydır. Çok yetenekli
müzikçilerden kurulu olan Vivaldi'nin
Genç Kızları Orkestrası, özgün
kuruluşları, geniş repertuarları ve 1 8.
yüzyıl Venedik stili giysileriyle ltalya
içinde ve dışında birçok konser salonu
ile müzik etkinliginde konser vermiş ve
büyük ilgi toplamıştır.

Irini Müzesi, 1 9.00 St. Irene Church,

7.00 pm
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The girls were divided into two
categories: The "fıglie di comun" or
commoners, receiving a general
education, and the "fıglie di coro",
chorisrers or musicians, whose educarion
was specifıcally musical. The larter were
taught singing, solfeggio and
instrumenral technique i n a stricdy
pyramidal system: Celebrated masters
tutored the more advanced pupils who in
turn taught the lower courses and so on
downwards to beginners. Antonio
Yivaldi, as a violin teacher and concert
master, masterminded the operation.
Attendance at the public concerts offered
to the public by his Putte became a must
for the Yenerian dignitaries and visitors
of high standing. Charles de Brosses
claimed that the Pieta orchestra, which
he considered better by far than those of
the other Hospitals, was even superior in
perfection to the ürehescra of the Opera
de Paris, and that the fırst violin, a girl
by the name of Chiaretta, ranked
amongst the best violinists in ltaly.
If strict rules had not prevented the
Putte from performing outside the
Chapel of the Hospital, we mig ht now
have a much richer and absolurely
original musical tradition for string
instrumenrs. The ürehescra of Yenerian
Maidens of Yivaldi has been revived by
the Cenrro di Coordimenro and lisrening
to Yivaldi's music in Yivaldi's church,
played by Yivaldi's Maidens is an unique
event of great historical and social
authenricity in the most incredible and
prestigious stage the world can boast:
The city of Yenice.
Le Putte di Yivaldi , an ensemble
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composed of excellent musicians, has
performed in a great number of concerts
and musical events in the most
important national and i nternational
venues. The originality of i ts formation,
the vast repertoire and the original 1 8th
century Yenerian costumes contribute to
making their performances an
extraordinary event.

MICHELA BERGAMASCO
• Ünlü kemancı Salvatore
Accordo'nun ögrencisi olan
Bergamasco, Parma'daki A. Boito
Konservatuarı'nı Alessandro
Simoncini'nin sınıfından yüksek
dereceyle bitirdi. Iki yıl süreyle Parma
Konservatuar Orkestrası'nda
konsertmaysterlik yaptı ve ayrıca
orkestra eşliginde Mozart'ın keman
konçertosunu (K2 1 9) seslendirdi.
Franco Gulli ile Massimo Marin'in
ihtisas kurslarına katıldı; Trieste
Üçlüsü, Massimiliano Damerini ve
Genç ltalyan Dörtlüsü ile oda müzigi
çalıştı. Iki yıl süreyle Fivizzano
Dörtlüsü ile Dario De Rosa'nın
kurslarına katıldı; konsertmaysterlik
için burs kazandı.
1 99 1 yılında Si ena' daki Chigiana
Akademisi'nde kemancı Boris Belkin
ile çalıştı ve ll Quadrivio kurumu
tarafından verilen " 1 99 1 'in Ümit
Veren Genç Sanatçısı" ödülünü aldı.
Yedi ay süreyle Almanya ve Güney
Amerika turnelerine katıldıgı Padova
ve Veneto oda orkestralarının
sınavında birinci, Milano "l Pomeriggi
Musicali" Orkestrası ile Milano La
Scala Opera Orkestrası sınavında da
ikinci oldu. 1 993'de de Trieste'deki G.
Verdi Operası'nın sınavında birinci
oldu ve halen bu kurumda çalışmasının
yanısıra "Le Putte Veneziane di
Vivaldi" oda müzigi toplulugu'nun
keman solistligini de yapmaktadır.
Michela Bergamasco, La Scala
(Milano), San Carlo (Napoli), Bibiena
(Mantova) ve Santa Cecilia (Roma)
gibi ltalya'nın en önemli salonlarının
yanısıra Monaco, Frankfurt,
Düsseldorfda da resitaller verdi.
•

Michela Bergamasco, a student of

the violinist Salvarare Accordo, studied
at the A. Boito Conservatoire, Parma,
with Alessandro Simoncini and

graduated with honours. She was the
leader of the Parma Conservatoire
ürehescra for two years and alsa
performed Mozart's violin concerto
(K. 2 1 9) as soloist with the same
orchestra. She attended the master
courses of Franco Gulli and Massimo
Marin, and studied chamber music with
Trio di Trieste, Massimiliano Damerini,
Young Italian Quartet, Fivizzano
Quartet and Dario De Rosa. She alsa
had a scholarship for improving her ski ll
as leader.
In 1 99 1 she worked with Boris Belkin
at the Siena Chigiana Academy and
receive the "Promising Young Artise of
1 99 1 " award given by Il Quadrivio.
Michela Bergamasco was the fırst
winner of the auditions of the Padova
and Yeneta chamber orchestras with
which she toured in Germany and South
America for seven months. She was the
second winner of the auditions for I
Pomeriggi Musicali , Milana as well as
La Scala di Milana opera orchestra. In
1 993 she won the examination of the
Verdi Conservatoire, Trieste where she
stili works. She is alsa the violin solaise
of "Le Putte Veneziane di Vivaldi "
Ensemble.
Michela Bergamasco has given recitals
in major concert halis in ltaly such as La

olarak tanınan ve Münih'te 1 74 1 'de
yoksulluk içinde ölen ltalyan Antonio
(Lucio) Vivaldi, çagdaşları arasında en
özgün ve etkili besteci olarak Barok
konçerto stilinin temelini kurmuş;
müzik stili, keman teknigi, orkestra
anlayışıyla örnek olmuş, "Program
müzigi" denilen türün de öncülügünü
yapmıştır. Avrupa'da önce büyük Bach
tarafından degeri anlaşılan Vivaldi'nin
form berraklıgı ve renkli tınısı ile
seçkinleşen eserleri, ölümünden sonra
Avrupa kitapilkiarında kalmış,
unutulmuştur. Ancak 1 926'1ardan
sonra Piemonte manastırında ele
geçen 1 9 opera, 300 konçertoyu
kapsayan büyük koleksiyondan başka
Torino Ulusal Kitaplıgı'nda Venedik
yıllarına ait notaların bulunması büyük
bir araştırmaya neden olmuş; sayısı
SOO'ü aşan konçerto, 52 sinfonia, 90'a
yakın sonat, 45'i aşkın opera, yedi
mes, 54'den fazla psalm ve motet, üç
oratoryo, 4 1 solo kantat, sekiz
serenat gibi eserlerin ayrılması,
numaralanması için çalışmalar
yapılmıştır.
1 839'da yayınlanan A. Fuchs'un
oldukça eksik olan Tematik Dizisi'ni
saymazsak önce ltalyan Vivaldi
Enstitüsü kurucusu Antonio Fanna,
Ricordi yayınevi için hazırlanan
Vivaldi'nin eserlerinde kullandıgı
sistemde "F" harfinden sonra romen
rakamıyla l'den Xli'ye kadar türlerine
göre ayırmış, sonra her türü kendi
içinde numaralamıştır. 1 947'de ltalyan
besteci G.F. Malipiero Roma'da
yayınladıgı düzende "M"; 1 948'de
Marc Pincherle Paris'te basılan
katalogunda "P"; Peter Ryom'un 1 947
yılında Leipzig'de hazırladıgı sistemde
"R" harfi eser numaralarının önünde
yer almaktadır. Bütün bu sistemlerin
kullanıldıgı günümüzde Vivaldi, plak
endüstrisinin de yardımıyla
1 950'1erden beri bir Rönesans çagı
yaşamakta, ona gösterilen ilgi, özellikle
gençler arasında giderek artmaktadır.

Scala di Milano, San Carlo (Naples),
Bibiena (Mantova) and Santa Cecilia
(Roma) as well as in Monaco, Frankfurt
and Düsseldorf.

VIVALDI
1 675'de Venedik'te dogan, kızıl saçları
nedeniyle Kızıl Papaz (Prete rosso)

Largo
Vivaldi'nin Op.8 olarak numaralanan
ve "ll Cimento deii'Armonia e
dell'lnventione" (Armoni ve Buluşun
Denemesi) başlıgını taşıyan 1 2
konçertonun ilk dördü, ünlü
Mevsimler'i oluşturur. 1 725'te
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Amsterdam'da Le Cene yayınevince
verdigi konçertolarının çogunu bu
bölüme bir kontrast oluşturur. 3.
basılan eserde ayrıca, Vivaldi'nin
genç kızlardan oluşturdugu solistler ve
Bölüm yine 4/4'1ük ölçüde ve Do
yazdıgı soneler de yer almıştır. Bu
orkestra ile ilk kez seslendirmiştir.
minör tonda, ancak çabuk (AIIegro)
soneler partisyon üzerinde harflerle
Yine !talyan konçerto stiline uygun
tempodadır. Belirgin ve yükselen bir
işlenmiş ve dört mevsim, uygun
olarak hızlı-agır-hızlı tempolarda
tutti ile başlar ve eseri neşeyle sona
şiirlerle belirginleştirilmiştir. Vivaldi
düzenlenen konçertonun 4/4'1ük
erdirir. (Süre 7')
bundan başka mevsimleri de kendi
ölçüdeki 1 . Bölümü neşeli (AIIegro)
karakterine göre tonalitelerde işlemiş, r-------� tempoda bir tutti ile, parlak biçimde
Si Bemol Majör Konçerto
başlar. Eserin bu en uzun bölümü
her mevsimi hızlı-agır-hızlı düzenine
uygun olarak solo keman, yaylı çalgılar Fannna, bir keman ile herhangi bir
Vivaldi'ye özgü tipik tuttilerle
ve sürekli bas için üç bölümlü
renklenir. Ayrıca solo keman ve
veya birkaç diger solo çalgı için
konçertolarla canlandırmıştır.
orkestra eşliginde yazılan konçertoları viyolonselin birbirini izleyen pasajları,
Bu olatanüstü eserin en sistemli
forte-piano nüanslarla da süslenir.
IV. bölümde toplamıştır. Bu 1 6
olarak canlandırılanı da Kış'tır. Ciddi
Yine 4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm agırca
konçertonun çogu Si bemol majör
Fa majör tonda yazılan Kış başlıklı
(Andante) tempoda, kemanın
tondadır, ancak bir keman ve bir
konçertonun (agır) Largo bölümü ise
düşüneeli solosu ile başlar.
viyolonsel için yazılmış tek konçerto
evde, ocak başındaki keyfi anlatmak
Orkestranın geri plandaki eşliginde,
vardır. Usta bir keman virtüozu olan
için daha sıcak bir tonda, Mi bemol
viyolonselin de katkısıyla duygulu bir
Vivaldi bu çalgıya daha çok önem
majördedir. 4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm vermiş, ilk konçertolarını keman için
diyalog oluşur. Bunu özellikle kemanın
Largo'da solo keman, yagmuru
yalvaran tiz sesi ile, viyolonselin teselli
bestelemiştir. Keman ve viyolonsel
pizzicatolarla yansıtan yaylı çalgıların
edici kalın tınısının kontrastı destekler.
için Si Bemol Majör Konçerto'yu 30
eşliginde nefıs bir ezgi duyurur. Bu
3/S'Iik ölçüdeki ve hafif (Leggerissimo)
yıl yönettigi Ospedale della Pieta'da
dinlendirici ve rahat hava notalarıo
yazdıgı sanılmaktadır. Besteci orkestra başlayan 3. Bölüm çok neşeli (AIIegro
molto) tempoda bir tutti ile girer.
üzerine yazılı şu satırlada da
eşliginde birkaç çalgıya solo görevi
desteklenir: "Günler sakin ve mutlu
ocak başında geçer. Dışarda yagmur
herkesi ıslatırken, birçokları buzda
düşmernek için dikkatle yürürken."
(Süre 3')
Do Minör Konçerto
Antonio Fanna'nın kataloguna göre
"Yaylı Çalgılar için Konçertolar ve
Sinfonialar" (Concerti e Sinfonie per
Archi) bölümünü belirten Xl rakamıyla
gösterilenler arasında sekizinci
sıradaki Do Minör Konçerto,
Vivaldi'nin 259 eserinin ortaya çıktıgı
Torino kitapligında bulunmuştur.
Vivaldi'nin Concerto Grosso stilini
daha geliştirerek birlikte çalışı, tuttiyi
tekrarında ton degişimleri ile
renklendirmesi, partileri daha virtüoz
oluşturması bu konçertoda da
izlenebilir.
Geleneksel hızlı-agır-hızlı formuna
göre düzenlenen bu konçerto da üç
bölümlüdür. 1 . Bölüm Do minör
tonda, 1 2/S'Iik ölçüde, pek de hızlı
olmayan (AIIegro non molto) tempoda
güçlü ve canlı bir tutti ile başlar; tema
tekrar edilerek daha da
belirginleştirilir. 2. Bölüm yine güçlü
bir tutti ile girmesine karşın ilginç bas
partisi ile seçkinleşir. 4/4'1ük ölçüdeki
bu agır (Largo) bölüm özellikle
duygusal ve hüzünlü havasıyla diger iki
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Kemanın çevik solosuna viyolonsel de
katılır. Virtüoz pasajlarla gelişen final
yine güçlü bir tutti ile sona erer.
(Süre l l ')
Sol Majör Konçerto
Vivaldi'nin çogu orkestra için, özellik
konçerto stilinde yazılan eserlerinin
bazıları, konçerto ya da Sinfonia
başlııından başka bir başlık ta içerir.
Bu arada hamileri, patronları için
acele yazılıveren tören eserlerinden
başka, Vivaldi bazı konçertolarına,
teknik ya da havasının özelliklerini
belirten isimler de vermiştir:
Tekniıini anlatanlara, oktavlı pasajları
içerene "L'Ottavia"; havasını,
ortamını belirtilenlere de "La
Pastorella" (Çoban kızı), "L'amoros"
(Aşık), "ll Piacere" (Keyif) ve
"Concerto alla Rustica" gibi
konçertolar örnek gösterilebilir.
Köy tarzında, köyde oldugu gibi sade
anlamına gelen Alla Rustica başlııı ile
belki de yalın, ancak rahat bir ortam
yaratmak isteyen Vivaldi'nin bu
kısacık. ancak çekici konçertosu da üç
bölümlüdür. 1 . Bölüm 9/S'Iik basit
ölçüde Sol majör tonda ve çok hızlı
(Presto) tempodadır. Güçlü tuttide
tekrarlarla oluşan çekici tema ikili
akorlarla yansıtılır. 3/4'1ük ölçüdeki 2.
Bölümde, dikkatli bir aıırlıktaki
(Adagio) tempoda, her iki akoru
izleyen kısa birer susla kesilerek
pastoral bir hava oluşturulur. 2/4'1ük
ölçüdeki, neşeli (AIIegro) tempodaki
3. Bölüm ise, Bach ve Telemann'ın da
kullandııı Polonya stilindeki canlı
yapısıyla sona ulaşır. (Süre 4')
La M inör Konçerto

1 703 yılında papaz ünvanını alan, aynı
yıl astım hastalııı nedeniyle Mes'leri
akutmaktan kurtularak kendini
tamamen bestelerine veren Vivaldi,
Op.3 olarak numaralanan L'Estro
Armonico'yu (Uyumlu Esin) yazmış ve
Avrupa'da turnelere çıkarak. özellikle
Paris ve Amsterdam'da bu
konçertoları bizzat yorumlamıştır.
Dizinin 6. Konçerto'su La minör
tondadır. 230 keman konçertosu
arasında bu tonalite ancak beş solo
keman konçertosu yazan Vivaldi'nin
bu eseri biraz hüzünlü bir etki yaratır.

4/4'1ük ölçüdeki 1 . Bölüm çabuk
(AIIegro) tempoda olmasına raımen
solo kemanın içli, lirik solosu ve
yumuşak arpejleri düşüneeli bir
havadadır. Orkestra tuttilerle hemen
kemanı cevaplar ve onu yeni
arayışlara, gelişmelere sürükler.
Konçertonun en kısa bölümü olan aıır
2. Bölüm (Largo), yine kemanın uzun
cümleleriyle bir romans karakterinde,
orkestranın çok hafif eşliıinde gelişir.
Solo kemanın şarkı söyler gibi
(cantabile) duyurduıu legato cümleler
bölümün karakterini pekiştirir. 3/4'1ük
ölçüde, çok hızlı (Presto) tempoda,
güçlü (forte) bir tutti ile giren 3.
Bölümde keman ile orkestra daha
aniaşmış ve daha uyumludur: Karşılıklı
solo-tutti cevaplarla nefes almadan
süren final yine başladııı gibi,
karamsarlıktan uzak parlak ve güçlü
sona erer. (Süre 8')
Sol Minör Konçerto
Vivaldi'nin 500'ü aşkın konçertosu
içinde ilk sırayı 254 keman
konçertosu alır. Ikinci sırada ise 30'a
yakın viyolonsel konçertosu vardır.
Vivaldi bununla da yetinmemiş, bu iki
çalgının başka uyumlarını da
denemiştir. Tabii bunda, ünlü bir
kurum haline getirdiıi "Yetim Genç
Kızlar Okulu"nda (Ospedale della
Pieta) çalgılarını virtüozlükla kullanan
gençkızların oluşturduıu orkestra da
büyük rol oynamıştı. Böylece Vivaldi
Dini Servis adı altında düzenlediıi bu
konserlerde türlü çalgı
kombinasyonları ile hem
Venediklileri, hem de yabancıları
hayran bırakmış, onların saygısını
kazanmıştı. Bu arada 1 705- 1 740
yılları arasında Amsterdam'da
Op. l 'den Op.20'ye kadar olan
eserleri yayınladı. Bunların içinde
1 7 1 1 'de bestelediıi sanılan Op.3
Estro Armonico (Uyumlu Esin)
�izisinin önemli bir yeri vardır. Bu 1 2
konçertoluk dizide keman ve diıer
çalgılar için Fanna katalcıunun IV.
bölümüne göre beş, solo keman için
Fl bölümüne göre yedi konçerto yer
alır. FIV bölümünde toplanan 1 6
konçerto arasında, iki keman ve
viyolonsel için yazılmış iki konçerto
bulunur. Bunlardan Sol minör
tondaki bu konçertonun dört

bölümlü olmak gibi bir ayrı özelliıi de
vardır. Konçerto aıır-çabuk-aıırçabuk formuna uygun, daha çekici
kontrastlarla gelişir.
4/4'1ük ölçüde, Sol minör tonda, yayı
sıçratarak çalınan aıır (Adagio e
spiccato) tempodaki 1 . Bölüm
özellikle güçlü bas vurgulamalarla
gelişir. Yine 4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm
neşeli (AIIegro) tempoda solistlerin
ustalııını sergiler. Özellikle çaıdaşları
arasında hem hayranlık. hem de
şaşkınlık uyandıran Estro Armonico
dizisinin Avrupa'yı geniş ölçüde
etkileyen konçertolarından biri olan
eserin 3. Bölümü ise orkestranın
akorlarıyla başlar: 3/4'1ük ölçüdeki,
agırca (Larghetto) tempodaki 3.
Bölümde solo çalgılar yine kısa
tekrarlı cümlelerle duygulu havayı
vurgular. 1 2/S'Iik ölçüdeki, neşeli
(AIIegro) tempodaki ve aynı Sol
minör tondaki 4. Bölüm de virtüoz
gösterilere sahne olur.
(Süre 1 0')
Re Majör Konçerto
Yine Estro Armonico'da yer alan ve
dizinin ilki olan (Op.3 No. l ) bu
konçerto, Pieta'nın kıziarına güvenen
Vivaldi tarafından dört keman ve bir
viyolonsel için bestelenmiştir.
Vivaldi'nin yazdııı -dört keman içinbeş konçerto arasında en parlak
tonalitede olanı, Re majör tondakidir.
Ancak Vivaldi burada yalnızca 1 .
Bölümde viyolonsele solo görevi verir,
diıer bölümlerde keman egemendir.
4/4'1ük ölçüdeki, Re majör tondaki 1 .
Bölüm neşeli (AIIegro) tempoda solo
çalgılarla, orkestranın bir diyalogu gibi
başlar. 3/4'1ük ölçüdeki, yayı sıçratarak
"pikeli" çalışlı ve aıır (Largo e
spiccato) tempodaki 2. Bölüm minör
tonda bir tutti ile girer; ancak solistler
hemen hüzünlü ezgiyi duyurmaya
başlar. 3/S'Iik ölçüdeki parlak Re
majör tondaki çabuk (AIIegro)
tempodaki 3. Bölüm ise solistlerin
canlı pasajlarıyla final neşesine yine
kavuşur. (Süre 1 O')
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LE PUTTE VEN EZIAN E DI VIVALDI
Kemanlar Violins

MICHELA BERGAMASCO - AGATA BORGATO - NERIS COPPETTA
SERENA BICEGO - PAOLA GORZA - ELISABETTA BEGHIN

Haydn: Adagio

• Daha çok senfonileri, kuartetleri ve
--------ı konçerto alanında da viyolonsel ve
Viyolalar Violas
piyano konçerto1arıyıa tanınan
ELISABETTA SACTTI NI - ADRIANA TERZO
--------ı . Haydn'ın dokuz keman konçertosu
yazdıgı da pek bilinmez. Haydn uzmanı
Viyolonseller Cellos
MARZIA SAOTTINI - CLAUDIA DALLA MONTA
Geiringer'in belirttigi, 1 789 yılından
-------� kalma Viyana gazetesindeki ilan o çagın
Kontrbas Double bass
degerierini göstermesi bakımından
GIORGIA PELLARlN
ilginçtir: "Viyanalı bir asılzade iyi keman
Klavsen Harpsichord
çalan ve güç piyano sonatiarına eşlik
OlANELLA BISELLO
edebilecek bir hizmetkar aramaktadır!"
O yıllarda bestecilik görevi yanında 1 O
l S müzikçiden oluşan bir orkestradan
da sorumlu olan Haydn, burada
tanınmış virtüozlara da sahipti:
Viyolonsel konçertolarını yazdıgı
Anton Kraft, korno konçertolarını
ithaf ettigi Karl Franz ve ltalyan
kemancı Luigi Tomasin i. Haydn'ın
yönettigi bu Esterhazy saray
orkestrasının konsertmaysteri olan
Luigi Tomasini ( 1 74 1 - 1 808) için dokuz
keman konçertosu yazdıgı
belirlenmekle birlikte, yalnız bunlardan
üçünün, bestecinin kendi düzenledigi
Franz]oseph Haydn ( 1 732-1 809)
katalogta yer aldıgı, ancak numara
Keman ve Yaylı Çalgılar için Serenat, Do Majör, Hob Vlla
taşımadıgı öne sürülür. Bunlardan Do
Serenade for Violin and Strings in C Major, Hob YIIa
Majör Keman Konçertosu, Haydn'ın
Adagio
1 769'dan önce besteledigi ve "Luigi
Solist Soloist: Michela Bergamasco, keman violin
için" başlıgını yazdıgı dört konçertonun
Antonio Vivaldi ( 1 6 78-1 74 1 )
ilkidir. 1 957-78 yılları arasında
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, La Majör
Haydn'ın
son katalogunu hazırlayan A.
Concerto for Scrings and Harpsichord in A Major
Van
Hoboken
bu konçertoyu "Hob
(FXI/4 1 RV1 58 1 P235 1 MB)
Vlla No. l " olarak işaretlemiştir.
A /legro mo/to
Andante mo/to
Üç bölümden oluşan konçertonun iki
A/legro
hızlı bölümü arasında yer alan agır 2.
Antonio Vivaldi
Bölüm Adagio zarif ve hüzünlü bir
Keman, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Majör Op.3 No.3
serenat havasındadır. Solo kemanla,
Concerto for Violin, Strings and Harpsichord in G Major Op.3 No.3
eşlik eden yaylı çalgılar büyük bir uyum
(FI/1 73 1 RV3 1 0 1 P96 1 M408)
içinde bu enstrümental şarkıyı
Allegro
gerçekleştirir. Keman soylu ve parlak
Largo
ezgiyi dile getirir, sonra ani bir
A/legro
pianissimo ile sona ulaştırır. (Süre S')
Solist Soloist: Michela Bergamasco, keman violin
Antonio Vivaldi
2 Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Minör
Concerto for 2 Cellos, Strings and Harpsichord in G Minor

(FIII/2 1 RV53 1 1 P41 1 1 M61)
Allegro
Largo
A//egro
Solistler Soloiscs: Marzia Saottini - Claudia Dalla Monta, viyolonseller eellos
Ara Incerrnission

Viva/di: La Majör Konçerto
Op. l 2 dizisinde yeralan ve Fanna'nın
Xl grupta Sinfonia'lar arasında
dördüncü olarak yer verdigi bu eser
"Concerto Ripieno" türünde, yani tüm
çalgı gruplarının soloya karşı beraberce
(tutti) katılabilecegi biçimde, yaylı
çalgılar ve klavsen eşligi (basso
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Antonio Vivaldi
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Re Majör Op. l 2 No.3
Concerco for Strings and Harpsichord in D Major Op. l 2 No.3

(FXI/42 1 RV1 24 1 P 1 5 7 1 M464)
Allegra
Grave
Allegra

Antonio Vivaldi
2 Keman,Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Re Minör Op.3 No. l l
Concerto for 2 Violins, Cello, Strings and Harpsichord in D Minor Op.3 No. l l

(FIV/1 1 1 RV565 1 P250 1 M41 6)
Allegra
Adagia e spiccata
Allegra
Larga e spiccata
Allegra

Solistler Soloists: Agato Borgato - Michela Bergamasco, kemanlar violins
Marzia Saottini, viyolonsel cello
Antonio Vivaldi
4 Keman, Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Si Minör Op.3 No. l O
Concerto for 4 Violins, Cello, Strings and Harpsichord in B Minor Op.3 No. l O

(FIV/10 1 RV580 1 P148 1 M415)
Allegra
Larga
Larghetta
Larga
Allegra

Solistler Soloists:
Michela Bergamasco - Agata Borgato - Serena Sicego - Paola Gorza, kemanlar violins
Marzia Saottini, viyolonsel cello
Michela Bergamasco, Antonio Vivaldi'ye ait olan ve S.M. della Pieta Enstitüsü'nün
izniyle kullanılan, 1 752 yapımı bir Petrus Guarneri us kemanla çalmaktadır.

Michela Bergamasco is playing wich a Petrus Guarnerus violin daced 1 7 5 2 which was belonging co
·
Anconio Vivaldi. The inscrumenc is a valued donation of che Iscicuzione di S.M. della Pieca.

2.7. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Sc. Irene Church,

Il AELLI

7.00 pm

ITALYAN KÜLTÜR
MERKEZI, ISTANBUL

Katkılarından dolayı TORK PiRELLI LASTiKLERI A.Ş.ye tqekkür ederiz.
We are grateful to TORK PiRELLI LASTIKLERi A.Ş. for their contributiom.
Topluluf,un nakliyesi ITALYAN KOLTOR MERKEZI, Istanbul tarafından saf,lanmtjltr.
Transportation by kind courte.ıy of THE /TALIAN CULTURE CENTRE in Istanbul.

continuo-sürekli bas) için bestelen
miştir. O çaglarda Concerto Grosso
stili artık oturmuştu, ama Vivaldi bu
formun içerigini geliştirdi. Tuttinin
nakarat gibi tekrarı halinde (Tutti
ritornel), başka tona aktarımını
(transposition) öngördü; parlak
pasajlarla, ilginç fıkirlerle süsledi.
Concerto Grosso stilinde, yani hiçbir
çalgının ön plana geçmedigi bu türdeki
La Majör Konçerto'da da tüm bu
özellikler görülür.
Canlı bir tutti ile başlayan ve
kemanların arpejleri ile gelişen 4/4'1ük
ölçüdeki, La majör tondaki çok neşeli
tempodaki 1 . Bölümde (AIIegro molto)
hiçbir çalgının boş oturmadıgı görülür.
Ateşli tutti tekrarları bölüme renk
katar. Agır ve hüzünlü başlayan 2/4'1ük
ölçüdeki, La minör tondaki 2. Bölüm
(Andante molto) geniş yüzeyli armonisi
ile ilk bölüme karşıtlık oluşturur.
Kemanın duyurdugu duygulu ve içten
melodi, başta klavsen olmak üzere
diger çalgılarca desteklenir. Agır tem
podaki bas yaylıların hafif eşligi düşün
eeli bir hava yaratır. Sanki bu havayı
silmek isteyen hızlı ve neşeli bir şarkı
gibi giren 2/4'1ük ölçüdeki ve yine
parlak La majöre dönüşen 3. Bölüm
(AIIegro) çok kısa süren bu arzusunda
başarılıdır. Sıkıcı olmadan, çok ölçülü,
ekonomik tuttilerle gelişen bölüm, sı
cakkanlı anlatım la sona erer. (Süre 1 O')

Vivaldi: Sol Majör Konçerto
Vivaldi'nin Toscana Prensi lll.
Ferdinando'ya ithaf ettigi Op.3 (Estro
Armonico=Uyumlu Esin) dizisinin
üçüncü konçertosu olan Sol Majör
Konçerto, viyola partilerinin
birbirinden farklı olmasıyla da dikkati
çeker. Diziyi yayınlayan, Amsterdam'
daki Le Cene yayınevi bu nedenle iki
ayrı viyola partisi yazmak zorunda
kalmıştı. Tipik Barok konçerto
stilindeki bu eseri J. S. Bach ta çok
begenmiş, Fa majörde klavsene
uygulayarak, konçerto olarak (BWV
978) düzenlemiştir.
4/4'1ük ölçüde, Sol majör tonda, neşeli
(AIIegro) tempoda bir tutti ile
başlayan 1 . Bölüm canlı pasajlarla
renklenir. 3/4'1ük ölçüdeki agır (Largo)
tempodaki 2. Bölüm ise hemen solo
kemanla girer; akorlar ve daha
tempolu Legato geçitler arasında
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duygusal bir denge oluşturulur. 6/S'Iik
ölçüdeki, Sol majör tondaki, neşeli
(AIIegro) tempodaki son bölümde bu
denge bas partisinin canlı eşlilinde yaratılır ve parlak finale ulaşılır. (Süre 8')

Vivaldi: Sol Minör Konçerto
Yüzyılımızda ancak 1 950'1i yıllardan
sonra yavaş yavaş tanınmaya başlayan
Venedikli besteci Vivaldi, eserlerinin
çekici, ferahlatıcı, dinlendirici
nitelikleriyle de günümüz
müzikseverlerini büyülemiş, çoklutu ile
de şaşırtmıştır. Ancak onun, 500'e
yakın konçertosu içinde -şimdiye kadar
bilinen- bir tek "2 Viyolonsel için
Konçerto" yazışı da şaşırtıcıdır. Iki
solo çalgı için 50'ye yakın konçerto
besteleyen Vivaldi bunları, aynı
deterde kullandılı iki solo çalgı, yaylı
çalgılar ve sürekli bas (basso continuo)
için düzenlenmiştir. Ryom dizisine
göre RV-53 1 numarasını taşıyan
konçertonun el yazması notalarını
inceleyen uzmanlar katıda ve nota
karakterine göre, eserin 1 7 1 7 yıllarında, Vivaldi'nin Pieta'daki görevi sırasında yazıldıtım öne sürerler. Belirgin
bir dramatik havada olan konçertonun
kızlar okulu olan "Ospedale della
Pieta"da yorumlandılı sanılmaktadır.
1 . Bölümde, canlı (AIIegro) tempolu ve
giriş tuttisi olmayan, alışılmamış
biçimde, iki solo çalgının yarışır gibi
başladılı konçertoda bu giriş sonunda
ilk ritornelloya ulaşır. Herhangi bir
orkestra birlikteli!i, tuttisi olmaksızın
başlangıç Vivaldi'de (Op.3 No. l 1
Konçerto'da oldutu gibi) ender
görülür. Bölüm, zarif ezgilerle
birbirinin cümlesini tamamlayan iki
çalgıyı izleyen orkestranın güçlü
akorlarıyla sona erer.
Yine 4/4'1ük ölçüdeki ve solo ile
başlayan 2. Bölüm atır (Largo)
tempoda ve iki detişken formdadır.
Bach'ı anımsatan hüzünlü ezgiyi duyuran solo çalgıların ustaca Cantilen'i
yanında kontrpuan yapısının içtenliti.
özellikle Trio Sonat (Üçlü Sonat) formuyla da desteklenir. Ortak trillerle
de süslenen bu bölüm hafifçe sona erer.
3/4'1ük ölçüdeki, neşeli (AIIegro)
tempodaki 3. Bölüm bu kez tutti ile,
birinci bölümden biraz daha canlı
olarak başlar. Iki solo çalgının birbirine
üstün gelme çabasını sürekli tuttilerle

süsleyerek konçertonun karakterini
bütünler. Özellikle virtüoz kadanslarla
da kendilerini duyuran iki solo çalgının
diyalogunu sert akorlarla destekleyen
orkestra, bazan da iki solisti eko
biçiminde izler ve eseri güçlü akorlarla
sona erdirir. (Süre 1 1 ')

Viva/di: Re Majör Konçerto
Vivaldi'nin çeşitli sonatiarını içeren
Op. l 3 dizisinden önceki son Opus
numarası 1 2' dir ve bu Op. l 2 içinde
altı konçerto yer alır: Bunlardan beşi
solo keman konçertosu, üç numaralısı
ise yaylı çalgılar ve org (ya da klavsen)
içindir. Bir Konçerto Grosso stilinde
yazılmış olan bu kısa eserde, yaylı çalgılarla klavyeli çalgı (klavsen) arasında
dengeli bir diyalog oluşturulur.
Hızlı-atır-hızlı şemasına göre
düzenlenmiş konçertonun tutti ile
başlayan her üç bölümü de 4/4'1ük
ölçüde, Re majör tondadır. Neşeli
(AIIegro) tempodaki 1 . Bölüm hızlı
onaltılık notalarla kadans biçimi
gelişirken, atır ve olgun (Grave)
tempodaki 2. Bölüm hüzünlü yapısıyla
bir karşıtlık getirir. Son bölüm, neşeli
(AIIegro) tempodaki 3. Bölüm ise bu
kez güçlü (forte) duyurulan yarım
notalarla daha kesin bir hava yaratır.
(Süre 6')

2. Bölüm (Largo e spiccato) özenli bir
berraklıkla pikeli (spiccato) olarak, atır
(largo) tempoda sunulan girişten
sonra çok hafif bir orkestra eşlilinde
birinci kemanın içli ve uzun solosunu
kapsar. Neşeli (AIIegro) tempodaki 3.
Bölümde, iki solo keman ve
orkestranın canlı başlangıcından sonra
virtüoz figürlerle yol gösteren
viyolonsel de ön plana çıkar. Daha
sonra viyolonsel iki kemanın orkestra
ile olan diyaloguna da katkıda bulunur.
Parlak ve canlı gelişen bölüm, güçlü bir
finalle sona ulaşır. (Süre 1 O')

Vivaldi: Si Minör Konçerto

Yine 1 2 konçertodan oluşan Op.3
Estro Armonico (Uyumlu Esin)
dizisinin onuncu eseri olan Si Minör
Konçerto solo çalgı olarak dört keman
ve viyolonseli içerir. Bach'ın ilgisini
çekerek, bir ses aşatı aktarıp La minör
tonda dört klavsen ve yaylı çalgılara
uyguladılı (BWV 1 065) konçerto için
ünlü müzikolog Albert Einstein şöyle
yazar: "Yeni ses evreninin arayışı
yolunda en ilgi çekici aşamalardan biri
olarak, eski klasik stilin zirvesine
ulaşarak bugün bile bizleri heyecanlandırmaktadır." 4/4'1ük ölçüdeki,
neşeli (AIIegro) tempodaki 1 . Bölüm,
birinci ve ikinci kemanla başlar; onlara
tuttide üçüncü ve dördüncü kemanlar
da katılır. Karşılıklı diyalog ve tremoViva/di: Re M inör Konçerto
lolarla forte-piano nüanslarla süren
Op.3 "Estro Armonico" dizisinin
bölüm, parlak bir şekilde sona erer.
onbirinci konçertosu, bu dizide iki
3/4 lük ölçüdeki, atır (Largo)
keman, viyolonsel, yaylı çalgılar ve
tempodaki 2. Bölüm Largo-Larghettoklavsen için yazılan ikinci konçertodur. Largo şeklinde üç bölmeye ayrılır. Atır
Bach bu konçertoyu da çok betenerek giriş ilk Largo'dan sonraki daha hızlı
orga uygulamış ve aynı tonaliteyi
Larghetto'da, viyola ve basların uzun
tuttukları notalar üzerine, herhangi bir
koruyarak Org Konçertosu No.5
(BWV596) olarak düzenlemiştir. Bach melodik cümle olmaksızın, dört solo
böylece, on kadar Vivaldi
keman da ayrı biçimde arpejler
konçertosunu delişik çalgılar için
geliştirir. O devrin dinleyicileri için
kullanmıştır.
alışılmamış olan bu stil, bugün öncü
Konçertonun en uzun kısmı olan 1 .
müzik olarak deterlendirilebilirdi. Ikinci
Bölüm üç bölmeye ayrılır: lik Allegro
bölüm, üç ölçü süren çok kısa bir
hemen iki solo kemanla başlamasına
Largo ile, çok hafif (pianissimo) şekilde
söner.
ratmen viyolonsel, klavsen eşlilinde
bu kısa bölmeyi sona erdirir.
6/S'Iik ölçüdeki, neşeli (AIIegro)
Orkestranın sundutu geçiş, atır bölme tempodaki 3. Bölüm parlak bir dans
(Adagio) ancak birkaç ölçü sürer. Onu havasındadır. Bu finalde dört kemana
da eş görevler düşer. Soru-cevap
aralıksız izleyen canlı bölme (AIIegro)
birinci bölümün ana kısmıdır: Akıcı
şeklinde gelişen bölüm virtüoz bir
şekilde, girişteki temayı geliştirir;
gösteri biçiminde sona erer.
sonra atırlaşarak görkemle sona erer. (Süre l l ')

•

anı
26 Ağustos ı 924 "Zaman iş zamanıdır"

gelir ortaklığı senetleri ve yatırım fonlan da,

..

bankacılık sistemimize ve halkımızın yararına

ilkesiyle yola çıkan ve geleceğe güvenle bakan
bir avuç insanın çabalanyla "ilk"ulusal bankamız
kuruldu. lık günden itibaren, Türkiye'de banka
cılığın bir sektör olarak gelişmesine öncülük

"ilk" kez bu banka tarafından sunuldu. Bu banka,
Avrupa' da % 1 00 Türk Sermayeli "ilk" bankayı,

İşbank GmbH 'yı kurdu.

Bu banka, ilk günkü duyarlılık ve inançla

eden, halkımıza hep "ilk"leri sunan bir banka.
Ülkemizde tasarruf kavramının filizlenme

bugün de işbaşında. Yaşı, uğraşı, uzmanlığı ne

sine neden olan "ilk" kumbarayı bu banka

olursa olsun, çalışan, üreten ve tasarrufun

sundu. Bu banka, İskenderiye 'deki şubesiyle

değerini bilen halkımıza, çağdaş bankacılığın

bankacılık hizmetlerini yurtdışına taşıyan

tüm hizmetlerini sunmaya devam ;diyor. Ve bu

"ilk" Türk Bankası. Türkiye, elektronik banka

banka, nesiller boyu olduğu gibi bugün de

cılık kavramı ile bu banka sayesinde tanıştı.

lnsanımız "ilk" ATM' � i (Bankamatik) bu bankada

gördü, "ilk" elektronik işlemini bu bankada

"paranızın, istikbalinizin emniyeti".
Şimdi zaman, yine iş zamanı.

yaptı. Telefon bankacılığını "ilk" uygulayan
bu banka oldu. Bu banka, Yatırım Hesabı 'nı

Bankamatik kolaylığıyla sunan "ilk" ve bugüne

kadar tek banka. Çağdaş bir yatırım aracı olan

••

•

•

TURKIVE IŞ BAN KASI
c;·c; 7 0 y ıldır bankac ılıkla öncü"
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LON D RA GABRI ELI Ü F L E M E ÇALG l LAR TOPLU LUGU
THE LONDON GABRIELI BRASS ENSEMBLE
CHRISTOPHER lARKIN, yönetici/director
LON DRA GABRIELI
--------� TOPLULU� U
WILLIAM HOUGHTON, trompet crumpec
THE LONDON GABRIELI
JOSEPH ATKINS, trompet crumpec
--------� BRASS ENSEMBLE
GARETH BIMSON, trompet crumpec

TIMOTHY BROWN, korno horn
CHRISTOPHER lARKIN, korno horn

JAMES CASEY, trombon crombone
STEPHEN SAUNDERS, bas trombon ve euphonium bass crombone and euphonium
STEPHEN WICK, tuba
JOHN CHIMES, vurma çalgılar percussions

Benjamin Britten ( 1 9 1 3 - 1 9 76)
Ermiş Edmundsbury için Fanfar Faofare for Sainr Edmundsbury
Rus Cenaze Marşı Russian Funeral
Bernhard Cruseli ( 1 7 75-1 838)
lsveç 1 . Muhafız Alayı Bandosu için Müzik
Music for che Band of the l st Swedish Grenadier Guards

March
A la chasse
Andante
Va/se
March

Petr Ehen ( 1 929-)
Üfleme Çalgılar için Beşli (Koral Varyasyonlar) Brass Quintet (Variace na Choral)
Tema, Var./ (2+3), Var.II (4+ 1), Var.Il/ (2+ 1 + 2), Var.IV ( l + l + l + l + l), Var. V (3 +2)

Henry Cowell ( 1 897-1 965)
Inanılmaz Öykü Tali Tale
Rondo

Ara Inrermission

• Londra Gabrieli Toplulutu
lngiltere'nin, metal üfleme çalgılardan
oluşan en eski topluluklarından biridir.
1 963 yılında iki amacı gerçekleştirmek
için kurulmuştur: Daha önce
unutulmak üzere olan Andrea ve
Giovanni Gabrieli'nin metal üfleme
çalgılar müzitine yeniden hayat
kazandırmak ve çatdaş bestecilere yeni
besteler ısmarlayarak bu tip çalgılar
için oda müzitini geliştirmek.
Başarılarla dolu 3 1 yıldan sonra
topluluk bugün, her iki amacını da
yerine getirmiş sayılır. Venedik
Rönesans müziti bugün geniş bir kitle
tarafından bilinmekte ve dinlenmek
tedir. Ayrıca toplulutun Joan Guinjoan,
Alun Hoddinott, Jean Langlais, Xavier
Montsalvatge, Paul Patterson, Naresh
Sohal ve Hugh Wood gibi çatdaş
bestecilere verditi siparişler sayesinde
metal üfleme çalgılar için bugün geniş
bir repertuar oluşmuştur.
Metal çalgılar plakları ile konserleri
diter üfleme çalgıları geride bırakmış,
bunda da Gabrieli toplulutun büyük
etkisi olmuş; Tromso'dan Toronto'ya,
Brezilya'dan Benin'e kadar beş
kıtadaki 36 ülkede konserler
vermiştir. Etitim alanında da çocuklara
müziti. özellikle metal üfleme çalgıları
sevdiren açıklamalı konserler
düzenlemektedir.
londra Gabrieli Toplulutu, metal
üfleme çalgılar için plak dolduran
gruplardan ilki olmuş, 1 965'de, Kral i.
James dönemine ait kraliyet bando
müzitini içeren bir uzunçalar
çıkartmıştır. Topluluk halen,
yönetmenleri Christopher Larkin'in
Avrupa ve Amerika'daki arşivlerde
buldutu ve birçotunun ilk kez plata
kaydedildigi, metal üfleme çalgılar için
yazılmış özgün besteleri içeren bir dizi
CD çalışmasını sürdürmektedir.
1 0 Aralık 1 993'de verdikleri bir
konserle 30. kuruluş yılını kutlayan
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Antonin Dvorak (1 841 - 1 904)
1 89 1 Prag Sergisi için Fanfar Fanfare for the 1 89 1 Prague Exposition
Antonin Dvorak veya or Frantisek Dvorak
Franz Josef Marşı Franz Josef March
Novara Savaşı Polkası The Batele of Novara-Polka
Sokol Marşı Sokol March
Jodn Guinjoan ( 1 93 1 -)
Üfleme Çalgılar Beşiisi için Vektöryel Vecroriel for Brass Quinret
Edvard Grieg ( 1 843- 1 907)
Rikard Nordraak için Cenaze Marşı Funeral March for Rikard Nordraak
Giovanni Gabrieli ( 1 55 3 ? - 1 6 1 2)
Sonata Pian' e Forte (Symphoniz Sacrz 1 597)
Canzon IX (Canzoni et Sonate 1 6 1 5)

toplulugun verdigi gala konserine,
birçogu toplulugun eski üyesi olan
Ingiltere'nin tanınmış metal üfleme
çalgıcıları da katılmıştır.
1 984'den beri toplulugun lideri olan
William HOUGHTON, hem BBC
Senfon i, hem de Academy of St.
Martin-in-Fields orkestralarında
trompet grup şefıdir. Sanatçı ayrıca
Kraliyet Müzik Akademisi ile Londra
Müzik Koleji'nde trompet
profesörüdür.

-

1 0.7. 1 994 Aya Irini Müzesi, 1 9.00 St Irene Church,

7.00 pm
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Kraliyet Filarıiıoni Orkestrası üyesi
olan Joseph ATKINS 1 99 1 yılında
topluluga katılmıştır.
Topluluga çeşitli konserler için katılan
Gareth BIMSON, BBC Senfoni
Orkestrası'nda trompet grup şefi
yardımcısıdır.
Gabrieli Toplulugu ile bir plak (Metal
Çalgılar için 1 9. Yüzyıl Özgün Müzigi)
dolduran Timothy BROWN hem BBC
Senfon i, hem de Academy of St.
Martin-in-the Fields orkestrasında
korno grup şefıdir. Ayrıca konçerto ve
oda müzigi solisti olarak bütün dünyada
konserler vermektedir. Solo plakları
arasında Mozart'ın bütün korno
konçertoları, Haydn'ın birinci
konçertosu, Vivaldi'nin konçertolarının
üç ayrı yorumu, Bach'ın Brandenburg
Konçertosu No. l 'in beş ayrı yorumu,
Mozart'ın kornolu beşlisi, Spohr'un
sekizlisi ve Beethoven'in iki korno ve
yaylılar için altılısı bulunmaktadır.
Sanatçı aynı zamanda Kraliyet Müzik
Koleji'nde korno profesörüdür.
Aynı zamanda BBC Senfoni Orkestrası
üyesi olan Christopher LARKIN
topluluga 1 973'de katıldı. Felicien
Cesar David ve Cherubini'nin
eserlerinin yer aldıgı Royal Albert
Hall'daki Henry Wood Promenade
Konseri'nde toplulugu ilk kez 1 99 1 'de
yönetti. Sanatçı Londra Müzik
Koleji'nde korno profesörüdür.
Yedi yıldır topluluk üyesi olan James
CASEY, BBC Konser Orkestrası'nda
trombon grup şefıdir.
BBC Senfoni Orkestrası'nda bas
trombon çalan Stephen SAUNDERS,
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aynı zamanda Sackbut (antik
trombon), Ophicleid (tuba icat
edilmeden önce kullanılan klapeli ve
bas bir metal çalgı) ve Euphonium
(tenor tuba) uzmanıdır. "Sackbutts
and Cornettes" ve london Classical
Players" gibi belli dönem çalgılarını
kullanan birçok toplulugun da üyesidir.
1 978'de topluluga katılan Stephen
WICK, bagımsız olarak çalışan,
londra'nın en aktif tubacılarından
biridir. Henry Mancini ve Jerry
Goldsmith tipi film müzigi yapmasının
yanısıra "jazz Composer's Orchestra"
(Caz Bestecileri Orkestrası) ile
ophicleid, "Orchestre Revolutionnaire
et Romantique"de (Devrimci ve
Romantik Orkestra) serpantin
çalmaktadır. Wick, londra Müzik
Koleji'nde tuba, Kraliyet Müzik
Akademisi Eski Çalgılar Bölümü'nde
de serpantin ve ophicleid
profesörüdür.

appeared before audiences in 36

rwo horns and strings. He is Professor of

countries on fıve continents, from

Horn at the Royal College of Music.

Tromso to Toronto, from Brasilia to
Beijing. In the field of education the

Christopher LARKIN joined the

Ensemble organİses special concerts for

Ensemble in 1 97 3 . He is a member of

children to initiate them to music,

the BBC Symphony Orchestra. In 1 99 1

particularly to brass music.

he made his debut as a conducror,

The London Gabrieli Brass Ensemble

directing the London Gabrieli Brass

was one of the fırst such groups to
record music for brass. In 1 965 it made

Ensemble in music by Felicien-Cesar
David and Cheruhini at a Henry Wood

an LP of the Royal Brass Music of King

Promenade Concert in the Royal Albert

James I. The Ensemble is currently

Hall. He is a Professor of Horn at the

working on a series of CDs of original

London College of Music.

music for brass. These discs contain
works unearthed in European and

James CASEY has been a member of

American archives by the Ensemble's

the Ensemble for seven years. He is

director Christopher Larkin, which are

Principal Trombone player of the BBC

often being recorded for the fırst time.

Concert Orchesrra.

On December 10th, 1 99 3 , the London
Gabrieli Brass Ensemble celebrated their

Stephen SAUNDERS is Bass Trombone

30th birthday w ith a Gala concert

player of the BBC Symphony Orchestra.

involving many of Britain's leading

He is also an expert on the Sackbut

brass players, many of whom were past

(antique trombone), the Ophicleid (a

members of the Ensemble.

keyed, bass brass insrrument in use
before the ruba was invented) and the

Toplulukla iki plak (Metal Çalgılar için
1 9. Yüzyıl Özgün Müzigi, Çan
Kulelerinden ve Daglardan-Amerikan
Metal Çalgılar Müzigi) dolduran John
CHIMES, BBC Senfoni Orkestrası'nda
birinci timpanist ve Trinity Müzik
Koleji'nde de vurma çalgılar
profesörüdür.

William HOUGHTON has been leader

Euphonium �tenor tuba). He is a

of the Ensemble since 1 984. He is

member of many period-instrument

Principal Trumpetist of both the BBC

ensembles, including His Majesty's

Symphony ürehescra and the Academy

Sackbutts and Cornerres and the London

of St. Martin-in-the-Fields and is a

Classical Players.

Professor of Trumpet at the Royal
Academy of Music and the London
College of Music.

Stephen WICK joined the London
Gabrieli Brass Ensemble in 1 978. He is
one of the London's busiesr freelance

• The Gabrieli Brass Ensemble is

Joseph ATKINS joined the Gabrieli

ruba players. He composes film music

Britain's longesr-established brass

Brass in 1 99 1 . He is a member of the

for the likes of Henry Mancini and Jerry

group. lt was founded in 1 963 with the

Royal Philharmonic Orchestra.

Goldsmith and plays the ophicleid with

Gareth BIMSON has appeared as an

serpent with the ürehestre
Revolutionnaire et Romantique. He is

the Jazz Composer's ürehescra and the

twin objectives of rehabilitating the
neglected brass music of Andrea and
Giovanni Gabrieli and of furthering the

extra player with the Ensemble on

cause of brass chamber music by asking

numerous occasions. He is Co-Principal

Professor of Tuba at the London College

for new works from contemporary

Trumpetist of the BBC Symphony

of Music and Professor of Serpent and

composers. Today, after 3 1 highly

Orchestra.

Ophicleid in the Royal Academy of
Music Period Instrument Department.

successful years, it can protidly daim to
have achieved both of these aims. The

Timothy BROWN has made one
John CHIMES has made two recordings

music of Renaissance Venice is known

eecording with the Gabrieli Brass

and appreciated by a large public, and

(Original 1 9th Century Music for

wirh the Ensemble (Original 1 9rh

the repertoire available to brass players

Brass). He is Principal Horn player of

Century Music for Brass and From the
Sreeples and the Mounrains-American

has been augmenred by works

both the BBC Symphony ürehescra and

commissioned by the Ensemble from

the Academy of St. Martin-in-the-Fields

Brass Music). He is Principal Timpanise

Joan Guinjoan, Al un Hoddinott, Jean

and appears as a concert and chamber

of the BBC Symphony ürehescra and

Langlais, Xavier Montsalvatge, Paul

music soloist all over the world. His solo

Professor of Percussion at Triniry

Patterson, Naresh Sohal and Hugh

recordings include all Mozart's

College of Music.

Wood.

concertos, Haydn's 1 st Concerto, three

Brass recordings and concerts outseli

versions of Vivaldi's concerti, fıve

any other form of wind musicmaking

versions of Bach's 1 st Brandenburg

and, undoubtedly, the Gabrieli Brass

Concerto, Mozart's Horn Quintet,

has contributed to this. To dare, it has

Spohr's ücret and Beethoven's Sexret for

Britten: Fanfar
Her türde eser yazmış olan Ingiliz
besteci Britten'in sipariş üzerine
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hazırladııı bu Fanfar'ın öyküsü Magna
Şubat ayında yazılan aıır tempolu bu
çekicidir. 1 8 1 4'te Cherubini
Carta olarak anılan Büyük Ferman'a
Paris'teki Prusya Garnizonu için basit
marş Rus Cenaze Marşı adını da
dayanır. Normanların 1 606'da
süvari trompeti, elle ayarianan üç
taşır. Ispanya iç savaşının
Ingiltere'yi fethinden sonra kralların
korno, trombon ya da serpentin için
başlamasından birkaç ay önce
iktidarlarını derebeylerin zararına
bir beşli yazmıştır. Crussel de melodi
bestelenen eser, Britten'in anı
geliştirmeıe başlamaları sonucunda,
defterinde "savaş ve ölüm" diye de
çalgısı olarak anahtarlı borazan,
bu derebeyleri 1 2 1 4'te başkaldırdılar.
armonik destek için üç korno, iki
adlandırılmıştır. Besteci bu isimle
Suffolk'un Bury kentindeki Ermiş
süvari trompeti ve bas eşliıi için
Franco faşizmine karşı savaşan
Edmund (Saint Edmund) katedralinde
trombonu kullanmıştır. Bu müzik beş
Cumhuriyetçileri desteklediıini de
toplanan Norman derebeyleri
göstermek istemesi yanında, savaş
bölümden oluşur: Başta ve sonda yer
Ingiltere kralını anlaşmaya zorlamak
alan iki marştan başka "a la chasse"
karşıtlııını da yansıtmıştır. Mahler
için and içtiler. 1 S Haziran 1 2 1 S'te
tarzında başlayan ve ölümü
(Av müzigi), aıırca tempolu bir
1 ngiltere Kralı John'dan ( 1 1 99- 1 2 1 6)
simgeleyen Cenaze Marşı eski bir
Andante ve bir Vals...
kanunlara uyması ve sahip oldukları
Rus ezgisinden kaynaklanır: Devrim
tüm haklarına saygı göstermesi
yolunda ölenleri kutsayan sözleri
Eben: Beşli
yolunda bir belge aldılar. Böylece
içeren bu Rus ezgisi 1 905 yılı Ocak
derebeyleri ile birlikte Ingiliz halkının
ayında St. Petersburg'taki kışlık
Besteci ve piyanist Petr Eben ufak
da özgürlügü, kişisel hakları da
sarayın dışında kazakların katiettikleri
Çek kenti Zamberk'te doımuş, savaş
güvence altına alınmış oldu.
nedeniyle müzik öırenimine ara
gösterkileri konu alır. Bu temayı
Günümüzde de Bury Saint Edmunds
vermek zorunda kalmış; hatta son iki
Şostakoviç te 1 1 . Senfoni'sinin
olarak anılan bu kentin sakinleri
yılını da Buchenwald esir kampında
üçüncü bölümünde kullanmıştır.
Magna Carta'yı anmak için
geçirdikten sonra, 1 948-52 arasında
Britten'in Marşı, Ölüm'den sonra
düzenledikleri tören için, kendi de
canlı bir bölme ile (Animando)
Prag Güzel Sanadar Akademisi'nde
Suffolk'lu olan Benjamin Britten'den
Frantişek Rauch ile piyano, 1 950-56
harekedenerek savaş bölümünü
1 959 yılında bir merasim müziıi.
yansıtır. Bu canlı bölmedeki ekolu
arasında Pavel Borkoveç ile
üfleme çalgılar için Fanfar yazmasını
kompozisyon öırenimi görmüştür.
boru sesleri ilerde, 1 96 1 'de
istediler. Sonuçta bu ustaca
1 9SS'te eıitimini tamamladıktan
bestelenecek olan ünlü Savaş
düzenlenmiş olan müzik siparişi
Requiem'ini anımsatır.
sonra, piyanist olarak konserler
gerçekleşti ve besteci tarafından
vermiş, özellikle oda müziıi dalında
"Saint Edmundsbury için Fanfar"
1-------i uzmanlaşmıştır. 1 9SS'ten beri Prag
Crusell: M uhafız Alayı
olarak adlandırıldı.
Üniversitesi'ndeki dersleri ve
Bandosu için Müzik
yanında koral ve
organistıiıi
l
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--:--:--:-:--:--=-:
:
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enstrümantal eserleriyle ilgi çeken
finlandiya'nın Nystad kentinde doıan
Britten: Rus Cenaze Marşı
Eben, ortaçaı ve Rönesans müziıini
klarnetçi, yönetici ve besteci Crusell,
Britten 1 935-36 yıllarında oynanan
1 3 yaşında Sveaborg kalesi askeri
stilize ederek uluslararası övgü
bando şefinin ilgisini çekerek
kazanmıştır. Onun 1 969'da, 1 420'den
iki solcu piyesten etkilenmiş ve
klarnetçi olarak üç yıl gönüllü
vurma çalgılar eşliginde metal üfleme
kalan Jistebnice ilahisinin korali
çalmıştır. 1 6 yaşında Stokholm'a
çalgılar için yazdııı marş, Londra Işçi
üzerine bestelediıi beş varyasyon da
giderek müzik öırenimini yapmış,
buna en güzel örnektir.
Koral Birliıi'nin düzenlediıi bir
konserde ilk kez çalınmıştı. 1 936 yılı
1 793'te de Stokhelm Kraliyet
Besteci ayrıca her varyasyon için
Operasına katılmış, 1 83 3'te emekli
çalgılara çeşidi görevler yüklemiştir: 1 .
oluncaya kadar orada çalışmıştır. Bu
Varyasyonda her iki trombon temel
arada Berlin'de Tausch ile, Paris'te
bası stereo gerçekleştirirken, geri
Lefevre ve Gossec ile ustalııını
kalan üç çalgı ortada özgür bir
Chaconne seslendirir. 2. Varyasyonda
geliştirmiş, sonra da çoıunlukla
dört çalgı tek başına kalan solo
lsveç'te yaşayarak klarnet virtüozu
bir bando şefi olarak ün kazanmıştır.
trompetle boy ölçüşmeye kalkar. 3.
Klarnet konçertoları, klarnetli oda
Varyasyonda korno orta bölmede
müziıi eserleri yanında özellikle
yeralır; başta ve sondaki sürdinli
çalgılara karşı gelir. 4. Varyasyonda ise
bando müziıi yazan Crusell
her beş çalgı da tek başına özgürce
Beethoven, Mozart, Rossini, Auber
gibi bestecilerin operalarını da lsveç
temayı işler, armonik motiflerle
süsler. Sonuncu varyasyonda ise
diline çevirerek sahnelenmesini
çalgılar iki gruba ayrılır: Trompetler
saııamıştır.
Onun 1 820 yıllarında lsveç 1 .
bir grupta, korno ve trombonlar diıer
Muhafız Alayı Bandosu için, metal
grupta yer alır. Eben bu düzeni
üfleme çalgıların geliştirilmesi
varyasyonların yanındaki sayılarla da
amacıyla yazdııı on parça çok ilgi
göstermiştir.
-

-

-
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Cowell: I nanılmaz Öykü

Dvorak: Üç Parça

Eserlerinin Opus sayısı -William
Lichtenwanger'in kataloguna göre966'ya ulaşan Amerikalı besteci
Henry Dixon Cowell Irianda
göçmeni bir baba ve Amerikalı bir
annenin oglu olarak California'da
dogdu. 1 936'ya kadar küçük bir
kulübede yaşayan Cowell fakir bir
ailenin çocugu olarak dogru dürüst
bir müzik ögrenimi görmemesine
karşın, büyük bir çoşku ile yeni
teknikler, buluşlar gerçekleştirmiştir.
Hayatı boyunca Irianda dans ve
şarkılarına özel bir ilgi duyan Cowell,
Bartok'u bile etkileyen Irianda Tanrısı
Manaunan'ın engin dalgalarını
canlandıran The Tides of Manaunan
( 1 9 1 2) adlı ilk piyano parçasında önce
el ayasıyla, sonra da dirsegiyle bas
tuşlarda bir ses salkımı oluşturmuştu.
5 Mart 1 9 1 4'te San Francisco'da ilk
piyano resitalini verdigi zaman, hepsi
de degişik stilde I OO'ü aşkın piyano
parçası vardı. Ancak 1 9 1 4'ten sonra
müzik ögrenimine başlamış, armoni
ve kontrpuan çalışmış; 1 9 1 6'da
Newyork'taki Müzik Enstitüsü'ne
girdiyse de sabırsızilgından tekrar
California'ya dönmüştür. 1 9 1 8'de
orduya katılmış, bandoda görev
almıştır. 1 924'teki Carnegie Hall
konserinden sonra Amerika'daki
konferansh konser turneleri bazen
skandal, bazen de başarıyla
sonuçlanmıştı. 1 923-33 arasındaki
beş Avrupa turnesi onu uluslararası
bir kişilik yapmış, Schönberg ve
Webern ile yakın ilişkisi olmuştur. Bu
arada Varese, Salzedo, Chavez gibi
modern bestecilerle çagdaş müzik
için çalışmıştır. 1 94 1 'den sonra çeşitli
üniversitelerde konferanslar ve
dersler veren, Gershwin ve Cage gibi
ögrencileri de olan Cowell 1 946'dan
ölümüne kadar çok verimli olmuş,
pekçok eser yanında yüzlerce müzik
makalesi ve çalışması da yazmıştır.
2 1 senfoni, piyano başta olmak üzere
pekçok çalgı yanında, Japon çalgısı
Koto'yu da içeren konsertant
eserler, oda müzigi, Senfonik Set
adını verdigi bando-orkestra
karışımını da kapsayan eserler,
ilahiler, koral, vokal, enstrümantal
eserler ve özellikle solo piyano için
parçalar onun büyük veriminin

Bu üç parça Dvorak uzmanı Jarmil
Burghauser tarafından şüpheli olarak
_nitelendirilmiştir. Çünkü Dvorak'ın
kendisi ve babasının yazıları dışında
başka kişilerce santur benzeri orta
Avrupa çalgısı Zither için yazıldıgı
saptanan notalar, Dvorak'ın babası
Frantişek Dvorak'ın albümünde
bulunmuştur. Hayatının son yıllarını
köy lokantalarında, tavernalarda
Zither çalarak geçiren baba Dvorak'a,
ya da ogul Dvorak'a ait oldugu sanılan
parçaların bazı isimleri de silintilidir.
Dvorak, Franz Josef Marşı'nda
Avusturya-Macar lmparatorlugu'na
hükmeden Habsburg hanedanın milli
marşına bir imada bulunmak için,
Haydn'ın "Gott erhalte Franz den
Kaiser" (Tanrı lmparator Franz'ı eksik
etmesin) başlıklı ezgisini anımsatmayı
düşünmüştür. Ancak eski yüzyıllar
stilinde, Monteverdi'nin Orfeo'sunu
( 1 607), ya da Biber, Zelenka gibi Çek
bestecilerin trompet kullanımını
andıran tarzda yazılan Franz Josef
Marşı'nın Dvorak'a ait oldugu kesin
degildir.
Novara Savaşı adlı canlı Polka'nın ise,
Radetzky yönetimindeki
Avusturyalıların 1 849'da ltalyanlara
karşı zafer kazanmaları üzerine
1 850'de yazıldıgı sanılmaktadır. O
tarihte Antonin Dvorak'ın dokuz
yaşında oldugu düşünülürse, parçanın
ona mı, yoksa babasına mı ait oldugu
kesinleşmemektedir.
Aynı şekilde Sokol Marşı isminin
silintili oluşu, Sokol Jimnastik Kurumu
1 862'de kuruldugu için, parçanın
orginal adı olmadıgı kanısını
vermektedir. Ancak bu üç parça da o
çagın, Dvorak'ın günlerinin havasını
yansıttıgı için ilginç oldugu kadar,
günümüzde pek kullanılmayan üfleme
çalgıları içermesi bakımından da tarihi
özellikler içerir: Klarnetler ve normal
metal üfleme çalgılar yanında bas
flügelhorn, Mi bemol trompet ve Si
bemol bas trompet te yer alır.

başlıcalarını oluşturur.
Cowell'in bu programda
dinleyeceginiz ilk eseri 1 947'de iki
trompet, korno, iki trombon ve tuba
için yazdıgı I nanılmaz Öykü (Tali Tale)
adlı dört dakikalık parça kolej
ögrencileri için hazırlanmıştır. Ana
teması, yine Irianda müziginin, bir
Irianda Jig'inin etkisini yansıtan parça,
bir çalgıdan digerine pentatonik (beş
ses dereceli) fıgürlerle geçer.
Parçadaki neşeli hava Cowell'in
kendine özgü bir damgası gibidir.

