




iSTANBUL 
FOUNDATION 
FOR CULTURE 

AND ARTS 

JUNE 10 HAZiRAN- JULY 10 TEMMUZ 1996 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
24. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
T.C. Kültür Bakanlı�ı ve Başbakanlık Tanıtma 
Fonu Kurulu'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful ro the Ministry of Culture and 
the Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry 
for their generous comribution rowards the realisation 
of the 24th International İstanbul Music Festival. 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali, 
Avrupa Festivaller Birli�i üyesidir. 

The lnrernational İstanbul Music Festival is a 
member of the European Festivals Association. 

Programda de�işiklik hakkı saklıdır. 
Programmes subject to alteration. 

24th INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
MUSIC FESTIVAL 



ISTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok 
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan 
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir 
benzerinin, Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca 
bir köprü olan Istanbul gibi bir metropolde de 
yapılmasını düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı'nın önderliginde, ondört fırma 
yöneticisinin de katılımıyla, 1973 yılında kuruldu. lık 
Istanbul Festivali, Cumhuriyetin SO. yılının kutlandıgı 
1973 yılında, IS Haziran ile IS Temmuz arasında 
gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile 
birlikte tüm ulusların müzik (orkestra kanserleri, 
oda müzigi, resitaller ve geleneksel müzik), klasik 
bale ve çagdaş dans, opera, folklor, caz/pop, tiyatro, 
sinema ve plastik sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının 
en iyi örneklerine programlarında yer vermeyi amaç 
edinmiştir. Kuruluşundan bu yana her yıl ortalama 
SO gösteriye yer veren Istanbul Festivali, programının 
niteligi ve çeşitliligiyle, sayısı yıldan yıla artan bir 
izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına 
ulaştıgının bir göstergesi ise, kuruluşundan beş yıl 
sonra ve ilk başvurusunda ( 1977 ) Avrupa'nın en 
önemli festivallerinin üyesi oldugu Avrupa Festivalleri 
Birligi'ne kabul edilmesidir. 24. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali 1 O Haziran - 1 O Temmuz 1996 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecektir. 
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali 
programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır. 
Izleyicilerden gördügü ilgi üzerine, film gösterileri 
1984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir 
döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 198S'te Festival 
programında, ilk kez biri "Uluslararası" digeri "Ulusal" 
olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer verilmiştir. 
Yıllar içerisinde sürekli bir gelişme gösteren Film 
Festivali, 1989 yılı başında, dünya film festivallerinin 
koordinasyonunu üstlenen FIAPF (Federation 
lnternationale des Associations des Producteurs de 
Films/Uiuslararası Film Yapımcıları Dernekleri 
Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı 
Festival" olarak tanınmıştır. IS. Uluslararası Istanbul 
Film Festivali 30 Mart - 14 Nisan 1996 tarihleri 
arasında düzenlenmiştir. 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir 
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılından 
başlıyarak Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın üçüncü 
sürekli faaliyeti olarak gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Istanbul'da tiyatro sezonunun sona 

The Istanbul Foundation for Culture and Arts was 

founded in 1973 under the teadership of Dr. Nejat 

F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a festival 

of the arts, similar to those held annually at certain 

times of the year in a number of European cities, to be 

held in Istanbul, a metropolis that for centuries had 

formed a bridge between Europe and Asia. Thus, the 

lst Istanbul Festival was held from 15 June to 15 July 

1973, on the 50th anniversary of the foundation of the 

Republic ofTurkey. 

From its fırst inception the Istanbul Festival has aimed 

at including in its programmes the fınest examples of 

artistic creativity in the fıelds of music (orchestral 

concerts, chamber music, recitals and traditional 

Turkish music), classical ballet and contemporary 

dance, opera, folklore, jazz/pop, cinema, drama and 

visual arts from both Turkey and abroad, as well as 

seminars, conferences and lectures. Each year, since the 

year of i ts foundation, the International Istanbul 

Festival programme has included an average of fıfty 

events designed to appeal to a great variety of tas tes, 

resulring in a steady annual increase in attendance 

fıgures. lt succeeded in achieving the high standards of 

quality it has set itself, and this is proved by its 

acceptance in 1977 as a member of European Festivals 

Association. The 24th International Istanbul Music 

Festival w i ll be held 10 June- 10 July 1996. 

Film screenings were fırst included in the International 

Istanbul Festival programmes in ı 981. From ı 984 

onwards the Film Festival has taken place in April, 

quite independently of the International Istanbul 

Festival, and in ı 985 two national and international 

competitions were included in its programme. 

International Istanbul Film Festival developed 

continuously, at the beginning of ı989, it was 

offıcially recognised by FIAPF (Federation 

lnternationale des Associations des Producteurs de 

Films) as a "Competitive, Specialised Festival". The 

ı 5th International Istanbul Film Festival took place 30 

March - ı4 April ı996. 

The theatrical contribution, which had originally 

formed one branch of the International Istanbul 

Festival, was re-organised in ı 989 as a third regular 

activity of the Istanbul Foundation for Culture and 

Arts. The International Istanbul Theatre Festival is 

held in May, immediately after the end of the Istanbul 

theatre season, with a programme comprising the fınest 

examples of the works of both foreign and Turkish 



ermesinden sonra, Mayıs ayında düzenlenen 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali programına, 
Türk (ödenekli ve özel) ve yabancı tiyatro 
toplulukları en iyi örneklerle katılmakta ve bu 
gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini çekmektedir. 
8. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 17 Mayıs -
2 Haziran 1996 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali 
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen plastik 
sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası 
sergilere 1987 yılında son verilmiş ve bu tarihten 
itibaren çagdaş sanattaki son akımların sergilendigi 
Istanbul Bienali, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
dördüncü uluslararası nitelikteki faaliyeti olarak 
başiatıi mıştır. 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul 
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Caz 
Müzigi'ne ayrılmıştır. Bugüne degin Keith Jarrett, Ray 
Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan Garbarek, 
Modern Jazz Quartet, Manhattan Transfer, Ornette 
Coleman, Wynton Marsalis, David Sanborn gibi Caz 
dünyasının önde gelen grupları ve caz ustaları 
Festival'e katılmıştır. Son üç yıl içinde caz izleyicisinin 
1 OO.OOO'i aşması etkinligin ayrı bir Festival olarak 
degerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1994 yılında 
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası Istanbul 
Caz Festivali bagımsız bir etkinlik olarak 
düzenlenmeye başlanmıştır. 3. Uluslararası Istanbul 
Caz Festivali 3 - IS Temmuz 1996 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak 
ayrılmasından sonra programını klasik müzik, bale, 
opera ve geleneksel müzik dallarında yogunlaştıran 
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali olarak degiştirilmiştir. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın altıncı uluslararası 
etkinligi olarak 1-3 1 Ekim 1996 tarihleri arasında 
1. Uluslararası Fotograf Bienali düzenlenecektir. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında 
UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut 
International de Promotion et de Prestige" 
tarafından "Trophee lnternationale des Arts et de la 
Culture" ödülünü almıştır. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimleriyle 
başlatılmış olan ve 27 Kasım 1995'te temeli atılan 
Istanbul Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 1999 yılında 
tamamlanması beklenmektedir. Böylece Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı, 5400 kişilik kapasitesiyle 
Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli kültür merkezini 
de lstanbul'a kazandırmış olacaktır. 

theatre companies, and has aroused great public 

interest. The 8th International Istanbul Theatre 

Festival took place ı 7 May - 2 June ı996. 

In ı987 the various national and international 

exhibitions in the field of visual arts, formerly arranged 

as part of the International Istanbul Festival 

programme, were discontinued, to be replaced by the 

Istanbul Biennial, the fourth international activity of 

the Istanbul Foundation for Culture and Arts, 

comprising exhibitions devoted to the laresr trends in 

contemporary art. The 4th International Istanbul 

Biennial took place on ı o November- ı o December 

ı 995. The First Photography Biennial w ili be realised 

in ı-3ı October ı996, as the 6th international activity 

of the Foundation, and will be repeated every other 

year. 

Beginning from ı 986, a special seetion was dedicated 

to jazz within the International Istanbul Festival. Since 

then the Festival hosted renowned groups and masters 

of jazz, such as Keith Jarrett, Ray Charles, Miles Davis, 

Dizzy Gillespie, Jan Garbarek, Modern Jazz Quartet, 

Manhattan Transfer, Ometre Coleman, Wynton 

Marsalis, David Sanbom and many others. Within the 

last three years, an audience exceeding ıoO.OOO was 

attracted and enabled the event to gain an independent 

identity. Thus, in ı994 the Board of the Foundation 

decided to organise the event as a separate activity.The 

fırst International Istanbul Jazz Festival was held in 

ı 994 and this year it w ili take place 3 -ı 5 July. 

W ith the announcement of a separate Jazz Festival, the 

name of the International Istanbul Festival was 

changed to International Istanbul Music Festival which 

will carry on its activities as a specialised festival of 

classical music, ballet, opera and traditional music. 

In ı992, the Foundation was awarded the "Trophee 

Internationale des Arts et de la Culture" by Institut 

International de Promotion et de Prestige ofUNESCO. 

In ı986 the Foundation initiated a project that will 

furnish Istanbul with a contemporary culture and 

congress centre located on a 66-acre site at the district 

of Ayazaga. The ground breaking of the Istanbul 

Culture and Congress Centre was held on 

27 November ı995. The project initiated by IFCA will 

be completed in ı 999 and furnish Istanbul w ith a 

culture and congress centre with 5400 capacity. 



ISTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
ŞEREF KURULU THE HONORARY BO ARD 

Cumhurbaşkanı 
SÜLEYMAN DEMIREL 
Presidem 

Başbakan MESUT YILMAZ 
Prime Minister 

Içişleri Bakanı ÜLKÜ GÜNEY 
Minister of Internal Affairs 

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. EMRE GÖNENSAY 
Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı LÜTFULLAH KA YALAR 
Minister of Finance 

Milli Egitim Bakanı TURHAN TA YAN 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı ÖMER BARUTÇU 
Minister of Transport 

Kültür Bakanı AGAH ÖKT AY GÜNER 
Minister of Culture 

Turizm Bakanı IŞILAY SAYGlN 
Minister ofTourism 

Istanbul Valisi RlDVAN YENISEN 
Governor of Istanbul 

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı 
RECEP TA YYIP ERDOGAN 
Mayor of Istanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 

NECIL KAZlM AKSES 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
NADIA BOULANGER 
DAME NINETTE DE VALOIS 
Prof. CARL EBERT 
SAIME EREN 
PHILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZIN O FRANCESCA TTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 
PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKA Y 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTü HALFFTER 
FEYZI HALICI 
ARTHUR HAULOT 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
LOUIS JOXE 
HERSERT VON KARAJAN 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
ONAT KUTLAR 
PIERRE L YAUTEY 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
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 SA YGUN 
MUKADDER SEZGIN 
RENZO SILVESTRI 
JAMES J. SWEENEY 
MITSUO T ANAKA 
AFEWORK TEKE 
ANDRE WENDELEN 



KURU CULAR VE ÜYELER ÜYELER MEMBERS 
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___.j AKBANK TAŞ. 

ORHAN AKER LEYLA GENCER 
Devlet Sanatçısı 
State Artist 
Başkan 
Preside m 

MEHMET ŞUHUBI 
Başkan Yardımcısı 
Vice President 

AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA 

APRE FAB. TAŞ. 
ALBER BILEN 
PlNAR ARAN-ARITAŞ 

SU ARITMA SAN. A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
IZZET BAYSAL 

-KU_R_U _C_U _
LA_R 

______ _____j FUAT BEZMEN 
__________ ___j REFIK BEZMEN 

_
Fo_u_N_

D_ER _s 
_______ 

___j Dr. MUSTAFA BIRGI 
BIRLEŞIK ALMAN ILAÇ FABR. 
BORUSAN, BORU SANA Yil A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 

FETTAH AYTAÇ 
BURLA MAKINA TICARET VE 

YATIRIM A.Ş .. 
MEHMET R. DEVRES 
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 
ALl KOÇMAN 
BERNARD NAHUM 
OSMANLI BANKASI A.Ş. 
IZZET PENSOY 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. 

VE TIC. A.Ş. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI 

BANKASI A.O. 
TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE 

MAKINA TIC. TAŞ. 
AFIF TEKTAŞ 
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA 

BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL 

KURUMU 

FAHIR ÇELIKBAŞ 
ERDOGAN DEMIRÖREN 
DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU 
SELMA H. DEVRES 
Prof. HAYRI DOMANIÇ 
AHMED ŞECI EDIN 
OSMAN EDIN 
EGE HOLDING A.Ş. 
ELGINKAN HOLDING A.Ş. 
ÖZER ESEN 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN 

KERIM GÖKAY 
GÜMÜŞSUYU HALl SAN. 

VE TIC. A.Ş. 
VIT ALl HAK KO 
HALK SIGORTA TAŞ. 
NIHAT HAMAMCIOGLU 
HILTON INTERNATIONAL, 

ISTANBUL 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE 

MATBAACIUK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
IKTISAT BANKASI TAŞ. 
ISTANBUL BÜYÜK ŞEHIR 

BELEDIYESI 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 

ARA KUYUMCUYAN 
Ll BAŞ INŞAAT VE YA T. A.Ş. 

A. RlZA ÇARMIKU 
MILLI PIYANGO IDARESI 
KEMAL MÜDERRISOGLU 
HALIT NARlN 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
ORGANIK KIMYA SAN. 

VE TIC. A.Ş. 
PAMUKBANK TAŞ. 
PROFILC HOLDING A.Ş. 
RABAK ELEKTROLITIK BAKlR 

MAMULLERi A.Ş. 
SANDOZ ÜRÜNLERI A.Ş. 
EMIN SENCER 
SEMIH SIPAHIOGLU 
SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
MEHMET ŞUHUBI 
FETHI TANALAY 
TEKFEN HOLDING A.Ş. 
TERCÜMAN GAZETECILIK VE 

MATBAACILIK A.Ş. 
TÜRK EKONOMI BANKASI 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK HENKEL KIMYEVI 

MADDELER SAN. A.Ş. 
TÜRK PETROL VE MADENI 

YAGLAR TAŞ. 
TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 
TÜRKIYE ET AP OTELLERI -

FIKRET EVLIYAGIL 
TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT 

BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM 

FABRIKALARI A.Ş. 
TÜRKIYE VAKlFLAR 

BANKASI TAO. 
ULUSOY TURIZM VE 

SEYAHAT KOLL. ŞTI. 
ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 

TÜRK LTD. ŞTI. 
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
VEB OFSET ILERI 

MATBAACIUK A.Ş. 
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 



YÖNETIM KURULU ICRA KURULU DANIŞMANLAR 
BO ARD OF ADMINISTRA TION EXECUTIVE BOARD ADVISORS 

Başkan Başkan President Spansorluk Danışmanı 
President ŞAKIR ECZAClBAŞI Spansorship Advisor 
ŞAKIR ECZAClBAŞI Üyeler Members ATILLA AKSOY 

Başkan Yardımcıları TAYFUN INDIRKAŞ Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Vice Presidents HILMI YAVUZ Corporate Identity Consultant 
ASlM KOCABIYlK BÜLENT ERKMEN 
BARLAS KÜNT AY DENETIM KURULU 

AUDITORS Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 
Dışişleri Bakanlıgı Graphic Design and Publications 
Ministry of Foreign Affairs ÇELIK ARSEL Advisory Committee 

Maliye Bakanlıgı 
ALBER BILEN YURDAER ALTINTAŞ 

BÜLENT ERKMEN Ministry of Finance YÖNETIM PAUL McMILLEN 
Milli Egitim Bakanlıgı MANA GEMENT 

Hukuk Işleri Danışma Kurulu Minisrry of Education 
Genel Müdür General Director Legal Advisors 

Kültür Bakanlıgı MELIH FERELI ASLI BAŞGÖZ 
Minisrry of Culture Genel Müdür Sekreteri ESAT BERKSAN 

Turizm Bakanlıgı Execurive Secretary 
Mali Işler Danışmanı 

Ministry of Tourism FUL DURAN Financial Advisor 
Uluslararası Istanbul SACIT BASMACI Başbakanlık Dış Tanıtım Müzik Festivali Yönetmeni 

Başdanışmanlıgı Director of the International Idari Işler Danışmanı 
The Office of Seni or Advisor to the Istanbul Music Festival Adminisrrarive Affairs Advisor 
Prime Minister for Foreign Promorion CEVZA AKTÜZE RIFAT ÖKTEM 

Turizm Bakanlıgı Uluslararası Istanbul 
Tanıtma Genel Müdürü Film Festivali Yönetmeni 
Minisrry of Tourism, Director of the International 
General Director of Information Istanbul Film Festival 

Devlet Opera ve Balesi 
HÜLYA UÇAN SU 

Genel Müdürü Uluslararası Istanbul 

General Director of rhe Tiyatro Festivali Yönetmeni 

Srate Opera and Baller Director of rhe International 
Istanbul Thearre Festival 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü DIKMEN GÜRÜN UÇARER 
General Director of the Srate Theatres 

Uluslararası Istanbul 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Caz Festivali Yönetmeni 
Orkestrası Müdürü Director of rhe International 
Director of the Presidential Istanbul Jazz Festival 
Symphony Orchesrra GÖRGÜN TANER 

Prof. Av. ERCÜMEND BERKER Uluslararası Istanbul Bienali 

Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI Yönetmeni 

GENCAY GÜRÜN Director of rhe International 

TAYFUN INDIRKAŞ Istanbul Biennial 

Doç. YEKTA KARA FUL YA ERDEM Cl 

ZÜLFÜ LIVANELI Mali ve Idari Işler Yönetmeni 

GEYV AN McMILLEN Director, Finance and Adminisrrarion 

Dr. NAZAN ÖLÇER ASUMAN BAYRAM 

Prof. Dr. BÜLENT ÖZER Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni 
Dr. CAN PAKER Director, Press and Public Relarions 
HILMI YAVUZ ESRA NILGÜN MIRZE 

Spansorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 



ULUSLARARASllSTANBUL MÜZIK FESTIVALI 
INTERNATIONAL İSTANBUL MUSIC FESTIVAL 
Genel Danışman 
General Advisor 
Sir JOHN TOOLEY 

Danışma Kurulu 
Advisory Committee 
Prof. ERCÜMEND BERKER 
Prof. ILHAN USMANBAŞ 
Prof. ERSlN ONAY 
Doç. RENGIM GÖKMEN 
GEYVAN McMILLEN 

Yönetmen 
Director 
CEVZA AKTÜZE 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
AHMET ERENLI 

Yönetmen Sekreteri 
Secretary ro the Director 
EBRU INCI 

Yapım Müdürü 
Production Manager 
FIRA T KASAPOGLU 

Basın ve Halka Ilişkiler 
Press and Public Relations 

Yönetmen 
Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
IDIL NOYAN 

Yönetmen Sekreteri 
Secretary to the Director 
LUSI IÇLIYÜREK 

Yardımcı 
Assistant 
KUT AY AL TlN ÖZ 

Protokol Sorumlusu 
Prorocol Supervisor 
ZELIHA KAYA 

Yardımcı 
Assistant 
GÜL TEN ZORBOZAN 
NURAY OMAÇ 

Spansorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 

Yardımcı 
Assistant 
SELIN AYSAY 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Administration 

Yönetmen 
Director 
ASUMAN BAYRAM 

Muhasebe 
Accounting 
ZEHRA ALTUG 
NURA Y KÖKÜLLÜ 

Arşiv 
Archives 
AYDAN ÖZSOY 
EMINE ŞAHIN 

Arşiv Fotografları 
Archives Phoros 
FOTOGRAFHANE 
A YLIN-MUAMMER YANMAZ 

Konuk Agırlama 
Hospitality 
KOZA GÖKBUGET 

Teknik Işler 
Technical Affairs 
NILÜFER KONUK, Mimar Architect 
BOZKURT KARASU 
APO AYDIN 

Santral 
Operatar 
AYŞE SAYAN 

Yardımcı Hizmetler 
Services 
HASAN SAYAN 
AZMI AKSU 
MEHMET AVCI 
ADEM KALAÇ 



TE ŞE KKÜR ACKNOWLEDGEMENTS 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
24. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık. 
kurum ve kişilere teşekkür eder. 

The Istanbul Foundation for Culcure and Ares 
would !ike co chank che fallawing Miniscries, 
inscicucions, companies and individuals for cheir 
generous supporc in realising che 24ch International 
Istanbul Music Festival. 

Sayın Agah Oktay Güner, Kültür Bakanı 

Sayın Prof. Dr. Emre Gönensay, Dışişleri Bakanı 

Başbakanlık Dış Tanıtım Başdanışmanlıgı 
Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü 
Gümrükler Genel Müdürlügü 
Kültür Bakanlıgı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü 
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıgı 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü 
T.C. TBMM Mill i Saraylar Daire Başkanlıgı 
Türkiye Elektrik Kurumu 
TRT Genel Müdürlügü 

Istanbul Valiligi 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanl ıgı 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanl ıgı 
Beyoglu Belediye Başkanl ıgı 
Eminönü Belediye Başkanl ıgı 
Kadıköy Belediye Başkanl ıgı 

Aktif Dagıtım (Yusuf Köse) 
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic.Ltd.Şti. 
Aslı Başgöz 
Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlügü 
Atatürk Hava Limanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü 
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü, Istanbul 
Ateş lth.lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş) 
Atilla Aksoy 
Ayasofya Müzesi Müdürlügü 
BEK Tasarım 
British Airways 
The British Council, Istanbul 
BetGI Mardin 
Bilge Barhana 
Bilgin Peremeci 
Bülent Erkmen 
Cemil Koral 
Classic FM 
Cumhuriyet Gazetesi 
Dorottya Kiss 
Duran Ofset (Oktay Duran) 
Emre Çıkınoglu 
Prof. Ercümend Berker 
Prof. Ersin Onay 
Esat Berksan 
Esen Karol 
ES Kurye-Escort Taşımacıl ık ve Turizm San. ve Tic.A.Ş. 
Fatih Özgüven 
Favori Multimedya (Güven Güner) 
Geyvan McMillen 

Gülseren Onanç 
Hürriyet Gazetesi 
Prof. l lhan Usmanbaş 
lnterpan Reklamcılık (Mustafa //bak) 
Ipek Cem 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlügü 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlügü 
Istanbul Fi larmoni Dernegi 
Istanbul Gümrükler Baş Müdürlügü 
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul 
Italian Culcural Cencre, İstanbul (Adelia Rispoli) 
Sir John T ooley 
Link Multimedya (Cüneyt Birol) 
Lufthansa-Alman Havayolları (Paul-Wilhelm Müggenburg) 
Magic Tanıtım ve Iletişim A.Ş. (Ayhan Tezcan) 
Mas Matbaacılık A.Ş. 
Megatrails (Sedat Nemli) 
Megavizyon (Hasan Ercüment Yığın - Ali /h san Tok er) 
Mepa (Cem Apa) 
Milliyet Gazetesi 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
Opera Now 
Orhan Taner 
Osman Şengezer 
Oto Basımevi (Asım Mandacı) 
Paul McMillen 
Promoshop (Sedat Altun) 
Reklamiş (Mehmet Süzen) 
Doç. Rengim Gökmen 
Rıfat Öktem 
Sabah Gazetesi 
Sacit Basınacı 
See U Free Cards - Jos ven der Lee 
Smartel (Sibel Tezerten) 
T ekor Ltd. (1/khan Çetinsü) 
Tevfik Bilgin 
Tipograf (Osman Tülü) 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlügü 
Tülin Altılar 
Türek-Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve 

Tic. Ltd. Şti. (Sema Çubukçu) 
Ulusoy Otobüs Işletmesi 
Yeni Yüzyıl Gazetesi 
Young and Rubicam-Reklamevi 
Yurdaer Acar 
Yurdaer Altıntaş 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
24. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful ro its Corporate Spansors 

for their generous contribution rowards 
the realisation of the 

24th International İstanbul Music Festival. 

EMLAK BAN KAS 1 
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mM Türk Umlted Şirketi 

--- THE---
MARMARA 

ISTANBUL 

RENAULT 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1996 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne 
destek olan basın kuruluşlarına 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arrs 
is grateful ro the fallawing newspapers 

for rheir generous contriburion by providing free 
space for the annonuncements of rhe 

İstanbul Fesrivals in 1996. 

Cumhuriye( 

� Milliyat 

YENtYüZYil 



24. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleşmesine katkılarıyla 

en büyük destegi veren 
aşagıdaki kurumlara 

özellikle teşekkür ederiz. 

W e should !ike to express our 
special thanks to the following institutions and 

companies for their generous contribution 
in realising the 

24th International İstanbul Music Festival. 

TC 
KÜLTÜR 

BAKAN Ll Gl 

� BORUSAN 

� NiStli A SANDOZ 

TC 
BAŞBAKANLIK 
DIŞ TANITIM 

BAŞDANIŞMANLIGI 

IUEczacıbası 

Mercedes-Benz Türk 

THE BOSPHORUS 



Müzigi ... evrenin 
. 

o eşsız 

bnısını, yepyeni 

anlatırnlarla, 

yeniden yaşamaya 

uyanıyor İstanbul .. 

Emlal� Bankası 

İstanbullular' ın 

müzige doyacagı 

Müzil� Festivalinin 

gerçel�leşmesine 

katl�ıda 

bulunmal�tan 

onur duyar .. 

EMLAK BANKASI 



EN 
• • 

IYI 

UNIX 
• • 

SISTEMI 

(SAYFANlN ALTINDAKİ 
LOGO SİZİ ŞAŞIRTTI MI?) 

Umanz o kadar da şaşırmamışsınızdır. Aslında 

IBM, şirketinizin UNIX platformunda en avantaj

lı şekilde çalışahilmesi için gerekli bütün donanım, 

sistem, servis ve desteği tek başına 

sağlar. 

Bunu yalnızca biz söylemiyoruz. 

Son olarak, IBM RS/6000'in işle

tim sistemi AIX, bağımsız damş

manlık şirketi D. H. Brown tara

fından en iyi UNIX sistemi seçildi. 

Ta.anmdan veri 
GrGftınrwuıno varan 

IO.()()()'in üserinde 
uy�. 

Ve en son düzenlenen Enterprise Management 

Summit'te IBM, sistem ve ağ yönetiminde diğer 

tüm markalann önüne geçti. Bundan da önemlisi, 

IBM RS/6000'de pazardaki en başarılı RISC 

işlemeisi ünvanına sahip PowerPC mikro işlemci

leri kullanılıyor. 

RS/6000'ler HP, SUN, DEC ve PC LAN'lar dahil 

-- =-
- -
/ ...... 

RS/6000, orıa bay 
UNIX •iırem 

saı.,lannda lider. 

bütün sistemlere bağlanabiliyor. 

Böylece varolan sisteminizle çalış

mayı sürdürebiliyorsunuz. Daha 

da fazlası RS/6000 ürünleri taşına

bilir bilgisayarlardan yüksek per

formanslı işlem yapabilen süper 

bilgisayarlara kadar geniş bir yel-

pazeye sahip. Bu sayede işiniz büyüdükçe yabn

mınız korunmuş oluyor. 

Ya yazılım? l O.OOO'den fazla ticari ve teknik yazı

lımis mühendislikten muhasebeye, temel veri 

tabanianna kadar her türlü uygula

ma, ağınız üzerinde çalışabiliyor. 

İşte bu yüzden United Airlines'in 

uçak bakım denetimcileri hayati 

bilgilere anında ulaşmak ve 550 

uçaklık filolarına aktarmak için 

RS/6000'i tercih ettiler. 

Urıiıed A.irlines, 

RS/6000 ile 
UÇUflanra& röuırau: 
gorçekle,tiriyor. 

UNIX platformu çok güçlü bir araçbr. Ve eğer 

üzerinde AIX çalışan güvenilir ve hesaplı bir 

RS/6000 sistemine sahipseniz işinizi çok daha ve

rimli hale getirebilirsiniz. Gelin görüşelim, bu ola

naklan size gösterelim. 

Bilgi ve randevu için: 

IBM AIX Grubu, (0212) 280 09 00 

-�--
- --------------- - - ---
- ----
-- - · -

* 10/94 D.H. Brown Raporu "UNIX Matures". 
Tüm firma isimleri, ilgili firmalann tescilli markalandır. 



A N O R A M 
e s t a u r a n t 

The most stunning view of the Marmara Sea, the Bosphorus and the Golden Horn 

Our new menu offers Turkish 

cuisine,French and ltalian 

specialities created by our 

Executive Chef, Sedat Özkan 

Dance Night e 
·�e & 'Very Fr·d u ı �· ı a y a n d s a tur aa� 

Af ter 21:30 hrs, Atakan Ünüvar, Mehmet Horoz & 
Tahsin Ünüvar will play international hits for you. 

� 
--- THE ---
MARMARA 
ISTANBUL 

Open daily from 7pm ta 12am, with live music. For reservations: (O 212) 251 46 96 ext 790 



uyg arlığın 
o r t a 1� U m u t 1 a r ı 

D .. He y nd u ny an ı n r e r ı e 

A ynı D i ll e y a zılıyor .. 

Müzik, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir, 
ortak umutları dile getirir. 

Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı 
bir yaşam felsefesi olarak gören Renault, müzik sanatına da destek veriyor. 

İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olan Renault, 
dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de sanata ve 

sanatçıya verdiği desteği sürdürecektir. 

RENAULT 



1996 Istanbul Kültür ve Sanat Vakfi'nın Kurumsal Spansoru DHL, 

24. Uluslararasi Istanbul Müzik Festivali'nde 
iyi konserler diler! 

Sözünüz= Sözümüz 





evrensel 
dil 



�Milliyet 
"Türkiye' nin En Güvenilir Gazetesi" 



er es 

onu o 
Sobohıın, toplumu 
çok ya� ndan ilgilendiren, 
politik, sosyal, ekonomik ve 
uluslarorası konulara; 

� � . w�:t 
.,Tür1<iye•nin en iyi gazetesi .. 



(*)Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte isteyiniz. 





30 yıldır Türkiye' de tuzun adı, 
• A 

BILLUR TUZ ... 

RAfiNE BiLWR ruz SANA Yil A.Ş. 
Merkez: E.ytam cad. 29/1 Huzur Apt. Nlşantaşı ISTANBUL Tel: (2 1 2) 248 48 04 • 05 

Fabrika: Bornova yolu - Bornova !ZMIR Tel: (232) 234 61 92 - 234 61 93 





SIEMENS 

Ortak 
dilimiz: 
Sanat. .. 

Bugün unutulmuş olsa da 

"teknoloji"nin eski yunanca kökeni 

"techm3", "sanat" anlamına 

geliyor. Dünyanın öncü teknoloji 

kuruluşu Siemens , koydugu 

geleneksel "Siemens Sanat Ödülü", 

sanat etkinligi ve sanatçı 

spansorlukları ile bu ortak çıkış 

noktasını hiç unutmuyor ve 

hepimizin ortak dilini konuşmaktan 

mutluluk duyuyor. 

Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Siemens AG 
Türkiye Genel Mümessili 
Meclisi Mebusan Cad. No.125 
Fındıklı 80040 istanbul 
Tel : (0212) 251 09 00 
Fax : (0212) 252 41 34 
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• 

�� Istanbul is lit�e an onıon ... 
The outer sl<in that you see first can seem 

a bit brown and wrinl<led ... 
But anybody curlous enough to look 

at the surfaces beneath the skin 

· f J· ril · h · 11 ıs sure o an extraor ma y ne expenence. 

Discover Istanbul and it's Cultures in 
the @Q[]IJ@J@ Istanbul 

Always up to data on the latest cultural events and � places, 

The Gulde Istanbul ls full of interestinq food, travel, 

shopplng, entertainment and art features. 

lnslghtful Information on the best of: 

sightseeing, restaurants, cafes, bars, shops, entertalnment 

Plus practlcal, detalled llstlnqs In many more flelds. 



ATS TURiZM SEYAHAT 

RAHAT ve GÜVENLi 

IZMIR Tel: 0232 441 80 14 • ANKARA Tel: 0312 224 17 67 • ISTANBUL Tel: 0212 658 08 34 



-- -----

__ __.!(. Ç_ı�vl NL�y_ ____ _ 

Kazancı Yokuşu 6-4/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

\, (0212) 244 58 28 
244 40 25 

� (0212) 249 84 78 



• 
Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 

Izlenimler, 
Umutlar 

Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu ve Onur 

Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, daha çağdaş ve 

uygar bir Türkiye'ye adanmış 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 Festivalleri1ni başlatan 

İstanbul Kültür ve Sanat Vak.fı'mn da 

kurucusuydu. 