Cowell: Rondo
1 958 yılında üç trompet, iki korno, iki
trombon için bestelenen bu beş
dakikalık kısa ve neşeli Rondo da C.F.
Peters Kurumu tarafından
ısmarlanmıştır. Janacek'e bir
anımsatma olarak kullanılan Sol majör
tondaki ana tema önce bas seslerde
duyurulur ve canlı bir Rondo olarak
gelişir.

Dvorak: Fanfar
1 994'de ölümünün 90. yılı nedeniyle
anılan Çek besteci Antonin Dvorak,
50 yaşlarındayken Prag Sergisi'nin 1 5
Mayıs 1 89 1 günkü açılış töreni için bu
iki dakikalık kısa Fanfarı dügmesiz,
dogal, dört Do majör trompet ve
timpani için 30 Nisan günü yazmıştır.

Guinjoan: Vektöryel
Katalanyalı besteci Joan Guinjoan,
Barselona Konservatuarı'ndaki
piyano ögreniminden ve Paris'te
Ecole Normale de Musique'den
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sonra konser piyanisti olarak
kariyerine başladıysa da 1 96�'dan
sonra bestecilile yöneldi; Cristobal
Taltabull ile kompozisyon çalıştı.
Devlet bursuyla Paris'te ögrenimini
sürdürdü; Boulez'den etkilendi.
Kompozisyon ve orkestra şefiili
diplomalarından sonra 1 965'te
Barselona'da kendi çalgı toplulugu
Diabolus'u kurdu. Uzun yıllar müzik
eleştirileri de yazan ve türlü ödüller
kazanan Guinjoan piyano
konçertosu, senfonik müzik, çeşitli
oda müzigi ve özellikle vurma çalgılar
için eserler besteledi. Onun Gabrieli
Toplulugu için 1 985'te yazdıgı
Vektöryel, aynı yıl Pablo Casals
Festivali'nde, El Vendrell'de
seslendirilmiştir. Besteci eserini
"Blues stilinin bir damıtımı" olarak
tanımlar. Matematikte ise Vektör bir
gücün, ya da hareketin anlatımında
tüm paralelleri temsil eden, gücü ve
yönü gösteren çizgidir.

Grieg: Matem Marşı
Norveçli besteci Edvard Grieg, yakın
arkadaşı Rikard Nordraak'ın 20 Mart
1 866'da Berlin'de ölümü üzerine
piyano için bir matem marşı yazmıştır.
Ölüm haberini duyar duymaz hemen
Roma'da 6 Nisan 1 866 marşı
besteleyen Grieg, 1 2 Aralık 1 867
günkü Oslo konseri için de metal
üfleme çalgılar versiyonunu
hazırlamıştır. Daha sonra 1 878'de
Grieg bu kez marşı daha geliştirerek
sekiz partili üfleme çalgılarla vurma
çalgılara uygulamış ve 1 867
versiyonunu ortadan yok etmiştir. Bu
müzik 1 907 de Grieg'in kendi cenaze
töreninde de seslendirilmiştir...

Gabrieli: Sonata ve Canzon Xl
1 6. yüzyılın ikinci yarısında ve 1 7.
yüzyıl başında Venedik'te yaşayan
Giovanni Gabrieli, San Marco
katedralinde organist olan amcası
Andrea Gabrieli'den ders almış; sonra
da 1 575-79 arasında Münih'te
Orlando di Lasso ile çalışmıştır.
Venedik'e dönünce önce amcasının
yardımcısı olarak görev almış, o
ölünce yerine l!ecmistir. Bu arada

virtüozdan oluşan bu topluluk
üyelerinin sayısı bazen yirmiye kadar
çıkmıştır.
O günlerin sevilen çalgıları kornet
(cornetto) ve trombondu: Trombon
küçük hunili ve kalın metalden oldugu
için daha yumuşak bir ses veriyordu.
Kornet ise ya tahtadan, ya da
fildişinden yapılmaktaydı ve blokflüt
gibi delikleri olmasına karşın trompet
gibi agızlıgı vardı. Güçlü üflenince
trompet gibi ses veren kornet
özellikle metal üfleme çalgılarla güzel
bir uyum saglıyordu.
Gabrieli'nin "hafif ve güçlü" (piano e
forte) Sonata'sı 1 597'de Venedik'te
yayınlanan Symphonicıe Sacrcıe (Kutsal
Sinfonia'lar) dizisinde yer alır ve müzik
tarihinde özellikle piano-forte (hafifgüçlü) dinarnilini yansıtan ilk
örneklerden biri olarak ta gösterilir.
Bu Sonata iki özel ses partisi için (iki
cori spezzati), bir tiz çalgı olan kornet
ve daha pes olan viyola ile üç trombon
için yazılmıştır.
IX numaralı Canzona (ya da Canzone)
ise, Gabrieli'nin ölümünden sonra
arkadaşları tarafından 1 6 1 5'te
yayınlanan Canzoni e Sonate
(Canzon'lar ve Sonata'lar) dizisinde
yeralır. Canzona basit bir bas partisi
üzerine üç ayrı kadernede yükselir;
sonradan beşli intervallerle
(aralıklarla) inerken, her ölçüde ayrı
bir degişkenlikle ilginçleşir.

'
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ROBERT SCH U MANN TOPLU LUGU
ROBERT SCHUMANN ENSEMBLE
HIROMI KIKUCHI, keman violin
ROBERT SCHUMANN
--------� TOPLULU�U
PETRA VAN DE VLASAKKER, keman violin
ROBERT SCHUMANN
KEN HAKli, viyola viola
------� ENSEMBLE

DANIEL ESSER, viyolonsel cello

PIET HONINGH, klarnet clarinet
WILLEM BRONS, piyano piano

Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Dörtlü, Mi Bemol Majör Op.S 1 Quartet in E Fiat Majör üp. 5 1
Ailegro ma non troppo
Dumka (Eiegie). Andante con moto
Romanze. Andante con moto
Fina/e. Ailegro assai

Bela Bartok ( 1 881 - 1 945)
Klarnet, Keman ve Piyano için Kontrastlar, Sz. l 1 1
Contrasts for Piano, Violin and Clariner, Sz. l l l

Verbunkos: Moderato, ben ritmato
Piheno·: Lento
Sebes: A ilegro Vivace

Ara lntermission
Piyanolu Beşli,

La

Antonin Dvorak
Majör Op.S I Piano Quinter in A Major Op.8 1

Ailegro, ma non tanto
Dumka. Andante, con moto-Vivace
Scherzo (Furiant). Mo/to vivace
Fina/e. Ailegro
7.00 pm

Katkılarından dolayı PROFILO HOLDING A.Ş. ye tqekkiir ederiz.
We are gratefu/ to PROF/LO HOLDING A.Ş. for their contributiom.
Toplulu?,un nakliyesi STICHTING NEDERLANDS IMPRESARIAAT tarafından sa?,lanmı1tır.
Transportation by kind courtesy of THE STICHTING NEDERLANDS IMPRESSARIAAT.

• 1 988 yılında kurulan topluluk ilk
konserini aynı yıl St. Pancras'da verdi.
Yaylı çalgılar, klarnet ve piyanodan
oluşan grubun özelliıi. farklı üç yüzyıla
ait bestelerin bir araya getirilerek çok
deıişik ve ilginç programlar
yapabilmesidir.
Toplu luk, 1 990-9 1 sezonunda
Concertgebouw'da Mozart'ın dört
piyano konçertosunun yer aldııı dört
konserlik bir dizi ile Amsterdam'lı
dinleyicilerin karşısına çıktı. Daha
sonraki konser mevsimlerinde ise
Schumann, Brahms, Dvorak, Franck
ve Şostakoviç'in piyanolu beşlileri ile
Mozart, We"ber, Brahms, Bliss ve
Reger'in klarnetli beşlilerinin yer aldııı
programlar sundu. Aynı konserlerde
Roy Harris, Julius Röntgen, Bartok,
Berg, Escher, Hindemith, Britten ve
Messiaen gibi 20. yüzyıl bestecilerine
de yer verildi. Topluluıun 1 993-94
konser mevsimi programında ise
Mozart, Beethoven (Üçlü Op.97),
Mendelssohn (Yaylı Çalgılar Beşlisi,
Op. l 2), Schubert (Aiabalık Beşlisi),
Franck (Keman Sonatı), Elgar
(Piyanolu Beşli), Wolfun (ltalyan
Serenadı) besteleri yer aldı. Robert
Schumann Topluluıu. Schumann'ın
piyanolu beşlilerini içeren ilk CD'sini
1 992'de doldurdu.

Keman çalmaya üç yaşında başlayan
Hiromi KIKUCHI, 1 O yaşından
itibaren yarışmalara katıldı ve çeşitli
ödüller kazandı. japonya'da Toshiya
Eto ile eıitim gördü, 1 982-85 yılları
arasında Köln Müzik Yüksek
Okulu'nda Saschko Gawriloffun
öırencisi oldu. Tibor Varga ( 1 985),
Maria Canals ( 1 987), Rodolfo Lipizer
( 1 987) yarışmalarında ödül aldı.
Viyana Müzik Yüksek Okulu'nda Josef
Sivo, Güzel Sanatlar Akademisi'nde
Eduard Melkus ile keman eıitimi
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gören Petra van de VLASAKKER.
Cape Town Senfoni, Bamberg Senfoni
ve Karl Münchinger yönetimindeki
Stuttgart Oda Orkestrası'nda çaldı.
1 979'dan beri Concertgebouw
Orkestrası üyesidir.

concertos. Other concert prograrnmes

while he was stili in school and toured

included piano quintets by Schumann,

with the trio in Holland and abroad.

Brahms, Dvorak, Franck and

Daniel Esser joined the Robert

Shostakovich and dariner quintets by

Schumann Ensemble in 1 988. He is also

Mozart, Weber, Brahms, Bliss and

a member of the Royal Concertgebouw

Reger. They have also performed works

Orchestra.

by 20th century composers such as Roy

Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik
Üniversitesi'nde Fumuki Asazuma ile
viyola e�itimi gören Ken HAKli, daha
sonra Köln Müzik Okulu'nda Rainer
Moog'un ö�rencisi oldu. 1 985'den beri
Concertgebouw Orkestrası'nda solo
viyolacıdır.

Harris, Julius Röntgen, Bartok, Berg,

Piet HONINGH has played solo

Escher, Hindemith, Britten and

dariner at the Royal Concertgebouw

Messiaen. The 1 993-94 concert

ürehescra for many years. He also

programmes of the Robert Schumann

performed all over the world with the

Ensemble include works by Mozart,

well known Danzikwintet. He teaches at

Beethoven (Trio Op.97), Mendelssohn

the Amsterdam Sweelinck

(String Quintet, Op. 1 2), Schubert

Conservatoire.

(Quintet-The Trout), Franck (Violin

Amsterdam Müzik Okulu'nda Tibor
de Machula ve Jean Decross ile
viyolonsel e�itimi gören Daniel ESSER,
ö�rencili�i sırasında Amsterdam
Piyanolu Üçlüsü'ne katıldı ve bu
toplulukla hem ülkesinde, hem de yurt
dışında konserler verdi. 1 988'de
Robert Schumann Toplulu�u'na girdi.
Esser aynı zamanda Concertgebouw
Orkestrası üyesidir.
Uzun -yıllar Concertgebouw
Orkestrası solo klarnetçisi olan Piet
HONINGH, ünlü Danzikwintet ile
birlikte dünyanın bütün ülkelerinde
konserler verdi. Sanatçı halen
Amsterdam Sweelinck
Konservatuarı'nda ders vermektedir.

Sonata), Elgar (Piano Quintet) and Wolf

Kare! Hilsum and Louis Hiltbronk. He

recorded its fırst CD in 1 992 with a

has given recitals in Europe and ]apan,

performances of Schumann's piano

and played with all the orchestras in

quintets.
Hiromi KIKUCHI started to play the

taking part in music festivals with many

violin at the age of three and at the age

recordings to his credit, Willem Brons

of ten she started to take part in

teaches piano and chamber music at the

competitions i n which, she was awarded

Amsterdam and Göteborg

many prizes. She was taught by Toshiya

Conservatoires.

Eto in Japan, and between 1 982 and
1 985 she studied with Saschko
Gawriloff at the Musikhochschule
Cologne. Hiromi Kikuchi received
awards at the international competitions
such as Tibor Varga ( 1 98 5 ), Maria
Canals ( 1 987) and Rodolfo Lipizer

Petra van de VLASAKKER studied
violin at the Wienna Musikhochschule
with Josef Sivo and at the Darstellende
Kunst with Eduard Melkus. She has
played with the Cape Town Symphony
Orchestra, the Bamberg Symphony
ürehescra and the Stuttgart Chamber
ürehescra under Karl Münchinger.
Since 1 979 she has been a member of

• The Robert Schurnann Ensemble was

the Royal Concertgebouw Orchestra.

for�ed in 1 988 and gave its fırst
concert in the same year at St. Pancras.

Ken HAKli studied viola at the Tokyo

The originality of the ensemble,

Fine Ares and Music University with

involving strings, dariner and piano,

Furnuki Asazuma. He continued his

lies in their ability to make very

education with Rainer Moog at the

different, inceresting and attractive

Musikhochschule Cologne. He has been

programmes which incorporate works

solo violist with the Royal

belonging to three different centuries.

Concertgebouw ürehescra since 1 9 8 5 .

The Ensemble made i ts debut during
the 1 990- 1 99 1 concert season in

Holland, including the Royal
Concertgebouw Orchestra, as well as

( 1 987).

Karel Hilsum ve Louis Hiltbronk ile
e�itim gören piyanist Willem BRONS,
Avrupa ve Japonya'da resitaller verdi;
Concertgebouw dahil Hollanda'daki
bütün orkestralarla çaldı, festivaliere
katıldı. Çeşitli plakları olan sanatçı
Amsterdam ve Göteborg
konservatuarında piyano ve oda
müzi�i dersleri vermektedir.

Willem BRONS studied piano with

(ltalian Serenade). The Ensemble

Daniel ESSER studied cello a t the

Amsterdam at the Royal

Amsterdam Music School w ith Tibor de

Concertgebouw w ith a series of four

Machula and Jean Decross. He became a

concerts including Mozart' s four piano

member of the Amsterdam Piano Trio

Dvorak: Dörtlü Op.S I
Orta Avrupa'nın Haydn ve Mozart ile
başlayan, Beethoven ve Schubert ile
gelişen ve 1 9. yüzyılın ikinci yarısında
Brahms'a kadar uzanan kuartet
gelene�i. Çek okulunda Antonin
Dvorak ile önem kazanır. Kuartet
alanında çok verimli olan ve 1 4 yaylı
çalgılar dörtlüsü yanında iki tane de
piyanolu dörtlü yazan Dvorak'ın bu
türdeki eserleri erken, orta ve geç
dönem olarak üçe ayrılır. Onun
1 878'de besteledi�i Op.S I Dörtlü de
orta dönem içinde yer alan onuncu
dörtlüsüdür. Çek halk müzi�ini form ve
stil yönünden soyut biçimde işleyerek,
renkli ezgilerin kendi esiniyle uyumunu
sa�layan Dvorak'ın öneminin ve
başarısının sırrı da bundan kaynaklanır.
Bu özellikler de, onun ülkesinin
folkloruna ba�lılı�ı da bu Op.S I
kuartette çok belirgindir... 1 878 yılında
Slav Dansları'nın (Op.46) yayınlanması,
Dvorak'a geniş çevrede ün
kazandırırken, yayıncı Simrock'u zengin
etmişti. O yıl gücünün ve yaratıcılı�ının
zirvesinde olan Dvorak Re Minör
Serenad'ı, üç Slav Rapsodisi'ni, yaylılar
için Altılı'yı yazıyor, bir-iki yıl sonra da
Mi Bemol Majör Op.S I Kuartet'i
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besteliyordu. Yine Simrock
yayınevince basılan Dörtlü ilk kez 29
Temmuz 1 879'da Berlin'de Joachim
Kuarteti tarafından seslendirildi.
Dört bölümden oluşan eserin 1 .
Bölümü, 4/4'1ük ölçüdeki, pek fazla
hızlı olmayan (AIIegro, ma non
troppo) tempoda, melodik zenginlikte
ve lirik bir atmosferdedir. Çek halk
ezgileri gibi yansıyan, ancak aslında
Ovarak'ın ulusal unsurları işledi�i
bölümde daha ilk tema bile do�dan
çıkmış hissini verir. Üçlü tınılı yansıyan
rahat, içtenlikli bu temayı neşeli ve
kaygısız bir yan tema izler. Gelişiminde
ise üçlü tınılı ana temanın
işlenmesindeki güzellik hayranlık
uyandırır.
2. Bölüm a�ırca hareketli (Andante
con moto) bir Dumka'dır. Bu hüzünlü
ezgiyi (Eiegie), Ukrayna kaynaklı, ani
de�işikliklerle gelişen Slav melodisini
Dvorak di�er eserlerinde de
kullanmıştır. Genel anlamda
melankolik karakterdeki Durnka'nın
orta bölmede hızlanarak bir karşıtlık
oluşturması, Ovarak'ın birden de�işen
duygularının daha iyi anlatırnma
yardımcı olur. Bölüm a�ırca (Andante
con moto) ve canlı (vivace)
tempolarda gelişirken, tonalite de
majör ve minör arasında oynar:
�ırbaşlı giriş teması tematik
ilerleyişle Sol majöre ulaşırken, canlı
dans ezgisi (Furiant) Sol minörde
belirir.
3. Bölüm Romans ta (Romanze) daha
az duygusal de�ildir. 6/8'1ik ölçüdeki, Si
bemol majör tondaki Romans yine
a�ırca hareketlidir (Andante con
moto) ve sevimli, güzel bir do�
tablosu çizer. Bir yazarın "Rüya gibi
bir ninni" olarak tanımladı�ı bölüm,
sıcak ve yumuşak duyguların lirik bir
anlatımıdır.
4. Bölüm çok daha şen (AIIegro assai)
tempoda, 2/4 'lük ölçüde, tümüyle
dans havasında bir fınaldir. Partilerin
ustaca da�ılımı ile de hayranlık
uyandıran Dvorak, bu bölümde lskoç
halk dansı Reel'i anımsatan çok oynak
Çek halk dansı Skoçna'yı
de�erlendirerek kuarteti sona
erdirmiştir. (Süre 32')

Bartok: Kentrastlar
Macar besteci Bela Bartok Kentrastlar

de�iştirecek zaman kalmıyordu. Bu
şekilde boş tellerle eserin tonal
sistemine de bir karşıtlık oluşuyordu.
Böylece zengin, yumuşak sesli klarnet
törpü sesi gibi, kemanın şarkı söyleyen
tınısı da keskin bir hal alıyor; bunlara
karşı piyano vurgulamaları, ritmi
vermesi yanında bazen dolu, bazen
kuru bir ses veriyordu. Ustaca işçili�i
cilan eser bunun sonucunda bestecinin
istedi�i yerde şoke edici, ya da biraz
sakinleştirici oluyor, ancak hiçbir
zaman ilginçli�ini kaybetmiyordu.
1 938 Eylülünde Budapeşte'de
tamamlanan Kontrastlar, klarnetçi
Benny Goodman ve Macar kemancı
Josef Szigeti ile piyanoda Bartok
tarafından Newyork'ta 9 Ocak
1 939'da ilk kez çalınacaktı. Ancak son
adlı eserini aslında bir Amerika turnesi dakikada ülkesindeki bir olay
nedeniyle Bartok Amerika'ya
için, ünlü caz klarnetçisi Benny
gidemedi; onun yerine piyanist Endre
Goodman'ın siparişi üzerine 1 938'de
Petri çaldı. Daha sonra 1 940'da sanat
yazmıştı. Bu konseriere besteci de
meseni Elizabeth Sprague Coolidge ve
piyanist olarak katılacaktı. Goodman
eski arkadaşı Szigeti'nin daveti üzerine
eserin 25 cm'lik (eski 78 turlu) pla�ın
1 1 Nisan- 1 8 Mayıs arasında Bartok
her iki yüzünü de dolduracak
piyanist olarak Goodman ve Szigeti'ye
uzunlukta olmasını istemişti. Bartok
katılarak ilginç bir konser turnesi
daha önce bir üfleme çalgıyı oda
gerçekleştirdi.
müzi�i eserlerinde hiç kullanmamış
Bartok aslında, Macar falklorundan
olmasına karşın siparişi kabul etti.
kaynaklanan a�ırca "Verbunkos" ile
Üfleme çalgıları genellikle orkestra
hızlı "Sebes" olarak iki bölümlü bir
bünyesinde de�erlendiren Bartok,
rapsodi biçiminde yazmayı düşündü�ü
piyano ile yalnızca bir yaylı çalgının
eserini böyle de adlandırmış, ancak
uyum sa�layaca�ını düşünüyor ve bu
çalgıyı bu kadroda karşıtlık oluşturacak elindeki malzemenin daha fazlaya
yetece�ini görünce bir orta bölümle,
şekilde ele alıyordu. Bu nedenle bu
esere de Kentrastlar adını verdi ve bu Pihenö ile Kontrastlar'ı genişletmişti.
Burada temel alınan Macar
çalgıların karakteristik özelliklerini
danslarından Verbunkos, askeri
sergilerneyi düşündü. Piyanoyu bu
e�itimden önce acemi er olan
karşıtlık görevinde çan benzeri
delikanlılara, ünlü Hüsar Alayları'nda
akorlar, kromatik ilerleyişler, triller,
glissandolarla kullanarak di�er iki çalgı çakı gibi usta subaylar tarafından
ö�retilir ve köylerde bunları halka
olan klarnet ve kemanınkilere yakın
göstermeleri istenirdi. Daha sonra da
de�er kazandırdı. Öte yandan klarnet
hızlı ve do�çlama bir dans olan Sebes
ve keman için virtüoz kısımlarla her
ile ustalaşmaları için şans tanınırdı.
türlü teknik olana�ı sa�ladı. Klarnete
Kentrastlar bu anlayışla iki dans
çeşitli ses bölgelerinde -register'de
üzerine kurulmuş ve araya dinlenme
hızlı gam ve arpejler, triller, aşırı
anlamına gelen Pihenö bölümü
dinamik kentrastlar yükledi. Keman
yerleştirilmiştir.
için ise yayla, ya da parmakla çalınan
1 . Bölüm Verbunkos (Acemi Erierin
do�çlama benzeri pasajlar, de�işik
Dansı) orta, belirgin ritmli (Moderato,
akarlar ve glissandolar öngördü.
ben ritmato) tempoda, konuşur gibi
Üstelik keman çalan müzikçinin iki
(Parlando) karakterdedir. Çardaş
kemana gereksinimi notada
belirtilmişti: Çünkü normalde "Sol-Re formunun a�ır bölmesi Lassu'yu
La-Mi" olan tellerin, "Sol diyez-Re-La anımsatır, ancak tantezili süslemelerle
gelişir. Klarnet di�er çalgılara karşı
Mi bemol" olarak kullanımı şart
kurnazca bir üstünlük içindedir;
olacaktı ve o arada çalgının akordunu
·

79

özellikle görkemli kadansıyla
seçkinleşir. Bölümdeki marş teması ise
bir yıl sonraki altıncı kuartetde de yer
alacak, ancak kontrpuan yönünden
belirgin olacaktır.
2. Bölüm, agır ve geniş (Lento)
tempodadır; dinlenme anlamına gelen
Pihenö kelimesiyle tanımlanmıştır.
Eserin bu en kısa bölümü, acemi
erierin kısa dinlenişi, klarnet ve
kemanın gevşek, baygın, daha duygusal
cümleleriyle, sanki bir aynadan
yansıyormuş gibi duyurulurken, piyano
ufak dalgalara benzeyen vurgulamalarla
bunu destekler. Bu dalgalanma önce
yogunlaşır; sonra azalırken piyano
bunu, Endonezya vurma çalgısı
Gamelan'ı anımsatan pasajlarla izler,
sonda ise ayna yansımasının
cümlelerini belirtir.
3. Bölüm hızlı ve canlı (AIIegro vivace)
tempoda Sebes dansıdır. Bu bölümde
çardaş formunun hızlı bölmesi Friss'i
model alır. Tüm Bartok finaileri gibi
canlı, hareketli olan bölümde besteci
Balkanlar ve Anadolu'da kullanılan
ritmleri ve Küçük Asya Mod'larını
örnek almıştır. Burada da özellikle
kemana çok iş düşer: Keman virtüoz
kadansıyla, dramatik yogunluktaki
ürkütücü bölümde şeçkinleşirken,
finalin basit amacı öngörülenden başka
bir anlam kazanır.
Bartok'un bestelerini düzenleyerek
numaralayan Macar Szöllösy, esere
Sz. l 1 1 sayısını vermiştir. (Süre 1 7')

Dvorak: Piyanolu Beşli
1 887 yılının Agustos ve Ekim ayları
arasında bestelenen ve Dvorak'ın en
önemli oda müzigi eseri sayılan
Piyanolu Beşli Prof. Bohdan
Neureuther'e ithaf edilmiştir. lik kez
1 888 yılı Ocak ayında seslendirilen ve
bugüne kadar tazeliginden hiç birşey
yitirmeyen bu ölümsüz eser,
Dvorak'ın romantik dostlarına göre,
onun yaşayan bir portresidir: Doga
karşısındaki neşesi, degişken mizacı,
melankolisinin altında bile sezilen
mutlulugu, Çek halk ezgilerine
duydugu derin hayranlık... Müzik
eleştirmenlerine göre ise, tek tek hem
bölümleri, hem de bütünüyle
mükemmel olan Beşli, Schubert,
Schumann ve Brahms'ın benzer
eserleriyle boy ölçüşebilir.

Çekici bir şekilde gelişen fikirlerin
zenginligi, dengeli partileri ile hem
yorumculara, hem dinleyicilere zevkli
anlar yaşatan Beşli'nin ilk bölümü
Allegro ma non tanto, sonat biçiminde
işlenmiş iki temaya dayanır.
Viyolonselin duygulu biçimde sundugu,
bir halk ezgisine benzeyen ana tema
piyanonun arpej dizileri eşliginde
gelişir. Bu esnek tema eserin bütününe
hakim olacak, melankoliden mutluluga
kadar degişik duyguları yansıtacaktır.
Daha sonra, önce viyolonselin
duyurdugu Do diyez minör tondaki
lirik yan tema birincisiyle bir tezat
oluşturur ve Dvorak'ın majör-minör
degişkenligine duydugu egilimi de
gösterir.
2. Bölüm, Fa diyez minör tonda ve
2/4'1ük ölçüdeki Andante con moto
Vivace, Slav müziginde balad
karakterindeki halk ezgilerine verilen
ve Çekçe "küçük düşünce" anlamına
gelen "Dumka" başlıgını taşır.
ABCABA temalarıyla sıralanan bir
rondo formunda olan bölümde önce
piyano eşliginde viyolanın hüzünlü
melodisi şiirsel bir agıt gibi duyulur
(A). Daha sonraki (B) teması koşan
triyolerle daha neşeli, daha canlıdır.
Durnka'nın oynak dans bölümünü
oluşturan ve bunu izleyen (C) teması,
birinci temanın nakarat benzeri
temasından kaynaklanır. 1 6'1ık notalar,
halk dansının tipik degişkenligi ile bir
çalgıdan digerine geçer. Ikinci bölüm
böylece neşe ve keder, gülüş ve aglayış
arasındaki çabuk degişkenligi ile
Durnka'nın tipik bir örnegidir.
3. Bölüm, La majör tonda 3/4'1ük

ölçüdeki Scherzo bir Bohemya dansı
olan Furiant tarzındadır. Ancak
alışılagelmiş karakteristik ikili ve üçlü
tempo degişikligi yoktur. Neşeli, koşan
birinci temayı viyolonselin duyurdugu
agırca dalgalanan tema izler. Güçlü ve
parlak bir Slav teması bölümü
sonuçlandırır.
Son bölüm 2/4'1ük ölçüde La majör
Allegro ise neşeli, canlı ritmli bir sonat
formundadır. Senkoplu bir Polka
şeklinde süren bölümde, ana tema
yine bir Slav ezgisidir ve minör tonda
biter. Eser birinci bölümdeki gibi,
temaların gelişmesiyle neşeli bir dans
havasıyla son bulur. (Süre 30')
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NARCISO YEPES,

gitar guitar
NARCISO YEPES

X.

Alfonso (El Sabio) ( 1 22 1 - 1 284)
Cantigas de Santa Maria

Domenico Scarlatti ( 1 685-1 75 7)
Sonat, Re Minör, K.77 Sonata in D Minor, K.77
Moderato e cantabile

Johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)
Solo Keman için Partita No.2'den Chaconne, Re Minör
Chaconne in D Minor from Partira No.2 for Solo Violin

Gaspar Sanz ( 1 64 7 - 1 7 1 6)
lspanyol Süiti Spanish Suite
EJpaiioletaJ
Gallarda y Villano
Danza de laJ HachaJ
Rujero y ParadetaJ
Zarabanda (al Ayre EJpaiiol)
PaJacalle (de la Cavalleria de NapoleJ)
La Mifiona de Cataluiia
CanarioJ

Ara

lntermission

Heitor Villa-Lobos (1887-1 959)
Prelüd ve Etud No. l , Mi Minör Prelude and Study No. ı

in E Minor

Leo Brouwer (1 932-)
Tarantos (N. Yepes'e ithaf edilmiştir Dedicated to N. Yepes)
Miguel Angel Cherubito ( 1 94 1 -)
Samba y Chacarera (N. Yepes'e ithaf edilmiştir Dedicated to N. Yepes)
Joaquin Rodrigo (1901-)
lnvocaci6n y Danza
Manuel De Fa/la (1 876-1 946)
Danza del Molinero (Farruca)
lsaac Albeniz (1860-1 909)
Asturias
2 1 .6. 1
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• 1 927 yılında Ispanya'nın Murcia
bölgesindeki Lorca kentinde dolan.
dört yaşında iken babasının panayırdan
aldılı bir gitarta müzile başlayan
Narciso Yepes, 1 933'de sahip oldulU
gerçek gitarıyla ilk derslerini aldı ve
1 940'da Valencia Konservatuarı'na
girdi. 1 943'de piyanist Vicente
Asencio ile çalışmaya başladı.
Orkestra şefi Ataulfo Argenta'nın
dikkatini çeken Yepes, onun daveti
üzerine 1 946'da Madrid'e gitti ve
ertesi yıl da halk önündeki ilk
konserini onun yönetiminde verdi.
1 950'de Paris'e giden sanatçı Georges
Enesco ve Walter Gieseking ile çalıştı.
1 952'de Rene Clement'nın Jeux
lnderdits (Yasak Oyunlar) adlı filminin
müzilini hazırladı. 1 955 yılında ise
Rodrigo'nun Concierto de Aranjuez
adlı gitar konçertosunun ilk plak
kaydını gerçekleştirdi.
Kendi tasarımı olan ve bir daha
elinden bırakmayacalı on telli gitarını
1 964 yılından itibaren kullanmaya
başlayan Narciso Yepes, 1 973'de iki
ayrı çalgıyla -lavta ve gitar ile- Bach'ın
tüm lavta bestelerinin ilk plak kaydını
yaptı. Sanatçı Deutsche
Grammophon'un isteli üzerine, bir
plalını Domenico Scarlatti'ye, dilerini
Francisco Tarrega'ya ithaf ettili
kırktan fazla plak doldurdu. En son
doldurdulu plaklar arasında ise,
şimdiye kadar hiç kaydı yapılmamış
olan Joaquin Rodrigo'nun solo gitar
besteleri yer almaktadır.
Nareiso Yepes, güzel sanatlar için
verilen Ispanya Altın Madalyası
sahibidir. Ayrıca "Aifonso X El Sabio"
Akademisi ile Ispanya Güzel Sanatlar
Akademisi (Real Academia de San
Fernando) üyesidir. Aynı zamanda
Murcia Üniversitesi Şeref Doktoru
ünvanı sahibi olan Yepes'e 1 986'da
lspanyol Ulusal Müzik Ödülü
verilmiştir. Sanatçı ayrıca Madrid
Üniversitesi'nde müzik doktorası
yapan ölrencilere ders vermektedir.
Unutulmuş olan birçok besteyi tekrar
gün ışılına kavuşturmasının yanısıra
kendi de besteler ve düzenlemeler
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yapan Yepes için Ohana (Concerto),
Moreno-Torroba (Seguidilla'ya saygı),
Bacarisse (Concertino), Leonarda
Balada (Concerto), Ernesto Halffter
(Konçertant Senfoni) gibi besteciler
eserler yazmış ve bunların ilk
çalınışiarı da yine sanatçı tarafından
gerçekleştirilmiştir.
• Narciso Yepes was born in

graduate courses in music at the
University of Madrid.
Narciso Yepes has enriched the guitar
repertoire through his research in the
old archives and by inspiring many
composers to dedicare to him new
works. He has premiered various
contemporary concertos and many solo
pieces written for him by such

1 927 in

composers as Ohana (Conceno),

Lorca, situated in the region of Murcia.

Moreno-Torroba (Homage to

He started to play the guitar at the age

Seguidilla), Bacarisse (Concertino),

of four with a simple instrument that

Leonardo Balada (Concerto) and Ernesto

his father bought at a fair. In 1 9 3 3 he

Halffter (Symphony Concertante).

staned to take lessons, this time with a
proper instrument. In 1 940 he encered
che Valencia Conservatoire and three
years later he started to study with the
pianist Vicente Asencio. In 1 946 he
went to Madrid upon the invitation of
the conductor Ataulfo Argenca and the
following year he gave his first
orchestral concert under the same
conductor. In 1 950 he wenc to Paris and
worked with Georges Enesco and
Walter Gieseking and in 1952 he
composed the film music for Rene
Clement's Les Jeux Incerdits. In 1 9 5 5 he
made the first recording of Rodrigo's
concerto for guitar, Concierto de
Aranjuez.
Since 1 964 Narciso Yepes ha5 been
using a special ten string guitar which
he himself developed as the result of
patient research. In 1 97 3 he recorded for
the first time the complete works of
Bach for lute using two different
instruments -lute and guitar. At the
request of Deucsche Grammophon, for
whom he has recorded more than 40
records, he devoted one record to
Domenica Scarlatti and another to
Francisco Tarrega. One of his recent
recordings is devoted to )oachim
Rodrigo's solo works for guitar, which
had never been recorded before.
The academic and official honours
granted to Narciso Yepes include the
Gold Meda! of Spain for distinction in
the fine ares. He is a member of the
Academy of "Alfonso X El Sabio" and
has been granted an Honorary Doctorate
by the University of Murcia. In 1 968 he
was awarded the National Music Prize
of Spain and recendy he has been elected
a member of the Spanish Academy of
Fine Ares (Real Academia de San
Fernando). He also teaches post-

X.

Alfonso: Cantigas

1 3. yüzyıl Ispanya'sının önemli kişisi
Alfonso 1 252'de Kastilya ve Leon
bölgesi kralı olmuş, yaptıgı işler
nedeniyle de El Sabio (Bilge) adı ile
anılmıştır. Kendi de şair ve müzisyen
olan X. Alfonso sanat, bilim ve kültür
alanlarında her ülkeden, dinden
(Hiristiyan, Islam, Yahudi) bilginleri
korumuş; Müslümanlardan oldugu
kadar, Romalılar ve Vizigotlar'dan
Ispanya'ya kalan mirasın önemine saygı
göstermiştir. Sarayı bu bilim ve sanat
adamlarının toplanma yeri olan X.
Alfonso sosyal, egitim, hukuk
alanlarında yaptıgı reformlarla da
ülkesine Avrupa'da saygın bir yer
kazandırmıştır. 1 254'de Salamanca
Üniversitesinde kurdugu müzik
kürsüsü ile, bestecilik dersi verilmesini
de saglamıştır. Tarih, hukuk,
astronomi ve oyunlar, şiir hakkındaki
kitapları yanında, zamanının çogunu
"Cantigas de Santa Maria" (Hazreti
Meryem'in Şarkıları) için harcamış,
dörtyüzü aşkın Cantiga (CanticaKantik) adı verilen şarkıyı 1 250- 1 280
yılları arasında, tasviri minyatürlerle
süsleyerek bu kitapta toplamıştır.
Orta çagın en ilginç sanat eserlerinden
sayılan bu kitaptaki Cantiga'lar,
Hazreti Meryem'in mucizelerini balad
stilinde anlatan dini şarkılardır.
Buradaki şiirler, krallıgın sınırları içinde
kalan ve Portekiz yakınındaki Galicia
bölgesi dili ile, -tıpkı Osmanlı
lmparatorlugu'ndaki farsça, arapça
modası gibi- 1 5. yüzyıla kadar
sanatçıların lirik şiirler için yegledigi
dilde yazılmıştır. Ancak bu el yazması
kitapta Kral Alfonso'nun hangi şarkıları
yazdıgı kesin olarak bilinmemekte,

No. l , 347, 400 ve 40 1 'de ismi ilk kişi
olarak belirtilmektedir. Ayrıca kitapta
yalnızca lspanyol, ya da Portekiz
kaynaklı şarkılar degil, Fransa'nın
çeşitli bölgelerinden ve Notre Dame
kilisesinde oluşan "Ars Antiqua"dan da
örnekler yer almaktadır.
Ölümünden dokuz yıl sonra sarayında,
oglunun hizmetinde -ikisi kadın olan1 3 Arap, biri Yahudi olmak üzere
aylıklı 27 müzikçiyi barındırdıgı tespit
edilen kral Alfonso'nun, Madrit'te
Escarial Müzesi'nde bulunan bu
kitabından seçmeler 1 922'de, sonra da
genişletilmiş olarak 1 930'da, A. G.
Solalinde tarafından Madrit'te
yayınlanmıştır. Gitarist Narciso Yepes
programına, çagımızda da örnek
alınması gereken bu bilge yöneticinin
Cantiga'ları ile başlıyor.

Scarlatti: Sonat
600'den fazla sonat besteleyen ltalyan
Domenico Scarlatti yaşamının çogunu
1 7 1 9'da gittigi Ibe ri k yarımadasında
geçirmiştir. Portekiz'de Lizbon
sarayında V. Joaos'un hizmetinde on
yıl çalıştıktan sonra, VI. Ferdinand ile
evlenecek olan ögrencisi Asturia
prensesi Maria Barbara'nın peşinden
Madrit sarayına yerleşen Scarlatti'nin,
1 746'da kraliçe olan prenses için
yazdıgı Essercizio'ları (Aiıştırmalar)
1 738'den beri yayınlanmaktaydı. Bugün
Sonat olarak anılan bu küçük, üç-beş
dakikalık kısa, tek bölümlü, neşeli ya
da hüzünlü zarif parçalar klavsen için
yazılmıştı. Scarlatti bu sonatiarda
uyguladıgı staccato, tril, oktav ve arpej
teknikleri ile -prensesi egitmek
çabasıyla- yeni bir klavye tekniginin
gelişmesine öncülük etmiş ve piyano
etüdlerinin de yaratıcısı olmuştur. Bu
sonatiarda genellikle lspanyol ruhuna
özgü, halk müziginden, Jota ve
Fandango'dan tımlar da sezilir.
Scarlatti'nin uyguladıgı iki bölmeli, tek
temalı bu sonat tipi, bazı agır tempolu
sonatiarda ikinci bir temaya da yol
açar gibi olur; bir gelişim bölmesine
geçer hissini verir.
Yaşamının 40 yılını lberik
yarımadasında geçirerek Madrid'de
ölen ltalyan Scarlatti, hiçbir zaman
gitar için beste yapmamasma karşın,
onun biyografısini de yazan ünlü
klavsenci Ralph Kirkpatrick'e göre
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"tüm bestecilerden çok bu çalgının
Salamanca Üniversitesi'nde edebiyat
etkisinde kalmıştır. Onun vahşi
ve ilahiyat elitimi görmüş, sonra aynı
üniversitede ders vermiştir.
disonansları, ya da yabanıl akorları
gitardaki vuruşların benzetimi gibidir. Ölreniminden sonra ltalya'ya giderek
Pekçok pasajın armonik yapısında da,
Napoli krallık kilisesinde orgçu olan
Cristaforo Carisani'den ders almıştır.
modal lspanyol halk müzilindeki
gitarın boş tellerinin tınlayışı duyulur". Bu arada ünlü ltalyan gitarist Foscarini
ile tanışmış; Granata, Francesco
Ailesand ro Longo'nun 1 939'da
Corbetta ve Portekizli Nicolao
tamamladılı kataloga göre L. l 68, R.
Doici'nin eserlerini incelemiş, Lelio
Kirkpatrick'in 1 9S3'deki, yazılış
tarihine göre sıralanmasında ise K.77
Colista'dan ders almıştır. Ispanya'ya
dönüşünde Aragon kralı naibi
olarak numaralanan Re Minör Sonat,
alır ve duygulu (Moderato e cantabile) "Avusturyalı" juan jose'nin sarayında
gitar ölretmeni olarak çalışmıştır.
tempodadır ve Narciso Yepes
Yepes'in Sanz'ın parçalarından seçtili
tarafından gitara uygulanmıştır.
Süit, şöyle sıralanıyor: 3/4'1ük ölçüde,
(Süre 8')
a�ırca tempodaki küçük lspanyol
dansı Espal'loletas; 4/4'1ük ölçüde,
Bach: Chaconne
daha canlı ve giderek hızlanan
Chaconne, Passacaglia gibi eski ltalyan Gallarda ile süslü, a1ırca Vilano;
meşale dansını simgeleyen minör
ve lspanyol danslarından kaynaklanan
3/4'1ük ölçüde ve alır tempoda, Basso tonda ve a1ır tempoda Danza de la
Hachas; 4/4'1ük ölçüdeki alırca ve
Ostinato (ısrarlı bas) üzerine
trillerle süslü Rujero ile 3/4'1ük
çeşitlemelerle geliştirilen ve sonat
ölçüde daha canlı dans Paradetas; 6/8
bölümü olarak da kullanılan bir müzik
ve 3/4'1ük delişen ölçülerde bir
formudur. Bu form Bach'ın 1 720
lspanyol aryasını tanımlayan alır
yıllarında Köthen'de solo keman için
Zarabanda (Al Ayre Espai'iol); 6/8'1ik
yazdılı iki numaralı Re Majör
ölçüdeki, Napoli krallık süvarilerini
Partita'sının son bölümünde zirveye
parlak şekilde, tüm teliere bir anda
ulaşmıştır. Ancak basso osdnato'lar
vurulan (rasqueado) akorlarla
yerine Bach, temanın kendisini
canlandıran Pasacalle (de la Cavalleria
çeşitlemelerle geliştirir. 29 çeşitierne
de Napoles); 6/8'1ik ölçüdeki yine
ile ustaca işlenen sekiz ölçülük a1ır
sürekli trillerle gelişen oynak, küçük
Chaconne teması ritmik, melodik
Katalonyalıyı anlatan La Min6na de
yapısı ve tını gerilimleri ile gerçek bir
Catalui'ia dansı; en son olarak da
müzik mimarisi biçimindedir.
6/8'1ik ölçüde başlayan, sonra delişen
Olalanüstü bir konsantrasyon ve
Jig benzeri ve Kanarya Adaları'ndan
duygu zenginiiline ihtiyaç gösteren
kaynaklandılı öne sürülen parlak
Chaconne'un en küçük parçası bile
Canarios dansı rasqueado akorlarla
ruhsal olarak planlanmıştır.
süiti sona erdirir.
Genel yapısı Re minör-Re majör-Re
(Süre 1 4')
minör olarak üç bölmeye ayrılabilir:
lik bölmede serbest melodik, ritmik
ve armonik delişmeler temanın iç
Villa-Lobos: Prelüd ve Etüd
dokusunu, özünü yansıtır. Canlı
1 923'de Paris'e geldili zaman çalın
arpejlerden sonra başlayan ikinci
ünlü gitaristi Andres Segovia ile
bölmede majöre geçişle, devamlı
yükselişlerle kudretli bir tını zenginiili tanışan ve onu, ilkel fakat etkili gitar
çalışı ile şaşırtan Villa-Lobos, 1 930'da
duyulur. Tekrar minör tona dönüşen
Brezilya Akademisi müdürü olmuştur.
üçüncü bölme daha sakindir ve ana
1 932'de ülkedeki bütün okullardaki
temanın tekrarı ile sona erer.
müzik derslerini çekici hale sokmakla
(Süre I S')
görevlendirilmiş; halk ezgi ve
danslarının gruplarla seslendirilmesine
Sanz: lspanyol Süiti
önayak olmuş, müzik elitimini yeniden
düzenlemiştir. Bu arada kendi de
Ispanya'nın Calanda de Ebro
kentinde, Francisco Bartelome Sanz y Brezilya, Arjantin ve Uruguay'da
sürekli konserler yönetmiştir.
Celma adıyla dolan Gaspar Sanz,

1 940 yılında yazdılı ve ikinci eşi
Armindaya (Mindinha) ithaf ettili beş
Prelüd, daha önceki 1 2 Etüd'ün verdili
deneyierin ışılı altında, fakat güç
olmayan romantik bir stilde, adeta
Chepin'in prelüdleri tarzında
bestelenmiştir. Prelüdlerin sayısını
altıya tamamlamak için yazdılı son
prelüd kayıp eserleri arasındadır.
Bunlardan en çok tanınan, Mi minör
tonda, 3/4'1ük ölçüde başlayan Prelüd
No. l baslarda sunulan olalanüstü
güzellikteki melodisiyle adeta duygulu
bir romans havasındadır. Mi majör
tondaki canlı bölme prelüde kaprisli
bir hava getirirse de, eser başladılı gibi
sakin biter. (Süre S')
Mi minör tonda ve 4/4'1ük ölçüdeki 1 .
Etüd "Arpej Etüdü" başiıiını taşır.
Allegro non troppo (hızlıca)
tempodaki parça tümüyle arpejle
çalınır. Kromatik akorlarla ulaşılan
orta bölme küçük bir geçiş kadansı
sergiler ve Etüd, armonik sesleri de
kapsayan sona ulaşır. (Süre 3')

Brouwer: Tarantos
Kübalı gitarist ve besteci Leo
Brouwer, eserleri günümüz gitar
repertuarında en çok yeralan çaldaş
besteciler arasında başta gelir.
Brouwer önce Küba'da lsaac
Nicola'nın ölrencisi olmuş, elitimini
daha sonra ABD'de Juilliard Müzik
Okulu'nda sürdürmüştür. Ülkesinin
ABD ile ilişkilerinin gerginleşmesi
üzerine Küba'ya dönen, ilk kez 1 983
Nisanında gerçekleştirdili Havana
Uluslararası Gitar Festivali'ni kuran ve
Devlet Senfoni Orkestrası'nın da
yöneticisi olan Brouwer, parmalındaki
rahatsızlık nedeniyle daha sonra
kendini tümüyle bestelerine vermiştir.
60 Küba filmine müzik yazan
Brouwer'in yüzü aşkın eseri arasında
flüt, keman ve gitar konçertolarından
başka, ülkesi falklorundan esinlenerek,
ancak çok çaldaş bir anlayışla gitar
tekniline uyguladılı ilginç parçaları
vardır.
Brouwer, lspanyol Flamenko
müzilinden esinlendili Tarantos'u,
çocuklulundan beri plaklarını dinledili
ve belendili Narciso Yepes'e ithaf
etmiştir. Bu parçada besteci, yapısal
hücreleri istedili sırada çalmasında
yorumcuyu serbest bırakmıştır.
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Buradaki Expose (açıklama) ve
Redoublement (tekrarlama) olarak
adlandırılan yapısal bölmeler böylece
özgürce tekrarlanır. (Süre S')

yazar Pedro Alarcan'un ( 1 833- 1 89 1 )
ilerleyen lnvocaci6n, arpejler ve
bir öyküsü üzerine bestelenmiştir.
kadanslarla Dans bölümüne ulaıır.
3/8'1ik ölçilde majör tondaki Dans hızlı Daha önce 1 9 1 7'de bir "Mimik Fars"
(AIIegro moderato pocco), zarif,
(Farsa Mimica) olarak kullanılan müziıi
ritmik ve adeta De Falla'nın motiflerini Diaghilef çok beıenince müziıin
andırır biçimde baılar; tema tremolo
genişletilmesini önermiş, De Falla da
Cherubito: Samba ve Chacarera
ile tekrarlanır. Güçlü akarlardan sonra başta "Deıirmencinin Dansı" olarak
adlandırılan Farruca'yı ve "Köy
Flamenko'nun Granadinas türünde
Güney Amerikalı besteci
Cherubito'nun gitarist Narciso
olduıu gibi esrarlı arpejlerle 3/4'1ük
Kadısı'nın (Corregidor) Dansı"nı
Yepes'e ithaf ettili parçaların ilki olan
eklemiştir. O çatda devlet
ölçüde yansıtılan bir motif bu Pagan
(putperest) Dansı keser. Dans sonra
memurlarının giydili üç köşeli şapkalı
Samba, Brezilya'nın uluslararası üne
köy kadısının, delirmencinin güzel
kavuşmuş bir dansıdır. Brezilya'da
akıcı ve canlı hareketlerle tekrar
1 920'1i yıllardan sonra ön plana
başlayarak, önce tremolo akorlarla
karısına göz koymasını ve sonunda
geçerek Choro'yu geride bırakan
devam eder. Armonik sesler ve
delirmencinin zaferini konu alan
samba dansının ülkede 35 kadar formu Flamenko üslubundaki arpejle
eserde, delirmencinin karısı Fandango,
olduıunu milzikolog Edison Carneiro
komşular Seguidilla, delirmenci
pianissimo şekilde, sanki sis içinde
öne sürer. Afrika'dan kaynaklanan bu
uzaklaşır, kaybolur. (Süre 8')
Farruca ve bitiş sahnesi de jota gibi
lspanyol danslarıyla canlandırılmıştır.
dans, Rio de Janeira'nun Favellos adlı
De Falla burada orkestraya özellikle
fakir mahallesinde 1 9. yüzyılda
De Falla: Farruca
gitar tınısı kazandırmak da istemiştir.
dotmuştur. Dini karakterdeki Semba,
ya da Zemba adlı dans, Bohemya
Kendi ülkesinin falklorunu en güzel ve Granada yakınlarındaki köyün
delirmencisinin dansı ise, kuzey
Polkası ve Afrika Lundus danslarından ilginç biçimde işleyerek müzik
etkilenerek majör tonda olan, 2/4'1ük
Ispanya'nın Galicia (Galiçya)
dünyasına tanıtan bestecilerin başında
olmasına karşın üçlü ritm ile dans
bölgesinden kaynaklandılı sanıldılı için
Manuel de Falla gelir. Ölretmeni F.
edilen Samba'ya dönüşmüştür.
Aires Gallegos diye de adlandırılan
Pedrell'in de etkisiyle daha 1 902
Arjantin'de do&an Chacarera ise
Farruca'dır. Aslında kuzeyde, Asturia
yılında ulusal müzile yönelmiş, bu
bölgesinde do&an güneyde, Cadiz'de
3/4'1ük ve 6/8'1ik ölçülerle delişen hızlı türdeki Kısa Hayat operasıyla
olgunlaıan bu 6/4'1ük ölçüdeki, çok
tempolu bir danstır. Chaca kelimesi de Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. Bir
lspanyolcada kapatmak anlamına gelir
ara Paris'te yaşayan; Debussy, Ravel ve ritmik dans meydan okuyucu havada
bir erkek dansıdır. Hem Flamenko,
ve bu dans da parmaklar şaklatarak
Dukas ile dostluk kuran De Falla
hem de klasik gitarisderin
yapılır.
onların da etkisiyle daha çok Endülüs
yorumladıkları Farruca'yı bu kez
bölgesi müziline ilgi duymuştur.
Yepes'in on telli gitarından
Özellikle bu yörenin müzili
Rodrigo: lnvocaci6n y Danza
dinleyecetiz.(Süre 3')
Flamenko'yu eserlerinde
joaquin Rodrigo, 1 939'da gitar ve
delerlendirmiştir. Ayrıca Endülüs'ün
orkestra için besteledili "Aranjuez
merkezi Granada'ya yerleşerek, ünlü
Albeniz: Asturias
Konçertosu" ile dünya çapında üne
şair Federico Garcia Lorca ile
lspanyol besteci lsaac Albeniz'in
kavuşmuş; daha sonraki "Soylu bir kişi Flamenko festivali düzenlemiş, bir
Op.47 lspanyol Süiti'nin beşinci
için Fantasia", dört gitar için
Flamenko müzesi kurmuştur.
"Andaluz", iki gitar için "Madrigal" ve
Çatdaş orkestra müzili uygulamasında parçası olan Asturias Leyenda
Granados ve Albeniz'den daha başarılı (Asturias Efsanesi) piyano için
"Bir Bayram için Konçerto"
(Concierto para una Fiesta) adlı gitar
olan De Falla'nın en sevilen eserlerinin yazılmasına karşın gitarisderin en ünlü
ve orkestra eserlerinin hiçbiri aynı
başında gelen, 1 9 1 S'de ilk kez
parçası olmuştur. Ispanya'nın
kuzeyindeki Asturias bölgesinin bir
olatanüstü başarıya erişememiştir.
sahnelenen "El Amor Brujo"da
Manuel de Falla'nın anısına solo gitar
(Bilyilcü Aşkı) Flamenko'nun "Derin
efsanesini yansıtan bu Prelüd, tekdüze
için bestelenen ve 1 96 1 yılında Fransız Şarkı" (Cante jondo) olarak
ezgisinin giderek canlanan gerilimi ile
Radyo ve Televizyonu'nun düzenledili tanımlanan daha ilkel ve eski türünü
orta bölmedeki melankolik ve alıtsal
ünlü yarışmada birincilik kazanan
şarkının yarattıtı kentrast ile
delerlendirmesine ratmen, dört yıl
"lnvocaci6n y Danza Pagana (Duaya
sonraki "El Sombrero de Tres Picos"
müzikseverlerin çok ilgisini çekmiştir.
Çatrı ve Pagan Dansı) gitarist Alirio
(Üç Köşeli Şapka) bale müzitinde,
(Süre 6')
Diaz'a ithaf edilmiştir.
daha neşeli, yeni ve ritmik olan "Cante
3/4'1ilk ölçilde armonik seslerle orta
Flamenco" (Fiamenko Şarkı, ya da
hızda (Moderato) baılayan girişte
Flamenco Chico-Küçük Flamenko)
sekiz ölçü sonra De Falla'nın gitar için türilnil kullanmıştır. lik kez 22
tek bestesi "Debussy'ye Saygı"nın
Temmuz 1 9 1 9'da -yani 75 yıl öncemotifı belirir. Çok hızlı (piu mosso)
Londra'da sahnelenen "Üç Köşeli
olarak Rodrigo'ya özgü biçimde
Şapka" balesi ilnlü dans ustası
enerjik, kararlı, sUrekli tekrarlarla
Diaghilefin isteli üzerine, lspanyol
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Johann Sehastian Bach ( 1 685- 1 750)
Kromatik Fantezi ve Füg, Re Minör, BWV 903
Chromatic Fantasy and Fugue in D Minor, BWV 903

Fantasia-Recitativo/Fugue

Joseph Haydn (1 732-1 809)
Sonat, Mi Minör, Hob XVI 34 Sonata in E Minor, Hob XVI 34
Presto
Adagio
Mo/to vivace

Paul Hindemith ( 1 895-1 963)
Sonat No.3, Si Bemol Majör Sonata No.3 in B Fiat Major
Ruhig bewegt
Sehr Lebhaft
Miissig schne/1
Lebhaft (Fugue)

Ara lntermission
Frederic Chopin ( 1 8 1 0- 1 849)
Balad No.3, la Bemol Majör Op.47 Baliade No.3 in A Fiat Major, Op.47
Noktürn, Fa Diyez Minör Op.48 No.2 Nocturne in F Sharp Minor, Op.48 No.2
Mazurka, Fa Diyez Minör Op.59 No.3 Mazurka in F Sharp Minor, Op. 59 No.3
Mazurka, Sol Minör Op.67 No.2 Mazurka in G Minor, Op.67 No. 2
Mazurka, Sol Majör Op.67 No. l Mazurka in G Major, Op.67 No. l
Franz Liszt ( 1 8 1 1 -1 886)
Macar Rapsodisi No. l l , la Minör Hungarian Rhapsody No. l l in A Minor
Macar Rapsodisi No.2, Do Diyez Minör Hungarian Rhapsody No.2 in C Sharp Minor

22.6. 1 994, Cemal Reşit Rey Konser
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• Shura Cherkassky günümüzde, "usta
piyanistler"in post-romantik gelenetini
sürdüren önemli bir halkasıdır. Stili ve
virtüoz teknigi, onun bugün bile halk
önünde, kendine özgü sanatçılardan
biri olmasını saglamaktadır. 1 9 1 1 'de
Odessa'da dogan Cherkassky gene;
yaşlarda Amerika'ya göç etti ve
Philadelphia'da, Anton Rubinstein'ın
ögrencisi olan ünlü Josef Hofmann ile
egitim gördü. Cherkassky 1 984 yılında
yapılan bir davet üzerine Curtis Müzik
Enstitüsü'nde Josef Hofmann adına
yapılan konserde çaldı.
Sanatçı her konser mevsiminde
Birmingham Senfoni Salonu,
Concertgebouw (Amsterdam),
Herkulessaal (Münih), Berlin Filarmoni
KOnser Salonu, Musikverein (Viyana),
Champs Elysees Tiyatrosu (Paris),
Suntory Salonu (Tokyo) ve Carnegie
Hall (New York) gibi dünyanın önemli
merkezlerinde resitaller vermektedir.
Geçen mevsim Japon Yeni Filarmoni,
Chicago Senfoni, New York Filarmoni,
Montreal Senfoni, Concertgebouw,
Orchestre de Paris ve Londra
Filarmoni orkestralarının eşliginde
konserler vermiştir. Ayrıca Salzburg,
La Roque d'Antheron, Ravivia,
Montreux, Istanbul, Edinburg
festivallerine katılmış; Londra'daki BBC
Henry Wood Promenade
konserlerinde c;almıştır. Sanatçı son üç
yıldır, Lincoln Merkezi'nde yapılan
"Mosdy Mozart" Festivali'ne de
katılmaktadır. 1 99 1 Ekiminde yapılan
80. dogum günü etkinlikleri
çerçevesinde Avrupa'nın birçok önemli
başkentini içeren bir resital turunun
yanısıra Amerika, Uzak Dogu ve
Avustralya'yı kapsayan yogun bir de
turne yapmıştır. 1 993 yazında ise St.
Petersburg'da Beyaz Geceler
Festivali'nde iki kez c;almıştır. Shura
Cherkassky yaşına ragmen, birçok
gene; sanatçının yorucu bulacagı yogun
konser programını büyük bir zevkle
sürdürmekte ve gelecekteki planları
arasında, Amerika ve Uzak Dogu
turnesi ile Avrupa'da birçok konser
bulunmaktadır.
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Çok sayıda plak dolduran Shura
Cherkassky'in son kayıdarı arasında,
1 99 1 Aralık ayında Carnegie Hall'da
80. dogum günü nedeniyle verdigi
resitalinin canlı kaydı da
bulunmaktadır. Decca tarafından
yayınlanan bu kayıt, solo çalgı dalında
Grammophone ödülünü almıştır. Yine
Decca'dan, resitalierinden yapılan
canlı kayıdarı içeren sekiz CD'Iik bir
dizi de yayınlanacak ve bu yıl da
Vladimir Ashkenazy yönetimindeki
Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile
Decca için kayıt yapacaktır.

Nights Festival in St. Petersburg.
Despite his age, Cherkassky continues
to relish a concert schedule which many
young artists would fınd punishing,
and future plans include further tours
of the United States and the Far East, as
well as numerous appearances
throughout Europe.
Shura Cherkassky has made a large
number of recordings, and in
September 1 99 3 Decca's eecording of
his 80th birthday recital, recorded live
at Carnegie Hall in December 1 99 1 ,
won a Gramophone Award (Solo
lntrumental section). An 8-CD series of

• Shura Cherkassky remains a vi ta\

live recital recordings will appear on

link with the post-romantic tradition of

the Decca label and during 1 994

" master pianists". His style and

Cherkassky will record with Vladimir

virtuoso technique continue to cast him

Ashkenazy and the Royal Philharmonic

as one of the most i ndividual arcists

Orchestra, also for Decca.

before the public today. Born in Odessa
in 1 9 1 1 , Cherkassky emigrated to
America early in his life and studied i n
Philadelphia under the great Josef
Hofmann, a pupil of Anton Rubinstein.
In 1 984 Cherkassky played at the
Curcis Institute of Music in
Philadelphia at an invitation concert
honouring Josef Hofmann.
Each season, Shura Cherkassky appears
in recitals in major venues such as the
Birmingham Symphony Hall,
Concercgebouw (Amsterdam),
Herkulessaal (Munich), Philharmonie
in Berlin, Musikverein (Viyana),
Theatre des Champs Elysees (Paris),
Suntory Hall (Tokyo) and the Carnegie
Hall (New York). His orchestral
engagements included the New )apan
Philharmonic, Chicago Symphony
Orchestra, New York Philharmonic
Orchestra, Montreal Symphony
Orchestra, Concercgebouw Orchestra,
ürehestre de Paris and the London
Philharmonic Orchestra. He appeared
at such festivals as Salzburg, La Roque
d'Antheron, Ravivia, Montreux,
Istanbul, Edinburgh and at the BBC
Henry Wood Promenade concerts i n
London. Cherkassky has performed i n
Lincoln Center's "Mostly Mozart"
Festival for the last three years. His
80th birchday celebrations in October
1 99 1 included a recital tour of the
capital cities of Europe as well as
extensive visits to the USA, the Far
East and Australia. In the summer of
1 993 he performed twice at the White

Bach: Kromatik Fantezi ve Füg
1 9. yüzyılda Bach'ın eserleri tekrar
keşfedilmeden önce de tanınan ünlü
Fantezi ve Füg, alışılmamış türü ve
anlamıyla saygı görmüştür. Bach'ın
1 720'1erde Köthen'de başladıgı
sanılan ve 1 730'1ardan önce Leipzig'te
son şeklini verdigi bu olagandışı
anlatım gücü olan, o zamanın modern
eserine "Kromatik" başlıtım da
besteci koymamıştır. Konsertant
virtüoz yapısıyla anlatımının uyumu
yanında mantıksal kuruluşuyla bu
"Fantezi ve Füg", Bach'ın klavyeli çalgı
için yazdıklarının başında yeralır.
Uzmanlar da, bu olaganüstü dengeli
eserin her incelenişinde yeni unsurlar
keşfeder. Bach'ın oglu Friedemann
Bach'ın "Her çagda da güzel kaldıgı"nı
belirtıili eser hakkında, Bach yayıncısı
Nikolaus Forkell de şunları yazmış:
"Çok ararnama karşın Bach'ın bu
türde bir eserini daha bulamadım: Bu
Fantezi bir tek ve bir benzeri daha
yok". En eski el yazması kopyası 6
Aralık 1 730 gününe ait olan ve
Bach'ın öJrencilerinin bundan kopya
ettikleri notalarda da bazı ufak tefek
degişikliklerin bulunması, Bach'ın eser
üstünde sonradan da düzeltmeler
yaptıtım göstermektedir. Herhangi
bir açıklama olmadan da müzifinin
dili anlaşılan ve Bach'ın iç dünyasını
en iyi yansıtan bu eserin kromatik
incelikte aşırılıgı ile, bir bakıma
gizemli şekilde diger bestecilerden

daha çok metafızige yöneldigi de
belirtilir.
Re minör tonda ve 2/4'1ük ölçüde
başlayan Fantezi (Fantasia) ünlü
piyanist, besteci Ferrucio Busoni'ye
göre dört bölmede incelenebilir:
Toccata, Koral, Resitatif ve Coda. lik
48 ölçüsünde, yapısı ve arpejleriyle
Barok ruhun yansır gibi oldugu bölme
Toccata'da özellikle teksesli bir
pasajdan oluşan giriş, dogaçlama gibi
gelişirken asıl formuna ulaşma çabası
içindedir. Bach'ın notada akorlar
üzerinde belirttigi Arpeggio (arpej)
uygulaması ise barok tarza göre
klavsen için ve Mendelssohn'un
piyano yorumuna göre farklılıklar
içerir. Koral olarak tanımlanan
bölmede ise Busoni akorları önce bir
bütün halinde melodik olarak çalmayı,
sonra da arpejle seslendirerek bir
belirginlik, devamlılık oluşturmayı
ögüder. Birbiri içine cesurca geçmiş
disonanslı (uyumsuz tınılı) armonilerle
bu fantastik ve yabancı gelen arpejler
Re minörden La majöre dönüşür.
Bunu piyanonun orkestra benzeri
akorlarıyla özgür bir anlatımla müzikal
konuşması, Resitatif izler. Bu 26 ölçü
uzunlullJndaki teksesli ve etkili
monolog, mistik kromatik ve aynı
tınıyı veren sesdeş (Enarmonik)
sürprizlerle gelişir ve sonda parlak Re
majörde çözülür. Coda'da ise
duygular karanlık bir kabullenişle
yansır.
Biraz daha kısa olan Füg (Fuge)
bölümü ise Fantezi'ye karşıtlık getirir.
Daha çok bir konçerto havası yaratan
3/4'1ük ölçüde başlayan Füg, birçok
armonik incelili de içerirken, etkili ve
yine kromatik yapıda olan tema
pekçok kez tonal delişimiere ugrar.
Ayrıca Fantezi'nin dogaçlamalarını da
anımsatan Füg, güçlü bas oktavlarla
parlak fınale yönelir. Eski Bach
anlayışına göre bazı yorumcular Füg'e
çok hafif başlayarak sona çok güçlü
(fortissimo) tınılarla ulaşırlar; bazıları
da temayı teksesli olarak ilk
duyurulmasında güçlü çalmakta, iç
gerilimi aşırı dinarnile kaçmadan
seslendirmektedir. (Süre 1 2')

Haydn: Sanat
Avusturyalı besteci Haydn'ın piyano
virtüozu degil de, piyano çalan bir
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Parça Op. l 5) yazan, Op.26 Süit'i
orkestra şefi olması onun piyano için
( 1 922) ise ilgi toplayan H indemith
yazdıklarına da yansımıştır. Özellikle
Türkiye'ye geldili yıllarda, 1 936'da
piyano sonatlarında çok parlak
Opus numarası taşımayan üç piyano
virtüoz efektleri, teknik gösterileri
sonatını birden besteledi. Daha sonra
kullanmadan, gelenete uygun müzik
dört el piyano, iki piyano, mekanik
yazma kaygısı ile ancak bazı
piyano için eserler de yazan ve
süslemelere, kaprisli oyunlara yer
1 946'da bir piyano konçertosu
vermesi, önce bunların ideal "Ev
besteleyen Hindemith'in bu yönü
Müzili" olarak deterlendirilmesine
üikemizde pek de iyi tanınmaz.
yol açmış, konser salonlarında
Özellikle onun garipliklerle, komik
yorumuna engel olmuştur. Ancak
taklitlerle dolu Op.26 SOit'i cazdan da
günümüzde onun son sonatları sık
etkilenmiş, Hindemith ayrıca akordsuz
sık konserlerde seslendirilerek ilgiyi
piyano ile yeni sesler de aramıştır. Bu
arttırmakta, haklı delerini tekrar
süitte yer alan "Ragtime" için de şu
kazanmasına neden olmaktadır.
kullanma talimatını yazmış: "Piyano
Haydn yaşadıtı yıllarda, 1 800- 1 806
derslerinde ötrendiklerine hiç uyma!
yılları arasında 34 piyano sonatı
(Coda ile) formOlU ile gelişir.
Hele dördUncU parmakla mı, yoksa
yayınlanmış; daha sonra yüzyılımız
(Süre 1 2')
altıncı parmakla mı tuşa vurman
başında, 1 9 1 8'de Breitkopf ve Hlirtel
gerektilini dOşOnme! Piyanoyu burada
yayınevince tüm sonatları 52'ye
r-------�
ilginç bir tUr vurma çalgı olarak
ulaşmış; son yıllarda ise Christa
Hindemith: Sonat No.3
1------ı kabullen ve ona göre davran!".
Landon'un yönettili dizide bu sayı
Alman besteci ve viyola virtOozu Paul
Daha sonra yeni bir döneme giren ve
62'yi bulmuştur. Bu arada sonatların
Hindemith keman ötrenimini
müzik görOşO daha satlam ve berrak
besteleniş tarihlerini de tam olarak
tamamladıktan sonra Frankfurt
olan Hindemith artık romantik
saptamak mümkün olamamaktadır.
Konservatuarı'nda kompozisyon
akademik anlayışa karşı çıkmıyor,
Grove Müzik Ansiklopedisi'ne göre
dersleri almış, 1 9 1 5'de kent opera
müzikte daha sade şekil ve içerite
1 5 Ocak 1 784'de yayınlandılı öne
orkestrasının konsertmaysteri
önem veriyordu. 1 936'da yazdılı
sürülen ve Anthony van Hoboken'in
olmuştu. 1 92 1 'de TOrkiye'ye çok
Piyano Sonatı, onun fiOt, obua, klarnet,
katalotuna göre Hob.XVI No.34
önemli hizmetlerde bulunacak olan
saksofon, fagot, korno vs. gibi Ofleme;
olarak işaretlenen Mi Minör Piyano
Licco Amar ile kurdutu dörtiOyle
keman, viyola, viyolonsel, kontrbas
Sonatı o yılların en başarılı sonatı
çatdaş mOzik yorumlayarak dOnya
gibi yaylı çalgılar için solo sonadarının
olarak nitelendirilir. Mi minör tonda,
çapında On kazandı. 1 923'den sonra
da başlangıcını oluşturur. Adeta insanı
6/8'1ik ölçüde başlayan 1 . Bölüm çok
operadan ayrılarak tümüyle bestecilile başka bir dOnyaya yöneiten bu piyano
hızlı (Presto) tempodadır.
ve viyolaya yöneldi. Daha sonra Hitler sonatlarında Hindemith'in sonat
Olatanüstü bir bütünlük gösteren
yönetimine aykırı dUşerek Türkiye'ye
anlayışı romantik, ya da klasik
romantik yapıdaki bölüm çok kez
de geldi, 1 936'da kurulan Ankara
örneklere uymaz. Daha çok erken
kaprisli duraklamalarla kesilirken, o
Devlet Konservatuarı'na katkıda
klasik çal ustalarına yaklaşan bu
çalın "Sturm und Drang" akımına
bulundu. 1 939'da da Amerika'ya
anlayışta, temaların karşıtiılı ve gelişim
has özellikleri de yansıtır. Çünkü ana
yerleşti. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra
safhaları da bulunmaz: 1 . Sanat'ında
tema hem bas, hem tiz seslerle
tekrar Avrupa'ya dönen, lsviçre'de
piyanoyu senfonik bir alet gibi ele
yansıyarak durmak bilmeyen bir
ders veren ve yine Frankfurt'ta ölen
heyecan sembolü gibi belirir.
almış; 2. Sanat'ta piyano stilini çok
Hindemith 1 2 opera, senfoniler,
katı, ciddi yönüyle olatanOstü
2. Bölüm Sol majör tonda ve atır
konçertolar, orkestra ve oda mUzili
ekonomik olarak deterlendirmiştir. 3.
(Adagio) tempodadır. Haydn'ın daha
eserleri ve tUrlU çalgılar için sonadar
Sonat ise bu ilk iki sonatın bir karışımı
önce denedili çok süslü tarz burada
bestelemiştir.
gibidir: Hölderlin'in "Der Main"
müzite destek olarak seçkinleşir ve
Hindemith pratik dUşüneeli bir mOzikçi şiirinden esinlenilen 1 . Sonat'ın
hülyalı, şiirsel bir anlam kazanır.
oluşu yanında, her yönüyle bir çalgı
romantik sıcaklıtı ve duygusal genişliti.
Buradaki ile birinci bölümdeki tema
uzmanıydı. Yaylı ve Ofleme çalgıların
2. Sonat'ın klasik disiplini ve dikkatlice
da aynı temadan yolurulmuş olmakla
özelliklerine tümüyle egemendi. Bu
seçilmiş tınısal unsurları ile
birlikte lirik unsurları içerir...
arada diter çalgılar arasında piyanonun birleşmiştir. Brahms'ın da sOrdUrdOlU
Haydn, çok canlı (Vivace) tempodaki
geleneksel öncOiütOne ve uygulandılı
gerçek sonat stilinin sOrekli oluş
3. Bölümün başlıtma
formlara karşı biraz şOpheyle
unsurunu da yansıtan 3. Sonat, eskiyi
"lnnocentemente" (Masum bir
bakıyordu. Hindemith'in piyano stili
taklit etmeden, önceki mOzik
tarzda) kelimesini uygun görmüştür.
de, diter çalgıların kişiliklerini tipik
çatiarının kullanılmayan azeiliklerini
Bir Rondo formunda olan bu fınal
solo eserlerle ortaya koyduktan sonra tamamlayan yapıdadır. Hindemith
ciddilik ile zararsız bir neşenin
gelişti, daha olgun bir anlatım kazandı. kendi araştırma yıllarının olgun
kentrastını ustaca yansıtan A-B (Mi
Solo piyano için ilk eserini 1 92 1 'de ( 1 5 ürünOnO özeleştiri süzgecinden
majör)-A-B (varyasyonlu)-A
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geçirerek eski gelen�n gözden
kaçmı� unsurlarıyla kaynqtırmı�tır.
Si bemol majör tonCiaki 3. -Somit'ın 1 .
Bölümü eski bir Siciliano stilinde,
pastoral havada, çok huzurlu ve barı�çı
bir yapıdadır. Bölümün sakin hareketli
(Ruhig bewegt) bqlı�ı da �eklin ve
içeri�in tam bir yansıması gibidir.
2. Bölüm çok canlı (Sehr Lebhaft)
tempoda bir Scherzo'dur. Ol$ndı�ı
hareketli olan piyano özellikle Trio
bölmesinde uçar gibi pasajları
sergilerken, elierin çapraz yorumu da
ilgi çeker. Ritm çok ince dü�ünülmü�.
anlamsız �oke edici anlardan
kaçınılmı�. araya serpi�tirilen düzen
dı�ı ölçüler çok ustaca uygulanmı�tır.
Tekrar (Dacapo) ise çok zarif biçimde
kısaltılmı�tır.
3. Bölüm orta çabuklukta (Massig
schnell) 2/4'1ük ölçüdedir. Geni� bir
yay gibi uzanan bu �ırlıklı bölüm
temanın ciddi bir Fugato'su ile bqlar.
Di�er yan temaların da çok �ır,
törensel (Maestoso) tempoda ana
temayı anımsatması da ilgi çeker.
4. Bölüm ise canlı (Lebhaft) tempoda
bir Füg'dür. Eski ana temadan güç alan,
yan tema olarak ta üçüncü bölümün
Fugato'su de�erlendirilen bu fınal
tınısal doyuma varır. Burada_ yer alan
iki Füg de aynı yapıdadır. Böylece sona
ulqmadan -biti�ten dokuz ölçü öncebu sıkı ili�ki her iki temanın bir araya
gelerek tek vücud olmasına yolaçar.
Kontrpuan örgüsünUn bir zirvesi olan
bu etkili birle�me, uzmanlar tarafından
modern piyano fügünün zaferi olarak
nitendirilir: "Modern konser
piyanosunun alanını Bach'ın mirasından
kaynaklanan ve Beethoven ile bqlayan
gelene!inin, Brahms'ın Haendel
Varyasyonları ile Max Reger'in
Füg'lerinden süzülerek Hindemith'in
tınısal etkisinde sonuçlanması övgüye
hak kazanmı�tır" denilir...

Chopin: Balad No.3
Eski ltalya ve Fransa'da dansa e�lik
olmak üzere yazılan prkı müzi�ine,
"Dans edilen" anlamına Baliata adı
verilmi�ti. Ingiltere'de de dans
türUndeki �arkılara Ballad denilmi�ti.
Aslında pirlerin efsane tarzında
yazdıkları �iirler olan bu tür ilk kez
Frederic Chopin tarafından
enstrümantal olarak kullanılmı�tır.

Schumann'ın anlattıl!na göre Chopin,
arkadqı Polonyalı pir Adam
Mickiewicz'den esinlenerek dört balad
bestelemi�tir. Daha çocuk yqta
masallar, efsaneler anlatan, bunlara
piyano ile do�çlama e�lik eden
Chopin, 1 84 1 yılında Op.47 Balad'ı
tamamlamı� ve Pauline de Noailles'e
ithaf etmi�tir. O yıllarda George Sand
ile birlikte yapyan, Paris'te parlak
konserler veren, Nohant'ta ünlü
soprano Pauline Viardot ile müzik
yapan Chopin, yine Mickiewicz'in su
perilerini konu alan Undine adlı
eserinden etkilenerek Op.47 Balad'ı
bestelemi�tir. 1 84 1 sonbaharında
yayınlanan bu Balad di�erlerinden
bqka bir atmosfer yansıtır. Di�erleri
arasında en iyimser havada olan bu
Balad'da, piyano sanki prkı söyler
gibidir. Chopin'in �arkıya temel olan
sekiz ölçülük ezgisi, piyanonun tüm
registerlerinde, soprano, tenor, bas ve
en sonda da yine soprano ses alanında
duyurulurken fazla bir kontrast ta
yaratılmaz. Ancak ikinci temanın
ortaya çıkmasıyla çok güçlü
(fortissimo) bir bölme olu�ur. Chopin
hakkında kitap yazan Camille
Bourniquel ise giri� Allegretto'sunda
basların yarattı�ı lmpromptu benzeri
havayı su perisinin hafif su akınasının
ortasında ortaya çıkı�ına benzetir.
(Süre 7')

sırların açıklanması de�il, ruhunun en
direkt anlatımıdır. Rastlantıymı� gibi
olu�an birkaç notadan, bir-iki pasajdan
bir ezgi �ekillenir, duyguya biçim verir;
onu bazan hayranlı� bazan
dü�kırıklı�ına ulqtırırken ne�elice bir
sükunet içinde yolunu bulur...
Chopin, Op.48 içinde yer alan iki
Noktürn'ünü 1 84 1 'de Paris'te
yazmı�tır. Teması bir fırtına sırasında
kiliseye sı�ındı�ı zaman Chopin'in
aklına gelen Op.48 No. l Noktürn'ün
aksine 2. Noktürn'ün formu ilki kadar
etkileyici de!ildir. Ancak keskin
bölmelerle ka..Şılqmadan ilerleyen
zarif melodi çizgisi ve berrak tonalite
26 ölçü boyunca geli�ir; sonra biraz
yorgun, hülyalı bir müzik olu�ur. Bir
ara belirsiz oktavlarla gerilim belirirse
de, yine aynı havaya dönen Noktürn,
George Sand ile o günlerde mutlu bir
hayat süren Chopin'i yansıtır.
(Süre 6')

Chopin: Üç Mazurka

Mazurka birinci zamanları vurgulu
çalınan 3/4'1ük ölçüde, orta hızda dans
edilen Polonya kaynaklı ulusal bir halk
dansıdır. Lehçede Mazurek adı da
verilen bu dansı Chopin yazdı�ı. sayısı
58'i bulan Mazurka ile
ölümsüzle�tirmi�tir. Ancak Chopin'in
ikinci kez çaldı�ı Mazurka'nın hiçbir
zaman birinci yorumuna
benzemedi�ini de bir Ingiliz müzik
Chopin: Noktürn
ele�tirmeni belirtir.
Geni� bir kitle, genellikle Chopin'in adı Chopin'in ilk eserleri Mazurka idi ve
ile Noktürn'ü birle�tirir: Duygulu gece ölüm ya�ında yazdı�ı son eseri de
(Op.64 NoA) yine bir Mazurka oldu.
�arkıları, a�k yakınmalarını ay ı�ı�ı
Herbiri bir sanat eseri olan ve
altında zarif, hülyalı �ekilde yansıtan
Chopin'in en de�erli ve özgün
müzik akla gelir. Notturno (gece
bulu�larını yansıtan Mazurka'lar 1 824müziM kelimesinden gelen ve
49 arasında bestelenmi�tir. Kısıtlı
genellikle üfleme çalgılar tarafından
formu nedeniyle melodik ve armonik
seslendirilen eski Serenad'lar daha
karakteristi�in, Vals ve Polonez'e göre
sonra, 1 9. yüzyılda önce Iriandalı
daha çok belirginle�ti�i Mazurka,
piyanist John Field, sonra da Chopin
tarafından romantik ve serbest formlu Masurya bölgesinin dansıdır ve erkek
gururunu, �övalyevari zarifli�i temsil
parçaları tanımlamakta kullanıldı.
eden Polonez'e kar�ı. Liszt'in belirtti�i
Chopin Field'in basit formlu lirik
gibi "Hanımların da kendilerini
piyano �iirlerini daha armonik
göstermelerine olanak �lar".
nüanslarla, de�i�ken ritmik
Chopin Op.59 üç Mazurka'yı da
çekiciliklerle i�leyerek zenginle�tirdi.
Chopin'in 1 832-46 arasındaki 1 4 yılda s�lı�ının kötüle�me�e ba�ladı�ı 1 845
besteledi�i Op.9 ile bqlayan ve Op.72 yılında yazdı. Bir yıl önce babası ölmü�.
ile sona eren Noktürn'lerin onun
George Sand ile arası yavq yavq
yapmında önemli bir yeri vardır: Bu
bozulm$ bqlamı�tı. Bu eserlerin
Noktürn'ler bir günah çıkarma, ki�isel üçüncüsü olan Fa diyez minör
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Mazurka şövalyevari havasıyla ilgi
çeker. Özellikle ritmik ve armonik
güçlüklerle yorumcuya zor anlar
yaşatan bu mazurka bestecinin bir
olgunluk çagı eseridir.
Chopin'in ölümünden sonra 1 855'de
Berlin'de yayınlanan ve melankolik bir
şarkıyı anımsatan biçimde yazılmış olan
Op.67 No.2 Mazurka bestecinin son
eserleri arasında yer alır. Hastalıktan
yataga düşmüş olan Chopin, herhangi
bir şekilde para biriktirmeyi de
düşünmedigi için Orleans
meydanındaki apartmanında parasız
kalmıştı. Kısa süren konser kariyeri de
sona ermişti. ögrencisi Jane Stirling'in;
isim vermeden gönderdigi parayı da
kahya saklamıştı. Bu günlerde eski
arkadaşlarından ressam Eugene
Delacroix onu ziyaret ediyor, moral
vermege çalışıyordu. Chopin beste
yapacak zamanı çok az bulabiliyor,
arada -bitiremiyecegi- bir piyano
metodu da yazmaga çalışıyordu. Işte
onun bu son günlerinde yazdıgı bu
mazurkalardan Sol Minör Mazurka
hüzünlü havasıyla ilgi çeker. 1 835'de
yazılan ve Op.67 No. l olarak
numaralanan Sol Majör Mazurka ise,
bu dansın tek ölçü içinde yeralan bir
çekirdek temadan nasıl oluştuguna en
güzel örneklerden bir olarak
gösterilmiştir. (Toplam Süre 9')

Liszt: 2 Macar Rapsodisi
Macar müzigini ilk kez araştıran büyük
piyano virtüozu ve besteci Franz Liszt
(Macarca adıyla Liszt Ferenc) halk ve
çigan müzigiyle çocuklugundan
başlayarak yaşamı boyunca
ilgilenmiştir. 1 859'da yazdıgı "Çiganlar
ve Macaristan'daki Müzikleri" adlı
kitabında da bu müzikten etkilendigini
belirtir. 1 840-46 yılları arasında
"Magyar Dalok-Macar Ulusal Ezgileri"
ve "Magyar Rhapsdiak-Macar
Rapsodileri" adıyla yazdıgı on albümü
"Macar Ulusal Melodileri" olarak
yayınlamış, 1 850'den sonra bunları
"Macar Rapsodileri" adı altında
toplamıştır. Liszt'in Macar ulusal
müzigi olarak kabul ettigi bu müzik,
Macar çingenelerinin kullandıgı "Çigan
Gamı" adı verilen renkli ve çekici
sistemle, daha 9. yüzyıldan kalan ulusal
Macar ezgilerini yeni bir anlayışla
yorumlamalan, ancak Bartok ve

Kodaly gibi Macar bestecilerinin
çalışmalarıyla 20. yüzyılda gün ışıgına
çıkmıştır.
lik rapsodisini 1 85 1 -53 yılları arasında
yayınlayan, son beşini de yaşamının
son 20 yılında besteleyen liszt,
rapsodilerinde Macar gelenegine
uygun 3/4'1ük ve 6/8'1ik ölçülerden
kaçınmış, daha çok 2/4'1ük ve 4/4'1ük
ritmleri kullanmıştır. Ayrıca Çardaş'a
benzer şekilde agır ve çabuk bölmeler,
Rubato (agırlaşma), Accelerando
(hızlanma) gibi tempo degişikliklerini
bol bol degerlendirmiştir.
Süresi en kısa olanlardan ve Baron
Orczy'ye ithaf edilen 2/4'1ük ölçüde ve
La minör tondaki 1 . Macar Rapsodisi
çigan taksimini (Prelüd'ünü) andıran ve
simbalam adlı Macar çalgısını taklt
ederek agır ve kaprisli (Lento a
capriccio) şeklinde başlar. Hülyalı
keman çalışını enerjik aksanlarla
belirten bölmede (Andante sostenuto)
bir çigan orkestrasının tüm çalgıları
piyanoda duyurulur gibidir. Giderek
güçlenen temponun girişle oluşan
kontrastı canlı bir pasajla gelişir, kısa
ve çok hızlı (prestissimo) bir fınal ile
son bulur. (Süre 5')
Macar Rapsodisi No.2 ise yalnızca
rapsodiler arasında degil, tüm klasik
müzik repertuarının en tanınan ve
sevilen eserleri arasındadır. Özellikle
bir Romen ezgisinin kullanıldıgı giriş
motifı ile dinleyiciyi büyüler ve gerilimi

arttırır. Agır ve kaprisli (Lento e
capriccio) tempoda, etkili adımlarla
gelişen dans motifı, Macarca Lassu
(agır) olarak· adlandırılan ilk bölmeyi
oluşturur. Majöre dönüşünce de
karanlık havada, şarkı söyler gibi bir
zariflik kazanır. 2. Bölme canlı Friska
(taze), triangel (üçken), zil (zimbal)
efektleriyle ve kaprisli anlatımlarla
virtüoz yükselişlerin karışmasıyla
parlak bir gösteriye benzer. Bir ara
agırlaştıktan sonra bir kadansa ulaşılır
(burada Liszt kadansı, yarumcunun
keyfine bıraktıgını notaya işaret
etmiştir). Çok hızlı (prestissimo) bir
oktavlı pasaj ise kısa kısa Coda'yı
oluşturur...
Ünlü eleştirmen Eduard Hanslick ise
1 874 yılında Lisn'in rapsodiyi
seslendirişini şöyle anlatır: "Gerçek bir
çigan stilinde, serbest melankolik bir
dogaçlama (emprovizasyon) ile
başlayan ve sonra bir çardaş şenligi
olarak süren bu özgün eser onun
gençlik ruhunu canlandırıyor. Allegro
bölmesindeki şaşkınlık veren pekçok
efektlerini liszt, her iki eliyle çekiç gibi
vurarak, ya da (santur benzeri Macar
çalgısı) simbalomun karakteristik
benzetimini sergileyerek elde ediyor.
Onun, sevilen bu temel Macar
çalgısının ses efetkierini yaratması
adeta ulaşılmaz... Lisn rapsodiyi bir
oktav fırtınası ile sona erdiriyor!".
(Süre 1 0')
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Franz Schubert ( 1 797- 1 828)
Parlak Rondo, Si Minör Op.70, 0.895 Rondeau Sriiliant in B Minor Op.70, 0.895
Andante-AIIegro

Gabriel Faure (1845-1 924)
Sonat No.2, Mi Minör, Op. l 08 Sonata No.2 in E Minor Op.l 08
A 1/egro non troppo
Andante
Fina/e (AI/egro non troppo)

Ara lntermission

Charles Ives (1 874-1 954)
Sonat No.4 Sonata No.4 "Children's Day at the Camp Meeting"
Allegro
Largo-AIIegro
Allegro

Sonat No. l ,

La

Gabriel Faure
Majör Op. l l Sonata No.l

in A Major, Op. l 3

Allegro mo/to
Andante
Allegro viw
Allegro quasi Presto

23.6. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 St. Irene Church, 7.00 pm
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• 1 965 yılında Duisburg'da (Almanya)
.dolan Zimmermann, kemana beş
yaşında başladı ve 1 O yaşında
Mozart'ın Sol Majör Keman
Konçertosu ile ilk konserini verdi.
1 976-78 arasında Valery Gradov ile
çalışatı sırada "Genç Müzikçiler"
yarışmasında birinci oldu. Elitimine
daha sonra Berlin'de Saschko
Gawriloff ve Amsterdam'da Herman
Krebbers ile devam etti.
Lorin Maazel, Kurt Sanderling,
Bemard Haitink, Christoph von
Dohnanyi, Kurt Masur, Daniel
Barenboim, Vaclav Neumann,
Gennady Rozdestvenski, Eugen
Jochum, jeffrey Tate, Sir Neville
Marriner, Wolfgang Sawallisch, Seiji
Ozawa, Bernhard Haitink gibi şefierin
yönetti!i Viyana, Berlin, Münih ve Çek
Filarmoni, Berlin Radyo Senfoni, Paris,
Viyana, Londra, Boston, Chicago
Senfoni orkestralarıyla Avrupa,
japonya, Avustralya ve Amerika'da
çaldı. Istanbul Festivali dahil, Luceme,
Salzburg, Münih, Ravinia, Tanglewood
gibi birçok festivale katıldı.
1 990 yılında "Accademia Musicale
Chigiana" ödülünü alan Zimmermann,
ertesi yıl Prince Charles'in daveti
üzerine Sir Colin Davis yönetimindeki
Ingiliz Oda Orkestrası eşlilinde Tabea
Zimmermann ile birlikte Buckhingham
Sarayı'nda konser verdi; bu konser
-ı hem televizyonla verildi, hem de
EMI'den laserdisc olarak yayınlandı.
Sanatçı 1 993'de Bemard Haitink'in
yönetti!i Berlin filarmoni
Orkestrası'nın "Europa-Concert"in
solist oldu ve bu konser Royal Albert
Hall'dan televizyondan canlı yayınlandı.
EMI Classics ile anlaşması olan
Zimmermann Çaykovski, Beethoven,
Mozart, Prokofief, Sibelius,
Mendelssohn, Dvorak, Glazunof, Berg
ve Stravinski'nin konçertolannı,
piyanist Alexander Lonquich ile de
bütün Mozart ve Prokofief, Debussy,
Ravel ve Janacek'in sonadannı plata
doldurdu. 1 992'de
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Berg/Stravinski/Ravel kaydı " 1 992'nin
en iyi konçerto kaydı" dalında Edison
Ödülünü; Debussy, Ravel ve Janacek
sonatları kaydı için de 1 992 "Diapason
d'Or" ödülünü aldı.
Frank Peter Zimmermann, "Hilton"
Stradivarius olarak tanımlanan 1 69 1
yapımı kemanla çalmaktadır.

Franz Welser-Mösc ve Jukka-Pekka
Sarasce. These engagements have caken
him co all che major concerc halls and
international music festivals in Europe,
Japan, Auscralia and che United States.
In 1 990 Zimmermann was awarded che
"Premio del Accademia Musicale
Chigiana, Siena" and the following year
he was invited, cogether wich Tabea

• Born in 1 965 in Duisburg

Zimmermann, by Prince Charles to

(Germany), Zimmermann started

perform with the English Chamber

playing che violin when he was fıve

ürehescra conducted by Sir Colin Davis

years old, making his debut fıve years

at Buckhingham Palace. This was che

lacer with Mozart' s Concerto in G Major

fırsc time that Buckhingham Palace

in Duisburg. From 1976 co 1 978 he

allowed a concert co be eelevised and co

scudied with Valery Gradov ac che

be recorded for laserdisc (EMI). Upon

Folkwang-Musikhochschule in Essen

the invication of the Berlin

and during this period received First

Philharmonic ürehescra Frank Peter

Prize in che "Jugend musizierc"

Zimmermann was the soloist of the

Compecicion. He concinued his studies

"Europa-Concerc", conducted by

with Saschko Gawriloff at the Staadiche

Bemard Haicink on 1 993. This concert

Hochschule der Künste Berlin and with

from the Royal Albert Hall in London

Herman Krebbers in Amscerdam .

was televised live all over the world.

Frank Peter Zimmermann has perfomed

Aparc from his orchescral engagements,

with all che major orchestras in the

Frank Peter Zimmermann and the

world, such as the Berlin and Vienna

pianisc Alexander Lonquich give many

Philharmonic ürchestras, che Boscon

recicals worldwide. Their interpretacions

and Chicago Symphony ürchestras, The

of che classical, romantic and 20ch

Royal Concercgebouw ürchestra, che

century repercoire have been received

ürehestre de Paris, ürehesere National

wich great acclaim from critics and

de France, che ürehescra della Scala

public alike.

Milano, London Symphony Orchescra,

U nder an exclusive eecording contracc

che Philharmonia ürchescra, London

wich EMI Classics, Frank Peter

Philharmonic ürchescra, BBC

Zimmermann has recorded orchescral

Symphony ürchestra, Cleveland and

and recical repercoire such as

Pitcsburgh Symphony ürchescras, üslo

Tchaikovsky, Beethoven, Mozart,

Philharmonic ürchescra, Philadelphia

Prokofıev, Sibelius, Mendelssohn,

ürchestra, Radio Sinfonie-ürchester

Dvorak, Glazonov, Berg and Scravinsky

Berlin, the Münchner Philharmoniker,

concercos coupled with Ravel's Tzigane

che Bayerische Rundfunk ürchester,

and in recital wich pianisc Alexander

Wiener Symphoniker, Chamber

Lonquich all Mozart and Prokofıev

ürehescra of Europe, English Chamber

sonacas as well as a CD with works of

ürchescra, the ürehescra of che Kirov

Debussy, Ravel and Janacek. In 1 992

Schmidt-Neuhaus, Paul Badura-Skoda,
Andreji Jansinski ve lion ka Deckers ile
piyano çalıştı. 1 6 yaşında Casagrande
Uluslararası Yarışması'nda birinci oldu.
Sandor Vegh yönetimindeki Camerata
Salzburg Orkestrası konserlerine
solist olarak katılan Lonquich, Berlin,
Viyana, Paris, Londra, Amsterdam,
Madrit, Japonya ve ABD'deki önemli
konser salonlarında çaldı. Kemancı
Frank Peter Zimmermann'a
resitallerinde eşlik eden Lonquich'in
onunla birlikte EMI için doldurdugu
Mozart, Prokofıef, Ravel, Debussy,
Janacek, Satie, Milhaud ve Auric'in
sonatları eleştirmenlerce övgüyle
karşılanmıştır. 1 99 1 'de doldurdugu ve
Mozart'ın eserlerini içeren ilk solo
plagı Fono Forum plak ödülünü aldı.
Ikinci resital plagı ise Schubert'in
bestelerine ayrılmıştır.
Alexander Lonquich ayrıca lmola'daki
Accademia Pianistica ve Sandor
Vegh'in kurdugu Prag Mozart
Vakfı'nda ders vermektedir.

• Born in

1 960 at Trier (Germany),

Alexander Lonquich scudied piano wich

Theacre, Gewandhaus ürehester

the Berg/Stravinsky/Ravel eecording

Ascrid Schmidc-Neuhaus, Paul Badura-

I.eipzig, Dresdner Scaacskapelle,

received che Edison Award in che

Skoda, Andreji Jansinski and Ilonka

Roccerdam Philharmonic ürehescra and

cacegory "Best Concerto Recording of

Deckers. Ac the age of 1 6 he won che

the Tonhalle ürehester Zürich wich

the Year" . The Diapason d'ür for 1 992

fırsc prize at the Casagrande

conductors such as Lorin Maazel, Kurc

was awarded for a eecording of Sonatas

International Compecicion.

Sanderling, Bemard Haicink, Wolfgang

by Debussy, Ravel and Janacek with

Lonquich has played in che most

Sawallisch, Eugen Jochum, Seiji üzawa,

Alexander Lonquich.

importanc concert halls in Berlin,

Daniel Barenboim, Mariss Jansons,

The instrument played by Frank Peter

Vienna, Paris, London, Amscerdam,

Jeffrey Tate, Gianluigi Gelmetti,

Zimmermann is a Scradivarius from

Madrid, ]apan and USA and, he is a

Christoph von Dohnanyi, Kurt Masur,

1 69 1 , the famous "Hilton" Scradivarius.

Valery Gergiev, Gennadi Rozdescvenski,
Lawrence Foscer, Mikhail Plecnev,
Myung-Whun Chung, Sir Colin Davis,
Sir Neville Marriner, Marcello Viocci,
Haremur Haenchen, Edo de Waart,

lr--_________________
----ı
AL EXAN D E R LO N Q U I C H
• 1 960 yılında Trier'de (Almanya)
dogan Alexander Lonquich, Astrid

regular guesc of che Camerata Salzburg
ürehescra conducced by Sandor Vegh.
For many years has been collaboracing
and eecording with violonist Frank
Peter Zimmermann and their recordings
for EMI of Mozart, Prokofıev, Ravel,

94

ülkesinde Debussy ve Ravel ile birlikte
Fransız müzi�inin yenilikçilerinden
Auric's sonatas have been greatly
sayılmasına karşın tonalitenin temel
appreciated by the critics. In 1 99 1 he
prensiplerinden de şaşmamıştır.
won the Fono Forum prize with his fırst
Önceleri klasik örnekleri izlemiş,
solo recording of Mozart's works and his
sonraki oda müzi�inde ise kısmen
second record devoted to Schubert.
serbest yapıyı tercih etmiş, süssüz
Alexander Lonquich is teaching at the
anlatırnda nüans zenginli�ini
Accademia Pianistica in Imola as well as
gözetmiştir.
Yabancı müzik akımları da,
at the Mozart Prague Foundation
kapalı
çevresinde
kalan Faure'yi
founded by Sandor Vegh.
etkilememiştir.
Faure ll. Dünya Savaşı sırasında en iyi
Schubert: Parlak Rondo
eserlerini yazmış, bu arada 1 9 1 6'da
Op. 1 08 2. Keman Sonatı'nı
1 826 yılı Schubert için oldukça iyi
bestelemiştir. Faure'nin geç stilini çok
geçmiş, Spaun ailesinde düzenlenen
gerçekçi
biçimde sergileyen bu sonat
Schubertiade'lerde (Schubert
başka
bir
dünyayı temsil eder gibidir.
akşamları) bestecinin yeni eserleri,
likinin
aksine
üç bölümlü olan bu sonat
liedleri ilgiyle izlenmişti. O yıl iki
daha
bir
bütünlük
yansıtmasına ve daha
dörtlüsünü tamamlayan Schubert
özlü
olmasına
karşın
di�erinden daha
Haziran ayında Shakespeare
az
yorumlanır.
lik
sonattan
40 yıl
Liedleri'ni, Ekimde Op.78 (D.894) Sol
sonra,
1
947'de
bestecinin
de
Majör Piyano Sonatı'nı bitirmiş; bu
katılımıyla ilk kez seslendirilen sonatın
arada genç kemancı dostunu da
ilk bölümü, çok hızlı olmayan (AIIegro
unutmamıştı. Çek keman cı Josef Slavik
Faure: Sonat No. 2
non troppo) tempoda, dramatik bir
( 1 806- 1 833) için yine Ekim ayında
Ariege'de
do�n.
dokuz
yaşında
Paris'
e
anlatımla
başlar. 9/8'1ik ölçüdeki bölüm
Parlak Rondo'yu (Rondeau Brilliant)
huzursuz
senkoplarla yürütülen eşlikle
yazmış ve eser ilk kez 1 827 yılı başında getirilerek dini müzi�e önem veren
kompleks
bir görünümdedir. Ancak
Ecole Nidermeyer'de ö�renime
ünlü nota yayıncısı Domenico
zamanla bir berraklık oluşur; piyano ve
başlayan Gabrieli Urbain Faure, 1 6
Artaria'nın evindeki özel konserde
kemanın birlikte ördükleri melodi
yaşında Saint-Saens'in ö�rencisi oldu
çalınmıştı. Daha sonra, 1 828'de
kanon
biçiminde ve sonsuz gibi gelen
ve kompozisyon çalıştı; Liszt ve
Schubert'in keman ve piyano için
yükseliş
ve inişlerle sürer. Bölüm form
Wagner'in
eserlerini
tanıdı.
1
6
yaşında
Fantezi'sini de (D.934) seslendirecek
Rennes'de
organist
oldu,
1
870
yönünden
çok ayrıcalıklıdır: Serim
olan genç kemancı 1 825'den beri
(Exposition)
ve tekrar (reprise)
savaşından
sonra
Paris
kiliselerinde
Viyana Imparatorluk Orkestrası'nda
görev
aldı.
1
896'da
Madelaine
kısımları
ikişer
defa uygulandı�ı gibi,
çalışmaktaydı. Bu iki eser, müzikolog
bunların
herbirinde
bir minyatür
kilisesine baş organist ve Paris
Albert Einstein'a göre Schubert'in
gelişim
(Developpement)
yer alır.
yazmayı düşündü�ü -ve hiç yazamadı�ı Konservatuarı'na kompozisyon
2. Bölüm a�ırca (Andante) tempoda,
keman konçertosunun ön çalışmasıdır. profesörü oldu. Ravel, Enescu,
çekingen havadadır. Uzmanlar bölümü,
Laparra, Florent Schmitt, Aubert, N.
Boulanger gibi ünlülerin hocalı�ını
uzun yıllarını org başında geçiren
Faure'nin "Bach'a Saygı"sı olarak
yaptı. 1 905'te bu görevden ayrılırken,
tanımlar. Faure'nin sonradan yok etti�i
1 903'de başladı�ı müzik
Op.40 Senfoni'sinden alınan, küçük
eleştirmenli�ini Le Figaro gazetesinde
1 92 1 'e kadar sürdürdü. Hayatının son hamlelerle ve yalın bir armoniyle
duyurulan tema ile, çok ustaca
yıllarını sa�ır olarak geçiren Faure
arınonize edilmiş ve geniş melodik
operaları, sahne müzikleri, ünlü
Requiem'i de içeren koro eserleri, bir çizgideki bir tema karşılaşır.
3. Bölüm ise, yine 1 . Bölümle aynı
senfoni ve Pavane, Ballade, Romance,
tempoda (AIIegro non troppo) çok
Fantezi gibi piyano ya da kemanı da
ustaca yazılmış kontrpuan partisiyle
içeren orkestra eserleri, pekçok oda
şeçkinleşen ve aydınlık zirvelerde
müzi�i. piyano için Noktürn,
lmpromptu gibi parçalar bestelemiştir. dolaşan bir finaldir. Rondo formundaki
Onun müzi�i. özellikle oda müzi�indeki bu finalde ilk bölümün iki teması ritmik
de�işimlerle tekrar kullanılır. Faure
form berraklı�ı ve dengeli anlatımla
böylece liszt, ya da Franck'ın
şeçkinleşir. Romantik başlangıçtan
gelene�ine uymuş, "cyclic" (dönemsel)
yaşlılı�ının ruhsal olgunlu�una kadar
tüm evrelerinde cüretkar oldu�u kadar formu de�erlendirmiş, di�er bölümle
bir ilişki kurmuştur. (Süre 22')
objektifli�ini de yitirmeyen Faure,
Debussy, Janacek, Satie, Milhaud and

Rondo'yu virtüoz bir anlayışla ele alan
ve piyanoya da güç görevler yükleyen
Schubert'in bu eseri, tümüyle Sol
majör piyano sonatının finalinin modeli
gibidir. Yalnızca başta a�ırca (Andante)
tempoda ve 3/4'1ük ölçüde, a�ırbaşlı
kısa bir giriş yer alır ve böylece iki
bölmeli olarak düzenlenmiş olan
eserin parlak rondo bölmesine hazırlık
oluşur. 4/4'1ük ölçüdeki ve neşeli
(AIIegro) 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 müzi�ini
anımsattı�ını öne sürdü�ü Rondo, lirik
ve dokunaklı yansımalardan, güzel
armonik de�işimlerden sonra zafer
dolu sona ulaşır. (Süre 1 4')
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lves: Sonat No.4
-------i
Connecticut'ta dopn, New York'ta
ölen Amerikalı besteci Charles
Edwards lves müzite küçük yaşta,
General Grant'ın ordusunda bando
şeflerinden biri olan babasının
toplulutunda çalmakla başladı. Bu
arada piyano, org ve keman da
ötrenen lves, 1 893- 1 902 yıllarında
New York kiliselerinde org çalıyor,
1 898'de Yale Üniversitesi'nde Horatio
Parker'den kompozisyon dersleri
alıyordu. Aynı yıl bir sigorta şirketine
memur olarak girmiş, besteciliti iş
bitiminde sürdürmüştü. Daha sonra
kendi sigorta fırmasını da kuran lves
daha 1 895'te müzik deneylerine,
araştırmacıiitına başlamıştı. En önemli
eserlerini de 1 906- 1 6 arasında yazan
lves, 1 930'da satlık nedeniyle işini
bırakmış, bilinen yeni bir eser de
bestelememişti.
1 2 ton tekniti daha bulunmadan,
modern müzitin etkisi Amerika'da
hissedilmeden armoniyi reddeden,
atonalite ile ilgilenen, ritm ve form
problemlerine çözüm arayan, hatta
Alois Haba' dan önce çeyrek sesler
üzerine araştırma yapan lves'in bu
özellikleri, -nota yayıncıianna da karşı
çıktıtı için- çok sonradan gün ışıtına
çıkmış, besteci "çatdaş Amerikan
müzitinin babası", "müzik sanatının
peygamberlerinden biri" gibi sıfatlarla
tanımlanmıştır. Gerçekten de lves,
Avrupa müzitinin -elektronik müzik
dışındaki- tüm yeniliklerini önceden
hissetmiş, uygulamış, Kagel stilinde
detişimleri, Boulez'in
kombinasyonlarını, Stockhausen'in
tınısal katlarını ve daha önce
Gabrieli'nin de denediti birden fazla
toplulukların beraber kullanımını,
Nono'nun sözü işleyişini eserlerinde
denemiştir.
Sayıca da çok eser yazan lves'ın
besteleri bugün bile yeterince
tanınmamaktadır. Onun eserlerini
sıralayan kataloglar da çelişkilidir.
Ayrıca yorum zorlukları da eserlerinin
konserlerde çalışmasını
güçleştirmektedir. Çünkü ayrı
düşünüşler birbiriyle ilintisiz olarak yer
alır: Çalgılar için öngörülen tonaliteler,
ritmler farklı oldutu gibi, detişik
tempolar da klasik yorumla
koşullandırılmış müzikçilere zor anlar

yaşatabilir. Yerumcunun birçok
alışkanlı!Jnı bırakması ve özellikle falso
müzik çalması gerekir. Isteyerek falso
çalmaya müzitinin önemli unsurları
arasında yer veren lves bunu, taşrada
çalınan va amatör toplulukların bol
falsoyla, türlü yanlışlıklarla dolu
müziklerden edinditi izlenimlerin
sonucu bilinçle işlemiştir. Ayrıca bir
çalgının hızlı tempodan yavaş tempoya
geçişte diterinin yine eski hızda
devamını öngörmüş, orkestra
müzitinde biri sahnede, diteri arkada
iki şef tarafından yönetilen iki
orkestrayı, müzik dışında sesleri de
bol bol kullanmıştı. Schönberg'in
Amerika'ya gelditi zaman, "Bu ülkede
büyük bir insan yaşıyor, kimse onun
farkında bile detil" dediti lves,
özellikle bestelediti dört senfonide
olapn dışı buluşları, keşifleri, orjinalliti
gözetmiş; 2. Piyano Sonatı'nın
bölümlerine Emerson, Hawthorne,
Alcott'lar, Thoreau gibi adlar vermişti.
Koral eserler, bir kuartet, piyano
parçaları dışında, 1 903- 1 9 1 9 arasında
keman ve piyano için beş sonat yazan
lves'in bu programda yorumlanacak
olan 4. Sonat'ı da özel bir başlık taşır:
"Kamp Toplantısında Çocukların
Günü" adlı bu sonat 1 9 1 6'da
bestelenmiştir. Daha önceki, 1 9031 9 1 O yılları arasında yazdıtı 2. Keman
Sonatı'nda yaşadıtı yörenin, New
England'ın köy hayatını çatrıştıran
sahnelerini canlandıran lves, eserin
bölümlerinde "Sonbahar", "Köy
Ambarında", "Yeniden Canlanma" gibi
başlıkları kullanmıştır. 1 9 1 4'te başladıtı
4. Keman Sonatı'nda da dini uyanışı
simgeleyen "Shall We Gather at the
River" (lrmakta buluşalım) adlı ilahiyi
kullanmıştır. 1 896 yazdıtı kuartetin
birinci bölümünü ilk kez 1 946
seslendirilen 3. Senfoni'sinde işleyerek
1 947 Pulitzer ödülünü kazanan lves,
bu senfoninin orta bölümünü de
"Children's Day Parade at the Camp
Meeting" olarak deterlendirmiştir.

Faure : Sonat No. l
Faure'nin 1 . Keman Sonatı bestecinin
ilk yayınlanan eserlerindendir. Faure
Op. l 3 Sonat'ı ünlü soprano Pauline
Viardot'nun otluna ithaf etmiş ve ilk
kez 27 Ocak 1 877'de kadın kemancı
M arie Tuyan ile "Societe Nationale de

Musique" konserlerinde büyük bir
başarıyla seslendirmiştir. Faure sonatın
önemli bir kısmını da fabrikatör
Camille Clerc'in Normandiya'daki
çiftlitinde bestelemiş; yine o günlerde
orada konuk olarak bulunan genç
Belçikalı kemancı Hubert Leonard'ın
büyük yardımını görmüş, onun teknik
ötütleriyle sonatın keman partisine
kolaylık satlamıştır. Ancak Fransız
yayıncılar sonatın basılmasını
reddedince bu kez Clerc devreye
girmiş, nüfuzunu kullanarak eserin
Leipzig'te Breitkopf ve Haertel
yayınevince basılmasını temin etmiş;
fakat yayınevi Faure'ye herhangi bir
telif ücreti ödemeyi kabul etmemiştir.
Dört bölümden oluşan Op. l 3 Sonat'ın
1 . Bölümü çok neşeli (AIIegro molto)
tempoda, La majör tonda, ateşli bir
tavırla başlar. Berrak yapıdaki sonat
formu içinde, öncelikle piyano
tarafından 22 ölçü boyunca bir dalga
hareketiyle duyurulan senkoplu ana
tema, küçük hücrelerden oluşup
özgürce gelişen ritmik birimlere
dönüşürken Faure'nin kendine özgü
stilini gösterir.
2. Bölüm atırca (Andante) tempoda,
Re minör tonda, genellikle melankolik
havadadır. Ancak bazen lirik, bazen
dramatik tavırları gösteren beş
bölmeden oluşur. Yumuşak ve
detişken ritmi önce iç çekermiş gibi
motiflerden kaynaklanır ve çekici bir
armoniyle seçkinleşir.
3. Bölüm ise Scherzo biçiminde, canlı
ve neşeli (AIIegro vivo) tempoda,
3/8'1ik ölçüde ve La majör tondadır.
Özellikle keman, virtüoz spiccato
(sıçrayışlı) efektleriyle ön plana geçer.
Sürekli devinim (perpetuum mobile)
haraketiyle gelişen bölüm, Schumann'ı
anımsatan lirik bir orta bölmeyle
kesilir.
4. Bölüm, çok hızlıya yakın (AIIegro
quasi presto) tempoda başlayan fınal
ise birinci bölüm gibi yine sonat
formundadır ve yine aynı özellikleri
içerir; aşırı efektlere kaçmadan yeni
Fransız romantizmini sergileyerek
sona erer. (Süre 24')
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JAMES GALWAY,
P H I LLI P M OLL,

fl üt flute

piyano piano
JAMES GALWAY

Ludwig van Beethoven (1 770-1827)
Sonat, Si Bemol Majör, WoO AnhA Sonata in B Fiat Major, WoO Anh.4
A/legro moderato
Potonaise
Largo
Allegretto mo/to con Variazioni

Cari Czerny ( 1 791 - 1 85 7)
Konsertant Ikili Op. l 29 Duo Concertant Op. 1 29
A/legro
Scherzo: A/legro mo/to
Andantino: Grazioso
Rondo: Allegretto

Ara lntermission
Charles-Marie Widor ( 1 845- 1 93 7)
Süit No. l Op.34 Suite No. ı Op.34
Moderato
Scherzo: A/legro vivace
Romance: Andantino
Fina/e: Vivace

Jacques Ibert (1 890-1 962)
Küçük Beyaz Eşek The Little White Donkey
Nino Rota ( 1 9 1 1 - 1 9 79)
Ana Tavuk The Morher Hen
Camille Saint-Saens ( 1 83 5 - 1 92 1 )
Kugu The Swan
Kuşhane The Aviary
Claude Debussy ( 1 862-1 9 1 8)
Bir Faunus'un Ötleden Sonrasına Prelüd Prelude a l'Apres-midi d'un Faune
Franz Doppler ( 1 82 1 - 1 883)
Eflak Havaları, Op. I O Airs Valaques Op. l O
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• James Galway, hem klasik flüt
. repertuarının olatanüstü bir
yorumcusu, hem de tüm dinleyicilere
hoş anlar yaşatmasını bilen mükemmel
bir sanatçı olarak kabul edilmektedir.
Yotun turneleri, çok satan elliden
fazla RCA Victor albümü, uluslararası
televizyonlarda sık sık yaptıtı
programlarla milyonların sevgilisi
olmuştur.
Belfast'ta dotan Galway, genç
yaşlardan itibaren üfleme çalgılara ilgi
duydu. Etitimine Londra'da Kraliyet
Müzik Koleji ile Guildhall Müzik ve
Tiyatro Okulu'nda devam etti; daha
sonra Paris Konservatuarı'nda okudu.
Müzik yaşamına Sadlers Wells
Operası ile Covent Garden Kraliyet
Operası'nda başladı, daha sonra BBC
Senfoni Orkestrası'nda piccolo çaldı;
Londra Senfoni Orkestrası ile Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'nda da birinci
flütist oldu. 1 969 yılında aynı görevle
Berlin Filarmoni Orkestrası'na geçti.
1 975'de solistlik kariyerine başlayan
James Galway bir yıl içinde, bütün
Londra orkestraları eşiitindeki
konserleri dahil, 1 20'den fazla konser
verdi. O zamandan beri de resitaller
vermekte, dünyanın en ünlü
orkestraları eşlilinde çalmakta; oda
müziti. popüler müzik konserlerine
katılmakta ve ihtisas kursları
düzenlemektedir. Programlarında
standart klasik repertuarın yanısıra,
kendisi için bestelenmiş veya sipariş
edilmiş çatdaş müzik eserlerini de
yorumlamaktadır. Kısa süre önce
Royal Festival Hall'da Philharmonia
orkestrası ile David Heath'in onun
için yazmış oldutu konçertonun, St.
Louis Senfoni Orkestrası ile de Lowell
Liebermann'ın flüt konçertosunun ilk
seslendirilişini gerçekleştirmiştir.
Sanatçı ayrıca 1 99 1 'de Londra Zirve
Konferansı dolayısıyla Suckingham
Sarayı'ndaki müzikal etlence ile
Berlin'de duvarın yıkılması nedeniyle
yapılan ve dünya televizyonlarınca
yayınlanan The Wall (Duvar) konseri
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gibi çok özel etkinliklere de
katılmıştır.
Sürekli olarak BMG Classicals/RCA
Victor Red Label için klasik eserlerin
yanısıra geniş bir repertuar kesitinden
örneklerin yer aldılı plaklar dolduran
James Galway'ın son çıkarttılı plaklar
arasında, Elton John'un özellikle
sanatçı için besteledili ve ilk kez plata
doldurulan bir parçanın da yer aldılı
ve Grammy ödülü verilen "Wind
Beneath my Wings"; Marisa Robles
ile doldurdutu Mozart'ın Flüt ve Arp
Konçertosu'nun bulundulu
"Concerto"; klasik plaklar arasında
bir numara olan "Masterpieces: The
Essential Flute of James Galway";
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile
doldurdutu Mozart'ın flüdü dörtlüleri
ile "James Galway at the Movies"
bulunmaktadır. Sanatçı doldurdutu
Mozart konçertolarından dolayı Plak
Büyük Ödülünü, Bilıboard ve Cash
Box dergilerinin "Yılın En Iyi Platı"
ödülü ile birçok platin ve altın plak
almıştır.
James Galway'e müzite yaptıtı
hizmetlerden dolayı OBE (Order of
the British Empire) nişanı verilmiştir.
• James Galway is regarded as both a

and within one year, he had played 1 20
concerts, including appearances with all
the London orchestras. Since then, he
has travelled extensively giving recitals,
performing with the world's leading
orchestras, participating in chamber
music engagements, popular music
concerts and giving master classes. In
addition to his regular performances of
the standard classical repertoire, he
features contemporary music in his
programmes, including new flute
works commissioned by and for him.
Most recently, he premiered the David
Heath Concerto, written specially for
him, with the Philharmonia and the
Lowell Liebermann flute Concerto with
the St Louis Symphony Orchestra.
James Galway has appeared in some
spectacular events, notably a musical
entertainment at Suckingham Palace in
1 99 1 during the London Summit
Meeting and the unique performance of
"The Wall" in Berlin which was
televised internationally.
James Galway's constantly growing
discography on BMG Classicals/RCA
Victor Red Label features a wide range
of classical works and a broad selection
of crossover recordings. His recent
recordings, "Wind Beneath my Wings"

sahneye çıktı; ayrıca solist olarak da
eleştirmenlerin övgüsünü kazandı.
Chicago'da dotan Moll ilk piyano ve
keman derslerini, Chicago Senfoni
Orkestrası'nda kemancı olan
babasından aldı. Harvard
Üniversitesi'nde Ingiliz Edebiyatı
okurken bu arada müzik etitimini
sürdürdü ve Alexander Tcherepnin,
Claude Frank ve Leonard Shure'dan
ders aldı. Teksas Üniversitesi'nde
müzik ihtisası yaptı, daha sonra opera
stüdyosuna asistan oldu. Alman
hükümetinden _aldıtı bursla bir yıl
Münih'te kaldı. Berlin Deutsche
Oper'in etitim kadrosunda sekiz yıl
görev yapan Moll bu sürede solist ve
eşlikçi olarak birçok konser verdi.
James Galway ile olan işbirlili 1 975'de
başladı.
Topluluk piyanisti ve klavsenci olarak
Berlin Filarmoni Orkestrası ile düzenli
olarak konserler veren ve plaklar
dolduran Phillip Moll, solist olarak
Berlin Filarmoni, Collegium Berlin
Oda Filarmonisi, Ingiliz Oda
Orkestrası, St. John's Smith Square
Orkestrası ve Avustralya'daki birçok
önemli orkestra ile konserler
vermiştir. Avrupa, Kuzey Amerika,
Uzak Dotu. Avustralya ve Afrika'ya
turneler yapmıştır.

supreme interpreter of the classical

include the first recording of a piece by

flute repertoire and a consummate

Elton John specially written for James

entertainer whose appeal crosses all

Galway, which received a Grammy

• As a partner and accompanist for such

musical boundries. Through his

award. His latest releases include

celebrated artists as James Galway,

extensive touring, his over 50 best

"Concerto", a recording of the Mozart

Kyung Wha Chung, Anne Sophie

seliing RCA Victor albums, and his

Flute and Harp Concerto with Marisa

Mutter, Jessye Norman and Margaret

frequent international appearances,

Robles, "Masterpieces: The Essential

Price, Phillip Moll has performed in

James Galway has endeared himself to

Flute of James Galway" which reached

many of the world's most important

millions worldwide.

number one in the Classical Chart,

concert and recital halis. He has also

Born in Belfast, James Galway began

Mozart Flute Quartet with the Tokyo

won critica! praise as a soloist. Born in

playing the penny whistle as a smail

String Quartet and "James Galway at

Chicago, Mr. Moll received his first

child before switching to the flute. He

the Movies" . His recordings have won

instruction in piano and violin from his

continued his studies at the Royal

many prizes including the Grand Prix

College of Music and the Guildhall

du Disque for his recording of the

School of Music and Drama in London,

Mozart Concerti, Record of the Year

followed by the Paris Conservatoire. He

awards from Billboard and Cash Box

began his career at the Sadlers Wells

magazines, platinum and gold albums.

Opera and the Royal Opera Covent

James Galway was awarded the OBE

Garden which !ed to positions with the

for his services to music.