Giderek bir 11veda yapıtı11 niteliğini alan 

İzlenimler, Umutlar adlı son 

çalışmasım, 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 .•. " 

Genel Dagıtım Tekın Yayınevı 



ORKESTRA KONSERLERi-ODA MÜZiGi-RESiTALLER 

ORCHESTRAS - CHAMBER MUSIC - RECIT ALS 
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ORKESTRA KONSERLERi-ODA M Ü Z i G i-RESiTALLE R O R< III·S'IIUS-UIAI\IBI R :\ll SIC-RL<.I 1':\Ls 

iSTANBUL DEVLET OPERASI VE BALESi 
ORKESTRA, KORO VE SOLiSTLERi 

İSTANBUL STATE OPERA AND BALLET 
ORCHESTRA, CHORUS AND SOLOISTS 

Katkılarmdan dolayı EFES PILSEN'e lejekkiir ederiz. 
We are grateful to EFES PILSEN for their contributiom. 

ORHAN ŞALLIEL 

• 1 968 yılında dotan Orhan Şallıel, 
1 2  yaşında MSÜ Devlet 
Konservatuarı'na girerek Mehmet Ali 

ORHAN ŞALLIEL, şef conducror Botuç ile fagot etitimine başladı. 

GÖKÇEN KORAY, koro şefi chorus mistress 
Daha sonra aynı okulda Ereivan 

--------------------------------ı Saydam ve l lhan Usmanbaş'ın 
EFSUN ÖZTOPRAK, soprano kompozisyon bölümüne de devam 

---------
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________ _, etti ve 1988'de mezun oldu. Istanbul 
Devlet Opera ve Balesi 

EROL URAS, tenor Orkestrası'nda altı yıl fagot sanatçısı 
------------------------------------------------------� 

AYHAN BARAN, bas bass olarak görev yaptı ve arada ilk 

Gioachino Rossini (1792-1868) 
Sevil Serberi Operası Uvertürü Overrure Il Barbiere di Siviglia 

orkestra şefliti derslerini Orhan 
Tanrıkulu ve Renato Palumbo'dan 
aldı. Daha sonra Hollanda'ya giderek 
Retterdam Konservatuarı ve 
Amsterdam'da Sweel inck 
Konservatuarları'nda üç yıl orkestra 
şefliti ile kompozisyon çalıştıktan 
sonra, AET'nun verditi özel bursla 
bir yıl da Helsinki'de Sibelius 
Akademisi'nde etitim gördü. 
Hol landa'ya dönerek diplomasını aldı 
ve Türkiye'deki kariyerine Istanbul 
Devlet Opera ve Balesi'nde Salome, 
Aida, Turandot ve Mahler'in 8. 
Senfoni'sini yöneterek başladı. Orhan 
Şallıel halen Hollanda ve Finlandiya'da 
konserler de yönetmektedir. 

• Born in 1 968, Orhan Şallıel emered 

the bassoon class of Mehmet Ali Boğuç 

ar the Mimar Sinan University Srare 
Giuseppe Verdi (1813 -190 1) Conservaroire in 1 980, where he al so 

ll Trovatore Operasından Çingenelerin Korosu Chorus of rhe Gipsies from Il Travarore 

ll Trovatore Operasından Azucena'nın Aryası "Stride la vampa" 

Azucena's Aria from Il Travarore 
Solist Soloisr: Jaklin Çarkçı 

Giuseppe Verdi 
Aida Operasından Zafer Korosu Triumphal Chorus from Aida 

Wolfgang Amadeus Mozart (I 756-1791) 
Sihirli Flüt Operasından Sarastro'un Aryası "In diesen heil'gen Hal/en" 

Sarasrro's Aria from Die Zauberflöre 
Solist Soloisr: Ayhan Baran 

Giacomo Puccini (1858-1924) 
Turandot Operasından Liu'nun Aryası "Tu che di gel sei cinta" Liu's Aria from Turandot 

Solist Soloisr: Efsun Öztoprak 

srudied composirion wirh Ereivan 

Saydam and İlhan Usmanbaş. Afrer 

graduaring in 1 988 he worked for six 

years as bassoon player in the Istanbul 

Srare Opera and Baller Orchesrra, afrer 

which he wem ro Halland ro study 

orchesrral conducring and composirion 

ar the Ratterdam Conservaroire and the 

Sweelinck Conservaroire in 

Amsrerdam. He also srudied ar  the 

Sibelius Academy in Helsinki for a year 

on an EC special one-year scholarship. 

Orhan Şallıel began his professional 

conducring career in Turkey wirh 

Salome, Aida, Turandot and Mahler's 



G iacomo Puccini 
Turandot Operasından 1 . Perde Korosu, Ist Act Chorus from Turandot 

Giacomo Puccini 
Turandot Operasından Calafın Aryası "Nmun Dorma" Calafs Aria from Turandot 

Solist Soloist: Erol Uras 

Jacques Offenbach (1819-1880) 
Hoffmann'ın Masalları Operasından Barkarol "Bel/e nuit, o nuit d'amour" 

Barcarole from Les Cantes d'Hoffmann 
Solistler Soloists: Efsun Öztoprak - Jaklin Çarkçı 

Giuseppe Verdi 
Nabucco Operasından Esirlerin Korosu Chorus of the Slaves from Nabucco 

Ara lnrermission 

Richard Strauss (1864-1949) 
Salome Operasından Dans Dance from Salome 

Georges Bizet (1838-1875) 
Carmen Operasından Habanera "L'amour est un oiseau rebelle" Habanera from Carmen 

Solist Soloist: Jaklin Çarkçı 

Georges Bizet 
Carmen Operasından 4. Perde Korosu 4th Act Chorus from Carmen 

Giuseppe Verdi 
Don Carlos Operasından l l .  Filippo'un Aryası "Elle giammai m'amo" 

Filippo's Aria from Don Carlos 
Solist Soloisr: Ayhan Baran 

Adnan Saygun (I 907-1991) 
Yunus Emre Oratoryosundan 2 Koro Parçası: "Ajkın Aldı Benden Beni" ve and 

"Sensin Kerim Sensin Rahim" 2 Chorus Pieces from Yunus Emre Oratorio 

Giacomo Puccini 
T os ca Operasından Cavaradossi'nin Aryası "E lucevan le s tel/e" 

Cavaradossi's Aria from Tosca 
Solist Soloist: Erol Uras 

Alexander Borodin (1833-1887) 
Prens lgor Operasından Poloveç Dansları Polovetsian Dances from Prince lgor 

Giuseppe Verdi 
La Traviata Operasından 2. Perde Korosu 2nd Act Chorus from La Traviata 

Giuseppe Verdi 
La Traviata Operasından Violetta'nın Aryası "E strano . . .  " 

Violetta's Aria from La Traviata 
Solist Soloist: Efsun Öztoprak 

Bu konserin bilet geliri, resterasyana katkı o larak. Venedik La Fenice Tiyatrosu'na bagışlanacaktır. 
The box office revenue of this concerr w ili be donared ro Teatro La Fenice, V en ice, asa comriburion 

rowards its resroration. 

8th Symphony, all performed by the 

Istanbul State Opera and Ballet. He 

also conrinues to give concerrs in 

Holland and Finland. 

EFSUN ÖZTOPRAK 

• Istanbul Devlet Konservatuarı Şan 
Bölümü'nde Mesut lktu ile egitim 
gören Efsun Öztoprak, Opera Yüksek 
Bölümü'nden mezun oldu. Salzburg 
Yaz Akademisi'nde Rudolf Knoll ve 
Emmy Loose ile çalıştı. Daha sonra 
Avusturya Hükümeti Bilim ve 
Araştırma Federal Bakanilgından 
kazandıgı sanat bursuyla Mozarteum 
Müzik Akademisi'nde Rudolf Knoll'un 
ögrencisi olarak şan egitimini 
sürdürdü. Bu arada Nikolaus 
Harnoncourt i le barok müzik, 
B. Conz i le Mozart yorumu ve ünlü 
soprano Elisabeth Schwarzkopf i le de 
operada yorum çalışmaları yaptı; aynı 
akademinin opera bölümünde 
H. Wünnenberg i le operada yorum 
ve H. Pflanzl i le de operada sahne 
çalışmaları yaparak başarıyla mezun 
oldu. ögrenciligi sırasında La 
Boheme'de Mimi, Madam Butterfly'da 
da Butterfly rollerini söyleyerek 
basından olumlu eleştiriler aldı. Halen 



solist olarak görev yaptıgı Istanbul 
Devlet Operası'nda birçok eserde 
görev aldı ve konseriere katıldı. 

• Efsun Öztoprak studied singing 

with Mesut İktu at the Istanbul State 

Conservatoire, from which she 

graduated at Opera High Level. She 

worked w ith Rudolf Knoll and Emmy 

Loose at the Salzburg Summer 

Academy. On obtaining an art 

scholarship from the Austrian 

Goverment Federal M inistry for 

Science and Research she continued 

her singing education at the 

Mozarreum Music Academy with 

Rudolf Knoll. She also studied 

baroque music with Nikolaus 

Harnoncourr, Mozart interpretation 

with B. Conz and interpretation i n  

opera with the renowned soprano 

Elisabeth Schwarzkopf. She also 

studied interpretation in opera with 

H.  Wünnenberg and opera stage with 

H.  Pflanzl at the same academy before 

her graduation. While stili a student, 

her performances of Mi mi in La 

Boberne and in the title role i n  

Madama Burrerfly were highly 

acclaimed by the press. Efsun 
Öztoprak is at present a soloist at the 

Istanbul State Opera. 

JAKLIN ÇARKÇI 

• Istanbul Devlet Operası 
solistlerinden bas-bariton J irayr 
Çarkçı'nın kızı olan Jaklin Çarkçı, 
Istanbul Devlet Konservatuarı Opera 
Bölümü'nden Doç. Çiçek Kurra'nın 
ögrencisi olarak Yüksek Lisans 
derecesiyle mezun oldu. 1984'de 
Istanbul Devlet Opera Korosu'na 
girdi; bu arada çalışmalarını Belkıs 

34 
Aran ile sürdürdü ve 1 988'de solist 
oldu. 1 989-9 1 arasında ltalya'da 
Chigiana Müzik Akademisi'nde Daniel 
Ferro ve Carlo Bergonzi i le ihtisas 
yaptı. l 993-94 sezonunda devlet 
bursuyla yurtdışına gönderi ldi ve 
ltalya'da Verdi ve Re Manfredi 
Akademilerinde Calabreze, Muti, 
Ferraro, Bandera ve Pisani; Münih'te 
Richard Strauss Müzik Akademisi'nde 
Wolf Buse, Ispanya'da Jaume Aragal l  
i le çalıştı. Aynı dönemde La Vestale 
ile Milano La Scala'da ve ll Ritorno di 
Ulisse in Patria ile T eatro de i 
Rinnovati'de sahneye çıktı ve CD 
kaydı yaptı. 1 994'de Manfreddonia 
u luslararası opera yarışmasında fınale 
kaldı, 1 995 J. Aragall yarışmasında i lk 
beş soprano arasına girdi. Istanbul 
Devlet Operası'nda solist olan Jaklin 
Çarkçı l l  Travatore, Otello, Maskeli 
Balo, Kerem ile Aslı, Yusuf ile 
Züleyha, Medyum, Andrea Chenier 
ve Carmen operalarında söyledi. 
ltalya, Almanya, Fransa ve Ispanya'da 
festivaliere katı ld ı .  

• Jaklin Çarkçı studied singing at the 

Istanbul State Conservatoire and 

graduated from the High Level of the 

Opera Department as a student of 

Assistant Professor Çiçek Kurra. In 

1 984 she joined the Chorus of the 

Istanbul State Opera while continuing 

to study with Belkıs Aran, becoming a 

soloist in 1 988. In 1 989-9 1 she worked 

with Daniel Ferro and Carlo Bergonzi 

at the Chigiana Music Academy i n  

ltaly. In the 1 993-94 season she was 

sent abroad on a state scholarship and 

studied at the Verdi and Re Manfredi 

Academies with Calabreze, Muti, 

Ferraro, Bandera and Pisani, as well as 

with Wolf B use at the Richard Strauss 

Music Academy in Munich and with 

Jaume Aragall in Spain. During the 

same period she performed in La 

Vestale at La Scala di Milano and in Il 

Ritorno di Ulisse in Parria at the 

Teatro dei R innovati ,  recording a CD. 

She was a finalist at the 1 994 
International Manfreddonia Opera 

Competition and in ı 995 she was one 

of the fırst fıve sopranos in the J .  

Aragall Contest in Spain.  Jaklin Çarkçı 

is a soloist in the Istanbul Srate Opera 

and has performed in Il Travatore, 

Otello, Un Ballo in Maschera, Kerem 

and Aslı, Yusuf and Züleyha, The 

Medium, Andrea Chenier and Carmen. 

She has also parricipated in music 

festivals in l taly, Germany, France and 

Spain. 

EROL URAS 

• Müzik egitimini, daha sonra l .ü. 
Devlet Konservatuarı adını alan 
Istanbul Belediye Konservatuarı'nda 
yapan ayrıca Marmara Üniversitesi 
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 
Işletme Bölümü mezunu olan Erol 

Uras, 1 965-70 yılları arasında Istanbul 
Şehir Operası'nda solist olarak görev 
aldı. Bu kurumun kapanmasından 
sonra bir süre Istanbul Şehir 
Tiyatrosu'nda müzik yönetmeni 
olarak çalıştı. 1 97 1 -72 arasında, 
arkadaşlarıyla birlikte kurdugu özel 
tiyatroda operetlerde ve müzikli 
tiyatro eserlerinde sahneye çıktı, 
koroyu yönetti, bazı operet ve 
müzikalleri Türkçeye uyguladı. 
1 980'de Deutsche Oper'in davetiyle 
Berlin'de mesleki bilgisini arttırdı. Eski 
Sovyetler Birligi ve Yugoslavya'da, 
Bulgaristan, Yunanistan ve Berlin'de 
opera temsilleriyle radyo-TV 
programlarında yer aldı, oratoryo ve 
senfonik konseriere solist olarak 
katıldı, resitaller verdi. Erol Uras 
1 973 yılında katıldıgı Istanbul Devlet 
Operası'ndaki solistlik görevini 
sürdürmektedir. 

• Erol Uras studied singing at the 

Istanbul University State 

Conservatoire, formerly the Istanbul 

Municipal Conservaroire. He is also a 

graduate of the Marmara University 

Faculty of Economics and 

Administration. From ı 965 ro ı 970 



he was a soloisr in rhe Istanbul Ciry 

Opera and, afrer rhe closure of rhis 

company, worked for a rime as 

musical director ar the Istanbul Ciry 

Thearre. Berween 1 97 l -72  he 

performed in operenas and in musical 

plays, conducred rhe chorus and made 

Turkish adaprarions of several 

operenas and musicals for rhe privare 

rhearre company he founded wirh his 

friends. In 1 980 he wenr ro Berlin ar 

rhe invirarion of rhe Deursche Oper, 

where he worked ro improve his 

professional knowledge. Erol Uras has 

performed in opera and as soloisr in 

orarorios and symphonic concerrs. He 

has also given recirals and parricipared 

in radio and relevision programmes in 

Berlin, Bulgaria, Greece, rhe former 

Sovier Union and Yugoslavia. Erol 

Uras has been a soloisr ar rhe Istanbul 

S ra re Opera si nce 1 97 3 .  

AYHAN BAYHAN BARAN 
Devlet Sanatçısı Srare Arrisr 

• 1 945 yıl ında Ankara Devlet 
Konservatuarı'na giren Ayhan Baran, 
Prof. Frieda Böhm ile egitim gördü. 
1 95 1  'de Opera Bölümü'nden mezun 
oldu ve Ankara Devlet Operası'nda 
göreve başladı. Bu arada iki yıl Apollo 
Grandforte i le şan çalıştı. 
Yurtdışındaki i lk konserini 1 959'da 
Münih'te Bavyera Radyo Senfoni 
Orkestrası ve Hannover'de 
Niedersachsische Senfoni Orkestrası 
ile verdi, bu tarihten sonra da 
Avrupa'nın hemen hemen tüm 
kentleri i le Rusya ve Mısır'da sahneye 
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çıktı, konser ve resitaller verdi. 
1 967-69 arasında iki mevsim 
Düsseldorf ve Duisburg operalarında 
(Deutsche Oper am Rhein) konuk 
sanatçı olarak sahneye çıktı. Bir ara 
Ankara Devlet Operası'nda rejisör 
olarak görev yapan Ayhan Baran, 
1 96 1  Uluslararası Enescu Müzik 
Yarışması (Bükreş), 1 963 Uluslararası 
Vervier Şan Yarışması'nda ödül 
kazandı; aynı yı l Harriet Cohen 
Uluslararası Müzik Yarışması'nda 
Altın Madalya aldı. Budapeşte 
Filarmoni Orkestrası ile doldurdugu 
ve Adnan Saygun'un türkülerini 
yorumladıgı "Dört Türk Eseri" adlı 
plak, 1 985 Fransız Akademisi Plak 
Büyük Ödülü'nu kazandı. 1 968'de 
Londra'da Mario Rossi yönetiminde 
seslendirdigi Verdi'nin "l Vespri 
Sicil iani" operası plak ve CD olarak 
yayınlandı. 

• Ayhan Baran enrered the Ankara 

Srare Conservaroire in 1 945 and 

srudied with Prof. Frieda Böhm . Afrer 

graduaring in 1 95 1  he joined the 

Ankara Srare Opera and srudied 

singing wirh Apollo Granforte for two 

years. He gave his firsr concerrs abroad 

in 1 95 9  wirh the Bavarian Radio 

Symphony Orchesrra in Munich and 

rhe Niedersachsische Symphony 

Orchesrra in Hannover. Since that dare 

he has appeared in many operas and 

given concerrs and recirals in most 

European counrries, as well as in Russia 

and Egypt. During the 1 967-69 opera 

season he was a guest ar the Deursche 

Oper am Rhein in Düsseldorf and 

Duisburg . He worked for a rime as 

direcror of the Ankara Srare Opera. 

Ayhan Baran won prizes ar the 1 96 1  

lnrernarional Enescu Music 

Comperirion in Bucarest and ar the 

Inrernarional Vervier Singing 

Comperirion 1 963 .  In the same year he 

was awarded a Gold Meda! in the 

Harrier Cohen Inrernarional Music 

Comperirion. His eecording of Adnan 

Saygun's Turkish songs wirh rhe 

Budapesr Philharmonic Orchesrra 

under the ritle "Four Turkish Works", 

won the 1 985  French Academy 

Recording Award. He also recorded 

Verdi's opera "I Vespri Siciliani" in 

London in 1 968, conducred by Mario 

Rossi. 

GÖKÇEN KORAY 

• 1 965 yılında Sofya 'Devlet 
Konservatuarı'na giren Gökçen 
Koray müzik teorisi, kompozisyon, 
koro ve orkestra şefl igi 
bölümlerinden pekiyi dereceyle 
1 972'de mezun oldu. Aynı yıl Sofya 
Madrigal Korosu'nun şefl igine atandı, 
yurtiçinde ve Avrupa'da yüzden fazla 
konser verdi. 1 974'de Bulgaristan 
Ulusal Koro Yarışması'nda birinci 
oldu. Kurdugu ve yetiştirdigi gençlik 
ve çocuk korolarıyla ltalya, I rianda ve 
Rusya'da katıldıgı yarışmalarda altın 

madalya aldı. Batı ve Dogu Avrupa'da 
birçok kurs ve festivale katı ldı ; ünlü 
şeflerle çalıştı. 1 977-78 sezonunda 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi koro 
şefligine atanan ve bu görevi 
sürdüren, SO'den fazla opera, 25 
kantat ve oratoryo, SOO'den çok A 
Capella koro yapıtına imzasını atan ve 
birçok koro eserinin i lk 
seslendiri l işini gerçekleştiren Gökçen 
Koray 1 985'de, hala yönettigi TRT 
Istanbul Gençlik Korosu'nu, 1 992'de 
de Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
Çocuk Korosu'nu kurdu. 1 989'da, 
Batı Avrupa'nın on ülkesinin 
temsilci lerinden oluşan Avrupa 
Karma Korosu'na (Vox Europe) 
Türkçe sözlerle çoksesli Türk koro 
eserlerini söyletti, çalıştırdı, 
festivallerde konserler verdi, TV 
programları yaptı. Gökçen Koray, 
1 978'den beri MSÜ Devlet 
Konservatuarı'nda ögretim görevlisi 
olarak koro dersi vermektedir. 

• Gökçen Koray enrered the Sofia Srare 

Conservaroire in 1 965 where she 

srudied music rheory, composirion, 

choral and orchesrral conducring, 
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graduating with honours i n  1 97 2 .  The balesini seslendiren I DOB Orkestrası The ürehescra has given concerts at the 

same year she was appointed chorus C. R. Rey, D. Altug, M. Sadak, F. Istanbul, lzmir and Bursa International 

mistress of the Sofia Madrigal Chorus Tüzün, N. Kodallı, S. Kalender, H. Festivals and regularly participates in 

with whom she gave more than 1 00 Şimşek, O. Tanrıkulu, O. Demiriş, R. the International Aspendos Opera and 

concerts in Bulgaria and other Gökmen, E. Erdinç, S. Yalçın, S. Ada Baller Festival in Antalya, Turkey. In 

countries. She won the first prize at the gibi Türk şefler ve E. Bagirov, P. 1 994 it accompanied a very successful 

Bulgarian National Chorus Trost, O. Gallo, G.E. Lessing, R. performances of Turandot by the 

Competition in 1 974. She founded Wagner, D. Brux, O. Ziino, W.H. Istanbul State Opera and Baller in 

youth and children's choruses, with Scheidt, A. Schwinck, M. Sasson, M. Denmar k. 

whom she participated in international Luther, R. Palumbo, A. Pirolli, D.  
competitions in ltaly, Iretand and Rosaberg, A. Sander gibi yabancı ISTAN BUL DEVLET OPERA VE 
Russia, where she was awarded gold şeflerle çalışan orkestra 1 986 yılında BALESI KOROSU 
medals. She attended many courses and şef David Coleman yönetiminde 

CHORUS OF THE İSTAN B UL 
participated in music festivals in both Rudolf Nureyeev ile Uyuyan Güzel 

ST ATE OPERA AND BALLET 
Western and Eastern Europe. She was balesini gerçekleştirdi. 
appointed chorus mistress at the I DOB Orkestrası, uzun yıllar • 1 927 yılında kurulan Istanbul 
Istanbul State Opera and Baller during Uluslararası Istanbul, lzmir, Bursa Belediye Konservatuarı Korosu 
the 1 97 7-78 season, a post she st i ll Festivalleri i le Uluslararası Aspendos çalışmalarını uzun yıllar bu isimle 
holds. Gökçen Koray has a wide Opera ve Bale Festivali kapsamında sürdürdü ve koro üyeleri daha sonra, 
repertoire including more than 5 0  müzikseverlerle buluştu. 1994 yılında Saadettin Arel' in çabalarıyla 1 945'de 
operas, 25 cantaras and oratorios and Istanbul Devlet Opera ve Balesi'nin kurulan Şehir Korosu'na katı ldı lar. 
some 500 a capella chorus pieces. She gerçekleştirdigi Danimarka Her iki koronun şefl igini Muhiddin 
has also premiered many choral works. turnesinde Turandot operası ile Sadak yapmaktaydı .  6 Ocak 1 960'da 
She founded the TRT Youth Chorus in büyük başarı kazandı. açılan sınavla Şehir Korosu'nun büyük 
1 985 and the Istanbul State Symphony bir bölümü Istanbul Şehir Operası 
Children's Chorus in 1 992, both of • The foundation of the Istanbul State Korosu'nu oluşturdu ve koro şefligini 
which she still trains. In 1 989 she Opera and Ballee ürehescra dates back yine Muhiddin Sadak üstlendi. Koro, 
trained the Vox Europe, a mixed choir to 1 943,  when teachers and students of Muhiddin Sadak ve Cenan Akın'ın 
the members of w hi ch were drawn from the Istanbul Municipal Conservatoire yönetiminde on Türk bestecisinden 
various European countries, to sing came together to form a string alınan 23 şarkıyı 1 965'de plaga 
Turkish songs with Turkish lyrics, and ensemble, and in 1 945 the wind doldurdu. 
gave concerts, made recordings and instruments of the City Band were Istanbul Şehir Operası 1 968-69 
participated in many festivals with this incorporated in the ensemble to form sezonunda Ankara'daki genel 
choir. Gökçen Koray is teacher of the City Orchestra. The orchestra gave müdürlüge baglanarak Istanbul Devlet 
chorus in the Mimar Sinan University i ts first concerts under Cemal Reşit Rey Opera ve Balesi adını aldı. 1 97 1  
State Conservatoire. and attained i ts present status following Şubat'ından itibaren repertuarına 

the establishment of the Istanbul State koro için yazılmış sahne 
ISTAN BUL D EVLET O PE RA VE Opera and Baller in 1 960. oratoryolarını da katan Istanbul 
BALESI O RKESTRASI The Istanbul State Opera and Ballee Devlet Opera ve Balesi Korosu şef 

ORCHESTRA OF T H E  İSTAN B UL 
Orchestra, which has performed many Gustav Kuhn'un yönetiminde Cari 

ST ATE O P E R A  AND BALLET 
operas, cantatas, requiems, musicals Orffun Catuli Carmina adl ı  eserini 
and ballets by various Turkish and 1973 Salzburg Festivali'nde 

• Istanbul Devlet Opera ve Balesi foreign composers, has worked with seslendirdi ve büyük başarı kazandı. 
Orkestrası'nın temeli 1943 yıl ında Turkish conductors such as C .  R.  Rey, Koro ayrıca Gustav Kuhn ve Cenan 
Istanbul Belediye Konservatuarı D. Altuğ, M. Sadak, F. Tüzün, N.  Akın yönetiminde Salzburg Radyo ve 
ögretmen ve ögrencilerinden oluşan Kodallı, S. Kalender, H.  Şimşek, O. Televizyon Stüdyosu'nda Türk 
yaylı çalgılar topluluguyla atıldı. 1 945 Tanrıkulu, O.  Demiriş, R.  Gökmen, E. bestecilerinin şarkılarından oluşan bir 
yı l ında, Şehir Bandosu'nun üflemeli Erdinç, S. Yalçın and S. Ada, as well as kayıt gerçekleştirdi. Istanbul Devlet 
çalgılarının topluluga katılmasıyla w ith a number of international Opera ve Balesi'nin 1994 Ekim'inde 
Şehi r  Orkestrası oluştu. l ik conductors, including E .  Bagirov, P.  Turandot operasıyla yaptıgı 
konserlerini Cemal Reşit Rey Trost, O. Gallo, G.E.  Lessing, R.  Danimarka turnesine katılan koro 
yönetiminde veren orkestra, 1 960 Wagner, D. Brux, O. Ziino, W . H .  büyük başarı kazandı ve yabancı 
yıl ında Istanbul Devlet Opera ve Scheidt, A. Schwinck, M. Sasson, M.  basında olumlu eleştiriler aldı. Bu 
Balesi'nin kurulmasıyla bugünkü Luther, R. Palumbo, A. Pirolli ,  D. eserde koroyu Gökçen Koray ve 
kimligini kazandı. Rosaberg and A.Sander. The orchestra, Fausto Regis yönetti. 
Bugüne kadar repertuarındaki Türk conducted by David Coleman, Istanbul Devlet Opera ve Balesi 
ve yabancı pekçok bestecinin opera, accompanied Rudolf Nureyeev in The Korosu 1 977-78 sezonundan bu yana 
sahne kantatı, Requiem, müzikal ve Sleeping Beauty in 1 986. Gökçen Koray yönetiminde 



çalışmaktadır. Yıldız Künutku ise 
yardımcı koro şefi olarak görev 
yapmaktadır. 

• The Istanbul Municipal 

Conservaroire Chorus, which was 

founded in 1 927,  conrinued i ts 

activities under this name for many 

years, the members of this chorus being 

rransferred ro the City Chorus formed 

in 1 94 5 as a res u lt of the efforrs of 

Saadenin Are!. Both choruses were 

conducred by Muhiddin Sadak. On the 

basis of an examination held on 6 

January 1 960 a large number of the 

City Chorus members were accepted as 

members of the c ho rus of the ls ranbul 

City Opera, of which Muhiddin Sadak 

was again appoinred chorus master. I n  

1 965 ,  this chorus, conducted by 

Muhiddin Sadak and Cenan Akın, 

made rheir fırst eecording with 23 

songs by ten Turkish composers. 

The İstanbul City Opera was taken over 

by the General Direcrorate during the 

1 968-69 season under the name 
İstanbul State Opera and Ballet. The 

chorus alsa included orarorios in its 

1 97 1  February programme and gave a 

highly successful performance of the 

Camili Carmina of Cari Orff under 

Gustav Kuhn at the 1 97 3 Salzburg 

Festival. They also made a eecording of 

songs by Turkish compasers in the 

Salzburg Radio and Television studio 

under Gusrav Kuhn and (enan Akın. 

The Chorus alsa accompanied the 

Istanbul State Opera and Ballee in  i ts 

rour ro Denmark in 1 994, receiving 

critica! acclaim in the foreign press for 

i ts successful performances under 

Gökçen Koray and Fausco Regis. 

Since the 1 97 7-78 season the Chorus of 

the Istanbul State Opera and Ballee has 

been trained by Gökçen Koray as 

chorus mistress and Yıldız Künurku as 

assistane chorus misrress. 