BBC Symphony Orchestra where he
played piccolo, the London Symphony
Orchestra and the Royal Philharmonic
Orchestra where he was principal
flautist. In 1 969 he was appointed
principal flautist of the Berlin
Philharmonic Orchestra. In 1 9 7 5 Mr.
Galway launched his career as a soloist

PHILLIP MOLL
• James Galway, Kyung Wha Chung.
Anne Sophie Mutter, Jessye Norman
ve Margaret Price gibi ünlü sanatçılara
eşlik eden Phillip Moll dünyanın en
önemli konser ve resital salonlarında

98

sözlülü sonata otantik olmayan
eserler arasında yer verir.
lik kez 1 906'da Leipzig'de
yayınlanarak gün ışılına çıkan Sonat
dört bölümden oluşur: Şen, ancak
orta hızlı (AIIegro moderato)
tempodaki 1 . Bölümü, o çalın gözde
dansı Polonez (Polonaise) izler.
Polenyalı soyluların bu 3/4'1ük
tempodaki orta hızdaki dansı
genellikle sosyetede moda idi ve
Beethoven çok sonra Rus sarayı için
yine bir polonez yazacaktı. Agır ve
geniş (Largo) tempolu 3. Bölüm flütün
uzun soluklu ezgisini duyurmasına
olanak saglar. Finali ise Beethoven'in
en sevdili türlerden biri olan
varyasyonlar oluşturur. Oldukça şen
(AIIegro molto) tempodaki tema,
varyasyonlada geliştirilir.

kedilerine ayıran Czerny'nin en kalıcı
eserleri, piyano etüdleri ile yetiştirdili
virtüoz ölrencileri Kullak, Thalberg ve
Bachelor of Ares degree in English
dokuz yaşında kendisine getirilen Liszt
Liceraure from Harvard University, buc
oldu.
concinued his study of music
Etüdler ve egzersizlerden başka dini
throughout his university years.
Amongsc his ceachers were Alexander
eserler ve oda müzili yanında pekçok
çeşitleme, potpuri, rondo, kapris,
Tcherepnin, Claude Frank and Leonard
Shure. Ar che University of Texas, where
divertimento, impromptu, fantezi,
he had his Master ofMusic degree, he
romans, polonez, marş, polka, vs. yazan
became a ceaching assiseane i n che opera
Czerny, Duo Concertant (Konsertant
workshop. He spenc one year in Munich
Ikili) adını verdili dört bölümlü eserini
1 827 yılında flüt -veya viyolonsel- için
on a grant from che German
governmenc. He was also member of che
bestelemiştir. O çallarda her iki
çalgının da konçertant biçimde ele
coaching staff of che Deutsche Oper
alınması anlamına kullanılan "Duo
Berlin for eight years and became active
Concertant" terimine uygun olarak
during this time as a soloist and
accompanist. His collaboration with
flütün yanında piyano da eşdeler
virtüoz unsurlada işlenmiştir. Temalar
James Galway began in 1 97 5 .
delişkenlikle bu iki çalgı tarafından
Phillipp Moll records and performs
regularly as ensemble pianisc and
sunulur ve yine sırayla geliştirilir.
harpsicordist with the Berlin
Czerny ayrıca tını ve denge unsurlarının
Czerny: Konsertant lkili
Philharmonic Orchestra. As a soloist, he t------1 yanında çalgıların renkli olmasına da çok
Klasik piyano etüdlerinin Clementi ve özen göstermiştir. Bu nedenle de,
has played with che Berlin
Philharmonic, che Philharmonic
Cramer'den sonra üçüncü ustası Çek
örnelin flütten daha tiz biçimde çan
Chamber Music Collegium Berlin, che
sesleri ile ,pasaj ı gerçekleştiren piyano
asıllı Avusturyalı Cari Czerny
ilginç bir gösteri sergiler. Op. l 29 Düo
Viyana'da dolmuş, 1 O yaşında
English Chamber Orchestra, che
ürehescra of St. John's Smith Square
Beethoven'in ölrencisi olmuştur.
Konsertant bu özellikleriyle
Bach'ın klavyeli çalgılar için eserlerinin Stravinski'yi de etkilemiş, onun 1 9 1 3'de
and wich major Australian orchestras.
piyano düzenlemesini yayınlayan,
keman ve piyano için yazdılı aynı
He has coured throughout Europe and
North America, che Far East, Auscralia
olagandışı sayıda, ikibine yakın besteyi
başlıklı eserine örnek olmuştur.
ancak geceleri çalışarak yazabilen
and Africa.
Eser dört bölümlü ciddi bir sonat
Czerny, ayrıca her gün on-oniki saatini formunda, biraz daha rahat ele
alınmıştır. Neşeli (AIIegro) tempodaki
de ölrencilerine ayırmaktaydı. Hiç
Beethoven: Sonat
1 . Bölüm oldukça uzun tutulmuştur.
evlenmeyen, ender yolculuk yapan
Doldulu kent Bonn'da yaşayan
besteciyi, ondan 2 1 yaş büyük olan
Onu izleyen bölümler, özlü ve çok hızlı
Beethoven 1 792 yılında ikinci kez
(AIIegro molto) Scherzo, serbest
Beethoven çevreye karşı korumuş,
Viyana'ya gitmiş, Haydn'dan ders
eserlerini desteklemiş, konser vermesi çeşitiemelerden oluşan agırca ve zarif
almaya da başlamıştı. Daha önce,
(Andante grazioso) ve parlak rondo
için ulraşmıştı. Fakat dersleri ve
1 787'de piyano, flüt ve fagot için bir
stilinde, hızlı (AIIegro) fınal birbirine
besteleri dışındaki boş zamanlarını
Trio yazan Beethoven bu kez
baglı olarak düzenlenmiştir.
arkadaşı Degenhart'a, 23 Agustos
geceyarısında bestelendilini özellikle
Widor: Süit
belirttili "Iki Flüt için Düet"i ithaf
etmişti. Viyana'da usta müzikçilerle,
Lyon'da dogan ve 64 yıl süreyle St.
özellikle üfleme çalgılar virtüozlarıyla
Suplice kilisesinde organist olarak
karşılaşmış ve böylece bu çalgılar için
görev yaptılı Paris'te ölen Fransız
de bestelemişti. Yine 1 792'de
besteci Charles-Marie Widor en
bestelendili öne sürülen Si Bemol
büyük ününü de dogaçlama çalışlarıyla
Majör Flüt-Piyano Sonatı ise,
kazanmıştır. Cesar Franck'tan sonra
Beethoven'in ölümünden sonra
Paris Konservatuarı'na org profesörü
kalıtları arasında bulunmuştur.
olarak atanan, daha sonra emekli olan
Beethoven uzmanları G. Kinsky ve H.
Dubois'nın yerine kompozisyon
Holm 1 9SS'te, sonatı "Opus
ölretmelili de yapan Widor, orkestra
Numarası Taşımayan Eserler"
için senfoni ve konçertolar, sahne
(Werke ohne Opus) WoO dizisinde
müzikleri dışında, solo org için on
ek (Anhang) dört olarak
senfoni de yazmıştır. Org senfonileri
numaralamıştır. Ancak Grove müzik
genellikle senfoniler gibi dört bölümlü
facher, a violonisc wich che Chicago

Symphony Orchescra. He received a

99

olmayıp, daha çok süit biçiminde
düzenlenmiştir.
Bu senfonilerden sonra org eşlilinde
çalgılar için de süitler yazan Widor'un
bu bestesi Op.34 dizisinin ilk eseridir.
Eser piyano, ya da org eşlilinde flüt
için bestelenmiştir ve tempolarının
kontrastı ile çekici olan dört
bölümden oluşur: Orta hızdaki
(Moderato) 1 . Bölümü, çabuk ve canlı
(AIIegro vivace) tempodaki Scherz<:>
izler. Aıırca (Andantino) tempodaki
Romans'ta ise flüt duygulu ezgisini dile
getirir. Süit canlı (Vivace) tempoda bir
Final ile sona erer.

yaşında beste yapmafcl başlayan ltalyan bestecilerin eserlerini -Offenbach'ın
Can-Can'ını Kaplumbafcl'da, Berlioz'un
besteci Nino Rota, piyano
Vals'ini Filler'de, Ressini'nin Sevil
ölreniminden sonra Pizzetti ve
Serberi'nin ünlü aryasını kendi bestesi
Casella ile kompozisyon çalışmış;
sonra da F. Reiner'den şeflik dersleri
Iskelederin Dansı'nda ve tanınmış
çocuk şarkılarını Fosiller'de- kullandılı
almıştır. Toronto ve Bari
gibi, piyanistlere de uzun kulaklılar
konservatuarlarında kompozisyon
arasında yer vermişti. Belki de bu
ölretmenlili yapan Rota 1 2 yaşında
yazdılı oratoryo ile ilgi çekmiş, ancak
nedenlerle yaşadılı sürece eserinin
ününü film müzikleri ile kazanmıştır.
çalınmasını da yasaklamıştı.
Günümüzde ço�U kez, müzikler
Stravinski ile uzun kişisel dostlulu ile
de tanınan Rota, müzilinde özellikle
arasında sözlü olarak ta çalınan ve bu
nedenle çocuk konserlerinin sevilen
melodiye önem vererek armonik
güçlüklerden kaçınmış; bestelerini
eserleri arasında yer alan ve bir-iki
anında, direkt anlatımla yaratarak
dakikayı geçmeyen 1 4 bölümden
duygusallıktan da uzak kalmaya
oluşan Hayvanlar Karnavalı aslında flüt,
çalışmıştır.
pikola flüt, klarnet, iki piyano, çelesta
Ibert: Küçük Beyaz Eşek
Pekçok opera, koral eserler, üç
ve yaylı çalgılar için yazılmıştır. Bu
Paris'te dofcln ve Faure ile Gedalge'ın
senfoni, çeşitli çalgılar için konçertolar minyatür senfonik şiirin onüçüncü,
ölrencisi olarak yetişen Jacques lbert, yanında Castellani, De Filippo, Zampa, finaiden önceki son parçası da Kulu
1 9 1 9'da kazandılı Roma ödülü
başiıiını taşır. Ünlü balerin Anna
Vidor, Clement, Visconti, Monicelli,
Pavlova'nın "Kulu'nun Ölümü" olarak
nedeniyle 1 7 yıl Roma'da yaşadı. Sonra Zeffirelli, Bondarçuk, Coppola gibi
Paris Operası'nda göreve çalrılınca
ünlü rejisörlerin filmlerini müziklemiş; canlandırdılı ve büyük üne
vatanına döndü ve yine orada öldü.
kavuşturdulu parça viyolonsel solosu
La Strada filminin başarısından sonra
Yedi opera, pekçok orkestra eseri,
Fellini yalnız onunla çalışmış, Rota 80
olarak ta şeçkinleşir. Alır, hüzünlü bir
Fellini filminin müzilini bestelemiştir.
film müzikleri, genellikle flüt ve
romans havasındaki bu melodik çizgiyi
piyanoyu içeren oda müzili eserleri ile Çeşitli rejisörlerin isteklerini, anında
bu kez flütün soneritesi belirleyecek.
de ilgi çeken lbert, küçük parçalarla
olafclnüstü bir piyano dofclçlaması ile
Havyanlar Karnavalı'nın en virtüoz
daha çok başarı kazandı.
gerçekleştirmesi nedeniyle en aranılan parçalanndan biri de, eserin özgün
Onun 1 9 1 2- 1 9 yılları arasında piyano
film müzikçisi olmuştur. 1 S Prelüd, B- versiyonunda flüte güç görevler
yükleyen ve kafese hapis olmayan
için yazdılı " 1 O Histoires" ( 1 O Hikaye) A-C-H Üzerine Varyasyonlar ve
piyano eserleri dışında genellikle flütü
içinde iki numara olarak yer alan
özgürlük şarkılarını söyleyen kuşları
"Küçük Beyaz Eşek" (le Petit Ane
içeren oda müzili de yazan Rota, eski
canlandıran onuncu bölüm
Blanc) adlı ünlü parçası için besteci
moda kabul edilmesine karşın, tüm
Kuşhane'dir.
türlerde gösterdili teknik ustalık ve
şunları söylemiş: "Daha önce küçük
bir beyaz eşek için bestelerneyi hiç
beceri ile muhaliflerince bile saygı
Debussy: Prelüd
görmüştür. En son Baba (Godfather)
düşünmedim. Müzilimde, her zaman
tüm tasvirden ve canlandırıştan uzak
Debussy'nin ünlü Fransız şairi
filmiyle 1 97 1 'de büyük başarı kazanan
kalmafcl çalıştım. Bir yolculuk
ve ufak parçaları arasında Ana
Stephane Mallarme'nin aynı adlı
sırasında, küçük beyaz eşeklerio vatanı Tavuk'un da bulundulu Rota, 1 979'da şiirinden esinlenerek 1 892'de yazmaya
Tunus'u ziyaret etmiştim ve hemen
Roma'da ölmüştür.
başladılı ve Raymond Bonheure'e ithaf
orada bu parçayı yazdım. Müzilin
ettili eseri ilk kez 1 894 Aralık ayında
tımsal rengi ve ritmi, parçayı "Küçük
Paris'te Societe Nationale konserinde
Saint-Saiins: Kulu ve Kuşhane
Beyaz Eşek" olarak adlandırmama
seslendirildi. Debussy böylece, 1 9.
neden oldu. Genellikle müzikte bir
Paris'te dofcln, Halevy ve Gounod'nun yüzyılda Fransa'da dofcln ve gelişen bir
etkiyi anımsamak, onu tümüyle tasvir
ölrencisi olan, önce orgçu sonra
sanat akımının, empresyonizmin,
etmekten daha çok uygun düştülü
müzikteki ilk büyük temsilcisi oldu.
piyanist, şef ve besteci olarak ün
için, besteci dış dünyanın unsurları
kazanan, Fransa'da Bach, Beethoven,
Ancak eserde, bir Faunus'un ölleden
arasından ancak onun yaratıcıiıiını
Schumann ve Liszt'in saygınlılı için
sonrası canlandırılmaz. Mallarme'nin
uyarmaya yetecek kadarını almalıdır".
çalışan Camille Saint-Saens,
şiirinin uyandırdılı izienim
Iki dakikayı bile aşmayan bu küçük
eserlerindeki zariflik ve form ustalılı
(impression), dizeler arasında gizlenen
parça akordeondan kemana kadar her ile de seçkinleşir. Onun 1 886
anlam müzikle yansıtılır. Besteci bir
tür çalgı için uyarlanmış, ünlü Heifetz
Şubatında "Büyük Zoolojik Fantezi"
olayı anlatmaya çalışmaz; bir yaz
tarafından da plafcl doldurulmuştur.
başlılıyla, viyolonselci Lebouc'un bir
havasının alır ve bolucu sıca1ını,
konser programı için yazdılı
Sicilya'daki dofclnın etkisinin
üzerimizdeki izienimlerini vermeyi
Hayvanlar Karnavalı, bestecinin de
Rota: Ana Tavuk
dener ve bu tabloya Faunus ile
piyanist olarak katılımıyla
seslendirilmişti. Ancak yer yer başka
Nimfe'leri ekler.
Müzikçi bir ailenin ollu olan ve sekiz
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üzerine eserler bestelemiştir. Onun
flüt ve piyano için yazdııı Op. l O eseri
de, Tuna ırmaıının kuzeyinde,
bugünkü Romanya'daki Eflak
bölgesinin ezgi ve dansları üzerine
virtüoz stilde bestelenmiştir.

Mallarme'nin 1 875'de yazdııı ve bir yıl
sonra da ressam Manet'nin
resimleriyle yayınlanan şiirin konusu
şöyle: Bir Faunus (orman ve kırların
cini) öıle sıcaıında uyanır, rüyasında
gördüıü Nimfe'lerin etkisindedir. Bu
etkiyi çaldııı ezgiyle sürdürmek ister.
Ancak anıları gittikçe kendinden
uzaklaşmaktadır. Şarabın ve sıcak
güneşin verdiıi aıırlıkla, onları tekrar
görebilmek ümidiyle uykuya dalar.
Flütün arabesk üslupta, 9/B'Iik ölçüde
sunduıu. kromatik biçimde inen-çıkan
tema ıssız kırların tanrısı Faunus'u
simgeler. Yine, genellikle su başlarında
dolaşan kır tanrıçaları olan güzel
Nimfe'lerin çekici şarkıları ise, sirene
benzeyen bir motifle sunulur. (Süre 9')

Doppler: Eflak Havaları
Bugünkü Polonya'nın Llow kentinde
doıan flütçü, besteci ve orkestra şefi
Macar asıllı Doppler babasının
öırencisi olarak ilk konserini 1 3
yaşında vermiştir. Uzun yıllar Peşte'de
birinci flütçü olarak çalışmış, yedi
opera ve 1 5 bale yazmış, ltalyan
müziıinin etkisini Rus-Polenya-Macar
müziıi unsurlarıyla kaynaştırarak
başarı kazanmıştır. 1 853'de Macar
Filarmoni Orkestrası'nın kurulmasına
büyük katkıda bulunmuş; başarılı
konser turnelerinden sonra 1 858'de
Viyana'ya yerleşmiş, saray operasında
birinci flütçü ve orkestra şefi olarak
görev almıştır. 1 865'den sonra Viyana
Konservatuarı'nda flüt öıretmenliıi de
yapan Doppler pekçok oda müziıi.
piyano soloları ve Balkan temaları
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Yapı Kredi 'nin sanata ve kültüre verdigi önem, daima
insana öncelik tanıyan Yapı Kredi anlayışıyla, Yapı Kredi
kültürüyle, Yapı Kredi felsefesiyle bir bütün oluşturur.
Çagdaş bir kültür merkezi kimligine sahip Yapı Kredi
Kültür Merkezi işte bu anlayışın eseridir.

YAPI KREDI VEDAT NEDIM TÖR MÜZESI
Yapı Kredi'nin, zengin sikke, işleme, kumaş,

tombak, yazma , tespih koleksiyonları, Yapı Kredi
Vedat Nedim Tör Müzesi'nde, sürekli sergilerle
sanatseverlere sunulmaktadır.

YAPI KREDI SERMET ÇIPI'ER KÜTÜPHANESI
Yaklaşık 85.000 kitap, 2.000 elyazması ve süreli

yayınlarla araştırmacılara ve kitapseverlere hizmet veren

Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, Bir Usta, Bir Dünya
arşiv sergileriyle, sanat ve edebiyatımızın ünlü

isimlerinin hayatına ve eserlerine ışık tutmaktadır.

YAPI KREDI SANAT GALERILERI

Yapı Kredi Kültür Merkezi'ne baglı 5 sanat galerisinde,
klasik ve modern resmin temsilcilerinin eserleri
sergilenmektedir.

YAPI KREDI KOLTÜR MERKEZI SALI TOPLANTlLARI
Yapı Kredi Kültür Merkezi, ülkemizin önde gelen

kültür; sanat ve bilim adamlarının katıldıgı konferans,
açık oturum ve sohbetlerde, izleyeniere canlı bir
tartışma ortamı sunmaktadır.
Yapı Kredi , Yapı Kredi Kültür Merkezi etkinlikleriyle,
sanatta ve kültürde de insanlara daima en yeniyi , en iyiyi ,
en katiteliyi sunmaya devam edecektir.
Yap1 Kredi Kültür Merkezi etkinliklerini isteyen herkes ücretsiz olarak izieyebilir
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Yapı

Kredi Kültür Merkezi lstiklal caddesi 285 Beyo�lu 80050 Istanbul
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JAMES CRABB,

akordeon accordian
�-------,--

JAMES CRABB

1 985'de Kopenhag'daki Danimarka
Kraliyet Müzik Konservatuarı'nda ünlü
akordeoncu Mogens Eliegaard ile
. etitim gören James C rabb,
Hollanda'da düzenlenen Gaudeamus
Yerumcular Yarışması dahil birçok
çatdaş müzik yarışmasını kazandı.
1 989'da Sir James Caird Vakfı
Enstrümentalist Ödülü ile 1 99 1 'de
Cari Nielsen Müzik Bursu'nu aldı.
lskandinav ülkelerinde iyi tanınan
Crabb, Moskova, St. Petersburg,
Middleburg Festivali, Amsterdam'da
düzenlenen ISCM Uluslararası Müzik
Haftası ve iki yılda bir yapılan Brisbane
Festivali'nde resitaller; Retterdam
Filarmoni Orkestrası eşlilinde de
konserler verdi.
Ingiltere'de, Countess of Munster
Müzik Vakfı ve Tillett Vakfı gibi müzili
destekleye·n birçok kurumun dikkatini
çekerek maddi yardım olan Crabb,
Londra'da ICA'de Çatdaş Müzik
Festivali-Platform 2, Avrupa Sanatlar
Festivali'nde Duo Danica (akordeon
ikilisi) olarak, Wigmore Hall'da,
Sheffıeld Oda Müzili Festivali, Belfast
ve Chester festivallerinde resitaller
verdi. BBC Promenade Konseri'nde
Matrix Toplulutu ile ve BBC lskoç
Senfoni Orkestrası eşlilinde çaldı.
Birçok besteci ile sıkı bir işbirlili
içinde çalışan Crabb, Sir Harrison
Birtwistle ile, gelecek yıl
Glyndebourne Touring Opera
tarafından seslendirilecek olan yeni
operası "The Second Mrs. Kong"
üzerinde çalışmaktadır.
James Crabb, özel yapılmış bir Pigini
akordeon ile çalmaktadir.
•

Sofia Gubaidulina ( 1 93 1 -)
De Profundis
Domenico Scarlatti ( 1 685-1 75 7)
Sonat, Sol Majör, K. l 46 Sonata in G Major, K.146 (A./legretto)
Sonat, Re Majör, K.9 Sonata in D Major, K.9 (A.llegro)
Sonat, Do Majör, K. I S9 Sonata in C Major, K. 1 59 (A.l/egro)
Svend Aaquist
Saga Gecesi Saga Night

Ara Incermission
Olivier Messiaen ( 1 908-1 992)
lsa'nın Dotumu'ndan Iki Bölüm Two Movemencs from La Nativite du Seigneur
1. jiıus accepta la souffrance
2. Le.r A.ngtr

Vagn Ho/mboe ( 1 909)
Sonat, Op. l 43a Sonata Op. 143a
A.llegro
A.dagio ma non troppo
Presto
A.llegro Fuga

Wolfgang Amadeus Mozart (1 756- 1 791)
Andante, Fa Majör, KV6 1 6 Andance in F Major, KV61 6
Per Norgaard ( 1 932)
Anatomik Safari A.nacomic Safari
Rtrpiration
Movements
Clusters
FIIICiuatiom
Percussion
Vertigo-r:bıuble
Toccata
Fantasy

• James Crabb scudied at the Royal
Danish Conservacoire of Music at
Copenhagen in 1 98 5 under the
renowned accordionist Mogens
Eliegaard and won che Gaudeamus
lnterpreters Concour in Holland. In

K.ıtkılanttdan dolayı CUMHURIYET GAZETESI'ne tqekkiir ederiz.
We an graufol to CUMHURIYET Newspapeı-for their rontributiom.

1 989 he was awarded che Sir James
Caird Trust's lmrumemalist Award and
in 1 99 1 the Cacl Nielsen Music
Scholarship. A well-known figure in
Scandinavia Crabb has also given
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recitals in Moscow, St. Petetsburg,
Middleburg Festival, at the ISCM
International Music Week and at the
Brisbane Biennial Festival. He also gave
a couple of concerts with the Rotterdam
Philharmonic Orchestra.

Gubaidulina'nın De Profundis'i,
dramatik ve sanki elektirik akımı gibi
çarpıcı anlatımı yanında, kendine özgü
efekderi de sergiler; hem de başlı�ı.
"Derinliklerden" lncil'den
esinlenilmesine karşın!. ...

In Britain James Crabb has caught the
attention of several musical trusts
including the Countess of Munster

Scarlatti: 3 Sonat

Musical Trust and the Tillett Trust who
have made substantial fınancial awards

parlak yapısıyla ilgi çeker. Re Majör
K.9 (L.4 1 3) Sonat ise majör ve minör
tonlarında gezen, pastoral aniatımlı
halk ezgisini içeren neşeli Noel'i
anımsatan parçaların en ünlüsüdür.
Do Majör Sonat'ta (K. I 59) ise
Scarlatti'nin ayrı bir özelli�i sergilenir.
Çabuk (AIIegro) tempoda Fanfar
benzeri üç notalı motiften oluşan
müzik av, ya da bayram için
yazılmıştır.

to him. His many solo recitals have
included recitals in the Platform-2

Aquist: Saga Gecesi

Festival of Contemporary Music at the

Ç�daş lskandinav besteci Svend
Aaquist ise lskandinav, Izianda
efsanelerinin uzun süren maceralı
gecesini "Saga (efsane) Gecesi" adlı
parçayla· canlandırıyor.

ICA, London; in the European Ares
Festival with Duo Danica (his accordion
duo), at the Wigmore Hall, at the
Sheffıeld Chamber Music Festival,
Belfast and Chester Festivals. He has
also played with BBC Promenade
Concert orchestra together with the

Messiaen: 2 Bölüm

Matrix Ensemble as well as with the
BBC Scottish Symphony Orchestra.
James Crabb works closely with several
composers and is presently working
with Sir Harrison Birtwistle on his new
opera "The Second Mrs. Kong" which
will be performed by Glyndebourne
Touring Opera next season.
James Crabb plays on a specially made
Pigini accordion.

Gubaidulina: De Profundis
Rusya'da, Tataristan Özerk
Cumhuriyeti'nin Çistopol kentinde
dogan kadın besteci Sofıa
Gubaidulina, 1 954'te Kazan
Konservatuarı'nda piyano ve
kompozisyon ö�renimi yapmış, sonra
da 1 959'da Moskova
Konservatuarı'nda Şostakoviç'in
ö�rencisi Nikolai Peyko ile bestecilik
çalışmıştır. Gubaidulina günümüzde
Schnittke, Denisov ve Silvestrof ile
birlikte en önde gelen Rus bestecileri
arasında sayılmaktadır. Besteci
özellikle geleneksel müzikte ça�daşın
uyumunu aramaktadır. Batı
dünyasında kemancı Kremer ile
Zimmermann'ın ve viyolonselci
Geringas'ın yorumları ile tanıtılan
Gubaidulina'nın 1 978'de besteledi�i
De Profundis (Derinliklerden) adlı
eseri, bestecinin akordeon için yazdı�ı
ilk eserdir. Daha sonra akordeon için
bazı eserler, bu arada viyolonseli de
içeren bir ikili konçerto da yazan

ltalyan besteci Domenico Scarlatti
hayatının ço�unu 1 7 1 9'da gitti�i Ibe ri k
yarımadasında geçirmiş, prenses olan
ö�rencisinin Madrit Sarayına kraliçe
olarak yerleşmesinden sonra o da
saray müzikçisi olmuştur. Daha önce,
1 738'1erde prenses için yazmaıcı
başladı�ı Essecizio'lar (Aiıştırma)
bugün sonat olarak anılan üç-beş
dakikalık kısa, tek bölümlü, neşeli ya
da hüzünlü zarif klavsen parçaları
bugünkü piyano etüdlerinin de
öncüsü olmuştur: Staccato, tril,
oktav, arpej teknikleriyle, prensesi
e�itmek çabasıyla uygulanan
parçalarda genellikle lspanyol ruhuna
has halk müzi�i özellikleri de sezilir.
Scarlatti'nin bu iki bölmeli, tek temalı
sonat tipi, bazen a�ır tempolu
parçalarda ikinci temayı da duyurur.
lik kez 1 739 Madrit'te basılan
sonadar, sonra 1 839'da Viyana'da
Cari Czerny tarafından yayınlanmış,
1 907- 1 939 arasında Milano'da
Alessandro Longo'nun katalo�unda
545 sonadık dizi olarak
düzenlenmiştir. Longo'nun (L) olarak
numaraladı�ı sonadar 1 953'te Ralph
Kirkpatric'in sınıflandırmasıyla (K),
555'e kadar ulaşmıştır.
K. l 46 (L.349) Sol Majör Sonat,
neşelice (AIIegretto) tempodadır ve

Astronom baba ve şair annenin o�lu
olarak Avignon'da dogan Olivier
Messiaen 1 1 yaşında girdi�i Paris
Konservatuarı'nda Paul Dukas ve
Mareel Duprl! ile e�itim görmüş ve
eserlerinin en önemli özelli�ini
oluşturan ritm üzerine araştırmalara
başlamıştır: Eski Yunan, Hint ritmleri,
yıldızlar, folklor ve -en ilginci- kuşlara
duydu�u ilgi onun hem olagandışı öncü
(Avant-gard) oluşunu, hem de
katolikli�e aşırı ba�lılı�ını engellemedi.
1 930'da ö�renimini birçok birincilik
ödülüyle tamamlayan Messiaen
1 93 1 'de Paris'deki St. Trinitl! kilisesine
baş organist olmuş ve 40 yıl bu görevi
sürdürmüştür.
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra yine
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içindeki silindir için Andante) başlıgını
taşır. Bu özgün biçimiyle KV6 1 6 olarak
katalogta yer alan Andante bölüm,
Kont Deym'in siparişi üzerine, onun
Viyana'da sahibi oldugu -balmumu
figürlerden oluşan- Müller'in Gösteri
Kabinesi (Kunst Kabinett) için
hazırlanmış ve ilk seslendirilişinde de
büyük ilgi görmüştür. Mozart karısına
yazdıgı mektupta böyle mekanik
aletler için beste yapmaktan çok
�------� sıkıldıgını ve silindirden çıkan tiz
Holmboe: Sonat
seslerin çocukça oldu�nu
belirtmesine karşın, bu gibi parçaları
daha önce de yazmıştır (KVS94, 608).
Aslı Salzburg Mozarteum kitaplıgında
bulunan Andante'nin ilk basımı ise
1 79 1 'de "Piyano için Rondo" başlıgıyla
Artaria yayınevi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra birçok
çalgı için düzenlemeleri de yapılan
Andante'nin akerdeon uygulamasını J.
Crabb gerçekleştirmiştir.
Trinite orgunun başına dönen
Messiaen, ilerde eşi olan piyanist
Yvonne Loriod'nun yardımıyla
bestelerini tanıtmaıa başladı. Onun
1 93S'te org için yazdıgı dokuz
Meditasyon, La Nativite du Seigneur
(lsa'nın dogumu) adlı dini eserinin iki
bölümü "Jesus accepta la souffrance"
(lsa ızdırabı kabullendi) ve "Les
Anges" (Melekler) başlıgını taşır.

Norgaard: Anatomik Safari
Sekiz yaşında piyano ile müzige
başlayan Danimarkah besteci Per
Norgaard, 1 7 yaşında V. Holmboe'nun
kompozisyon ögrencisi olmuş,
1 956'daki ilk konserinde kendi
Danimarkah besteci Vagn Holmboe,
eserlerini seslendirmiştir. Paris'te
önce 1 926'da Kopenhag
Boulanger ile çalışan Norgaard, uzun
Konservatuarı'nda müzik ögrenimi
yıllar müzik eleştirileri yazmış, 1 960'da
yapmış, sonra da Berlin'de Toch ile
Kopenhag Konservatuarı'na
kompozisyon çalışmıştır. 1 933'te
kompozisyon ögretmeni olmuştur.
Romanya halk müzigini incelemiş,
Genç bestecilerin dayanışmasını
1 939'da ikinci senfonisi ile ilk kez
dikkat çekmiş, 1 947-55 arasında müzik düzenleyen, onlara yol gösteren bir
lider konunumu da üstelenen
eleştirileri yazmış, 1 9SO'de katıldıgı
Norgaard, ilk eserlerinde Sibelius ve
Kopenhag Konservatuarı'nda 1 9SS'te
Holmboe'nun etkisinde kaldıysa da,
bestecilik profesörü olmuştur. Pek
sonra yeni eserleriyle çeşitli yenilikler
çok senfoni, konçertolar ve 1 4
kuarteti de içeren oda müzigi yanında aradı: 1 970'1erde modlar, pentatonik
düzen, yedi ses, oniki ses ve
org ve piyano için çok sayıda eseri
mikrotanal gamlar içeren yeni bir
olan Holmboe Op. l 43 Sonatı
senteze ulaştı. Norgaard iki opera,
1 980'1erde piyano için yazmış, eser
bale müzikleri, solo ses ve koro
sonradan akerdeona uygulanmıştır.
eserleri, küçük orkestra için eserler,
oda müzigi, org ve piyano parçaları
Mozart: Andante
ı-------ı yazmıştır. Onun 1 967'de besteledigi
ve akerdeona bir safari olarak bu
Dr. Ludwig Ritter von Köchel
çalgının her yönünün araştırıldıgı
tarafından düzenlenen Mozart
Anatomik Safari bestecinin akerdeon
katalogunda ek (Anhang) olarak
repertuarının klasigi olan ilk parçasıdır.
KV.Anh. I 4Sa numarasıyla belirlenen
1 968'de akerdeon ve orkestra için
Andante, 4 Mayıs 1 97 1 'de, bestecinin
yazdıgı Recall (Çagrışım) adlı eseri de
öldügü yıl bestelenmiştir ve onun el
bulunan Norgaard'ın Anatomik
yazısıyla "Ein Andante für eine Walze
Safari'si sekiz bölümden oluşur:
in eine kleine Orgel" (Küçük bir org

1 - Nefes alış (Respiration);
2- Bölümler (Movements);
3- Salkımlar (Ciusters); 4- Düzensiz
degişimler (Fiuctuations); S- Vurma
(Percussion); 6- Çifte Döndürüş
(Vertigo-double); 7- Toccata;
8- Fantezi (Fantasy)

1 05
R E S i TA L L E R H I <

l l

\1 "

JULIAN LLOYD WEBBER,
JOHN LEN E HAN,

viyolonsel cello

piyano piano
JULIAN LLOYD WEBBER

]ohann Sebastian Bach ( 1 685- 1 750)
Adagio, Sol Majör, BWV 1 56 Adagio in G Major, BWV156
Benjamin Britten ( 1 9 1 3 - 1 976)
Sonat, Do Majör Op.65 Sonata in C Major Op.65
Dia/ogo
Scherzo-pizzicato
E/egia
Marcia-energico
Moto perpetuo

Frederick Delius ( 1 863-1 934)
Tek Bölümlü Sonat Sonata in One Mavement

Ara lntermission
Gabriel Faure ( 1 845- 1 924)
Elegie, Op.24
Mo/to Adagio

Sergei Rahmaninof7Rachmanin011 (1 8 73 - 1 943)
Sonat, Sol Minör Op. l 9 Sonata in G Minor Op. 1 9
Lento-A//egro moderato
A//egro scherzando
Andante
A//egro mosso

_--------__----------------ı
ya
Irini -------------_ _
7. 7. 1 994 , A
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Milli Reasürans T.A.Ş.

KAtkılarından dolayı MILLI REASORANS T.A.Ş.ye tqekkiir ederiz.
We are grateful to MILLI REASORANS T.A.Ş. for their contribMtiımJ.

• Önde gelen genç Ingiliz
müzikçilerinden biri olan Julian Lloyd
Webber, Londra'da do�du ve müzik
e�itimini Cenevre'de Pierre Fournier
ile tamamladı. Lorin Maazel ve Berlin
Filarmoni, Vaclav Neumann ve Çek
Filarmoni, Yehudi Menubin ve Kraliyet
Filarmoni, Moskova Solistleri ile
Amerika turnesi, Viyana Konzerthaus,
Washington DC Kennedy Center,
Mozarteum-Salzburg, Sydney Operası,
Schleswig-Holstein Festivali son
yıllarda konser verdi�i orkestralar ve
konser salonlarından ancak birkaçıdır.
Lloyd Webber Amsterdam'daki ilk
konserini 1 993 Aralı�ında
Concertgebouw Orkestrası'yla vermiş
ve Şostakoviç'in birinci konçertosunu
çalmıştır.
20 yıla yakındır plak dolduran Lloyd
Webber, aralarında Frank Bridge'in
"Oration" (Concerto Elegiaco),
Britten'in Süit No.3, Holst'un
"lnvocation", Rodrigo'nun "Concierto
como un divertimento" ve Sir Arthur
Sullivan'ın konçertosunun da
bulundugu 30 kadar bestenin ilk
kayıtlarını gerçekleştirmiştir. 1 994'de
Philips Classics ile onuncu yılını
kutlayan Julian Lloyd Webber'in
Yehudi Menubin ve Kraliyet Filarmoni
ile doldurdu�u Elgar'ın konçertosu
1 987'de "En Iyi Ingiliz Klasik Kaydı"
seçildi. Aynı şirket için doldurdu�
di�er plakları arasında Neumann/Çek
Filarmoni ile Dvorak'ın konçertosu,
sanatçının yönetti�i Ingiliz Oda
Orkestrası ile Haydn'ın konçertoları,
Yan Pascal Tortelier yönetimindeki
Ingiliz Oda Orkestrası ile Saint-Saens'ın
konçertosu, Honegger'in konçertosu
ile d'lndy'nin Lied'i, Çaykovski'nin
Rokoko Çeşitiemeleri (bestecinin
versiyonu ile), Maksim Şostakoviç ve
Londra Senfoni ile de Miaskovsky'nin
konçertosu yer almaktadır. Sanatçının
yeni plak projeleri arasında Academy
of St. Martin-in-the Fields ve Sir Neville
Marriner ile Ingiliz viyolonsel müzi�i
koleksiyonu ile Colin Davis
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yönetiminde Walton'un konçertosu
bulunmaktadır.
Julian Lloyd Webber'in 1 994 konser
programlarında, Christopher
Headington'un viyolonsel ve yaylı
çalgılar için Serenade'ı, Michael
Nyman'ın viyolonsel ve saksofon için
konçertosu ( 1 994 Eylülünde Royal
Festival Hall'da Londra Filarmoni
eşli�inde) gibi sanatçı için bestelenmiş
eserlerin ilk seslendirilişi de yer
alacaktır.
• Julian Lloyd

under Lloyd Webber's own direction.
Frequendy he has chosen to couple the
well-known comparative rarities: the
Saint-Saens Concerto, with the English
Chamber ürehescra under Yan Pascal
Torrelier, is allied with the Honegger
Concerto and d'Indy's "Lied"; the
Tchaikovsky "Rococo" Variarions (in the
composer's version) are coupled with the
Miaskovsky Concerto, accompanied by
the London Symphony ürehescra under
Maxim Shosrakovich. Furure recordings
include a collecrion of British "rarities"

Webber was born in

with the Academy of St Martin-in-the

London and complered his studies in

Fields under Sir Neville Marriner, and

Geneva with Pierre Fournier. His recent

the Walton Concerro under Sir Colin

engagements have i ncluded appearances

Davis.

with the Berlin Philharmonic under

Concert performances will include

Lorin Maazel, the Czech Philharmonic

premieres of several works written for

under Vaclav Neumann, the Royal

Julian Lloyd Webber. Amongsr rhese

Philharmonic under Yehudi Menuhin

are Chrisropher Headington's

and an American tour with the soloists

"Serenade" for cello and strings, and

of Moscow-Monrpellier, rogerher with

Michael Nyman's Concerto for cello and

the performances at the Vienna

saxophone, which will receive irs fırst

Konzerrhaus, the Kennedy Centre in

performance at the Royal Festival Hall

Waslıington DC, the Salzburg

in Seprember of this year, with the

Mozarreum, the Sydney Opera House

London Philharmonic Orchesrra.

and two recirals at the 1 993 Schleswig
Holsrein Festival. In December 1 993
Lloyd Webber made his debut in the
Amsterdam Concertgebouw with
Shostakovitch's fırst concerro.
During a eecording career spanning 20
years, Julian Lloyd Webber has given
more rhan 30 works rheir fırst
recording. Amongsr rhese performances
are Frank Bridge's "Orarion" (Concerto
Elegiaco), Britten's Suire No. 3 , Holst's
"Invocation", Rodrigo's "Concierto
como un diverrimento" and the
Concerto by Arthur Sullivan.
During 1 994, Julian Llyod Webber
celebrates his tenth anniversary as an
exclusive artise with Philips Classics.

JOHN LENEHAN
• Ingiltere'nin en deneyimli ve aranılan
oda müzikçilerinden biri olan Lenehan,
Julian Lloyd Webber ve Nigel
Kennedy'e sürekli eşlik etmesinin
yanısıra James Galway, John Harle,
Steven lsserlis, Tasmin little ve Xue
Wei gibi solistlerle de çalışmaktadır.
Londra, Amsterdam, Viyana, Salzburg,
New York, Washington ve Tokyo'daki
önemli salonlarda konserler vermiştir.
Çeşitli plak şirketleriyle çalışan sanatçı,
ünlü Joachim Piyanolu Üçlüsü'nün
piyanisti olarak toplulukla birlikte

Ravel, Debussy ve Saint-Saens'ın
eserlerini plap doldurmuştur. Erik
Satie'nin piyano müzi�ini içeren son
CD'si Gramophone Dergisi'nde
övgüyle karşılanmıştır.
John Lenehan ö�retmen, düzenleyici,
besteci ve piyanist olarak yo�un bir
çalışma içindedir. Chester, Oxford
University Press ve Universal müzik
yayınevleri transkripsiyonları ile
düzenlemelerini basmış; Virgin Classics
plak fırmasının bastı�ı Mozart'ın flüt
konçertoları için de kadanslar
yazmıştır. Sessiz filmler için müzik çalan
ve müzik yönetmenli�ini yaptı�ı
"Sounds for Silents" toplulu�u için
yazdı�ı ve düzenledi�i birçok müzik
Avustralya, lrlanda, ltalya, Norveç ve
Ingiltere'deki çeşitli festivallerde
yorumlanmıştır.
John Lenehan'ın 1 994 projeleri
arasında Amerika, Uzak Do�u. lsrail,
lsviçre ve Fransa'da konserler; Joachim
Üçlüsü ile Haydn ve Mendelssohn
plakları, kemancı Xue Wei ile
Hindemith, Korngold ve Strauss'un
keman sonatları ve romantik
repertuarı içeren bir seri solo kayıtlar
bulunmaktadır.
• John Lenehan is one of Britain's most
experienced and sought after chamber
musicians. He regularly partners J ulian
Lloyd Webber and Nigel Kennedy and
has worked with many other leading
instrumentalists including James
Galway, John Harle, Steven Isserlis,
Tasmin Litde and Xue Wei. He has
appeared in major concert halls in
London, Amsterdam, Vienna, Salzburg,
New York, Washington and Tokyo. He
works with various eecording companies
and as pianist in the acclaimed Joachim
Piano Trio he has recorded works by

His eecording of the Elgar Concerto

Ravel, Debussy and Saint-Saens. A recent

with Yehudi Menuhin and the Royal

CD of piano music by Erik Satie was

Philharmonic won the 1 987 British

highly praised in Gramophone.

Phonographic Indusrry's award for "Best

John Lenehan pursues a wide ranging

British Classical Recording" and was

career which includes teaching,

chosen by the Elgar scholar Dr. Jerrold

arranging and composing as well as

Northrop Moore, on the BBC' s Record

piyano playing. His transcriptions and

Review, as the fınesr recorded

arrangements have been published by

performance of the Concerro. Other

Chesrer, Oxford University Press and

acclaimed Philips Classics recordings

Universal and he has written cadenzas

include the Dvorak Concerto with the

for a recent Virgin Classics eecording of

Czech Pilharmonic under Vaclav

Mozart's Flute Concerti . As musical

Neumann and the Haydn Concertos

director of "Sounds for Silents", an

with the English Chamber ürehescra

ensemble playing music for silent
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"Marş" (marcia) enerjik (energico)
Senfoni"den başka üç solo viyolonsel
tempoda, biraz saldırgan havadadır. Üç
süiti ve bir sonat yazmıştır. Britten
performed in Australia, Ireland, Italy,
bölmeli olarak gelişen bu Marş'ta
böylece Ingiliz viyolonsel geleneıini,
Norway as well as at many festivals in
Delius, Elgar, Holst, Vaughan Williams, piyano daha belirgin bir rol üsdenir.
Great Britain.
Çok hızlı (Presto) tempodaki S. Bölüm,
Bridge ve Walton'un izinde
John Lenehan's 1 994 engagements
sürekli devinim (moto perpetuo)
sürdürürken hayranlık uyandıran
include concerts in the USA, Far East,
şekilde geliştirmiştir.
başlılJnı da taşır. Bu final Britten'in akıcı
Israel, Switzerland and France.
Op.6S Do Majör Sonat ise Britten'in
fikirlerine ve yaratıcılııına güzel bir
Recording commitments include Haydn ünlü viyolonselist Rostropoviç ile
örnek oluşturur. (Süre 22')
and Mendelssohn discs with the
arkadaşlııı sonucu doımuştur.
Joachim Trio; Hindemith, Korngold
Şostakoviç'in viyolonsel
De/ius: Sonat
and Strauss violin sonatas with Xue
konçertosunun Londra'daki ilk yorumu ı------
W ei, and a series of solo recordings of
için Ingiltere'ye gelen Rostropoviç ile
Alman bir anne ve babanın oııu olarak
romantic repertoire.
tanışan Britten, onun önerisiyle bu
Bradford'ta dolan Ingiliz besteci
sonatı yazmaya karar vermiş ve o yılki
Frederick Delius ticaret öırenimi için
--------ı Yunanistan tatilinde eserin taslaklarını
gittiıi Almanya'da müzikle ilgilenmiş,
Bach: Adagio
hazırlamış ve 1 96 1 Ocak ayında
sonunda Leipzig'te bu dalda eıitimini
tamamlamıştır. lik yorum için davet
tamamlamıştır. 1 92S'ten sonra son
edilen Rostropoviç ilk provayı şöyle
yıllarını felçli ve kör olarak Fransa'da
anlatır: "Eser için Britten'in
geçiren Delius'un müziıi ancak ünlü
apartmanında buluştuk. Ikimiz de
orkestra şefi Thomas Beecham'ın
sinirliydik; birkaç viski içince rahadadık. kişisel çabalarıyla müzikseverlere
Sonra domuzlar gibi çaldık, ama
tanıtılmış, sevdirilmiştir. Onun çaıdaş
sonuçta muduyduk."
Ingiliz edebiyatının müzikteki karşılııını
lik kez 1 96 1 yazında Aldeburgh
yarattııını öne süren eleştirmenler, o
Festivalinde yorumlanan sonat çok
kadar karışık şekilde rüyalar içinde
başan ve övgü kazandı. Kısa sürede
yüzen, sürekli deıişen melodileri
viyolonsel repertuanndaki yerini alan
notaya geçirebilmesinin bir müzik olayı
eser beş bölümlü bir süite
olduıunu belirtirler. Daha önce
benzemesine karşın, fikir ve form
viyolonsel için bir Romans ( 1 896) ve
yönünden sonata daha yakındır. Kısa
keman-viyolansel için Ikili Konçerto
tutulmuş bölümler karakteristik
( 1 9 1 S) yazan Deli us, konçertoyu
tablolar şeklinde viyolonsele zengin
yorumlayan Ingiliz kadın viyolonselci
Beatrice Harrison için yazdııı bu tek
olanaklar satlar. Böylece sonatta viyolonselin uzun şarkı çizgisi
Bach'ın 23 Ocak 1 729'da tamamladııı
bölümlü sonatı 1 9 1 6'da tamamlamış ve
ve 1 729, ya da 1 730 yılının Ocak
yansıtabilme özellilinden çok- renk
eser ilk kez l l Ocak 1 9 1 9'da Londra,
paleti, tonalitenin espirili de!işimi,
ayındaki Epifahiyas yortusu için
Wigmore Hall konser salonunda bu
yazdııı altı bölümlük Kantat'ın (BWV
vurmaçalgı unsurlannın cesurca
viyolonselcinin katılımıyla
sergilenişi, çeşidi pozisyonlarda teknik seslendirilmiştir. Daha sonra bir
1 S6) ilk bölümü Adagio'dur. "lch
Steh' mit einem Fuss Grabe" (Tek
güçlüiderin üstesinden gelmesi gözetilir. viyolonsel konçertosu da ( 1 92 1 )
Ayaıım Çukurda) adıyla anılan
Bu arada eşlik çalgısı piyano ile büyük f-------..
Kantat'ın Sinfonia başlıımı da taşıyan
uyum da unutulmamıştır.
Adagio girişi, aslında kayıp Fa minör
Sonatın en uzun kısmı olan 1 . Bölüm
keman konçertosunun ikinci
"Diyalog", ikili aralıkları (lnterval)
bölümüdür; ancak BWV 1 OS6 sayılı
yansıtarak, çabuk (AIIegro) tempoda
klavsen konçertosunda da kullanıldııı
başlar. Girişteki ritmik sinirlilik daha
öne sürülür. Kantat'ın bu aıır
sonra lirikleşir. Yine çabuk (AIIegro)
tempodaki, 4/4'1ük ölçüdeki
tempodaki 2. Bölüm, Bartok'u
enstrümantal giriş (Adagio), aslında
anımsatan kısa bir "pizzicato etüd"
obua, kemanlar, viyola ve sürekli bas
biçimindedir. Scherzo başlıımı taşıyan
bölüm Debussy'nin viyolonsel
için yazılmıştır ve soylu ezgiyi obua
sonatındaki gitar imitasyonuna da
duyurur.
benzer. Çok aıır ve geniş (Lento)
tempodaki 3. Bölüm'de de, diıer ilk iki
Britten: Sonat
bölüm gibi bir "Ingiliz stili" belirginleşir.
"Eiegia" uzun ve hüzünlü lirik
Ingiliz besteci Benjamin Britten
anlatımıyla sonatın en önemli yeridir. 4.
viyolonsele ayrı bir önem vermiş ve
Bölüm, sonatın en kısa kısmı olan
bu çalgı için bir "Viyolonselli
fılms, he has written and arranged

numerous scores which have been
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besteleyen Delius, kör olduktan sonra
1 930'da, asistanı Eric Fenby'nin
yardımıyla yine B. Harrison için
"Caprice ve Elegie" adlı eseri de
yazmıştır.
Delius'un tek bölümden oluşan Sonat'ı
-çizgisel ezgi stili bestecinin güçlü
noktalarından olmamasına karşın- uzun
ve yaygın bir melodik yapıdadır. Bu
yapı, iki kısa durak dışında tüm esere
kaynak oluşturur ve her kalıba girerek
gelişir.

Faure: Elegie
Fransız besteci Gabriel Faun�'nin
viyolonsel için besteledili Op.24 Elegie
( 1 883), Op.49 Petite Piece ( 1 888),
Op.69 Romance ( 1 894), Morceau de
Lecture ( 1 897), Op.78 Sicillienne
( 1 898), Op.98 Serenade ( 1 908),
Op. I 03 Sonat No. l ( 1 9 1 7) ve Op. l l 7
Sonat No.2'den ( 1 92 1 ) oluşan sekiz
eser arasında en ünlüsü bunların ilki
olan Elegie'dir.
Agıt anlamına gelen Elegie sözcüJü,
eski yunancada genellikle bir gencin
zamansız ölümünden sonra yakınan ve
hüzünlü havada söylenen bir şiir
biçimine verilen isimdir. Daha sonra
müzik deyimleri arasına giren ve
genellikle yakaran, elemli Lamento
yerine, daha kibar bir hüzünün, yasın
anlatımında kullanılmıştır. 1 873 yılında
Massenet'in Elegie'sinden 1 O yıl sonra
bu türde en başarılı örneti Faure
vermiştir. Bu Elegie'nin Massenet'den
esinlenerek yazıldıJı düşünülebilirse de
bazı eleştirmenler başka bir neden
daha öne sürerler:
1 883'de, ünlü bir heykeltraşın kızı olan
Marie Fremiet ile evlenen, geçimini
temin için Madelaine kilisesinde günlük
ayinlerde org çalan, piyano ve armoni
dersleri veren Faure, haşin karakterli
eşi nedeniyle, eski aşkını
unutamamıştı. Bu evliiilinden önce
1 877'de, ünlü soprano Viardot'nun
kızıyla nişanlanan Faure, nişanın
bozulması üzerine çok üzülmüş, bu
aşkın anısına Elegie'yi bestelemişti.
Elegie'nin aslının 1 880'de yazılan bir
piyano sonatının bölümü olduJu,
bestecinin o yıllarda Op.23 Ninni ve
Op.27 Şarkıların Perisi adlı parçalarla
meşgul oldulU belirtilmektedir. Jules
Loib'e ithaf edilen Elegie ilk kez 1 5
Aralık 1 883'te Societe Nationale

gücünün zirvede oldutu yılda,
viyolonsel için bir sonat (Op. l 9)
yazmıştır. En ünlü eseri olan 2. Piyano
Konçertosu ile aynı yılda besteleneo
sonatı Rahmaninof, Aralık ayında Ziloti
ile ilk kez çalmış ve iki santçının
olaJanüstü yorumları övgüyle
karşılanmıştı. Gerçekten de piyanoya
çok batlı olan ve tüm müzikal
düşüncesi piyano ile ilgili olan
Rahmaninof bu sonatta çalgısına
önemli görevler vermiş; ancak lirik
anlarda yaylı çalgıdan da esinlenmiştir.
Bu sonatta Rusya ile ilgili herhangi bir
tasvir olmamasına karşın, esere Rus
müziJi havası egemendir.
Dört bölümden oluşan sonatın 1 .
Bölümü Sol majör tonda, 4/4'1ük
konserlerinde çalınmıştır. Faure'nin
ölçüde ve aJır, geniş (Lento) tempoda
Edouard Colonne'un isteJi üzerine
bir girişle başlar. Bu girişi izleyen
1 895'de orkestra düzenlemesini de
dengeli ve orta hızdaki (AIIegro
yaptıJı Elegie, iki tema üzerine kurulu
moderato) bölmede sunulan tema
bir sonat bölümü, ya da lied benzeri
gelişir. Orkestra ile olan versiyonu ilk Rahmaninofun kendine özgü
kez genç Katalanyalı viyolonselci Pablo romantizmini yansıtır. 1 2/8'1ik
ölçüdeki, şakacı çabukluktaki (AIIegro
Casals tarafından çalınan Elegie'de iki
Scherzando) 2. Bölüm ise, üç ayrı
temanın ilki hemen viyolonsel
tema sergileyerek çoşkulu bir hava
tarafından duyurulur: Geniş, hüzünlü
yaratır. 4/4'1ük ölçüdeki, aJırca
(Eiegiaco) ve karanlık tonuyla
(Andante) tempodaki 3. Bölüm tam
viyolonsel, aJır ve şarkı çizgisinde
melankolik bir lirizm içinde, piyano
(Adagio cantabile) ezgiyi belirler.
konçertolarının aJır bölümlerine
Viyolonselin sonra tizlerde tekrar
benzer. Rahmaninofun müziJinin en
ettili ve eşlilin hep arka planda
karakteristik örnetini yansıtan bu
kalarak, yalnızca yükselip alçalan
bölümden sonra, yine 4/4'1ük ölçüdeki,
nüanslarla denekledili ezgi üç kez
aydınlık ve olabildiJince şen (AIIegro
duyurulur. Orta bölmede ikinci tema
mosso) fınal bu melankoliyi biraz
ile canlanan ve arka plana geçen
dalıtır ve esere parlak bir bitiş satlar.
viyolonsel, sonra baslarda temayı
(Süre 33')
tekrarlayarak zarif bir diyalog
oluşturur. Sert akarlardan sonra
coşkulu kadanslara başlayan
viyolonsel, ana temayı daha heyecanlı
ve tutkulu belirtir. Elegie, piyanonun
hafif akarları eşliJinde, viyolonselde
yavaşça, sanki özlem duyduJu ölüme
kavuşurmuş gibi sona erer. (Süre 7')

Rahmaninof· Sonat
ÇaJının en iyi piyanistleri arasında olan
ve besteci olarak ta Rus geç
romantizminin son temsilcisi kabul
edilen Sergei Vasilyeviç Rahmaninof
piyano bestelerine çok önem
vermesine karşın, viyolonsel için de
birkaç eser yazmıştır. 1 7 yaşındayken
1 890'da yazdılı ve Opus numarası
taşımayan bir Romans ve bir başka
parçadan sonra, 1 90 l 'de, yaratıcılık
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Fritz Kreisler (1 875-1 962)
Pugnani Stilinde Prelüd ve Allegro Prelude and Allegra in the Style of Pugnani

Sonat,

Robert Schumann (1810-1856)
Minör Op. l OS Sonata in A Minor Op. l 05
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• 1 972 yılında dolan ve 1 983'de l.ü.
Devlet Konservatuarı'na giren Seda
Hoşses, Selahattin Yünkuş ile keman,
Yard.Doç. Mine Mucur ile armoni ve
solfej, Prof. Emel Çelebiotlu ile form
bilgisi çalıştı. 1 988'de Galati ile solo
çalışmalarda bulundu. 1 992 yılında
Aberdeen'de (lskoçya) Shell Expro
Music School'un enstrümantal
kurslarına katıldı. Aynı yıl Evgeni
Samailov yönetimindeki oda
orkestrasının Çanakkale ve Berlin'e
yaptıtı turneye katıldı. 1 993'de
Fransa'da Akdeniz Gençlik
Orkestrası'nda bir ay staj yaptı, Pablo
Casals Festivali'nde Maurice. Hasson
ve ayrıca Fransa'da Kemal Akçat ile
çalıştı.
1 994 yılıneta Konservatuar ötrenci
Orkestrası eşlilinde Haçaturyan'ın
keman konçertosunu seslendirecek
olan Seda Hoşses halen l.ü. Devlet
Konservatuarı yüksek dördüncü
sınıfında Selahattin Yünkuş ile keman,
Venyanim Warşavski ile oda müzili
etitimini sürdürmektedir.
• Born in 1 97 2 Seda Hoşses entered
the Istanbul University State
Conservatoire in 1 98 3 and srudied
violin with Selahattin Yünkuş, harmony
and reading with Associated Prof. Mine
Mucur and form with Prof. Emel
Çelebioğlu. In 1992 she participated at
the "Shell Expro Music School
lnstrumental Course"' in Aberdeen,
Scotland. The same year she joined the
chamber orchestra conducted by Evgeni
Samailov which toured in Çanakkale
(Turkey) and Berlin. In 1993 she
studied in the Mediterranean Youth
ürehestea in France for a month. In
1 988 she worked with Galati and in
1 993 in France with Kemal Akçağ as
well as with Maurice Hasson at the
Pablo Casals Festival.
Seda Hoşses continues to study violin
with Selahattin Yünkuş and chamber
music with Yenyarni n Warshavsky at
the high !eve! 4th class of the Istanbul
University State Conservatoire. In 1 994

lll
she will perform Khachaturian's violin
concerto with the Scudent ürehescra of
the Conservacoire.

Kreisler: Prelüd ve Allegra
Avusturyalı kemancı Fritz Kreisler
kendine özgü tatlı soneritesi ve teknik
ustalıgı ile ün kazanmış, bu özellikleri
yanında keman repertuarına güzel ve
zarif parçalar kazandırmıştır. Bazı
müzik eleştirmenlerince "soylu salon
müzigi parçaları" besteledigi öne
sürülen Kreisler, konser
programlarında kendi parçalarının
yanısıra Boccherini, Martini, Porpora,
Couperin, vs. gibi eski ustalara ait
oldugunu belirttigi parçalara da yer
veriyor, bunları kendisinin yazdıgını
gizliyordu. Sonradan bu şakasını
açıkladıgı zaman, en başta bu eserleri
ögrencilerine "belli bir çagın
örnekleri" olarak ögreten keman
hocaları kızmıştı.
Bunlardan Pugnani stilindeki Prelüd ve
Allegro'da, klasik yapıdaki agır bir giriş
olan Prelüd'ü izleyen canlı ve akıcı
Allegro, kemanın ilginç kadansını da
içerir. (Süre 5')

Schumann: Sonat No. l
Schumann'ın son oda müzigi eserleri
arasında yeralan keman sonatları,
onun klasik ve romantik anlayışlar
arasında degişen düşüncelerinin tipik
bir örnegidir. Schumann birinci ve
ikinci keman sonatiarını 1 85 1 'de
Düsseldorfta bestelemiştir. En çok
çalınan 1 . Keman Sonatı'nın birinci ve
üçüncü bölümlerindeki huzursuz
yapıya etkili ve tutkulu bir anlatırnın
egemen oluşu, -sonunda onu akıl
hastanesine götüren- hastalıgına
baglanır. 2. Bölüm ise saf bir
mutlulugun şiirsel anlatımıyla
seçkinleşir.
Ciddi şekilde başlayan 6/S'Iik ölçüdeki
1 . Bölüm (Mit leidenschaftlichem
Ausdruck-Tutkulu bir ifade ile), girişte
beliren -gerçekten de tutkulu- bir
temadan gelişir. Bu temanın
degişimleri ile yeterli kontrast
malzeme elde edilir. Bu temel
atmosfer, melodik çizginin güçlü
aksanlarıyla bazen genişleyerek, bazen
daralarak akıcı biçimde şekillenir.
2/4'1ük ölçüdeki, neşelice (AIIegretto)

tempodaki 2.Bölümde, lied
formundaki tema bazen çabuk ve
şakacı bir tavırla, bazen de basit ve
sade biçimde kemanla duyurulur. Bu
kısa bölümü canlı bir _3. Bölüm izler;
2/4'1ük ölçüde ve La minör tonda
giren Lebhaft (canlı) başlıklı, üç
bölmeli bu finalde piyanonun Teecata
biçimindeki eşligi dikkati çeker. Iki
çalgının diyaloglarında, birbirini
karşılıklı izleyen ön plana geçişlerle
ilerleyen finalde Mi majör tondaki orta
bölmede parlak bir melodi gelişir.
Ancak yine Teecata biçimine dönülür
ve birinci bölümdeki tema
anımsanarak sonat sona erer.
(Süre 1 7')

Sibelius: Humoresque
Doganın kucagında özgürce dolaşırken
bir müzik aleti çalmak istedigini, bunun
için de kemanı seçtigini söyleyen Finli
besteci Sibelius, konservatuarda
keman ögretmenligi de yapmış, ilk
bestelerini yine keman için yazmıştır.
1 904'te besteledigi ve keman
repertuarının önemli eserlerinden biri
olan keman konçertosundan başka
Sibelius, keman ve orkestra için
1 9 1 7'de altı Humoresque de
yazmıştır. Bunlar Op.87'de iki,
Op.89'da dört Humoresque olarak
yeralır. Kelime anlamı, "neşeli öykü"
olan Humoresque'lerde, Sibelius'un
Dvorak'ın 1 894'de bu türde yazdıgı
sekiz parçadan etkilendigi de öne
sürülür. Ancak Sibelius bunları piyano
için degil, keman için bestelemiştir.
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ÖZLEM E B ESEK,

piyano piano
ÖZLEM EBESEK

• 1 970 yılında dof.m Özlem Ebesek,
piyano e�itimine dokuz yaşında l.ü.

Wolfgang Amadeus Mozart (1 756- 1 791)

Duport'un bir Teması Üzerine 9 Varyasyon, Re Majör, KV573
9 Variations on a Theme by Duport in D Major, KV573

Claude Debussy (1862- 1 91 7)

3 Prelüd (1. Kitaptan) 3 Preludes (from Book 1)
No.7: Ce qu'a vu le vent d'Ouest (Anime et tumultuex)
No.8: La fılle aux cheveux de lin (Tres ca/me et doucement exprnsi/)
No. lO: La cathedrale engloutie (Profondiment ca/me)

Sergei Prokofiev (189 1 - 1 953)

Sonat No.2, Re Minör Op. l 4 Sonata No.2 in D Minor Op. 1 4
A//egro ma non troppo
Scherzo. A//egro marcato
Andante
Vivace

@�oi 9�raı��ı
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Devlet Konservatuarı'nda Meral
Yapalı ile başladı. 1 987'de Işık Lisesi'ni,
1 989' da da Marmara Üniversitesi
Atatürk E�itim Fakültesi Sınıf
Ö�retmenli�i bölümünü bitirdi.
1 987 ve 1 989'da Salzburg Mozarteum
Müzik Akademisi yaz kurslarına
katılarak Prof. Alexis Golovin, Prof.
Sergio Particaroli ve Prof. Karl Heinz
Kammerling ile çalıştı. Ayrıca l.ü.
Devlet Konservatuarı'nda ldil Biret,
Mikhail Vorskersensky, Vitaly Margulis
ve Lala Margulis'in master kurslarına
katıldı. Halen Lala Margulis'le
yurtiçinde ve dışında çalışmalarını
sürdüren Ebesek, 1 993 yılında
Fransa'da Gueret Yaz Akademisi'nde
Gülsin Onay ile çalıştı; ö�renci
konserlerine ve Gueret Festivali'ne
katıldı. Ayrıca Istanbul ve di�er
şehirlerde resitaller verdi, l.ü. Devlet
Konservatuarı Ö�renci Orkestrası
eşli�inde çaldı, radyo ve televizyon
programlarında yer aldı.
1 992 yılında l.ü. Devlet Konservatuarı
piyano bölümünden pekiyi dereceyle
mezun olan Özlem Ebesek, halen
Yüksek Lisans çalışmalarını Prof.
Meral Yapalı ile sürdürmektedir ve
aynı konservatuarda ö�retim
görevlisidir.

• Born i n

1 97 0 Özlem Ebesek started

to study piano at the age of nine with

Meral Yapalı at the Istanbul University
State Conservatoire. In 1 987 she
graduated from Işık High School and in
1 989 from Atatürk Education Faculty,
Department of Class Teaching of the
Marmara University.
In 1 987 and 1 989 she participated in
the summer courses at the Salzburg
Mozarteum Academy of Music and
worked with Prof. Alexis Golovin, Prof.
Sergio Particaroli and Prof. Karl Heinz
Kammerling. She attended the master
dasses at the I. U. State Conservatoire
given by Idi! Birer, Mikhail
Vorskersensky, Vitaly Margulis and
Lala Margulis and she continues to work
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with Lala Margulis in Istanbul and
abroad . In 1 993 she worked with Gülsin
Onay at the Summer Academy of
Gueret (France) and performed at the
student concerts as well as at the Gueret
Festival. She gave recitals in Istanbul as
well as in other cities of Turkey. She
performed with the LU. State
Conservatoire Student ürehescra as a
soloist and appeared on radio and
television programmes.
In 1 992 Özlem Ebesek was graduated
from the LU. State Conservatoire with
honours and cominues her high level
studies with Prof. Meral Yapalı . She also
teaches at the same conservaroire.

Mozart: Duport Varyasyonları
Mozart 1 6'yı aşkın sayıdaki
varyasyonlarını Akademi'lerde, ya da
özel konserlerde konsertant bir etki
yaratmak için moda ezgilerin temaları
üzerine ve genellikle ısmarlama olarak
bestelem iştir. Mozart' ın, 1 789'daki
Berlin yolcululunda, -daha önce
Beethoven'in de hayran kaldılı ve
Berlin'de kral için besteledili
viyolonsel sonadarını birlikte
yorumladılı- Fransız J. Pierre
Duport'un bir Menuet'i üzerine
yazdılı dokuz Varyasyon (KVS73)
diler tüm varyasyonları gölgede
bırakmıştır. Kral ll. Friedrich
Wilhelm'in saray müzikçisi Duport'un
Rokoko stilindeki Re majör teması
üzerine yazılan eserde ana fikir,
karakteri delişmeden varyasyonlarla
sergilenir: 1 . Varyasyanda sal elde; 2.
Varyasyonda sol elle 1 6'1ık notalarla;
3. Varyasyonda arpejlerle; 4.
Varyasyonda üçlü aralıklı
Staccato'larla; S. Varyasyonda hafif ve
yüzermiş gibi bir zariflikle, zengin
süslemelerle; 6. Varyasyonda minör
tonda, ışıklı ancak sade yapılı ezgiyle;
7. Varyasyonda oktavlarla; 8.
Varyasyonda alır (Adagio) ve zarif bir
idil havasında belirir. 9. Varyasyon ise
neşeli ve 2/4'1ük ölçüdedir. Coda'dan
sonra tema, orjinal biçimiyle
duyurulduktan sonra enerjik akorlarla,
Mozart'ın son piyano sonadarını
anımsatan eseri sona erdirir. (Süre 9')

Debussy: 3 Prelüd
Debussy'nin 1 9 1 O ve 1 9 1 3'te

yayınladılı 1 2'şer prelüdü içeren iki
kitabı 20. yüzyılın anıtsal eserlerinden
biridir. Ne Bach'ın, ne de Chopin'in
prelüdlerine benzemeyen bu
parçaların klasik anlamda gelişimi,
varyasyonlarla işlenişi de yoktur.
Prelüdler motiflerin, ya da motif
parçalarının ilgisizmiş gibi yanyana
getirilişinden, birbiri içine kayan çizgi,
ya da yüzeylerde oluşurlar; bir kolaj,
ya da montaj tekniliyle işlenen
melodik çizgide ince ve arabesk
süslemeler, dinarnile ve tempoya
sürekli dalgalanmalarla uymaya
çalışırlar. Debussy'nin Prelüdler'indeki
soyut tablo, ya da düşünceler bir
program müzili olarak da
planlanmamıştır.
1. Kitabın 7. Parçası "Ce qu'a vu le
vent d'Ouest" (Batı rüzgarının
gördülü) canlı ve gürültülü (Anime et
tumultueux) tempoda, 4/4'1ük ölçüde,
Fa diyez minör tondadır. Liszt'in
dramatik-virtüoz stiline yaraşır arpej
çallayanlarıyla, yarışan akorlu
pasajlarla, elierin çapraz çalışı ile bir
dola etkisi yaratır gibidir. Ancak
Liszt'in stili sadece kısa motifler
şeklinde yansır.
8. Prelüd "La fiile aux cheveux de lin"
(Açıksarı saçlı kız) çok sakin (tres
calme) tempoda, 3/4'1ük ölçüde, Sol
bemol majör tondadır. Bu zarif
portrede Debussy, Leeonte de Lisle'in
( 1 8 1 8- 1 894) lskoç Şarkısı adlı şiirinden
esinlenmiştir. Debussy aynı adlı bir
şarkıyı gençiilinde de bestelemiş,
ancak ilkiyle müzikal ilişkisi olamayan
bu prelüdü bir lied biçiminde ve lirik
havada gerçekleştirmiştir. Çok ince
nüanslarla, çok disiplinli armonilerle
belirtilen bu şarkı, en eski lskoçIrianda ezgilerinin pentatonik yapısını
da hissettirir.
1. Kitabın 1 O. Prelüdü "La Cathedrale
engloutie" (Batık katedral) derin
sakinlikteki (profondement calme)
tempoda, 6/9'1uk ölçüde, Do majör
tondadır. Debussy burada, Ys
katedralinin sulara gömüldükten sonra
tekrar ortaya çıkışını anlatan eski
Breton efsanesinden yararlanmıştır.
1 7. ve 1 8. yüzyıl Fransız
klavsenisderinin eser başlıklarını
anımsatmasına karşın, Debussy bu
prelüdü ile "duyguların çıplak etini"
yansıtmayı istedilini belirtir.
Piyanonun yedi oktavının da

kullanıldılı bu hacimli eseri ile
Debussy, üç sesten (Do-Re-Sol)
oluşan temel üzerine anıtsal bir
katedral kurar: Do sesi üzerine
katedralin çan seslerini içeren ilahi
gelişir. Bunu Ortaçal orglarını ve
Gregoryen şarkılarını andıran
bölmeler izler.