Rossini: Sevil Berberi Uvertürü 

Ünlü opera bestecisi Rossini'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. Bartolo'nun 
korumasındaki Rosina'ya aşık olup 
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onu, berber Figaro'nun yardımıyla 
elde etme çabası eglenceli unsurlarla 
yansıtılır. Herkesin tanıdıgı ezgi lerle 
süslü uvertürde bir anda beliren ana 
tema, 4/4'1ük ölçüdeki, canlı ve neşeli 
(AIIegro vivace) temposu ile şen ve 
şakacı sürer. Noktalı tremololarla 
kesik kesik tekrarlanan sürprizli 
girişten sonra, Rossini'ye özgü zarif 
temalarla gelişen uvertürü, besteci 
ası l  uvertür kayboldugu için sonradan 
çabucak yazmıştır. (Süre 6') 

Verdi: l l  Trovatore'den 
Koro ve Arya 

Verdi'nin Salvatore Commarano'nun 
l ibrettosu üzerine yazdıgı dört 
perdelik l l  Trovatore operası ilk kez 
Roma'da Apollo Tiyatrosu'nda 1 9  
Ocak 1 853'de sahnelenmiştir. Ismi, 
gezgin saz şairi anlamına gelen ve 
konusu 1 5. yüzyılda Ispanya'nın 
Aragon eyaletinde ve Biskay dagl ık 
bölgesinde geçen eserde Luna 
Kontu'nun oglunu kaçırmak isteyen 
bir çingene kadın öldürülmüş, ancak 
bu kez onun kızı Azucena, çocugu 
alarak götürmüştür. Büyüyünce 
Biskay Kontu'nun ordusunda subay 
olan çocuk, Manrico, kraliçenin 

nedimesi Leonora'ya aşıktır. Kont 
Luna'nın diger oglu, yeni Kont Luna 
da aynı kızı sever ve hem aşkta, hem 
de politikada Biskay kontlugunun 
subayı Manrico'ya rakip oldugundan 
onu öldürmeyi planlar. ll. Perdenin i lk 
sahnesinde Biskay daglarındaki büyük 
çingene kampında erkekler demir 
dövmekte ve ritmik şekilde 
çekiçleriyle örse vurarak ünlü Örs 
Korosu'nu söylemektedirler: "Yedi !  
Le fosche notturne spoglia de' cieli 
sveste l ' immensa volta" (Bakın! 
Gecenin karanlıgı nasıl da çözülüyor, 
cennetin güneş ışıgı artınca). Daha 
sonra da, orada oturan çingene kadın 
Azucena geçmiş zamanı düşünüp, 
annesinin bir cadı oldugu öne 
sürülerek herkesin ortasında 
yakılarak can verişini anımsar: "Stride 
la vampa, la folla indomita ... " 
(Alevlerin çatırdısı, azgın kalabalık  ... ) .  
(Süre 8') 

Verdi: Aida'dan Zafer Marşı 

Mıs ır Hidivi lsmail Paşa'nın Süveyş 
kanalının açılış töreni için Kahire'de 
yaptırılan opera binasındaki ilk temsil 
için bir eser ısmarlanmış; Verdi'nin, 
eski bir Mısır öyküsünden esinlenen 
Antonio Ghislanzoni'nin librettosu 
üzerine yazdıgı dört perdelik Aida 
operası, Mısır'ın başkentinde 24 
Aralık 1 87 1 'de oynanmış ve büyük 
başarı kazanmıştı. (27 Kasım 1 970 
gecesi yanacak olan Istanbul 
Operası'nın yeni binasının, Istanbul 
Kültür Sarayı'nın da 1 2  Nisan 1 969'da 
yine Aida ile ve görkemli bir törenle 
açıldıgını lstanbullu müzikseverler 
herhalde anımsarlar ... ). Aida'nın 
konusu Firavunlar çagında T eb ve 
Menfıs kentlerinde geçer. Mısır 
Firavunu Habeşistan ile savaş 
halindedir. Mısır ordusunun genç 
kumandanı ise, -Habeş kral ının kızı
güzel esir Aida'ya aşıktır ancak, onun 
kimligini bilmemektedir. l l . Perdenin 
ikinci sahnesinde Teb kentinin surları 
dışındaki büyük yolda Firavun, kızı 
Amneris ve yanındaki esir Aida, 
saraylılar ve diger esirler toplanırlar. 
Zafer kazanmış olan Mısır ordusu 
halk tarafından büyük çoşkuyla, zafer 
marşıyla karşılanırken tanrı lsis, Mısır 
ve Firavun övülür: "Gioria aii'Egitto, 
ad lside che il sacro suol 
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protegegge ... " (Mısır'a ve onu Pekin kentinde geçen konuda, Offenbach: Barkarol 
koruyan lsis'e zafer ... ) .  (Süre 4') Prenses Turandot ile evlenmek 

isteyenler, sorulan üç soruyu Jacques Offenbach'ın i lk kez 1 O Şubat 

Mozart: Sih irl i  F lüt'ten Arya cevaplayamayınca idam edilmektedir. 1 88 1 'de Paris'te oynanan Kont 

(Asl ında Gozzi'nin oyununda Hoffmann'ın Masalları operası üç 

22 Opera besteleyen Mozart'ın bu bulunmayan, daha sonra librettoya perdeden, üç ayrı öyküden oluşur. 

türdeki en önemli eserlerinin başında eklenen esir kız (soprano) Liu'nun - E. T. Hoffmann' ın öyküleri üzerine 

-ölmeden birkaç ay önce sahnelenen- sevdigi kimse için kendini feda edecek Jules Barbier ve Michel Carre'nin 

Sihirli Flüt operası gelir. 30 Eylül kadar sevecen karakteriyle- operada librettosunu hazırladıkları operanın 

1 79 1 'de Viyana'da ilk kez oynanan çok önemli bir rolü vardır). Liu, l l l .  l l l .  Perdesi zengin ve kokot 

operanın konusu da yine Mısır'da, Perdenin sonunda, sorulan soruları Giul ietta'nın Venedik'te büyük kanala 

Firavunlar çagında geçer. Ancak o bilen, ancak kimligini gizleyen Prens bakan görkemli sarayında, bir yaz 

günlerin Viyana'sındaki önemli kişileri Calafın kim oldugunu, işkencelere gecesinde başlar. Güzel Giul ietta 

simgeleyen bu iki perdelik opera, karşın söylemez; çünkü onu hayranları arasında mutludur; şair 

tiyatro direktörü Emanuel sevmektedir. Prenses Turandot ona Hoffmann'ın arkadaşı Niklaus (mezzo-

Schikaneder'in yazdıgı -öne sürülen- bu cesareti nereden aldıgını sorunca soprano) ile, gecenin güzelligini, aşk 

l ibretto üzerine bestelenmiş ve i lk Liu ünlü aryasıyla cevap verir: "Bu gecesini tanımlayan ünlü Barkarol'ü -

temsili yöneten Mozart büyük başarı aşktır Prenses" (Princepassa, l'amore) Venedik stili gondol şarkısını-

kazanmıştı . Genç Mısır prensi ve devam eder: "Tu che di gel sei söylerler: "Selle nuit, O nuit 

Tamino'nun, lsis mabedindeki cinta" (Her tarafı buzla çevrili sen d'amour" (Güzel gece, Ah aşk 

başrahip Sarastro'nun elinde tutsak bunu anlayamazsın ... ). Cellat gelirken gecesi). (Süre 4') 

olan Gece Kraliçesi'nin kızı Pamina'yı Liu, yanındaki askerin hançerini 
-sihirli flütün de yardımıyla- kurtarma kaparak kalbine saplar ve sevdigi Verdi: Nabucco'dan Esirler Korosu 
çabalarını anlatan operanın l l .  adamın, Prens Calafın ayakları 
Perdesinin ikinci sahnesinde dibinde can verir. Eserin tümünü Karısının ölümünden sonra uzun 

Pamina'nın annesi ona bir hançer bitirmeden ölen ve operayı ancak bu süre müzikle ugraşmayan Verdi'nin 

vererek başrahip Sarastro'yu sahneye kadar yazabilen Puccini'yi operaya dönüşü Nabucco operası ile 

öldürmesini ister. Ancak Sarastro, anmak için i lk temsilde Arturo olmuştur. Temistocle Solera'nın 

Pamina'yı sakinleştirir, kutsal mabette T oscanini, T urandot'u burada kesmiş, l ibrettosu üzerine yazılan dört 

kin ve intikamın yeri yoktur, orada "Maestro'nun kalemi burada elinden perdelik Nabucco (ya da 

yalnızca sevgi ve şefkat vardır. Bunu, düştü" dedikten sonra yine devam Nebukadnezar) operası Mi lano La 

operanın belki de en soylu aryasında etmiştir ... 1. Perdede bu soruları Scala'da 9 Mart 1 842'deki temsi l iyle 

dile getirir: "In diesen heiligen Hallen bilmeyen l ranlı bir prens idam büyük başarı kazanmıştır. MÖ 568 

kennt man die Rache nicht" (Bu edilirken I S  bastan oluşan Cellatlar yıllarında Küdüs ve Babil kentlerinde 

kutsal salonlarda intikam tanınmaz). Korosunun aşırı bir geril imle, geçen konuda, Babil Kralı 

(Süre 4') kadınların "Giro le cote" (Bıçaklar Nebukadnezar (Nabucco) lsrail 

bilensin) diye başlattıgı girişe katıl ımı ordusunu yenerek Küdüs'ü ele 

Puccini: Turandot Operasından gonglar, trombonlar ve trompetlerle geçirir ve pekçok Yahudiyi zincire 

3 Bölüm de güçlendirilir ... vurarak Babi l'e döner. lll . Perdenin 

Tüm soruları bildikten sonra Prenses ikinci sahnesinde Fırat nehri 

Carlo Gozzi'nin Turandot adlı oyunu, Turandot ile evlenmeye hak kazanan, kıyısında esir Yahudiler büyük bir 

birçok bestecinin konuyu opera ancak onun soguk davranması ateşin çevresinde oturmuş, 

olarak işlemesine olanak saglamış, F. üzerine, kimligini ögrenebilirlerse üzüntüyle uzaktaki yurtlarını 

Busoni'nin 1 9 1 7'deki Turandot bundan vazgeçecegini açıklayan Prens düşünmektedir: "Va, pensiero sull'ali 

operasından sonra, G iacomo Puccini C�laf, lll. Perdenin başında gece vakti, dorate" (Gidin, düşünceler .. ). Esirler 

de ilk kez 25 N isan 1 926'da Mi lano La hafif ayışıgının aydınlattıgı saray Korosu olarak adlandırılan bu ünlü 

Scala Operası'nda Arturo T oscanini bahçesine girer. Uzaktan habercilerin parça operanın en sevilen bölümü 

yönetiminde, tenor M ichele Fleta sesleri duyulmakta, Pekin'de herkesin olmuş; eser, Verdi'nin çagında 

(Prens Calaf) ve soprano Maria uyumadan araştırması ve meçhul bölünmüş ltalya'nın ulusal birligine 

Zambeni (Liu) gibi ünlülerle temsil prensin adını ögrenmesi bir çagrı olarak tanımlanmış. 

edilen Turandot operasını, Guiseppe emredilmektedir. Prens Calaf özgürlük şarkısı kabul edilmiştir. 

Adami ile Renato Simeni'nin ortak operanın ünlü aryasını söylerken, Verdi ise operada Nabucco'nun kızı 

l ibrettosu üzerine üç perde olarak ertesi günkü zaferini düşler: "Nessun Abigail rolündeki soprano 

bestelemiştir. Turandot'ta komedi i le dorma!" (Kimse uyumuyor). Ertesi Giuseppina Strepponi ile evlenmiş, 

dramı birleştiren Puccini bu eserini sabah adını Turandot'un kulagına 1 946 yılında da - 1 1 .  Dünya Savaşında 

tamamlayamadan 1 924'de ölmüş, fısı ldayacak ve bir öpücükle bazı bölümleri yıkılan- La Scala 

eseri arkadaşı Franco Alfano yaşamlarını birleştireceklerdir ... operasının i lk temsil inde yeni ltalya 

bitirmiştir. Masal çaglarında Çin'in (Toplam Süre 9') Cumhuriyeti onuruna, yine 
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Nabucco, özgürlük simgesi olarak Jose, intikam için Carmen'i ararken üslupta birlikte yinelenir. Yalnızca 
sahnelenmiştir. (Süre 4') Sevil'deki arenanın önündeki basların söyledigi "Ben benligimden 

meydanda şenlik sürmekte, canlı geçtim"i sapranolar bir Füg biçiminde 

Strauss: Dans lspanyol müzigi ile herkes dans al ır, buna altolar karşıl ık verir. Sonra 
etmekte, halk boga güreşçilerin i  teşvik da tenorlar temayı, baslar da cevabı 

Ünlü Ingiliz yazar Oscar Wilde'nin etmektedir. Carmen ve Escami llo'nun tekrarlayarak dört sesli koroya 
( 1 856- 1 900) Salome adl ı dramı gelişiyle şenlik daha da artar. Halk ulaşı l ır. Bölüm "Efendim HO, Mevlam 
üzerine, Hedwig Lachmann'ın toreadorların marşını da içeren HO" sözleri ve orkestranın 
hazırladıgı metne göre bestelenen müzikle mutlu bir koro oluşturur: tremaloları ile fortissimo şekilde sona 
Salome operası, Richard Strauss'u "Les voici! Voici la quadrille ... " (Işte! erer. "Sensin Kerim, Sensin Rahim" 
dünyaya tanıtmış, büyük yankılar Işte Kadri i dansı. . .). (Toplam Süre 1 O') bölümü ise oratoryonun sonu olan 
uyandırmıştı. lik kez 9 Aralık 1 905'te koraldir. Dört sesli koroda bu kısım 
Dresden'de sahnelenen tek perdelik 

Verdi: 
ölçü degişiklikleriyle, alto ve basların 

opera, Judea bölgesi kralı Heredes'in Don Carlos Operasından Arya ikiye ayrı lmış şekilleri içinde nefıs bir 
karısı Heradias'ın kızı Salome'nin koral üsluptadır; eser derin anlamlı 
kesik başını istedigi Peygamber Ünlü Alman şair Schiller'in trajedisi bir pianissimo ile sona erer. 
Jochanaan'ı (Yahya) öldürtmesiyle üzerine François-Joseph Mery ve 
sona erer. Konusu lsa'dan sonraki i lk Camille du Lock'un hazırladıgı 

Puccini: Tosca'dan Arya 
yıl larda, Küdüs'te Heredes'in l ibrettoyu Verdi, dört perdelik  bir 
sarayında geçen operada, esir tutulan opera olarak bestelemiş ve Don Puccini'nin Luigi l l l ica ve Giuseppe 
Yahya'yı gören Salome ona tutkuyla Carlos ilk kez Paris'te 1 1 Mart G iacosa'nın l ibrettosu üzerine yazdıgı 
kapılır; ancak onun tarafından nefretle 1 867'de temsil edilmiştir. Konusu üç perdelik Tosca operası ilk kez 
karşılanır. Daha sonra saraya gelen 1 560 yılında Fransa ve Ispanya'da Roma'da Costanzi Tiyatrosu'nda 
Romalı elçi şerefine dans etmesi geçen operada lspanyol Prensi Don oynanmıştır. Konusu 1 800 yıllarında 
istenilen Salome'ye arzuladıgı herşey Carlos Fransız Prensesi Elizabeth de Roma'da geçen operanın kötü kişisi, 
verilecek, hatta ona ülkenin yarısı bile Valois'ya aşık olur. Ancak prensesin polis müdürü Baron Scarpia ünlü 
hediye edilecektir. Salome çıplak Ispanya Kralı ll. Filippo ile evlenmesi şarkıcı Tosca'ya aşıktır. Bu nedenle 
ayakla, yedi tüle sarınarak vahşi bir kararlaştırıldıgından olaylar karışır. ressam Cavaradossi'yi hapsederek 
dansa başlar. Dansın bitimınde ne Son perdenin başında, kral ın onu seven T osca'yı elde etmek ister; 
istedigi sorulunca, "Gümüş bir tepsi kitapligında prenses El izabeth'in ancak Tosca, Scarpia'yi öldürür. l l l .  
içinde Yahya'nın başı!" cevabını sadakatsizligi krala anlatılınca, l l  Filippo Perdede, tutuklu Cavaradossi 
verecektir ... (Süre 9') büyük acısını dile getirir: "Ella giammai olanlardan habersiz, kurşuna 

m'amo ... Dormiro sol nel manto mio dizilecegi saati beklerken T osca'ya 

Bizet: Carmen'den Habanera regal" (Beni hiç sevmemişti. . . Uykuyu mektup yazmaya karar verir. 
bulamıyorum, krallıgımdaki örtüyü Muhafıziara yüzügünü vererek bu izni 

Bestecisi Bizet'nin ölümünden kısa kaldırmadan). (Süre 1 O') alır ve anılarını yansıtır: "E Lucevan le 
süre önce, 3 Mart 1 875'te Paris'te ilk stelle .. " (Yıldızlar parl ıyordu . . .  ). 
kez sahnelenen dört perdelik Carmen 

Saygun: Yunus Emre'den 2 Bölüm T oska'ya olan aşkını, onun öpüşünü, 
operası bu oynanışında hiç başarı artık ümit kalmadıgını anlatan ressam, 
kazanamamıştı. Prosper Merimee'nin Beş yıl önce kaybettigirniz bestecimiz T osca'nın onu kurtarmak için 
1 845'de yayınlanan aynı adlı romanını, Adnan Saygun, Yunus Emre Scarpia'dan boş tüfeklerle kurusıkı 
Henri Meilhac ve Ludovic Halevy'nin Oratoryosu'nu 1 943 Ocak ayında ateş edilmesini istedigini 
hazırladıkları l ibretto üzerine tamamlamış ve eser ilk kez 25 Mayıs bilmediginden üzüntülüdür. T osca ise, 
besteleyen Bizet, 1 820'1erde 1 946'de Ankara'da onun yönetiminde Scarpia'nın onu önceden kandırarak 
Ispanya'n ın Sevil kentinde, tütün seslendirilmiştir. Halk ozanımız Yunus yine de sahici kurşun kullanı lacagını 
rej isinde çalışan çingene kızı Carmen'i Emre'nin, Anadolu'nun havasını sezemediginden ümitl idir . . .  
renkli bir müzikle canlandırır. 1 .  yansıtan bu büyük eserin son 
Perdede Carmen, fabrikanın ögle bölümünde koroda önce baslar, 

Borodin: Poloveç Dansları 
paydosunda tüm güzelligi ve şuhlugu "Aşkın aldı benden beni" sözleriyle 
ile erkeklerin ilgisini çeker, etkisini eski ezgiyi söylemeye başlar; ona Rus besteci Boradin' in yarım bıraktıgı 
ünlü Habanera dansıyla da tenorlar, sonra soprano ve altolar da Prens lgor operası, Glazunof ve 
pekiştirirken, şarkısını söyler: katılır. "Bana seni gerek seni" Rimski-Korsakof tarafından 
"L'amour est un oiseau rebelle" (Aşk mısrasından sonra soprano aynı metni tamamlanmış; 1 890'da i lk  kez 
asi bir kuştur). Sonra, kendisini vokalizlerle söyler; onu yine alto, sahnelenmiştir. Operada yer alan 
tutuklayan çavuş Don Jose ile bir aşk tenor ve bas soloları izler. Bir ara Poloveç Dansları ise ayrı şekilde, daha 
macerası yaşayan ve onunla birl ikte müziginden sonra "Efendim HO, önce 20 Şubat 1 879 günkü konsere, 
kaçan Carmen, daha sonra matador Mevlam HO" sözlerini baslar duyurur; yine bu iki bestecinin yardımıyla 
Escamillo'ya kapılır. Son perdede Don ve bunlar koro eşligiyle armonik yetiştirilerek çalınmıştır. Boradin'in 



Orta Asya'da çok dolaşan gezgin 
Hunfalvi'den alarak degerlendirdigi 
özgün ezgiler, özell ikle l l .  Perdede yer 
alan danslar çok begeni lmiş, hatta 
bale ustası Diaghilev bunları 
Avrupa'da, 1 909'da bale müzigi olarak 
sahnelemiştir. 1 2. Yüzyı lda ülkesini 
işgal eden dogu kavmi Poloveçler ile 
savaşan, ancak yenilen Prens lgor için 
reis Konçak Han büyük bir şölen 
düzenler. Bütün şarkıcılar, dansçılar, 
esirler toplanır. Savaşçıların çılgın 
dansları sırasında güzel esir kızlar da 
lgor'u, savaştan vazgeçip özgürlügüne 
kavuşması için kandırmaya 
çalışmaktadırlar. Erkek savaşçıların 
vahşi sıçrayışlı çılgınca dansları i le 
genç kızların duygulu ezgileri ve 
çekingen dansları büyük bir kontrast 
oluşturur. Arada oglan çocukların 
neşeli dansı da yer alır. Sunulan dört 
dansın ilki 4/4'1ük ölçüde bir Rus 
dansıdır. 2. Dans küçük ve büyük 
davullarla ilkel şekilde yansıtı l ırken 
tutkulu senkoplada adeta barbarlaşan 
dans eserin doruk noktasıdır. 
Dogunun gizemli havasını yansıtan 
Poloveç Dansları koro ve orkestra 
için yazılmıştır. (Süre 1 2') 

Verdi: La Traviata'dan Bölümler 

Giuseppe Verdi'nin ün lü operası La 
Traviata, Alexandre Dumas'nın 
tanınmış romanı "La Dame aux 
Camelias"dan (Kamelyalı Kadın) 
esinlenen Francesco M. Piave'nin 
l ibrettosu üzerine 1 9  gün içinde 
bestelenmiş ve ilk kez 6 Mart 1 853'de 
Venedik'te sahnelenmiştir. Dört 
perdelik operanın konusu 1 9. yüzyı lda 
Paris'de geçer. Paris'in tanınmış 
hafifmeşrep kadınlarından Violetta 
Valery saglıgına dikkat etmeden, tek 
doktorunun "zevk" oldugunu 
söyleyerek dolu bir hayat yaşar. l l l .  
Perdede arkadaşı Flora'nın evinde 
düzenlenen partide herkes, herşey 
vardır: Fal bakan çingeneler, boga 
güreşçileri, kumarbazlar bile gelmiştir. 
Önce çingene kızlar kendini tanıtır: 
"Noi siamo zingarella" (Biz çingene 
kızlar), sonra da boga güreşçileri şarkı 
söyler: "Di Madride noi siam 
mattadori.." (Bizler Madrit'ten gelmiş 
matadorlarız ... ). 1 .  Perdede ise 
Violetta'nın zevkli salonu görülür: 
Serbest yaşayan Violetta aşka 
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inanmaz; ancak konuklar arasındaki 
yakışıklı Alfredo ilgisini çeker ve l irik 
oldugu kadar, koloratur unsurlar 
içeren aryasını söyler: "E Strano!" 
(Garip) der; "Acaba ruhumu 
yalnızlıktan kurtaracak aşk bu 
olmasın" (Fors'e lui che anima). Ama 
"Hayır" diye düşünür: "Bu delil iktir!" 
(Fol lie! Follie!). Onu unutması, 
"Daima bir kuş gibi özgür" (Sempre 
l ibera degg'io) olması gereklidir ... 
(Toplam Süre I S') 
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1 FIAMMINGHI 
IlDElND 

Katkılarından dolayı BOEJNG C.A.G. 'ye te;ekkiir ederiz. 
W e are grateful to BOEING C.A. G. for their contributions. 

RUDOLF WERTHEN, şef conductor 

Henryk Mikolaj Coreeki ( 1933) 
Eski Sti lde 3 Parça 3 Pieces in Old Style 

Arvo Part (1935) 
"Fratres" 

(Yaylı ve Vurma Çalgılar için For Strings and Percussion) 

Dimitri Şostakovif 1 Shostakovich ( 1906-197 5) 
Oda Senfonisi, Do Minör Op. l l Oa 

(Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.S - Orkestra düzenlemesi: Rudolf Barşay) 
Chamber Symphony in C Minor, Op. l l Oa 

(String Quartet No.S - Orchestral version by Rudolf Barsha'i) 
Largo 

A 1/egro mo/to 

Allegretto 

Lar go 

Lar go 

Ara Imermission 

Gabriifl Verschraegen (1918-1981) 
3 Flaman Dansı 3 Flemish Dances 

Antonin Dvorak (1841-1904) 
Yaylı Çalgılar 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 

sabena • 
Topluluğun nakliyesi SABENA HA VA YOLLARI tarafından sağlanmıjlır. 

Transporlation of 1 F iamminghi by courtesy of SA BEN A AI RLI N ES 

RUDOLF WERTHEN 

• Rudolf Werthen, birkaç yıl içinde 
uluslararası düzeye ulaştırdıgı 
ı Fiamminghi'nin hem kurucusu, hem 
de sanat yönetmenidir. Orkestrayı 
dünyanın en önemli konser 
salonlarında yöneten Werthen, 
Amerika'nın ünlü plak şirketi Telare 
ile 1 994'de kentrat imzalayarak 
toplulukla birlikte Part, Hovhaness, 
Gorecki ve Corigl iano'nun 
bestelerin in kaydını yaptı. Ünlü 
Belçika keman ekolünün son mirasçısı 
olan Rudolf Werthen, 1 97 1 'de 
Viyana'da Kreisler Yarışması'nı 
kazandıktan sonra Brüksel'de Kraliçe 
Elisabeth Yarışması'nda ödül aldı. 
Bunun hemen ardından, Arthur 
Grumiaux'dan sonra "Belçika 
Hükümeti Virtüozu" ünvanına sahip 
oldu. Rudolf W erthen'in şefl ik 
kariyeri 1 982 yıl ında, Kuzey Almanya 
Radyo Senfoni Orkestrası'nın Avrupa 
başkentlerine yaptıgı turne sırasında 
Klaus Tennstedt'in yerini almasıyla 
başladı. ı Fiamminghi i le kazandıgı 
başarı sonucunda 1 988'de Flandern 
Operası müzik direkörlügüne atandı 
ve Eugen Onegin, Macbeth, La 
Cenerentola, Uçan Hollandalı, Mavi 
Sakal ın Şatosu gibi birçok başarı l ı  
yapımı yönetti . Konuk şef olarak, 
romantik ve 20. yüzyıl repertuarında 
uzmanlaşan, birçok Avrupa 
orkestrasınca da aranılan Werthen 
basın tarafından, olatanüstü zarif 
teknitini anlatırnın hizmetinde 
kullanan bir şef olarak 
nitelendirilmektedir. Gelenege dayalı 
yorumlardan bil inçli olarak kaçınan 
Werthen, müzik yazısının çok dikkatli 
incelenmesine dayanan sunumları 
yeglemektedir. Rudolf W erthen 
ı Fiamminghi ile birlikte 1 992 yıl ında 
"Orkestranın niteligi ve uluslararası 
ünü" nedeniyle Flaman Hükümeti'nce 
Flandern'in Kültür Elçisi olarak atandı 
ve aynı yıl, bir yaylı çalgılar toplulugu 
olan ı Fiamminghi'nin gücünü 
arttırarak tam bir orkestra haline 
getirdi. Sanatçının Beethoven, 
Schubert, Wagner ve Mahler'in 
müzigini sunumları, çagdaş yorumdaki 



uygulama ayrıntılarına gösterdili 
titizlik ve 1 8. yüzyıl sonu özgün çalış 
teknitinin kullanımı i le dikkat 
çekmektedir. Günümüzün önemli 
problemleri olan özürlülük, fakirl ik ve 
çevre i le de yakından ilgilenen, ayrıca 
yetenekli ve genç müzisyenler için 
özel bir okul olan Academia 
Fiamminghi'yi kuran Rudolf Werthen, 
1 975 yıl ından beri Gant Kraliyet 
Müzik Konservatuarı'nda ders 
vermektedir. 

• Rudolf W erthen is  che founder and 

artisric d ireccor of I Fiamminghi, an 

ensemble which he broughr w 
imernarional prominence in che space 

of a few years . He has conducred che 

orchesua in che world's mosr 

presrigious concert halis. In ı 994, rhey 

signed an exclusive recording conrracr 

w i rh che American label Telarc, for 

which rhey have recorded che music of 

Part, Hovhaness, Gorecki and 

Corigliano. Rudolf W erthen is  che lasr 

heir of che renowned Belgian Violin 

School . In ı 97 ı he won che Kreisler 

Comperirion in Vienna and became 

laureare of che Queen El isaberh 

Comperirion in Brussels. Immediarely 

afrerwards he was appoimed "Virtuoso 

of rhe Belgian Governmem", 

succeedi ng Arthur Grumiaux. Rudolf 

Werthen's conducring career was 

launched in ı 982 when he replaced 

Klaus Tennsredr on a cour wirh che 

North German Radio Symphony 

Orchesrra in che leading European 

capirals. Rudolf Werthen's success wirh 

I Fiam m i nghi was such rhar i n  ı 988 he 

was appoimed music direccor of che 

Flanders Opera, where he was 

responsible for some very successful 

producrions, i ncluding Eugen Onegin, 

Macberh, La Ceneremola, The Flying 

Durchman and B luebeard's Casde. He 

is i n  grear demand as a guesr conduccor 

w i rh many E uropean orchesuas 

specialising in che romamic and 20rh 

cemury repertoire. The press always 

poims our his exuemely refıned 

rechnique and expressiveness. He 

delibemrely disrances himself from 

imerprerarions based on rradirion and 

gives performances based on che mosr 

careful srudy of che musical rexr. 

In ı 992 he was appoimed w gerher 

w i rh I Fiamminghi che "Culrural 
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Arnbassadar of Flanders" by che 

Flemish Governmem on che srrengrh of 

"che qualiry and imernarional 

repurarion of che orchesrra". I n  che 

same year he i ncreased che suengrh of I 
Fiamminghi from sering ensemble w 
ful l  orchesrra. His  performances of che 

music of Beerhoven, Schubert, Wagner 

and Mahler are nored for rheir 

scrupulous arremion ro che derails of 

comemporary performance pracrice and 

rhe use of original playing rechniques 

in vogue ar che end of rhe ı 8rh cemury. 

Rudolf Werthen's i neeresrs exrend 

beyond music w rhe pivoral problems 

of our r i me: disabil iry, poverty and 

ecology. He has been reaching since 

ı 9 7 5  ar che Royal Music Conservacoire 

of Ghem. Recendy he founded che 

Academia Fiam m i nghi ,  a special school 

for ralemed young musicians. 

Gorecki: Üç Parça 

• 6 Aralık 1 933 'te Silezya'da dogan 
Polenyalı bestecinin müzigi belki de, 
çok küçük yaşta babasını kaybetmesi 
ve ailesinin pekçok ferdinin 
Auschwitz'de işkenceyle ölümü 
nedeniyle yogun ses kütlelerinin çok 
degişik yönelim ve volüm 
patlamalarına, anlaşmazlıklarına, çeşitli 
sinyal ve flaşlarına sahne oluyor. Ister 
solo, ister orkestra müzigi olsun 
büyük bir müzik enerjisi yansıtan 
eserleriyle Polonya'da 1 960- 1 973 
arasında pekçok ödül verilen, 1 973'te 
Paris'te UNESCO yarışmasını 
kazanan Gorecki, Katowice 
Konservatuarı'nı 1 960'da bitirerek 
Paris'te Messiaen ile çal ışmış olmasına 
karşın ancak 1 993'te Avrupa'lı müzik 
meraklılarınca tanınmış: 1 976'da 
soprano ve orkestra için besteledili 
3.  Senfonisi 1 992 sonunda CD olarak 
Pop listelerinde, - Rodrigo'nun gitar 
konçertosu ve Ravel'in Bolere'su ile
yer alarak birdenbire 300.000 kadar 
satarak herkesi şaşırtmıştır. 40 Yıl ını 
Rus egemenliginde geçiren 
Polonya'nın, Katowice kentinde sakin 
bir yaşam süren Gereeki de bu ilgiye 
şaşmış: "Neden bu gün, neden bu 
senfoni? ... " 
1 950'1i yılların sonunda Webern'in 
serializminden etki lenen, Boulez, 
Stockhausen ve Darmstadt çagdaş 
müzik ekolü i le ilgilenen Gereeki'nin 

sonraki eserleri ise daha yalınlaştı: 
Bunu Polenyalı müzikolog Bohdan 
Pociej şöyle tanımlar: " ... Agır ve 
oldukça inatçı bir sürekiilikle 
derinl iklerden yükseliş; içeriye dogru 
bir hareketle kendi kendini sarış; 
degişik ses yükseklikleriyle çok agır 
pasajlar. Bu üç basit hareket 
Gereeki'nin müzigindeki ana 
kaynaklada yakın sayı l ır: Basit köylü 
bagl ı l ıgı, dinsel ayinlerin org müzigi, 
Palestrina'nın çoksesli ligi (polifonisi), 
Beethoven dinamizmi ve geç 
romantik çagın orkestra müzigi. .. " 
Senfonilerinde vurma çalgılara, 
soprano ve koroya solist görevi 
veren, yaratıl ış üzerine eserler, 
koraller, kuartetler, org, piyano, 
nefesli çalgılar, gitar için oda müzigi 
eserleri de besteleyen Gereeki'nin 
yeni yönelişi de böylece "uzak 
geçmiş" oldu. Onun 1 963'te yazdıgı 
"Eski Stilde 3 Parça"sı da (Trzy 
utwory w dawnym stylu) bugün 3.  
Senfonisi kadar popüler ve kayıtları 
yapılmış. 3/2, 2/2, 4/4 ve 3/4'1ük gibi 
basit ölçüler ve basit ritmle tipik 
bütünlükte ve kendi kendine 
oluşurmuşcasına gelişen ses 
yogunlugu elde eden Gorecki, 
ortaçag Polonya müziginden başka, 
halk müzigi, litürjik org müzigi, koro 
müzigi ve Palestrina polifonisi gibi 
unsurları da dogall ıkla 
degeriendi rm iş ... (Süre 1 O') 

Part: Fratres 

l l  Eylül 1 935'te Paide'de dogan 
Estonyalı besteci Arvo Part, Tal i inn 
Konservatuarı'nın kompozisyon 
bölümünden 1 963'te mezun olmuş; 
1 957-67 arasında Estonya Radyo 
Kurumu'nda tonmaysterligini 
sürdürmüş, 1 962'de iki eseriyle Genç 



Besteciler Ödülü'nü kazanmıştır. 
1 980'de Avusturya'ya göç eden ve bu 
ülkenin vatandaşı olan Part, 1 982'den 
beri de Berlin'de oturmaktadır. i lk 
eserlerinde Prokofıef ve Şostakoviç'in 
etkisi sezilen Part, 1 960'1arda 
Schönberg' in serial prensiplerine 
yakınlık duymuşsa da 1 960 sonlarında 
kolaj (Collage) teknigini denemiş, 
uzun süre Machaut ( 1 300- 1 977), 
Ockeghem ( 1 4 1  0- 1 497), Josquin 
( 1 440- 1 52 1 )  gibi ortaçag ve rönesans 
bestecilerini incelemiştir. Ancak 
1 976'da yeniden bestelemege 
başl ıyarak "Aiina Için" adlı piyano 
parçasıyla yeni bir döneme girmiştir. 
Latincede çanları belirten bir 
sözcükten türeyen Tintinabulation i le 
yeni sti l in i tanımlayan Part, kendi 
deyimiyle kafasını karıştıran güç ve 
girift stilden uzaklaşarak bazan, güzel 
çalındıgında yeterli olabilen tek bir 
notanın, ya da bir sessizligin yarattıgı 
bütünlüge yönelmiştir. Böylece tek 
bir notanın, ya da bir susun kendisini 
tesel l i  edebildigini söyleyen Part, 
müzigindeki unsurları giderek 
sadeleştirmiş; bir veya iki sesli 
parti lerle en ilkel malzemeler 
üzerinde çalışmıştır. Belirli bir 
tonalite üzerine bir üçlü aralıgı, sanki 
üç çan sesi gibi kullanarak yarattıgı 
stile de bu nedenle Tintinabulation 
adını vermiştir. 
Part'ın, tarikat yoldaşları veya rahip 
biraderler anlamına gelen Fratres adl ı  
eseri de bu yeni dönemin ilginç bir 
örnegidir. 1 977'de önce yaylı çalgılar 
beşiisi ve nefesli çalgılar beşiisi için 
bestelenen Fratres, eski müzigi 
yorumlayan Estonyalı topluluk Hortus 
Musicus tarafından aynı yıl çalınmış; 
sonra da besteci tarafından çeşitli 
çalgılara uyarlanmıştır. Böylece bu ilk 
Fratres'i, 1 980'da Salzburg Festivali 
siparişi olan keman-piyano 
uyarlaması, daha sonra da yalnız 
viyolonsel, viyolonsel-piyano, yaylı ve 
vurma çalgılar, yaylı çalgılar ve bir 
çan, nefesli çalgılar sekizlisi ve vurma 
çalgı, yalnız yayl ılar gibi degişik 
versiyonlar izlemiştir. Genell ikle ufak 
tefek degişikliklerle gerçekleşen bu 
versiyonlardan bu konserde yaylı 
çalgılar-vurma çalgı uyarlaması 
seslendi ri lecek. 
1 99 1 'de, 1 9. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali'nde Joshua Beli 
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(keman) - Jean Yves Thibaudet 
{piyano) ikilisinden dinledigirniz 
Fratres, bu konserdeki versiyonunda, 
çok agır tempoda, derinlerden sanki 
iniermiş gibi duyurulan bir bas 
eşliginde sade ve çekingen bir ilahi 
teması üzerine tekrarlada 
seslendirilir. Bir ortaçag ezgisini 
anımsatan bu altı ölçülük ezgi, özgün 
versiyonda sekiz kez tekrarlanır. Her 
kez giderek güçlenen bu tekrarlar, 
vuruşların kesinti gibi araya girmesi i le 
belirginleşir. Her tekrarda minör, ya 
da majör tonda bir üçlü {terz) 
pesleşen ezgi, bu kesintilerin ritmik 
şekilde artmasıyla melodik yapısını 
geliştirir. Kolay partisi, saydam yapısı 
sayesinde rahatça izlenebilirken sanki 
bir ortaçag Avrupa kilisesinde 
mumlarla aydınlatılmış yan neflerde, 
törensel yürüyüşleriyle rahip 
biraderleri görür gibi oluruz .. . 
{Süre 1 1 ') 

harflerinin Almanca'daki karşıl ıkları 
olan D=Re, S=es(=Mi bemol), C=Do 
ve H=Si notalarından oluşan temayı 
çeşitli degişimlerle bütün bölümlerde 
işlemektedir. Bu tema bestecinin 
önemli eserlerinde bir imza gibi 
kullanılmıştır. Orkestra düzenlemesini 
Rudolf Barşay' ın yaptıgı ve i lk kez 
onun yönetiminde, 2 Ekim 1960'da 
seslendirilen Oda Senfonisi aralıksız 
çalınan beş bölümden oluşur. 
1 .  Bölüm Do minör tondaki Largo, 
D.S.C.H. temasının hüzünlü ve agır 
fugatosu ile başlar. Bu temadan sonra 
birinci senfoninin giriş teması belirir. 
Daha sonraki hüzünlü ezgi beşinci 
senfoniyi anımsatır ... 2. Bölüm, Sol 
diyez minör tondaki Allegro savaşı, 
yıkımı, insanl ık dışı davranış ları çok 
bel irgin ve nefes kesici bir biçimde 
duyurur. Birinci bölümdeki karşıt 
temalar, bu bölümün birdenbire çıkan 
birinci motifine kaynak oluşturur. Bir 
kası rga havasında süren bölüme, 
arada bir D.S.C.H.teması girer: Sanki 

Şostakoviç: Oda Senfonisi  1----------------ı acı l ı  ini ltiler bir yardım çagrısına 
Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in 
"Faşizm ve savaş kurbanları anısına" 
başlıklı Oda Senfonisi, 1 960'da 
bestelenen Op. l 1 O No.8 Do Minör 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün oda 
orkestrasına uygulanmış şeklidir. Hem 
form, hem de kapsam bakımından 
diger kuartetlerinden daha karmaşık 
olan eseri Şostakoviç Dresden'de 
"Beş Gün ve Beş Gece" adlı fı lmin 
müzigi üzerinde çalışırken, 1 1 .  ve 1 2. 
Senfonileri arasında üç günde 
bestelemiştir. O günlerde, geçmişin 
acısı ve öfkesi ruhunda tekrar 
canlanmış ve kuarteti hüzünlü ancak 
boyun egmeyen bir agıt olarak 
planlamıştır. Besteci eserde ayrıca D. 
SCHOST AKOWITCH isminin DSCH 

dönüşmektedir. Bu bölümde de 
bestecinin Op.67 Piyanolu 
Üçlü'lerinden alıntılar Avrupa'yı 
simgeler ... Kısa bir duraklamayla 3 .  
Bölüme, Sol minör tondaki 
Allegretto'ya geçilir. Rondo 
biçimindeki bölümde D.S.C.H. teması 
alaycı bir valsi oluşturur. Ikinci tema 
ise enerjik biçimde valsin 
hareketlerinde sezilir. Üçüncü tema, 
vals ile hiç ilgisi olmayan ikinci 
episoda geçer. Rondo'nun ilginç olan 
orta bölmesinde, 1 959 yılında 
bestelenmiş olan viyolonsel 
konçertosunun ana temasını 
viyolonsel, kemanların eşliginde 
fortissimo olarak duyurur. Daha 
sonra Rondo'nun tüm temaları 
işitil ir ... Keman solosunun kesildigi 
yer 4. Bölüme geçiştir: Do diyez 
minör tondaki Largo'da önce öfkeli 
ve protesto edici bir tema belirir. 
Ikinci tema ise "Agır baskılar altında 
kaldım" adlı halk şarkısından 
kaynaklanır. Üçüncü tema "Katerina 
lsmailova" operasının üçüncü 
perdesinden alınan dokunaklı ve içe 
işleyen melodilerden düzenlenmiştir. 
Viyolonsel yine orkestraya 
egemendir. Viyolonsel konçertosunun 
son teması eseri beşinci bölüme 
baglar ... Do minör tondaki 5. Bölüm 



Largo'da, D.S.C.H. teması en belirgin 
unsurdur. Eser hüzünlü bir havada, 
agır biçimde sona erer. (Süre 28') 

-----------------------------4 
Verschraegen: 3 Flaman Dansı 

Flaman ası l l ı ,  Belçikalı besteci Gabriel 
Verschraegen genellikle orgçu ve 
ögretmen olarak tanınır. Ünlü 
Lemmens Enstitüsü'nde ve Gant 
Krall ık Konservatuarı'nda org, füg ve 
kompozisyon ögrenimi yapan 
Verschraegen 1 944'te Gant'taki St 
Baafs katedrali orgçusu olmuş, 
1 950'den sonra da aynı kentin 
konservatuarında org dersleri 
vermege başlamıştır. Lokeren Müzik 
Akademisi'nde ve 1 968'den sonra 
Gant Konservatuarı'nda müdürlük 
de yapan ve her yıl org için konser 
haftaları düzenleyen Verschraegen, 
çeşitli org ve bestecil ik 
yarışmalarında jüri üyeligi yanında 
Belçika ve dış ülkelerde altıyüzü 
aşkın konser vermiştir. Besteci l ik 
yönü az tanınan, Gant Konservatuarı 
kitapligında 1 40 kadar eseri bulunan 
bestecinin org için yazdıkları dışında 
hem sade, hem de girift yapıda 
eserleri vardır. Onun eski Flaman 
halk ezgileri üzerine yazdıgı "3 
Flaman Dansı" olaganüstü virtüoz bir 
solo partisi de gerektiren ilginç bir 
eserdir. (Süre 1 O') 

Dvorak: Serenad 

Klasik yapısı, hafıfl igi ve zarifligi i le 
Antonin Dvorak' ın yaratıcılıgına uyan 
Serenad tarzı genç bestecinin çok 
ilgisini çekmiş; Brahms'ın her iki 
serenadını da iyice incelemiş, hatta bu 
kelimeyi kökenine kadar araştırmıştı. 
1 1 Gün içinde tamamladıgı bu i lk 
serenadını yazdıgı 1 875 yıl ı onun 
mutlu dönemlerinden biriydi: Evleneli 
bir-iki yıl olmuş, gelecege umutla 
bakıyordu. l ik kez ertesi yıl , 1 876'nın 
1 0  Aral ık günü Prag'da Adolf Cech 
yönetimindeki Filarmoni Orkestrası 
üyeleri tarafından seslendirilen eser, 
daha sonra 1 878'de nefesli çalgı lar 
için yazdıgı ikinci serenadından daha 
çok çalınmakta ve sevilmektedir. Mi  
Majör Serenad beş bölümden oluşur: 
1 .  Bölüm orta hızda (Moderato) ve 
sonat formundadır; alışı lmamış 
yumuşaklıkta bir özlemi duyurur. 
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Dvorak'ın melodi yaratmaktaki 
ustalıgı, Serenad'ın klasik kal ıbını diger 
romantik bestecilerden daha iyi çagın 
di l ine 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 dahice bir yapıdaki 
Serenad, birinci bölümün (Moderato) 
i lk teması i le sona erer. (Süre 28') 
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Katkılarmdan dolayr OSMANLI BANKASI A.Ş.ne tqekkiir ederiz. 
We are grateful to OSMANLI BANKASI A.Ş. for their conrributiom. 

RUDOLF WERTHEN, şef conductor 

FRANCE SPRINGUEL, viyolonsel cello 

Dimitri Şostakoviç 1 Shostakovich (1906-1975) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. l S, Mi Bemol Minör (Orkestra düzenlemesi) 

Srring Quarrer No. l 5  in E Fiat Minor (Orchesrral version) 
Eleji 1 Elegy 

Semıad 1 Serenade 

lntermezzo 

Noktiirn 1 Nocturne 

Matem Marp l Ftmeral March 

Epilog 1 Epilogue 

Arvo Part ( 1  935) 
Benjamin Britten'in Anısına Cantus Canrus in Memoriam Benjamin Brirren 

Dirk Brossi (1960) 
France ve Yaylı Çalgılar için For France and Scrings 

Ara Inrermission 

Alan Hovhaness ( 1911) 
"Tzaikerk" 

Flüt, Keman, Timpani ve Yaylı Çalgılar için "Akşam Şarkısı" 
"Evening Song" for F luce, Violin, Timpani and Scrings 

Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky (1840-1893) 
Yaylı Çalgılar için Serenad, Do Majör Op.48 

Serenade for Srrings in C Major Op.48 
Pezzo di fornıa di Sonatina: Andan te ma non troppo-AIIegro moderato 

Va/se. Moderato 

Elegie. Larghetto elegiaco 

Fina/e (Tmıa Ruso): Andante-AIIegro con spirito 

13.6.1996, Aya Irini Müzesi, 19.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

sabena 0 
Topluluğun nakliyesi SABENA HA VA YOLLARI tarafından Jağlanmı;tır. 

Transportation of I Fiamminghi by courteJy of SABENA AIRLINES 

FRANCE SPRINGUEL 

• France Springuel, Moskova'da 
Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda 
dördüncü olduktan sonra uluslararası 
konser dünyasının tanınmış viyolonsel 
solistleri arasındaki yerini aldı. 
Bratislava'da düzenlenen Tiji 
yarışmasında da ödül alan sanatçı 
Montreal'de "Genç Solist Ödülü"nü 
kazandı. France Springuel 1 983'de 
Kanada, lsviçre, Fransa ve Belçika'da 
"Yılın Solisti", 1 986'da da Flandern 
Festivali'nde "Festival Yıldızı" seçildi. 
Lincoln-Center (New York), Salle 
Gaveau (Paris), Concertgebouw 
(Amsterdam) ve Herkules Saal'de 
(Münih) tanınmış birçok orkestra i le 
konserler verdi. Olatanüstü müzik 
yetene�iyle Lorin Maazel gibi ünlü 
şefleri etkileyen France Springuel, 
teknik hakimiyetini müzikal anlatım 
için kullanan usta bir teknisyendir. 
Stili yapmacıktan tamamen uzak, 
yorumları ise daima dogal niteli�i. 
virtüozlu�u ve yo�un incelikleriyle 
dikkat çeker. Çok yönlü ve yapay 
olmayan bir yaklaşımla yorumladı�ı 
Schumann, Çaykovski, Saint-Saens'ın 
büyük romantik konçertolarında 
oldu�u gibi Şostakoviç ve Prokofiefin 
eserlerinde de başarı kazanmıştır. 
Sanatçı 1 752 yıl ı yapımı bir Tomaso 
Balestrieri viyolonsel ile çalmaktadır. 

• When France Springuel won the 

fourth prize of the International 

Tchaikovsky Competition in Moscow, 

she cook her place among the greatest 

cello-soloists in the international concert 

world. She was also prize winner at the 

Tiji Competition in Bratislava, and was 

awarded the "Prix du Jeune Sol is re" in 

Montreal. In 1 983,  France Springuel was 

proclaimed "Soloist of the Year" in  

Canada, Switzerland, France and Belgium 

and in 1 986 she was the "Festival Star" ar 

the Flanders Festival. She has performed 

with famous orchesrras in prestigious 

concert series in the Lincoln-Centre in  

New York, the Salle Gaveau in Paris, the 

Concertgebouw in Amsterdam and the 

Herkules Saal in  Munich. Famous 

conductors such as Lorin Maazel have 
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been i mpressed by her exceprional Hermann Prey, Jean-Pierre Rampal, Labeque, Hermann Prey, Jean-Pierre 

musical talent. France Springuel is an Melvyn Tan, Edith Mathis, Jose Van Rampal, Melvyn Tan, Edirh Mathis, 

accomplished rechnician bur her mastery Dam ve Bruno-Leonardo Gelber gibi Jose Van Dam and Bruno-Leonardo 

of rechnique is ful l y  subordi nared to uluslararası solistler s ıksık Gelher regularly perform with I 

musical expressiveness. Her sryle i s  katı lmaktadır. 1 992 yıl ında Flaman Fiamminghi. 

total ly  w irhour mannerisms. Her Hükümeti tarafından, nitelikleri ve In I 992, I Fiamminghi were appointed 

interpretations are always characrerized uluslararası ünleri nedeniyle "Culrural Arnbassadar of Flanders" by 

by their narural qualiry, rheir virruosiry Flandern'in Kültür Elçisi olarak atanan the Flemish Government on the 

and rheir wealth of subtlety. Her 1 Fiamminghi SOF, RGIP, RCA ve srrengrh of " i rs qualiry and 

versati l ity and the uncontrived d i recrness Koch International fırmaları için kayıt international repurarion" .  The orchestra 

with which she brings l i fe to the grear yapmaktadır. 1 994'de Amerikan has made recordi ngs for SOF, RGIP, 

romantic concertos of Schumann, firması Telare i le kontrat imzalayan RCA and Koch International and in 

Tchaikovsky, Saint-Saens, as well as topluluk yılda iki CD yayınlayacaktır. 1 994, the orchesrra has concluded an 

those of Shosrakovich and Prokofıev, 1 Fiamminghi Societe Generale de exclusive contracr wirh the American 

have earned universal praise. France Belgique, Tractebel, Ulusal Piyango ve label Telare in accordance wirh which 

Springuel plays w irh an unusual Flaman Topluluğu'ndan mali destek I Fiamminghi wi l l  record rwo CDs a 

i nsrrument, a Tomaso Baleserieri daring görmektedir. year. 

from 1 7 5 2 .  I Fiamminghi i s  subsidized b y  the 

• I Fiam m i nghi is the name the Sociere Generale de Belgique, 

1 F IAMMI NGHI  Iralians gave t o  the Flemish musicians Tracrebel ,  the National Lorery and the 

who raised musical l ife in the Flemish Communiry. 

• 1 Fiamminghi, Rönesans döneminde Renaissance to its zenith in court and 

müzik yaşamını saray ve kilisede chapel .  The origin of the Franco-
Şostakovich: Dörtlü No. I S  

zirveye ulaştıran Flaman müzikçilere Belgian school in which the string 

i talyanların verdiği addır. Topluluğun players of I Fiammi nghi received the ir Yüzyıl ımızda Rusya'yı temsil eden en 
yaylı çalgılar üyeleri, kuruluşu 1 8. rra ining dates back to the end of the önemli bestecilerden biri olan 
yüzyıl ın sonuna dayanan Fransız-Belçika 1 8th century. The emotions comprised Şostakoviç, senfonik alandan başka 
ekolü sisteminde eğitim görmüşlerdir. in the composi rion are expressed i n  an oda müziğinde de çok verimli olmuş, 
Bestenin içerdiği duygular bu okulun original way by using the rechniques 1 S tane kuartet bestelem iştir. l l .  
çalma teknikleri kullanı larak özgün bir peculiar to this string school .  Musical Dünya Savaşından sonra Sovyet 
biçimde ifade edilmektedir. Müzikal expressian is I Fiamm i nghi's keystone. hükümetince anti-demokratik ve 
anlatım 1 Fiamminghi'nin temelidir ve The orchesrra performs not only 1 9th burjuva olmakla suçlanan Şostakoviç, 
dolayısıyla orkestra sadece 1 9. yüzyıl century music (Beerhoven, Schuberr, sanat özgürlüğüne kavuştuktan sonra 
müziğine (Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner), bur also music daha da yaratıcı olmuş; dış dünyadaki 
Schumann, Wagner) değil, yüzyı l ımız from this century (Shosrakovich, yeni akımlarla daha çok bağlantı 
besteci lerine (Şostakoviç, Stravinski, Srravinsky, Schoenberg, Bartok) wirh a kurmuştur. Ancak, "kendini izole 
Schönberg), çağdaş eseriere (Part, cerrain focus on contemporary works eden, din leyicilerine uzak kalan 
Hovhaness, Schnittke, Gorecki) ve (Part, Hovhaness, Schnirrke, Gorecki )  bestecinin başarı kazanamayacağını, 
Flaman beseecilere de (Swercs, and Flemislı composers (Swerrs, bu nedenle geniş kiclelerce 
Buckinx, Brosse) programlarında yer Buckinx, Brosse). anlaşılamıyorsa, bunun özürünü 
vermektedir. I Fiam m i nghi was founded by the kendinde bulması gerektiği"ni 
Halen topluluğun sanat yönetmeni present arrisric director Rudolf söyleyen Şostakoviç i lk kuartetini 
olan Rudolf W erthen tarafından W erthen and for mo re rhan a decade 1 938'de, son kuartetini de 1 974'de, 
kurulan 1 Fiamminghi, on yıl ı aşkın bir the orchestra has been giving concerrs ölümünden bir yıl önce yazmıştır. 
süredir dünyanın en önemli i n  the leading venues i n  the world. 1 970'1erde -Stalin ile gizli çekişınesi 
sahnelerinde konserler vermektedir. Their i ncomparable warm sonority, the pek bi l inmeyen- Şostakoviç batıda, 
Kıyas kabul etmeyen sıcak sonoritesi, perfecr and at the same time rich sound komünizme ve Sovyet iktidarına 
mükemmel ve zengin tınısı ve and especial l y  the musical kendini adamış olan, 20. yüzyıl ın en 
özellikle yorumlarındaki müzikal expressiveness of the i nterpreration büyük bestecilerden biri olarak kabul 
anlatım eleştirmenlerin övgüsünü always receive special mention i n  edil iyordu. 1 966'da Şostakoviç'in kalbi 
kazanmıştır. Gelecek yıllarda ABD, reviews. In the coming years the teklemeğe başlamış, 1 967'de ayağı 
Kanada, Japonya, Almanya, !sviçre, orchesrra wi l l  tour i n  the USA, Canada, kırı lmıştı. Artık kemikleri çok kolay 
Avusturya, lsveç, Hollanda, lsrail, Germany,  Swirzerland, Ausrria, kırıl ıyordu. Bu nedenle dışarı ancak 
Fransa, !talya, Ispanya, Macaristan, Sweden, the Nederlands, Israel, France, üçüncü karısı lrina'nın yardımıyla 
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve ltaly, Spai n, Hungary, Poland, the çıkabiliyor, paltesunu kendi 
Ingiltere'ye turne yapacak olan Czech Republic and Grear Britain .  giyemiyor, piyano çalmak ona büyük 
topluluğun konserlerine Barbara International soloisrs such as Barbara acılar veriyordu. Sağ elini iyi 
Hendricks, Katia ve Marielle Labeque, Hendricks, Karia and Marielle kullanamıyor, notaları sol elle yazmağa 
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çalışıyordu. 1 969'daki 1 4. Senfoni'sinde Musicales Dünya Orkestrası'nda Çıkış yolu nerede? 
ölüm hayali belirginleşmişti. Arkadaşı trompet çalarak profesyonel olarak Iki kişiyi sevecek kadar 
Solzenitzin'in bildirilerine de imza müzik yaşamına başlayan Brosse, daha geniş yüregi olan var mı? 
koymagı reddettigi iç in bir oportünist sonra Hol landa'da Maastricht 
olarak tanımlanıyordu. Bestecinin Konservatuarı'nda Vis ve Kerjses i le, For France and String 
anılarını Amerika'ya kaçırarak Viyana'da ise Jul ius Kalmar ile şeflik  Choosing . . .  i s  mourning 

yayıniayan arkadaşı Volkov'a göre, çalıştı. Köln Müzik Yüksek Okulu'nu for all  you left behind. 
" . . Bu son dönem müzigi ölüm Volker Wangenheim'in sınıfından Ir is  diffıcult to l ive between past and 

karşısında duyulan korkuyu, bitirerek 1 990'da, Hollanda desire. 

uyuşuklugu, en sonda gelecekteki Televizyonu'nun (NOS) düzenledigi The past beckons. 

insanlıgın hafızasına sıgınmayı, güçsüz lwaki'nin Master sınıfında finale ulaştı. The desire waits. 

ve yürek parçalayıcı öfke patlamalarını O zamandan beri Belçika'nın önemli 
duyurmaktadır. Ama en çok da, orkestraları yanında Chicago Elgin Two loves for one heart. 

pişmanlık duydugunun, affedilmek Senfoni gibi orkestraları yöneten, One heart with separate room . . .  

istediginin sanılacagından korkar Glorieux ve Schoelynck gibi and a labyrinth of passages 

gibidir . .  " bestecilerin eserlerinin dünya where is  the way om ' 

Onun büyük güçlüklerle yazdıgı ve hiç prömiyerlerini gerçekleştiren Brosse, 
kimseye ithaf etmedigi son kuarteti Belçika Gençlik Orkestrası'nın Does one ever have a heart 

(No. l 5  Op. l 44) tam bu ortamı Oeunesses Musicales) Hollanda ve big enough to love two people' 

duyurur gibi, birbiri ardına kesintisiz Japonya turnelerine şef olarak katı ldı. 
çalınan altı agır bölümden oluşur. Aynı zamanda çok yönlü bir besteci 

Hovhaness: Tzaikerk 
Aşırı saydamlıkta, çok az ritmik ve olan, şarkılar, oda müzikleri, senfonik 
ortam degişikligi yansıtan bu sade, eserler, sahne ve film müzikleri de 8 Mart 1 9 1 1 'de Ermeni bir kimyager 
hüzünlü eserin altı Adagio'su şu yazan Dirk Brosse, 1 992'de Sevil baba ile lskoçyalı bir annenin oglu 
şekilde sıralanır: Eleji - Serenad - Dünya Fuarı için Colombiyalı yazar olarak Amerika'nın Massachussets 
lntermezzo - Noktürn - Matem Marşı Gabriel Garcia Marquez ile "La eyaletinde doğan Alan Vaness 
ve Epilog. ( Süre 35') Soledad de America Latina" ( Latin Chakmajian (Çakmakçıyan), daha 

Amerika'nın yalnızlığı) adlı senfonik sonra tarihi Ermeni adı Hovhaness'i 

Part: Cantus şiiri hazırladı. Sony, Phil ips, EMI gibi aldı. 1 930'da New England 
firmalarca 25 kadar CD'si yayınlanan Konservatuarı'nda müzik ögrenimine 

Estonyalı besteci Arvo Part. 4 Aralık Brosse'nin El Golpe Fatal, Music in  başladı. 1 940'da Boston cıvarındaki 
1 976'da ölen ünlü Ingiliz besteci Mycology, Oscar for Amnesty, ermeni bir kilisesinde organistlik 
Benjamin Britten'in anısına 1 977 soprano ve orkestra için görevine çağrıld ı .  Bu görevde 
yılında yaylı çalgılar ve bir çan için Landuytcyclus, Artesia Senfoni No. l babasının vatanının müzigi i le ilgi lendi. 
Cantus adlı eseri yazmıştır. Kısa, ancak ( 1 995) adlı eserleri arasında "For Ancak ilk eserlerinde daha çok 
duygulu bu matem ezgisi, yalnız başına France and Strings" (France ve Yaylı rönesans etkisi duyulan Hovhaness, 
duyulan hafif çan sesleri ile başlar; daha Çalgılar için) 1 Fiamminghi 1 943'de Tanglewood'da burslu olarak 
sonra yine hafif ve üzgün tavırlı yaylı Orkestrası'nın solo viyolonselcisi okudugu müzik okulunda eserleri 
çalgılar eserin tek temasını işler, France Springuel için 1 994'de Foss ve Copland tarafından 
güçlenerek geliştirir. Müzikle yansıtılan yazılmıştır. Dirk Brosse, 1 Fiamminghi eleştirilince hayatında yeni bir dönem 
acı, yaylı çalgılar pesleştikçe yogunlaşır, Orkestrası'nın siparişi olan ve solo başladı ve o zamana kadarki eserlerini 
törensel ritm ise giderek agırlaşır. viyolonselciye virtüoz görevler yok etti; tümüyle Ermeni müzigini 
Sanki matem yürüyüşüne katı lanlar yükleyen bu kısa, tek bölümlü eseri ineelemege başladı. Bu dönemdeki 
ölüıniünün son istirahatgahına 2 1  Kasım 1 993'de yazdığı şiir üzerine besteleri daha canlı, ritmik, daha 
ulaşmıştır. Yogun bir bas tını içinde bestelemiştir. ( Süre 8') zengin konrtpuan unsurları 
eser sona erer. (Süre 7') içermesine karşın melodik ve 

France ve Yaylılar Için armonik yapısı aynı kaldı. 1 950'1erden 

Brosse: France için Seçmek .. . tüm geride sonra dünyanın birçok ülkesini gezen, 
bıraktıkların için yakınmadır. uluslararası ve deneysel müzik 

Flaman asıllı Belçikalı besteci Dirk Yaşamak zordur geçmişle arzu olgularından da yararlanan Hovhaness 
Brosse Gant Konservatuarı'nda arasında. 1 960'dan sonra da Uzakdoğu 
trompet ve kontrbas öğrenimi Geçmiş çagırır. müziklerini, daha çok Kore ve Japon 
görmüş, sonra da Brüksel çalgı ve stil lerini de kullandı. Dokuz 
Konservatuarı'ndan kontrpuan ve füg Arzu bekler. opera, iki bale müzigi, otuzu aşkın 
dallarından mezun olmuştur. Tek bir yürek için iki aşk. senfoni, pekçok orkestra müzigi, oda 
Menuhin, lwaki, Ros-Marba, Weller Bir yürekte ayrı odalar ... ve yaylı çalgılar orkestraları için solo 
gibi şefler yönetiminde Avrupa ve içinde kaybolunan çalgıları da içeren konçerto ve diğer 
Gençlik Orkestrası ve Jeunesses geçişlerden bir labirent. eserler, üfleme çalgılar için eserler, 



eşlikli ya da eşliksiz koro eserleri, 
şarkılar, ud ve kanun dışında 
geleneksel Japon, Kore, Endonezya 
çalgılarını da içeren kentet, kuartet, 
trio, düo ve sonatlar, piyano için 
birçok parça yazan Hovhaness 
böylece, yüzyıl ımızda eser sayısı 
bakımından yalnızca Darius 
Mi lhaud'yu geçernemiş veriml i bir 
besteci. . . .  Onun Anadolu'yu ya da 
Azerbaycan, Iran, Yunan, Balkan 
komşularımızı ilgilendiren besteleri de 
var: Piyano için Van Gölü Süiti 
(Op. l 75), çeşitli Gazeller, Ahtamar 
Süiti (Op.6 1 - l  ), Ararat (Agrı) adl ı  
No. l 4  Senfonisi ( Op. l 94), Ani adlı 
No.23 ( Op.249) Senfonisi, dört 
klarnet için Ani Harabeleri (Op.265), 
Leyla adlı şarkı (Op.29), Hafız'ın Aşk 
Şarkıları ( Op.33), keman ve piyano 
için Kırgız Süiti ( Op.73), Makedonya 
Dansları (Op. 1 44), Yunan Halk 
Dansları (Op. I SO), ud ve yaylı çalgılar 
kuarteti için Beşli (Op.25 1 ) .... Bu 
bestelerden başka Hovhaness, 
Ermenilerle ya da Ermenistan ile ilgili 
pekçok eser yazdıgı gibi, Hindistan, 
lsrail, ya da Pakistan (bir Pakistan 
lavta ezgisi üzerine Allegro, Op. l 04-
6) gibi ü lkelerin müziklerini de 
degerlendirdi. 
Hovhaness'in büyük eserleri 
genellikle enstrümantal olmasına 
karşın çogunlugunda dinsel bir hava 
sezilir. Ancak bu durum monotonluga 
yol açmaz; hem stil, hem de ruhsal 
çeşitl i l ik sergiler: Sakinlik, korku, 
taşkınl ık, gizem, destansal karmaşıklık 
degişen tekniklerle çizilir. Melodileri 
açık, kolay anlaşı l ır olan ve armonisini 
tonal yönden daha çok modal ve 
kromatik işleyen Hovhaness, flüt, 
keman, timpani ve yaylı çalgı lar için 
Tzaikerk (Akşam Şarkısı) adını verdigi 
eserini 1 945'de bestelemiştir. Eserin 
1 O Mart 1 946'da Boston Symphony 
Hall'daki ilk çalınışını yöneten 
Hovhaness'in Tzaikerk hakkındaki 
açıklamaları şöyle: "Fiüt, timpani ve 
yaylı çalgılar polifonik, sevimli dans 
biçimi bir örgü örer. Buna solo 
kemanın ciddi ezgisi de katı lır; ancak 
inatçı, derinden gelen, geri planda 
kalan bu ezgi dans edercesine çizilen 
yapıya, hızlı melodi, kontra melodi ve 
ritmiere katılmayı reddeder. Zamanla 
diger çalgılar solo kemanın bu koyu, 
buruk, dikkafalı ezgisine boyun eger. 
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Şenlik giderek l irik  ve ruhani bir hal 
alır. Yaylı çalgılar orkestrası gizemli 
fısı ldayışlar şeklinde duyurulan 
pizzicato' larla arka plana geçer; 
yumuşak, sürekli yapıdaki bu tını 
örgüsü üzerinde flütün parlak sesi 
yankılanır. Solo keman en sonda bu 
zıt dansı susturmuştur; tapınmanın ve 
ruhani sakiniitin uzun ve düşüneeli 
ezgisini di le getirir." ( Süre 1 1 ') 