Prokofief: Sonat No.2
Rus besteci Sergei Prokofiefin piyano
için yazdılı 35 eserin içinde dokuzu
piyano sonatıdır. 1 9 1 2'de bestelenen
2. Sonatı, saygın bir virtüoz olan
Prokofief 1 9 1 4'de yeni müzik
konserlerinde ilk kez kendi
seslendirmiştir. Bu eserinde besteci
Rahmaninof, ya da Skriabin'in geçromantik etkilerini enerjik biçimde
yadsır gibidir. Böylece müzik
dünyasında yeni ve büyük bir adım
atmış olan bestecinin stili de
belirginleşmiş olur. Eserin dört
bölümü dramatik sahneler gibi
birbirini izlerken, sonat stilinin
baliantıiarı daha çok görünüşte kalır;
her bölümün kendi kişiiili oluşturulur.
Temaların etkili ve berrak biçimde
ortaya konuluşuyla şeçkinleşen
sonatın, pek o kadar hızlı olmayan
(AIIegro, ma non troppo) tempodaki
1 . Bölümünde bir aşk şarkısı benzeri
biçimindeki yan tema da ilgi çeker.
Prokofief temaları dinleyiciye yeteri
kadar duyurduluna inandıktan sonra
onlarla oynar ve sonuçta üç ayrı
temayı bir zirvede buluşturur. 2.
Bölüm vurgulu ve çabuk (AIIegro
marcato) tempoda kısa bir
Scherzo'dur. Prokofief, en sevdili
form Scherzo'da şeytani bir kurgu
hazırlamıştır. Sonatın 3. ve en uzun
Bölümünde alır (Andante) tempoda
derin ve ciddi duygular çizilir; basit ve
diyatonik ilk tema, daha hafif yapıdaki
orta bölme ve ana temanın tekrar bir
balalayka gibi duyuruluşu ile ilgi çeker.
Yine bir Scherzo havasındaki canlı
(Vivace) tempodaki 4. Bölümde ise ilk
bölümle de yakınlık kurulur: lik
bölümün romantik temasını anımsayış,
inatçı ritmler ve Toccato benzeri
tekdüzelile alışılmamış bir şakacılık ta
katılır. Amerikalı bir müzik yazarının,
"Asya steplerindeki mamut sürüsü"ne
benzettili final yine Re minör tonda
sona erer. (Süre 1 8')
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ITÜ ÇOKSESLI KOROSU
İTU POLYPHONIC CHORUS
SERDAR ÖZTÜRK, şef conducror
CENK ÖZTÜRK, piyano piano

Açılış Şarkısı Opening Song
(Gençlik ve Cumhuriyet Marşı ile Ezgilerinden derlenen bir Potpuri
A Potpourri of Marches and Songs for Youth and the Republic)

Franz Schubert ( 1 797-1828)
Bir Rüya Bu This is a Dream
Bekleyiş Waiting

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6-1 791)

Sihirli Flüt Operasından bir Bölüm A n Excerpt from The Magic Flute

George Bizet ( 1 838-1 875)

Inci Avcıları Operasından Romans Romance from The Pearlfıshers.

Adnan Saygun ( 1 907-1991)
Sille Türküsü
Havuz Başı By the Fountain

Muammer Sun ( 1 932-)
Bebek The Babby

Ferit Alnar ( 1 906- 1 9 78)

Kayseri Türküsü A Song from Kayseri

Nevit Kodallı (1 924-)

Dere Geliyor The Stream is Flowing

C enan Akın ( 1 932-)
Çarşıya Vardım I Went ro the Market

Serdar Öztürk (1 932)

Bir Of Çeksem If I express my Grief
Ara lntermission

Doç. SERDAR ÖZTÜRK

• 1 932 yılında Mudanya'da dogan

Serdar Öztürk, Istanbul Belediye
Konservatuarı ( 1 957) ve l.ü. Edebiyat
Fakültesi Türkoloji Bölümünden
mezun oldu ( 1 958). 1 960-85 yıllar
arasında Istanbul Devlet Operası'nda
solistlik, bir süre de Aydın Gün'ün reji
yardımcıligını yaptı. Kurdugu
üniversite ve konservatuar korolarıyla
pekçok konser verdi ve başarı ödülleri
kazandı. 1 985 yılında ITÜ ögrenci
tiyatrosunu kuran Serdar Öztürk
burada klasik ve modern müzikaller
sahneye koydu, gençlik orkestralarını
yönetti; birçok çocuk ve gençlik
tiyatro oyunlarının özgün müzigini
yaptı.
Halen ITÜ Türk M üzigi
Konservatuarı'nda ses egitimi ile koro
ve orkestra şefligi dersleri veren Doç.
Serdar Öztürk aynı zamanda Istanbul
Teknik Üniversitesi ve Istanbul
Üniversitesi çoksesli korolarının genel
sanat yönetmenidir.

• Born i n 1 9 3 2 in Mudanya, Turkey,
Serdar Öztürk graduated from the
Istanbul Municipality Conservatoire
(the present Istanbul University State
Conservaroire) in 1 9 5 7 and in 1 95 8
from t h e Turkish Language Seetion of
the Istanbul University Faculty for
Literature. From 1960 to 198 5 he was a
soloist at the Istanbul State Opera and
Baller and for a while he worked as
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Adnan Saygun

assistant producer to Aydın Gün. He

Yunus Emre Oratoryo'sundan 2 Bölüm 2 Excerpts from Yunus Emre Oracorio

gave many concerts with the university

Cenan Akın

and youth chorus he founded and won

Süslensin Yurt Ler the Country be Embellished

Muammer Sun

1 9 Mayıs Gençlik Marşı The

1 9th of May Youth March

Serdar Öztürk

Gençlik Destanı The Youth Epic

1 8.6. 1 994, ITÜ G Anfısi, Maçka, 1 9.00/ITU Concert Hall G, Maçka, 7.00pm
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many prizes. Serdar Öztürk has founded
in 1 98 5 the Istanbul Technical
University Student Theatre where he
staged classical and modern musicals,
conducted many youch orchescras and
composed music for plays for children
and youth.
Assistant Prof. Öztürk teaches voice,
choral and orchescra conduccing at che
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ITU Turkish Music Scace Conservacoire
and he is che general arciscic director of
the Istanbul Technical University and
che Istanbul University choruses.

ITÜ ÇOKSESLI KOROSU
İTÜ POLYPHONIC CHORUS

• 1 979 yılında Doç. Serdar Öztürk
tarafından kurulan koro, ITÜ'nün
çeşitli fakülte ve yüksek okullarından
seçilen ögrencilerden oluşmaktadır.
Bugüne kadar konserlerini başarıyla
sürdüren koronun repertuarında Türk
ve yabancı bestecilerin eserlerinin
yanısıra çokseslendirilmiş Türk halk
müzigi parçaları da bulunmaktadır.
Başta Uluslararası Istanbul Festivali
olmak üzere çeşitli gençlik günleri,
şenlik ve kültürel etkinliklere katılan
koroyu 1 988 yılından beri çalıştıran
Cenk Öztürk, aynı zamanda koronun
piyanistligini de üstlenmiştir. Halen
Ankara Devlet Konservatuarı yüksek
lisans ögrencisi olan Cenk Öztürk,
Prof. Dogan Cangal'ın ögrencisidir.
ITÜ Çoksesli Korosu üniversitenin
Kültür ve Sanat Birligi bünyesinde
çalışmalarını sürdürmektedir.
• The members of che Istanbul

Technical University Polyphonic
Chorus, founded in 1 979 by Assistant
Prof. Serdar Özeürk are scudents of che
various faculcy and schools of che
Istanbul Technical University. The
repercoire of che chorus which continues
its activities wich success, includes the
works of Turkish and foreign composers
as well as polyphonic Turkish folk
songs. The chorus, which cook part in
the International Istanbul Festival as
well as in many Youth Days, festivities
and cultural activities is trained since
1 988 by Cenk Öztürk who is also the
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pianist of the chorus. Cenk Öztürk is
stili studying cello with Prof. Do�an
Cangal in the Master class at the Ankara
State Conservatoire.
The Istanbul Technical University
Polyphonic Chorus is part of the ITU
Culture and Art Union.

Schubert: 2 Şarkı
Avusturyalı Franz Schubert, kendisi
gibi Viyana Çocuk Korosu'nda yetişen
Haydn, Bruckner gibi besteciler
arasında müzik dünyasının en güzel
liedlerini yaratan sanatçıdır. Bu
programda dinleyeceıiniz iki şarkı da,
Türk müzik eıitimine önemli
katkılarda bulunmuş olan Saip Egüz tarafından koroya uyarlanmış iki lieddir.

Bir omuzdan, haydi bir omuza saçları
Arslan yarim, cilveli yarim, şirin yarim
hey
Şu Sille'den gece de geçtim,
Acı tatlı suları da içtim, ölmedim
Arslan yarim, cilveli yarim, şirin yarim
hey..
Havuz Başı Türküsü ise 1 940'da dört
sesli koro için yazılan ve "Daııardan,
Ovalardan" başlııını taşıyan Op. I S On
Halk Türküsü'nün dokuzuncu
parçasıdır:
Havuz başının gülleri,
Şak şak öter bülbülleri
O yarin tatlı dilleri
Allah yar gele, yar gele
Inşallah bize yar gele.

Sun: Bebek ve 1 9 Mayıs Marşı
Mozart: Sihirli Flüt'ten Bölüm
22 opera besteleyen Mozart'ın bu
alanda en önemli bestelerinin başında,
besteci ölmeden birkaç ay önce
sahnelenen Sihirli Flüt operası gelir.
Firavunlar çaıında Mısır'da geçen
opera aslında o günlerin Viyana'sının
önemli kişilerini simgeler.

Bizet: Inci Avcıları'ndan Romans
1 1 opera yazan Fransız besteci
George Bizet'nin Carmen'den sonra
en ünlü operası, ilk kez 1 863'te
Paris'te sahnelenen Inci Avcıları'dır.
Seylan adasında geçen operada inci
toplayan Nadir, bir Brahma
tapınaıında gördüıü Leyla'ya aşkını bu
romansla dile getirir "Sanki bir rüyada
gibiyim".

Saygun: 2 Türkü
1 Saygun 1 93 1 'de Paris'te müzik

egitimini tamamlayıp Ankara'ya
döndükten ve Musiki Muallim
Mektebi'nde kontrpuan
öıretmenliıine başladıktan sonra
bestecilik çalışmalarını hızlandırmıştır.
Onun Op.7 olarak karışık koro için
yazdııı beş halk türküsünün ilki Zile
Türküsü adıyla 1 933 Mayısında
Ankara'da bestelenmiştir. Daha sonra
Sille Türküsü adını alan ve CHP yayını
olarak basılan parçanın sözleri şöyle:
Hey of aman, gelin aman
Şu Sille'nin ufak tefek taşları aman

Ankara'da dotan Muammer Sun ilk
müzik öırenimine Askeri Müzik
Okulu'nda başladı, sonra 1 960'da
Ankara Devlet Konservatuarı'nı
Saygun'un öırencisi olarak bitirdi
ve aynı okula koro ve solfej
öıretmeni olarak atandı. Piyano
parçaları, oda müzigi ve orkestra
eserleri, sahne müziıi yanında solo
ve koro için eserler de besteleyen
Sun, Türk müzik eıitimi konusunda
pekçok çalışma yapmış, kitaplar da
yazmıştır.
Bebek, Sultan Gelin adlı oyunun 1 964
yılında Ankara'daki temsili için
hazırlanmıştır. Sözleri şöyle:
Bebek beni del ayiedi
Yaktı yaktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi-nenni
Bebeıin beşiıi çarndan
Su sızıyor yufka damdan
Kurtulur mu gelin gamdan-nenni

Devrimler yürür elele, tüm inanç oldu
1 9 Mayıs kurtuluş günü.

Kodal/ı: Dere Geliyor
Mersin'de dotan Nevit Kodallı Ankara
Devlet Konservatuarı'nda eıitim
gördü. Necil Kazım Akses ile
kompozisyon, Ferhunde Erkin ile
piyano, Ferit Alnar ile şeflik çalıştı.
Daha sonra Paris'te Arthur Honegger
ve Nadia Boulanger gibi ünlü
müzikçilerin öırencisi olan Kodallı
1 953'te yurda dönerek Ankara Devlet
Konservatuarı öıretim kadrosuna
geçti. Besteci Türk falklorunun ritmi
ve özelliklerinden kaynaklanan eserler
yanında halk türküleri stilinde çoksesli
koro parçaları da yazdı. 1 962'de
bestelenen eşliksiz Beş Halk Türküsü
içinde dördüncü olan Dere Geliyor
bunlara güzel bir örnektir:
Dere geliyor dere, kumunu sere sere
Gel beni götür dere, yarin olduıu yere
Amanın aman aman; zamanın zaman
zaman
Bizim düıün ne zaman
Ben armudu dişledim, sapını
gümüşledim
Ben yarimin ismini, mendilime işledim.

Akın: Çarşıya Vardım ve
Süslensin Yurt

Şebinkarahisar'da dotan Cenan Akın
müzik eıitimine I.B. Konservatuarı'nda
başladı. Vurma çalgılar bölümünü
bitirdikten sonra Istanbul Devlet
Konservatuarı'nın armoni ve
kompozisyon dallarından mezun oldu.
Bu arada l.ü. Korosu ile şehir ve
devlet operaları korolarını yönetti.
TRT Çoksesli Korosu ve TRT Istanbul
Çocuk Korosu'nun kurulmasında
Sözleri de kendisine ait olan 1 9 Mayıs
görev aldı ve koroyu uzun süre
Marşı'nı ise Sun 1 969'da
yönetti. Çocuk şarkıları alanında üstün
bestelem iştir:
başarı gösteren Cenan Akın, pekçok
1 9 Mayıs kurtuluş günü,
ödül kazandı. Piyano ve orkestra için
eserler yanında, daha çok eıitim
Haydi, haydi yürü ileri
Vardı Samsun'a Mustafa Kemal
müziıinin yaygınlaşması amacıyla
Samsun'dan Anadolu'ya bir güneş
çocuk ve gençlik koroları için SO'den
doıdu fazla şarkı besteledi.
Şahlandı, ayaklandı halk, düşmanı
boıdu. Bir halk türküsünün koro düzenlemesi
Samsun'da başlayan savaş Samsun'da
olan Çarşıya Vardım'ın sözleri şöyle:
bitmez Çarşıya vardım erikten aldım
Toplarla, tüfeklerle de bitmez,
Çarşıya vardım kaysıdan aldım
düşmana yetmez Yarin haberini Everek'ten aldım
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Yarin haberini dayısından aldım
O yar uzun boylu, ben kısa kaldım
Nideyim, nerelere gideyim,
O yar benden kaçıyor, ben nasıl
edeyim.
Cenan Akın'ın 1 985 yılında Enka
yarışmasında derece alan, sözleri de
kendine ait olan ve marş
temposundaki Süslensin Yurt
şarkısının sözleri şöyle:
Süslensin bu yurt binbir eserle,
Süslensin sevinç bu gönüllerde.
Biz düşünen, yaratan olac�ız;
Biz fabrikalar, barajlar kuraca�ız
Emanet etti atalar yurdu bizlere, genç
gönüllere
Bilenler güçlü olur, bilece�iz
Yapanlar güçlüdür, biz de yapaca�ız.
Teknik bilgi, inanç elele;
Olsun daha da güçlü Türkiye
Sevgi ve dosdu�u ta yücelere,
Gönlümüzün tahtına kurac�ız.

Saygun: Yunus E m re

Oratoryo'sundan 2 Bölüm

6 Ocak 1 99 1 'de kaybetti�imiz Adanan
Saygun Yunus Emre Oratoryo'sunu
1 943 Ocak ayında tamamlamış ve
eser ilk kez 25 Mayıs 1 946'da
Ankara'da besteci yönetiminde
seslendirilmiştir. 1 3 bölümden oluşan
eserin beşinci bölümü, halk arasında
yaygın olan bir Yunus ilahisinin daha
sadeleşmiş bir şekli üzerine
kurulmuştır:
Benim adım derdi dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Anın içün ben allarım
Derdim vardır inilerim.
Beni bir d�da buldular
Kolum kanadım kırdılar
Dolaba layık gördüler
Anın içün ben �larım
Derdim vardır inilerim.
Suyum alçaktan çekerim
Dönüp yükse�e dökerim
Ben Mevla'yı zikr ederim
Anın içün ben a�larım
Derdim vardır inilerim.
Onüçüncü bölümün, eserin birçok
tonalitelerde dolaştıktan sonra burada
sade bir anlatımla sona erişi, uzun bir
hayattan sonra asla dönüşü de
simgeler gibidir:

Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana
sundum elim
Senden artuk yoktur emin, Allah sana
sundum elim
Ecel geldi vade erdi, bu ömrüm kadehi
doldu
Kimdir ki içmedim kaldı, Allah sana
sundum elim.
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E RI M ARDAL,

viyolonsel cello

LALE F E RI DU NOGLU,

piyano piano
��

�
�
--

----

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827)

Sonat, Fa Majör Op.S No. ı Sonata in F Major üp.5 No. l
Adagio Sostenuto-A//egro
Rondo, A//egro vivace

Johannes Brahms ( 1 833-1 897)

Sonat Mi Minör Op.38 Sonata in E Minor Op.38
Allegro non troppo
A//egretto quasi Menuetto-Trio
Al/egro

25.6. ı 994, ITÜ G Anfısi,

-------------

ERIM ARDAL

• 1 972 yılında dof.ın Erim Ardaı, ı ı
_yaşında ITÜ Türk Müzigi Devlet
Konservatuarı viyolonsel bölümüne
girdi ve dört yıl Necati Giray ile
çalıştı. 1 987'de l.ü. Devlet
Konservatuarı viyolonsel bölümüne
geçerek Sevil Gökdag ile viyolonsel,
Prof. Emel Çelebioglu ile müzik analizi
ve form bilgisi, Prof. Ergican Saydam
ile de oda müzigi egitimini sürdürdü.
1 99 1 -92 yılları arasında Helmit
Rocholl'un ihtisas kurslarına katıldı.
Oda müzigi konserleri ve resitaller
veren Erim Ardal halen I.Ü.Devlet
Konservatuarı Lisans ll. Sınıf
ögrencisidir.
• Born in 1 972 Erim Arda! enrered the
Istanbul Technical University Turkish
Music Srare Conservaroire ar the age of
l l and srudied cello with Necati Giray
for four years. In 1 987 he transferred ro
the Istanbul University Srare
Conservaroire and studied cello with
Sevil Gökdağ, musical analysis and form
with Prof. Emel Çelebioğlu and

Katkılarından dolayı ITO KOLTOR VE SANAT BIRLIG/'ne te;ekkiir ederiz.
We are gratefu/ to !TO KOLTOR VE SANAT BIRLIGi for their contribution.

chamber music with Prof. Ergican
Saydam.
From 1 99 1 ro 1 992 he arrended master
courses given by Helmit Rocholl. Erim
Arda! continues his studies at Istanbul
University Srare Conservaroire Master
class second !eve! and gives recitals as
well as chamber music concerrs.

Beethoven: Sonat No. l
Beethoven, beş sonat ve üç varyasyon
yazdıgı viyolonsele ayrı bir önem
vermiştir. Viyana'da, 1 796'da Prusya
Kral ll. Friedrich Wilhelm için
besteledigi Op.S iki sonat bunların ilk
örnekleridir. Ünlü Fransız virtüoz
Pierre Duport ile Beethoven'in
Berlin'deki sarayda yorumladıgı bu
sonatlardan her ikisi de iki
bölümlüdür: Fa Majör Sonat No. l
rapsodi karakterinde agır bir girişle
(Adagio sostenuto) başlar. Bunu
izleyen neşeli (AIIegro) bölme de aynı
temalardan kaynaklanır. 2. Bölüm ise

l l9

virtüoz stilde, piyano konçertolarını
anımsatan şekilde gelişen canlı ve
neşeli (AIIegro vivace) bir Rondo'dur.
(Süre 25')

Brahms: Op.38
Brahms yazdııı iki viyolonsel
sonatından ilkini -ikincisinden 2 1 yıl
önce- 1 865'te tamamlanmıştır. En ince
noktasına kadar iyi planlanmış ve
melodik bakımdan daha zengin olan
birinci sonat, hepsi de minör tonda
olan üç bölümden oluşur. Pek fazla
çabuk olmayan (AIIegro non troppo)
tempodaki, Mi minör tondaki 1 .
Bölümün sakin ve güçlü teması etkili
biçimde viyolonsel tarafından
duyurulur; buna piyano giderek
kuvvetleneo şekilde katılır. Ikinci tema
ise daha canlı ve isteklidir. 2. Bölüm,
Menuet benzeri çabukça (AIIegretto
quasi Menuetto) tempodadır; ritmik
vurgulamalada gelişir. la minör tonda
beliren tema, Trio bölmesinde Fa
diyez minörde tekrar duyulur. Mi
minör tondaki 3. Bölüm neşeli
(AIIegro) tempodadır; kontrpuan
bakımından çok ustaca düzenlenen bu
fınalde, Bach'ın füglerine benzeyen bir
füg tüm bölüme egemendir; füg lirik
yan ternalara pek az duyulma· fırsatı
verir ve Coda'ya parlak biçimde
ulaşarak sonatı sona erdirir. (Süre 25')
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BAHAR YÜC ELEN,

piyano piano

--------�-

BAHAR YÜCELEN

• 1 974 yılında dot-ın Bahar Yücelen

Johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)

Fransız Süiti No.6, Mi Majör BWV8 1 7 French Suite No.6 in E Major, BWV8 1 7
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Po/onaise

1 979'da I.Ü.Devlet Konservatuarı'nda
Tuvana Alton ve Emel Çelebi ile
piyano elitimine başladı; 1 992'de lise
ölrenimini tamamladı.
I.Ü.Devlet Konservatuarı ölrenci
konserlerine katılan Bahar Yücelen
ayrıca 1 990 yılında Koç Holding
Nakkaştepe tesisleri ile Avusturya
Kültür Ofisi'nde ve 1 994 Şubat ayında
da Atatürk Kültür Merkezi'nde
resitaller verdi. Bahar Yücelen halen
aynı konservatuarda Lisans lll. Sınıfta
Tuvana Alton ile çalışmalarını
sürdürmektedir.

• Bom

in 1 974 Bahar Yücelen srarred

to study piano with Tuvana Alton and

Emel Çelebi at the Istanbul University

Bourree

State Conservatoire in 1 979. In 1 992

Menuet

she completed her secondary education.

Gigue

Bahar Yücelen participated in the

Robert Schumann ( 1 8 1 0- 1 856)

conservatoire studenrs' concerts and in

1 . Preambule (Quasi maestoso-animato)

Concert Hall and at the Austrian

Karnaval Op.9 Carnaval Op.9
2. Pierrot (Moderato)

3. Arlequin (Vivo)
4. Valse Noble (Un poco maestoso)
5 . Eusebius (Adagio)
6. Floresran (Passionato)
7. Coquette (Vivo)

1 990 gave resitals at the Koç Holding
Culture Office as well as at the Atatürk
Culture Centre in February 1 994. She
continues her eduçation in the same
conservatoire with Tuvana Alton at
Master class third level.

8. Replique-Sphynx (L'istesso tempo)
9. Papillons (Prestissimo)
1 0. A.S.C.H.-S.C.H.A. (Lettres dansantes) (Presto)

l l . Chiarina (Passionato)
1 2 . Chopin (Agitato)

1 3 . Es treila (Con affetto)
14. Reconnaisance (Animato)
1 5 . Panrolone er Colombine (Presto)
1 6. Valse Allemande-Intermezzo: Paganini (Mo/to vivace)

1 7 . Aveu (Passionato)
1 8 . Promenade (Con moto)
19. Pause (Vivo)
20. Marche des Davidsbündler contre !es Philistins.
Non allegro (Animato-Vivo-Animato mo/to piu stretto)

25.6. 1 994,

ITÜ G Anfısi,

Maçka, 1 2.00 ITU Concert Hall G, Maçka, 12.00 am

Katkılarından dolayı /TO KOLTOR VE SANAT BIRLIG/'ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to ITO KOLTOR VE SANAT BIRLIG/for their contribution.

Bach: Fransız Süiti No.6
Bach'ın klavsen için yazdılı süider
(Ingiliz süitleri, Fransız süitleri ve
partitalar), o çalın moda danslarını
içermesi bakımından, onun toplum
yaşamına bir katkısı olarak ta kabul
edilebilir. Herbiri altı süitten oluşan
bu eserlerden Fransız Süitleri 1 7 1 71 723 yılları arasında Köthen'de
bestelenmiştir. Yapıları daha sade olan
bu süitler, dilerlerine göre de daha
kısa, daha delişkendir. 6. Fransız
Süiti'nde Bach, Johann J. Froberger'in
solo klavyeli çalgılar için dört bölmeli
süit stiline ek olarak Gavotte,
Polonaise, Bourree ve Menuet gibi
moda dansları ekleyerek sekiz bölüm
oluşturmuştur. Bach yorumcularının
özellikle ayrı bir önem verdikleri ve
dizinin en iyisi olarak kabul edilen 6.
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Fransız Süiti parlaklıJı, çok yönlülülü
ve mükemmel uyumu ile tanınır: lik
bölüm Allemande yumuşak baJiarla
belirginleşen 1 6'1ık notalarla iki sesli
bir prelüd biçimindedir. Bunu çok
saydam bir klavye yazısıyla sunulan
hafıf ama kıvılcımlı Courante izler. 3.
Bölüm Sarabande geniş tutulmuş,
parıltılı arpejleriyle büyük törensel bir
hava yaratır. Bunu izleyen Gavotte,
Polonaise, neşeli benzetimlerle gelişen
Bourre ve çok ince dokulu Menuet
şaşılacak kısalıkta ve kesinliktedir.
Parlak, bir dansçı hafıfliJindeki Gigue
süiti sona erdirir.

�------�
Schumann: Karnaval

1------ı
Schumann, en çok çalınan eserlerinin
başında gelen Karnaval'ı 1 835 yılının
Karnaval etlenceleri günlerinde, "4
Nota üzerine küçük sahneler"
başlıtıyla bestelemiştir. Küçük
Bohemya kasabası ASCH'ta oturan
sevgilisi Ernestine von Fricken'e
eserini ithaf etmek isteyen Schumann kendi isminde de bulunan- "A=La,
S=Mi bemol (es), C= Do ve H=Si
seslerinin Almanca karşılıJı olan bu
dört nota üzerine Karnaval'ı bir
"Maskeli Balo" biçiminde
gerçekleştirmiştir.
"Preambule" (Giriş) şenlikli bir fanfar
havası ile dansa çatıran bir uvertürdür
ve o çatın ünlü halk dansı Galop ile
sonuçlanır. Melankolik "Pierrot" ve
neşeli, zarif "Arlequin" temalarıyla
maskeli balonun popüler kişileri
sergilenir.
"Valse Noble" (Soylu Vals)
Schumann'ın ne kadar güzel dans
ettiJini anlatan, -bestecinin nişanlısı
Clara Wieck'in önceden yazdılı
mektubu anımsatır. Sakin "Eusebius"
ve ateşli "Fiorestan" aslında
Schumann'ın müzik eleştirilerini
yazdıJı takma isimlerdir. Comedia
deli'Arte'nin bu ünlü kişileri bestecin in
ikinci beniiiini oluşturur. "Coquette"
(Koket) biraz küstah, güzel ve genç bir
kadındır. Peşinden gelen sayısız
hayranını, işveli bir tarzda reddeder.
"Replique"te (Replik) bir aşıtın iç
çekişi duyulur. "Sphinx" (Sfenks) ise
büyük bir bilmecedir. Bu bölümde
Karnaval'ın temasını oluşturan dört
nota oktavlarla duyurulur. "Papillons"
(Kelebekler) belki de bestecinin

etrafında hızla dönen genç ve güzel
kadınları çok hızlı (Prestissimo)
tempoda canlandırır. "Lettres
Dansantes" (Dans eden harfler)
Karnaval'ın dört notasından oluşan
çok hızlı (presto) tempoda ve alaycı
(burlesk) bir valstir. "Chiarina" -diJer
adıyla- bestecinin karısı Clara
Wieck'in tutkulu bir şekilde
(Passionata) çizilen portresidir.
"Chopin" teması ile besteci, Chopin
üslubunu taklit etmekten çok, onu bir
parodi havasında, heyecanlı (Agitato)
tempoda canlandırır. "Estrella" teması,
Schumann'ın Asch'ta yaşayan sevgilisi
Ernestine von Fricken'i yansıtır.
"Reconnaissance" (Tanınma) maskeli
genç bir kızın hayranlarından
kurtulmak için maskesini çıkartaealına
söz verişini canlı (Animato) tempoda
canlandırır. Çok hızlı (Presto)
tempoda yorumlanan " Pantelone ve
Colombine"de, Karnaval'ın bu iki ünlü
karakterinden Colombine,
Pantolone'nin aşkını ilan etmesini
dinlemekten bıkar ve onu itekler. Çok
canlı (Molto vivace) tempoda ve zarif
şekildeki "Valse Allemande" (Alman
Valsi), ünlü kemancı Paganini'nin
müthiş teknilini simgeleyen
Staccato'larla kesilir. Tutkulu
(Passionato) anlatımdaki "Aveu", bir
kez dinlenilen ve kabul edilen içten bir
aşk ilanıdır. "Promenade", atır bir
valste tekrar buluşan çiftierin
fısıldaşmalarını ve harekedi (Con
moto) tempoda bir balo sahnesini
canlandırır. Ara anlamına gelen
"Pause"da, belirtildili gibi bir dinlenme
deJil, fınale uzanan gürültülü hava canlı
(vivo) tempoda yansıtılır.
"Filistinlilere karşı savaşa giden
Davidsbünderler'in marşı"nda
Davidsbündler halkı, yeni bir müzik
tanrısına tapmaktadır. Filistinliler ise
eski klasik müziklerine baJiıdırlar.
Schumann klasikiere karşı savaşanlar
için - 4/4'1ük yerine-, 3/4'1ük (!) ölçüde
bir marş yazmış; Filistinliler ise 1 7.
yüzyıldan kalma "Büyükbabanın Dansı"
adlı tema ile simgelenmiştir.
Davidsbündler bu temaya karşı komik
bir saldırıya geçer ve kavga Preambule'de kullanılan- Galop ile
biter. Karnaval böylece neşeli ve nefes
kesici hızda bir dansla sona erer.
(Süre 3 1 ')
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SELEN GÜ LLÜ,

klarnet dariner

N U RSER UGAN,

piyano piano

r-��--�..----------------------

SELEN G ÜLLÜ

1 975 yılında Istanbul'da dot-ın Selen
Güllü, 1 986 yılında l.ü. Devlet
·Konservatuarı'na girdi ve klarnet
bölümünde Ayhan Yünkuş'un
ögrencisi oldu. 1 99 1 'de Kopenhag'da
yapılan Avrupa Yayın Birligi'nce
düzenlenen Genç Yetenekler
Dizisi'nde Türkiye'yi başarıyla temsil
etti. Kazandıgı bursla 1 992 Aberdeen
(lskoçya) Uluslararası Gençlik
Festivali'ne katıldı.
l.ü. Devlet Konservatuarı ögrenci
Orkestrası konserlerinin yanısıra oda
müzigi konserlerine katılan ve
resitaller veren Selen Güllü egitimini
halen l.ü. Devlet Konservatuarı lisans
ll. Sınıfta Ayhan Yünkuş ile
sürdürmektedir.
•

Francis Poulenç ( 1 899-1 963)
Sonat Sonata

Allegra tristamente
Romanza
Allegra con fuoco

Cari Maria Von Weber ( 1 786-1 826)
Büyük Konsertant Ikili, Mi Bemol Majör Op.48

• Born in İstanbul in ı 97 5 Selen Güllü

Grand Duo Concettant in E Fiat Major Op.48

entered the dariner class of Ayhan

Allegra con fuoco

Yünkuş at the Istanbul University State

Andante con moto

Conservatoire in ı 986. She represented

Rondo

Turkey with success in ı 99ı at the

Witold Lutoslawski ( 1 913-1 994)

Young Soloists Serial organİsed in

Dans Prelüdleri Dance Preludes

Copenhagen by EBU (European

Allegra mo/to

Broadcasring U nion). In ı 992 sh e won

Andantina

a scholarship which permitred her to

Allegra gioso

participate at the Aberdeen Yourh

Andante
Allegra mo/to

--:--::---=25.6. 1 994, ITÜ G Anfısi, Maçka, 1
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Festival.
Selen Güllü conrinues her studies at the
Istanbul University State Conservaroire
with Ayhan Yünkuş and is giving
recitals, chamber music concerts as well
as concerts with the Student Ürehescra

Katkılarından dolayı /TO KOLTOR VE SANAT BIRLIG/'ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to /TO KOLTOR VE SANAT BIRLIGI for their contribution.

of the Istanbul University State
Conservaroire.

Poulenç: Sonata
Fransız piyanist ve besteci Francis
Poulenc, konserlerinde seslendirdigi
solo piyano parçaları ve şarkılar
dışında, operalar, sahne ve film
müzikleri, sık çalınan piyano
konçertoları yazdı. Piyanodan başka,
özellikle her çalgı için sanatlar, trio
sanatlar, süitler, solo parçalar da
besteleyen Poulenc'in son üç sonatı
da üfleme çalgılar içindir: Daha önce,
1 924'te klarnet ve fagot için bir sonat
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ve 1 92 1 'de iki klarnet için sonat yazan
Poulenc'in, ölmeden bir yıl önce
1 962'de, son yazdıkları, klarnet-piyano
sonatı ile obua-piyano sonatı oldu.
Sonatlarında hızlı-agır-hızlı şemasını
degeriendiren Poulenc'in Klarnet
Sonatı da aynı şekildedir. Ancak 1 .
Bölüm çabukça (AIIegretto) başlıgı
yanında hüzünlü (tristamente)
anlatımını da içerir. 2. Bölüm agırca
tempoda bir Romans'tır (Romanza). 3.
Bölüm ise ateşli ve çabuk (AIIegro con
fuoco) tempoda bir fınaldir.

konservatuarda keman ve piyanodan
başka kompozisyon ögrenimi de
görmüştür. Kariyerine konser piyanisti
olarak başlayan Lutoslawski 1 955'ten
sonra şeflige yönelmiş, özellikle kendi
eserlerini yönetmiştir. Ayırca
Avrupa'nın ve Amerika'nın çeşitli
konservatuarlarında dersler veren
müzikçi, T. Baird, K. Serocki, K.
Penderecki gibi Polonyalı bestecilerin
yetişmesine de öncülük etmiştir.
Eserlerinde form yönünden mantıklı
akış, açıklık ve dengenin çok oranlı
şekilde kullanımıyla göze çarpan
--------� Lutoslawski, ll. Dünya Savaşı sırasında
Weber: Ikili
hayatta kalabilmek için lokantalarda,
Erken fakat sistematik olmayan bir
Andrzej Panufnik adlı diger bir
Polonyalı besteci ile düo piyano çalmış
müzik egitimi alan Alman besteci Cari
Maria von Weber pek çok yerde
ve bu arada 200 kadar da düo
müzik direktörü olarak görev yapmış,
bestelemiştir. Hepsi de kaybolan bu
bu arada konser piyanisti olarak
eserlerden günümüze yalnızca ünlü
turnelere çıkmıştır. Onun oda müzigi
Paganini Varyasyonları kalmıştır.
eserleri çogunlukla ısmarlama
Lutoslawski, demirperdenin etkisiyle
eserlerden oluşmasına karşın, eşlik
uzun yıllar çagdaş Avrupa müziginden
durumunda olan piyano için virtüoz
uzak kalan Polonya'da yeni müzige
unsurlar da içerir. Weber, Romantik
öncülük etmiş, yeni müzik
akımlardan etkilendigi için de tahta
sistemlerinin -geçte olsa
üfleme çalgılara yönelmiş, özellikle
uygulanmasını saglanmıştır. 1 949'da 1 .
klarnetin repertuarına önemli
Senfoni'si ile çıkış yapan bestecinin,
katkılarda bulunmuştur. Op.26 klarnet yaylılar için Uvertür ( 1 949) gibi
konçertosu, klarnet ve orkestra için
eserleri de uzun yıllar ülkesinde
Op.73 ve 74 iki konçerto dışında oda
seslendirilememiş, bu nedenle
müzigi için Op.33 Silvana
Lutoslawski sansürden kaçmak için
varyasyonları, Op.34 klarnetli beşli ve
ısmarlama eseriere de yönelmiştir.
Op.48 Büyük Ikili bunların en
Küçük Süit ( 1 950), Silezya Triptik
önemlileri arasındadır.
( 1 95 1 ), halk temaları üzerine Orkestra
Bunlardan her iki çalgı için de
Konçertosu ( 1 950-54) ve 1 954'te
konsertant yapıda olan Op.48 Büyük
yazılan Dans Prelüdleri bu
eserlendendir. Aslında klarnet ve
Ikili'de hem klarnet, hem de piyanoya
piyano için yazılan ve beş parçadan
eş görevler düşerse de klarnetin söz
alma hakkı daha çoktur. Üç bölümden oluşan Dans Prelüdleri, 1 955'te
oluşan eserin neşeli (AIIegro)
sonradan klarnet, arp, piyano, vurma
tempodaki 1 . Bölümdeki soylu ama
çalgılar, yaylı çalgılar için, 1 959'da
ateşli (Con fuoco) yapı, 2. Bölümde
klarnet ve orkestra için uygulanmıştır.
orta hızlılıkta (Andante con moto)
tutkulu bir yakınışa dönüşür. 3. Bölüm
Rondo'da ise klarnetistlerin özellikle
Re bemol majöre dönüşen bölmede
etkili anlatımı ilgi çekerken, Rondo
teması piyanonun bas partisinde
duyurulur.

Lutoslawski: Dans Prelüdleri
Bu yıl 7 Şubat günü Varşova
yakınlarındaki evinde, 8 1 yaşında ölen
Polonyalı besteci Witold Lutoslawski
yine aynı kentte dogmuş ve
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G E N Ç RUS SOLISTLERI
NEW NAMES INTERNATIONAL CHARITY PROGRAMME
KATYA MENSHIKOVA. piyano piano
OlMA DEMYASHKIN, piyano piano

OlMA DEMYASHKIN

1 982 yılında dofcm Demyaşkin,
Moskova'daki Çaykovski
KATYA ıvAN OVA. piyano p iano
___________________
_______________----1 · Konservatuarı Müzik Okulu
PAVEL SEDOV, keman violin
ö�rencisidir. 1 992 yılında Ulusal
Gençlik Yarışması'nda, ertesi yıl da
RODION PETROV, keman violin
Çekoslovakya'da düzenlenen
DANILA IVANOV, viyolonsel cello
uluslararası yarışınada ve 1 994 FinUygur Halkları uluslararası
JENYA YAKOVLEV, flüt flute
yarışmasında birincilik ödülü
TATYANA ARININA, trompet trumpet
kazanmıştır.
•

• Born

in 1 982 Demyaslıkin is a

student at the music school of the
Tchaikovsky Conservatoire in Moscow.
He is the fırst prize winner at the
Russian Youth Competition ( 1 992),
international competition in
Czechoslovakia ( 1 993) as well as in the
International Competition of Finish
Ugrian People ( 1994).

PAVEL SEDOV

Sergei Rahmaninof/ Rachmaninov (1873 - 1 943)
3 Prelüd 3 Preludes
Katya Menshikova, piyano piano

• 1 976 yılında do�n ve Moskova
Konservatuarı Müzik Lisesi ö�rencisi
olan Sedov, 1 99 1 yılında Ingiltere'de
düzenlenen uluslararası yarışmaya
katılmıştır.

Sergei Rahmaninof 1 Rachmaninov

Elegie
Katya Menshikova, piyano piano - Rodion Petrov, keman violin Danila lvanov, viyolonsel cello

Platonov
Kırmızı Sarafan The Red Sarafan
Jenya Yakovlev, flüt flute
Mikail Glinka ( 1 804-1 85 7)
(Düz. Arr. by Mily A. Balakirev) (183 7- 1 910)
Çayır Kuşu The Lark
Dima Demyashkin, piyano piano
Dimitri Şostakovif 1 Shostakovich (1 906-1 975)

Vals Waltz
Rodion Petrov, keman violin - Jenya Yakovlev, flüt flute 
Dima Demyashkin, piyano piano

Niko/ai Rimski-Korsakof 1 Rimsky-Korsakov ( 1 844- 1 908)
Altın Horoz Operasından Fantezi Fantasy from The Golden Cockerel Opera
Pavel Sedov, keman violin
Ara lntermission

• Born in 1 976 Sedov studies in the
Music Lyceum of the Moscow
Conservatoire and in 1 99 1 he has
participated to an international
competiton in England.

RODION PETROV

• 1 978 yılında do�n ve Moskova
Konservatuarı Müzik Lisesi ö�rencisi
olan Petrov, 1 993 yılında Gene;
Müzisyenler Çaykovski Yarışması'nda
Paganini'nin eserlerinin en iyi
yorumcusu olarak ödül kazandı.
• Born in 1 978

Petrov studies at the

Music Lyceum of the Moscow
Conservatoire and won the best
performer prize at the International
Tchaikovsky Competition for Young
Musician with works by Paganini.
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Piotr ı. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky (1840-1 893)
Troyka Gezintisi In the Troika
Dima Demyashkin, piyano piano

DANILA IVANOV
1 98 1 yılında dot-ın lvanov, Moskova
Konservatuarı Müzik Okulu'nda eıitim
görmektedir. Moskova'da düzenlenen
1 992 Genç Sanatçılar Asamblesi ve
Rusya Genç Yetenekler Yarışması,
1 994 Genç Müzisyenler ve Topluluklar
4. Uluslararası Yarışması ile Bilbao'da
(Ispanya) yapılan Mozart yarışmasına
katılarak çeşitli ödüller kazanmıştır.
•

Piotr 1. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky
Pezzo Capriccioso, Op.62
Danila lvanov, viyolonsel cello Katya lvanova, piyano piano
-

Piotr ı. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky
Valse Sentimentale, Op.S 1 No.6
Napoli Dansı Napolitan Dance
Tanya Arinina, trompet trumpet
Piotr ı. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky
Valse Scherzo Op.7, la Majör Valse Scherzo Op.7 in A Major
Rodion Petrov, keman violin
Piotr ı. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky
Sonbahar Şarkısı Autumn Song, Op.37b No. l O
Pavel Sedov, keman violin Danila lvanov, viyolonsel cello
Katya lvanova, piyano piano
-

• Born in 1 98 1 lvanov studies at the
Music School of che Moscow
Conservatoire ai:ı.d won several prizes i n
Moscow at the 1 992 Young Artists
Assembly and Young Russian Talents

-

competitions, at the 4th International

Piotr ı. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky
Meditation, Op.42 No. ı
Katya Menshikova, piyano piano
4.7. 1 994,

Competition for young musicians and
ensemble in 1 994

as

well

as

at the

Mozart competition organised in Bilbao,
Spain.

Aya Irini Müzesi, 1 9.00 St. Irene Church, 7.00 pm
RUSYA FEDERASYONU
ISTANBUL
BAŞKONSOLOSLUCiU

JENYA YAKOVLEV

Katkılarından dolayı ALARKO HOLDING A.Ş. ve
.
RUSYA FEDERASYONU ISTANBUL BAŞKONSOLOSLUGU'na teıekkiir ederız.
We are grateful to ALARKO HOLDING A.Ş. and
.
CONSULA TE GENERAL OF THE RUSSIAN FEDERATION in Istanbulfor theır contrıbutıons.
.

.

1 979 yılında dot-ın ve Moskova
Konservatuarı Müzik Lisesi'nde eıitim
gören Yakovlev, Moskova'da
düzenlenen 1 992 Genç Sanatçılar
Asamblesi ile 1 993 Üfleme Çalgılar
Uluslararası Yarışması'nda ödül
kazandı.
•

• Born in

1 97 9 Yakovlev studies at the

Music Lyceum of the Moscow
Conservatoire. He won prizes at the
1 992 Young Arcists Assembly and at
the 1 993 Wind Instruments
International Competition for young
musicians in 1 99 3 .

TATYANA ARlNlNA
• 1 978 yılında dot-ın Arinina Gnesin
özel müzik okulunda eıitim
görmektedir ve 1 992 Genç Sanatçılar
Asamblesi ile bakır üfleme çalgılar
Uluslararası Gençlik Yarışması'nda
ödüller kazanmıştır.
• Born in 1 97 8 Arinina studies at the
Gnesin School of Music and she won
several prizes at the Young Arcists
Assembly

as

well

as

at the Brass

Instruments International Competition
for young musicians.
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Rahmaninof: Prelüdler ve Elegie
20. yüzyılın en büyük piyano
virtüozlarından biri olarak ün kazanan
Rahmaninof ta Chopin gibi 24 prelüd
bestelemiştir. 1 892'de yazdı�ı Op.3
Do Diyez Minör Prelüd'ün şöhreti,
kendisinden önce dünyanın her
köşesine ulaşmıştı. Yayıncısına bir
servet kazandıran bu prelüd, Op.23
( 1 903) ve Op.32 ( 1 9 1 O) Prelüdler'in
gölgede kalmasına da neden olmuştu.
20 yıllık bir süre içinde yazılan 24
prelüd stil ve havası bakımından
birbirinden oldukça farklıdır. Büyük ya
da küçük, zarif ya da ilkel, şakacı ya da
trajik, basit ya da güçlü olan bu
prelüdlerin hepsinin ortak bir yanı
vardır: Ola�anüstü bir piyano diliyle,
büyük yerumcuların piyanoyu
konuşturdukları dille yazılmış
olmaları! ...
Elegie stilini oldukça bol kullanmış
olan Rahmaninofun ilk eserlerinden
biri olan Op.3 Morceaux de
Fantaisie'deki beş parçadan birincisi
Elegie adını taşır. 1 892'de bestelenen
ve Arensky'ye ithaf edilen beş piyano
parçasının ilki de Elegie'dir.
Rahmaninof ayrıca Çaykovski'nin
anısına 1 893'de Trio Elegiaque (Op.9)
adını verdi�i bir üçlü de yazmıştır.

Platonof: Kırmızı Sarafan
Ünlü Rus halk şarkısı Kırmızı Sarafan'ı
Platonof flüt için düzenlemiştir. Rus
köylü kadınların giydi�i kollu ya da
kolsuz elbiseleri konu alan bu şarkının
pekçok çalgı ya da koro için
düzenlemesi de yapılmıştır.

Glinka: Çayır Kuşu
Rus solo çalgı müzi�inin öncülerinden
sayılan Mikail Ginka'nın 1 840 yılında
Kukolnik'in sözleri üzerine Sent
Petersburg'ta yazdı�ı şarkı, Veda
albümünün onuncu parçasıdır. Bu
şarkıyı mükemmel bir piyanist olan M.
Aleksander Balakiref ( 1 837- 1 9 1 O)
çalgısı için düzenlenmiştir.

Rimski Korsakof:
Altın Horoz Fantezisi
Rimski Korsakofun 1 906'da Puşkin'in
bir masalı üzerine besteledi�i Altın

Horoz operası ilk kez 1 909'da
Moskova'cr.t sahnelenmiş ve ilgi
görmüştür. Kahini tarafından
kendisine bir altın horozcuk hediye
edilen Çar Dodon'un başından
geçenleri konu alan operadan
Glazunof tarafından bir orkestra süiti
de düzenlenmiştir. Her istedi�i
yapılan kahin, kurnaz Çariçe
Şemahan'ın arzusuyla öldürülünce,
horoz da Dodon'u öldürür. Altın
horozun gelecek felaketleri haber
veren keskin çı�lı�ı eserde bir
leitmotif olarak kullanılmıştır. Eserin
en tanınmış bölümleri Şemahan'ın
Güneşe Övgüsü tüm çalgılar için de
düzenlenmiştir.

Çaykovski: Vals Scherzo
Keman ve orkestra için konser parçası
olarak 1 877'de bestelenen ValseScherzo ise daha çok, kaprisli bir
anlatımla duyurulaıı, uçucu tavırlı bir
fantezi havasındadır. Keman için çekici,
canlı, durmadan gelişen virtüoz bir
yorumu yansıtan, glissandolarla nefes
alan eser, bir ara a�ır lirik bölmeye
ulaşırsa da çeşitli keman efektleriyle
canlı ve parlak şekilde -adeta bir
konçerto gibi- sona erer. (Süre S')

Çaykovski: Meditation

Peter llyiç Çaykovski'nin 1 878'de
keman ve piyano için "Souvenir d'un
lieu cher" (Sevilen bir yerin anısı)
Çaykovski: Troyka Gezintisi ve
başlı�ı ile besteledi�i Op.42 üç
Sonbahar Şarkısı
parçanın ilki Meditation (Düşünceye
dalış) başlı�ını taşır. Bestecinin keman
Çaykovski 1 875-76 yıllarında Sent
ve
piyano için yazdı�ı tek özgün eser
Petersburg'ta yayınlanan Nuvellist adlı
olan
bu üç parça ilk basımından bu
müzik dergisi için her ay bir parça
yana
kemancıların gözdesi olmuştur.
yazmayı kabul etmiş ve 1 2 parçadan
Eser,
Çaykovski'nin karısından
oluşan bu eser de Aylar (ya da
ayrıldıktan
sonra, Nataşa von Meck ile
Mevsimler) diye anılmış, Op.37a
mektuplaştı�ı
mutlu yıllarda yazılmıştır
olarak numaralanmıştır. Her ayın adını
ve
bestecinin
en
güzel, a�ır ve içli
ve o ayın karakteristik bir unsurunu
sayfalarından
birini
yansıtır.
yansıtan bu parçalar başka çalgılara da
Günümüzde
Glazunofun
orkestra
uygulanmıştır. Bunlardan yedincisi
düzenlemesiyle
de
çalınan
Meditation
Kasım Ayı ve Troyka Gezintisi başlı�ını
aslında
Op.35
keman
konçertosun'nun
taşır. Onuncusu ise nostaljik anlatımlı,
a�ır bölümü olan Canzonetta yerine
a�ırca tempoda ve hüzünlü, çok
düşünülmüş, daha sonra besteci
ezgisel (Andante doloroso e motto
tarafından
be�enilmeyerek Op.42'ye
cantabi le) tempodaki zarif Ekimalınmıştır.
A�ır
ve hülyalı girişten
Sonbahar Şarkısı'dır ve üçlü için
sonra
canlanan
ve kaprisli bir havaya
düzenlenmiştir.
bürünen, sonra yine hüzünlü bir
anlatımla sona eren parçayı, ünlü
Çaykovski: Pezzo Capriccioso
piyanist A. Siloti 1 893'de solo
piyanoya uyarlamıştır.
1 887 yılında viyolonsel için yazılan
eser, "Kaprisli Parça" (Pezzo
Capriccioso) adını taşır. Op.62 eser
sayısını taşıyan ve A. Brandukov'a ithaf
edilen parça ilk kez 7 Aralık 1 889'da
Moskova' da yorumlanmıştır.

Çaykovski: Vals ve Dans
Çaykovski'nin 1 882'de Op.S I "Altı
Parça" olarak yazdı�ı ve 1. Zhenton'a
ithaf etti�i albümün sonuncu bölümü
Duygulu Vals (Valse Sentimentale)
adını taşır. Napoli Dansı ise 1 879'da
yazılmış Op.39, 24 parça arasında yer
alır.
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ÖZCAN U LUCAN,

keman violin

BIRSEN U LUCAN,

piyano piano

--------�--

ÖZCAN ULUCAN

1 973 yılında Bulgaristan'ın Şumnu
kentinde doıan Özcan Ulucan, keman
çalışmalarına 1 979'da kemancı ve
viyolacı Veselin Spirov ile başladı.
Bulgaristan'da düzenlenen 1 984 Ulusal
Müzik Yarışması'nda ikinci, 1 987'de
Çekoslovakya'daki Kocian
yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl
Bulgaristan'da Şumnu Senfoni
Orkestrası eşliıinde Kabalevski'nin
keman konçertosunu çaldı.
1 989 yılında ailesiyle Türkiye'ye
yerleşen Ulucan müzik eıitimini l .ü.
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Saim
Akçıl ile sürdürdü. 1 99 1 'de ltalya'da
Lipizer keman yarışmasında "En Iyi
Beethoven Sonat Yorumu" özel
ödülünü kazandı. Erol Erdinç
yönetimindeki l.ü. Devlet
Konservatuarı Orkestrası konserine
solist olarak katıldı. 1 992'de
Avusturya Hükümeti'nin bursu ile
Salzburg Uluslararası Yaz
Akademisi'nde Jean-Jacques Kantorov
ve lgor Oistrah ile çalıştı. Ertesi yıl
Türk Eıitim Vakfı'nın bursu ile
londra'ya giden Özcan Ulucan
eıitimini, Guildhall Müzik Okulu
Lisansüstü Solo Çalışmaları
bölümünde Prof. Neaman ile
sürdürmektedir.
•

Johann Sebastian Bach ( 1 685 -1 750)

Solo Keman için Sonat No.2, La Minör BWV 1 OOJ'den 2 Bölüm
Two Movemencs from the Sonata for Sola Violin No.2 in A Minor, BWV1003

Grave
Fuga

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-182 7)

Sonat, Do Minor Op.30 No.2 Sonata in C Minor Op.30 No.2
A 1/egro con brio
Adagio cantabile
Scherzo. Allegro
Fina/e. A 1/egro

Camille Saint-Sae·ns ( 1 835 - 1 92 1 )

Introduction et Rondo Capriccioso, Op.28
Andante malinconico-AIIegro ma non troppo
9.7. 1 994, ITÜ G Anfısi, Maçka,

1 1 .00 !TU Concerr Hall G, Maçka, 1 1 .00 am

Katkılarından dolayı /TO K0LT0R VE SANAT BIRLIG/'ne tejekkiir ederiz.
We are grateful to !TO KOLTOR VE SANAT BIRLIGI for their contribution.

• Born i n 1 97 3 in Sumen, Bulgaria,
Özcan Ulucan started to study violin i n
1 979 w i t h violonist and viola player
Veselin Spirov. He won the second prize
in Bulgaria at the 1 984 National
Competition and i n 1 987 the first prize
at Kocian Competition in
Czechoslovakia. I n the same year he
performed Kabalesvki's violin concerto
with Sumen Symphony Orchestra.
In 1 989 he emigrated to Turkey with
his family and continued to study violin
with Prof. Saim Akçıl i n the I. U. State
Conservatoire. In 1 99 1 he won the
"Best l nterpretation of Beethoven
Sanata" special award at Lipizer violin
competition i n ltaly and was the solaise
of the State Conservatoire Orchestra's
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concert conducted by Erol Erdinç. In
1 992 he attended the Salzburg
International Summer Academy, with a
scholarship granted by the Austrian
Government, where he worked with
Jean-Jacques Kantorov and Igor
Oistrach. Next year he went to London
with the Turkish Education
Foundation's scholarship to study at the
Guildhall School of Music where he
continues to work with Prof. Neaman.

Bach: Sanat No.2
1 9. yüzyıl bestecilerinin bile yalnızca
etüd amacıyla yazıldıtım sandıkları
Bach'ın solo keman sonatları, ancak
kemancı J. Joachim ile konser
salonlarındaki degerli yerine
ulaşmıştır. Bach'ın Köthen'de prens
Leopold'un sarayında görevi sırasında
yazdıgı bu eserler "Bas eşliksiz keman
için 6 solo" başlıgını taşır. Bach'ın
Alman ve !talyan solo keman
stillerinin, teknilinin yeni bir sentezi
olarak yarattıgı ve bugün bile
aşılamayan bu sonatların ikincisi de
(BWV 1 003), diger solo sanatlar gibi,
ltalyan kilise sonatı (Sanata da Chiesa)
biçiminde dört bölümden oluşur; ve
agır-hızh-agır-hızlı şemasına uyar. Bu
sonatın ilk bölümü 4/4'1ük ölçüde,
geniş ve agır (Grave) tempodadır ve
zengin figürlerle süslüdür. Onu izleyen
2/4'1ük ölçüdeki Füg (Fuga) ise çabuk,
ancak buruk bir anlatımdadır.
(Süre 1 2')

Bu iki temanın oluşturdu� kentrast
kemanın katkısıyla pekiştirilir.
Beklenenin aksine gelen kemanın
yansıttıtı marş biçimi tema piyanonun
teksesli eşiili ile gelişir. Bir anda roller
detişir ve iki çalgı birbirine yaklaşır.
Güçlü bir kadans gelişime
(developman) geçişi hazırlar.
Yine 4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüme
(Adagio cantabile) kemanın sakin ve
olatanüstü güzellikteki şarkısı
egemendir. Iki kez sert akorlarla bu
şarkı kesilir, fakat keman yine sakin
liedini duyurur.
3/4'1ük ölçüdeki 3. Bölümde (Scherzo.
Allegro) Do Majör tondaki sevimli ve
akıcı tema, ritmik agırlıkların
vurgulanması ile bir çeviklik kazanır.
Kemanın dans eden triyoleleri bu
bölümün renkliligini arttırır.
Scherzo'ya baglı olan trio bir karşıtlık
getirmez, aksine Scherzo'yu daha
geliştirir. Baslarda beliren ciddi bir
kanon, dengesini -ancak bir kaç ölçü
süren Adagio dışında- korur.
4/4'1ük ölçüde ve Do Minör tondaki 4.
Bölüm (Finale. Allegro) birinci
bölümün tam bir eşdegeridir.
Dramatik şekilde beliren finalde
etkileyici motiflerin sıralanmasından ve
tatlı, hafif Do Majör tonda
agırlaşmasından sonra çılgınca bir Do
Minör Coda ile eser sona erer.
(Süre 29')

Saint Saens: G iri ş ve Rondo
Keman için pek çok eser besteleyen

Beethoven: Sanat
Beethoven Op.30 olarak 1 802'de
yazdıgı üç keman sonatını da Rus çarı
1. Aleksander'e ithaf etmiş, fakat çar
Beethoven'i bundan ötürü ancak
I S I S'te ödüllendirilebilmiştir. Bu üç
eserden ikincisi Do Minör tondaki
Sanat, bestecinin bu tondaki diter
eserleri gibi tutkulu ve dramatik bir
havadadır.
4/4'1ük ölçüdeki 1 . Bölüm (AIIegro con
brio) piyanonun kısa ve belirgin
sundu� tema ile başlar. (Bu ana
temanın giriş motifini Beethoven 1 O yıl
sonra sekizinci senfonisinin Allegra
vivace bölümünde degişik bir
uygulama ile kullanmıştır). Bundan
sonra beliren yan tema, bu ana
temanın ikinci bölümü olarak gelişir.

Saint Saens'in bu çalgı için en ünlü

eseri Op.28 "lntroduction et Rondo
Capriccioso" (Giriş ve Kaprisli
Rondo) 1 863'de ünlü kemancı Pablo
Sarasate için, bestecinin deyimiyle
"lspanyol Stilinde" yazılmıştır.
Aslında iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki
fagot, iki korno, iki trompet, timpani
ve yaylı çalgılar orkestrası eşlilindeki
keman için yazılan eserde, bazen çok
ateşli biçimdeki tutkuyu, kaprisi
virtüozca kontrol altında tutmala
çalışan solo çalgıya olapnüstü güç
görevler yüklenmiştir. Bu virtüoz
ancak zarif kontrol, bestecinin agır ve
melankolik giriş (lntroduction:
Andante malinconico) ile kaprisli
Rondo (Rondo Capriccioso:
Allegretto ma non troppo) arasında
yarattıgı kentrast ile daha güzelleşir.

Önce kemanın duygulu, tatlı bir
girginlikle duyurdu� -sanki bir
uyuşturucu etkisi veren- agır giriş
gelişerek zarif kadanslarla birden
hızlanır gibi olur. Sonra kemanın
trilleri ve eşlilin sert akoru ile la
Minör tonda, hafif uçucu, kaprisli
Rondo'ya geçilir. Ana tema yine
keman tarafından· sergilenir ve hızlanan
keman, eşiili de canlandırır. Sonra
yine staccato eşlikte keman, bu kez
agırca ve lirik yan temayı duyurur.
Gelişimden sonra eŞiikte yansıtılan
temayı keman alarak hem şiirsel, hem
de kıvrak bir anlatımı sürdürür. Rondo
Coda'da olatanüstü virtüoz pasajlarla
canlı ve güçlü, sona erer ... Hem
orkestra, hem de piyano eşlilinde
yorumlanan eserin piyano partisini
ünlü besteci Georges Bizet
hazırlamıştır. (Süre 9')
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Frederick Chopin ( 1 8 1 0-1 843)
Balad No.2 Fa Majör Op.38 Balade No.2 in F Major Op.38
Noktüm Op.27 No. l Do Diyez Minör ve No.2 Re Bemol Majör
Nocturne Op.27 No. ı in C Sharp Minor and No.2 in D Fiat Major

3 Mazurka Op.63 No. l Si Majör, No.2 Fa Minör, No.3 Do Diyez Minör
3 Mazurkas Op.63 No. ı in B Major, No.2 in F Minor, No.3 in C Sharp Minor

Franz Liszt (181 1 - 1 886)
Apres une lecture de Dante
9.7. 1 994, ITÜ G Anfısi, Maçka, 1 2.00 ITU Concert Hall G, Maçka, 1 2.00 am

10ıtkılarından dolayı /TO KOLTOR VE SANAT BIRLIG/'ne tqekkiir ederiz.
We are grateful to /TV KVLTVR VE SANAT BIRLIGI for their contribution.

• 1 970 yılında Bulgaristan'ın Şumnu
kentinde dog<m Birsen Ulucan altı
yaşında piyano çalmaya başladı.
1 984'de girdigi Yama'daki D. Hristov
Müzik Okulu'nda E. Zvetkova ile
egitim gördü ve 1 987'de Varna
Uluslararası Varna Yaz Akademisi
ihtisas kurslarına katıldı. 1 989'da
konservatuarı pekiyi dereceyle bitirdi.
Bulgaristan'da katıldıgı çeşitli ulusal
yarışmalarda birincilik ve ikincilik
ödülleri kazandı. Aynı yıl ailesiyle
birlikte Türkiye'ye göç etti ve
egitimine I.Ü.Devlet
Konservatuarı'nda Prof. Meral Yapalı
ile devam etti. 1 990'da pekiyi
dereceyle mezun oldu ve aynı
kurumda ögretim görevlisi olarak
çalışmaya başladı.
1 992'de Avusturya Hükümeti'nin
bursu ile Salzburg Uluslararası Yaz
Akademisi'nde D. Başkirov ile çalıştı
ve akademi konserine katılmaya hak
kazandı. 1 993'de "Cambridge
Academy of English"in bursunu
kazanarak Cambridge'de bir resital
verdi. Aynı yıl Türk Egitim Vakfı'nın
bursu ile Londra'ya giderek Guildhall
Müzik Okulu'nda Joan Havill ile
çalışmaya başladı.
Türkiye'de Erol Erdinç yönetimindeki
l.ü. Devlet Konservatuarı ögrenci
Orkestrası konserlerine katıldı, resital
ve oda müzigi konserleri verdi.
• Born i n

1 970 in Sumen (Bulgaria)

Birsen Ulucan started to play the piano

at the age of six. In 1 984 she entered D.
Hristov Music School in Varna and
studied with E. Zvetkova and graduated
in 1 989 with honours. In 1 987 she
attended Master dasses at the Varna
International Summer Academy. She
won fırst and second prizes in several
national competitions in Bulgaria. I n
the same year she emigrated t o Turkey
with her family and started to work
with Prof. Meral Yapalı at the Istanbul
University State Conservatoire. She
graduated in 1 990 with honours and
started to work in the same i nstitution
as a teacher.