Çaykovski: Serenad 

Alışılmamış bir fikri geliştirmek 
Çaykovski'yi yıl larca düşündürmüştü: 
Yaylı çalgılar kuarteti sadeliginde, 
senfoninin dramatik tınısına sahip bir 
yaylı çalgılar orkestrası için eser 
yazmak .... 1 880 yıl ında bestelenen 
eser 1 1 Haziran 1 880 günkü ilk 
yorumunda övgüyle karşılanıyor, vals 
bölümü tekrar edil iyor, hatta Anton 
Rubinstein bile Serenad'ı 
Çaykovski'nin en iyi eseri olarak ilan 
ediyordu. Çaykovski'nin de en sevdigi 
eseri oldugunu belirttigi ve konser 
turnelerinde sık sık yönettigi Serenad, 
yaylıların çeşitli ve degişik unsurlarının 
ustaca kaynaşmasıyla, büyük 
orkestranın önemli renk unsuru olan 
üfleme çalgıların yoklugunu 
hissettirmez. Geniş legato çizgisi, 
çevik bir yay gibi işleyen düzeni, 
pizzicato ve marcato aksanları, yayın 
bütünüyle çalış teknigi, temel basların 
yeterli kullanımı, parmak 
pozisyonlarının aşırıya varan 
derecede uygulanışı, akodarın açılarak 
degeriendirilmesi ve bütün halinde 
çalınan teksesliligin tam zamanında 
belirmesi. .. Bütün bunlar yaylı 
çalgı ların renk yogunlugunu 
canlandırmakta, Serenad'ı çekici hale 
getirmektedir. 
"Sonatin biçiminde parça" başlıklı 
6/8'1 ik ölçüde ve Do majör tondaki i lk 
bölüm, Çaykovski'nin kendi tanırnma 
göre, tüm bestecilerden üstün 
tuttugu Mozart'a hayranligını yansıtır. 
Bölüm agır-çabuk-agır olarak üçe 
ayrılmıştır: llkinde, agır ve törensel 
girişi izleyen marş benzeri güçlü tema 
(Andante ma non troppo) sonda da 
tekrarlanır. Onu zarif ve eglenceli 
ikinci bölme (AIIegro) izler. Buradaki, 
Alman romantizmini anımsatan iki 
tema geliştirilmez, ancak armonik 
degişimlerle sunulur. Bölümü sakin 

bir Andante, klasik fakat şakacı ve 
ritmik bir şekilde sona erdirir . . .  
2. Bölüm 3/4' 1ük ölçüdeki orta 
(Moderato) hızdaki Vals, okşayıcı 
melodisiyle eserin en ünlü 
bölümlüdür. Degişik düzenlenen sonu 
ile bu zarif da� sahnesi, adeta 
uzaktan yankınlanıyormuş gibi biter ... 
3. Bölüm Re majör tonda ve 3/4' 1ük 
ölçüdeki, agır ve yaslı ( Larghetto 
elegiaco) hızdaki Agıt'ta (Eiegie) 
hüzünlü bir girişten sonra viyolonsel 
ile keman arasında Slav karakterinde 
içli bir diyalog duyulur ... 4. Bölümde 
(Finale) biri agır, digeri canlı iki halk 
şarkısı, Rus temaları (Tema Ruso) 
işlenir. Çaykovski'nin 1 868'de dört el 
piyano için derledigi "SO Rus Halk 
Şarkısı" albümünden alınan bu iki ezgi 
arasında birinci bölümün agırca 
(Andante) girişi belirir. Serenad canlı 
ve kıvrak (AIIegro con spirito) hızda 
sona erer. (Süre 30') 
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ORKESTRA KONSERLERi  - ODA MÜZiGi  · RESiTALL E R O HC I I ESTH A S - UI A i\I B E R  i\l l S I C - R E C IT A LS 

THE HANOVER BAND 
Patro11: HRH The Du lee ofKerıt, KG 

Sanat yönetmeni Caroline Brown, arriscic direccor 

ANDREW MANZE, yönetmen/keman/pikolo keman director/violin/picolo violin 

RACHEL BROWN, flüt/blokflüt/pikolo blokflüt fluce/recorder/sopranino recorder 

FRANK DE BRUINE, obua oboe 

CAROLINE KERSHAW, blokflüt recorder 

ROBERT FARLEY, dogal trompet narural crumpec 

JOHN TOLL, klavsen harpsichord 

Georg F riedrich H aendel ( 1 685- 1 7 5 9) 
Konçerto Grosso, Sol Majör Op.3 No.3 
Concerto Grosso in G Major, Op.3 No.3 

. Largo e Jtaccato-AIIegro . Adagio · A llegro 

Antonio Vivaldi ( 1 678- 1 741 )  
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Majör (Alla Rustica) 

Concerco for Scrings and Harpsichord in G Major (Al la Ruscica) 
(RV 1 5 l !M 49/P 1 43/F XI- 1 1 )  

· Preıro · Adagio · Allegro 

johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750) 
Keman, Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Do Minör, BWV I 060 

Concerco for Violin ,Oboe and Scrings in  C Minor, BWV 1 060 
· Allegro · Adagio · Allegro 

Ara Incermission 

William Boyce ( 17 1  1 - 1 779) 
Senfoni No.2, La Majör Op.2 Symphony No.2 i n A Major Op.2 

· Allegro aısai · Vivace · Allegro 

johann Sebastian Bach 
Keman Konçertosu, La Minör, BWV 1 04 1 
Concerco for Vioıin in A Minor, BWV 1 04 1  

. (AIIegro) . Andan/e . Allegro aısai 

Antonio Vivaldi 
Pikolo Blokflüt için Konçerto, Do Majör 

Concerco for Sopranino Recorder in C Major 
(RV 443/M I 05/P 79/F Vl-4) 
· Allegro · Largo · Allegro mo/to 

Georg Friedrich Haendel 
Konçerto Grosso, La Majör Op.6 No. ! 1 Concerco Grosso in A Major Op.6 No. l l  

· Andante larghetlo e J/accato · Allegro · Largo e Jtaccaro · Andante · A llegro 

ı 4.6. ı 996, Aya Irini Müzesi, ı 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

ANDREW MANZE 

• Hollanda radyosu tarafından 
"Barok kemanın Gidon Kremer'i" 
olarak nitelendirilen Andrew Manze, 

sadece 1 6 1  0- 1 828 arası keman 
repertuarını yorumlayan bir kemancı 
olmayıp, aynı zamanda orkestra 
yönetmeni, gerektiginde şef ve erken 
müzik dünyasının degişik yönleri 
konusunda yazan ve programlar 
yapan bir müzisyendir. Cambridge 
Üniversitesi'nde klasik edebiyat 
okuduktan sonra Londra'da Kraliyet 
Müzik Akademisi'nde ve Lahey 
Kraliyet Konservatuarı'nda Simon 
Standage ve Marie Leonhardt gibi 
egitmenlerin ögrencisi oldu. Daha 
sonra Ton Koopman'ın Amsterdam 
Barok Orkestrası'na katı ldı, 1 989-93 
yılları arasında orkestranın 
konsertmaysterligini yaptı. The 
Hanover Band i le olan işbirliginin 
yanısıra La Stravaganza (Köln) ve 
Concerto Copenhagen 
topluluklarının müzik direktörü olan 
Manze, Orchestra of the Age of 
Enl ightenment, New Mozart 
Ensemble ve Avrupa T oplulugu 
Barok Orkestrası'nda konuk 
yönetmenlik yapmakta, ayrıca 
Andrew Parrott'un Taverner Players 
ile Christopher Hogwood'un 
Academy of Ancient Music 
topluluklarının konserlerine solist 
olarak katı lmaktadır. 
Oda müzigi konusunda çok üretken 
olan Manze, 1 7. ve erken 1 8. yüzyıl 
keman sonatları repertuarında 
uzmanlaşmış olan ve sadece 



Harmonia Mundi/ABD için kayıt 
yapan Romanesca topluluğunda John 
Toll (klavsen) ve N igel North (lavta) 
i le beraber çal ışmaktadır. Biber ve 
Schmelzer'in ş imdiye kadar hiç 
yayınlanmamış ve kaydı yapılmamış 
tüm solo sonatlarının kaydını 
gerçekleştirecek olan topluluğun 
çıkardığı serinin ilk CD'si, barok çalgı 
müziği alanında 1 995 Gramophone 
Ödülü'nü kazandı. Ayrıca, Vivaldi'nin 
kısa süre önce yeniden keşfedi len 
Manchester Sonatları'nı içeren i lk 
CD'i ise, 1 993'de "Premio 
lnternazionale del Disco Antonio 
Vivaldi per la Musica Antica ltaliana" 
ödülünü aldı. 
BBC Radyosu'nda konserler, çeşitli 
müzik programları yapan ve sunan 
Andrew Manze, Kraliyet Müzik Koleji 
(Londra) ve Kraliyet Müzik Kuzey 
Koleji'nde ders vermektedir. 

• Andrew Manze, referred ro as the 

Gidon Kremer of the baroque viol i n ,  is 

not only a performer of violin reperroire 

from ı 6 ı O  ro ı 828 bur also an 

orchesrral d irector, oecasional 

condueror, writer and broadeasrer about 

many aspeets of the early musie world. 

After readi ng Classies at Cambridge 

U niversity, he spenr rime at the Royal 

Academy of Music in London and the 

Royal Conservaroire in The Hague 

studying wirh, amongsr orhers, Simon 

Standage and Marie Leonhardt before 

joining Ton Koopman's Amsterdam 

Baroque Orehestra, where he was 

Concerrmaster from ı 989 to ı 993. 

Apart from his i nvolvement with The 

Hanover Band, he is musical d irector of 

La Srravaganza, Cologne and Concerto 

Copenhagen and occasionally guesr 

direcrs the ürehescra of the Age of 

E n lighrenmenr, New Mozart Ensemble 

and The European Com munity 

Baroque Orchesrra. He also appears as a 

soloist wirh Andrew Parrorr's Tavemer 

Players and Christopher Hogwood's  

Aeademy of Ancient Music. 

He is  exrremely active as a ehamber 

musieian, notably in Romanesca, i n  

partnership with John Toll 

(harpsiehord) and Nigel Norrh ( lutes). 

Romanesea speeialises in the reperroire 

of violin sonatas from the l 7rh and 

early ı 8th eenruries and records 

exclusively for Harmonia Mundi USA . .  
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The ensemble projeers i nclude the fı rst 

eomplete recordi ngs of the only solo 

sonaras Biber and Schmelzer ever 

published, the former winning the 

Gramophone Award for baroque 

insrrumenral m usic in 1 99 5 .  Their fırst 

disc, of Vivaldi's recently rediscovered 

Manchester Sonaras, won the 1 99 3  

"'Premio I nrernazionale del Diseo 

Anronio Vivaldi per la Musiea Anrica 

Iraliana". 

Andrew Manze is frequently to be 

heard on BBC Radio performing 

concerrs and presenring programmes. 

He is  a professor at the Royal College 

of Music, London, and also teaehes at 

the Royal Norrhern College of M us i c. 

THE HANOVER BAN D  

• Sanat yönetmeni Caroline Brown 
tarafından 1 980 yılında kurulan The 
Hanover Band kullandığı dönem 
çalgı larının mükemmel tınısı, 1 8. ve 
1 9. yüzyıl müziğinin olağanüstü yorum 
ve kayıtlarıyla uluslararası ün kazandı. 
Toplu luk, hepsi de dönem çalgı larının 
gerektirdiği yorum ustalığına sahip ve 
uluslararası alanda uzman olarak 
tanınan yönetmenlerle çalışmaktadır. 
Topluluk 1 996'da N icholas McGegan 
yönetiminde Göttingen ve Eisenstadt 
Haendel Festivalleri ile Londra'da 
Wigmore Hall'da konserler verecek, 
1 997'de de onuncu ABD'de turnesini 
gerçekleştirecektir. 1 996 
Ağustos'unda Sir Charles Mackerras 
ile i lk  kez Edinburg Festivali'ne 
katılacak olan Hanover topluluğu 
1 997'de aynı şefle Denizetti'nin Lucia 
di Lammermoor operasını konser 
olarak sunacaktır. Andrew Manze ise 

hem yönetmen, hem de solist olarak 
topluluğu Ingiltere ve lstanbul'da, 
George Cleve ve Arnold Östman ise 
Londra'da Queen El izabeth Hall'da 
vereceği konserlerde yönetecektir. 
The Hanover Band Seeboard plc.'den 
aldığı önemli mali destekle, 
topluluğun merkezi olan Sussex'de 
uygulamayla desteklenen konferans 
ve workshop'larla klasik ve barok 
orkestraları bil inçlendirmeyi 
amaçlayan dört yı l l ık bir eğitim 
projesi başlatmıştır. 
1 995'de, bünyesine nefesli ve bakır 
çalgılardan oluşan yeni grubu ekleyen 
The Hanover Band, 1 860 ile 1 920 
yılları arasında Londra'da Crystal 
Palace i le bütün Ingiltere'de çok 
sevilen nefesli çalgılar bandolarının 
tipik programiarına yeniden canl ı l ık 
kazandırdı ve böylece Sul livan ve 
Offenbach'in operetleri, Strauss'un 
valsleri, Sousa'nın marşları ve Joplin'in 
Rag-time müziğini içeren bir 
repertuarı geliştirdi. Etkinl iklerinde 
kayıtların çok önemli bir yer tuttuğu 
The Hanover Band, geçtiğimiz yıl 
BMG/RCA Victor Red Seal için 
Ressini'nin uvertürleri i le 
Mendelssohn'un yaylı çalgılar 
senfonilerini doldurdu. l lerde aynı 
fırma için Cherubini'den seçilmiş 
eserler ve Nathalia Stutzmann ile 
Bach Kantatların kaydını yapacak olan 
topluluk, Anthony Halstead ve 
Classic Produktion Osnabrück (CPO) 
ile J .C. Bach'ın eserlerini içeren uzun 
dönemli projeyi de sürdürmektedir. 
Topluluğun yaptığı diğer kayıtlar 
arasında ödül alan Beethoven serisi 
(Nimbus), Haydn senfonileri 
(Hyperion), Schumann dönemi 
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çalgılarıyla doldurdukları bestecinin Offenbach, Srrauss waltzes, Sousa basmakta herhangi bir sakınca 
dört senfonisini (BMG/RCA), marches, and the rag-time m usic of görmemişti. Müzigin Haendel'e ait 
Haendel'in opera aryaları Jopli n .  oldugu kesin olmakla birl ikte, 
(BMG/RCA), Beethoven ve Mozart'ın Recording has always been an bestecinin bu Op.3 dizisin i  hazırlamak 
keman konçertoları (Cala), Bach' ın i m  portant part of The Hanover Band's için herhangi bir çalışma yaptıgı 
Brandenburg Konçertoları i le activities. This pasr year has seen the sanılmamaktadır. Ancak bu dizi 
Vivaldi'nin Konçertoları (EMI release of Rossini's Overrures and the yayınlandıktan hemen sonra yayınevi 
Eminence) bulunmaktadır. Mendelssohn String Symphonies, both bazı düzeltmeleri öngördü: Para 

on the BMG/RCA Vicror Red Seal getirecegi umuduyla " 1 734 Mart' ında 
• Founded by Arrisric Director label. Future releases on the same label Orange Prensi i le Büyük Britanya 
Carol ine Brown in 1 980, The Hanover include selected works by Cheruhini Kraliyet Prensesi'nin dügününde bu 
Band has esrablished an unrivalled and Bach Cantaras w i rh Narhalia konçertoların çogunun çalındıgı" 
international repurarion for the Stutzmann .  They wil l  also continue belirtilmiş; 5. Konçerto Grosso'nun 
exeellence of i ts period i nsrrument rheir long rerm project wirh Anthony eksik olan bölümleri eklenmiş; belki 
sound with outstanding performances Halsread and Classic Produkrion de Haendel'in olmayan Konçerto 
and recordings of m usic from the 1 8rh Osnabrück (CPO), recordi ng the works No.4 degiştirilerek yerine aynı 
and 1 9th centuries. of J .C. Bach. The i r  previous recordings tonalitede bir başkası konulmuştu. 
The Hanover Band works with a i nclude an award-winning Beethoven O tarihlerde çeşitli !talyan konçerto 
seleecian of directors, all of whom are cycle (Nimbus), Haydn Symphonies koleksiyonlarını da anonim olarak 
internarionally recognised as specialists ( Hyperion), the fı rst complete period yayınlanan Walsh'ın Op.3 Konçerto 
in  the field of period interpretarion. I n  insrrument eecordi ng of a l l  fou r  Grosso'nun basımında da, Haendel'in 
1 996, Nicholas McGegan will rake the Schumann Symphonies ( BMG/RCA), birçok operalarından, ya da klavsen 
arehescra to the Görtİngen Handel Handel Opera Arias (BMG/RCA), süitlerinden düzenlemeleri, 
Festival and the Handel Festival in Beerhoven and Mozart Viol i n  bölümlerin bazılarını oluşturmuştu. 
E isenstad c,  as well as giving several Concerros (Cala), Bach B randenburg Op.3 No.3 Sol Majör Konçerto 
concerrs at the Wjgmore Hall. He will  Concerros and Vivaldi Concerros (EMI Grosso bu dizinin içinde üç bölümlü 
also conduct the orchesrra on i ts 1 Ot h E m i nence). iki konçertodan biridir ve büyük bir 
tour of the USA in 1 997.  In Augusr the rapsodi havasındadır. Hızlı-agır-hızlı 
Band will make i ts debut at the 

Haendel: Konçerto G rosso Op.3 formuyla !talyan konçertolarını 
Ed i nburgh Festival wirh Sir Charles anımsatır. Tümüyle 4/4'1ük ölçüde 
Mackerras, returning there with him in Haendel'in 1 740'da Londralı yayıncı yazılan bu konçertoda solo çalgı 
1 997 to give a concerr performance of John Walsh tarafından basılan Op.6 olarak flüt (ya da obua) 
Donizetti's Lucia di Lammermoor. oniki Konçerto Grosso'su belirgin öngörülmüştür. 1 .  Bölümün agır ve 
Andrew Manze wil l  appear as di rector bölüm başlıkları, besteleniş tarihleri seslerin kesintili yorumlandıgı girişten 
and soloisr with the orchesrra gibi özel l ikleri yönünden çok sonraki hızlı (AIIegro) bölme Brockes 
throughout Brirain ,  as well as at the düzenlidir. Ancak onun 1 734'de Passion'undan alınmadır ... Agır 
Istanbul Festival . Other fearured yayınlanan Op.3, altı Konçerto (Adagio) tempodakı 2. Bölüm ise yine 
conductors are George Cleve and Grosso'sunun insanı biraz şaşırtan Haendel'in bir Chandos-Te-
Arnold Ösrman, who will  borh appear "2 Keman, Konsertant Viyolonsel ve Deum'unun orkestra 
wirh the orchesrra at the Queen 2 Başka Keman, Viyola ve Bas için düzenlemesidir ... 3 .  Bölüm yine neşeli 
Elizabeth Hal l .  Concerto Grosso" başlıgı herhalde (AIIegro) tempodaki fınal ise bir 
W i th the aid of generous spansorship besteci tarafından verilmemiştir. Chandos dini şarkısından 
from Seeboard plc., The Hanover Band Haendel o yıllarda tümüyle opera uyarlanmıştır. (Süre 8') 
has underraken a fou r  year education işleri ile meşguldü ve ayrıca, orkestra 
project based in i ts home country of müzigini operalardaki sahneye ve 

V ivaldi: Sol Majör Konçerto 
Sussex, the ai m of which is to promore şarkıcıya destek olarak görüyordu. 
an awareness of the Classical and Halbuki yayıncılar, bu orkestra Vivaldi'nin çogu orkestra için, 
Baroque orchesrra through workshops basımlarını kazançlı bir iş olarak kabul özellikle konçerto stilinde yazılan 
and lecrure demonstrarions. ediyordu. Hatta Walsh yayınevi, eserlerinin bazıları, Konçerto ya da 
The Hanover Band is more rhan jusr an I l i S'de korsan olarak bastıgı Sinfonia başlıgından başka bir başlık 
orchesrra: 1 995 sa w the formatian of a Coreili'nin Op.6 Konçerto ta içerir. Bu arada hamileri, 
wind band for the performance of Grosso'ları i le çok iyi para kazanmıştı. patronları için acele yazıl ıveren tören 
programmes based upon the typical O zamanlar Avrupa'da telif hakkı eserlerinden başka, Vivaldi bazı 
wind band concerrs which were a olmadıgı için, Walsh yayınevi konçertolarına, teknik ya da 
feature of musical l ife at the Crystal Londra'da oturan bu ünlü bestecinin havasının özelliklerini belirten isimler 
Palace and throughout E ngland yirmiyi aşkın orkestra parçasını altı de vermiştir: T eknigini anlatanlara, 
berween 1 860 and 1 920. The repertoire Konçerto Grosso'ya bölerek ve oktavlı pasajları içeren "L'Ottavia"; 
i ncludes the operettas of Sull ivan and Coreil i 'nin başlıgını kullanarak havasını, ortamını belirtilenlere de 
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"La Pastorella" (Çoban Kızı), Boyce: Senfoni No.2 çalgıları içermeyen taşra 
"L'amoros" (Aşık), " l l  Piacere" orkestralarını da düşünerek- yaylı 
(Keyif) ve "Concerto alla Rustica" Londra'da dogan ve yine bu kentte çalgılar için besteleyen Boyce, ancak 
gibi konçertolar örnek gösterilebilir. ölen Ingiliz orgçu ve besteci William iyi yerumcular buldugu zaman 
Köy tarzında, köyde oldugu gibi sade Boyce özel l ikle kilise ve sahne senfonilere, ya da uvertürlere ayrı 
anlamına gelen "Alla Rustica" başlıgı müzikleriyle tanınır. Ayrıca pekçok üfleme çalgı partileri yazmış, hatta 
i le belki de yalın, ancak rahat bir vokal övgü (Ode) müzigi besteleyen bunları zaman zaman virtüoz 
ortam yaratmak isteyen Vivaldi'nin Boyce, çalgı müzigi olarak ta iki biçiminde düzenlemiştir. Orkestra 
bu kısacık, ancak çekici konçertosu keman ve sürekli bas için oniki sonat, müzigi dinç ve canlı havada olan 
da üç bölümlüdür. 1 .  Bölüm 9/S' I ik oniki uvertür, org ve klavsen için on Boyce özell ikle füglerinde ve dans 
basit ölçüde Sol Majör tonda ve çok Voluntary, iki konçerto ve sekiz içeren bölümlerde başarı kazanmış, 
hızlı (Presto) tempodadır. Güçlü senfoni yazmıştır. Müzige kilise çocuk gavotları ve fügleri çok begenilmiştir. 
tuttide tekrarla oluşan çekici tema korosunda başlamış, sesi kırılınca M.  Onun La majör tondaki 2. Senfoni'si 
ikili akorlarla yansıtıl ır .. . 3/4'1ük Greene'den org dersleri almış, ise aslında 1 756'da bestelenen 
ölçüdeki 2. Bölümde, dikkatli bir 1 734'den sonra çeşitli kiliselerde "When Caesar's natal day, for the 
agırlıktaki (Adagio) tempoda, her iki orgçu olarak çalışmış, bu arada Alman King's birthday" (Sezar'ın doguş günü, 
akoru izleyen kısa birer susla Pepusch'un da ögrencisi olmuştur. kralın dogum günüdür) adlı dogum 
kesilerek pastoral bir hava 1 736'1arda i lk besteleriyle tanınmış, günü Ode'unun uvertürüdür. 
oluşturulur ... 2/4' 1ük ölçüdeki, neşeli 1 737'de şef olarak görev almıştır. Tümüyle canlı ve hızlı tempoda olan 
(AIIegro) tempodaki 3. Bölüm ise, Müzik festivalleri düzenleyen Boyce, bu kısa senfoni üç bölümden oluşur: 
Bach ve Telemann'ın da kullandıgı hocası Greene'nin yerine 1 755'de Allegro assai (oldukça neşeli), Vivace 
Polonya sti l indeki canlı yapısıyla sona kral l ık orkestrasının (King's Musick) (canlı) ve Allegro (neşeli). 
ulaşır. (Süre 5') yöneticisi olmuş, bu arada kral 

ailesinin orgçulugu gibi birçok önemli 
Bach: Keman Konçertosu 

görevi de üstlenmiştir. Yirmi yıl süren 
Bach: Keman-Obua Konçertosu 

krallık orkestrası şefligi nedeniyle Ünlü Alman Besteci Johann Sebastian 
Bach'ın 1 7 1 9'da Köthen'de girişte uvertürler içeren yeni yıl, Bach, 1 7 1 7'den 1 722'ye kadar 
besteledigi ikili konçerto, sonradan dogum günü övgüleri (Ode'lar) ve Köthen'de Saray Orkestrası'nın 
yine kendisi tarafından çeşitli çalgılara pekçok sahne müzigi yazan Boyce, bu kapelmaysteri olarak çalıştıgı yıllarda 
uyarlanmıştır. Iki keman ve iki klavsen eserlerinde Fransız uvertürleri i le çalgı müzigiyle daha çok ugraşmak 
(Konçerto No.9) için yapılan bu !talyan Sinfonia'ları arasında bir stil imkanı bulur. Çünkü yanında çalıştıgı 
düzenlemelerde keman ve obuanın gözetmiş, sonra da bunları "Oniki Prens Leopold, dini kantatlardan çok 
melodik ses yapıları yerine solo Uvertür" adı altında, iki eski bu tür müzikle ilgilidir. Böylece Bach 
parti lerde tam akorlar kullanılmıştır. senfonisini de degerlendirerek, bu yıl larda çalgı ve konçerto türü 
Bach keman-obua düzenlemesinde, 1 770'de yayınlanmıştır. Aslında eserler bestelemiş; keman 
aslı Do minör tonda olan konçertoyu 1 760'da biraraya getirilen sekiz konçertolarını, Brandenburg 
Re minör tona uygulamıştır. senfoni Op.2 içinde yer alır. Bu konçertolarını, ünlü süitlerini, 
Konçertoda birinci ve üçüncü bölüm, senfonilerin zamanın gerisinde sonatiarını hep bu dönemde 
armonik şernaları ve tempo kaldıgını öne süren bazı eleştirmenler yazmıştır. Keman için yazılan 
başlıklarıyla çok benzerlikler gösterir: buna, Boyce'un sagırlıgı yüzünden son konçertolardan günümüze üç tanesi 
1 .  Bölümde Do minör-Mi bemol müzik akımiarına ayak kalmıştır. Bunlardan solo keman, 
majör-Sol minör-Si bemol majör ve uyduramamasının neden oldugunu birinci ve ikinci kemanlar, viyolo ve 
Do minör olarak gelişen şema, belirtirler. Bu senfonilerin içinde basso continuo (sürekli bas) için 
3. Bölümde Do minör-Mi bemol yalnızca ilk ikisinin daha sonra 1 720'de yazılan La Minör Konçerto, 
majör-Sol minör-Fa majör-Do minör yazı ldıgı, son dördünün ise 1 735- 1 74 1  virtüoz yapıda olmayıp, daha çok 
olarak tamamlanır. Orkestranın yaylı arasında Barok stile uygun ustaca işlenmiş bir oda müzigi 
çalgıları yalnız armonik eşlikle bestelendigi saptanmıştır. Üçüncü ve derinligini yansıtır. Bach !talyan 
yetinmez, solo partilerde bile ufak dördüncü senfonilerinde The Chaplet stilindeki konçerto formunu 
motifler geliştirerek etkili bir rol (Çelenk, 1 749) ve The Shepherd's kullanmasına karşın, tutti ve soloları 
oynar. Bu motifler ana temadan Lottery (Çobanın Lotaryası, 1 75 1 )  birbirinden ayırmayarak büyük bir 
türetilerek çoksesli saydam bir doku adlı sahne oyunlarının galant stildeki uyum içinde müzikal derinlige 
yaratır ... 2. Bölüm Adagio ise geniş uvertürlerini kullanan Boyce, müzik ulaşmıştır. Geri planda kalır gibi 
tutulmuş ezgilerin oluşturulmasıyla ilgi zevkinin degişmesi ve dinleyicilerin gözüken solo kemanın orkestra ile 
çeker. Armonik temeli meydana J.C.Bach, ya da Abel'in ön-klasik buruk, hüzünlü bir olgunlugu soylu 
getiren pizzicato akorlar eşliginde iki sti l indeki müziklerini tercih etmesi biçimde yansıttıkları konçerto, 
solo çalgı, 1 2/S'Iik ritmde akıcı ve üzerine son yıllarını müzikolojiye alışı ldıgı gibi üç bölümlüdür. 
duygulu şarkılarını dile getirirler. adamıştır. Başlıgı belirtilmeyen, ancak genellikle 
(Süre 1 5') Çalgı müzigini genellikle, -üfleme neşeli (AI Iegro) tempoda çalınan 
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1 .  Bölüm 2/4'1ük ölçüdedir. da özgün blokflüt konçertolarını, kaynaştırılmıştır. Haendel Konçerto 
Orkestranın 24 ölçülük, Vivaldi 1 726'da Quantz'ı, 1 728'de de Grosso No. l l  'de genellikle yaptıgı 
sti l inde canlı ve enerjik girişi i le Venedik'in ünlü Pieta yetim kızlar gibi Polonez, Musette, Hornpipe, 
sergi lenen tema solo çalgının okuluna ders vermege gelen lgnazio Menuet, Gigue gibi Avrupa ülkeleri 
kontrpuanlı işleyeşine sahne olur. Siber'i tanıdıktan sonra çapraz flüte dans formlarını kullanmamış, eserde 
Solo keman burada iki ayrı tema de uygulamış ve basımı için farklı yaylı çalgı tınılarını, kendine 
duyurur. Bu bölümdeki form Amstersdam'daki Le Cene yayınevine özgü hızlı ses tekrarlarını, temaların 
kullanımı daha sonra Bach' ın ogulları göndermiş, böylece flüt için konçerto büyük aralıklarla (interval) sıçrayarak 
Friedemann ve Emmanuel'in yayıniayan i lk besteci ünvanını eglenceli ve hareketli bir stil 
uygulayacagı klasik sonat formunun kazanmıştır. oluşturmayı öngörmüştür. 
öncülügüne yol açacaktır ... 2. Bölüm, Ryom katoluguna göre RV443 Tüm Op.6'da oldugu gibi iki solo 
4/4'1ük ölçüde ve agır (Adagio) numarayı taşıyan Do majör tondaki keman, birinci ve ikinci kemanlar, 
tempodadır. Bas çalgılarla solo keman bu sevimli konçerto da yine viyola, viyolonsel ve sürekli bas için 
arasında duygulu bir diyalog olan bu Concerto Ripieno türünde, -tüm çalgı 30 Ekim 1 739'da tamamlanan bu beş 
bölümde solo keman, biraz da tehdit gruplarının soloya karşı birlikte (tutti) bölümlü eseri Haendel, daha önce 
edici havada gibi duyulan bas eşliginde katılabi lecegi biçimde- yaylı çalgılar ve besteledigi ancak yayınlamadıgı 
uzun soluklu ve bazen de tutkuyla sürekli bas (basso continuo) eşliginde eserleri kul lanarak oluşturmuştur. 
yükselen bir şarkı söyler gibidir ... bestelenmiştir. Ancak blokflüt tiz ve Genelde, "Aiexander's Feast"in 
3. Bölüm 9/8'1ik ölçüde, olabildigince neşeli sesiyle kolayca orkestra (lskender'in Ziyafeti) müzigi için 
neşeli (AIIegro assai) tempoda bir üzerinde sivrilebilmektedir. hazırlanan bir org konçertosunu 
ltalyan jigi (Giga) biçimde, kemanın Konçertonun 1 .  Bölümü 3/4'1ük degerlendirdigi bölümlerden i lk i  olan 
virtüozca figürleriyle süslenirken ölçüde, Do majör tonda ve neşeli 1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, -eserin tümü 
birinci bölümün orkestra tuttisi ana (AIIegro) tempodadır. Orkestranın gibi- La majör tonda, agırca ve 
temayı bir füg biçiminde duyurur. tuttisi ile başlayan ve tekrarlada kesintili (Andante Larghetto, e 
Bach bu konçertoyu daha sonra, gelişen bölümde solo çalgı orkestra staccato) tempodadır ... Buna karşıl ık, 
Klavsen Konçertosu No.7 i le ilginç bir diyalog kurar ... 2. Bölüm yine 4/4' 1ük ölçüde, neşeli (AIIegro) 
(BWV 1 058) olarak Sol minör tona da 1 218'1ik ölçüde ve agır ( Largo) tempoda olan 2. Bölüm yeni olarak 
uygulamıştır. ( Süre 1 4') tempoda, hüzünlü bir havadadır. Solo kısa bir Füg biçiminde yazı lmıştır ... Bir 

blokflüt ile başlayan bölümde dakika bile sürmeyen 3. Bölüm ise 

V ivaldi: Do Majör Konçerto orkestranın hafif eşliginde solo çalgı agır ve kesintili (Largo, e staccato) 
zarif kadanslarla sanki bir kuş sesini tempoda bir geçiştir. Bu bölüm 

Venedik'te dogan, müzik yaşamına canlandırır ... 3 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde zamanın müzik yazarı Burney'i hem 
kilisede başlayan, kızıl saçlı olması ve oldukça hızlı, neşeli (AIIegro şaşırtmış, hem de hayran bırakmış ve 
nedeniyle "Kızıl Papaz" olarak molto) tempoda ve yine ilk bölüm şu eleştiriyi yazmıştır: "Largo e 
adlandırılan Antonio Vivaldi, sayısı gibi Do majör tondadır. Bu bölüm staccato! Bir tenakuz mu ? Bu da 
SOO cıvarında Konçerto, 52 Sinfonia, özellikle, Vivaldi'nin tonalite Barok müzikte geniş (Largo) bir 
90 kadar Sonat, 45'i aşan Opera, 7 merkezini beş farklı tematik unsurla yorumun nota degerierini uzun 
Mes, 54'ten fazla Psalm ve Motet, 3 birinci kemanların açış tutmanın mutlaka gerekmedigini ispat 
Oratoryo, 4 1  solo Kantat, 8 Serenad ritornello'sunda (nakarat) ediyor" ... 4. Bölüm, 3/4'1ük ölçüde, 
yazmasına karşın yine de sefalet sergilemesine ilginç bir örnek agırca (Andante) tempodadır. Basların 
içinde ölmüş ve yüzyıl ımızın i lk oluşturur. (Süre 1 1 ') sade biçiminde geri dönüşleriyle 
yarısına kadar unutulmuştu. Ancak seçkinleşen bu bölümü ise Haendel, 
bugün büyük bir rönesans yaşayan 

Haendel: Konçerto G rosso Op.6/ 1 1 1 707'de yazdıgı Rodrigo operasının 
Vivaldi'nin müzigi Stravinski'nin uvertüründe yeralan Passacaille adlı 
"Herhalde sıkıcı bir adamdı; çünkü Georg Friedrich Haendel Op.6 olarak agır dansı kullanarak yazmıştır ... 
aynı konçertoyu 600 kez tekrar, arka belirledigi oniki Konçerto 5. Bölüm ise 4/4'1ük ölçüde ve neşeli 
arkaya bestelerneyi becerebilmiş!" Grosso'sunu 1 739'da bir ay içinde (AIIegro) tempodadır. Surney'in 
sözlerini tekzip ediyor ve yıllardır yazmış ve "Büyük Konçertolar" yazdıgı gibi "sanki keman yerine 
klasik müzik listelerinin başında başlıgıyla yayınlamıştır. Hatta London klavye başında oturmuş gibi solo 
yeralan konçertolorıyla hala tazeligini, Daily Post gazetesinde ilan vererek pasaj lar duyuran" bu uzun ve canlı 
gençligini koruyor. Çagdaşı büyük bu eserlerin özelliklerini anlatmış ve finalde yine aynı org konçertosu 
müzik dahisi Bach'ın takdir ettigi, önceden alacaklara iki Guinea olarak kullanılmıştır. (Süre 1 9') 
eserlerini kopya ederek, işleyerek "ucuz" fıyat saptamıştır. 
degerlendirdigi Antonio Vivaldi 2 1  Bu Konçerto Grosso'lar da, Bach'ın 
kadar flüt konçertosu yazmıştır. Brandenburg Konçertoları'nda oldugu 
Ancak bunlardan üçü flautino -yani gibi, Coreili ve Vivaldi gibi 
pikolo flüt- içindir. Vivaldi pikolo flüt bestecilerin " ltalyan Konçerto" stili 
için yazdıgı bazı oda konçertolarını, ya örnek al ınarak, süit düzeniyle 
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THE HANOVER BAND 
Patron: HRH The D ulu of Kent, KG 

Sanat yönetmeni Caroline Broum, anisric direcmr 

Katktlarmdan dolayt TÜRKIYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş. ne tejekkür ederiz. 
W e are grateful to TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. for their contributiom. 

ANDREW MANZE, yönetmen/keman/pikolo keman director/violin/picolo violin 

RACHEL BROWN, flütlblokflütlpikolo blokflüt flute/recorder/sopranino recorder 

FRANK DE BRUINE, obua oboe 

CAROLINE KERSHAW, blokflüt recorder 

ROBERT FARLEY, do�al trompet natural trumpet 

JOHN TOLL, klavsen harpsichord 

johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Brandenburg Konçertosu No. i ,  Fa Majör, BWV 1 046 

Brandenburg Concerto No. l in F Major, BWV l 046 
(AIIegro) · Adagio · A llegra 

Menuetto-Trio 1 -Menuetto 2-PolonaiJe-Menuetto 3-Trio2-Menuetto 4 

johann Sebastian Bach 
Brandenburg Konçertosu No.S, Re Majör, BWV 1 OSO 

Brandenburg Concerto No. 5  in D Major, BWV I 050 
A llegra · AffettuoJo · Allegra 

johann Sebastian Bach 
Brandenburg Konçertosu No.3, Sol Majör, BWV 1 048 

Brandenburg Concerto No. 3  in G Major, BWV I 048 
( Allegro)-Adagio · A llegra 

Ara Incermission 

johann Sebastian Bach 
Brandenburg Konçertosu No.2, Fa Majör, BWV 1 047 

Brandenburg Concerco No.2 in F Major, BWV I 047 
(AIIegro) · A ndante · Allegra aJJai 

johann Sebastian Bach 
Brandenburg Konçertosu No.6, Si Bemol Majör, BWV 1 OS 1 

Brandenburg Concerto No.6 in B Fiat Major, BWV 1 05 1 
A llegra · Adagio, ma non tanto · Allegra 

johann Sebastian Bach 
Brandenburg Konçertosu No.4, Sol Majör, BWV 1 049 

Brandenburg Concerto No.4 in G Major, BWV I 049 
A llegra · A ndante · Pmto 

, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7.00 pm 

RACHEL BROWN 

• Rachel Brown Manchester 
Üniversitesi ile Kral iyet Müzik Kuzey 
Koleji'nde Trevor Wye, Usa 

Beznosiuk ve Stephen Preston ile 
e�itim gördü. Pekiyi dereceyle mezun 
oldu�undan ve 1 984'de Amerikan 
Ulusal Flüt Birl i�i Genç Sanatçılar 
yarışmasında birinci l ik ödülünü 
kazandı�ından beri barok, klasik ve 
modern sazlar alanındaki etkinliklerini 
sürdürmektedir. Bir süre Kent 
Operası'nda çalışan Brown, halen 
The Hanover Band, Academy of 
Ancient Music, Collegium Musicaum 
90 ile Brandenburg Consort'ta birinci 
flütist olarak bu toplulukların Avrupa, 
Amerika ve Japonya'da verdikleri 
konserlerde birçok konçertoyu 
seslendirdi. Chandos firması için J.S. 
Bach, J.C. Bach, T elemann, Vivaldi, 
Leclair ve Quanu'ın flüt 
konçertolarının kaydını yaptı; Fransız 
barok müzi�i ile Schubert ve 
Boehm'in bestelerini içeren iki solo 
disk doldurdu. 
Wells Katedral Okulu i le lskoç 
Kraliyet Müzik ve Drama 
Akademisi'nde ders vermiş olan 
Rachel Brown, son on yıldır Kraliyet 
Müzik Kuzey Koleji'nde e�itmenlik 
yapmaktadır. Ayrıca Galler eski 
Müzik Yaz Okulu'nda ders vermekte, 
Irianda ve Amerika'da ihtisas kursları 
düzenlemektedir. 

• Rachel Brown studied at Manchester 

University and The Royal College of 

Music as a pupil ofTrevor Wye, Lisa 



Beznosiuk and Stephen Presron. Since 

grad uaring wirh disrincrion and 

winning fırsr prize ar rhe American 

National Flure Associarion's Young 

Arrisr Comperirion in 1 984, she has 

been pursuing a career on baroque, 

classical and modern insrrumenrs. 

Formerly wirh Kenr Opera, she now 

plays principal flure wirh rhe The 

Hanover Band, Academy of Ancienr 

Music, Collegium Musicum 90 and rhe 

Brandenburg Consorr, wirh whom she 

has given concerro performances 

throughout Europe, America and 

)apan. Her recordings include concerros 

by J .S. Bach, J .C. Bach, Telemann, 

Vivald i ,  Leclair and Quanrz, and rwo 

sol o discs of French baroque music and 

Schuberr and Boehm, for Chandos 

Records. 

Rachel Brown has raughr ar Wells 

Carhedral School and rhe Royal 

Scorrish Academy of Music and Drama, 

and for rhe pasr ren years ar rhe Royal 

Norrhern College of Music. She coaches 

on rhe Early Music Wales Summer 

School and has given masrerclasses in 

Iretand and rhe USA. 

FRANK DE BRUINE 

• Frank de Bruine Hollanda'da 
Vlissengen'de dogdu. Heinz Friessen 
ile modern obua, Bruce Haynes ve 
Ku Ebbinge ile de barok obua egitimi 
gördügü Lahey'deki Kraliyet 
Konservatuarı'dan pekiyi dereceyle 
ve Nicolai Ödülü'nü alarak mezun 
oldu. Hollanda, Ingiltere ve Fransa'da 
eski dönem çalgı larını kullanan birçok 
orkestrada çalan De Bruine, uzun 
yıllardır The Hanover Band ve 
Academy of Ancient Music'te birinci 
obuacıdır. Ayrıca solist olarak 
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Avrupa, ABD, Güney Amerika ve 
Japonya'da konserler verdi. L'Oiseau
Lyre firması için Academy of Ancient 
Music ile Vivaldi ve Albinoni'nin obua 
konçertolarının kaydını yaptı. BMG 
Classics için The Hanover Band ile 
birlikte doldurdugu C.P.E Bach'ın Mi 
Bemol Majör Konçertosu ayrıca 
Potsdam'daki Sanssouci Sarayı'nda 
fi lme alındı. Oda müzigi alanında da 
etkin olan Frank de Bruine, 
Biedermeier Nefesli Çalgılar 
Beşiisi'nin kurucusudur ve 
Schönbrunn T oplulugu ile düzenli 
olarak konserler vermektedir. Ayrıca, 
Utrecht Konservatuarı'nda eski tip 
obua hocalıgı yapmaktadır. 

• Frank de Bruine was born i n  

Vlissengen, Holland. H e  srudied rhe 

modern oboe wirh Heinz Friessen and 

rhe baroque oboe wirh B ruce Haynes 

and Ku Ebbinge ar rhe Royal 

Conservaroire in The Hague, where he 

g raduared wirh disrincrion and was 

awarded rhe Nicolai Prize of rhe Royal 

Conservaroire. He has played wirh mosr 

period orchesrras in Holland, England 

and France. For many years he has been 

Principal Oboe wirh The Hanover 

Band and rhe Academy of Ancienr 

Music. He is  also well-known as a 

soloisr and has roured in E u rope, rhe 

USA, South America and ]apan. Frank 

de B ru i ne has recorded several oboe 

concerros by Vivaldi and Albinoni wirh 

rhe Academy of Ancienr Music for rhe 

L'Oiseau-Lyre label. W irh The Hanover 

Band he made a recording of rhe E flar 

major concerro by C.P.E Bach which 

was fılmed i n  rhe palace of Sanssouci in 

Porsdam for BMG Classics. Frank de 

Bruine is also an active chamber 

musician. He is  a founding member of 

rhe Biedermeier Wind Quinrer and 

regularly performs wirh rhe 

Schönbrunn Ensemble. He also reaches 

early oboe ar rhe U rrechr Conservaroire. 

CAROLINE  KERSHAW 

• Caroline Kershaw Kraliyet Müzik 
Kolej i'ndeki egitimini tamamladıktan 
sonra, Munster Kontesi Ödülü'nü 
alarak Hollanda ve ltalya'da blokflüt 
ve barok obua ögrenimi yaptı. 
Ingiltere'ye döndükten sonra The 
Sixteen, Academy of Ancient Music, 

London Classical Players ve English 
Consort gibi eski tip çalgıları kullanan 
birçok orkestrayla çalıştı ve kayıtlar 
yaptı. Orkestra ve solo çalışmalarının 
yanısıra, BBC'de canl ı yayınlara 
katı lan, Wigmore Hall'da ilk kez 
konser veren ve Erken Müzik Yayın 
Turu ödülünü alan Folles Bergeres 
oda grubunun da üyesidir. Caroline 
Kershaw'un Frideswide Consort ile 
beraber, Gramophone Ödülü'nü 
kazanan Cardinal's Music i le 
doldurdukları Fayrfax'ın enstrümantal 
eserlerini içeren disk liste başı oldu. 
l lerde gerçekleştirecekleri projeler 
arasında Byrd'in entrümantal 
müziginin kaydı ve Purcell Room'da 
verecekleri Fransız pastaral müzigini 
kapsayan konser yer almaktadır. 
Caroline Kershaw Kraliyet Müzik 
Koleji i le Londra Üniversitesi'nde 
ders vermektedir. 

• Afrer completing her srudies ar rhe 

Royal College of Music, Caroline 

Kershaw was granred rhe Counress of 

Munsrer Award ro srudy recorder and 

baroque oboe in Holland and Iraly. 

Since returning ro England she has 

played and recorded wirh mosr of rhe 

period insrrumenr orchesrras in B rirain 

including The Sixreen, Academy of 

Ancienr Music, London Classical 

Players and English Consort. As well as 

playing in an orchesrral and solo 

capacity, she is a member of the 

chamber group Folles Bergeres, 

w i nning an Early Music Network Tour, 

cultminating in live recordings for rhe 

BBC and a Wigmore Hall  debut. W i rh 

rhe Frideswide Consorr she collaborated 

wirh rhe Gramophone Award w i nning 

Cardinal's Music, recording Fayrfax's 

insrrumenral music, now ar rhe rop of 



rhe national CD besr-sellers. Furure 

projeers include conrracrs for rhe 

recording of Byrd insrrumenral music 

and a Purcell Room concerr of Frene h 

pastoral music.  Caroline Kershaw 

reaches ar rhe Royal College of Music 

and rhe University of London. 

ROBERT FARLEY 

• Robert Farley dogal trompet ve 
kornetto konusunda Ingiltere'deki 
uzmanlardan biridir. Kraliyet Müzik 
Kolej i' nde M ichael Laird ve John 
Wallace i le ögrenim gördü, Ernest 
Hall Memorial Ödülü'nü kazandı. The 
Hanover Band'ın birinci trompetçisi 
olmasının yanısıra The King's 
Consort, Stuttgart Barok Orkestrası, 
Concerto Köln ve The Sixteen dahil 
eski tip çalgıları kullanan birçok 
orkestrayla da çalmaktadır. Viyana 
Festivali , Pamplona Barok Festivali, 
Henry Wood Promenade Konserleri 
ve Berlin Bach Günleri'nde konserler 
veren Robert Farley 1 996'da Avrupa 
Birligi Barok Orkestrası ile Güney 
Afrika, Uzak Dogu ve birçok Avrupa 
ülkesini kapsayan bir dünya turnesi 
yapacak ve Ç)ljjtli barok konçertoları 
seslendirec�tir. Vivaldi'nin I ki 
Trompet için Konçertosu i le Emma 
Kirkby ve Brandenburg Consort ile 
çeşitli sololar ve aryaların kaydını 
yapan Farley, modern trompeti ile de 
begenilen bir sanatçıdır ve 
Philharmonia, Londra Filarmoni gibi 
orkestraların konserlerine sürekli 
olarak katılmaktadır. Robert Farley 
Wells Katedral Okulu'nda trompet, 
Kraliyet Müzik Akademisi'nde de 
dogal trumpet ve kornetto dersi 
vermektedir. 
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• Robert Farley is  one o f  Brirain's 

foremosr exponenrs of rhe narural 

rrumper and cornerro. Ar rhe Royal 

College of Music he srudied wirh 

M ichael Laird and John Wallace, and 

was awarded rhe Ernesr Hall Memorial 

Prize. As well as holding rhe post of 

Principal Trumper wirh The Hanover 

Band, he also plays for many other 

leading period insrrumenr orchesrras, 

including The King'  s Consort, 

Srurrgart Baroque Orchesrra, Concerto 

Köln and The Sixreen. 

In 1 996 Robert Farley's solo career wil l  

take him on a world tour with rhe 

European Union Baroque Orchesrra, 

performing various baroque concertos. 

He wil l  also travel to South Africa, 

numerous counrries in rhe Far Easr and 

throughout Europe. Previous to rhis he 

has appeared ar the Vienna Festival, rhe 

Pamplona Baroque Festival, rhe Henry 

W ood Promenade Concerts and rhe 

Berlin Bach Tage. Solo recordings 

include rhe Vivaldi Concerto for Two 

Trumpets and, most recendy, a 

recording of solos and arias wirh E m ma 

Kirkby and rhe B randenburg Consort. 

He is  much in demand as a modern 

rrumper player and plays regularly wirh 

orchesrras such as rhe Philharmonia and 

the London Philharmonic. Robert 

Farley also reaches rrumper ar Wells 

Carhedral School and is  a teacher of 

natural trumper and cornerto ar rhe 

Royal Academy of Music.  

JOHN TROLL 

• Müzik egitimini Oxford'da 
Magdalen Koleji'nde yapan John Troll, 
lsviçre'deki Amerikan Koleji'nde 
besteci l ik dersi vermeden önce bir 
süre tiyatroda müzik yönetmeni 
olarak çalıştı. Ingiltere'ye döndükten 
sonra Bournemouth Sinfonietta ve 
Senfoni Orkestrası'nda klavsen ve 
piyano çaldı. Beş yı l l ık bu görevi 
sırasında klavsen egitimine devam etti 
ve eski yorum üzerinde araştırma 
yaptı. 1 976'da Londra'ya yerleşti, 
Andrew Parrott ve Roger 
Norrington'a eşlik etti. Gustav 
Leonhardt, Sigiswald, Wieland 
Kuijken ve Kenneth Gi lbert'in ihtisas 
kurslarıyla yaz okullarına katı ldı. 
1 978'de Charles Medlam ve lngrid 
Seifert ile London Baroque 

toplulugunu kurdu; Avrupa, Japonya 
ve ABD'de konserler verdi, onbeş 
kayıt yaptı. Son dönemde Andrew 
Manze ve Nigel North ile Romanesca 
toplulugunda çalmaktadır. Ayrıca 
konserler de yöneten John T roll, 
Monteverdi operaları konusunda da 
uzmanlaştı: 1 989'da Kent Operası'nda 
" l l  Ritorno d'Uiisse", 1 993'de 
Bologna Operası'nın yeniden 
sahneledigi "L'Incoronazione di 
Poppea"yi Wiesbaden ve Messina'da, 
aynı yıl da bu eseri lsveç'te Norlands 
Operası'nda yönetti. Solist olarak 
BBC'de org ve klavsenle birçok kayıt 
yaptı ve Taverner Players ile Bach'in 
5. Brandenburg Konçertosu'nu EMI 
için doldurdu. Üç yıl süreyle 
Londra'daki Kraliyet Müzik 
Akademisi'nde erken müzik bölümü 
başkanlıgı yapan John Toll, 1 986'dan 
itiberen aynı kurumda basso-continuo 
(sürekli bas) dersi verdi. 1 994 
Ekiminden itibaren Dresden Eski 
Müzik Akademisi'nde klavsen 
profesörlügü yapmaktadır. 

• John To ll srudied music ar Magdalen 

College, Oxford. He worked for some 

years in the rhearre as a musical director 

before becoming composer-in-residence 

at the American College ofSwirzerland. 

He rerurned to England ro play 
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Bach: Brandenburg Konçertoları 

Genellikle Bach' ın Brandenburg 
Konçertoları adı verilen altı orkestra 
eserini, Orta Almanya'daki 
Brandenburg Kontu'nun istegi 
üzerine besteledigi sanılır. Gerçi 24 
Mart 1 72 1  tarihli, o çagın geçerli ve 
agdalı fransızcasıyla çok nazik biçimde 
yazdıgı ve "En büyük candanlıkla size 
baglı olan çok degersiz ve başegen 
kulunuz Jean S. Bach" şeklinde 
imzalandıgı eserini "Six Concerts 
avec plusieurs i nstruments" (Birçok 
çalgı için Altı Konçerto) başlıgıyla 
Kont'a ithaf ettigi bir gerçektir. Ancak 
kontun ikibuçuk yıl kadar önce 
sözünü ettigi eserler, Bach gibi bu tür 
buyrukları hemen yerine getiren bir 
besteci için oldukça geç hazırlanmış 
sayı lmalıdır. Bazı kaynaklar Bach ile 
Kont'un 1 7 1 8  yazında Karlsbad'ta, 
bazıları da özel bir klavsen yapımı için 
gittigi Berlin'de karşılaştıklarını 
belirtir. Ayrıca kesin olan birşey de, 
bu konçertoların Brandenburg 
Kontlugu'nda hiç yorumlanmadıgı, 
hatta saray arşivine kaldırılmadıgı, 
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kontun ölümünden sonra 1 734'de 
diger bazı notalarla birlikte dört 
Groschen'e satı ldıgıdır. Notalar 
sonunda Büyük Friedrich'in kızkardeşi 
Prenses Amalia tarafından Berlin'de 
bir okula hediye edilmiş, oradan da 
Prusya Devlet Kitaplıgı'nın müzik 
bölümünde kayda geçmiştir. Ancak 
1 9. yüzyıl ın ikinci yarısında müzik 
dünyasına ulaşabilen eserlerin, onları 
hiç dinlemek zahmetine bile 
katianmayan Brandenburg Kontu'nun 
adıyla birlikte anılması müzik tarihinin 
hem komik, hem de traj ik  
sayfalarından biridir. 
Ancak barok ve barok öncesi uzmanı 
müzikolog ve klavsenci Thurston 
Dart ( 1 92 1 - 1 97 1  ), "Köthen 
Konçertoları" adını verdigi bu 
eserlerin Kont'un siparişi üzerine 
degil de, çok daha önce, 1 7 1 8- 1 720 
arasında bestelendigini ve Köthen'de 
daha degişik biçimde yorumlandıgını 
iddia eder ve bu konudaki fikirlerini 
BBC'nin bir yayınında, 22 Şubat 
1 97 1  'de açıklayarak özetle şöyle der: 
"Brandenburg Konçertoları ayrıca 
Coreili veya Haendel stilinde 
Konçerto Grosso'lar da degi ldir. 
Bach bunları her Pazar gecesi, Köthen 
Prensi Leopold'un sarayında görevli 
olan usta müzikçilerden kurulu 
orkestrasıyla verdigi konserlerde 
yeralan çeşitli çalgılar için yazmıştır. 
O çaglarda alışıldıgı gibi, her 
müzikçinin birkaç çalgıyı ustaca 
çaldıgı, Bach'ın da klavyeli çalgılar 
yanında viyolaya da hakim oldugu 
düşünülürse, bu konçertoların tek tek 
solistler için yazıldıgı belirginleşir. Biz 
daha önce yanlış kanıya varıp, küçük 
solist gruplarıyla (Sol i) orkestra 
(T utti) arasında bir yarışma yı 
sergi leyen Concerto Grosso türünde 
oldugunu sanmıştık. Bach, daha önce 
1 7 1 8- 1 720 arasında yazdıgı ve bir dizi 
olarak düşünmedigi bu konçertoları 
Brandenburg Kontu'na yollamaya 
karar verince kopya ederek daha 
kolay şekle sokmuş, türlü düzeltmeler 
yapmış ve hatta baştan sagma biçimde 
kontrol ederek orkestrasının 
kalitesine hiç de güvenmedigi konta 
göndermiştir...-Partisyondaki bu 
farklı l ık 1 75 1  'de Leipzig Thomas 
Okulu ögrencisi olan amatör besteci 
Ch. Friedrich Penzel'in ( 1 737- 1 80 1 )  
Bach'ın öldügü bu kentte onun 

elyazısı notalarını kopya etmesi i le 
gün ışıgına çıkmıştır. Brandenburg 
Kontlugu'na gönderilenleri hiçbir 
zaman görmemiş olan Penzel, bir,iki, 
üç ve beş numaralı konçertoları eski 
elyazmalarından 1 760'da temize 
çekmiş ve orijinalin kopyası oldugunu 
kendi yazısıyla belirtmiştir". 
Thurston Dart' ın bu kanılarını haklı 
çıkaran, 1 885'de Bach uzmanı ve 
yayıncısı Alfred Dörffel' in "Bach'ın 
Tüm Eserleri" yayınında Penzel 
kopyalarının orijinalin aynı oldugunu 
açıklamasıdır. Ayrıca 1 956'da 
Baerenreiter Yayınevi'nin aynı eserin 
yeni baskısında Heinrich Besseler de 
bu fikri savunmuş ve altıncı, üçüncü 
ve birinci konçertoların 1 7 1 8'de, 
ikinin ve bire eklenen bölümün 
1 7 1 9'da, dört ile beşin 1 720'de 
yazı ldıgını öne sürmüştür. Her şekilde 
Bach' ın bu konçertoları -T Dart' ın 
deyimiyle "Köthen Konçertoları"nı
bu sarayda 1 7 1 7- 1 723 arasında geçen, 
belki de yaşamının en mutlu 
günlerinde, çalgı müziginde onu bugün 
de dorukta tutan (solo keman, solo 
viyolonsel süitleri, partitaları; klavsen 
için "Eşdüzenli Klavye" 1. Kitabı, iki-üç 
sesli Envansiyon'lar, Fransız ve Ingiliz 
süitleri; keman-klavsen sonatları, flüt 
sonatları, üç keman için konçertosu 
ve bazı orkestra süitleri gibi) diger 
eserlerle birlikte aynı tarihlerde 
-enstrümantal müzigi kilise müzigine 
yegleyen devrimci prensin destegiyle
yazdıgı kesindir. 

Brandenburg Konçertosu No. l 

Brandenburg Konçertosu'nun ilki, bu 
altı konçerto içinde oda müzigi için 
degil de büyük orkestra için yazı lmış 
tek konçertodur. Eserde ayrıca 
"Violino piccolo concertato" adı 
verilen küçük bir kemana da yer 
verilmiş; obua i le sürdinli keman 
arasında bir tınısı olan bu çalgıdan 
başka iki av kornosu (Corno di caccia) 
ve birinci obuaya solo görevleri de 
yüklenmiştir. Orkestranın çalgıları 
birinci konçertoda böylece üç obua, 
iki korno, bir küçük keman, bir fagot, 
birinci ve ikinci kemanlar, viyolalar, 
viyolonseller, sürekli bas (kontrbaslar) 
ve klavsenden oluşmaktadır. Bach, 
solo çalgılara karşı yaylı çalgılara bas 
eşliginde fagotu da -diger üfleme 
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çalgılar katıldığı zaman, o çağda oluşan orkestra için yazılan S .  akordan sonra, i lk temayı sadakatle 
yapıldığı gibi- yardımcı olarak Konçerto ise, özellikle klavsen için bir duyurarak sona erer. (Süre 1 7') 
kullanmıştır. Penzel'in kopyalarında konçerto gibidir: Bach, ustası olduğu 
"Sinfonia" başlığını taşıyan bu bu çalgıya sürekli bas (basso Brandenburg Konçertosu No.3 
konçertoda üçüncü bölüm Allegro continue) görevinden başka virtüoz 
yoktu; Bach, Brandenburg Kontu'na bir yorum da kazandırmış, hatta ilk ve Bu altı konçertodan üç numaralıda, 
eserlerini yollamaya karar verince bu son bölümlere birer kadans da sürekli bas görevi yapan klavsenin 
bölümü ekiemiş ve o günlerde moda hazırlamıştır. Günümüzde klavsenin yanında yalnızca yaylı çalgılar ( üç 
olan pikolo kemanı da partisyona yerine çoğu kez piyanonun yer aldığı keman, üç viyola, genellikle unison 
katmıştı. konçertonun, Thurston Dart'ı haklı çalan üç viyolonsel ve kontrbas) 
1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Fa majör çıkaran ve Bach'a atfedilen üç bulunur. Sadece iki bölümden oluşan 
tonda, -Bach tempo başlığı yazmamışsa versiyonu da vardır. Bunlarda klavsen konçerto çoksesl i l ik (polifoni) 
da- genellikle neşeli (AIIegro) tempoda partisi de türlü değişiklikler gösterir. yönünden de ilginçtir: Dokuz ayrı 
yorumlanır. Bach'ın 1 726'da BWV52 Hatta Bach'ın altı konçertoyu partiye bölünerek Konçerto Grosso 
numaralı "Falsche Welt" başlıklı Brandenburg Kontu'na ithafından savını çürütür . . .  
kantatında da kullandığı bu bölüm önce, ikinci bölümü Affettuoso değil Ağır (Adagio) tempoda çalınan iki 
orkestra tuttisinin duyurduğu ana de, Adagio olarak belirttiği de klavsen akorunun bağladığı iki neşeli 
tema ile başlar. Burada kornolar ön görülmüştür. bölümden oluşan eserin 1 .  Bölümünde 
plandadır, ancak pikolo keman zaman 1 .  Bölüm neşeli (AIIegro) tempoda, Bach, yine tempoyu kesin 
zaman kendini gösterir. Bu dengeli 4/4'1�k ölçüdedir. Klavsenin tüm gücü belirlememiştir. Genellikle neşelice 
yorumda madeni ve tahta üfleme ile desteklediği yaylı çalgılar tarafından (AIIegro moderato) tempoda çalınan 
çalgılada yaylı çalgılar üç ayrı grup canl ı  ve plastik yapıdaki tema ile 1 .  Bölüm orkestranın canlı, güçlü ve 
olarak zirvede birleşirler . . .  2.Bölüm başlar. Daha sonra solistlerin katı l ımı birl ikte (tutti) sunduğu üç notalık bir 
3/4'1ük ölçüde, Re minör tonda, ağır i le ilginç ve çekici bir anlatım kazanan fıgürden oluşan tema üzerine 
(Adagio) tempodadır. Burada pikolo gelişim bölmesi, klavsenin öncülüğüne kuruludur. Müzikolog K. Geiringer'in, 
keman ve obua tını bakımından da başeğer. Büyük ve parlak bir klavsen büyük ustanın en bütünlük gösteren 
uyumlu, hüzünlü bir diyaloga girer. kadansı ise üçüncü bölmeyi sayfalarından biri olarak tanımladığı 
Kornciarın tümüyle sustukları oluştururken, önce ana temayı temel bölümde tema, önce çalgıdan çalgıya 
bölümde diğer çalgılar kanon alır, sonra da virtüoz pasajlar sergi ler. geçerek hep ön planda kalır. Bunu 
biçiminde bir eşlikle yetinir. Bölüm Bölümü yine orkestra bir tutti ile birinci kemanın sunduğu, viyolanın 
sanki üzüntüden nefesi kesilmiş gibi sona erdirir ... "Içtenlikle, etki l i  geliştirdiği b ir  yan tema izler. Yeniden 
yavaşça sona erer ... 3. Bölüm 6/8'1 ik anlatımlı" anlamına gelen, bazan da beliren giriş tutti'sinden sonra armonik 
ölçüde, Fa majör tonda ve neşeli Adagio i le Andante arası bir hızı vurgulamalar, canlı motifler, unison 
(AIIegro) tempodadır. Canlı ve parlak, belirtmekte kullanılan Affettuoso solist parti leri sergi lenir. Kemanın Sol-
zaman zaman virtüoz gösteri leriyle başlığını taşıyan 2. Bölüm yine 4/4' 1ük Si-Re arpejiyle duyurduğu -yine ana 
kornolar ön plandadır; buna pikolo ölçüde, Si minör tondadır ve yalnızca tema ile ilgili- motiften sonra, bölümü 
keman da katı lır. lik bölümün solo çalgılar için yazı lmıştır. Buradaki enerjik tutti sona erdirir ... Dinleyiciye -
havasında çalgı grupları karşılıklı duygulu ezgi sanki bir klavsenli trio ve müzikçilere- soluk alma fırsatı 
yarışıdar ve konçerto gerçek anlamda tarafından -orkestra olmadan- veren ve iki müzik sütunu gibi 
burada sona ermiş gibidir ... 4. Bölümü yansıtı lır. Önce keman ve flütün yükselen akodardan sonra son bölüm, 
Bach sanki saray dansları için yazmış başlattığı hüzünlü ağıta klavsen de neşeli (AIIegro) tempoda ara 
gibidir. 3/4'1ük ölçüdeki Fransız saray katı l ır. Üç çalgı bir kanon biçiminde vermeden girer. Şen ve tasasız, Rondo 
dansı Menuet dört kez tekrarlanırken temayı geliştirir. Sert aksanlara benzeri bir dans gibi -kendi içinde 
aralara iki trio ve bir Pelonaise başvurulmadan, bazan ış ıkl ı  ve ferah ikişer kez çalınan iki bölmeden- oluşan 
(Polacca) konulmuştur. Re minör anları da içeren bölüm, melankolik bir bu finalde sona doğru, viyolanın 
tondaki birinci Trio'da ik i  obua ve atmosferde sürer . . .  2/4'1ük ölçüdeki beklenmeyen solosu da ilgi çeker. 
fagot, ikinci Trio'da ise iki korno ve 3. Bölüm canlı, neşeli (AIIegro) (Süre 1 2') 
ebualar solo görevlerini yüklenir. Tam temposu, cesur ve kaygısız havası i le 
ortada yaylı çalgılar ve sürekli bas için önceki atmosferi siler. Bir füg gibi Brandenburg Konçertosu No.2 
bir Polacca yer alırken sanki 65 yıl başlayan kesin ritmli tema zengin bir 
sonra Mozart'ın yazacağı kontrpuanla gelişir. Solo çalgıların ve Yine Fa majör tonda olan bu 
Kontrdanslar'a (KV463) yol gösterir orkestranın karşıl ıklı diyalogları, ana konçertoda solo çalgı problemi biraz 
gibidir. (Süre 2 1 ') temanın triyolelerle işlenişi ilginç karışıktır: Bach'ın başl ığa 

anlar yaratır. Flütün sunduğu ikinci yazdığı"Tromba o vero corno da 

Brandenburg Konçertosu No.S tema ise majör-minör arasında caccia" (Trompet, mümkünse av 
değişerek, sürekli canl ı l ığı korur. kornosu) ibaresi, partide doğal sesleri 