·
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In 1 992, with a scholarship granted by
the Austrian Government, Birsen
Ulucan attended the Salzburg
International Summer School where she
worked with D. Bashkirov and was
selected to take part in the academy
concert. In 1 993 she gave a recital in
Cambridge with a scholarship of the
"Cambridge Academy of English''. The
same year she went to London with the
Turkish Education Foundation's
scholarship and started to study with
Joan Havill at the Guildhall Music
School. .
Birsen Ulucan participated in concerts
of the I. U. State Conservatoire Student
ürehescra conducted by Erol Erdinç and
also gave recitals and played with
chamber orchestras.

Chopin: Balad N o.2
Chopin'in arkadaşı Polonyalı şair A.
Mickiewicz' den esinlenerek
besteledili baladların ikincisi Op.38
Fa Majör Balad 1 836- 1 839 yılları
arasında yazılmıştır. Chopin,
eserlerini belenen ve bunu çıkardılı
müzik dergisinde belirten Schumann'a
ithaf ettili bu baladında Switez
efsanesinden yararlanmış; Rus
istilacılardan kurtulmak için göldeki
batmış kentte çiçek haline dönüşen
kızları canlandırmış; böylece, bir halk
ezgisi tarzında başlayan balad
romantik piyano edebiyatının en
belirgin örneklerinden biri olmuştur.
Eserde, girişteki ezgiye eşlik eden
sallantılı ritmin, sudaki bu çiçeklerin
dalgalanışını ve çok hızlı, ateşli (Presto
con fuqco) tempoyla da rusların
gelişini yansıttılı öne sürülür. Ateşli
ve sinirli (Agitato) bir bölmeden
sonra da sakinleşen müzikte şair söz
alır ve büyülenmiş kızların zarif ezgisi
duyurulur. (Süre 8')

Chopin: 2 Noktürn
Chopin 1 834-3S yıllarında yazdılı ve
Kontes d'Apponyi'ye ithaf ettili bu
Op.27 iki Noktürn ile bu dalda
zirveye ulaşmış olarak delerlendirilir.
Atırca (Larghetto) tempodaki,
4/4'1ük ölçüdeki Op.27 No. l Do
Diyez Minör Noktürn daha ilk
ölçülerinde karanlık, buruk havasını
hissettirir. Bu hava majör tona

dönüşünce biraz teselli bulur gibi
olur; ancak giderek artan bir
huzursuzlukla aşırı bir tutkuya ulaşır.
Tekrar bunu izleyen heyecanlı
koşuşturmalar törensel bir havada
son bulur ve oktavlı kadansla
başlangıç teması yansıtılır. Sekiz
ölçülük kısa, yeni bir teselli edici
motiften oluşan Coda majör tonda
noktürne son verir.
(Süre S')
Bu eserin kardeşi olarak nitelenen
Op.27 No. l Re bemol Majör
Noktürn ise aşk şarkılarıyla bezeli
mehtaplı bir gece gibidir. Tüm tını
unsurlarının delerlendirildili eserde
akıcı 1 6'1ık notaların tutkulu telaşı
bile pastoral bir hava oluşturur.
Seslendirilen zarif şarkı minöre
dönüşünce başka bir partiyle teselli
bulur. Kurala ters olarak Chopin, ana
temanın ikinci kez ortaya çıkışını
pianissimo (çok hafif) ve tek telde
pedalı öngörerek (una corda)
duyurur; bunu zengin süslemelerle
ve aniden beliren bir modülasyonla
La majörde işler, sonra parlak bir
gelişimle, kromatik yükselen basların
yardımıyla yolunlulu artırır.
Temanın üçüncü kez tekran ise
güçlü (forte) biçimde sergilenir;
Coda'nın yarattılı büyülü
atmosferden sonra da partiler
birbiriyle ustaca kaynaşır ve Noktürn
gecenin sakin tınısıyla sona erer.
(Süre 4')

Chopin: 3 Mazurka
Chopin'in 1 846'da besteledili Op.63,
onun hayattayken yayınladılı son
Mazurka'lardır. Kontes
Czosnowska'ya ithaf edilen No. l Si
Majör, No.2 Fa Minör ve No.3 Do
Diyez Minör tonlardaki bu üç
Mazurka'dan özellikle sonuncusu
hüzünlü ezgisiyle seçkinleşir. Bu ezgi
ayrıca Macar besteci Bela Bartok'un
"Chopin'in Polonya köylüleriyle
gerçek bir ilişki kurmadılını ve onun
Mazurka'larının yalnızca suni ve
ekzotik birşeyleri yansıttılı için
temelinin ulusal topraktan
kaynaklanmadılı" savını çürütecek
güzelliktedir. Ayrıca birçok yazar da
onun, halk ezgilerini kaynalında
incelendilini, hatta bir kadın halk
şarkıcının söyledili Mazurka'yı

cebinden kalıt çıkartarak notaya
aldılını belirtir.

Liszt: Apres une lecture de Dante
Franz Liszt, beraber yaşadılı Kontes
d'Agoult ile 1 838 yılında ltalya'ya
yaptılı yolculutun anılarını ve ltalyan
sanatının onda bıraktılı etkileri
''Annees de Pelerinage-ll Annee:
ltalie" (Yolculuk yılları-lkinci yıl: ltalya)
başlıklı ve yedi bölümden oluşan
eserinde yansıtmıştı. Önce piyano
eşlilinde tenor için yazdılı bu müzik
izlenimleri, solo piyano için 1 8S8'de
yayınlandı. "Sonat biçiminde FanteziDante'yi okuduktan sonra" başiıiını
taşıyan sonuncu ve en önemli bölüm,
1 837'deki bir taslalında, Dante'nin
"Ilahi Komedya" adlı eseri üzerine bir
senfonik fantezi şeklinde
düşünülmüştü. Gerçekten de Liszt
burada piyano için adeta orkestral
renkler taşıyan bir senfonik şiir
yaratmış, bu çalgıyı bir orkestra gibi
delerlendirmiştir.
"Dante Sonatı" adını da taşıyan
bölümde yorumcu teknik güçlükler
yanında her orkestra çalgısının rengini
ve üslubunu duyurmak için fantezisini,
hayal gücünü kullanmak gibi zor bir
görev de yüklenmiştir. Bölümde
cehennem ve lanetiilere yapılan
işkencelerin anlatımıyla umutsuz iki
sevgilinin aşk episodu ilginç bir tezat
oluşturur. Üçlü aralıklarla yükselen ilk
tema cehennem yargıcının çalrısıdır.
Onu, işkenceyle korku içinde kalan
ruhların kromatik şekilde dönüp
dolaşan teması izler. Ikinci bölmede bu
karışıklık oktavlarla sunulan ilahi bir
koral ile durulur. Bestecinin "Aşk
rüyası" adlı parçasına benzeyen bir
ezgi, kötü kaderli aşık çifti canlandırır.
Korku ve çıllıkları belirten
motiflerden sonra gelen üçüncü
bölmede trillerin başlattılı sakin ve
huzurlu giriş, bir zafer havasıyla sürer.
Gittikçe artan gök gürültüsü gibi sesle
cehennemin kapısı kapanır. (Süre I S')
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TH E SWI N G LE S I N G E RS
SARAH EYDEN, soprano

SWINGLE SINGERS

MICAELA HASLAM, soprano

-------ı
KIMBERLEY AKESTER. alto
--::-:-::--:
ı
-
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HEATHER CAIRNCROSS, alto

-------,
MORRIS, tenor
-----------DAVID
---------------�
---JONATHAN RATHBONE, tenor
MARK WILLIAMS, bas bass
NICHOLAS GARRETT, bas bass

Gioacchino Rossini (1 792-1 868)
Sevil Serberi Operası Uvertürü Overture from Barbieri di Siviglia
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Johann Sebastian Bach ( 1 685 -1 750)
Org için Füg, Sol Minör Fugue for Organ in G Minor
(Düzenleme Arranged by: Parry)

Üç Partili lnvention Three-part lnvention
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Franz Schubert (1 797-1828)
Der Erlkoenig (Düzenleme Arranged by: Williams)
Robert Schumann (1810-185 6)
Dein Angesicht (Düzenleme Arranged by: Williams)
Er der Herrlichste von Alien (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Peter Warlock (1894-1 930)
Twelve Oxen (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Rest Sweet Nymphs (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Pretty Ring Time (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Wolfgang Amadeus Mozart (1 756-1 791)
Un' Aura Amorosa (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Rondo alla Turca (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Richard Wagner ( 1 8 1 3 - 1 883)
Valküre'lerin Uçuşu The Ride of the Valkyries
(Düzenleme Arranged by: Williams)

Ara lntermission

• Swingle Singers, 28 yıl önce Paris'te
başlamış olan alışılmamış bir müzik
gelenetini bugün hala başarıyla
.sürdürmektedir. 1 963'de Ward
Swingle, klasik ve Barok repertuara
dayalı olan Swingle Singers'ı kurdu.
1 970'1erin başında Paris'te grubun
dalılması üzerine Ward Swingle
Londra'ya dönerek bu sefer klasik
etitim görmüş Ingiliz şarkıcılardan
oluşan yeni bir grup kurdu ve bu yeni
topluluk ona, romantik bestecilerin
yanısıra sevilen caz parçaları ile pop
klasiklerini de ilave ederek repertuarı
genişletme olanatını verdi. Ward
1 984'de gruptan ayrılarak Amerika'ya
döndü, bir dizi seminer ve
konferanslar vermeye başladı. Böylece
delişik ve yeni bir tip müzik söylemek
isteyen yeni üyelerin ortaya çıkmasıyla
topluluk gittikçe güçlenmeye başladı.
Dinleyiciler bugün, Swingle Singers'ın
konserlerinde 28 yıldır "A Capella"
müzitin sınırlarını sürekli olarak
genişleten bir gruptan bekledikleri
herşeyi bulabilmektedirler.
Toplulutun iki saate süren A Capella
gösterileri sırasında sundukları çeşidi
müzik türlerini içeren geniş yelpaze
hem dinleyicileri, hem de müzikçileri
aynı biçimde heyecanlandırmaktadır.
Swingle Singers'ın Beades'dan Porgy
ve Bess'e ve Ravel'in "L'Enfant et Les
Sortileges"i kapsayan geniş bir
repertuarı yorumlayabilmesi
toplulutun Londra Senfoni, Kraliyet
Filarmoni, Boston Pop Orkestrası gibi
birçok orkestra ile konserler
vermesini satlamıştır. Topluluk ayrıca
çatdaş müzik alanında da Luciano
Berio'nun kendileri ve New York
Filarmoni için bestelemiş oldutu
"Sinfonia"yı Pierre Boulez
yönetiminde yorumlamıştır. 1 990'da
ise, Azio Corghi'nin bir operası olan
"Biimunda"yı Milano La Scala Opera
Toplulutu ile birlikte ilk kez, başarıyla
seslendirmiş ve bu olay Avrupa'da
büyük yankılar uyandırmıştır.
Dünyanın çeşidi kentlerindeki caz
kulüplerinde oldutu kadar opera ve
konser salonlarında da gösterilerini
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Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Slav Dansı Slavonic Dance
(Düzenleme Arranged by: Williams)

Rusalka Operası'ndan Ay Şarkısı Song t o che Moon from Rusalka
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Geleneksel Traditional
Star of the County Down (Düzenleme Arranged by: Parry)
Salley Gardens (Düzenleme Arranged by: Parry)
What Shall We Do With a Drunken Sailor? (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Roger Quilter ( 1 87 7-1 953)
Come Away Death (Düzenleme Arranged by: Williams)
O Mistress Mine (Düzenleme Arranged by: Williams)
Blow Blow Thou Winter Wind (Düzenleme Arranged by: Williams)
Johann Sebastian Bach
Sol Teli Üzerine Arya Air on a G-Srring
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Piotr 1. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840-1 893)
1 8 1 2 Uvertü rü 1 8 1 2 Overcure
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

1 9.6. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Sr. Irene Church, 7 .00 pm
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sergileyen Swingle Singers, müziıin
sınırlarını aşarak bunların yıkılmasına
katkıda bulunmaları nedeniyle Johnny
Dankworth ve Cleo laine tarafından
konulan "All Music Award"ı almıştır.
1 992'de I SO'den fazla konser veren
topluluk 1 993'de Amerika, Yunanistan,
Portekiz, ltalya, japonya, Taiwan,
Singapur ve Almanya'ya turneler
yapmış, televizyon programiarına
katılmıştır.
Newcastle upon Tyne'da doıan
Micaela HASLAM, okulu bitirdikten
sonra çeşitli topluluklarda piyano,
fagot, keman, blok-flüt, bas gitar çaldı
ve şarkı söyledi. Manchester'de
Chethams Müzik Okulu'nda fagot
eıitimi gördü ve piyano sınıfından
mezun oldu. Iki yıl sonra da
Manchester Üniversitesi'nde blok-flüt
resitalieri vermeıe başladı. Daha
sonra Kraliyet Müzik Akademisi'nde
şan eıitimi gördü. Swingle Singers'e
katılmadan önce Ingiltere ve kıta
Avrupası'nda erken ve çaıdaş müzik
konserleri verdi.
Annesi tanınmış bir şarkıcı ve artist
olan Kimberley AKESTER Grimsby'de
doıdu, Chethams Müzik Okulu'nda
flüt ve piyano eıitimi gördü. Ötrenimi
sırasında kabare müzitinden çatdaş
müzite uzanan çeşitli etkinliklere
katıldı. 1 984'de Ulusal Gençlik Korosu
ile Amerika turnesine çıktı. Okulu
bitirdikten sonra yaz tatillerinde
Ispanya'nın güneyinde ve
Cebelitarık'taki tatil köylerinde
piyanist ve şarkıcı olarak çalıştı. Daha
sonra londra'da Guildhall Müzik
Okulu'nda şan ve piyano etitimi
gördü; okulda iken "Taking the Sun"
adlı bir rock grubunda şarkı söyledi.
Okulu bitirdikten sonra 1 99 1 'de
Swingle Singers'e katıldı.
Flütçü olmak isteyen Heather
CAI RNCROSS, şarkı söylemeye
gerçekten yetenekli oldutunu
aniayarak "My Fair lady" ve
"Cabaret" gibi müzikallerde önemli
roller oynadı. Guildhall Müzik ve
Drama Okulu'nda etitim görmesine
karşın, caza olan büyük tutkusu
Guildhall Caz Toplulutu'nun yanısıra
güney Ingiltere'deki çeşitli caz
gruplarına katılmasına neden oldu.
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Okulu bitirdikten sonra Opera
Factory'nin !sviçre ve Avustralya
turnelerine katıldı; Londra'da Queen
Elizabeth Hall'da sahneye çıktı.
1 987'de Brüksel/Beston Opera
tarafından ısmarlanan yeni bir operada
oynamak üzere Belçika'daki Jan Fabre
Topluluıu'na katıldı. 1 988'den beri
Swingle Singers'ın üyesidir.
Müzikle yakından ilgilenen bir aileden
gelen Sarah EVDEN'in babası Kraliyet
Topçu Bandosu'nda trompetçiydi.
Surrey'deki okul yılları boyunca
piyano ve şan eıitimi gördü, birçok
tiyatro oyununda rol aldı. Okulu
bitirdikten sonra yöresel bir caz
üçlüsünde şarkı söyledi. Müzik
yönetmeni olarak dört sesli bir koro
ile Ingiltere'de turneler yaptı. Daha
sonra Londra'da Guildhall Müzik
Okulu'nda caz eıitimi gördü. 1 993
yılında Swingle Singers'a katıldı.
Dört yaşında şarkı söylemeye
başlayan David MORRIS, koro üyesi
olarak Papa'nın önünde söyledi ve
Yılın Koro Çocuıu yarışmasında
ikinci oldu. Okulda iken Güney Pasifik
müzikalinde teımen Cable, Batı
Yakasının Öyküsü'nde de Tony
rollerini oynadı. Kraliyet M üzik
Akademisi'nde eıitim görmek üzere
burs kazandı; televizyon ve radyoda
kayıdar yaptı, Ingiltere ve Avrupa'da
oratoryolarda söyledi. 1 992'de okulu
bitirdikten sonra Swingle Singers'e
katıldı. Şarkı söylemenin dışında
piyano, gitar, klarnet ve saksofon
çalmaktadır.
Coventry Katedrali korosunda şarkı
söylemeye başlayan Jonathan
RATHBONE daha sonra
Cambridge'de Christ Koleji için burs
kazandı. Orada matematik ve
akışkanlar dinamiıi okudu, sonra
Londra'da Kraliyet Müzik
Akademisi'nde şan ve bestecilik
eıitimi gördü. Cambridge'deyken
sahnelenen Flame (Alev) adlı bir
müzikal ile Oscar Wilde'in The Selfısh
Giant (Bencil Dev) adlı eserine
dayanarak bir de çocuk müzikali
yazdı. 1 984'de Swingle Singers'e
katılmadan önce St. Bride Korosu'nda
şarkı söyledi ve beste yaptı. Swingle
Singers'in müzik yönetmeni olan

Rathbone aynı zamanda başka
topluluklar için de vokal
düzenlemeler yapmaktadır.

for everyone - their dazzli ng
presentation of a kaleidoscope of
musical genres astounds audiences and
fellow musicians alike. Their repertoire

Büyükbabası da profesyonel şarkıcı
olan Mark WILLIAMS, Bath'daki okul
döneminde bir ritm ve blues
topluluıunda bas gitar çaldı; daha
sonra Ulusal Gençlik Tiyatrosu'na
katıldı. Okulda piyano çalmaya başladı
ve bu dalda eıitim görmek üzere
Kraliyet Müzik Koleji'ne girdi. Bu
sırada şarkı söylemeye daha fazla
yeteneıi olduıunu aniayarak Trinity
Müzik Koleji'ne geçti ve bu arada
birçok opei-ada rol aldı, oratoryoda
söyledi; New York'ta katıldııı bir
çaıdaş müzik konserinde solist olarak
Ligeti'nin iki parçasını yorumladı.
1 992 yılında Swingle Singers'e katıldı.

with orchestra includes such
programmes as a Beatles evening, a
delightful Porgy and Bess Medley and
Ravel's "L'Enfant et Les Sortileges",
and brought invitation to perform with
�any of the world' s most famous
orchestras, including London
Symphony, the Royal Philharmonic
and the Boston Pops Orchestra. In the
field of modern music the Swingles
have performed Luciano Berio's
"Sinfonia", written for The Swingle
Singers and the New York
Philharmonic Orchestra, with whom
they performed the work under the
direction of Pierre Boulez. In ı 990 the
group premiered "Blimunda", an opera

Nicholas GARRETT müziıe erken
yaşlarda başladı; piyano, keman ve
org dersleri aldı, Hertfordshire'da
Haileyburn korosunda şarkı söyledi.
Trinity Müzik Koleji'nde şan eıitimi
gördüıü sırada Wolfson Vakfı
ödülünü aldı. Aynı dönemde, Londra
ve civarında müzikallerde oynadı,
oratoryolarda söyledi. 1 992
Temmuzunda mezun olduktan bir ay
sonra Swingle Singers'e katıldı.

• The Swingle Singers today continue

by Azio Corghi w ith La Scala Opera
Company, Milan, winning critica!
acclaim throughout Europe.
Being equally at home in jazz clubs,
opera houses and concert halis the world
over, The Swingle Singers were awarded
the All Music Award, established by
Johnny Dankworth and Cleo Laine for
their contribution for crossing musical
boundaries and for helping to break
down these boundries. In ı 992 The
Swingles gave over 1 5 0 performances
and in ı 993 they appeared in the USA,

a tradition of outstanding musical

Greece, Portugal, Italy, Japan, Taiwan,

achievement that began 28 years ago in

Singapore and Germany.

Paris. In ı 963 Ward Swingle formed
The Swingle Singers with a repertoire

Saralı EYDEN comes from a very

of classical baroque. When the Paris

musical family: Her father was

hased group disbanded in the early

trumpeter in the Royal Artillery Band.

70's, Ward Swingle moved to London

She studied voice and piano throughout

and reformed the group, this time from

her school years in Surrey and was

classically trained English singers. This

involved in many theatre productions.

enabled him to broaden the repertoire

After leaving school, she sang with a

to include romantic composers, jazz

local jazz trio and toured Britain as

geeats and pop classics. In ı 984 Ward

musical director of a four part harmony

Swingle retired from the group and

group. Saralı then went on to study

returned to America to begin a series of

singing at the Guildhall School of Music

lecrures and seminars. New members

in London where she specialised in jazz.

were recruited and the group continued

She joined The Swingle Singers in 1 993.

to grow, always looking for new and
challenging music to sing.

Micaela HASLAM was born in

Today The Swingle Singers show has a

Newcastle upon Tyne, after she left

variety that one would expect to fınd

school she performed in public as singer,

from a group that has been constantly

pianist, guitarist, bassoonist, violinist,

extending the frontiers of a cappella

recorder player and bass guitarist. She

music for all of i ts 28 years. Their two

studied bassoon at the Chethams Music

hours a cappella show has something

School in Manchester and the following
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year gained her piano diploma. Two

Tony in Wesc Side Story. He gained a

theacre roles in and around London. He

years lacer she was giving recorder

scholarship to study at the Royal

graduaced in July 1 993 and joined The

recicals at che Manchester University.

Academy of Music and recorded for boch

Swingle Singers lacer that monch.

Lacer on she scudied singing ac che

celevision and radio as well as

Royal Academy of Music and becween

performing solo oratorio throughout

leaving college and joining The Swingle

England and Europe. He joined The

Singecs, she performed all over Britain

Swingle Singers in 1 992. In addition to

and Europe in concercs of early and

singing he also plays che piano, guitar,

concemporary music.

dariner and saxophone.

Kimberley AKESTER was born in

Jonathan RATHBONE started singing

Grimsby where her morher is a well

as a choirboy at Coventry Cathedral and

known singer and accress. She scudied

lacer won a choral scholarship to Christ's

fluce and piano at Chechams in

College, Cambridge. Having obtained a

Manchester. While she was chere she

degree there in mathematics and fluid

was involved in a wide range of singing

dynamics, he moved to London and

activities, from cabarec to concemporary

scudied at che Royal Academy of Music

music. She joined che National Youch

where he specialised in singing and

Choir wich whom she toured che USA

composicion: He wroce a musical called

in 1 984. Afcer she !efe school she earned

Flame which was performed whilsc he

money in che holidays by singing and

was at Cambridge, and a children's

accompanying herself on che piano in

musical based on Oscar Wilde's The

hocels in the south of Spain and

Selfish Gianc. He also sang and wroce

Gibraltar. She went on to study singing

music for Sc. Bride's Choir, Fleec Sereec

and piano at the Guildhall School of

before joining che Swingle Singers in

Music in London and while she was

1 984. He is Musical Director of the

chere she sang with a rock band called

Swingle Singers and not only arranging

"Taking the Sun". She joined The

muc h of their new material but is also in

Swingle Singers in 1 99 1 , just after

great demand as a vocal arranger for

leaving college.

many other groups.

Heacher CAIRNCROSS wa5 inicially

Mark WILLIAMS comes from a musical

going to be a fluce player, buc
discovered she had a calenc for singing,
performing in many musicals including
lead roles in My Fair Lady and Cabarec.
Alchough classically crained ac che
Guildhall School for Music and Drama,
her love of jazz !ed her to perform with
che Guildhall Jazz Band and in many
jazz clubs at che south of England. On

Rossini: Sevil Serberi Uvertürü
Ünlü ltalyan opera bestecisi Ressini'nin
en tanınmış eseri 1 8 1 6'da, üç hafta
içinde yazdıgı Sevil Berberi'dir.
Olaganüstü melodik yapısıyla ltalyan
komik operasının en güzel
örneklerinden biri olan eserde, genç
Kont Almaviva'nın yaşlı Dr.
Bartelo'nun korumasındaki Rosina'ya
aşık olup onu, berber Figaro'nun
yardımıyla elde etme çabası eglenceli
unsurlarla yansıtılır. Herkesin tanıdıgı
ezgilerle süslü uvertürde bir anda
beliriveren ana tema, 4/4'1ük ölçüdeki,
canlı ve neşeli (AIIegro Vivace)
temposu ile şen ve şakacı sürer.
Noktalı tremolalarla kesik kesik
tekrarlanan süprizli girişten sonra,
Rossini'ye özgü zarif temalarla gelişen
uvertürü, besteci asıl uvertür
kayboldugu için sonradan çabucak
yazmıştır.

Bach: Füg

Büyük bir org ustası olan Bach'ın 1 7 1 723 yılları arasında yazdıgı Sol Minör
family. His grandfacher was also a
Füg, önce Köthen'de klavyeli çalgı için
professional singer. He wenc to school i n tasarlanmış, sonra da Leipzig'te
bugünkü şeklini almıştır. Çözülmüş
Bath where he played bass guitar i n a
rhythm and blues band and lacer became akorlarla, diyatonik dizilerle başlayan
ve büyük bir berraklıkla gelişen 1 5 1
a member of the National Youch
ölçülük bu füg, iki, ya da üç sesli olarak
Theatre. Whilsc at school he scarced to
durmadan ilerler; ancak sona dogru
study piano and lacer wenc to the Royal
çokseslilikten uzaklaşarak, sakin akışla
College of Music. Whilst there, he
realised that his erne vocation was as a
sona erer.

leaving college she joined che Opera

singer. He chen scudied singing at

Factory with whom she toured

Trinicy College of Music, during w hi ch

Switzerland and Auscria and also

time he performed many operatic roles

performed ac London' s Queen Elizabeth

and oratorios including a concert of

Hall. In 1 987 she joined Jan Fabre's

concemporary music in New York

Company in Belgium for a new opera

where he was soloisc in cwo pieces by

commissioned by che Brussels/Boston

Ligeti. He joined The Swingle Singers

Opera. Cairncross joined The Swingle

in 1 992.

Singers in 1 99 1 .
Nicholas GARRETT has been involved
David MORRIS scarced singing at che

in music from early age, studying piano,

age of four. As a choirboy he sang for

violin, organ and singing at Haileybury

che Pope and came second in che

in Hercfordshire. He concinued his

Choirboy of che Year

singing studies at Trinity College of

compecicion.Whilsc ac school he

Music where he gained a Wolfson Trust

performed in several musicals including

award. During his rime chere, he

the part of Lt Cable in South Pasific and

performed many oratorios and music

Bach: lnvention
Bach 1 723 yılında yazdıgı "lnvention'lar
ve Sinfonia'lar" adlı klavye eserinin ön
sözünde, "Klavye meraklılarının,
ögrenmeye istekiiierin yalnızca teksesle
degil, iki sesli, sonra da ilerleyerek üç
sesli çalmayı ögrenmelerini"
ögütlemiştir. lcat, buluş anlamına gelen
ve fantezi, ya da lmpromptü'lere
behzeyen lnvention'lardan 30 tane ( 1 5
iki sesli, 1 5 üç sesli) yazan Bach bunları
oglu Wilhelm Friedemann için etüd
olarak öngörmüştü. Bunları klavsen için
degil de, o zamanın şarkı unsurunu
(cantabile) yansıtılabileiı tek çalgısı,
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klavikord {clavichord) için besteleyen
Bach, müzikolog Albert Schweitzer'e
göre bir bakıma o zamanın sert ve
kesik tınılı klavyeli çalgılarını protesto
etmek için ortaya koymuştu. Üç sesli
lnvention'da da -iki sesliler gibi- aynı
prensip uygulanmış; bir temanın, kendi
başına buyruk ve eşde�erdeki üç ayrı
sesle, aynı ustalıkla yansıtılması
istenilmiştir.

Schubert: Erlkönig
Kelime anlamı, cinlerin, hava
perilerinin kralı olan ve Danimarka
dilinden Almancaya geçen Erlkönig,
Schubert'in en ünlü liedlerinden
birinin adıdır. Herr Olaf adlı
Danimarka baladından esinlenen
Göthe'nin, bir olay üzerine bu şiiri
yazdı�ı anlatılır: Göthe bir akşam
evinin önünden çılgın gibi bir atlının
geçti�ini görür ve ertesi sabah onun,
hasta o�lunu doktora ulaştırma�
çalışan bir köylü oldu�unu ö�renir.
1 8 1 5'te bestelenen bu Lied,
Schubert'in Op. l olarak 1 82 1 'de,
arkadaşlarının yardımıyla basılan ilk
eseridir. Lied çabuk (Schnell)
tempoda, 4/4'1ük ölçüdedir. Önce bu
rüzgarlı gecede babanın o�lunu güvenli
ve sıcak tutarak ada gidişi canlandırılır.
Baba ile çocu�un konuşmaları yansır.
Çocuk, Erlkönig'in -ölümün- kendisini
bekledi�ini anlamıştır. Babanın tüm
u�raşları boşunadır; avluya ulaştı�ında
kollarındaki o�lu artık cansızdır.

Schumann: I ki Lied
Schumann'ın Clara ile evlendi�i yıl olan
1 840'da yazma� başladı�ı Op. l 27
"Beş Lied ve Şarkı" başlıklı dizisinin
ikincisi olan Dein Angesicht (Çehren),
Alman şair Heinrich Heine'nin ( 1 7971 856) dizeleri üzerine bestelenmiştir.
"Çehren öyle sevimli ve güzel" sözleri
sıcak bemol tonalitede
canlandırılırken, "Kırmızı dudaklarını
ölüm öperek solduracak" sözleri
aniden so�uk ve keskin diyezlerle
yansıtılır.
Schumann'ın yine 1 840'da yazdı�ı 1 38
Lied arasında yer alan Op.42 "Kadın
Aşkı ve Kadın Hayatı", Adalbert Von
Chamisso'nun ( 1 78 1 - 1 838) abartılmış
duygusal şiirleri üzerine
bestelenmiştir. Ilk günkü muduluktan

acı sona kadar, kadın aızından erke�e
duyulan aşkı anlatan bu liedlerin
ikincisi "Er, der herlichste von alien"
(Herşeyden üstün o erkek) sözleriyle
başlar, erke�in gözünü bile över;
"Kadının kalbi kırılsa da önemi yok"
cümlesi bu altı kıtalı uzun liedi sona
erdirir.

Warlock: Üç Şarkı
36 yaşında ölen Ingiliz besteci Philip
Heseltine, Peter Warlock adıyla zarif
şarkılar ve oda müzi�i yazmıştır.
Takma adıyla da, özellikle Elizabeth
ça�ı eski müzik örnekleri, lavta
şarkıları, Ingiliz Ayre'leri (Arya) yazan
Warlock, sanatın en yüksek ideallerini
şakacı bir gözle inceledi�i insan yaşamı
ile uyumunu araştırmıştır. Onun
1 928'de yazdı�ı ve çok çalınan Capriol
süitinden başka, 1 00 kadar şarkısı da
ünlüdür. Özellikle Yeats'in şiirlerinin
besteleyen ve kendi karmaşık kişili�ini
yansıtan Warlock, Twelve Oxen ( 1 2
öküz) ve Rest Sweet Nymphs
{Dinlenin tatlı Nimfe'ler) adlı şarkıları
anonim sözler üzerine 1 924'te
yazmıştır. Pretty Ring Time (Hoş
yüzük ça�ı) adlı şarkıyı ise 1 926'da
Shakespeare'ın mısraları üzerine
bestelem iştir.

Mozart: I ki Parça
Bu programda yer alan iki Mozart
parçasının ilki ünlü "Cosi fan Tutte"
operasından, ikincisi ise yine ünlü Türk
marşını içeren La majör (K.33 1 )
piyano sonatından alınmıştır.
Mozart'ın, Lorenzo da Ponte'nin
librettosu üzerine yazdı�ı iki perdelik
"Cosi fan Tutte" (Tüm kadınlar böyle
yapar) adlı komik operası ilk kez 26
Ocak 1 790'da Viyana'da oynanmış,
sözlerinin biraz hafif ve açık olmasıyla
çok eleştiri almıştır. Kadınların
sadakatini konu alan operada iki genç
subay, sevgililerinden emin olmalarına
karşın yaşlı dostları ile iddiaya girer;
kılık de�iştirerek sevgililerini sınar.
Bunlardan Ferrando birinci perdenin
üçüncü sahnesinde -kendisini
tanıyamayan- sevgilisi Dorabella'ya
aşkını açıklar: Un' aura amorosa (Bir
aşk çekicili�i).
1 8 piyano sonatı besteleyen Mozart,
bunlardan yedisini 1 777 Kasımı ile 1 778

Sonbaharı arasında Mannheim ve
Paris'te yazmıştır. Bunlardan en çok
çalınan ve sevilen La Majör Sanat'ın son
bölümü "Ronda alla Turca" (Türk
stilinde Rondo) o �ardaki Türk
etkisini yansıtan, parlak yeniçeri müzi�ini
zarif bir dans halinde sergileyen ve çok
kez tek başına da seslendirilen bir müzik
olmuştur. Bu Rondo'da egzotik La
minör ile savaşçı La majör degişimleri
şeytani bir hızla canlanır. Insan kösleri,
zilleri, flüderi sanki bir orkestra tınısında
duyar gibi olur.

Wagner: Walküre'lerin Uçuşu
Wagner'in Nibelungen Yüzü�ü (Der
Ring der Nibelungen) adını verdi�i ve
28 yılda tamamladı�ı dört operalık
dizinin ikincisi "Die Walküre"
(Walküre'ler) adını taşır. Ilk kez 26
Ocak 1 870 Münih'te sahnelenen üç
perdelik operanın konusu efsane
ça�larında Almanya'da geçer. Wotan
yüzü�ü korumak için tanrıçadan olma
dokuz kızını {Walküre'leri)
görevlendirmiştir. Üçüncü perdenini
girişi, bu savaşçı Walküre'lerin uçan
atları üzerinde toplanmalarını,
gökgürültüleri arasında, orkestranın
tüm gücüyle yansıtması operanın en
ünlü sahnelerindendir ve
"Walküre'lerin Uçuşu" olarak
adlandırılır.

I>vorak: Iki Parça
Topluluk DYorak'tan bir slav dansı ve Ay
Şarkısı adlı parçaları seslendirecek. Ay
Şarkısı, Dvorak'ın yazdılı 1 O opera
arasında bulunan ve günümüzde tek
tanınanı olan Rusalka'dan bir aryadır.
Op. l l 4 numarasını taşıyan ve 1 900'de
bestelenen Rusalka ilk kez Prag'ta 3 1
Mart 1 90 1 'de sahnelenmiştir. Bu üç
perdelik operanın konusu bir masal
dünyasında geçer. Beyaz geyik Rusalka,
ufak göle yıkanmaya gelen bir prense
aşık olunca insan şekline girip ona
sevgisini sunmak ister. Sonu dramatik
biten operanın en ünlü aryası birinci
perdede yeralan Rusalka'nın ay ışıl!nda
yalvaran romansıdır: Ey gümüş ışıklı ay!....
Üç Halk Şarkısı
Swingle Singers bu programda,
üyelerinden Ben Perry'nin düzenledi�i
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"Star of the County Down" (Down
beldesi yıldızı) ile "Salley Gardens"
(Salley bahçeleri) ve yönetmen
Jonathan Rathbone'un düzenledi�,
ayaklar yere vurularak söylenen ünlü
Irianda dans şarkısı "What shall we do
with a drunken sailor"ı (Sarhoş
denizciyle ne yapaca1ız) seslendirecek.

Quilter: Üç Şarkı
Eton Üniversitesi'ni bitiren, sonra da
Frankfurt Hoch Konservatuarı'nda beş
yıl müzik elitimi gören Ingiliz besteci
Roger Quilter ismini ilk kez,
1 900'1erde Crystal Palace'ta kendi
şarkılarından oluşan kanserle duyurdu.
Konserlerde ünlü Ingiliz şarkıcılara
piyanoda eşlik eden Quilter yüzlerce
şarkı dışında sahne müzikleri, koro ve
orkestra eserleri de bestelemiştir.
Yaşamı, havagazı zehirlenmesiyle son
bulan Quilter'in bu programda
seslendirilen üç şarkısı Shakespeare'in
sözleri üzerine 1 90S'de yazdılı Op.6
dizisi içinde yer alır. Bestecinin 1 94445 yıllarında orkestra eşlilini de
hazırladılı bu şarkılar şöyle sıralanıyor:
Come Away Death (Gel Ey Ölüm), O
Mistress Mine (Ey Hanımım), Blow
Blow thou Winter Wind (Es, Es Ey
Kış Rüzgarı).

Bach: Arya
Bach'ın "Sol Teli Üzerine Arya" adıyla
tanınan ünlü parçası aslında No.3 Re
Majör Orkestra Süiti'nin (BWV 1 068)
ikinci bölümüdür (Air). 1 720 yılında
Köthen'de besteledili sanılan eserin
bu aryasını, geçen yüzyılda kemancı
August Wilhelmij çalgısının yalnızca en
kalın telinde (Sol) çalınca daha güzel
ses verdiline karar vererek 1 87 1 'de
bu düzenlemeyi yapmış; bu aryaya daha tiz olan orjinaline göre- daha çok
ün kazandırmıştır.

Çaykovski: 1 8 1 2 Uvertürü
Çaykovski'nin 1 878'de bir sipariş
üzerine yazdılı. ancak "Çok gürültülü;
sevgiyle ve isteyerek yazmadım. Bu
nedenle sanat deleri de çok az
olacak" diye Madam von Meck'e
2örüsünü belirttiti bu uvertür. 1 8 1 2

yakmasını ve sonuçta Rusların zaferini
canlandırır. Besteciye büyük ün
kazandıran ve "Ouverture Solennelle"
(Törensel Uvertür) olarak da anılan
eser, önce barışçı Rus halkını yansıtan
dini bir Rus ezgisiyle sakin havada
başlar. Bunu Fransızların ulusal marşı
Marseillaise'in yankısı izler. Bu iki halkı
temsil eden iki ezgi, savaşın gürültüsü
içinde birbirinin önüne geçmele
çalışır. Top seslerini yansıtan davul
vuruşları sonunda Rusların zaferini
müjdeler. Aslında 1 S dakika kadar
süren eseri, Swingle Singers'in
yöneticisi J. Rathborn ilginç bir
düzenlemeyle sekiz dakikaya indirerek
daha da canlı ve çekici hale sokmuştur.
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THE SWI NGLE S I NG ERS
SARAH EYDEN, soprano
MICAELA HASLAM, soprano
KIMBERLEY AKESTER, alto
HEATHER CAIRNCROSS, alto
DAVID MORRIS, tenor
JONATHAN RATHBONE, tenor
MARK WILLIAMS, bas bass
NICHOLAS GARRETT, bas bass

Gioacchino Rossini ( 1 792-1 868)

William Teli Operası Uvertürü Overture from William Teli
(Düzenleme Arranged by: Latham)

Johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)

Org için Füg, Sol Minör Fugue for Organ in G Minor
(Düzenleme Arranged by: Parry)

Brandenburg Konçertosu No.3'den 1 . Bölüm
lst Movemenc from the Brandenburg Concerto No.3
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Geleneksel Traditional

The Ash Grove (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Joshua Fought the Battle of Jericho (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
My Lord, What a Mornin' (Düzenleme Arranged by: Williams)
Waltzing Matilda (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Danny Boy (Düzenleme Arranged by: Rathbone)

lrving Berlin ( 1 888-1 989)

Puttin' on the Ritz (Düzenleme Arranged by: Parry)
How Deep is the Ocean (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
lsn't this a Lovely Day (Düzenleme Arranged by: Rathbone)

Rossini: Uvertür
Tüm bestecilerin övmede söz biriili
ettili Giyom Teli operasını Rossini
1 829'da Paris'te tamamlamış ve orada
sahnelemiştir. Orta çalda lsviçre'nin
usta okçusu Giyom Teli'in Avusturya
imparatorlulunun zalim valisi
Gessler'e karşı savaşını ve ülkesini
balımsızlıta kavuşturmasını konu alan
operanın uvertürü konser
sahnelerinde de çok sık yer alır.
Dallar arasından güneşin doluşunu
canlandıran etkileyici ezgiyle başlayan
uvertür sonra hızlanarak fırtınayı
yansıtır: Gökgürültüsü ve yalmurla
Alplerdeki gölde bu ürkütücü dota
olayı, aynı zamanda özgürlük tutkusu
sembolleşir. Ikinci alır bölmede ise
lsviçre çobanlarının şükran duası
duyurulur. Bu pastoral anlatım hafifçe
sürerken, zafer sinyalleriyle nefes
kesici marş belirir ve özgürlük,
bayram havasında kutlanır ... ( 1 2 dakika
kadar süren bu uvertür de bu
düzenlemeyle üç dakika kadar
sürmektedir.)

Bach: Füg
(Bakınız Swingle Singers 1. Program)

Bach: Brandenburg Konçertosu No.3
Bach'ın 1 72 1 'de Brandenburg
Kontu'nun siparişi üzerine besteledili
altı orkestra konçertosundan
üçüncüsü (BWV 1 048) yalnızca iki
bölümden oluşur. Iki akorla ayrılmış
olan bu iki bölümün birincisi neşeli
(AIIegro) tempoda üç notalı bir fıgürle
başlar; tüm bölüm bu görkemli,
senfonik aksanlı fıgür üzerine
kuruludur. Tema, sesten sese
geçerken daima ön plandadır. Yan
temadan sonra giriş tuttisi yeniden
duyurularak bölümü sona ulaştırır.

Richard Wagner ( 1 81 8- 1 883)

Valküre'lerin Uçuşu The Ride of the Valkyries
(Düzenleme Arranged by: Williams)

Ara Incermission

Beş Halk Ezgisi
lik bölümde yeralan beş halk
ezgisinden, The Aslı G rove (Dişbudak
korusu), Joshua Fought the Battle of
Jericho Ooshua Eriha savaşında
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john Lennon (1 940-1 980) 1 Paul McCartney (1 942-)
Fool on the Hill (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Penny Lane (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Lady Madonna (Düzenleme Arranged by: Canning)
Blackbird-I will (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Stephen Foster ( 1 826-1 864)
Stephen Foster Medley (Düzenleme Arranged by: Rathbone)
Duke Eliington (1 899- 1 9 74)
lt Don't Mean a Thing (Düzenleme Arranged by:

Parry)

Ned Washington ( 1 90 1 - 1 976) 1 Victor Young (1 900-1 956)
My Foolish Heart (Düzenleme Arranged by: Williams)
Geleneksel Traditional
Cachapaya (Düzenleme Arranged by: Mealing)
Henry Mancini (1 924-)
Pink Panther Theme (Düzenleme Arranged by: Williams)
Piotr 1. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840-1893)
1 8 1 2 Uvertürü 1 8 1 2 Overture
(Düzenleme Arranged by: Rathbone)

20.6. 1 994, Aya Irini Müzesi, 1 9.00

Et'ts PiLsEN

Sr.

Irene Church, 7.00 pm
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savaştı), My Lord What a Mornin'
(Tanrım, ne sabah), a�ır Ingiliz vals
ezgisi Waltzing Matilda (Matilda ile
vals) ve ünlü Irianda baladı Danny
Boy'dan sonra lrving Berlin'in üç
şarkısı yeralıyor.

Berlin: Üç Şarkı
Rusya'da do�n Yahudi asıllı Amerikalı
şarkı bestecisi lrving Berlin (lsrael
Balin) gençli�inde sokaklarda şarkı
söyleyerek yetişti; sonra da Çin
mahallesinde şarkıcı garson olarak
çalıştı. 1 907'de besteledi�i ilk şarkısı
basıldı�ı zaman asıl ismi Balin yerine
yanlışlıkla Berlin olarak çıktı�ı için o
adı aldı. Alexander's Ragtime Band'ı
için yazdı�ı müzik ve sözlerle 1 9 1 1 'de
büyük başarı kazandı. Daha sonra
baladları ve revü müzikleri ile tanındı.
Watch your Step ( 1 9 1 4), Ziegfeld
Follies ( 1 927), This is the Army
( 1 942), Annie get your Gun ( 1 946)
gibi 1 6 sahne müzi�i ve White
Christmas ( 1 954), Top Hat ( 1 935),
There's no Business like Show
Business ( 1 954) gibi 1 3 film müzi�i
hazırladı. Onun bu programda yer alan
üç şarkısından Puttin' on the Ritz
(Cafcaflı davranış) 1 929'da çevrilen
aynı adlı fılmin melodisidir; How Deep
is the Ocean (Okyanus o kadar derin
ki) 1 932'de yazdı�ı bir şarkıdır; "lsn't
this a Lovely Day" (Ne kadar güzel bir
gün de�il mi) ise Fred Astair ile Ginger
Rogers'ın baş rolünü aynadıkları Top
Hat ( 1 935) filminden alınmıştır.

Wagner: Walküre'lerin Uçuşu
(Bakınız Swingle Singers 1. Program)

Lennon & McCartney: Dört Parça

Swingle Singers bu kez Beatles
toplulu�u üyeleri Lennon ve Mc
Cartney'in dört ünlü şarkısını
söyleyecek: Fool on the hill, Penny
Lane, Lady Madonna ve Black Bird.

Foster: Medley
(Bakınız Swingle Singers 1. Program)

Ellington: lt don't mean a thing
Beyaz Saray'da kahya olan bir babanın
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o�lu olarak Washington'da do�n ve
Ragtime piyanistlerinden etkilenerek
1 7 yaşında profesyonel müzik
yaşamına atılan Amerikalı zenci caz
bestecisi, orkestra şefi ve piyanist
Duke (Edward Kennedy) Elligton'u
herhalde tüm müzikseverler tanır.
Gloucester Dükü George, bir Londra
konserinde, 1 927'1erden sonra şık
giyimi ile Dük (Duke) olarak
adlandırılan ve yaşamında yokluk
görmeyen Elligton'a, "Bir Dük'ten
di�erine" diye foto�rafını imzalamış,
ancak Gloucester Dükü'nün Ingiltere
Kralı IV. George olarak tahta
çıkmasından daha da önce Elligton caz
dünyasının taçsız kralı olmuş ve bu
müzi�in en önemli bestecisi sayılmıştır.
Kesin sayısı bilinmeyen ancak 6000'i
aştı�ı tahmin edilen besteleri arasında
Satin Doll, Solitude, Sophisticated
Lady, Mood lndigo ve lt Don't Mean A
Thing gibi ünlü kısa parçalar da yer
alır.

Washington 1 Young:
My foolish heart

Daha çocuk yaşta şiir yazan,
yirmisinde ısmarlama şarkı yazarak
hayatını kazanan Amerikalı Ned
Washington 30 yaşlarında Victor
Young ile çalışmaya başlamış, 1 935'te
de Hollywood'a giderek filmler için
şarkı yazmıştır. Bunlar arasında
"When you wish upon a star" ile
Pinokyo ( 1 940) filmiyle ve High Noon
(Kahraman Şerif) filmindeki "Do not
forsake me" ( 1 952) ile Oscar'lar
kazanmış; Victor )'oung ile hazırladı�ı
Stella by Starlight ve My Foolish Heart
ile ününü arttırmıştır.
Victor Young ise müzik yaşamına
orkestra kemancısı olarak ·başlamış,
Avrupa turnesinde iken 1. Dünya
Savaşı patlayınca aranjör olarak
Amerikan caz orkestraları ile işbirli�i
yapmış; Al Johnson, Jim Dorsey, Joe
Venuti gibi müzikçilerle ve Judy
Garland, Deanne Durbin gibi ünlü
artistlerle çalışmıştır. "The Wizzard of
Oz" ( 1 939) filmi ile Oscar kazanmış,
Bing Crosby'nin milyon satan plaklarını
yapmış; Rio Grande ( 1 950),
Scaramouche ( 1 952), The Greatest
Show on Earth ( 1 952), Three Coins in
the Fountain ( 1 954), Around the
World in 80 Days ( 1 956) gibi filmleri

arasında ço�u ödül almıştır. Young
uzun yıllar Ned Washington'un sözleri
üzerine bestelemiştir.

Mancini: Pembe Panter
Ünlü film müzikçisi Amerikalı besteci
ve orkestra şefi Henry Mancini küçük
yaşta flüt ve piyano çalışmış, sonra da
Juilliard Müzik okulunda ö�renim
görmüştür. Savaşta Amerikan Hava
Kuvvetleri'nde görev almış, savaş
bitiminde Krenek, Castelnuovo
Tedesco ve Sendrey'den kompozisyon
ö�renmiş; 1 952'den sonra Universal
stüdyolarında film müzi�i işine
başlamış, yüzü aşkın film yapmıştır.
Bunlar arasında Breakfast at Tiffany's
( 1 96 1 ), Days of Wine and Roses
( 1 962), Charade ( 1 963), The Pin k
Panter ( 1 964) gibi filmler ona üç
Oscar ödülü kazandırmıştır.

Çaykovski: 1 8 1 2 Uvertürü
(Bakınız Swingle Singers 1. Program)

ÇlRACAN'DA BİR İTALYAN KLASİGİ:
RISTORANTE BELLINI

İtalyan mutfağının damak tadını taşıdığı estetik,
müziğin ve dekorun eşsiz uyumuyla
Beliini'de bütünleşiyor.
11Size özel yemek bölümleri", seçkinliğinize yaraşan
11Business Lunch" ya da 11Pazar Brunchları"yla Bellini,
zarif çağrışımlarla yüklü nostaljik bir davet.

ÇlRACAN PALACE HOTEL
Kempinski İstanbul
84, Bejiktaj, 80700 Istanbul, Turkey
(0.2 1 2) 259 66 87 nx, 39397 cphk tr
�intfllotels oft.htfl1Jbrld 'ün Türkiye'deki tek üyesi
Bir S Lufthansa Miles & More ortaklıj!ı
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VICTORIA D E LOS ANGELES,
N ICOLAI GEDDA,
G EOFFREY PARSONS,

soprano

tenor
piyano piano

-------r-

VICTORIA DE LOS ANGELES

• Katalan olan Victoria de los Angeles
Barselona'da doldu. Müzik elitimini
Liceo Konservatuarı'nda yaptı ve altı
yıllık elitim süresini üç yılda büyük
başarıyla 1 8 yaşındayken bitirdi. Bu
arada Ars Musicae toplululuna
katılarak liedler, Fransız ve lspanyol
şarkıları, barok ve barok sonrası
bestecilerin eserlerini içeren geniş bir
repertuara sahip oldu.
1 944'de Barselona'daki Palau de la
Musica'da ilk resitalini verdi; birkaç ay
sonra da aynı kentteki Gran Teatro del
Robert Shcumann (1810-1856)
Liceo'da Mozart'ın Figaro'nun Dügünü
6 Düet 6 Duets
operasında kontes rolüyle sahneye
lch denke dein (Sözler Lyrics by Goethe)
çıktı. 1 947'de Cenevre uluslararası
Er und Sie (Sözler Lyrics by Kerner)
yarışmasında birinci oldu ve BBC
In der Nacht
(Sözler anonim. Ispanyolcadan çeviren Anonym lyrics and German rranslarion from Spanish by Geibel) tarafından De Falla'nın La Vida Breve
Tanzlied (Sözler Lyrics by ROckert)
operasındaki Salud rolü için davet
Wiegenlied am Lager eines Kranken Kindes (Sözler Lyrics by Hebbel)
edildi. 1 947'de Paris Operası'nda
Liebhabers Standchen (Sözler Lyrics by Burns)
büyük başarı kazandı ve bu tarihten
Piotr I. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky (1840-1893)
sonra da kariyeri dev adımlarla ilerledi.
5 Şarkı 5 Songs
1 950-5 1 'de Mi lano La Scala' da R.
Mehtaplı Gecede In the Moonlit Night (Sözler Lyrics by Rathaus)
Strauss'un Ariadne Naksos'ta
Baloda At the Bali (Sözler Lyrics by Tolstoy)
operasında baş rol, Kraliyet Operası
Çok Çabuk Unutuldu Forgetting so Fast (Sözler Lyrics by Apouchtin)
Covent Garden'da Mimi, New York
Neden? Why? (Sözler Lyrics by Heine)
Metropolitan'da Gounod'un
Don Juan'ın Serenadı Don Juan's Serenade (Sözler Lyrics by Tolstoy)
Faust'unda Margerite (bu rolü 1 4
Ara lntermission
mevsim boyunca canlandırdı) rolleriyle
sahneye çıktı. Daha sonra Buenos
Aires'de Col6n, Mexico City'de Bellas
Artes, Viyana Devlet Operası, Roma
Operası, Napoli San Carlos, Brüksel La
Monnaie, Kopenhag ve Stockholm
operalarında söyledi. 1 96 1 ' de Wieland
Wagner tarafından Tannhiiuser ile
Bayreuth Festivali'nin açılışını yapmak
üzere davet edildi.
Sanatçının repertuarında Don
Giovanni, Carmen, Sevil Berberi, Acis
ve Galatea, Werther, Pelleas ve
Melisande, Lohengrin, Usta Şarkıcılar,
La Traviata, Simon Boccanegra, Dido
ve Aeneas, Cavelleria Rusticana,
Palyaço gibi birçok operanın yanısıra
Puccini'nin Mimi ve Butterfly'i ile
Massenet'nin Manon gibi başroller de
bulunmaktadır. Victoria de los Angeles
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7

Manuel de Fa/la (1 876-1 946)
lspanyol Halk Şarkısı 7 Spanish Folk Songs
El Pano Moruno
Seguidilla Murciana
Asturiana
jota
Nana
Canci6n
Polo

Gabrie/ Faure ( 1 845-1 924)
2 Düet 2 Duets
Pleurs d'Or (Sözler Lyrics by Samain)
Puisqu'ici Bas Tout Ame (Sözler Lyrics by Victor Hugo)
Camille Saint-Saens (183 5 - 1 92 1 )
2 Düet 2 Duets
Barcarelle (Sözler anonim Lyrics anonym)
Pasterale (Sözler Lyrics by Destouches)
Emi/e Paladi/he (1844-1926)
Au Bord de I'Eau (Sözler Lyrics by Prud'hon)
Hector Berlioz (1803-1869)
Le Trebuchet (Sözler Lyrics by Deschamps)
6.7. 1 994, Aya Irini Müzesi St. lrene Church, 7.00 pm
--- ---
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uzun kariyeri boyunca Thomas
Beecham, John Barbircil i, Herbert von
Karajan, Georg Solti, Pierre Monteux,
Charles Münch, Victor de Sabata,
Tullio Serafın, Carlo Maria Giulini,
Eugen jochum, lstvan Kertesz ve Zubin
Mehta gibi şefierin yönetimindeki
orkestralarla konserler de verdi.
Doldurdugu 22 opera ve 40 resital
plagı ile Thomas Edison Ödülü, altı kez
Plak Büyük Ödülü'nü ve sekiz kez
Recording Academy of Arts and
Sciences ödülünü alan sanatçı,
plaklarının be� milyonun üzerinde
satması nedeniyle de üç yıl önce bir
Altın Plak aldı.
• Victoria de los Angeles is Caralan and
was born in Barcelona. She srudied at the
Conservatorio de Liceo where she
completed the six-year course in only
three years, to gramade with full honours
when she was only ı s . Meanwhile, she
joined the group Ars Musicae, where she
was introduced to a vast repertoire of
Lieder, French and Spanish songs, the
music of baroque and pre-baroque
composers.
In ı 944 she made her debut in a recital
at the Palau de la Musica in Bareelona
and several months later her operatic
debut singing the Contessa in Mozart' s
Le Nozze di Figaro at the Gran Teacra
del Liceo. In ı 947 she won the Geneva
International Competiton by a
unanimous vote of the jury. This success
brought her an invitation by the BBC for
singing the pan of Salud in Falla's "La
Vida Breve". In ı947 she made her
debut in the Paris Opera, in ı 950 and

ı 95 ı she sang for the first time at La
Scala, Milan in the title role of Ariadne
auf Naxos by Richard Strauss; as Mimi at
the Royal Opera House, Covent Garden;
and as Marguerite in Gounod's Faust at
the Metropolitan in New York where she
appeared during fourteen consecutive
seasons. These were followed by Col6n i n
Buenos Aires, Bellas Artes i n Mexico
City, .Vienna State Opera, Rame Opera,
San Carlos in Naples, La Monnaie i n
B russels, Copenhagen and Stockholm. I n

ı 96 ı she was invited b y Wieland
Wagner to open the Bayreuth Festival i n
a new producrion of Tannhauser.
Her operatic repertoire alsa include Don
Giovanni, Carmen, Il Barbiere di
Siviglia, Acis and Galatea, Werther,
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Scala, 1 954'de Paris Operası ile
1 957'de New York Metropolitan'da
Boccanegra, Dido and Aeneas, Cavelleria Gounod'nun Faust'u ile sahneye çıktı.
Sürekli olarak Metropolitan ile
Rusticana, Pagliacci; the Puccini
anlaşması olan Gedda ayrıca Barber'in
heroines Mimi and Butterfly as well as
Vanessa ve Menetti'nin The Last
Manon of Massenet. During her long
Savage adlı operalarında baş rolleri
career, Victoria de los Angeles has
canlandırmıştır.
collaborated with greatest conductors
Pelleas and Melisande, Lohengrin, Die

La

Meistersinger, La Traviata, Simon

i ncluding Thomas Beecham, John
Barbirolli, Herbere von Karajan, Georg

• Nicolai Gedda is internationally

Solti, Pierre Monteux, Charles Münch,

acknowledged as one of the greatest

Victor de Sabata, Tullio Serafin, Carlo

anises of our time and has been

Maria Giulini, Eugen Jochum, Isevan

acclaimed for his command of a

Kerresz and Zubin Mehta.

repercoire which encompasses almost

Her discography includes 22 complete

every sryle and period in the field of

operas and 40 recitals. Her eecording

opera, oratorio, operetta, songs,

awards include the Thomas Edison

orchestral works, whether the orginal

Prize, six Grand Prix de Disque, eight

language is English, French, German,

awards by the Recording Academy of

ltalian, Russian, Spanish or Swedish. His

Ares and Sciences, and the Golden

operatic successes have ranged from the

Record awarded to her three years ago

works of Hayd n and Mozart to

for having sold more than five million

Stravinsky, Orff, Barber and Menotti. On

records.

the concerc stage and in recital he has
been praised as the leading lyric tenor of
the day in works from Bach to Bernstein.

adına ülkesindeki otuzbirinci konser
turnesini gerçekleştirdi.
Geoffrey Parsons'un adı, tüm kariyeri
boyunca Victoria de los Angeles,
Elizabeth Schwarzkopf, Birgit Nilsson
ve Hans Hotter gibi dünyanın büyük
şarkıcılarıyla birlikte anılmıştır. Sanatçı
başarıları ve ününden dolayı 1 982
yılında, Londra'daki Barbican konser
salonun açılışı dolayısıyla "Geoffrey
Parsons ve Arkadaşları" adı altında bir
dizi resital vermek üzere davet edildi.
Bu seride son yıllarda birlikte konser
verdigi birçok sanatçının yanısıra Lucia
Popp, Christa Ludwig, Thomas Alien,
Nicolai Gedda, Felicity Lott, lleana
Cotrubas, Janet Baker ve tabii Victoria
de los Angeles de yeraldı. Sanatçı 1 993
yılında Jessye Norman, Gwyneth Jones,
Anne Sofıe von Otter, Uwe Heilmann,
Barbara Bonney, Thomas Hampson ve
Olaf Baer'e Avrupa, Amerika,
Avustralya ve Japonya'da verdikleri
konserlerde eşlik etti.
Geoffrey Parsons Kraliyet Müzik
Akademisi ile Guildhall Müzik
Okulu'nun şeref üyesi ve Kraliyet
Müzik Koleji'nin de asli üyesidir.
Sanatçıya ayrıca "Offıcer of the Order
of the British Empire" ve "Order of
Australia" ünvanı verilmiştir. 1 992
yılında da Kraliyet Filarmoni
Dernegi'nin "Yılın en Iyi
Enstrümantalisti" ödülünü almıştır.

NICOLAI G EDDA
r-z------i Equally esceemed as an outstanding
interpreter of lieder, he has worked with
• Nicolai Gedda her stil ve döneme
almost all of great international
ait -özgün dili Ingilizce, Fransızca,
conductors including Beecham,
Almanca, ltalyanca, Rusça, Ispanyolca
Bernstein, Giulini, Klemperer, Solti and
veya lsveçce olsun- opera, oratoryo,
many others.
operet, şarkı ve orkestra eserlerini
Nicolai Gedda also has 200 recordings to
kapsayan geniş repertuarıyla
his eredie and has received for his
günümüzün en büyük sanatçılarından
contribution to music honours bestowed
biri olarak uluslararası üne sahiptir.
upon him by King Gustav VI of Sweden,
Opera alanındaki ol$nüstü yorumu
King Frederick IX of Denmark and Pope
Haydn ve Mozart'tan Stravinski'ye,
Paul VI.
Orff'tan, Barber ve Menetti'nin
eserlerine kadar geniş bir alanı kapsar. Born in Sweden of Russian-Swedish
parents, he made his professional debuc
Resitallerinde ise Bach'tan Bernstein'a
at the Royal Opera Stockholm in 1 992 in
uzanan programlarıyla günümüzün en
Le Postillon de Longjurneau and created
önemli lirik tenorları arasında yer alır.
tremendous excitement for his brilliant
Ol$nüstü lied yorumuyla da
performance. In 1 9 5 3 he made his debut
dikkatleri çeken Gedda Beecham,
Bemstein, Giulini, Klemperer, Solti gibi at La Scala, Milan and followed this with
his debut at the Paris Opera in 1 954 and
birçok ünlü şefle de çalışmıştır.
his Metropolitan Opera debut in 1 95 7 in
Doldurdugu 200'den fazla plakla ön
the tide role of Gounod's Faust. He also
sıralarda yer alan Gedda, müzige olan
created leading roles in Barber's Vanessa
katkılarından dolayı lsveç Kralı VI.
Gustav, Danimarka Kralı IX. Frederick and Menotti's The Last Savage at the
• Geoffrey Parsons is one of the great
Metropolitan Opera.
ve Papa VI. Paul tarafından çeşitli
accompanists of our time and his concert
madalyalarla ödüllendirilmiştir.
_________ appearances take him all over the world.
r--________ _
lsveç'te Rus-lsveç bir ailenin oglu
-1
G EO F F R EY PA RSO N S
r-------i Born in Sydney, he makes regular
olarak dogan Nicolai Gedda, ilk kez
1 952'de Stockholm Kraliyet
• Günümüzün en ünlü eşlikçilerinden concert tours of his native Australia and
in 1 993 he undertook his thirty first
biri olan Geoffrey Parsons dünyanın
Operası'nda Le Postillon de
Longjumeau operasındaki parlak
önemli müzik merkezlerinde konserler tour for the Australian Broadcasting
Commission.
yorumuyla ol$nüstü başarı kazandı.
verdi. Sydney'de dogan sanatçı,
Throughout his career, Geoffrey Parsons'
Bundan sonra sırasıyla 1 953'de Milano
1 993'de Avustralya Yayın Kurumu
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name has been associated with the
world's great singers such as Victoria de
los Angeles, Elizabeth Schwarzkopf,
Birgit Nilsson and Hans Hotter. In
1 982, in recognition of his reputation
and achievements, he was invited to give
a series of recitals called "Geoffrey
Parsons and Friends" to celebrate the
opening of the Barbican Concert Hall in
London. His friends at these recitals
included many singers with whom he
has appeared regularly in recent years,
including Lucia Popp, Christa Ludwig,
Thomas Alien, Nicolai Gedda, Felicity
Lott, Ileana Cotrubas, Janet Baker and of
course, Viccoria de los Angeles. In 1 993
he appeared with Jessye Norman,
Gwyneth Jones, Anne Sofıe von Otter,
Uwe Heilmann, Barbara Bonney,
Thomas Hampson and Olaf Baer in
concerts throughout Europe, America,
Australia and )apan.
Geoffrey Parsons is an Honorary
Member of both the Royal Academy and
the Guildhall School ofMusic, and a
Fellow of the Royal College of Music.
He is an Offıcer of the Order of the
British Empire and of the Order of
Australia. He received the Royal
Philharmonic Society's Instrumentalist
of the Year award for 1 992.

Schumann: 6 Düet
Schumann 248 lied bestelemiştir.
Bunlardan 1 38'ini, Clara ile evlendi�i
mutlu günlerinde, 1 840'da yazan
Schumann, şiir olarak daha çok
ça�daşlarının eserlerini de�erlendirmiş;
Heine, Göthe, Eichendorf, Mörike,
lenau'nın mısralarını kullanırken
piyanoya da büyük önem vermiştir.
Piyanoyu kendi benli�i gibi ele alan ve
bu liedlerde insan sesi ile diyaloga
giren Schumann zaman zaman onu
aşmış, bu iki parti arasında dramatik
bir savaşımı öngörmüştür. Liedin
sözleri başlamadan önce piyanonun
uzun girişi (Vorspiel) ve söz sona
ererken yine uzun bitiş müzi�i
(Nachspiel) Schumann'ın liede getirdi�i
yeniliklerdendir. Çok duygulu
melodiler yanında çoşkulu anlatımı da
kullanabilen, balad, mistik, kahramanlık,
do� üstü olaylar yanında basit halk
şarkıları gibi her türlü konuyu
işieyebilen Schumann, son sözü
genellikle piyanoya bırakmış, güçlü

anlatım gereken yerde müzi�i piyano
ile doru� ulaştırmıştır. Schumann,
belki tek insan sesini de piyano
karşısında yeterli görmeyip, düetler,
triolar, kuartetler de yazmıştır. Onun
dört dizi olarak ayrı opus numaraları
altında yazdı�ı düetlerde genellikle
Alman şairleri de�erlendirilmiştir.
Programda yer alan düetlerin
bulundu�u Op.78 ve Op.74 dizilerini
Schumann, ola�nüstü verimli oldu�u,
sa�lı�ının nisbeten düzeldi�i 1 879
yılında yazmış; o yıl Göthe'nin Faust'u
üzerine çalışmış ve Op.67 ile Op. 1 46
arasında yer alan 20 kadar eser
bestelemiştir.
Op.78 dizisinin üç numaralısı olan 1 .
Düet, ünlü Alman şair Johann
Wolfgang Göthe'nin ( 1 749- 1 832) "lch
denke dein" (Seni düşünüyorum) diye
başlayan şiiri üzerine yazılmıştır. Aynı
şiir ayrıca J.F Reichardt, F. Schubert, C.
F. Zelter, W. Zillig tarafından da
kullanılmış, ancak Schumann tarafından
solo ses ve piyano için
de�erlendirilmiştir. Şair, güneşin ışıkları
deniz üzerinde parladı�ı. ay ışı�ı su
kaynaklarından yansıdı�ı. uzaktaki
yolda toz kalktı�ı zaman sevgilisini
düşünmekte; o uzakta oldu�u zaman,
güneş batıp yıldızlar çıktı�ı zaman onu
yanında hissetmektedir.
2. Düet "Er und Sie" (Kadın ve erkek)
yine aynı Op. 78 dizisinin ikinci
parçasıdır. Alman şair justinus
Kerner'in ( 1 786- 1 862) şiiri üzerine
yazılan düet, "Sakin vadiyi
seyrediyorum" sözleri ile başlar.
3. Düet, dokuz şarkıdan oluşan ve
Emanuel Geiber ( 1 8 1 5- 1 884)
tarafından Almancaya çevrilen, yazarı
bilinmeyen (Anonim) lspanyol şiirleri
üzerine soprano, alto, tenor, bariton
ve bas sesler için düet, ya da kuartet
olarak bestelenmiştir. Bunlardan
dördüncüsü "In der Nacht" (Gece
vakti) adlı düet soprano ve tenor için
hazırlanmıştır ve gecenin yalnızlı�ını,
"Herkes istirahate gitmiş, kalbim" diye
başlayan sözleriyle tanımlar.
Op.78 dizisinin ilk parçası olan 4.
Düet, Alman şairi J.M. Friedrich
ROckert'in ( 1 788- 1 866) Tanzlied (Dans
şarkısı) adlı şiiri üzerine bestelenmiştir.
Baharın canlı havasını yansıtan lied,
"Ay, küçük çelenk nasıl da
dalgalanıyor" sözleriyle başlar.
5. Düet Op.78'in dördüncü ve son

parçasıdır. C. Friedrich Hebbel'in
( 1 8 1 3- 1 863) "Hasta çocu�un
başucunda ninni" adlı duygulu şiiri
üzerine bestelenen parça, "Uyu küçük,
uyu" sözleriyle başlar.
6. Düet ise lskoçyalı şair ve 350'den
fazla şarkı yazmış olan Robert Burns'ün
( 1 759- 1 796), Gerhard tarafından
Almancaya çevrilen ·�sevgilinin
Serenadı" şiiri üzerine bestelenmiştir.
Burns'ün pekçok şiirini seslendiren
Schumann 1 840'da yazdı�ı bu Op.38
dizisinde de iki Burns şiirini
de�erlendirmiştir. Düet, "Kalkıyor
musun sevgilim, selam ve öpücük"
sözleriyle başlar.

Çaykovski: 5 Şarkı
Daha çok orkestra eserleriyle ün
kazanan Çaykovski Op.54, 1 6 çocuk
şarkısı dışında 80 kadar da şarkı
yazmıştır. Alman şairler ile Rus şairler
arasında kalan Çaykovski, Rus
şiirlerinde melodi unsurunu Almanlara .
göre daha duygusal de�erlendirmiş ve
lirik ifadeyi çok iyi kullandı�ı için de
onlara daha başka bir metod uygulamış,
Slav çoşkusunu ön planda tutmuştur.
Bestecinin bu programda yer alan
şarkıları da Alman ve Rus şiirleri
üzerinedir.
1 . Şarkı 5- 1 7 Mayıs 1 893 günleri
arasında, öldü�ü yılın baharında
bestelenen, yazarı bilinmeyen ve D.
Rathaus tarafından derlenmiş şiirler
üzerine altı şarkıdan oluşan Op.73
dizisinin üç numaralısı "Parlak ay ışıklı
gece" başlı�ını taşır.
2. Şarkı, çarları konu alan üç dram, lirik
ve yergili şiirler yazmış olan Kont
Aleksey Konstantinoviç Tolstoy'un
( 1 8 1 7- 1 875) "Baloda" başlıklı şiiri
üzerine bestelenmiştir. Çaykovski'nin
Avrupa yolculu�unu gerçekleştirdi�i. 4.
Senfonisini ve Yevgeni Onyegin
operasını tamamladı�ı yıl, 1 878'in 23
Şubat-S Haziran günleri arasında
yazılan Op.38 dizisinin üçüncü şarkısı
olan parça "Salonun ortasında"
sözleriyle başlar.
3. Şarkı ise genellikle hayal kırıklı�ını
dile getiren Rus şairi Aleskey
Nikolayeviç Aputçin'in ( 1 84 1 - 1 893)
"O kadar çabuk unutuldu ki" başlıklı
şiiri üzerine 1 870'de yazılmış, ancak
Çaykovski'nin şarkılarıyla tanınan
Aputçin çabuk unutulmuştur. Bu şarkı
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Opus numarası taşımamaktadır.
4. Şarkı ise ünlü Alman şair Heinrich
Heine'nin ( 1 797- 1 856) ünlü Niçin
(Warum) adlı şiirinin sözleri üzerine
yazılmıştır. "Niçin güller bu kadar
solgun" sözleriyle başlayan şarkı,
Çaykovski'nin ilk şarkılarını yazdıgı yıl
olan 1 869'da, 27 Kasım-29 Aralık
günleri arasında besteledigi Op.6
dizisinin beşinci parçasıdır.
5. Şarkı, yine Kont A. Tolstoy'un bir
metni üzerine, "Don Juan'ın Seranadı"
başlıklı şiiri üzerine bestelenmiştir ve
Op.38 dizisinin ilk şarkısıdır.

De Fa/la: 7 Halk Şarkısı

eder. Agır bölme ise romantik bir
şarkıdır, aşkı simgeler. Sonra yine
hızlanan dans, eşlik çalgısının sundugu
sakin bölmeyle sona erer.
2/4'1ük ölçüdeki zarif ve sakin 5. Şarkı
Nana, bir ninnidir: "Tatlı uyu yavrum,
sabah yıldızım" diye başlayan şarkı
monoton eşlikte duyurulur.
6/8'1ik ölçüdeki 6. Şarkı, Canci6n
(Şarkı) sevilen kadının aşıgına ihanet
ederek ona verdigi acıyı zarif biçimde
anlatan bir agıttır.
3/8'1ik ölçüdeki, Vivo (canlı) tempodaki
son Şarkı Polo, Seguidilla'ya benzeyen,
senkoplu çalınan bir Endülüs halk
şarkısı türüdür. Flamenko biçiminde
tutkulu bir çingene ezgisi, şarkıcıların
"Ay" biçiminde haykırışiarını yansıtır.
Sözleri ise aşka karşı bir lanetlemedir;
aşkla acı çekmeyi ögretir.

Endülüs dogumlu besteci Manuel de
Falla'nın Flamenko ezgilerinin ritmik
özelliklerini de degerlendirerek
1 9 1 4'te yazdıgı "Yedi lspanyol Halk
Şarkısı" o kadar sevilmiştir ki, sonraFaure: Iki Düet
dan keman ve viyolonsel için uygulaDokuz yaşında başladıgı müzik
maları da yapılmıştır. Günlük yaşamın
ögrenimini Rennes'de bir kilisenin
tipik minyatür skeçler biçiminde yanorganistligi için bırakan Fransız besteci
sıtıldıgı eser, "El Pano Moruno"
Gabriel Faure daha sonra Saint
(Magrib Kumaşı) adlı parçayla başlar.
Saens'in yanında saglam bir
Flamenkonun tipik bir özelliginin (3/4
ve 3/8 ölçülerdeki sürekli degişiminin) kompozisyon bilgisi kazanmış ve daha
ögrenci iken şarkılar yazmaga
belirginleştigi şarkıdaki sözler aşktaki
başlamıştı. Onun, sayısı yüzü aşkın
baglılıkla ilgilidir: lekeli bir kumaş
şarkılarından başka iki ses için yazdıgı
pazarda nasıl fazla para etmezse,
düetleri de vardır. Bu programda
sadakatsız bir sevgilinin de degerinin
yeralan ilk düeti Faure, Hadeleine
çok olmayacagı anlatılır.
kilisesine baş organist ve Paris
2. Şarkı 3/4'1ük ölçüde, neşeli ve
nükteli (AIIegro spiritoso) tempodadır konservatuarına kompozisyon
profesörü oldugu 1 896 yılının 2 1 Nisan
ve Murcia Seguidilla'sı (Seguidilla
Murciana) başligını taşır. Bu canlı şarkı, günü mezzosoprano, bariton ve piyano
Seguidilla dansının Ispanya'nın Akdeniz için Op. 72 olarak bestelemiştir.
kıyısındaki Murcia bölgesinde oynanan Fransız şair Albert Sarnain'in ( 1 8581 900) sembolist şiiri üzerine Pleurs
türünü yansıtır.
d'Or (Altın Gözyaşları) adıyla yazılan
3/4'1ük ölçüdeki sakin tempodaki
Asturiana, Ispanya'nın kuzeyinde Atlan- bu düet aynı yıl, londra ve Paris'te
aynı zamanda yayınlanmıştır.
tik kıyısındaki Asturia bölgesine özgü
hüzünlü bir ezgidir. Bu duygulu şarkıda, Ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun
doga aşıga sempati duymakta, yeşil çam ( 1 802- 1 885) "Puisqu'ici bas toute mon
ame" (Tüm ruhum bu kadar aşagıda)
agacı onunla beraber aglamaktadır.
4. Şarkı, 3/8'1ik ölçüdeki hızlı dans Jota, adlı şiiri üzerine yazılan düet ise
oldukça eski bir tarih taşır. 1 863'te, iki
Ispanya'nın kuzey bölgesi Aragen'dan
soprano ve piyano için yazılan Op. l O
kaynaklanan, flamenko olmayan tipik
dizisinin bu ilk şarkısını, besteci on yıl
bir halk dansıdır. Bir veya daha fazla
sonra tekrar düzenlemiştir.
çiftin oynadıgı bu dansa kastanyetler
eşlik eder. De Falla'nın bu Jota'sının
sözleri ise gençlik aşkının sabırsızligını
Saint-Saens: Iki Düet
konu alır: Iki genç sevgili aşklarını
saklamaktadır; çünkü kızın annesinin
Fransız müzigi içinde önemli bir yeri
başka planları vardır... Jota canlı bir
olan, her tür orkestra müzigi yanında
dansla açılır. Bu kez piyano gitarı taklit insan sesine de gereken ilgiyi gösteren

Saint-Saens 1 2 opera, sekiz sahne
müzigi yanında pekçok şarkı da
yazmıştır. Bunların pekçogu da Opus
numarası taşımaz. Hatta Haydar
Paşa'nın Etoile (Yıldız) adlı şiirini bile
besteleyen Saint-Saens'in Barcarelle
başlıklı eseri 1 897'de dört çalgı için
(keman, viyolonsel, org, piyano)
bestelenmiş sonra da iki sese
uygulanmıştır.
Saint-Saens'in 20 yaşında, aşırı kibarlıgı
ve ahlakçılıgı ile ünlü Fransız şair
Philippe Nericault Destouches'un
( 1 680- 1 754) Pasterale (Pastoral-kır işi)
başlıklı şiiri üzerine besteledigi ve opus
numarası taşımayan düeti, onun bu
türde yazdıgı on kadar eserinin en
önemlilerindendir.

Pa/adi/he: Düet
Montpellier'de dogan, Paris'te ölen
Fransız besteci Emile Paladilhe org
çalarak müzige başlamış, dokuz yaşında
piyano ve org dersleri almış; 1 857'de
piyano birioci ödülünü, 1 860'da da
Roma ödülünü kazanmıştır. Roma'da
1 869'da yazdıgı Mandolinata şarkısı ile
büyük üne ulaşmış, önce sahne müzikleri, sonra büyük dini koroları ile tanınmıştır. Beş opera besteleyen Paladilhe'
nin eserleri arasında altı Chansons
Ecossaises ( 1 877), beş Melodi ( 1 884)
ve yüz kadar da şarkı bulunmaktadır.
Onun bu programda yeralan düeti Au
Bord de I'Eau (Suyun kenarında) Frans ız şairi Pierre Paul Prud'hon'un ( 1 7581 823) şiiri üzerine bestelenmiştir.

Berlioz: Düet
Önce şarkı söylemeyi, sonra da flüt ve
gitar çalmayı ögrenen Fransız besteci
Berlioz senfonik eserlerdeki,
orkestralama teknigindeki başarıları
yanında, insan sesine de çok önem
vermiş; onu orkestrada bir solo çalgı
gibi de degerlendirmiştir. Onun bu
programda yer alan düeti, 1 849'1arda
Op. 1 3 olarak iki soprano, ya da tenor
ve bas için piyano eşliginde yazdıgı
Fleurs de land (Ülkenin çiçekleri)
başlıklı dizisinin üçüncü parçasıdır. lik
ikisini A. de Bouclon'un sözleri
üzerine, le Trebuchet'yi (Küçük Kuş
Tuzagı) de Fransız şair Emil
Deschamps'ın ( 1 79 1 - 1 87 1 ) sözleri
üzerine bestelemiştir.
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TOMATITO F LAM E N KO G RUBU
TOMATITO FLAMENCO GROUP
JOSE FERNAND EZ TORRES
JOSE FERNANDEZ TORRES "TOMATITO", gitar guicar
--------I ''TOMATITO"
JUAN CARMONA, gitar guicar
Fernandez Torres "Tomatito"
1 958'de Almeria'da flamenko gitarla
RAMON PORRINA, vurma çalgılar percussions
dolu bir evde doldu, babası Tomate
ile büyükbabası Miguel Tomate'nin
ANTONIO RAMOS, kontrbas double bass
-------___, gitariarını dinleyerek büyüdü. Efsanevi
EL TORONGO, dansçı dancer
gitarcı Niiio Miguel'in de yeleni olan
Tomatito 1 2 yaşında Almeria'dan,
müzik kariyerine başladılı Malaga'ya
taşındı ve Paco de Lucia ile ünlü
flamenko şarkıcı Camar6n'un da onu
izlemeye geldili flamenko
kulüplerinde çalmaya başladı.
Endülüs'te yapılan tüm önemli
flamenko festivallerine katılarak,
yeteneliyle hem eleştirmenlerin, hem
de müzikseverlerin dikkatini çekti.
Enrique Morente, "La Susi", Vicente
Soto, Luis de Cordoba, Chano
Lobato Jose Menese, Pansequito gibi
ünlü flamenkoculara eşlik etti. Müzik
-------___, yaşamındaki en önemli olay,
1 9.6. 1 994, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30 Open-Air Theacre, 9.30 pm
muhakkak ki Jose Monge Camar6n
de la lsla ile birlikte çalışması oldu.
Son 1 8 yıl boyunca birlikte çok sayıda
plak doldurdular, Ispanya'daki
festivalierin yanısıra Avrupa ve
Katkılarından dolayı TORK HENKEL KIM YEVI MADDELER SANA YI VE TICARET A.Ş.ye
Amerika'da konserler verdiler. 1 984
tqekkür ederiz.
yılında Sevil Kenti Flamenko Sanatı
We are grateful to TORK HENKEL KIM YEVI MADDELER SANA YI VE TICARET A.Ş.
for tbeir contributions.
Bienali'nde El Giraldille del Toque
Topluluğun nakliyesi ISPANYA DIŞiŞLERI BAKANLIGI BILIM VE KOLTOR ILIŞKILERI
Ödülü'nü alan Tomatito ayrıca kendi
GENEL MtJDORLOGO tarafından sağlanmııtır.
Transportation by kind courtesy of the SPAN/SH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS GENERAL
başına 1 985 Aleala Tiyatrosu
DIRECTORArE FOR SCIENTIFIC AND CULTURAL RELA TIONS.
Flamenko Şenlili. S. Madrid Festivali
( 1 986), 1 99 1 Şehir Meclisi Yaz
Günleri Şeniilinde konserler verdi.
Çok genç yaşta Almeria'daki "Peiia
Flamenca el Taranto" Toplululuna
katılan Tomatito, birçok ünlü
şarkıcıya eşlik etti ve bu kurum
tarafından verilen "El Taranto de
Oro" ( 1 985) ve Lucas L6pez ( 1 988)
ödüllerini aldı.
Camar6n'un ölümünden sonra kendi
toplululunu kurarak uluslararası
konseriere alırlık veren Tomatito,
1 993'de 4.Taranto'ya Saygı (Madrit)
gösterilerine katıldı; Madrid Ulusal
Müzik Oditoryumu ile Barselona
Müzik Sarayı'nda verdili konserlerin
yanısıra Japonya'ya turne yaptı.
ANTONIO VARGAS CORTES "EL POTITO", şarkıcı singer

• Jose
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El Taranro de Oro award in 1 98 5 and

Flamenco singers. He has already

After the death of Camar6n, Tornaciro

recorded two albums "Andando por los

created his own group and started to

Camino" and "Macanda" for CBS/Sony.

perform in foreign countries as well as
in Spain. In 1 993 he participated in the
4th Tribute to the Taranro in Madrid.
His recenr concerts were in the National
Music Auditorium of Madrid and in the
Music Palace of Bareelona and he also
made a tour in ]apan.

ANTONIO VARGAS CORTES
"EL POTITO"

• Jose Fernandez Torres "Tomatito"
was born in 1 9 5 8 in Almeria in a house
full guitars and grew up listening ro the
sounds of guitars played by his father
Tomare and his grandfather Miguel
Tomate. He is also the nephew of the
legendary guitarist Niiio MigueL When
he was 1 2 years old he moved from
Almeria ro Malaga where he started his
musical career. He played in flamenco

• El Potito lakabıyla anılan Antonio
Vargas Cortes Sevil'de, birçok dansçı
yetiştirmiş çingene bir ailenin oglu
olarak 1 9 yıl önce dogdu. Flamenko
stilinde şarkı söylemek özel bir takım
yetenekler ister ve bugüne kadar ünlü
birçok şarkıcı ancak belli bir yaştan
sonra zirveye ulaşabilmiştir. El Potito
ise 1 4 yaşında şarkı söylemeye
başlamış, çok kısa zamanda üne
kavuşmuş ve CBS/Sony firması için
"Andando por los Camino" ve
"Macanda" adlı iki albüm
doldurmuştur.

clubs where Paco de Lucia and the
famous Flamenco singer Camar6n came
ro listen to him.
He participated in most of the flamenco
festivals organİsed in Andalusia and was
highly acclaimed for his great ability
borh by critics and audiences. He
accompanied famous flamenco artists
such as Enrique Morenre, "La Susi ",
V icence Soto, Luis de Cordoba, Chano
Lobato Jose Menese and Pansequiro. The
most importanr event in his musical
career, of course was his meeting with
Jose Monge Camar6n de la İsla with
whom he worked for 18 years, making
many records, participating in many
festivals in Spain and concerts in Europe
and the United States. Tornaciro has also
given concerts by himselfat the
Flamenco Festival in Aleala Theatre in

rapidly he became one of the famous

the Lucas L6pez Prize in 1 988.

• Anronio Vargas Cortes, nick-named

1 984, at the 5th Madrid Festival in

El Potito, was born in Sevilla 1 9 years

1 986 and in 1 99 1 at Summers of the

ago ro a gypsy family, which raised

Town Council. He was granred the El

many dancers. The singing in Flamenco

Giraldillo del Toque prize at the

art is something very special and

Biennial of the Flamenco Art of the City

requires some special talenr and most of

of Sevilla. He was a member of the Pefia

today's famous Flamenco singers have

Flamenca el Taranto group since he was

reached the top only after a cerrain age.

very young and he accompanied many

El Potiro has started ro sing

famous Flamenco singers and received

professionally at the age of 14 and very
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TÜRKM EN I STAN D EVLET HALK DANSLARI
TOPLULUGU VE O RKESTRASI
TÜRKMENESTAN STATE FOLK DANCE GROUP AND ORCHESTRA
Sanat Yönetmeni Artistic Director AHMET PURSIYANOF
TÜRKMENlSTAN DEVLET HALK
--------� DANSLARI TOPLULU�U
Koreografı Choreography H. KILICOV, S. KARAHANOVA, B. KOCIEV
TÜ RKMENİSTAN STATE FOLK
Dekor ve Kostüm Setring and Costurnes G. GAGARINA
-----------------------; DANCE GROUP
,-

�------------------------Ülkenin önder sanat gruplarından biri
olan Türkmenistan Devlet Halk
Dansları ToplululıJ SO yıldır başansını
sürdürmektedir. Türkmenistan'ın her
yerinde gösteriler yapan topluluk ayrıca
Finlandiya, lsveç, Danimarka, Almanya,
!sviçre, Yunanistan, Çekoslovakya,
Hindistan, Japonya ve Afrika ülkelerini
de ziyaret etmiştir.
Kendine özgü sanat stili, canlılıgı ve
profesyonelligi ile ün kazanan topluluk
1 942 yılında kuruldu; Türkmen
koreagrafisinin yeniden dogdulıJ ve
yitirilmiş dans geleneklerinin yeniden
hayat buldugu bir laboratuar oldu.
Türkmen halk yaşamının birçok unsuru,
gelenekleri ve halk dansları bu
koreografılerin temelini oluşturdu.
Danslarda, kadınların süzülür gibi
yürüyüşleri ve gururlu güzellikleri,
erkeklerin ateşli karakteri ile hızlı
harekederinin vurgulanarak
belirtilmesine özen gösterildi.
Repertuarı genişleten, dansçıların
profesyonelligini en yüksek düzeye
çıkartan ve toplulugun sanat yaşamına
yenilikler getiren Boyko, lsrailov,
Smelanskiy ve Niyazov gibi önemli
koreograflarla çalışıldı. Türkmenistan
Devlet Halk Dansları ToplululıJ canlı
harekederi, özgün giysi ve takılan,
sahnede kullandıkları eşyalarla izleyici
leri büyülemektedir. Dans toplulugunun
gösterilerine, özgün halk müzigi parça
ları, halk müziginden derlenen melodi
lerin yanısıra çagdaş Türkmen beste
cilerin eserlerini içeren bir repertuara
sahip olan orkestra eşlik etmektedir.
Türkmenistan Devlet Halk Dansları
ToplululıJ, Halk Sanatçısı ünvanı na sahip
Ahmed Pursiyanov tarafından
yönetilmektedir. Sent Petersburg bale
okulunda egitim gören ve Mahtımguli
opera ve balesinde bir süre solist olarak
dans etmiş olan Pursiyanov, toplululıJn
profesyonel düzeyinin yükselmesini,
•

Benim Türkmenistanım My Turkmenistan
Müzik Music HÜDAYNAZAROVA Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Bahşı (Aşık) Atışması The Battle of Minstrels
Müzik Music H. ALLAHNUROV Solist Soloist K. TOYLIEV, A. ALTIEV
Koreografı Choreography L. SMELANSKY

Dutarlarıyla bütünleşen Bahşılar yüzyıllar boyunca Türkmen halkı tarafından sevilmiş,
dü�ün ve şenliklere renk katmışlardır. Bahşılar birbirleriyle atışmalarıyla UniUdUrler.
The Turkmen minstrels, famous for playing the dutar (a long-necked two-srring freered lure),
have been cherished by Turkmens and have been the colourful enrerrainers of the weddings
as well as of the festivities for cenruries. The minstrels are famous for their battle.

Piale
Müzik Music D. OVEZOV Koreografı Choreography 1. BOYKO
Türkmenistan'da çok sevilen çayın sunuş seremonisi.

The ceremony of offering tea, the most liked beverage in Turkmenistan.

Halıcı Kadın The Carpet Woman
Müzik Music D. SAPAROV Solist Soloist L. ALTIEVA
Koreografı Choreography L. SMELANSKY

Dünyaca ünlü Türkmen halılarını dokuyan Türkmen kadınlarının elleri altındandır.
lt is

as

if the hands of the Turkmen women weaving the world famous Turkmen carpets are of Gold.

Kız Oyunları. The Girls Games (Lirik dans A lyric dance)
Müzik Music A. BEDRASOV Koreografı Choreography 1. BOYKO

Eski gelenekiere göre, ilkbahar geldi�inde Türkmen kızlan bayram elbiselerini giyip,
şen oyunlara başlarlar.
According to an old tradition Turkmen girls wear bright coloured costumes and
play joyful games w ith the arrival of spring.

Çobanlar The Shephards
Müzik Music D. CULGAYEV Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Sallama
Koreografı Choreography H. ATAEV
Lebap Eyaleri'nde yaşayan kızların dansı A dance of girls from the Lebap Province.

Oryental Dans Oriental Dance
Koreografı Choreography M. TAŞLIYEVA Solist Soloist G. KURBAN lYAZOVA
Kuyruk Tuttu Hold the Tail
Müzik Music S. SOLTANNIYAZOV Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Şakalı Türkmen Dansı A reasing Turkmen dance
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Bagir Dansı A Dance from Bagir
Koreografı Choreography L. SMELANSKY

Kopet Dagları'nın etegindeki Bagir kasabasının neıeli kızlannın dansı.
The dance of the mirthful girls of the Bagir village, situated at the fooc of the Kopet Mountains.

Lalesi Come, the Tulip of my Tribe
Sözler Lyrics ÇURYEV
Solist Soloist ATA ILAMAN OY devlet sanatçısı state artise
Gel Obamın

Müzik Music B. HÜDAYNAZAROV

Iki Apç Two Trees
Müzik Music H. HALMAMEDOV Sözler Lyrics AZIZOV
Solist Soloist ATA ILAMANOV
Keçpelek

Müzik Music N. HALMAMEDOV Sözler Lyrics AZIZOV
Solist Soloist ATA ILAMANOV
Pilav Rice
Müzik Music G. ARAKELYAN
Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Solistler Soloists K. TOYLI EV, H. KILIÇOV
Beluci
Halk müziginden derleyen Arranged from folk music by E. SAGERINA
Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Pamir Dansı Pamir Dance
Solist Soloist L. ATLI EVA

Dag kızları Pamir Dagları kadar güzeldir.

The mountain girls are as beautiful as the Pamir Mouncains.

Derya The Ocean
Müzik Music B. HÜDAYNAZAROV
Türkmenistan Halk Dansları Orkestrası Turkmenistan Folk Dance Orchestra
Solist Soloist N. MAMEDOV

Leyla Leila
Müzik Music D. OVEZOV
Türkmenistan Halk Dansları Orkestrası Turkmenistan Folk Dance ürehestea
Solist Soloist N. MAMEDOV
Keçpelek
Müzik Music N. MALMAMEDOV
Türkmenistan Halk Dansları Orkestrası Turkmenistan Folk Dance ürehescra
Solist Soloist N. MAMEDOV
Birdenbire Suddenly
Koreografı Choreography T. ISRAI LOV
Solistler Soloists S. KARAHANOVA, G. KURBAN IYAZOVA, N. NIYAZOV

Şakalı Azeri dansı A ceasing dance from Azerbaijan

Karakum Kanalı Kenarında On the Border of the Karakum Cana!
Müzik Music A. AGADCI KOV
Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Lirik dans A lyric dance
Çapak
Koreografı Choreography N. ATAYEV

Yigitler The B rave Men
Müzik Music D. OVEZOV
Koreografı Choreography L. SMELANSKY
Solist Soloist C. KARAHANOVA

Final
Koreografı Choreography B. MUHATOV

4.7. 1 994, Açıkhava Tiyatrosu, 2 1 .30 Open-Air Theatre, 9.30 pm
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Katkılarından dolayı EKINCILER HOLDING A.Ş.ye tqekkür ederiz.
We are grateful to EKINCILER HOLDING A.Ş. for their contributiom.

dansın akademik, canlı ve teknitinin
mükemmel olmasını ve dansçıların
sahne hakimiyetine sahip olmalarını
saglamıştır. Topluluga başarılarından
dolayı Türkmenistan Başarılı Halk Dans
Grubu ödülü verilmiştir.

• The Turkmenistan State Folk Group is

one of the leading groups of
Turkmenistan and carries on with its
successful career si nce 50 years. The group
has performed even in remoteses comers of
the country and also toured Finland,
Sweden, Denmark, Germany,
Switzerland, Greece, Czech Republic,
Hindia, Japan and African countries.
The group, founded in 1942, achieved
fame for i ts original artistic style, i ts
vivacious movement and professionalism,
and it became a kind of laboratory for the
creation of new Turkmen choreographies
as well as for the recreation of forgotten
dance traditions. These choreographies
!ean upon the elements of Turkmen way
of living, i ts traditions and folk dances.
The comrast between the gliding steps of
women and rheir proud beauty, the rapid
movement of men and their vehemence
were especially stressed in the
choreographies. The group has
collaborated with such renowned
choreographers as Boyko, İsrailov,
Smelanskiy and Niyazov who enriched the
repertoire, improved the professionalism
of the daneers and introduced novelries in
the artistic performances of the group.
The Turkmenistan State Folk Dance
Group is highly acclaimed by the
spectators for their vivacious movemenrs,
original costumes and ornements as well
as for the typical accessories they use on
stage. The group is accompanied by an
orchestra with a repertoire of original and
transci bed folk music, and of
conremporary Turkmen composers.
The Turkmenistan State Folk Dance
Groups is managed by Ahmed Pursiyanov
enrided as the " Folk Artist". He was
educated at the St. Petersburg Baller
School and was a solo dancer wirh the
Mahtımgulu Opera and Ballet. W ith
Pursiyanov the group achieved an
academic, bright and perfect dance
technique, reached a high level of
professionalism and attained an excellenr
command of utilising the stage.
The Türkmenistan Srare Folk Dance
Group has received the "Turkmenistan
Successful Folk Dance Group" award.
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BAŞKI R HALK DANSLARI TOPLULUGU
BASHKIRIAN FOLK DANCE GROUP
BAŞKIR HALK DANSLARI
TOPLULUGU
BASHKIRIAN FOLK DANCE
GROUP

lldil lnşaat Ticaret

A.Ş.

Katkılarından dolayı !DIL INŞAAT TICARET A.Ş. ye tqekkür ederiz.
We are grateful to !DIL INŞAAT TICARET A.Ş. for their contributiom.

• Başkır Özerk Cumhuriyeti, Avrupa
ile Asya'nın sınırını oluşturan Ural
Da�ları'nın güneyindeki verimli
topraklarda yer alır. Karlarla kaplı
d�arın, uçsuz bucaksız bozkırların,
kristal gibi göl ve nehirlerin bulundu�u
bir ülkedir. Ülkenin güzelli�i halk
sanatlarını da etkilemiştir; dansları
do�yı, gelenekleri ve tarihi yansıtır.
Başkır Halk Dansları Toplulu�u
1 939'da Faizi Gaskarov tarafından
kuruldu. Ince bir sanat zevkine sahip
yetenekli bir koreograf olan
Gaskarov, Başkır halk danslarının ana
unsurunu ortaya koyarak di�er uluslar
tarafından ahiaşılmasını sa�ladı. Onun
yetene�inden do�n bu zengin
danslar, toplulu�un repertuarının
temelini oluşturdu: Zagida, Zarifa,
Gulnazira gibi Başkır kızlarının adlarını
taşıyan lirik ve neşeli danslar, yaşlı bir
savaşemın gururunu yansıtan Baik adlı
solo dans ve Yedi Geçkız adlı bir
efsaneden kaynaklanan dans
toplulu�un ilk başarılarını kazanmasını,
ulusal ve uluslarası yarışmalarda
ödüller almasını �ladı. Gaskarov,
Napoleon'a karşı savaşan kahraman
Başkır adılarının canlandırıldı�ı Kuzeyli
Aşk Tanrıları, At Terbiyecileri,
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Mazhitov whereas the young daneers of
the company cherish and pursue the
traditions of their predecessors.

Çiftlikte, Ekin Biçenler, Dostluk ve
Çatiayanda gibi gündelik yaşamı
yansıtan birçok dans da yarattı. Yaşlı
Başkırlar bugün hala toplulutun ilk
dansçıları olan Magazova, ldrisov,
Şamsutdinov, Fakrutdinov'u
hatırlamakta; Tuisinova ve Mazhitov
gibi sanatçıların parlak gösterilerini
unutmamaktadır. Genç danscılar ise
kendilerinden önce gelenleri saygıyla
anmakta, dans geleneklerini
sürdürmektedir.

• The Bashkir Autonomous Republic is
a bounriful !and that lays in the

Southern Urals, the meeting place of
Europe and Asia. lt is a !and of snow
capped mountains, boundless steppes
and crystal-clear lakes and rivers. The
beautiful landscape has a strong impact
on people in generating their dances
that reflect nature, tradition and the
history.
The Bashkirian Folk Dance Group was
established by Faizi Gaskarov in 1 939.
A calented choreographer wich a fine
and subde artistic taste, Gaskarov
infallibly discerned the essence of the
Bashkirian folk dance and made it
accessible to peoples of other nations.
The dances that have sprung from
Gaskarov's generous talent are the
mainstay of company' s repertoire:
Lyrical and humorous dances bearing
the names of Bashkirian girls !ike
Zagida, Zarifa, Gulnazira, the solo dance
Baik which reflects the dignity and
heroism of an elderly warrior, the Seven
Maidens inspired by an old legend.
These productions brought the group its
first success, along with several awards
at national and international
competitions. Gaskarov is also the

ereatar o f several choreographies that
reflect the daily life such as Northern
Cupids - a story of Bashkirian horserneo
who fought against Napoleon -, the
Tamers, Mowers, At the Farm,
Friendship and At the Stream. The elder
Bashkirians stili remember the first
daneers such as Magazova, Idrisov,
Shamsutdinov, Fakhrutdinov and the
brilliant performances of Tuisinova and

Concerto Avenna

1 8. Uluslararası Istanbul Festivali, 1 990

"Un jour, l'art sera un endroit entre
la musique et le mathematique"
Gustave Flaubert

(1 82 1 - 1 880)

"Sanat, belki bir gün
müzik ile matematik arasında
bir yerde olacak tır. "

Istanbul Hafif Metro Sistemi,
Mevhibe Inönü Tüneli - Buluşma Töreni

6 Mayıs 1 994

�yap1
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I STAN BUL TEKN I K Ü N IVERSITESI M EZUNLARI
TÜRK M ÜZIGI TOPLU LUG U
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY ALUMNI
TURKISH MUSIC ENSEMBLE
Yöneten ve solist Conductor and soloist INCI ÇAYIRLI

INCI ÇAYIRLI
Istanbul'da dopn Inci Çayırlı
Çamlıca Kız Lisesi'ni ve I.B.
Konservatuarı'nı bitirdi, I.B.
Konservatuarı lcra Heyeti ile Münir
Nurettin Selçuk'un korosunda uzun
yıllar görev yaptı. Istanbul
Radyosu'nda solist ve koro şefi olarak
çalıştı.
Almanya. Fransa, lsviçre, Hollanda,
Azerbaycan, Romanya, Yugoslavya,
Kıbrıs ve Japonya'da kültür temsilcisi
olarak pekçok konser veren
sanatçının Türk müzili ve hafıf batı
müzili plaklarıyla bir de altın plak
ödülü vardır. Klasik müzilimizi en iyi
icra eden sanatçılarımızdan olan Inci
Çayırlı, 1 977 yılından beri kısa
aralıklarla ITÜ Türk Müzili Devlet
Konservatuarı'nda ölretim görevlisi
olarak pekçok ölrenci yetiştirdi.
1 977-85 yılları arasında, Osman Simav
ve arkadaşları tarafından kurulan ITÜ
Türk Müzili Korosu'nu çalıştırdı.
Kültür Bakaniılı Bursa Devlet Türk
Müzili Korosu'nun kurucu şeflilini de
yapan Inci Çayırlı halen ITÜ Türk
Müzili Devlet Konservatuarı'nda
ölretim görevlisidir.
•

Koro Chorus

Veli Dede (1808?-1 860?)
Hicaz Peşrevi
Rahmi Bey (1865 - 1 924)
Hicaz Şarkı "Akjam erdi yine sular karardı"
Sadettin Kaynak (1895 - 1 96 1 )
Hicaz Şarkı "Enginde yavaj yavaj giiniin minesi so/du"
Alaadid n Yava1fa (1 927-)
Hicaz Şarkı "Ağlar gezerim sahili, sanki benim/esin"
Avni Anı/ (1 928-)

Hicaz Şarkı

"Bir bakıp gozlerime her jeyi anlarsm ya"

Hicaz Şarkı

"Gönliimiin 1arkmm gözlerinde okurum"

Muzaffer llkar
Necdet Varol (1 928-)
Hicaz Şarkı "Hayat atlı yaya geçip gidiyor"
Hüseyni Türkü "Havada bulut yok, bu ne dumandır"
Hicaz Istanbul Türküsü "Ihtiyat/ar silah çatmıj''
Hicaz Istanbul Türküsü "Pencere açıldı Bi/al oğlan, pijtOV patladı"
Hicaz Istanbul Türküsü "Gidem dedim aman yarenlerim darıldı"
Ara lntermission

• A native of Istanbul Inci Çayırlı, after
completing her college education and
following her uncle's, Fahri Kopuz,
advice she entered the Istanbul
Municipality Conservatoire in 1 9 5 3 .
After her graduation she worked with
Münir Nurettin Selçuk and Emin
Ongan. She was a soloist and chorus
master at the Istanbul Radio, a chorus
member of the Turkish Classical Music
Ensemble of the Istanbul Municipality
Conservatoire as well as of the chorus of
Münir Nurettin Selçuk for many years.
İnci Çayırlı gave many concerts in
Germany, France, Switzerland, Holland,
Azerbaijan, Roumania, Yugoslavia,
Cyprus and )apan. She has many
recordings of Turkish music and
western light music as well as a Golden
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INCI ÇAYIRLI, solist soloisr

Record award. Inci Çayırlı, being
considered as one of the best performers

K. Niyazi Seyhun (1885-1 967)

Rast Şarkı "Gece Leyla'yı ayın ondördü, koyda yıkanırken gördü"
(Güfte Lyrics by Yahya Kemal Beyatlı)

Avni Anıl

Rast Şarkı "Sordular Mecnun'a Leyla'nın saadet hanesin"

of Turkish classical music has educated
many students at the Istanbul Technical
University Turkish Music State
Conservatoire where she teaches since 14
years. She conducted the Istanbul

Erol Sayan (1 935-)

Technical University Turkish Music

Rüjtü Briç ( 1 9 1 1 -)

performed at the International Istanbul

Rast Şarkı "Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak"
Mahur Şarkı "Bu son ;arkımda sen varsın"

ArifSami Toker ( 1 926-)

Mahur Şarkı "Ben derdime hiç çare bulmam saki"

Selahattin Pınar (1 902-1 960)

Mahur Şarkı "Yüce dal,dan esen rüzgar sevgiliye selam giitür"

Chorus from 1 97 7 to 1 985 which
Festivals in five consecutive years. Inci
Çayırlı is stili working as a chorus
master at the Istanbul Radio and she
was appointed to the Ministry of
Culture Turkish Music State Chorus of
Bursa, as conductor.

Istanbul Şarkıları

Selahattin iç/i ( 1 923-)

Acemaşiran Şarkı "Bu akşam erguvan sular durgun, . . . "
(Güfte Lyrics by Hüceste Aksavrın)

Mesut Cemi/ (1 902-1 963)
Hicaz Şarkı "Martı/ar ah eder çırparlar kanat"
(Güfte Lyrics by Nazım Hikmet)

Şekip Ayhan Öztjtk ( 1 932-1 981 )

Hicaz Şarkı "Istanbul'da Bol,aziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim"
(Güfte Lyrics by Orhan Veli Kanık)

Avni Anıl
Nihavend Şarkı "Merhaba Istanbul'um"
(Güfte Lyrics by Sadri Alışık)

Necdet Varol
Nihavend Şarkı

"Gel güzelim biz de co;alım oynayalım"

1 6.6. 1 994, 1TÜ G Anfısi, Maçka, 1 9.00 ITU Concert Hall G, Maçka, 7.00 pm

Katkılarından dolayı ISTANBUL TICARET ODASI'na tqekkür ederiz.
We are gratefu/ to ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE for their contributions.

ITÜ M EZUNLARI
TÜRK M ÜZIGI TOPLULUGU
İTÜ ALUMNI
TURKISH MUSIC ENSEMBLE
• 1 974 yılında Osman Simav ve
arkadaşları tarafından kurulan ITÜ
Türk Müzigi Korosu üyeleri 1 988'de
yeniden bir araya gelerek ITÜ
Mezunları Türk M üzigi Toplulugu'nu
kurdular. Kuruldugu günden beri
Istanbul Festivali'ne katılan ve Istanbul
Teknik Üniversitesi'nde birçok konser
veren toplulugun üyeleri ITÜ'nün
muhtelif bölümlerinden mezun olan
genç mühendis ve müzisyenlerdir.
Toplulugu kuruluşundan beri Inci
Çayırlı yönetmektedir. Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Müzigi Toplulugu
yurtiçi ve dışında konserler vererek
müzigimizi amatör ruhla,
profesyonelce temsil etmektedir.
• The members of the ITU Turkish
Music Chorus which was founded in
1 974 by Osman Simav and friends
gathered again in 1 988 to ereare the
ITU Alumni Turkish Music Ensemble.
Composed of young engineers and
musicians, all graduates from the
different departments of the Istanbul
Technical University, the ensemble has
been participating in the International
Istanbul Festival since its formation.
The ITU Alumni Turkish Music
Ensemble, under the guidance of İnci
Çayırlı -its conductor ever since its
formation- continues its activities in
Turkey as well as abroad.
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KÜ LTÜR BAKANLIGI
KONYA DEVLET TÜRK TASAVVUF M ÜZI G I TOPLULUGU
MINISTRY OF CULTURE
TURKISH MYSTICAL MUSIC STATE ENSEMBLE OF KONYA
TEVFIK SOYATA, şef ve genel yönetmen conductor and general director
KONYA DEVLET TÜRK
--------1 TASAVVUF M ÜZICil TOPLULUCiU
KANI KARACA, solist soloist

Sazlar Instrumems Vokal Vocals
SADRETTIN ÖZÇIMI, ney ÖMER FARUK BELVIRANLI
YUSUF KAYYA, ney AHMET ÇALlŞlR
MAHMUT UCURLUAKDOCAN, ney CEVDET IŞÇI
FAHRETTIN ACAR, ney FATIH MEHMET KENANLAR
MURAT SALIM TOKAÇ, ney RAMAZAN KÜÇÜKKOYUNCU
MEHMET CELALETTIN BIÇER, ney MEHMET ALl KÜRKBABAOCLU
MUSTAFA CELALETTIN AKSOY, kanun HÜSEYIN ALP ÖZEL
MEHMET UÇAK, ud CAVIT ÖZKELEŞ
DERYA TÜRKAN, kemençe ALl TOPRAK
ÖZER ÖZEL, tanbur AHMET YILMAZ
ALl VEFA SACBAŞ, viyolonsel cello
MEHMET ÖZTORUN, kudüm
MEHMET FATIH ZÜLFIKAR, bendir
OSMAN ACAR, halile
TIMUÇIN ÇEVIKOCLU, genel yönetmen yardımcısı assistant director

L-------�
Mehmet Zekai Dede Efendi ( 1 825- 1 89 7)
Suzidil Mevlevi Ayini
Nutk-ı Şerifı: Mevlana Celalettin Rumi
Ara lntermission

TURKISH MYSTICAL MUSIC
STATE ENSEMBLE OF KONYA
• 1 990 yılında Kültür Bakanlıgınca,
Türk tasavvuf müzigini en üst seviyede
icra etmek, araştırmak, yurtiçi ve
dışında tanıtmak amacıyla kurulan
Konya Devlet Türk Tasavvuf Müzigi
Toplulugu oniki saz ve oniki ses
sanatçısı ile onüç semazenden
oluşmaktadır.
Topluluk Türkiye'de bugüne kadar 23
ilde yüzü aşkın konser vermiştir. 1 99 1
yılında devlet görevlisi olarak New
York'ta yapılan Türk Günü
Yürüyüşü'ne katılmış; Birleşmiş
Milletler Binası, Columbia
Üniversitesi'nde konserler vermiş,
sema gösterileri yapmıştır. Ispanya'nın
Barselona kentinde düzenlenen Grec
9 1 ile de Sevilla'da yapılan Expo 92
fuarı ile festivalinde konser ve
gösteriler veren topluluk, aynı yıl Yeni
Delhi (Hindistan) kentinde
düzenlenen uluslararası bir sufızm
toplantısına katılmıştır. Topluluk
ayrıca 1 99 1 yılında katıldıgı Polonya
Geleneksel Müzik Festivali'nde "En Iyi
Şef' ile "En Iyi M üzik" dallarında
birincilik ödülü almıştır.
• The Turkish Mystical Music State
Ensemble of Konya was founded by the
Ministry of Culrure in 1 990 with the
aim of providing a high standard of
performance of Turkish mystical music,
to conduct research in this field and to
promote this type of music within
Turkey as well as in the world. The
Ensemble is composed of twelve
musicians, twelve singers and 1 3
whirling dervishes.
The Ensemble has given un til today
more than hundred concerrs in 23 cities

in Turkey. In 1 99 1 the Ensemble gave
concerrs of Turkish mystical music and
performed ceremonies of whirling
dervishes at the Turkish Day Parade in
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Ruhurizade Mustafa ltri Efendi ( 1 640?-1 7 1 2)

the USA, at the United Nations

Seg1h Tekbir ve Salit-ı Ümmiye

Building and at Columbia University.

Zekaizade Hafız Ahmet Efendi ( 1 869-1 943)

They have also participated in the Grec

Müstear Ilahi

"Geçtim HeveJat-ı dünyeviden"
(Güfte Lyrics by Veled Çelebi [lzbudak])

Beste ve güfte bilinmiyor Composition and lyrics unknown

"Ya Ilahi iJm-i azam hakkı içün"

Müstear Münacaat

Beste bilinmiyor Composicion unknown
Seg1h Ilahi

"Gani Mevlam naJib etJe"

(Güfte Lyrics by Yunus Emre)

Süleyman Erguner (1 902- 1 953)
Seg1h Ilahi

"Derviı bağrı taı gerek"
(Güfte Lyrics by Yunus Emre)

Musul/u Hafız Osman ( 1 840- 1 9 1 8)
Uşşak Ilahi

"Allah adı uludur"

(Güfte Lyrics by Yunus Emre)

İsmail Hakkı Bey (1 866-1 927)
Uşşak Ilahi

"Dü cihanın mefhari"

Zekaizade Hafız Ahmet Efendi ( 1 869- 1 943)
Seg1h Ilahi

"Hak ıerleri hayreyler"

(Güfte Lyrics by Erzurumlu lbrahim Hakkı)

Ahmet Hatipoğlu (1 933-)
Segah HO Zikri

(Güfte Lyrics by Esmi-yi HUsnl)

Sadettin Kaynak ( 1 895-1961)
Rast Ilahi

"Doğmazdı ka/be iman"

(Güfte Lyrics by Ali Ulvi Kurucu)
Rast Şugl

"FeJaddaknake ya hayral bera"

(GUfte Lyrics by Neccarzlde)
Beste ve güfte bilinmiyor Composicion and l yrics unknown
Rast Şugl

"Taleal bedru aleyna"

Ahmet Hatipoğlu
Hüzzam Ilahi

"Sa/ik meratib kat' eder"

(Güfte Lyrics by Senlyi)
Beste bilinmiyor Composition unknown
Seg1h Ilahi

"Tende canım canda cananımdır"

(GUfte Lyrics by Niy�i Mısri)
Beste ve güfte bilinmiyor Composicion and lyrics unknown
Seg1h Ilahi

"Der vakt-i Jubh guyeı"

Beste ve güfte bilinmiyor Composition and lyrics unknown
Seg1h Ilahi

"Server-i Jerbülendimiz"

1 7.6. 1 994, ITÜ G Anfısi, Maçka, 1 9.00 İTÜ Concerr Hall G, Maçka, 7.00 pm

Katkılarmdan dolayı KONYA TICARET ODASI'na te;ekkür ederiz.
We are gratefu/ to KONYA CHAMBf!R OF COMMERCE for their contributions.

' 9 1 Festival in Barcelona, at the Expo
'92 in Sevilla as well as in an
international sufi meeting held in New
Delhi. The Turkish Mystical Music
State Ensemble of Konya has been
awarded the prize of "The Best
Conductor" and "The Best Music" at the
Traditional Music Festival in Poland i n
1 99 1 .
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I STAN BUL Ü N IVERSITESI DE- V LET KONSERVATUARI
TÜRK M ÜZIGI ICRA H EYETI
İSTANBUL UNIVERSITY STATE CONSERVATOIRE
TURKISH MUSIC ENSEMBLE
RlZA RIT, şef conductor
GÖNÜL PAÇACI - AYŞE SACiYAŞAR - TAHIR DOCiRU 
GÜRSEL KOÇAK, vokal vocal

�IZA RIT
1 925 yılında Istanbul'da dot-ın Rıza
Rit, 1 947-48 döneminde l.ü. Ezcacılık
Fakültesi'ni bitirdi. Lise ve üniversite
döneminde Türk müziıinin birçok
ünlü ismi ile çalıştı. 1 945-52 arasında
Ankara Radyosu'nda solo programlar
yaptı, 1 953'de Istanbul Radyosu ile I.B.
Konservatuarı Türk Müziıi lcra
Heyeti'ne ses sanatçısı olarak girdi.
1 978-84 yılları arasında iki dönem
TRT Yönetim Kurulu'nda Türk müziıi
temsilcisi olarak yapan Rıza Rit,
yurtdışında çeşitli konseriere solist
olarak katıldı.
l.ü. Devlet Konservatuarı Türk Müziıi
lcra Heyeti'nin lstanbul'da, yurtiçinde
ve Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ndeki konserlerini, ayrıca
topluluıun Almanya, Yugoslavya,
Suudi Arabistan ve Mısır'da verdiıi
konserleri yönetti. 1 990 yılında Türk
Japon dostluıunun 1 00. yıl
kutlarnalarına katılarak Tokyo'da
konserler verdi. Rıza Rit halen l.ü.
Devlet Konservatuarı'ndaki
eıitmenliıini ve Türk Müziıi lcra
Heyeti şefliıi görevini sürdürmektedir.
•

">-

Şale Koikii - 1 967, M. N. Se/fUk

Ziya Paıa ( 1 849-1 929)
Nişaburek Peşrevi
Nişaburek Yürük Semai "Ey gül ne acep Jilsile-i müJk-l terin var"
Nişaburek Şarkı "Mest-i nazın kim büyüttü biiyle biperva seni"
RaufYekta Bey ( 1 8 7 1 - 1 935)
Eve Beste "Halka-i zü/fi siyahı farko/unmaz damden"
Muallim ismail Hakkı Bey (1866-1927)
Nihavent Aıır Semai "Seni hükm-i ezel aJiıb-ı devran etmek istermi/'
Ali Rıza Şengel (1880- 1 953)
Hüzzam Aıır Semai "Usandırdım m ı cana gül-cemali arz-ı halim/e"
Mesud Cemi/ (1 902-1 963)
Hicaz Şarkı "Martı/ar ah eder kuytularda"
Nuri Halil Poyraz ( 1 885-1 956)
Hicaz Şarkı "Gündüzüm karanlık, gecem uykusuz"
Nihavend Şarkı "Hicranla tuiUJ, bağrını yak"
Nihavend Şarkı "Bir nq'e umdu gönül"
RaufYekta Bey
Mahur Peşrevi
Refik Persan (1 893 - 1 965)
Mahur Şarkılar
"Bir ne;'e yara/ hasta gô"nül"
"Kirpiğine sürme çek"
"Dün yine günümüz geçti beraber"

Ara lntermission

• Born i n 1 92 5 in Istanbul Rıza Rit
graduated from the Istanbul University
Faculty of Pharmacology in 1 947-48
scholar year. He worked with well
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Münir Nurettin Selçuk (1899- 1 98 1 )
Rast Yürük Semai "Hii/yama tUılan son giinqim, son hemimdin"
Rast Şarkı "Serxia ile dillendi bu son ıarkı sesin/e"
Solist Soloist: Gönül Paçacı
Segih Şarkı "Diinii/mez alqamm ufkundayız"
Solist Soloist: Ayşe SalYaşar
Hüzzam Şarkı "Sevdilin diinya/ar kadar''
Hüseyni Şarkı "Varalım kliy-i dilaraya gönii/"
Solist Soloist: Tahir Dotru
Muhayyer Fantezi "Çepçevre bahar içinde bir yer giirdiik"
Solist Soloist: Gürsel Koçak
Muhayyer Şarkı "Bir safa bahıedelim gel, bu dil-i naıaae"
Kürdilihicazklr Şarkı "Rakkas, bu ha/et senin oynunda mıdır"

known names of the Turkish music
during his lyceum and universiry years.
From 1 94 5 to 1 9 5 2 he performed solo
programmes at the Ankara Radio and in
195 3 he joined the Turkish Music

Ensemble of the Istanbul Radio as well
as of the Municipaliry Conservatoire
(present Istanbul Universiry State
Conservatoire) as a singer. From 1978 to
1984, he represented the Turkish music

at Turkish Radio-TV Corporation Board
of Directors for two periods. He

--------i participated as soloist to many concercs
20.6. 1 994, ITÜ G Anfisi, Maçka, 1 9.00 İTÜ Concerr Hall G, Maçka, 7.00 pm
in abroad.

ARU P
Katlıı/anlldatı dolayı A.RUP M ÜHENDISLIK VE MÜŞA VIRLIK LŞ.yt tqelılıiir ederiz.
We are grateful to A.RUP MÜHENDISLIK VE M ÜŞA. VIRLIK LŞ. for thtir rot�tribt�ti1J11j.

Rıza Rit conducted many concercs given
by the Istanbul University State
Conservatoire Turkish Music Ensemble
in Istanbul, in the councry, at the
International Istanbul Music Festival as
well as during the foreign tours of the
enseble in Germany, Yugoslavia, Suudi
Arabia and Egypt. In 1 990 he
participated to the celebrations
organised on the occasion for the 1 OOth
year ofTurco-Japonese Friendship and
he gave concercs in Tokyo. Rıza Rit
teaches at the Istanbul University State
Conservatoire as well as continus to
conduct the Turkish Music Ensemble.

KURULUŞUNUN 77. YILINDA
DARU'L-ELHAN VE TÜRK MÜZI<:il
ICRA HEYETI
THE 77TH ANNIVERSARY OF
DARU'L-ELHAN AND THE
TURKISH MUSIC ENSEMBLE

• Kuruluş fikri ve faaliyederi, ilk resmi
Türk müziti okulumuz Daru'I-Eihan'ın
kuruldutu tarih olan Ocak 1 9 1 7'ye
kadar uzanan Türk M üzili lcra Heyeti,
müzilimizin yakın tarihinde çok
önemli yer tutan bir kuruluştur.
Başlangıcından itibaren verdili
konserlerle, mUzilimizin halka
sunumunda özel bir önem kazanmıştır.
Önceleri düzenli olarak hoca ve
ötrencilerin katılımıyla verilen bu
konserleri, bir anlamda heyetin ilk
şefleri diyebilecelimiz Ziya Paşa
(Daru'I-Eihan'ın ilk müdürü), Muallim
lsmail Hakkı Bey, Muallim Sedat Bey
(Öztoprak) ve Muallim Ziya Bey
yönetmiştir.
Daha sonra Istanbul Belediye
Konservatuan olarak isim deliştiren
kurumda, 1 944 yılında kadrolu bir
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yapıya kavupn lcra Heyeti'nde
dönemim önemli müzisyenleri �ef
olarak görev yapmı� ve sanat
performansının yüksek oldu�U, geni�
bir repertuarın düzeyli bir icra ile
halka sunuldu�U pekçok konser
verilmi�tir. lcra Heyeti halen 1 986
yılından itibaren batlandııı Istanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı
bünyesinde yer almaktadır.
22. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'nde 20 Haziran 1 994 günü
gerçekle�tirilecek olan lcra Heyeti
konserinde, kuruluşundan itibaren bu
heyette şef olarak görev yapmış
bestecilerin eserlerinden örnekler
verilecektir. Konserin birinci kısmı
Ziya Paşa, Rauf Yekta Bey, Muallim
lsmail Hakkı Bey, Mesut Cemil, Nuri
Halil Poyraz ve Refik Fersan'ın
eserlerinden olu�maktadır. Ikinci
bölümde ise, gerek icra biçimindeki
deli�ik yaklqımından, gerekse Türk
müzilinin en iyi seslerinden biri
olmasından dolayı heyete �eflik yaptııı
dönemde Türk Müzili lcra Heyeti'nin
çok parlak bir döneme girmesini
sallayan üstad Münir Nurettin
Selçuk'un eserlerine ayrılmı�tır.
Ölümünün 1 3. yılında Münir Nurettin
Selçuk'un eserleri, bir dönem kendisi
ile özde�le�mi� olan Türk Müzili lcra
Heyeti'nin bugünkü kadrosu ile
seslendirilecek ve böylece heyet,
kendi geçmi�ini müzik yoluyla
belgelemi� olacaktır.

Conservatoire and in 1 944 the ensemble
became a permenant formation which
was conducted by the important
Turkish musicians of the period. Many
public concerts with a large repertoire,
high artistic level and execution were
performed. The Music Ensemble has
been attached in 1 986 to the Istanbul
University State Conservatoire.
The programme of the concert on 20th
June of the Istanbul University State
Conservatoire Turkish Music Ensemble
within the 22nd International Istanbul
Music Festival contains pieces by
composers who conducted the ensemble
since its establishment. The first part of
the concert is composed of works by

satıra sıldıramayıL Günlük ucuz
başarıyı bir tarafa iterek, sanatı ile
Halil Poyraz and Refik Fersan. The
gönüllerin ve hakikaderin fatihi olan
second half is reserved to the
üstad Münir Nurettin Selçuk, eşsiz
compositions by Münir Nurettin Selçuk sesine mükemmel bir müzik elitimi de
who, with his different approach to the
ekliyerek erişilmez sanat mertebesine
execution of the Turkish music and
çıkmıştır.
being one of the best voices of the
1 948 yılında lstanbul'u ziyaret eden ve
Turkish music, brought up the Turkish
üstadı dinleyen dünyaca ünlü
Music Ensemble to a high performing
viyolonselist Gaspar Cassado şunları
!eve!.
söylemiştir: "...Bu ses, başka bir
The works by Münir Nurettin Selçuk
alemden geliyor. Teknik bakımdan bu
will be performed, 1 3 years after his
kadar geni� bir nefesli sanatçıya çok az
death, by the present formation of the
rasdanır. Bu nefeste bu kadar uzun
Turkish Music Ensemble which, once
söylenen bir ses işitmemi�tim. Tam
was identified by this emminent
nefes alacaıını zannediyorum, gene
musician himself and thus, the
devam ediyor. Artık cilerlerinin
ensemble, in a sense, will present a
boşaldılını zannediyorum, gene devam
documentation of i ts past through
ediyor ve gene devam ediyor ... ".
musıc.
Büyük şairimiz Yahya Kemal ise, üstad
Gönül Paçacı
• Turkish Music Ensemble, the
için şunları söylüyor: " ... Bu devirde
foundation of which goes back as far as 1----�----ı yapyan ihtiyar, orta yaşlı ve genç
January 1 9 1 7 the date of creation of our
vatandaşlar eski mUzilimizin
MÜNIR NURETTIN SELÇUK
first official music school Dam'l-Elhan 1------i bestelerini Münir Nurettin'den
• DolU müzik aleminin gelmiş geçmi� dinledikleri için talihlidirler...".
(The House of Melodies) holds a very
en büyük ses sanatkarı Münir Nurettin Satırlarımı büyük sanatçımızı saygı ve
important place within the recent
Selçuk'u kaybedeli 1 3 yıl oldu. Yeri
history of our music as far as .the idea
minnede anarak bitiriyorum. Ruhu �id
laying in its foundation and activities. lt asla doldurulamayacak olan üstad,
olsun.
Türk müzilinde Avrupai bir hava
became, starting from its very first
Rıza Rit
yaratmış, üslubu, okuyuş tavır ve tarzı
concerts, a very important ensembie in
ile mUzilimizde devrim yapmış ve başlı
the way of presenting our music to
başına bir ekol meydana getirmiştir.
people. The concerts given regularly
1 4 yaşında Kadıköy Apollo
with the participation of teachers and
Tiyatrosu'nda ilk defa sahneye çıktılı
students, were conducted by Ziya Paşa
günden, son anına kadar doyulmayan
(the first director of Datu'l-Elhan),
İsmail Hakkı Bey, Sedat Bey (Öztop�) ilahi, eşsiz sesi ve asil tavrı ile ata
and Muallim Ziya Bey who were, in a
yadigari eserleri bir bayrak gibi vatan
sathına yaymıştır. Başta icracılıtı olmak
way, the first conductors of the
üzere bestecilili, hocalıtı. şefiili ile
ensemble.
l.ater on the name of the institution was mUzilimize ve konservatuarımıza
çeyrek yüzyıl yaptııı hizmederi birkaç
changes to Istanbul Municipaliry
Ziya Paşa, Rauf Yekta Bey, Muallim
İsmail Hakkı Bey, Nesut Cemi!, Nuri

istanbul Kültür ve Kongre Merkezi
i stanbul Kültür ve Sanat Vakfı ,
güzel şehrimize ve ülkemize
lllstanbul Kültü r ve Kongre
Merkezi" ni kazandırmaktadır.
Dünyadaki benzerleri arasında
iddialı bir yere sahip olacak
bu projenin müellifliğini ,

1 990 yılında yapılan uluslararası
yarışmayı kazanan
Arup Associate s yapmaktadır.
Proje,
içerisinde,

2 5 . 000 m2 kapalı alan

2. 500 kişilik konser ve kongre salonu, 500 ve 300 kişilik

2 adet konferans salonu, 300 kişilik oda m üziği ve prova/ses kayıt salonu
ve ayrıca

50-200 kişi kapasiteli toplantı

salonlarını ihtiva etmektedir. Tesis; radyo-TV
yayın imkanı , simultane tercüme olanağı, basın
odaları , kütüphane, restoran, kafeterya ve geniş
fuaye/sergi alanlarını ve ayrıca

450 kişilik bir

açık hava tiyatrosunu içermektedir.