Solo flüt, solo keman ve solo klavsen Klavsenin kısa solo kadansını da çıkarabilen bu tür çalgılar içindi. Bach 
i le keman, viyola ve kontrbasdan içeren bölüm, ana tonalitedeki hiçbir zaman trompet için Fa majör 



59  
tonda yazmadıgı için Thurston Dart diger solistlerce füg biçiminde işlenir; solo çalgılar iki flüt ve kemandır. 
gibi uzmanlar bu partiyi kornonun solistleri tutti ler birbirine baglarken Ancak Bach'ın başlıga yazdıgı "2 Fiauti 
çalması gerektigini öne sürer. Ancak Bach'ın ustalıgını da sergiler. (Süre 20') d'echo" kelimelerini uzman T. Dart, 
trompetin uyarıcı ve neşeli tınısı bu çok az ses çıkaran Eko Blokflüt 
konçertoyu daha çekici hale soktugu Brandenburg Konçertosu No.6 anlamına geldigini ve orjinal notanın 
için bugün genellikle trompet da bir solo keman ve yaylı çalgılar 
kullanı lmaktadır. Trompete solo Iki Viola da Braccio, iki Viola da kuarteti için oldugunu öne 
olarak katı lan çalgılar da blokflüt, Gamba, viyolonsel, kontrbas ve sürmektedir. Ancak günümüzde ya 
obua ve kemandır. Konçertoda ayrıca klavsen için yazı lmış olan Si bemol blokflüt, ya da normal flüt ile 
dogal olarak birinci ve ikinci majör No.6 Brandenburg yorumlanan konçertoda diger çalgılar 
kemanlar, viyolalar, viyolonseller, Konçertosu'nu Bach'ın Köthen'de, birinci ve ikinci kemanlar, viyolalar, 
kontrabaslar ve sürekli bas klavsen çok meraklı ve hevesli bir gamba viyolonseller, kontrbas ve basso 
yer alır. Aslında Bach çagındaki Clarin çalıcısı olan Prens Leopold için continue (sürekli bas) görevini 
(Tromba) adl ı  tiz çalgının görevini besteledigi öne sürülür. Al ışılmamış yüklenen klavsendir. Tiz sesli üç solo 
bugün trompet, blokflütün görevini bir düzende olan ve tiz sesli hiçbir çalgıdan virtüoz yapıdaki solo keman 
de çok zaman çapraz flüt çalgı içermeyen ve sonuç olarak koyu partisini Bach daha sonra klavsene 
yürütebilmektedir. Tiz sesli çalgıların ve boguk tınıl ı olan konçertoda uygulayarak Klavsen Konçertosu 
solo görevini yüklendigi partiler kemanın rolünü Viola da Braccia'lar No.6'yı (BWV 1 057) yazmıştır. 
Albert Schweiuer' in deyimiyle, üslenmiş ve böylece oldukça güç Böylece -çok kez- Bach'ın üçüncü 
birbirini iç gerilimlerle sürüklemekte, görevler almıştır. Buna karşı l ık keman konçertosu olarak 
ayrıl ıp birleşmekte ve tüm bunlar Gamba'lar ikinci bölümde çalmadıkları nitelendirilen Brandenburg 
sanki aniaşı lamayan bir sanat gibi, üçüncü bölümde de arka planda Konçertosu No.4 yine kı l ık 
gereksiniminden dogmaktadır. kalır. degiştirmiştir. 
1 .  Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, Fa majör Günümüzde viyola ve -Gamba Solo kemanın egemen oldugu 
tondadır; yine Bach tempo başlıgını yerine- viyolonselle de çalınan eserin 1 .  Bölüm 3/8 lik ölçüde, Sol majör 
belirtmedigi için genellikle neşeli 1 .  Bölümü 4/4'1ük ölçüde, Si bemol tonda, neşeli (AIIegro) tempodadır. 
(AIIegro) hızda yorumlanır. Akıcı majör tonda ve neşeli (AIIegro) Orkestra tuttisinin vurguladıgı 
sekizl ik ve onaltı l ık notalarla gelişen, tempodadır. Iki viyolanın kanon ölçünün güçlü bölmeleri flüt ikil isinde 
basların yorulmadan eşligini biçiminde duyurdugu tema üzerine oynak bir ana tema halinde yansırken, 
sürdürdügü bölümün ilk onaltı gelişen ve sonradan gambaların da solo keman enerjik hamlelerle ön 
ölçüsünde tümün ana fikri, malzemesi katı ld ıgı bölümde bu kanon çeşitli plana geçer. Orta bölmedeki 
duyurulur. Güçlü giren orkestra açılardan işlenir ... 2. Bölüm 3/2' 1 ik gelişimden sonra, i lk bölme aynı 
tuttisi önce solo kemana yol açar; ölçüde, Mi bemol majör tonda ve biçimde tekrarlanır ... 2. Bölüm 3/4'1ük 
ancak onu sık sık keser ve diger solo pek o kadar agır olmayan (Adagio ölçüde, Mi minör tonda, agırca 
çalgılara ana fikri duyurmaları için yol ma non tanto) tempodadır. Iki (Andante) tempoda zarif ve 
gösterir . . .  2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, Re viyolanın kutsal bir şarkı gibi melankolik bir menüet gibidir. 
minör tonda ve agırca (Andante) başlattıkları ezgi -dört sesli yazılmış Solistlerle orkestranın sürekli 
tempodadır. Bu bölümde trompet ile olan bu partide- viyolonsel ve sürekli karşıkarşıya geldikleri bölümde 
yaylı çalgılar susar. Flüt, obua ve solo bas tarafından desteklenir. Pastaral keman biraz arka planda kalırken, 
keman sürekli bas eşliginde yumuşak temayı ikinci viyola sunarken, flütler eko efektleriyle seçkinleşir ... 
melankolik ezgiyi elejik bir şarkı gibi viyolonsel bir karşı tema duyurur. Vivaldi'nin yazmayı düşünebi lecegi bir 
duyurur ve birbirlerine iletir. Burada Bir füg benzeri işlenen bölümün füg gibi tmlayan 3. Bölüm 4/4'1ük 
kemanın birinci ölçüde sundugu sonunda viyolaların Sol minörde ölçüde, Sol majör tonda, çok hızlı 
temayı ikişer ölçü ara i le obua ve verdigi sinyal ile durmaksızın üçüncü (Presto) tempodadır. Füg benzeri 
flütün duyurması şi irsel bir ortam bölüme geçi l ir ... 1 2/S'Iik ölçüdeki, Si yerleri orkestra, geçiş bölmelerini 
yaratır. "Mannheim iç çekişi" olarak bemol majör tondaki ve neşeli solo çalgılar duyururken, girişteki 
tanımlanan bu geciktirmeyi bir müzik (AIIegro) tempodaki 3. Bölüm ltalyan dört ölçülük ana tema işlenir. 
yazarı, "bir kafes içindeki üç kuşun sti l inde bir Jig (Giga) gibidir. Vivaldi Viyolaların bas eşlige bir kontra 
titrek kanat çırpışları"na benzetir . . . benzeri tutti-ritorneller (Nakarat) olarak belirledigi tema önce keman 
3. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, Fa majör ile, -solo pasajları karşı karşıya ve flütlerin, sonra da kemanın 
tonda, oldukça hızl ı (AIIegro assai) getiren fina!, Bach'ın en soylu ve sololarına yol gösterir ve eser, parlak 
tempoda, eski neşeye tekrar dönüş çekici sayfalarından birini oluşturur. bir fina! tuttisiyle sona erer. (Süre 1 2') 
gibidir. Tüm solo çalgıların büyük (Süre I S') Tümünde iyimser ve neşeli yapıda 
neşeyle katıldıkları bu fina!, Füg ile olan bu konçertolar böylece, Albert 
Konçerto Grosso stil lerinin bir Brandenburg Konçertosu No.4 Schweiuer'in  deyimiyle, modern 
karışımına benzer. Trompetin hemen müzik terminolojisinde "oda müzigi 
başta sundugu oynak, zarif tema Yine üçüncü gibi Sol majör tonda ile orkestra müziginin hudutlarının 
basların neşeli yardımıyla gelişirken olan 4. Brandenburg Konçertosu'nda · simgesidir". 
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O R KESTRA KONSERLERi - ODA M Ü Zi G i - RESiTALLE R OHU I ESTH A S - C I I A i\I B E R  1\l l 'S IC - HEUTALS 

OLE EDVARD ANTONSEN, trompet trumpet 

WAYNE MARSHALL, org organ 

Jean-Michel Defaye (1932) 
Prelüd No. l Prelude No. ı 

Pe tr E ben (1929) 
Okna (Pencereler Windows) 

Charles-Marie Widor ( 1844-1937) 
Senfoni No.7, Op.42'den Final (Solo Org) 

Finale from the Symphony No.7 Op.42 (Solo Organ) 
A llegro vivace 

Giovanni Bonaventura Viviani ( 1638-1 692) 
Sonat, Do Majör Op.4 No.2 Sonara in C Major, Op.4 No.2 

Ara Incermission 

Jean Langlais ( 1907-1 99 1 )  
3 Koral 3 Chorals 

· No. I: A ndante · No. 4: Moderato · No. l: Allegro vivo 

Edvard Grieg ( 1843-1907) 
lnegi Çagırış, Op. l 7  No.22 Cow Call ,  Op. ı 7 No.22 

Norveç Geleneksel 1 Norwegian Traditional 
Dügün Marşı W edding March 

Joseph Bonnet (1 884-1944) 
Variations de Concert, Mi Minör Op. l (Solo Org) 
Variacions de Concerc in E Minor, Op. ı (Solo Organ) 

Georg Philipp Telemann ( 168 1 - 1 767) 
8 Kahramanlık Marşı 8 Marches Heroi'ques 

· I. La Majeste · 2. La Grace · 3. La Vaillance · 4. L 'A mour · 5. La Vigilence 
. 6. La Gaillardise . 7. La Douceur . 8. La Generosite 

Giovanni Battista Martini ( 1 706-1784) 
Toccata, Re Majör Toccaca in D Major 

1 6.6. 1 996, Sent Antuan Kilisesi, l 6.00 Sc Anchony's Chruch, 4.00 pm 

OLE EDWARD ANTONSEN 

• Ole Edward Antonsen 1 962 yılında 
Hamar/Oslo'da dogdu. Beş yaşında 
trompet çalmaya başladı, on yaşından 
itibaren Oslo'da Norveç Devlet 
Müzik Akademisi'nde Prof. Harry 
Kvebaek ile egitim gördü ve 1 982'de 
üstün başarı diploması ile mezun 
oldu. 1 982-90 yılları arasında Oslo 
Filarmoni Orkestrası'nda çaldı. Pop, 
rock ve caz topluluklarıyla yaptıgı 
turnelerin dışında Randy Crawford 
ve Rickie-Lee Jones'a eşlik etti, 
Norveç Radyo Caz Orkestrası ile 
çalıştı. Norveç dışında Orchestre de 
la Suisse Romande, Leipzig Radyo 
Orkestrası, Prag ve Atlanta Senfoni 
Orkestrası, Londra Festival 
Orkestrası, lsveç ve Norveç Kraliyet 
Oda Orkestraları ve Ingiliz Oda 
Orkestrası ile konserler verdi. Solist 
olarak lskandinav, Gothenburg ve 
Norveç Bakır Çalgılar Toplugu gibi 
birçok nefesli ve bakır çalgılar 
topluluklarıyla çalmasının yanısıra 
resitaller de vermektedir. Vladimir 
Fedoseev, Mariss Janson s, Yoel Levi, 
Walter W eller, Kent Nagano, Jeffrey 
Tate, J iri Belohlavek ve Sergiu 
Comissiona gibi şeflerle çalıştı; Ingiliz 
piyanist ve organist Wayne Marshall 
ve Norveçli piyanist Havard Gimse 
i le resitaller verdi .  Avrupa, Rusya, 
Güney Amerika, ABD ve Japonya'da 
turneler yaptı; Bratislava, Flandern, 
Bergen ve Oslo Oda Müzigi gibi 
birçok festivale katı ldı. Norveçli Arne 
Nordheim ve Belçikalı Will i Soenen 
gibi çagdaş besteciler onun için 
eserler yazdı. 
Norveç'te ve uluslararası 
yarışmalarda birçok ödül kazanan 
Antonsen, 1 987'de Cenevre'de CIEM 
yarışmasında 32 yıl sonra birinci l ik 
alan i lk sanatçı oldu (bu ödül en son 
1 955'de Maurice Andre'ye verilmişti). 
1 989'da Bratislava'da UNESCO 
yarışmasını kazandı. 
EMI Classics i le kontratı olan Ole 
Edvard Antonsen Haydn, T eleman n, 
Hummel, Neruda ve Tartini'nin 



konçertolarını kaydetti; orgçu Wayn 
Marshall i le "Pulling out the stops!" 
adlı bir resital diski doldurdu. Rock'a 
dayalı "Tour de Force" adl ı  diski ise 
Norveç'te 100.000 adetin üstünde 
sattı. Honegger, Françaix ve Jol ivet 
gibi bestecilerin solo trompet ve 
trompet/piyano eserlerini içeren ilk 
solo CD'sini 1 989'da Simaz firması 
için doldurdu. 
Sanatçının gelecekteki projeleri 
arasında Dresden Filarmoni ve Prag 
Senfoni orkestralarıyla konserler, 
lsrail Oda Orkestrası'yla Almanya 
turnesi, Mariss Jansons, Mikhail Rudy 
ve Berlin Filarmoni ile Şostakoviç'in 
piyano ve trompet için 
konçertosunun kaydı ve Marshall i le 
birlikte Japonya, Kanada ve 
Almanya'daki resitalieri yer 
almaktadır. 

• O le Edward Antonsen was born in 

Hamar, Os lo in ı 962 . He s tarred 

playing the c rumpet at the age of fıve 

and from ten studied with Prof. Harry 

Kvebaek at the Norwegian State 

Academy of Music in Oslo. In 1 982 he 

was awarded a diplama wir h the highest 

distinction. Between 1 982 and ı 990 he 

was a member of the Oslo Philharmonic 

Orchestra. He has toured as soloisr with 

pop, rock and jazz bands and played 

wirh Randy Crawford, Rickie-Lee Jones 

and the Norwegian Radio Big Band. 

Outside Norway, he has performed wirh 

many orchestras, including the 

ürehestre de la Suisse Romande, the 

Leipziger Rundfunkorchester, the 

Prague and Atianca Symphony 

Orchesrras, the London Festival 

Ürehescra and the Royal Swedish, 

Norwegian and English Chamber 

Orchesrras. He gives many sola recirals 
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in addition to  appearing as solaise with 

many wind and brass ensembles, 

including the Scandinavian Brass 

Ensemble, the Gothenburg Brass Band 

and the Norwegian Brass Ensemble. 

Conductors with whom he has appeared 

include Vladimir Fedoseev, Mariss 

Jansons, Yoel Levi, W alter )\V eller, 

Kent Nagano, Jeffrey Tate, ]iri  

Belohlavek and Sergiu Comissiona. 

Recital partners include the British 

pianisr and organise Wayne Marshall 

and the Norwegian pianist Havard 

Gimse. Antonsen has toured in Europe, 

Russia, South America, USA and ]apan. 

He has performed in many international 

festivals, such as Bratislava, Flanders, 

Bergen and Oslo Kammermusik. 

Contemporary compasers who have 

written pieces especially for h i m  

include the Norwegian Arne Nordheim 

and the Belgian Will i  Soenen. 

Antonsen has received many prizes in  

Norwegian and international 

competitions. In ı 987 he was awarded 

fırst prize in the CIEM Competition in  

Geneva, the fırst occasion on which this 

prize had been awarded in thirry-two 

years (the previous recipient was 

Maurice And re in ı 95 5 ) . In ı 989 he 

won the UNESCO Competition i n  

Bratislava. 

Ole Edvard Antonsen has a eecording 

conrracr wirh EMI Classics. His 

recordings include concerros by Haydn, 

Telemann, Hummel, Neruda and 

Tarrini and a duo recital disc with the 

organise Wayn Marshall entitled 

"Pulling out the stops!" .  His rock

inspired eecording "Tour de Force" has 

sold over 1 00.000 copies in Norway. 

Antonsen's fırst sola CD was released 

under the Simaz label in ı 989. This 

eecording included contemporary music 

for trumpet solo and for trumpet and 

piano by various composers, including 

Honegger, Françaix and ]oliver. 

Ole Edvard Antonsen's future projeers 

include concerrs with the Dresden 

Philharmonic and Prague Symphony 

Orchestras, a tour of Germany wirh the 

Israel Chamber Orchestra, a eecording 

of the Shostakovich Piano-Trumper 

Concerro No. 1 with Mariss Jansons, 

Mikhail Rudy and the Berlin 

Philharmonic and duo recitals wirh 

Marshall in ]apan, Canada and 

Germany. 

WAYNE MARSHALL 

• Manchester'de Chetham 
Okulu'nda egitim gören Wayne 
Marshall, 1 978'de Manchester 
Katedrali'nde org çalmaya başladı. 
1 979'da Kraliyet Müzik Koleji'ne 
girerek Nicholas Danby ile org, 
Angus Morrison i le piyano ögrenimi 
gördü; org ve piyano dallarında çeşitli 
ödüller alarak 1 983'de mezun oldu. 
Bir süre organist olarak St. George 
Şapel'inde çalıştıktan sonra Avusturya 
Hükümetinden aldıgı bursla Viyana 
Müzik Yüksek Okulu'nda altı ay org 
egitimi gördü. 
Özellikle Fransız romantik 
bestecilerin yer aldıgı geniş ve çeşitli 
bir org repertuarına sahip olan 
Marshall ayrıca dogaçlama, beste, 
orkestra şefligi ve cazla da 
ilgilenmektedir. 1 986'da 
Glyndebourne Festivali'nin opera 
prodüksiyonu olan "Porgy ve Bess"de 
Jasbo Brown rolünü oynadı, 
orkestrada piyano çaldı ve koro şef 
yardımcıl ıgı yaptı. Aynı eserin 1 992'de 
Kraliyet Operası/Covent Garden'da 
salınelenmesine konuk koro şefi 
olarak katı ldı. 1 988'de Henry Wood 
Promenade konserlerinde Poulenc'in 
org konçertosunu çaldı. Simon Rattle 
ve Birmingham Şehir Orkestrası 
eşliginde "Rhapsody in Blue" ile Paul 
Whiteman'ın caz düzenlemelerini 
seslendirdi. Liverpool Kraliyet 
Filarmoni/Libor Pesek, Kraliyet 
Filarmoni ve BBC Senfoni ile çaldı ;  
Cleveland Orkestrası i le Gershwin'in 
piyano konçertosunu seslendirdi. 
Salzburg, Linz ve Ingiltere'deki birçok 
festivalde Cole Porter, Gershwin, 
Noel Coward ve lrving Berl in' in ses 



ve piyano bestelerini içeren resitaller 
verdi. Orkestra şefi olarak 1 990 
Harrogate Uluslararası Festivali'nde 
Wilfred Joseph'in "Al ice Harikalar 
Diyarında" operasının dünya 
prömiyerini yön etti. 1 99 1  /2'de 
Andrew Parrott ve Taverner 
Consort i le ABD ve Kanada'da turne 
yaptı, Winnipeg Senfoni ile konser 
verdi; City of London Sinfonia, Ulster 
Orkestrası i le "Batı Yakasının 
Öyküsü"nü yönetti. 1 993/4'deki bazı 
etkinlikleri arasında Norveçli 
trompetçi Ole Edvard Antonsen i le 
Münih, Barselona ve Almanya'da 
konserler; Londra, Belfast, Bath 
Festivali, Perugia, Orvieto ve ABD'de 
org resitalleri, soprano Maureen 
Brathwaite ile Ingiltere ve Fransa'da 
turne, Mariss Jansons ve Oslo 
Filarmoni ile Oslo ve Madrid'te 
konserler; Bournemoth Senfoni ve 
lskoç Kraliyet Ulusal Orkestrası şef 
ve solistliği, piyanist ve düzenlemeci 
olarak Birmingham Çağdaş Müzik 
Grubu ve ünlü Amerikalı klarnetçi 
Richard Stoltzman ile konserleri yer 
aldı. 1 995'de Dallas, Toronto ve 
Winnipeg Senfoni Orkestraları 
konserlerine solist olarak katı ldı; 
Simon Rattle ve Berlin Filarmoni i le 
ünlü Waldbühne konserinde çaldı. 
Yaptığı birçok kayıt arasında 
"Rhapsody in Blue" (Virgin Classics), 
org müziğini içeren bir solo albüm 
(EMI), John Mauceri ve Hol lywwod 
Bowl Orkestrası i le Gershwin'in 2. 
Rapsodisi'nin özgün fi lm müziği kaydı 
(Phi l ips), Ole Edvard Antonsen ile bir 
trumpet/org diski (EMI) 
bulunmaktadır. Ayrıca ilerde yapacağı 
kayıtlar arasında M ari ss Jansons ve 
Oslo Filarmoni ile Saint-Saens'in 
orglu 3. Senfonisi, Antonsen i le ikinci 
bir albüm, şef/solist olarak 
Gershwin'in orkestra ve solo piyano 
için tüm besteleri, bir org ve bir caz 
piyano albümü yer almaktadır. 

• Wayne Marshall was educared ar 

Cherham's School, Manchester. In 1 97 8  

he became an organ scholar ar 

Manchester Carhedral and in 1 97 9  

entered the Royal College o f  Music 

where he srudied organ wirh Nicholas 

Danby and piano wirh Angus 

Morrison. He graduared in 1 983,  

having won several major prizes for 
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borh organ and piano. Following his 

appointment as organ scholar ar Sr 

George" s Chapel, he rook up an 

Ausrrian Government Scholarship and 

spent six months studying the organ ar 

the Vienna Hochschule. 

Wayne Marshall compiles his 

programmes from a wide and varied 

reperroire, wirh a parricular preference 

for rhe French Romantics. H is other 

musical activities include 

improvisarion, composirion, 

conducring and jazz. In 1 986 he 

appeared as Jasbo Brown in rhe 

Glyndebourne Festival opera 

producrion of "Porgy and Bess", in 

which he also played orchesrral piano 

and acred as deputy chorus master. He 

was engaged by the Royal Opera 

House, Covent Garden, as Guesr 

Cherus Director for rheir 1 992 revival 

of this producrion. In 1 988 he played 

the Poulenc Organ Concerro ar rhe 

Henry Wood Promenade Concerrs. He 

performed "Rhapsody in Blue'" and 

Paul Whiteman jazz arrangements wirh 

the Ciry of Birmingham Symphony 

u nder Sir Simon Rarrle. He has 

appeared wirh rhe Royal Liverpool 

Philharmonic and Libor Pesek as well 

as wirh the BBC Symphony ürehescra 

and rhe Royal Philharmonic. He 

performed rhe Gershwin Piano 

Concerro wirh rhe Cleveland Ürehescra 

and has given voice and piano recirals 

wirh duo parrners in a reperroire 

including Cole Porrer, Gershwin, Noel 

Coward and Irving Berlin ar leading 

UK fesrivals, Salzburg and Linz. He 

conducred the world premiere of 

Wilfred Joseph's opera '"Alice in 

Wonderland'" for rhe 1 990 Harrogare 

International Festival. The 1 99 1 12 

season included concerrs wirh Andrew 

Parrorr and the Tavemer Consorr in rhe 

USA and Canada; a solo engagement 

wirh Winnipeg Symphony; a 

conducring engagement wirh rhe Ciry 

of London Sinfonia, rhe Ulsrer 

Ürehescra and a producrion of "W esr 

Side Srory'" .  1 993/4 included recirals 

with the Norwegian rrumpeter Ole 

Edvard Antonsen in Munich, Bareelona 

and Germany; solo organ recitals in 

London, Belfast, the Bath Festival, 

Perugia, Orviero and the USA; recitals 

with the soprano Maureen Brathwaire 

in the UK and France; concerrs in Oslo 

and Madrid wirh Mariss Jansons and 

the Oslo Philharmonic. He has also 

appeared as conducror/soloist wirh rhe 

Bournemourh Symphony and the Royal 

Scorrish National Orchesrra and 

fearured as pianisr and arranger with 

rhe Birmingham Contemporary Music 

Group and the famous American 

clarinerrist Richard Srolrzman. In 1 995 

Wayne Marshall appeared as soloisr 

w ith the Dallas, Toronro and 

Winnipeg Symphony Orchesrras. He 

played with Sir Simon Rarrle and the 

Berlin Philharmonic in the famed 

Waldbühne concerr. 

Wayne Marshall 's recordings include 

"Rhapsody in Blue" (Virgin Classics), a 

solo al bum of virruoso organ music 

(EMI), rhe original soundtrack version 

of Gershwin"s Second Rhapsody wirh 

John Mauceri and rhe Hollywood Bowl 

Orchesrra (Phil ips) and an 

organ/crumpet eecording wirh Ole 

Edvard Antonsen (EMI).  His future 

recording plans include Sainr-Saens' 

Third Symphony (Organ Symphony) 

wirh Oslo Philharmonic and Mariss 

Jansons, a second album wirh 

Anronsen; as borh conducror and 

soloisr in the complere Gershwin 

reperroire for orchescra and solo piano; 

an organ disc and a jazz piano al bum. 

Defaye: Prelüd No. 1 

Trompet ya da trombon ve org için 
birçok beste yazan Fransız besteci 
Jean Michel Defaye'nin bu alanda en 
tanınmış eseri "Danse Sacree et 
Danse Profane"dan sonra 
prelüdleridir. Özell ikle No. l 
Prelüd'de güçlü caz ritmi çağdaş 
biçimde işlenir; fazla sesli ve abartı l ı  
gelişen prelüd hiç umulmayan bir 
sona ulaşarak şaşırtır. 

Eben: Pencereler 

Çekoslovakya'nın Zamberk kentinde 
doğan Petr Eben, I I .Dünya Savaşı 
sırasında ülkesinin Almanlar 
tarafından işgalinde müzik eğitimine 
ara vermek zorunda kalmış, hatta 
savaşın son iki yıl ını da Buchenwald 
esir kampında geçirmiştir. 1 948'de 
yeniden Prag Müzik Akademisi'ne 
girmiş, piyano ve bestecilik eğitimini 
tamamlayarak 1 954'de mezun olmuş, 
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daha sonra Prag Üniversitesi Müzik büyük ün kazandıran dogaçlama org sahnelemiş ( 1 677), Roma'da Coreili 
Egitim kürsüsünün başına geçmiştir. çalışlarını sürdürdü, hem de çok kez - ve Pasquini'nin oratoryolarını 
Yaşadıgı çevre dolayısıyla daha çok aynı kilisede koro orgçusu olan- yönetmiş ( 1 678), Napeli'de kurdugu 
Ortaçag ve Rönesans sanatı i le Gabriel Faure ile yarışarak ... 90 yaşında opera grubuyla 1 678-82 arasında 
ilgilenen Eben ilk eserlerini o stilde yerini ögrencisi Mareel Dupre'ye kendi opera ve oratoryolarını 
bestelemiş, i lk konçertosunu da org bırakarak çekildigi zaman bir bale, bir yorumlamış, 1 686'da Prens 
için (Sinfoni Gregoriano) yazmıştır. opera, sekiz sahne müzigi, dini ve Bisignano'nun hizmetine girmiş ve 
Önemli org eserleri arasında Pazar dindışı pekçok koro eseri, beş senfoni, 1 692'ye kadar Pistoia Katedrali'nde 
Müzigi ( 1 958), Laudes ( 1 964), Koral çeşitli orkestra eserleri; piyano, orkestra yöneticil igi yapmıştır. 
Prelüdler ( 1 97 1  ), Koral Fantezi ler viyolonsel, arp konçertoları, birçok A. Cesti'nin ( 1 623-69) öğrencisi 
( 1 972), Fa u st Sahneleri ( 1 976), org ve oda müzigi, solo piyano parçaları, oldugu için kantatlarında onun etkisi 
vurma çalgılar için Patmos süitler ve dogal olarak solo org için olan Viviani'nin enstrümantal eserleri 
Manzaraları ( 1 985), Buxtehude'ye süitler, küçük parçalar, sekiz sonat ve de ltalyan stilinde olmakla birlikte 
Saygı ( 1 987), Iyi Kral Wenceslas on senfoni bırakmıştı. Alman ve Avusturya etkileri sezilir. 
üzerine Varyasyonlar ( 1 986), org ve Albert Schweitzer i le Bach'ın tüm org 1 678'de Roma'da besteledigi Op.4 "4 
trombon için Envokasyonlar ( 1 988) eserlerinin i lk beş cildini de yayına Capricci armonici da chiesa e da 
ve 1 8. Istanbul Festivali'nde hazırlayan Widor org için on senfoni camera et sonata" (Kil ise ve Oda 
seslendirilen Mütasyonlar yer alır. bestelemiştir: Bunlar 1 876'da yazdıgı sti l inde 4 Armonik Kapriçyo ve 
Pencereler (Okna), ya da Chagall Op.30 (No. l -4) dört senfoni ile, Sonat) adlı eserinde de bir solo 
Vitrayları adıyla anılan eserini 1 976'da 1 880'de besteledigi Op.42 (No.S-8) kantat benzetimi öngörülmüştür. Bu 
trompet ve org için yazan Eben, dört senfoniden başka Gotik ( 1 895) dizide yeralan bestelerin bazıları 
burada Rus asıllı Fransız ressam Marc ve Ro main ( 1 900) başlıklı iki keman, bazıları da sürekli bas (org) 
Chagall'ın dört pencere vitrayini konu senfoniden oluşur ... Org Senfonisi'nin eşlikli trompet için yazılmıştır. 
alır. Bale dekorları da ünlü olan, Assy yaratıcısı olan Widor'un, orgu kendi Çoğunlukla parlak majör tonalitenin 
ve Metz katedrallerinin, Küdüs içinde bir orkestra gibi görerek öngörüldüğü sonatlar genellikle dört 
sinagogunun vitraylarının yanısıra yazdıgı bu berrak ve orkestral kısa bölümden oluşur. Zarif ve çekici 
Metropolitan ve Paris opera renkteki senfoniler altı veya yedi kısa havada olan bu eserlerden No.2 Do 
binalarının duvar ve tavan resimlerini bölümden oluşan süit benzeri Majör Sonat özellikle canlı yapıdadır. 
de yapan Chagal l'in "Mavi, yeşil, eserlerdir. Marş, Scherzo, Pastoral 
kırmızı ve altın" vitraylarını canlandıran gibi isimler alan bölümlerden oluşan 