Ove Arup toplulugu, 52 bürosunda çalışan
4.000'in üzerindeki teknik kadrosuyla
inşaat sektörünün hemen hemen her
dalında tasarım ve danışmanlık hizmetleri
sunar. Planlama, mimari tasarım, büyük ve
kompleks konut yapıları, kültürel yapılar ve
egitim tesisleri, bürolar, endüstriyel yapılar,
tarihi yapıların onarımı, ulaşım, yollar,
köprüler ve altyapı tasarımları, çalışmaları
içindedir. Proje yönetiminden detay mimari

Arazide mevcut tarihi eserler; Ayazağa Kasrı ,

ve mühendislik çalışmalarına, şehir

Süvari Alay Birliği Binası, Çinili Köşk ve Havuz

uzanan çalışma alanı, akustik, yangın,

restore edilerek kültür merkezi bünyesinde

planlamasından çevre mühendisligine
geoteknik, telekomünikasyon, sismik ve
enerji gibi özel uzmanlık konularında bilgi
ve tecrübe birikimini de içerir.

toplantılar ve yaz etkinlikleri için kullanılacaktır.

Londra ve ingiltere'deki bürolarının

lllstanbul Kültür ve Kongre Merkezi" ulusça

Asya, Afrika ve Avrupa'da da büroları

gurur duyacağımız bir eser olacaktır.

yanısıra, Kuzey Amerika, Avustralya,
vardır. Türkiye'deki şirketi,
Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.'dir.

ARU P

Arup MDhendlallk ve MD9•vlrllk Ltd . .Şti.
Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza Iş Merkezi
C-Blok Kat 7 Balmumcu Beşiktaş 80700 Istanbul
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AYANG I L TÜRK M ÜZIGI ORKESTRA V E KOROSU
AY ANGİL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND CHORUS
RUHI AYANGIL, şef ve kanun coııductor and kanun
MUTLU TORUN, ud ve gitar ud and guitar

Mutlu Torun ve Ruhi Ayangil'den ud, gitar ve kanunla çeşitli eserler.
Various pieces for ud, guitar and kanun performed by Mutlu Torun and Ruhi Ayangit

Ara lntermission
Uyan Ey Gözlerim Be opened O my Eyes!

Ali Ufki Bey'in "Mecmua-i Saz-ü Söz"ünden günümüz notasına aktarılmış I 2 Antik II�hi.

12 Anrique Hymns, in modern norarion, from Ali Ufki Bey' s "Magazine for Music and Lyrics"

Irak Ilahi "Uyan Ey Gözlerim"
(Güfte Lyrics by lll. Murad)

Hüseyni Ilahi "Ey dil bize ver bir haber"
(Güfte Lyrics by Abdülehad Nuri)

Huzi Tesbih "Esselamü aleyke ya 1ehr il lutf'
Uşşak Ilahi "Hak Teala seni bize nur-i gufran eylemij''
Acem Ilahi "Ya ltahi senden 'uddet"
(Güfte Lyrics by Ali Ufki)

Hüseyni Ilahi "Bahr-ı umman dürriyem"
(Güfte Lyrics by Ali Ufki)

Rast Ilahi "Yarabbi zatın sırrıdır"
(Güfte Lyrics by Ali Ufki)

Hüseyni Ilahi "Ey gönül n'eylersin sen bu tihanı"
(Güfte Lyrics by Hakıyki)

Acem Ilahi "Şehr-i ramazan mireved"
Eve Ilahi "Kamu ijim hata estağfırullah"
(Güfte Lyrics by Ali Ufki)

Muhayyer Ilahi "Ya İlahi sana ma'lum hayr ü Jerr"
(Güfte Lyrics by Zakiri)

Hüseyni Ilahi "Allah, Allah, Allah, Hu"

Mdk
21.

Yüzyol Bankacoloğo

Katkılarmdan dolayı VAKIFBANK'a te;ekkiir ederiz.
We are grateful to VAKlFBANKfor their contributions.

RUHI AYANGIL

• On yaJında kanun çalmaya başlayan
Ruhi Ayangil, l.ü. Hukuk Fakültesi'ni
bitirdi. Kısa süre Turhan Tezelli ve
Hüsnü Anıl'dan kanun dersi aldı. I.B.
Konservatuarı'nda lhsan Balkır'ın şan,
Duygu Ünal ve Emel Çelebioglu'nun
solfej, Ugur Ünel'in armoni ögrencisi
oldu. Cemal Reşit Rey ile bir süre
piyano ve armoni çalıştı.
Kanun çalış teknigini H. Ferit Alnar'ın
stili üzerine kuran Ayangil, bu
yöntemle yazdıgı "Kanun ögrenme
Yöntemi"ni, 1 976-86 yılları arasında
ögretim görevlisi oldugu ITÜ Türk
Müzigi Devlet Konservatuarı'nda
uyguladı. 1 973-8 1 arasında Bogaziçi
Üniversitesi Korosu'nu yönetti ve
koronun yurtdışı turnelerine katıldı;
aynı üniversitede karşılaştırmalı Türk
müzigi teorisi dersleri verdi. 1 979'dan
itibaren hem B.Ü. Korosu, hem de
1 983'de kurdugu Türk Müzigi
Orkestra ve Korosu ile Istanbul
Festivali'ne katıldı; topluluguyla ilk
kaset çalışmasını 1 988'de
gerçekleştirdi.
1 980 yılında Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası eşliginde H. Ferit Alnar'ın
kanun konçertosunu (Ainar'ın dışında)
ilk kez seslendiren Ruhi Ayangil, aynı
eseri lzmir ve Ankara'da da yineledi.
Orhan Borar ve Timur Selçuk'un
yönettigi oda orkestraları
konserlerine solist olarak katıldı.
Mutlu Torun (ud) ile yurtiçinde ve
dışında konserler verdi. Dörtyüz yıl
öneeye ait antik ilahilerin ilk
seslendirilişini içeren kasetiyle Türkiye
Yazarlar Birligi'nin 1 988 "Yılın
Sanatçısı" ödülünü aldı. Cem Mansur
yönetimindeki Cradea (Macaristan)
Filarmoni Orkestrası eşliginde çaldıgı
Alnar'ın kanun konçertosu
Hungariton firmasınca kaset, plak ve
CD olarak yayınlandı.
1 988 yılında doçent olan Ruhi Ayangil,
l.ü. Devlet Konservatuarı'nda ögretim
üyesidir.
• Ruhi Ayangit started to play kanun

(a Turkish music instrument similar to
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eecording of the 1 5 th century antique

Turkey and abroad. He was awarded

hymns. He performed Alnar's kanun

several prizes in competitions for moda!

concerto with the Oradea (Hungary)

and polyphonic music compositions. He

Philharmonic ürehescra conducted by

has also published a method on ud

Cem Mansur which was published by

technique. Mutlu Torun is a member of

Hungariton eecording company as

Bosphorus, a Turkish music ensemble,

cassette, record and CD.

and teaches at the ITU Turkish Music

Ruhi Ayangil received the title of

State Conservatoire.

Associated Professor in 1 988 and
teaches at the Istanbul· University State
Conservatoire.

MUTLU TORUN
• Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Mimarlık Bölümü mezunu olan
Mutlu Torun, Cenan Akın ve
zither) at the age of 1 0 . He studied law
Istemihan Tavilotlu'dan armoni,
at the Istanbul University. He took
Andreas Paleologos'dan da gitar
kanun lessons for a while from Turhan
dersleri aldı. Daha sonra üç yıl kadar
Tezelli and Hüsnü Anı!. He studied
da Cemal Reşit Rey ile armoni ve
singing with İhsan Balkır, reading with
bestecilik çalıştı.
Duygu Ünal and Emel Çelebioğlu and
Ud ve gitarla TRT yayıniarına katıldı,
harmony with Uğur Üne! at the
yurtiçinde ve dışında konserler verdi.
Istanbul Municipality Conservatoire. He Tek ve çoksesli beste yarışmalarında
cook piano lessons and studied harmony
birçok ödül ve mansiyon kazandı. Ud
with Cemal Reşit Rey.
için bir metod yazan ve Bosphorus
Basing his kanun playing technique on
toplulutunun da üyesi olan Mutlu
H. Ferit Alnar's style Ruhi Ayangil has
Torun halen ITÜ Türk Müziti Devlet
written a book on kanun "Instructions
Konservatuarı'nda ders vermektedir.
for Learning Kanun" which he applied
while teaching at the ITU Turkish
Music State Conservatoire from 1 97 6 to
1 986. He conducted the Boğaziçi
University Chorus from 1 97 3 to 1 98 1
and took part i n the foreign tours of the
chorus as well as i ts concerts at the
Istanbul Festival, starting from 1 979. In
1 983 he founded his own orchestra and
chorus "Ayangil Turkish Music
ürehescra and Chorus" which has been
participating in the Istanbul Festivals
since then. He recorded his fırst music
cassene with his ensemble in 1 988.
Ruhi Ayangil realised the fırst
performance of H. Ferit Alnar's kanun
concerto (premiered by the composer
himself)for the fırst time in Istanbul
with the Istanbul State Symphony and

• Mutlu Torun graduated from the

ürehescra in 1 980 and repeated the

State Academy of Fine Ares Department

same concerto in Izmir and Ankara. He

of Architecture. He studied harmony

was the soloist of the chamber orchestras

with Cenan Akın and İstemihan

conducted by Orhan Borar and Timur

Taviloğlu, guitar with Andreas

Selçuk. He gave concerts in Turkey and

Paleologos. Later on he studied harmony

abroad with Mutlu Torun (ud). He won

and composition with Cemal Reşit Rey

the "Artist of the Year for 1 988" award

for three years.

given by the Turkish Authors

Mutlu Torun performed on Turkish

Association for his fırst cassene

Radio-Television, gave concerts in
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ANATOLlA
IHSAN ÖZGEN, müzik yönetmeni music director

I HSAN ÖZGEN

IHSAN ÖZGEN, kemençe
• ITÜ Türk Müzili Devlet
--------� Konservatuarı ölretim üyesi ve
N. SERHAN AYTAN, ud
Kemençe Anasanat Dalı Başkanı olan
YELDA ÖZGEN, viyolonsel cello
l�san Özgen ayrıca kemençe, tanbur
ve lavta çalış teknikleri ve tarihleri
konusunda ders vermektedir. Serbest
formda besteleri ve büyük Türk
bestecisi ve virtüozu Tanburi Cemil
Bey'in taksimleri konulu bir de
incelemesi vardır.
Müzisyen bir ailede dolan Özgen,
müzile küçük yaşlarda Türk müzili
çalgılarıyla başlamış, üniversite
yıllarında batı klasik müziline ilgi
duymuş, keman ve viyolonsel çalmıştır.
Bir süre Ankara ve Istanbul radyo ve
televizyonunda görev yaptıktan sonra,
çalışmalarını genel anlamda müzikteki
yeniliklere ve buluşlara yöneltmiştir.
ŞerifMuhittin Targan ( 1 892-1 967)
Bu alanda önce müzik kişilikleriyle
Kapris No. l Caprice No. 1
Türkiye
ve dünyada ün yapmış olan
Ferahfeza Saz Semaisi
Niyazi
Sayın
ve Necdet Yaşar ile bir
Kanatiarım Olsaydı If I had wings
topluluk kurmuş; bu üçlü Türkiye,
Nihavend Saz Semaisi
Çocuk Havası Air for a Child
Avrupa ve Amerika'da birçok konser
Koşan Çocuk Running Child
vermiştir. Mutlu Torun ile Rönesans
Dügah Saz Semaisi
müzili üzerinde çalışmış; Kudsi
Hüzzam Saz Semaisi
Erguner Topluluıu gibi bazı önemli
Türk
müzili gruplarıyla Türkiye'de ve
23.6. 1
dış ülkelerde konserler vermiştir.
Türk müzili teorisi ve pratili
konusunda Amerika'da New England
Katkılarından dolayı ARUP MOHENDISLIK VE M VŞA VIRLIK L.Ş.ye tqekkiir ederiz.
Konservatuarı ile Wesleyan ve
We are grateful to ARUP MOHENDISLIK VE M OŞAViRLiK L.Ş. for their contributionı.
Maryland üniversitelerinde
konferanslar vermiş, seminerlere
katılmıştır.
Özgen daha sonra Bosphorus
topluluıunu kurmuş; bu toplulukla
Yunanistan, Hollanda ve Danimarka'da
konserler vermiştir. 1 99 1 'de Abdi
lpekçi Barış Ödülü'nü
alan topluluıun plak ve kasetleri halen
Yunanistan'da satılmaktadır. lhsan
Özgen Bosphorus'tan sonra 1 992'de,
çekirdek bir orkestra nitelilini taşıyan
ve profesyonel radyo sanatçıları,
konservatuar ölretim üyeleri, lisans ve
lisans üstü ölrencilerinden oluşan
Anatolia topluluıunu kurmuştur.
Grup, Türkiye ve çeşitli dünya
ülkelerinden gelen sanatçıların
katılımıyla lhsan Özgen'in sanata bakış
açısıyla yönlenen, delişen ve gelişimi
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"Bosphorus" which toured in Greece,

artist, and has opened his fırst private

Holland and Denmark and was awarded
in 1 99 1 the "Abdi İpekçi Peace Prize".

exhibition in 1 993.

Their recordings are stili on sale in

ANATOLlA

Greece.

Anatolia, bir müzikçinin 40 yıla
ulaşan bir süreç içindeki çalışma ve
called Anatolia, which comprises
birikimlerinin getirdigi müzik
professional radio musicians, teachers
görüşünün ve anlayışının yansıdıgı bir
from the conservatoire, master class
topluluktur. Batıdan doguya dogru
students. Anatolia, reflecting İhsan
adım adım degişen, aynı zamanda
Özgen's view on the arts and with the
birbiri içinden gelişerek yeşeren müzik
participation of Turkish and foreign
türlerinin kıvrımları ve mozayigi
artists as soloists, became an ensemble
içindeki sanat atmosferi, topluluk
which is synonymous with development yönetmenini ve grup üyelerinin
de içinde taşıyan bir özellik de
and progress.
yorumlarını etkilemiştir.
kazanmıştır.
Anatolia'nın müziginin temeli
Anadolu'da oluşmuş ve gelişmiş müzik
N. SERHAN AYTAN
• İhsan Özgen teaches playing
türleridir. Büyük bir olasılıkla Orta
techniques and history of kemençe
• 1 962 yılında dogan Aytan, ilk ve
Asya'dan pentatonik müzikleriyle
(Keh-men-cheh: A string and bow
orta egitimini tamamladıktan sonra
Anadolu'ya gelip yerleşen insanların
instrument used in Turkish music),
Istanbul Türk Müzigi Devlet
Iran, Arap, Bizans, Balkan, Ege ve
tanbur and lu te at the Istanbul
Konservatuarı'nın saz bölümüne girdi. Akdeniz ülkelerinin müzikleriyle
Technical University Turkish Music
Bu bölümün yüksek kısmını
etkileşerek yeni türler geliştirmesi
State Conservatoire and he is the Head
bitirdikten sonra Ud ögretim
olayı Anatolia'yı etkilemiştir. Anatolia
of Kemençe Department. He has many
Görevlisi olarak atandı. ITÜ Sosyal
bu zengin malzemeyi nasıl
works composed on free form and is the
Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek
kullanmaktadırl Kısaca kendine özgü
author of an article on the instrumental
anlayış ve icrasıyla yeni bir derinlik ve
Lisansı'nı tamamladıktan sonra aynı
improvisations (taksim) of Tanburi
kurumda Sanatta Yeterlilik'e girdi ve
dinamizm içinde kendi çagdaş polifonik
Cemi! Bey, the well known Turkish
halen bu bölümde ögrenimini
yaklaşımını elde ederek; yeni bir
virtuose and composer.
sürdürmektedir.
anlatım getirerek.
Born to a musical family, İhsan Özgen
1 978 yılından beri Istanbul Devlet
Anatolia'nın müziginde yazılı eserler
started to learn music at an early age
Klasik Türk Müzigi Korosu'nda ud
ve dogaçlamalar iki önemli grup olarak
with turkish instruments. He was
sanatçısı olarak görev yapan Serhan
ele alınmaktadır. Yazılı (yani daha önce
interested in the European classical
bestelenmiş veya anonim) eserlerin
Aytan ayrıca çeşitli solo konserler de
music and played violin and cello while
vermiştir. Müzigin yanısıra Ebru
yeniden seslendirilişlerinde ritmik ve
he was studying at the university. After
melodik degişimlerin varlıgıyla birlikte
sanatıyla da ilgilenen Aytan, ilk kişisel
working for a while at the Ankara and
ebru sergisini 1 993'de açmıştır.
yeni çizgiler oluşturulmaktadır. Bazan
Istanbul radio and television he
bir çalgı ön plana çıkarken, digerleri
concentrated his studies on new
dikey ve yatay pedallarla melodiyi
• Born in 1 962 Serhan Aytan entered
developments and discoveries in music
the instrument seetion of the Turkish
zenginleştirmektedir. Insan sesi
in general. In this respect he formed a
genellikle orkestra içinde bir
Music State Conservatoire after
trio with Niyazi Sayın and Necdet
completion of his primary and secondary enstrüman gibi düşünülmektedir.
Yaşar, two universally known
education. He was appointed an ud
Vurmaçalgılar da gelenegin dışında bir
traditional Turkish musicians, who
(Turkish lute) teaeber after his
yaklaşımla diger enstrümanlar gibi
performed in Turkey, Europe as well as
kullanılmakta, melodi üretimine
graduation from the upper !eve! of the
in the USA. He worked on the
conservatoire. Having received his
katılmaktadır. Bilinen müzik
Renaissance Music with Mutlu Torun;
Master"s and Suffıciency in Art degrees
parçalarının yeni uyarlamaları
he played with some important Turkish at the Institut of Social Sciences at the
toplulugun müzik yönetmeni
music ensembles such as Kudsi Erguner Istanbul Technical University, he
tarafından yapılmakta ve
Ensemble in Turkey and in foreign
seslendirilmektedir. Buna ek olarak
continues his further education at the
countries. He gave lectures and seminars same institution.
müzikçilerio kendi yorumlarının
on the theory and practice of Turkish
Serhan Aytan stili performs as an ud
katılımıyla eser, yeni bir görünüm
music at the New England (USA)
kazanmaktadır. Taksimler her çalgının
player with the Turkish Classical Music
Conservatoire and at the Wesieyan and
State Chotus of Istanbul, which he
veya insan sesinin tek başına ·yaptıgı
Maryland universities.
dogaçlamalar olarak bilinmektedir.
joined in 1 978. Serhan Aytan, who has
İhsan Özgen is also the founder of d the
Müzikçilerio tek başlarına yaptıkları
given several solo recitals, is also an
traditional Turkish music ensemble
established "Ebru" (Turkish marbling)
dogaçlamalar Anatolia'da toplu halde
In 1 992 İhsan Özgen, after Bosphorus,

has formed another his actual group

•
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yapılmakta, bundan yeni bir armoni
doımaktadır. Bu taksimler aynı
zamanda baılandıkları müzik
parçalarının makam yapıları içinde,
belli planlarda ve organize biçimde
gelişmektedir.
Anatolia, dünya müziıinin ortak
kullanıldııı bir düzeye ulaşma çabası
içindedir. Bu nedenle, vatanı ne olursa
olsun, bünyesine uygun olan her
çalgının grup icrasına koşut bir
biçimde katılımını ve kullanımını
amaçlar; aynı anlayış içinde yabancı
icracıları da müziıine katarak
uluslararası olma niteliıini de ortaya
koymaktadır. Anatolia, ürettiıi ve
sunduıu müzik ile birçok bakımlardan
dünyada gelişmekte olan yeni müzik
akımları (çeşitli dönem klasik batı
müziıi eserlerinin -antik, rönesans,
barok, romantik, vs- yeniden
yorumlanarak, çaıdaş anlamda farklı
çizgilerde seslendirilmeleri; Doıu-Batı
senteziyle oluşturulan caz müziıinde
yeni arayışlar, New Age müziıi. vs)
içinde düşünülebilir.

• Anatolia is an ensemble which

written works (used in the sense of
previously composed or anonymous ones)
new interpretations are created together
with modifications to rhythm and
melody. Sametimes when one
instrument is more dominant, the other
instruments enrich the melody with
vertical and horizontal ornaments. In the
ensemble the human voice is generally
considered also as an instrument. The
percussion instruments, with a different
approach from their traditional use, are
also employed for producing the melody.
New transcriptions of known musical
pieces are made and performed by the
musical director of the ensemble. In
addition, the musicians contribute with
the ir own inrerpretation which gives
each piece a new aspect. A Taksim is an
improvisation made by a single
instrumentalist or a singer and in
Anatolia these are made with the
participation of all the instruments
which ereare new harmonies. These
Taksims are developed in a planned and
organİsed way wi thin the mode of each
piece of music to which they are

reflects

attached .

the musical view and philosophy of a

Anatolia's efforts are directed towards

musician who has an accumulation of

achieving a !eve! where the world music

musical knowledge and experience of 40

will commonly be used. For this reason,

years. The leader and the members of the

the participation of all kinds of

group have of course been influenced by

instrument suitable to its formation,

the atmosphere created by the music

without taking inro consideration its

which changes step by step from Wesr to

counrry of origine, is accepted in the

East as well as by the development and

ensemble as long as it is played

flourishment of new musical styles.

according to group' s rules. In the same

The music of Anatolia is based on the

context the ensemble always welcomes

musical styles formed and developed in

foreign artists to take part in its music,

Asia Minor (Anatolia). The people

giving the ensemble an international

coming from Central Asia to settle in

character. With the music it ereares and

Asia Minor have most probably brought

performs, Anatolia, might be

also their own pentatonic ınusic, which

considered, as being in line with the

was influenced by the music of the

new musical ways which are in progress

persian, arabic, byzantine, balkan,

throughout in the world (different and

aegean and mediterranean cultures and

contemporary interpretations of various

created new musical forms which of

classical works of different periods -

course have influenced Anatolia"s

antique, Renaissance, Baroque,

approach to making music. How does

Romantic, ete.- jazz music created with

Anatolia use this rich material? By

Eastern and Western elements, New

creating its own poliphonic approach

Age Music, ete.).

with a new depth and dynamism
obtained through a special perception
and execution as well as by bringing a
new interpretation.
The written works and improvisations
are the two important parts of the music
of Anatolia. In the re-execution of the

ŞERIF MUDDIN TARGAN

• Şerif Muddin Targan ilk müzik
izienimlerini evlerinde yapılan ve Hacı
Arif Bey, Ali Rıfat Çaıatay gibi devrin
ünlü müzisyenlerinın katıldııı

toplantılardan edinmiştir. Evde özel
eıitim gören Targan piyano ve ud
çalıştı; 1 3 yaşında makam ve usul
bilgisinin yanısıra, ud çalışı ile de
çevresinde ün yaptı. Hüzzam saz
semaisinin bir bölümünü besteledi.
Amcası Ali Cabir Paşa'nın önerisiyle 1 4
yaşında viyolonsel eıitimine başladı.
Hukuk ve edebiyat fakültelerini aynı
anda bitiren Targan, 1. Dünya
Savaşı'ndan sonra Amerika'ya gitti ve
orada kaldııı süre içinde çeşitli oda
müziıi topluluklarında viyolonsel çaldı;
Leopold Godowsky, Jascha Heifetz,
Leopold Auer ve Fritz Kreisler gibi
ünlü virtüozlarla tanıştı. Udta yaptııı
başarılı icraları takdirle karşılandı. Bu
yıllarda Kanatiarım Olsaydı, Kapris ll,
Ferahfeza Saz Semaisi ve Çocuk Havası
adlı eserlerini besteledi. 1 928'de New
York'ta Town Hall'da viyolonsel ve
udla J.S. Bach, Debussy, Ravel'in
eserleriyle kendi bestelerinden oluşan
bir resital ile çeşitli radyolarda
konserler verdi. 1 934 yılında
Türkiye'ye dönen Şerif Muhiddin
Targan, 1 936'da Irak Hükümeti'nin
daveti üzerine Bagdat'a gitti ve Baıdat
Konservatuarı'nı kurdu; ud ve
viyolonsel sınıflarında ders verdi.
1 948'de lstanbul'a dönerek sanat
hayatına devam etti.
Şerif Muhiddin Targan Türk çalgı
müziginin en önemli adları arasında yer
alır. Özellikle bir çalgı için müzik
yazılması fikrini geliştirmiş, ud için
konser parçaları yazmıştır. Ud metodu,
ileri pozisyon ve teknikleri içerir.
Armoni ve kontrpuan tekniıinin Türk
müziıine uygulanabileceıini düşünen
Targan, müziıimizin dünya müziıi
içinde önem kazanması için çoksesli
olması gerektigini görmüştür.
Şerif Muhiddin Targan'ın eserlerinden
oluşan bu konserde iki tema aıırlık
taşımaktadır. Targan'ın özellikle ud için
yazılmış olan etüdleri, lhsan Özgen'in
ud, kemençe,ve viyolonsel için
düzenlemeleri ile yeni bir biçimde ilk
kez sunulmaktadır. Targan'ın yalnız ud
için yazdıgı parçalar dışında, geleneksel
makam ve formlarda bestelemiş olduıu
saz eserleri de programda yer almak
tadır. Bu konser, bütünüyle, bestecinin
kişisel sanatını ve düşüncesini
sergilemek amacını taşımaktadır.
lhsan Özgen
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KÜLT Ü R BAKANLIGI
ISTAN BUL TARI H I TÜRK MÜZIGI TOPLULUGU
MINISTRY OF CULTURE
TURKISH HISTORICAL MU SIC ENSEMBLE OF lST ANBUL
AHMET ÖZHAN,

genel yönetmen ve solist general director and soloist

AHMET ÖZHAN
• 1 950 yılında Urfa'da dofcln Ahmet

Seyyid Nuh (? -1 7 1 4)

Muhammes usulünde ArazbarbOselik Peşrev
Sadu/lah Ağa (?-1801)

Darbeyn (Nimsakii-Berefşan) usulünde ArazbarbOselik Beste
"Nice ey ılıh-i cihan aık ile na/an olayım"

(Güfte Lyrics by Tahir Efendi)
Sadu/lah Ağa

Atıraksak Semai usulünde ArazbarbOselik Afır Semai
"Dii[tiim dii[eli aık oduna rlJz-i ezelden"

(Güfte Lyrics by Necmi)
Sadu/lah Ağa

Yür!lk Semai usuklünde ArazbarbOselik Yürük Semai
"Al gönliimii, ayine-i manJdı,. bu"

Bimen Şen (1 873 - 1 943)

Atıraksak usulünde Hüseyni Şarkı
"Durmadan ayla,. gerer, yılla,. gerer, gelmez min"

(Güfte Lyrics by Fazıl Ahinet Aykaç)

Mehmet EJrefEfendi ( ?-1 930)

DevrihindT Üsulünde Hüseyni Şarkı
"Dil-riiba.rın st��dilim, yoktu,. nazif'in bf-,.iya"

Emin Ongan (1 906-1 985)

Aksak usulünde Hüseyni Şarkı
"Arzetmedilim yare meler ya,.e mi kaldı"

Özhan, Üsl'<üdar Musiki Cemiyeti ile
I.B. Konservatuarı'nda elitimini
sOrdürOrken, bir yanda da sahne ve
plak çalışmaları yaptı. Istanbul Radyosu
Türk Sanat Müziti solisti olan sanatçı,
TRT yapımı olan Hacı Arif Bey ve Aliş
adlı televizyon dizilerde baş rolü
oynadı. Asya Olkeleri şarkı
yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
KOltUr Bakaniılı Istanbul Devlet Tarihi
TOrk MUzili Toplulutu'nun kurucusu
ve genel yönetmeni olan Ahmet
Özhan, klasik ve tasavvuf müzili dalın
da en iyi solistler arasında yer almak
tadır. Sanatçı yurtiçinde ve dışındaki
konser turnelerini sıırdürmektedir.
• Born in 1 950 at Urfa (Turkey) Ahmet
Özhan studied at the Üsküdar Musk
Association and at the Istanbul
Municipality Conservatoire. While stili a
student he gave concerts and made
recordings. He is a soloist of Turkish
Classkal Musk at the Istanbul Radio
and played in Hacı Arif Bay and Al iş,
two television series realised by TRT
(Turkish Radio-Television). He
represented Turkey at the Asian
Countries Song Contest.
The founder and director of the Ministry
of Culture Turkish Historical Music
State Ensemble of Istanbul Ahmet
Özhan is one of the best soloists in the
field of classkal and mystical music and
he appears in concerts within Turkey as
well as abroad.
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Münir Nurettin Selçuk ( 1 899-1 981 )

Aksak usulünde HOseyni Şarkı
"Varalım kOy-i dil-araya göniil HIJ diyerek"
(Güfte Lyrics by !.Sultan Mahmut "Sebkatl")

Şevki Bey (1860-1 891)

Curcuna usulünde HOseyni Şarkı
"Nedir b11 haletin ey wuh-cemalim"
(Güfte Lyrics by Nitdeli Hikmet Bey)

Tatyos Efendi ( 1 858-1 913)

Curcuna usulünde HOseyni Şarkı
"Çektim elimi gayri b11 diinya hevesinden"

Lem'i Atlı (1 869-1 945)
Aksak usulünde HOseyni Şarkı
"O giizel gözlerle baltmaımı bil"
(Güfte Lyrics by Emir)

Sahibi meçhul Anonym
Sofyan usulünde bir Rumeli TOrkOsO
"Köjkiim 11ar deryaya karıı"

Ara Incermission

TOrk Tasavvuf MOziginden seçme eserler
Selecced works from che Turkish Myscical Music.
24.6. 1 993,

ITÜ G Anfisi, Maçka,

1 9.00 ITU

Concerc Hall G, Maçka, 7.00 pm

Katkılarından dolayı IŞIKLAR HOLDING A.Ş.ye tqekklir ederiz.
We are grateft�l to IŞIKLAR HOLDING A.Ş. for their contrib11tions.

ISTANBUL TARIHI
TÜRK MÜZICll TOPLULUClU
TURKISH HISTORICAL MUSIC
ENSEMBLE OF İSTANBUL

• Tarihi Türk Müzigi Toplulugu

unutulmaya yüz tutan, yüksek sanat
degeri taşıyan Türk tasavvuf müzigi ve
Mehter müzigini kendine özgü üslub ve
icra özellikleri ile ortaya koymak;
tanıtmak ve kaynak inceleme ve
araştırmaları yaparak arşivlerin tozlu
raflanndan günlük sanat etkinliklerine
aktarmak amacıyla 1 99 1 · yılında Kültür
Bakaniılı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlülü tarafın�an kuruldu.
Daha önceleri de bu amaca yönelik
çalışmaları bulunan Ahmet ÖZhan'ın
Genel Yönetmen oldugu topluluk aynı
düşünceleri benimseyen sanatçılardan
oluşturuldu. Bu sanatçılar topluluk
kurulmadan önce de bir arada
çalışmalarını sürdürmekteydiler. Bu
beraber çalışmaların sergilenen
ürünleri 1 980 yılından beri katılmakta
oldukları Konya Mevlana lhtifalleri,
1 984'den itibaren verdikleri klasik ve
tasavvuf müzigi konserleri ile Ulus
lararası Istanbul Festivalierindeki etkin
likleridir. Bu çalışmalar 1 99 1 'den sonra
topluluk çatısı altında sürmektedir.
• The Turkish Hiscarical Music

Ensemble has been founded by che

Miniscry of Culture General Directorare
of Fine Ares with the aim of presenting
Turkish myscical music and che Janissary
music, which in spite of cheir high
arcistic level were parcially forgotten,
according co cheir original styles and
parcicularicy in execution, to make them
universally known and, to make studies
and research by bringing them out of
duscy archives and incorporating them in
daily activities.
Ahmet Özhan was appoinced che director
of the ensemble comprising musicians
sharing the same ideas and ideals. The
members were already performing
together in many events such as che
annual commemoration ceremony of
Mevlana at Konya since 1 980, classical
and mystical music concercs since 1 984
and concercs within the International
Istanbul Music Festivals.
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KÜLTÜR BAKANLIGI
ISTAN BUL D EVLET KLASI K TÜRK M ÜZIG I KOROSU
MINISTRY OF CULTURE
TURKISH CLASSICAL MUSIC STATE CH OR US OF lST ANBUL
Prof. Dr. NEVZAT ATLICi, şef conductor

Hacı Arif Bey' i ( 1 83 1 - 1 885) Anma Konseri
Concert dedicated to Hacı Arif Bey
28.6. 1 994, Süleymaniye Kültür Merkezi, 2 1 . 3 0

Süleymaniye Culture Centre, 9.30 pm

Katkılarından dolayı BP PETROLLERI A.Ş. ye tqekkiir ederiz.
We are grateful to BP PETROLLERI A.Ş, for their contributiom,

Prof. Dr. NEVZAT ATLI (i
Devlet Sanatçısı State Artist
• Müzile kemanla başlayan Nevzat
Adıl. Tıp Fakültesi'ni bitirdi, röntgen
ihtisası yaptı. Üniversite korosunda
keman çaldı ve koroyu yönetti.
Istanbul Radyosu Türk Müzili ve I.B.
Konservatuarı lcra Heyeti şefiili yaptı,
Istanbul Radyosu Müdürlülü ( 1 95458) görevlerinde bulundu. Istanbul
Radyosu Küçük Koro'sunu yönetirken
1 963'de Mesut Cemil'in vefatı üzerine
Klasik Koro'nun şefiiline getirildi ve
bu görevi 1 976'ya kadar sürdürdü.
1 969'da kurulan Milli Elitim Bakaniılı
Türk Müzili Komisyonu'na başkan
seçildi, " 1 000 Temel Eser"
Komisyonu iie TRT Yönetim Kurulu
üyeliklerinde bulundu. 1 976'da Kültür
Bakaniılı Devlet Klasik Türk Müzili
Koro'sunun kurulmasıyla, koronun
şefiiline atandı.
1 98 1 yılında Kültür Bakaniılı'nın
Klasik Türk Müzili Başarı Ödülü ile
Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın 1 983
Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'nü alan
Nevzat Atlıl. aynı yıl Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyeiiiine
seçildi. 1 984'de TRT Yüksek Kurulu
üyesi, 1 985'de profesör oldu; 1 987'de
Devlet Sanatçısı ünvanını aldı. Prof.
Dr. Nevzat Atlıl aynı zamanda ITÜ
Türk Müzigi Devlet Konservatuarı
ölretim üyesidir.
• Nevzat Atlığ, a graduate of the

faculty of medicine with a master' s
degree in radiology, started his musical
education with violin. During his
university years he played violin in the
university chorus and conducted the
chorus. He conducted the Turkish
Music Ensemble of the Istanbul Radio,
the Turkish Music Ensemble of the
Municipality Conservatoire and from
1 954 to 1958 he was the director of the
Istanbul Radio. He conducted the
Classical Choir from 1 963 to 1 97 6. He
was the presidem of the Commission for

1 73

Turkish Music which was formed by rhe
Minisrry of National Educarion. He was
also rhe member of rhe commission
called " 1 000 Basic Works" as well of
rhe Board of rhe Turkish Radio
Television Corporation. He was
appointed as the conducror of the
Turkish Classical Music Srare Chorus in
1 976 when the chorus was founded.
Nevzat Arlığ received in 1 98 1 the
award of "Accomplishment in Turkish
Classical Music" given by the Minisrry
of Culrure as well as the "Services
Rendered ro Turkish Culrure" award of
rhe Turkish National Culriıre
Foundation in 1 983 and the same year
he was nominared ro Ararürk Culrural,
Linguisric and History High
Commission. In 1 984 he became
member of Turkish Radio-Television
High Commission and in 1 985 he
received the rirles of Professor as well as
of Srare Arrisr. Prof. Dr. Nevzat Arlığ
also reaches ar the Istanbul Technical
University Turkish Music Srare
Conservaroire.

M ERAL U(;URLU
• Klasik Türk Müziıi solisti olarak
geniş repertuarı ve özgün üslubu ile
tanınan Meral uıurlu 1 939 yılında
Edirne'de doıdu. 1 955 yılında Istanbul
Belediye Konservatuarı Türk Müziıi
bölümüne girdi. öırenciliıi sırasında
Münir Nurettin Selçuk, Halil Bedii
Yönetken, Şefık Gürmeriç ve Nevzat
Adıı ile çalışma olanaımı buldu; aynı
dönemde Münir Nurettin Selçuk'un
pekçok konserine solist ve koro üyesi
olarak katıldı. 1 958'de Istanbul

Radyosuna giren Meral uıurlu Mesut
Cemil, Vecihe Daryal, Cevdet Çaıla,
Niyazi Sayın, Cüneyd Orhon gibi
müzisyenlerle çalıştı; solo programlar
yaptı. Babasının görevi nedeniyle
müzik çalışmalarını Ankara
Radyosu'nda sürdürdü ve burada
Ruşen Ferit Kam, Halil Bedii
Yönetken, lsmail Baha Süreisan ile
çalışma olanaımı buldu. 1 977 yılında
Prof.Dr. Nevzat Atlıı'ın daveti üzerine
Klasik Türk Müziıi Korosu'na katıldı.
Radyo programlarının yanısıra ITÜ
Türk Müziıi Devlet Konservatuarı'nda
şan ve repertuar hocalııı da yapan
Meral uıurlu, Iran, Irak, Pakistan,
Tunus, Ürdün, Cezayir, Almanya,
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen
konseriere solist olarak katıldı; 1 993
yılında New York ve Washington'da
solo konserler verdi. Sanatçı halen
Klasik Türk Müziıi Korosu'ndaki
görevinin yaısıra aynı koronun sanat
kurulu üyesidir.

• Meral Uğurlu, well-known as a solist

in Turkish classical music for her vasr
reperroire and original sryle, was born i n
1 939 a r Edirne (Turkey). In 1 95 5 she
srarred her educarion ar the Istanbul
Municipaly Conservaroire Turkish
Music secrion. During her school years
she had the opporruniry ro work wirh
Münir Nurettin Selçuk, Halil Bedii
Yönerken, Şefık Gürmeriç and Nevzat
Arlığ. In the same period she appeared
in Münir Nurettin Selçuk' s concerrs as
soloisr and chorus member. In 1958 she
srarded ro work ar the Istanbul Radio
and collaborared wirh such musicians as
Mesut Cemi!, Vecihe Daryal, Cevdet

Çağla, Niyazi Sayın, Cüneyd Orhon and
also made solo programmes. She worked
for a while ar rhe A nkara Radio and
where she had the possibility ro work
wirh Ruşen Ferit Kam, Halil Bedii
Yönerken, İsmail Baha Sürelsan. In
1 977 upon rhe invitation of Prof. Dr.
Nevzat Arlığ she joined the Turkish
Classical Music Chorus.
Meral Uğurlu also roughr reperroire and
singing ar the Istanbul Technical
University Turkish Music State
Conservaroire. She has sung solo parrs in
choral conc�rrs in Iran, Iraq, Pakistan,
Morocco, Jordan, Algeria, Germany, and
Turkish Republic of Cyprus. In 1 993
she gave rwo solo concerrs in New York
and Washington. Meral Uğurlu is srill a
member of the Turkish Classical Music
Chorus and a member of the chorus'
artisric commirree.
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M Ü N I R N U RETTIN BEKEN,
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MÜNIR NURETTIN BEKEN

• 1 964 yılında Istanbul'da dopn

Mllnir Nurettin Beken, mllzik
elitimine ITÜ TOrk Müzili Devlet
Konservatuarı'nda Mudu Torun ile
başladı. 1 98S'de Polanya'nın
Bydgoszcz kentinde dllzenlenen
uluslararası mllzik festivalinde
Türkiye'yi temsil etti, burada resitaller
verdi ve aynı yıl "ITÜ Ölrenci Üstün
Başarı Ödlllll"nll aldı. 1 986'de
konservatuarı llstOn başarıyla bitirdi,
1 988'de yllksek lisansını tamamladı.
lhsan Özgen, Bekir Sıdkı Sezgin,
Uşşak Fihrist Taksimi
Cinuçen Tanrıkorur, Alaeddin
Şerif( ?-1 680?)
Yavaşça gibi sanatçılarla birlikte,
Uşşak Peşrevi
Necdet Yaşar'ın kurucululunu
llsdendili Kültür Bakaniılı Devlet
Taksim
Türk Müzili TopluluJu'nun ilk üyeleri
Tanburi Ali Efendi ( 1 836-1 902)
arasında yer aldı. ITÜ Türk Müzili
Suzidil Peşrevi
Devlet Konservatuarı Orkestrası
Taksim
şefiiiini yapan· Beken, TRT Istanbul ve
Tanburi Cemi/ Bey (1871 - 1 9 1 6)
Ankara televizyonları programları için
Şedaraban Saz Semaisi
müzik yazdı. "Dino ve Ceren" adlı
Taksim
bale süiti Istanbul Devlet Opera ve
Balesi tarafından sahnelenmesinin
Anonim Anonym
Karcıpr Köçekçeler
yanısıra birçok bestesi de yurtiçinde
ve dışında seslendirildi.
Ara Imermission
1 989 yılında doktora çalışmaları için
Taksim
Maryland Üniversitesi'nden aldılı
ŞerifMuhiddin Targan (1 892-1 967)
bursla ABD'ye giden Beken, Barbara
Koşan Çocuk (The Running Child)
Haggh, Mande Hood, jozef
Pacholczyk,
Philip Schuyler ve Stuart
Mutlu Torun (1 942-)
Smith gibi tanınmış isimlerle
Şerif Muhiddin'e Saygı (Homage to Şerif Muhiddin)
etnomüzikoloji, kompozisyon, 20.
Taksim
yüzyıl beste teknikleri, dünya
Cinufen Tanrıkorur (1 938-)
müzikleri, rönesans müzili, analiz,
Konser Parçası (Concen Piece)
organoloji, müzik yazarlılı. müzik
Taksim
kaydı, alan çalışması ve film teknikleri
Hüseyin Sadettin Are/ ( 1880-1 95 5)
konusundaki çalışmalarını
Köy Dülünü (Village Wedding)
tamamlayarak "Doktora Adayı"
mertebesine yllkseldi. Münir Nurettin
Taksim
Beken ABD'nin çeşidi eyaletlerinde,
Yalf'n Tura (1 934-)
Baltimere
Walters Sanat Galerisi,
Konser Etüdü (Concert Study)
Washington OC Smithsonian
Münir Nurettin Belten (1 964-)
Enstitllsü ve Tekstil Müzesi, New
Geçmişe Dans (Dance for the Past)
York Metropolitan Sanat Müzesi, San
--------�
Francisco Herbst Tiyatro Salonu,
1 9.00 ITU Concen Hall G, Maçka, 7 .00 pm
....:_
..;._
:__
-ı Philadelphia Sanat Müzesi gibi konser
salonlarının yanısıra ABD'deki birçok
i•sur VE S A UYI uuiıı şiRKETi
üniversitede resital ve konserler
Ksıtkı/arından dolayı YAPI MERKEZl iNŞAAT VE SANA YI A.Ş. ye 11Jtkhir edtriz.
verdi; Amerikanın Sesi Radyosu için
We art gratefu/ to YAPI MERKEZl iNŞAAT VE SANA YI A.Ş. for thtir contributions.
programlar yaptı.
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Pekçok fılmin özgün müzi�ini
hazırlayan, 1 992 Antalya Altın Portakal
ve 1 993 Ankara film festivallerinde
"En Iyi Özgün Müzik" ödüllerini
kazanan Beken aynı yıl Maryland
Üniversitesi'ne ba�lı Türk Müzi�i
Merkezi'nin yöneticili�ine atandı. Aynı
üniversitede Türk müzi�i üzerine icra
ve nazariyat dersleri veren Münir
Nurettin Beken, 1 994 Şubat ayında
Maryland Eyalet Sanat Kurulu Ferdi
Sanatçı Ödülü'nü aldı.

(Philadelphia) as well as in many
colleges and universities in the USA. He
also made programmes for the Voice of
America.
Münir Nurettin Beken also composed
music for many fılms and won "Best
Film Music" awards at the 1 992 Antalya
Golden Orange Film Festival and the
1 993 Ankara Film Festival. He actually
teaches Turkish Music playing
techniques and theory at the University
of Maryland where he was appointed the
Director of the Turkish Music Centre in

• Born in 1 964 in Istanbul Münir

1 993. He recently was granted the

Nurettin Beken started to study music

"Individual Artist" of Maryland State

with Mutlu Torun at the Istanbul

Arts Council.

Technical University Turkish Music
State Conservatoire. In 1 985 he
represented Turkey at the International
Bydgoszcz Music Festival in Poland. In
the same year he won the "Student High
Success Award" of the Istanbul
Technical University. In 1 986 he
graduated from the conservatoire with
honours and in 1 988 he completed his
Master' s degree. He was one of the fırst
members of the State Turkish Music
Ensemble founded by Necdet Yaşar
along with such Turkish musicians as
İ hsan Özgen, Bekir Sıdkı Sezgin,
Cinuçen Tanrıkorur and Alaeddin
Yavaşça. For a while he conducted the
ITU Turkish Music State Conservatoire
ürehestea and he composed music for
television series of the Turkish Radio
and Television. His ballet suite "Dino
ve Ceren" was staged at the Istanbul
State Opera and Ballet and several of his
compositions were performed within
Turkey and abroad.
In 1 989 he went to USA with a
scholarship of the University of
Maryland for doctoral studies and
studied ethnomusicology, compositions,
20th century composition technics,
world and renaissance musics, analysis,
organology, music writing, music
eecording and technics of film music .
with renown names such as Barbara
Haggh, Man de Hood, Jozef Pacholczyk,
Philip Schuyler and Stuart Smith.
Münir Nurettin Beken gave recitals and
concerts in such places as Walters Art
Gallery (Baltimore), Smithsonian
Institute and Textile Museum
(Washington DC), Metropolitan Art
Museum (New York), Herbst Theatre
(San Francisco), Museum of Art
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TASAVVU F M ÜZI G I N DE N FLAM E N KOYA
FROM SUFI MUSIC TO FLAMENCO
KUDSI ERGUNER, müzik yönetmeni ve ney musical direcror and ney

KUDSI ERG U N ER

PEDRO SOLER, gitar guirar
• 1 952 yılında dogıtn, dedesi
________________________--- ---________
Süleyman Erguner ve babası Ulvi
___,
SALVADO R G UTI ER REZ. gita r gui rar
Erguner'in sanatı olan neyzenligi
ENRIQUE EL EXTREMENO, şarkıcı singer
devam ettiren Kudsi Erguner, ltalyan
___________________- -__-------1 Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi'ni
YUSU F BI LG I N, şa rkıc ı si nger
--------i bitirdikten sonra bir süre Istanbul
BRUNO CAILLAT, vurma çalgılar percussions
Radyosu'nda neyzen olarak görev
yaptı. 1 972'de Paris'te mimarlık
MEHMET EMIN BITMEZ, ud
--------i ögrenimine başladı, bu arada
TAMER PINARBAŞI, kanun Turkish zirher
müzikoloji egitimi gördü ve her iki
dalda da doktora yaptı.
Türk ve Ortadogu müziklerinin
yanısıra Hindistan, Pakistan ve birçok
Asya ülkelerinde de araştırmalar
yapan Erguner, uzun yıllar Fransız
radyosu müzik yayınlarında prodüktör
olarak çalıştı ve tüm dünyanın
geleneksel müziklerini yayınladı.
Erguner Avrupa'nın hemen tüm
şehirlerinde, Amerika ve Japonya'da
verdigi konserlerle ney sazını ve Türk
tasavvuf müzigini dünyaya tanıttı ve
bunun yanında, Istanbul'un kendine
özgü müzik kültürünün tüm dallarında
yaptıgı araştırmaları hem konser, hem
de plak olarak sundu.
Aşkın Güneşi The Sun of che Love
Kurdugu Istanbul Mevlevi Heyeti ile
Tefekkür Gecesi The Nighr of Conremplarion
Istanbul'da gelişen Mevlevi kültürünü,
Birleşmenin Şafagı The Daybreak of the Union
Istanbul Hanımları Grubu ile harem
Solea
müzigini,
Fasıl Grubu ile geleneksel
Malaguena
saray
müzigini,
Türk Çigan Grubu ile
Granada Bahçelerinde In the Gardens ofGrenade
Balkanlar'da ve Istanbul'da gelişmiş
Sema Sama
Ruhların Birleşmesi The Union of the Souls
geleneksel müzigi, Istanbul müezzinleri
ile dini müzigi ve kardeşi neyzen
3.7. 1 994, Aya Irini
Süleyman Erguner ile kurdugu grup ile
enstrumantal Türk müzigini dünyanın
çeşitli büyük festivallerinde tanıttı.
Avrupa
ve Japonya'nın birçok büyük
MILLi PiYArtGO
plak
firması
yayınları arasında Kudsi
Katkıların dolayı MILLI PiYANGO IDARESI GENEL M 0D0RL0G0 ne tqekkür ederiz.
We are grateful to MILLI PIYANGO IDARESI GENEL MODORLOGO for their contributiom.
Erguner'in kırkın üzerinde CD'sine
yer verdi.
Kudsi Erguner ünlü yapımcı Peter
Brook'un iki filmi ile "Mahabharata"
adlı piyesin müzigini yaptı; Marco
Ferreri, Scorsese gibi yapımcıların
filmlerine müzigi ile katkıda bulundu;
ltalya'da Franco Battiato'nun Genesis
Operası'na katıldı. Mehmet Ulusoy'un
sahneye koydugu Ortadirek oyununun
ve ünlü modern dansçı Carolyn
Carison'un bir balesinin müziklerini
-
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hazırladı. Peter Gabriel'in son iki
albümünde de parçaları olan Kudsi
Erguner, caz dünyasının tanınmış
isimleri ile de (Didier Lockwood ve
Jean Marc Padovanni) bir araya geldi;
çagdaş müzik bestecisi George
Aperghis ile bir film ve tiyatro müzigi
gerçekleştirdi.
Erguner, 1 979' da kurdugu Mevlana
Dernegi'nde birçok ögrenci
yetiştirerek. Türk müzigine ve
özellikle neye evrensel bir boyut
kazandırdı. Sanatçı birçok Avrupa
müzik ve sanat festivalinin yanısıra şu
sıralarda Lille Festivali'nin · sanat
danışmanligını yapmaktadır.
• Born in 1 95 2 Kudsi Erguner
conrinues the rradirion of "ney" (end
blown flure) playing established by his
grandfarher Süleyman Erguner and his
farher Ulvi Erguner. Afrer complering
his secondary educarion he worked for a
while ar the Istanbul Radio as a ney
player. In 1 97 2 he srarred ro study
archirecture in Paris and in the
meanrime he conrinued his study of
musicology. He received his master
degrees in borh archirecture and
musicology.
He conducred researche on Turkish and
Middle Easrern music as well as in
lndia, Pakistan and in other Asian
counrries. He was, for a long period a
producer of music programmes on the
French radio and broadcasr many
programmes on rradirional music from
all over the world. Kudsi Erguner
inrroduced the ney and Turkish Sufı
Music all over the world by concerts he
has given almost in all European cities,

USA and )apan. He also i nrroduced his
research made on the authenric music
culture of Istanbul in his concerts as
well as in his recordings.
He took part in numerous music
festivals presenring in his programmes
the culture of Mevlana with his
Whirling Dervishes group, the Harem
music with his Istanbul Female Choir,
the teadirionaJ court music with his
immmental group, the'tradirional
music developed in Thrace and i n
Istanbul with h i s Turkish Tzigan
Ensemble, the religious music with the
mouezzins of Istanbul and fınally the
insrrumenral Turkish music wirh rhe
ensemble he founded with his beorher
Süleyman Erguner, al so a ney player.
He has recorded more than 40 CDs for
renowned eecording companies in
Europe as well as in )apan.
Kudsi Erguner has also written music
for two fılms by Peter B rook as well as
for a drama called " Mahabharata". He
conrributed with his music ro fılms
produced by Marco Ferreri and
Scorsese. In Iraly he took part in Franco
Battiaro's opera "Genesis". He
composed the music of "The Pillar"
staged by Mehmet Ulusoy, a Turkish
drama director and as well as music for
Carolyn Carlson's ballets. Kudsi
Erguner who has conrributed ro Peter
Gabriel's two albums, has also
performed with jazz musicians such as
D idier Lockwood and Jean Marc
Padovanni). He also realised fılm and
stage music rogether wirh the
conremporary composer George
Aperghis.
Kudsi Erguner through the Mevlana
Associarion he founded in 1 979, has
accomplished to inrroduce the Turkish
Music and especially the "Ney" ro
universal acclaim by educating many
studenrs. Kudsi Erguner is also the
artisric advisor of the Lille Festival.

birbirinden farklı iki ayrı uygarlıgı
temsil eder.
Herkül Bogazı (Cebelitarık) ve
Istanbul Bagazı bu iki uygarlıgın
karşılaştıgı iki ayrı yerleşim
noktalarıdır. Degişik toplumların
karşılıklı alışverişleri ve baglantıları
sayesinde, her iki bogaz da yeni ve
zengin kültürlerin doguşuna sahne
olmuştur. Bir yandan Arapların
Endülüs'e gelmeleriyle dogu estetigi
batıya ulaşmış, diger yandan bir Asya
toplumu olan Türklerin Anadolu'ya
gelmeleri ve lstanbul'u fethetmeleri ile
Bizans'ın islam kültürü içinde erimesi,
dogunun zenginleşmesine yol açmıştır.
"Batı'nın Dogu'su" projemizin içerigi
"Dogunun etkisinde kalarak. farklı
yollardan batı içinde gelişmiş bu iki
kültürün müzikal karşılaşmaları"
olacaktır. Iki dünyanın müzisyenlerini
biraraya getirme hayali böylece
somutlaşma fırsatına kavuşacaktır.
Tarihin iki ayrı sayfası olan
"lstanbul'daki Osmanlı, Endülüs'teki
Emevi" döneminin müzikleri bu
konser projesiyle yeniden canlanacak
ve yüzyıllar sonra birlikte olacaklar.
800 yıl süren Arap egemenligi boyunca
Sevil ve Toledo'nun katedrallerinde
gelişen Aziz lsidor ve Eugene'nin
dinsel müzigi, Hükümdar ll.
Abdürrahman'ın (782-852) sarayına
yerleşen Dogu'nun olaganüstü
yetenegi Ziryab'ın müzi�i ile
kaynaşarak yeni bir stilin dogmasına

yol açmıştır.
Istanbul'un fethinden sonra Asya'nın
mirası, Islam'dan esinlenen Fars
edebiyatının inceligi ve Bizans'ın
zerafeti ile daha da zenginleşmiştir. Bu
evlilik "Osmanlı" adı altında yeni bir
çagın dogmasına neden olmuş;
Türkler, Araplar, lranlılar, Yahudiler,
Ermeniler, Rumlar aynı kültürün
gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Endülüs'te Arap, Istanbul'da Türk
egemenligi düşüncenin ve sanatın
olaganüstü zenginligi ile insanlık
BATI'NIN DOGU'SU
tarihine geçmiştir.
Bir yandan yapılan Arapça çeviriler
THE ORIENT OF THE OCCIDENT
sayesinde Batı, eski Yunan
• Dogu ve Batı kavramı dogu
filozoflarının metinlerini tekrar
kültürlerinde daha çok. güneşin
keşfederken, diger yandan da
doguşu ve batışı ile bagdaştırılır. Bu,
Maimonides (Rabbi Mose ben Maimon
belki de karanlık ve aydınlık arasında
1 1 35- 1 204), Salomon lbn Gebral {lbn
bir ayırımdır. Günümüzde ise bu iki
Cebrul 1 02 1 - 1 069) ve Averroes gibi
kelime, gündüz ve gece gibi
filozoflar Endülüs ekolunu
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kurmuşlardır. Averroes adıyla tanınan,
1 1 20'de Cordoba'da (Kurtuba) dolan
ve 1 1 98'de Fas'ta ölen Ebu Velid lbn
Rüşd estetik teorilerinde şöyle der:
"Gerçek sanatçının eseri, göz, kulak ve
zeka yoluyla insanı yüceltip soyluluk
vererek onun delişmez, ebedi güzeliili
hayranlıkla seyretmesini sallar". lbn
Rüşd, Al Gazzali'nin ( 1 058- 1 1 1 1 )
"Tehafüt-üi-Felasife" (Felsefenin
Karmaşası) eserini "Tehafüt-üt
Tehafüt" (Karmaşanın Karmaşası) adlı
kitabı ile tenkit ederek Batı ve Dolu
arasında açtılı düşünce çatışması,
mantıla dayanan batılllaşmış Endülüs
ile, inancın verdili mutluluk üzerinde
israr eden Dolu düşüncesinin sonsuz
çatışmasının simgesi olmuştur.
Bununla beraber Dolu'da, özellikle
Osmanlı lmparatorlulu'nda gelişen
lslam'a dayanan tasavvuf ekolünün
Endülüs üzerinde önemli bir etkisi
olmuştur. Endülüs'lü birçok sufı
arasında lbn Arabi (Muhyiddin Arabi),
hiç süphesiz, bu akımın temel
kişilerinden biridir.
Murcia'da 1 1 65'te dolan ve sonradan
Şeyh-ül Ekber adıyla tanınan, islam
dünyasının bu büyük alimi, Kuzey
Afrika'dan başlayarak Dolu'nun
birçok kentini gezmiş; 1 2 1 o·da
Türkiye'ye, Konya şehrine gelerek
devrin Selçuklu Sultanı Keykavus'tan
büyük saygı görmüş, hatta Sultan
kendisine bir de saray tahsis etmiştir.
Bir efsaneye göre, kapısını çalan bir
dilenciye başka verecek birşeyi
olmadılından evini almasını
söylemiştir. Anadolu'daki
yolculuklarını sürdüren lbn Arabi
daha sonra Şam'a giderek orada 1 240
yılında ölmüştür.
Bu büyük insanın, eserleri ve
Endülüs'ten Türkiye'ye yaptılı
yolcululu; sanatsal ifadelerinde mana
ve derinlik arayışı içinde olan insanları
biraraya getirmeyi amaçlayan
projemizin temelini oluşturdu ve
böylece Endülüs sufılerini anma
konseri ortaya çıktı.
Endülüs döneminin lspanyol müzili
üzerindeki etkileri şüphesiz olsa da,
ne yazık ki bugün Ispanya'da Emeviler
devrinden kalma yaşayan bir müzik
bulmak imkansız. Flamenko sanatı ise
bugün Batı'daki dolu kaynaklı tek
müzik olarak yaşamaktadır ve yine
yüzyıllar boyu Hindistan'dan

Ispanya'ya kadar göç ederek gelen
çingene (Gitana) toplumunun da
sahiplenerek geliştirdili Flamenko
Dolu müzik estetilinin bir devamını
temsil etmektedir. Bu mUzilin temel
formlarını oluşturan Jondo,
Seguiriya ve Sol_ea'ları dinlerken bu
müzilin Dolu'lululunu hissetmernek
imkansızdır. Bu nedenle, Sevil'li
Flamenko ve Istanbul'lu Tasavvuf
müzikçilere ortak dolu kökenierimiz
çevresinde biraraya gelmeyi önerdik.
• The Orient and the Occident are

the refinements of the persian literature
inspired by the Islam, has been mixed
with the subtlety of Byzance. This
marriage gave birth to a new era named
Ottoman, during which Turks, Arabs,
Persians, Jews, Armenians, Greeks have
contributed to its evolution. These rwo
periods, Arabs in Andalusia and Turks
in Istanbul, are famous in human
history for the extraordinary profusion
of thought and literature.
On the one hand, the Occident
discovered the texts of the Ancient
Greek philosophers through the

mainly associated in oriental culrures

translation of the Arabs and on the other

with the sunrise and sunset. This is
maybe a distinction between light and

hand new philosophers like Maimonides
( 1 1 35 - 1 204), Salomon İ bn Gebral

obscurity. Nowadays, these two words

( 1 02 1 - 1 069) and Averroes established

represent two comrasting civilisations as

the Andalusian school. Averroes, (Aboul

day and night.

Walid Ibn Rusd born in Cordoba in

The straits of Hercule (Gibraltar) and

1 1 20 and died in Morocco in 1 198) said

the Bosphorus of Istanbul are two si tes

in his aesthetic theories: "The work of

around which these two civilisations

the real artise has to rise and ennoble the

have met. They have created there a new

mankind by means of the sight, the

and rich culture thanks to the numerous

hearing and intelligence, to the

comacts between the various

contemplation of the evedasring and

populations. The arrival of the Arabs in

changeless beauty". Averrroes criticising

Andalusia brought the Orienral

Al Ghazali's ( 1 050- 1 1 1 1 ) book

aesthetic to the Occidenr. The same

"Tehafut-ul-Felasife" (The Chaos of

phenomenon occured with the arrival of

Philosophy) in his work "Tehafut-ut

the Turks, people of Asia, in Anatolia

Tehafut" (The Chaos of Chaos) created a

and the conquest of Istanbul and the

conflict of ideas between Orient and

melting of the Byzantine art in the

Occident and became a symbol of the

lslamic culture enriched also the Orient.

evedasring contradiction between

The contents of our project "The Orient

Andalusia which was very occidenral in

of the Occident" will be "The musical

its philosophy resting principally in

encounter of these two cultures

reason, and the Orient which insisted on

developed in the Occident following

the happiness given by the faith.

their own odyssey but impregnated by

However, Sufism, the Islamic mystic

the same Orient". Our dream of

way of inspiration developed in the

gathering the musicians of these two

Orient, particularly in the Ottoman

worlds will therefore be concretised.

Empire, also had an important impact

These two different pages of history

in Andalusia. Among the numerous

"The Ottomans of Istanbul and the

sufis of Andalusia, lbn Arabi is

Omeyyades of Andalusia" will be

undoubtedly the mainstay of this trend

evoked through their music within this

of Islamıc wisdom.

project and they will again be together

Born in Murcia in 1 1 65, recognised

after so many centuries.

later as Sheik-Ul Akbar, Ibn Arabi was

The liturgies of Saint Isidor and of Saint

one of the important scholars of the

Eugene developed during the eight

Islamic world. He travelled through

centuries of Arab domination, in the

North Africa to the main cities of the

cathedrals of Sevilla and Toledo have

Orient. He came to Turkey, to the city

amalgamated with the music of Ziriab,

of Konya in 1 2 1 0 where he was received

the Oriental genius who lived in the

by the Seljukid Sultan Kaykaus with all

court of Abd Er Ralıman II (782-852) to

honours. The Sultan even offered him a

create a new style.

palace. According to a legend, he offered

Along with the conquest of Istanbul,

his house to a begger, as it was the only

the heritage of Asia, aleeady enriched by

thing he had. Afterwards he carried on

1 79
his travels in Asia Minor and he died in
1 240 in Damascus.
We have based our project on the huge
literature of this eminent scholar and on
his journey from Andalusia to Turkey
which gave us the possibility to ereare a
concert to commemorate the sufıs of
Andalusia by gathering all men who
wish to discover his profound anistic
expression.
The Spanish music, without any doubt,
has been influenced by the Arab music
but unfortunately it is impossible to
fınd today in Spain any living trace of
the heritage of the music of the
Ommeyyades. The Flamenco art
remains at present the only musical
expressian of oriental source in the
Occident. The Flamenco, which has
been also influenced and developed by
the gipsys who emigrated from India to
Spain during centuries, represents also
the continuity of the same oriental
aesthetic. lt is impossible not to feel the
orientalism in Flamenco when listening
to its basic forms such as Jondo,
Seguiriya and Solea. That is why we
have proposed to Flamenco musicians of
Sevilla and the Sufı musicians of
Istanbul to meet around our mutual
Oriental origin.
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