Langlais: 3 Koral 
Eben eserinin sonuna, Çaykovski'nin bu senfonilerin bazı bölümleri çok 
1 8 1 2  Uvertürü'nde kullandıgı bir Rus popüler olmuştur: 1 .  Senfoni'den La Fontenelle'de dogan Fransız 
ortodoks ilahisini de eklemiş. Marş, 4. Senfoni'den Andante organist ve besteci Jean Langlais Paris 

cantabile, S. Senfoni'den Toccata ve Konservatuarı'nda Mareel Dupre'nin 

Widor: Al legro vivace Varyasyonlar, 6. Senfoni'den Allegro org ögrencisi olmuş, 1 930'da birincil ik 
ve 7. Senfoni'den Final bölümü ödülü kazanmış, Paul Dukas'dan 

Lyon'da doğan, Paris'te ölen Fransız Allegro vivace ... kompozisyon dersleri almış ve bu 
orgçu, besteci, öğretmen Charles 7. Senfoni'nin kararlı ve neşeli dalda da 1 932'de, birincilige deger 
Marie Widor'un Macar asıllı dedesi ve (AIIegro deciso) tempodaki bu fınali, görülmüştür. Gözleri görmeyen 
babası org yapımcısıydı. Babasından St. Suplice'in beş klavyeli orgu için Langlais, org yorum ve doğaçlamada 
org ögrenen Widor 1 1 yaşında Lyon yazı ldıgından, yorumcuya büyük da birincilik elde ederek St. Pierre de 
Lisesi organisti oldu; daha sonra güçlükler yaratan bir yapıdadır. Montrouge kilisesine organist olarak 
Brüksel' e giderek Fetis'den 3/4'1ük ölçüdeki bu virtüoz fınal, aşırı atanmıştır. Ayrıca kompozisyon, org, 
kompozisyon, Lemmens'den org gösterişli anlardan çok sakin Palestrina ve Bach'ın koro müzigi 
dersleri aldı. Önce on yıl Lyon'da St. bölmelere de dönüşerek heyecan yönetimi dersleri de veren Langlais, 
François kilisesinde çalan Widor, verici biçimde sona erer; bu arada 1 945'te Cesar Franck ve Charles 
1 870'de Paris'te St. Suplice'de görev çanların çalışı da bir dizi Tournemire'den sonra Ste. Clotilde 
alarak 64 yıl organistlik yaptı. Bu modülasyonla (tonalite degişimleriyle) Katedrali organisti olmuştur. 1 952'de 
yıllarda çeşitli eserler de yazdı. canlandırılır. ilk kez Amerika'ya gitmiş, daha sonra 
1 890'da Cesar Franck'ın ölümü bu ülkeyi sıksık ziyaret ederek 
üzerine Paris Konservatuarı'nda org 

Viviani: Sonat resitaller ve dersler vermiştir. 
dersleri, altı yıl sonra da kompozisyon Amerikalılar için pekçok beste yapan 
dersleri verdi. Orgta Charles ltalyan besteci ve kemancı -organist Langlais, T ournemire'in org müzigi 
T ournemire, H. Libert, Albert Antonio Viviani'nin altı yaş küçük geleneğinde kalmış, ayrıca Gregoryen 
Schweitzer, Mareel Dupre, bestecilikte kuzeni- Giovanni Buonaventura temaları üzerinde çalışmıştır. Dine 
G. Dupont, Arthur Honegger ve Viviani Floransa'da doğmuş, lnnsbruck bağlı l ıgı nedeniyle bu alanda koraller, 
Darius Mi lhaud gibi ögrenciler sarayında müzik direktörlügü yapmış mesler yazan Langlais dindışı önemli 
yetiştirdi; St. Suplice kilisesinde ona ( 1 656- 1 660). Venedik'te operalarını eserler de vermiştir. Solo org için 
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1 934'den sonra pekçok parça, süit, bunların çotunu da plata sekizi şöyle sıralananıyor: No. l La 
poem, koral, şarkı, eskiz, senfoni doldurmuştur. l ik bestelerini 1 908'de Majeste (Büyüklük) Re Majör; No.2 La 
besteleyen Langlais'in org eşlitinde yayınlamaya başlayan Sonnet'nin Grace (Zarifl ik) Re Majör; No.3 La 
dörtlü, üçlü çalgı grupları dışında önemli eserleri Op. l Konser Vaillance (Cesaret) Re Majör; No.6 
trompet, obua, flüt gibi üfleme Varyasyonları, Op.3 Sonbahar Şiirleri, L'Amour (Aşk) Mi Bemol Majör; No.7 
çalgıları içeren eserleri de vardır. Op.S Org için 1 2  Parça, Op.7 1 2  La Vigilance (Sebatkarlık); No.8 La 
1 973'de trompet (ya da obua veya Konser Etüdü ve Sözsüz Romans, GaillarWse (Taşkınl ık) Fa Majör; No.9 
flüt) ve org için yazdıtı Yedi Koral lntermezzo gibi parçalardır. Onun La Douceur (Tatlılık) Fa Majör; No. l O 
bunların en önemlilerindendir. 1 908'de yayınladıtı Op. l Mi Minör La Generosite (Cömertlik) Do Majör. 
Özellikle büyük katedrallerde çok iyi Konser Varyasyonları (Variations de 
tınlayan bu büyüleyici koral lerden Concert) adlı solo org parçası hem 

Martin i: T occata 
No. l atırca (Andante), No.4 orta yorumcu, hem de org için gerçek bir 
hızda (Moderato), No.7 hızlı ve canlı test olarak kabul edil ir. Org çalışta Bologna'da yaşayan ltalyan müzik 
(AIIegro vivo) tempodadır. her yönü deneyen bu parlak parçada yazarı, besteci ve ötretmen Giovanni 

özellikle pedal kullanımında üçlü ve Battista Martini, ölümünde " 1 8. 

Grieg: l ne�i Ça�ırış dörtlü akorları duyurmak bakımından yüzyıl ın en önemli müzik adamı" diye 
yorumcuya güç görevler yükler. yazılmasına karşın bugün bir-iki 

1 868 yazını ailesi ile birlikte bestesi ve 1 7.000 ciltlik kitaplıtı ile 
Landas'deki kır evinde geçiren 

T eleman n: 8 Marş anıl ır. Keman, viyolonsel, şan ve 
Norveçli ünlü besteci Edvard Grieg kompozisyon dersleri almasına karşın 
Op. l 8  Şarkılar'ını yeni tamamlamıştı. Solo org için koroların giriş müzikleri, 1 72 1  'de, I S  yaşında papaz olmaya 
Bu arada eline, L.M.Lindeman'ın "Eski küçük fügler besteleyen Alman Georg karar verince bir Fransisken 
ve Yeni Kuzey Dat Şarkıları" adlı tarihi Philipp Telemann büyük Bach' ın manastırına gönderilmiş, daha sonra 
Norveç halk ezgileri koleksiyonu geçti; çatdaşı olarak ondan 2 1  yıl fazla kiliselerde organist olarak görev 
böylece ülkesinin halk ezgilerine yeni yaşamış, dört yaşında öksüz kalarak almış, 1 72S'de Bologna San Francesco 
bir bakış açısı kazanan Grieg, bu ailesi tarafından hukuk ötrenimi kil isesinin orkestra şefi olmuştur. 
şarkılardan 2S tanesini solo piyano için yaptın lmasına karşın en verimli Yaşamının sonuna kadar orada kalan 
düzenledi. 1 869'da bunları Op. l 7  bestecilerden biri olmuştur. 40 ve bu nedenle Padre (Peder) lakabıyla 
olarak tamamlayarak, ertesi yıl Opera, 44 pasyon, 72 kantat, çeşitli tanınan Martini, genç Mozart'ı konuk 
Sergen'de yayınladı. Bu şarkıların 22 çalgılar için konçertolar, 600 üstünde etmiş, J .Ch.Bach, Bertoni, Gretry, 
numaralısı, Norveçce adıyla "So Lokka orkestra müziti. pekçok oda müziti Jommelli, Naumann gibi yüz kadar 
me over den myra" ya da datlarda ve sonat yazan T eleman n, 1 2  yaşında ötrencisine genellikle kontrpuan 
inekleri çatırışı canlandıran "lneti i lk operasını bestelemiş, 2 1  yaşında dersi vermiş ve giriş sınaviarına 
Çatırış" adlı lirik şarkı, uzaklarda -annesinin izniyle- i lk müzik görevi hazırlamıştır. 1 770'de onu ziyaret 
yankılanan kısa pastoral ezgisiyle bize olan organisılite başlamış, müzik eden Ingiliz müzik yazarı Surney'in 
bu doga manzarasını yansıtır. Bu ezgiyi toplulukları kurmuş, Avrupa'yı karış anlattıtı zengin kitaplık ve ünlü 
Norveçli trompetçi Antonsen, Wayne karış gezmiştir. Yaşadıtı sürece bestecilerin portreleri, tüm 
Marshall ile birlikte düzenlemiş. Almanya'nın en ünlü, en büyük müzikçiler, Avrupalı hükümdarlar ve 

bestecisi olarak kabul edilen T elemann papalar ile yazışmalarını içeren 6000 

Dü�ün M arşı 1 72 1  'de yerleştiti Hamburg'ta önemli kadar mektup ölümünden sonra 
eserlerini yazmış, kentin halk kurulan "Civico Museo Bibliografıco 

Antonsen ve Marshall'ın konserlerini düzenlemiş, beş ayrı Musicale" adlı Bologna müzesinin 
düzenledikleri ikinci ezgi yine kilisenin müzik d irektörlütünü çekirdetini oluşturmuştur. 
Norveç'in Nordmore i l inden alınmış yürütmüş, Hamburg operasını Günümüzde genellikle Alman asıllı 
ve Norveç'in fıyordlarla derin yönetmiş, hem de eserlerini Johann Paul Martini'nin (Martini il 
biçimde yarılmış batı kıyısında, yayınlamıştır. Tedesco, 1 74 1 - 1 8 1 6) Plaisir d'Amour 
Kristiansund'un I S  kilometre Onun 1 728'de Hamburg'ta, sürekli adlı, çok ünlü aşk şarkısının bestecisi 
güneyindeki bu bölgenin neşeli bas eşlitinde iki çalgı için -o zamanın sanılan Martini 1 000 kadar kanon, 
geleneklerini yansıtır. Orgun, modası olan- Fransızca "Marches pekçok oratoryo, 24 sinfonia, 1 2  
yürüyüşü vurgulayan akorları Hero"iques" ya da " 1 2  Marş" başlıtıyla konçerto, klavyel i  çalgı için 96 sonat, 
eşiitindeki törensel ve çekici "Dütün yayınladıtı eserini, günümüzün ünlü çeşitli org parçaları yazmıştır. Onun 
Marşı", Norveç köylerindeki bu Fransız organisti, I S. Uluslararası bu programda dinleyecetimiz virtüoz 
sevinçli olayı duyurmaktadır. Istanbul Festival i'ne katı lan Marie- yapıdaki T occata'sı, organist Marie-

Claire Alain, kahramanlık çalgısı olan Claire Alain tarafından "20 

Bonnet: Varyasyonlar trompet ve org için düzenlemiştir. Composioni originali per Organo" 
Trompete, tüm yönleriyle kendini (Org için 20 orijinal Beste) başlıklı 

Fransız organist Joseph Bonn et sergileme olanatı veren bu 1 2  dizisinden seçilerek trompet ve orga 
yalnızca çalgısı için bestelemiş ve marştan bu programda dinleyecetimiz uygulanmıştır. 
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ORKESTRA KONSERLERi - ODA MÜZiG i - RESiTALLE R ORCHE STRA S - CH A M B E R  r.n·sıc - R EC I T A LS 

ULUSLARARASI KARADENIZ ODA ORKESTRASI 
--

BLACK SEA INTERNATIONAL CHAMBER ORCHESTRA 

Katkılarmdan dolayt TEKFEN HOLDİNG A.Ş.ne tefekkiir ederiz. 
\Ve are grateful to TEKFEN HOLDING A.Ş. for their contrilmtiom. 

Prof. SAl M  AKÇIL 

• Saim Akçıl I .B. Konservatuarı'nı 
Ekrem Zeki Ün'ün keman sınıfından 
1 959'da bitirdi. Daha sonra Roma'da 

SAlM AKÇIL. şef conductor -------------------------------1 Santa Cecilia Konservatuarı'nda 
ALEKSANDER KORNEYEV, flüt flute Vittorio Emanuele'nin Master 
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----------l kurslarına katıldı. Egitimini daha sonra 

OLEG TCHEBOTOUROV, keman violin 

Arcangelo Coreili ( 1 65 3 - 1 7 1 3 )  

Konçerto Grosso, Sol Minör Op.6 No.S (Noel Konçertosu) 
Concerto Grosso in G Minor, Op.6 No.S (The Christmas Concerto) 

· Vivare-Grave · Allegra · Adagia-Ailegra-Adagia · Vivace · Allegra · Larga (PaJtarale) 

Johann}oachim Quantz ( 1 697-1 773) 

Flüt Konçertosu, Sol Majör Flute Concerro in G Major 
· Allegra · AriaJa e meJta · Allegra Vivace (Pmta) 

Gioacchino Kossini ( 1 792- 1 868) 

Sonat No.S, Mi Bemol Majör Sonata No.5 in E Fiat Major 
· Allegra vivace · A ndantino · Allegretta 

Ara lmermission 

Andrejolivet ( 1 90 5 - 1 9 74) 

Flüt Konçertosu Flute Concerto 
· A ndante cantabi/e-Allegra Jcherzanda · Larga · Allegra riJa!uto 

Alfred Schnittke ( 1 934) 

2 Keman, Klavsen ve Yaylı Çalgı lar için Konçerto Grosso No. l 
Concerto Grosso No. I for 2 Violins, Harpsichord and Strings 

· Preludia-A ndante · Tarcata-A/!egra . Reritativo-Lenta . Cadenza . Randa-Agitata . PaJt!udia 

1 6.6. 1 996, I 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

Köln Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. 
lgor Ozim i le sürdürdü ve 1 968'de 
mezun oldu. Andre Gertler 
(Salzburg), Max Rostal (Köln), Lucas 
David (Detmold) ve Tibor Varga i le 
de çalıştı. 1 96 1 -7 1  yılları arasında 
Roma ve Venedik'te Franco 
Ferrara'nın yönettigi Uluslararası 
Gençlik Orkestrası, Hagen Şehir 
Orkestrası (Almanya), Köln ve Ren 
Oda Orkestraları i le Mi lane'da 
1 Pommeriggi Musicali Orkestrası'nda 
konsertmayster ve solist olarak 
görev yaptı. Daha sonra Istanbul 
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
( 1 97 1 -73), Almanya'da Konstanz
Bodensee Senfoni Orkestrası ve 
Hol landa'da Friesland Senfoni 
Orkestrası'nda konsertmayster 
olarak çalıştı. 
1 98 1  'de Türkiye'ye dönen Saim 
Akçıl, Istanbul Devlet 
Konservatuarı'nda ögretmenlige 
başladı. Avrupa, ABD, Orta Dogu ve 
Balkan ülkelerinde orkestralar 
eşliğinde konserler ve resital ler verdi; 
Tibor Varga (lsviçre), Sorrento 
(ltalya), Istanbul ve Varna 
festivallerine katı ldı. Kiev Devlet 
Müzik Akademisi ve Kiev Devlet 
Operası birinci şefi Prof. A Vlasinko 
i le orkestra şefliği çalıştı; Romanya'da 
uluslararası şefl ik  kursuna katı ldı. 
Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, 
Kırgızistan, Gürcistan, Romanya, 
Bulgaristan, Kıbrıs ve ltalya'da 
fılarmoni ve oda orkestralarını 
yönetti. Karadeniz Ekonomik lşbirligi 
Anlaşması'na dahil olan ülkelerin 
müzisyenlerinden oluşan Karadeniz 
Uluslararası Oda Orkestrası i le 
Borusan Oda Orkestrası'nı kurdu. 
1 995'de Bari-Andria'da (ltalya) 
yapılan S. Uluslararası Keman 



Yarışması'nda jüri başkanlıgı yaptı. 
1 988 yı l ında profesör olan Saim 
Akçı l ,  halen MSÜ Devlet 
Konservatuarı ögretim üyesi ve 
Yaylı Çalgı lar Anasanat Dalı 
başkan ıd ır. 

• Saim Akçıl studied in rhe violin class 

of Ekrem Zeki Ün ar rhe Istanbul 

Municipaliry Conservacoire, from 

which he graduared in 1 959.  He 

followed rhe Master class of Vittorio 

Emanuele ar rhe Sanra Cecilia 

Conservacoire in Rame, conrinuing his 

studies wirh Prof. lgor Ozim ar rhe 

Hochschule für Musik, Cologne, from 

which he graduared in 1 968. He alsa 

worked wirh Andre Gerder (Salzburg), 

Max Rosral (Cologne), Lucas David 

(Dermold) and Tibor Varga. From 

1 9 6 1  to 1 97 1  he worked in Rame and 

Yenice wirh rhe International Yourh 

ürehescra conducred by Franco Ferrara, 

rhe Hagen Ciry Orchesrra, rhe Kölner 

Kammerorchesrer, rhe Rheinisches 

Kammerorchesrer and I Pommeriggi 

Musicali di  Milana as leader and 

soloisr. He was rhe fırsr violin for rhe 

Istanbul Srare Opera and Baller 

ürehescra from 1 97 1  co 1 97 3 as well as 

wirh rhe Südwesrdeurscher 

Philharmonie ( 1 97 3-76), Germany, and 

rhe Frysk-Orkesr ( 1 976-8 1 )  i n  

Leeuwarden, Holland. H e  returned to 

Istanbul in 1 98 1  and raughr ar the 

Istanbul Srare Conservacoire. 

Saim Akçıl has performed wirh 

orchesrras and given recirals in Europe, 

rhe USA, rhe Middle East and rhe 

Balkans, and played ar Tibor Varga 

(Swirzerland), Sorrenro ( Iraly), İstanbul 

and Varna (Bulgaria) Fesrivals. He 

recenrly embarked on a career i n  

conducring, working wirh Prof. A .  

6 6  
Vlasinko, the chief conduccor o f  rhe 

Kiev Srare Music Academy and rhe 

Kiev Srare Opera. He alsa parricipared 

in an international conducring course 

in Romania. He has conducred 

philharmonic and chamber orchesrras 

in Turkey, Russia, Ukraine, 

Kazakhisran, Kirgizhisran, Georgia, 

Romania, Bulgaria, Cyprus and lraly. 

In 1 995 he was rhe presidenr of che 

jury ar rhe 5rh Inrernarional Violin 

Comperirion in Bari-Andria, I raly. 

He founded rhe International Black Sea 

Chamber Orchesrra, rhe members of 

which are all musicians belonging to 

counrries in the Black Sea Economic 

Cooperarion Treary, and rhe Borusan 

Chamber Orchesrra. Saim Akçıl was 

appoinred professor in 1 988 and 

reaches violin ar rhe Mimar Sinan 

University Srare Conservacoire as well 

as be ing rhe Head of rhe String 

Department. 

ALEKSANDER KORNEYEV 

• Aleksander Korneyev Moskova 
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Y. 
Yagudin ile flüt ve Prof. B. Kaikin i le 
de şeflik egitimi gördü. Budapeşte ve 
Berlin'de yapılan Gençl ik ve ögrenci 
Dünya Festivalleri uluslararası 
yarışmaları ile Prag'da düzenlenen 
Antonin Reicha yarışmasında ödüller 
aldı. 30 yıl kadar görev yaptıgı All
Union Radyosu Büyük Senfoni 
Orkestrası'nda Melik-Paşayev, 
Mravinski, Rozdestvenski, Kaikin, 
Svetlanov, Ferrera, Zecchi, Stokovski 
ve Abendroth gibi şeflerle çalıştı. 
Richter, David Oistrah, Oborin, 
Gi lels ve Şafran gibi ünlü solistlere 
eşl ik etti. Avrupa'n ın birçok 
ülkesinde, Japonya ve ABD'de 
konserler verdi. 
Barok'tan çagdaş müzige kadar geniş 

bir yelpazeyi içeren repertuara sahip 
olan Aleksander Korneyev'e 
Vasilenko, Krein, Vainberg, Amirov, 
Karayev ve Denisov gibi besteciler 
eserlerini ithaf etti ler. Korneyev 
ayrıca Poulenc, Martinu, Penderecki, 
Auric, Messiaen, Jol ivet, Bush, Vierne, 
Dutilleux gibi çagdaş bestecilerin 
eserlerini Rusya'da tanıtan ve 
sevdiren sanatçı oldu. 
Moskova Devlet Konservatuarı'nda 
ders veren, Uluslararası Müzisyenler 
Birl igi üyesi, Muzyka müzik yayınevi 
yönetim kurulu üyesi, Melodia plak 
şirketi sanat kurulu üyesi olan 
Aleksander Korneyev, Rusya ve diger 
ülkelerde nefesli çalgılar alanındaki 
çeşitli yarışmalarda jüri üyeligi 
yapmaktadır. 

• Aleksander Korneyev srudied flure 

wirh Prof. Y. Yagudin and conducring 

wirh Prof. B.  Khaikin ar rhe Moscow 

Srare Conservacoire. He won prizes ar 

international comperirions ar Yourh 

and Srudenr World Fesrivals in 

Budapesr and Berlin as well as ar rhe 

Anronin Reicha Comesr in Prague. For 

al most 30 years he was a member of rhe 

All-Union Radio Grand Symphony 

ürehescra where he performed under 

such conducrors as Melik-Pashayev, 

Mravinsky, Rozhdesrvensky, Khaikin, 

Sverlanov, Ferrera, Zecchi, Scokowski 

and Abendrorh. He has performed wirh 

such prominenr musicians as Richrer, 

David Oisrrakh, Oborin, Gilels and 

Shafran and has given concerrs in mosr 

of rhe European counrries, ]apan and 

rhe USA. 

Aleksander Korneyev has an eı<rremely 

rich reperroire comprising music from 

rhe Baroque co conremporary 

composers, while compasers such as 

Vasilenko, Krein, Vainberg, Amirov, 

Karayev and Denisov have dedicared 

works to him. He has also given rhe 

Russian premieres of works by modern 

compasers such as Poulenc, Marrinu, 

Penderecki, Auric, Messiaen, ]oliver, 

Bush, Vierne, Duril leux. 

Aleksander Korneyev reaches at the 

Moscow Srare Conservacoire and is a 

member of rhe lnrernarional 

Associarion of Musicians, the edi corial 

board of the Muzyka publishing house 

and the arristic council of the Melodia 

recording company, as well as being a 
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jury member of numerous national and and Portugal. He taught in the string Ekonomik I l işkiler Kurulu'nın (DEIK) 
international wind-insrrunıents instrument department of the Ki  ev desteği, Türk-Bağımsız Devletler 
competitions. Conservatoire and since 1 992 he has Topluluğu Iş Konseyleri Başkanı ve 

been on the teaching staff of the Kiev DEIK Yönetim Kurulu üyesi Ali Nihat 

ı V ADlM BORISSOV Private Music School .  Gökyiğit'in gayreti ve 1 7  fırmanın mali 
katkısıyla mümkün oldu. 

• 1 965 yıl ında doğan Vadim OLEG TCHEBOTOUROV KEI Anlaşması Deklarasyonu'nu 
Borissov, 1 984'de Kiev Devlet Müzik imzalayan Arnavutluk, Azerbaycan, 
Okulu'ndan mezun olduktan sonra • Kiev'de doğan Oleg Tchebotourov, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
1 99 1 'de Kiev Devlet Konservatuarı Moskova Devlet Gnesin Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna, 
keman bölümünü bitirdi. 1 989'da Enstitüsü'nde Prof. O. Krisa ve H. Türkiye ve Yunanistan'dan gelen 
Rusya'da All Union Ulusal Ahtiamova i le keman eğitimi gördü. 1 7  müzisyenden oluşan orkestra i lk 
Yarışması'nda yaylı çalgılar dörtlüsü Müzik kariyeri boyunca görev yaptığı konserini, 1 992 Aralık ayında 
dalında üçüncülük ödülünü aldı. Ukrayna Devlet Radyo ve TV Senfoni Antalya'da yapılan KEI Dışişleri 
1 99 1 'de Kenkrade (Hollanda) Orkestrası, Ukrayna Ulusal Senfoni Bakanları toplantısında verdi. Bunu 
Uluslararası Oda Müziği Festivali'ne Orkestrası ve Ukrayna Oda daha sonra Ankara, Uluslararası 
katı ldı. E. Carlyss'in Uui l l iard Orkestrası'nda Rostropoviç, Turçak, Istanbul Müzik Festivali, Kief, Tiflis, 
Dörtlüsü), D. Schebalin'in (Borodin Kondraşin, Tretyakov, Gluşenko, Bükreş ve Köstence'de verdikleri 
Dörtlüsü) ve A. Mihaly'nin Kitaenko ve Kofman gibi şef ve başarı l ı  konserler izledi. 
(Budapeşte Müzik Akademisi) Master solistlerle çalıştı. Bu orkestralarla Politik, ekonomik ve sosyal 
kurslarına katı ldı. 1 990-92 yılları beraber Almanya, ltalya, Fransa, kargaşanın sürdüğü bir bölgede yer 
arasında Ukrayna Devlet Senfoni lsviçre, Japonya ve ABD'de konserler alan bu 1 1 ülkenin sanatçılarından 
Orkestrası'nda ikinci konsertmayster verdi. Oleg Tchebotourov halen oluşturulan topluluk, kültür ve 
olarak görev yaptı. Daha sonra Kiev Ukrayna Devlet Opera Orkestrası dostluk yoluyla bölgede istikrar 
Oda Orkestrası konsertmaysteri olan solistidir. sağlanabileceğine bir örnektir. 
Borissov, Güney Kore, Hollanda, 
Belçika, Meksika, ABD, Almanya, • Born in Kiev, Ukraine, Oleg • The Black Sea International 

Fransa, lsviçre ve Portekiz'de Tchebotourov studied violin with Prof. Chamber Orchesrra was founded in  

resitaller ve orkestralar eşliğinde O. Krysa and H. Achtyamova at the 1 992 with the aim of creating a 

konserler verdi. 1 99 1 -94 yılları Moscow State Gnesyn Institute. He was "Cultural Area" within the framework 

arasında Kiev Konservatuarı yaylı for many years a member of the of the Black Sea Economic Cooperation 

çalgılar sınıfında ders veren Vadim Ukrainian State Radio and TV (BSEC). The project was initiated and 

Borissov, 1 992'den beri de Kiev Özel Symphony Orchestra, the Ukrainian carried on by Prof. Saim Akçıl, member 

Müzik Okulu'nda hocalık National Symphony Orchestra and the of the M imar Sinan U niversity State 

yapmaktadır. Ukrainian Chamber Orchesrra, and has Conservatoire, w ith the support of the 

worked with such conductors and Foreign Economic Relations Board, the 

• Born in 1 96 5 ,  Vadim Borissov soloists as Rostropovich, Turchak, efforrs of Mr. Ali Nihat Gökyiğit,  

graduated from the Kiev State Music Kondrashin,  Tretyakov, Gluschenko, Chairman of the Turkish-CIS Business 

School in 1 984 and completed his Ki taenko and Kofman. He has given Councils and member of the board of 

violin studies at the Kiev State performances with these orchestras in the BSEC and the spansorship of 

Conservaroire in 1 99 1 .  In  1 989 he Germany, l taly, France, Switzerland, l 7 enterprises. 

won third prize in the string quartet ]apan and the USA. At present, Oleg Cansisring of 1 7  m usicians from 

seetion of the All Un ion National Tchebotourov is a soloist of the Albania, Armenia, Azerbaijan, 

Competition in Russia. He Ukrainian State Opera Orchesrra. Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, 

partic i pa red i n the 1 99 1  Kenkrade Romania, Russia, Turkey and Ukrania, 

Chamber Music Festival in Holland . ULUSLARARASI KARADENIZ al l  countries that signed the  BSEC 

He conrinued his Master's studies ODA ORKESTRASI Declaration, the Black Sea International 

with E.  Carlyss (Juill iard Quartet), D. 
B LACK SEA I N TE RN ATIONAL 

Chamber Orchestra gave i ts fırst 

Schebal in (Borodin Quartet) and A. 
CHA M B E R  ORCHESTRA 

concert on December 1 992 i n  Antalya, 

Mihaly (Budapest Music Academy). Turkey, on the occasion of the BSEC 

From ı 990 to ı 992 he was assistant • Uluslararası Karadeniz Oda Foreign Ministers' Meeting. Other 

concert-master in the Ukrania State Orkestrası, Karadeniz Ekonomik successful concerts followed in  Ankara, 

Symphony Orchesrra and was later Işbirliği (KEI) çerçevesinde bir at the International Istanbul Music 

appointed leader of the Ki ev Chamber "Kültür Alanı" yaratılması amacıyla Festival and recently in Kiev, Tibi l isi , 

Orchestra. He has given recitals and 1 992 yıl ında kuruldu. Orkestranın Bucarest and Constanza. 

concerrs with orchesrras in South gerçekleştirilmesi MSÜ Devlet The Black Sea International Chamber 

Korea, Holland, Belg ium , Mexico, the Konservatuarı öğretim üyesi Prof. Orchestra, composed of anisrs 

USA, Germany, France, Switzerland Saim Akçıl'ın proje ve girişimi, Dış belonging to l l  countries situated in  a 



zone where political, economic and 

social unrest stili conrinues, will 

hopefully conrribute to regional 

friendship and stability in the region as 

well as to culrural inregration. 
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için, bu ithaf dolayısıyla kazanacagı 630 
Thaler ile Pfalz Ladenburg Markisi 
ünvanına kavuşamayacaktı. Bugün bu 
küçük dag kasabasının (Ladenburg) 
yanından geçenler hem Corelli'yi, 
hem de onun akl ına hiç gelmemiş 
olan bu ünvanı anımsayabi l irler ... 

Core/li: Konçerto G rosso 
-----------------1 Trio Sonat formunu geliştirip iki 

Konçerto Grosso sti l inin ltalya'da en keman, viyolonsel gibi solo çalgılara 
büyük ustası olan Arcangelo yer vererek konsertant (Concertino) 
Corei l i 'n in 1 7 1 2  yıl ından önce yazdıgı çalışı hazırlayan ve dört sesli tutti 
sanılan " 1 2  Concerto Grosso" bu grubu ile de Grosso'yu kurarak 
türün klasik bir modelidir. Ayrıca, Konçerto Grosso'yu oluşturan 
keman sonatlarının babası sayılan ve Corelli'den, besteci Georg Muffat 
keman teknigin i  geliştirerek Veracini, 1 70 l 'de kendi Konçerto 
Geminiani, Viotti gibi müzikçilerin Grosso'larının önsözünde övgüyle 
yetiştigi bir keman ekolünün bahsederek: "Onun derin anlamlı 
kurucusu olan Coreil i 'nin bu ltalyan süslemelerinin hafif Fransız 
eserlerinin ne zaman basıldıgı da uzun bale tınısıyla uyumunu daha 1 682'de 
süre tartışı lmıştır. Bu Konçerto dinledigini, konserin büyük bir 
Grosso'ları 1 850'1erde tekrar güzel l ik ve düzeni yansıttıgını, birçok 
yayınlanan F. Chrysander, ilk basım çalgıemın olaganüstü bir dakiklikle 
olarak "Roma 1 7 1 2" tarihi belirtmiş, çaldıgını, kendisinin de buna büyük bir 
buna neden olarak da Coreil i 'nin zevk ve şaşkınlıkla tanık oldugunu" 
Almanya'da Pfalz Kontu Johann belirtir. Böylece daha o yıl larda 
Wilhelm'e eserini 3 Aralık 1 7 1 2'de Corei l i 'nin bu konçertolarını 
ithaf etmesini göstermiştir. Fakat bu besteledigi anlaşılmaktadır. Op.6'da 
ithafın Coreil i 'nin elyazısı olmadıgını bulunan ve dört i le sekiz arasında 
ileri süren müzikolog Alfred Einstein, bölümlere ayrılan bu 1 2  eserin i lk 
Corei l i 'nin ölümünden sonra, sekizi "Da Chiesa" (Kilise) 
ögrencisi ve baş mirasçısı kemancı Konçertosu, son dördü de "Da 
Matteo Fornari 'nin eserleri en erken Camera" (Oda) Konçertosu 
1 7 1 3  sonbaharında Amsterdam'daki stilindedir. Ancak bunlar kilise müzigi 
yayıncı Etienne Roger'e göndermiş olmayıp, o zamanlarda Roma'nın ünlü 
olabilecegin i  iddia eder. Bu özgün Ispanya Merdivenleri'nde veya 
1 7 1 4  baskısındaki başlık ise özetle Navona Alanı'nda verilen konserlerde 
şöyledir: "Concerto Grosso'lar -Solo çalınan törensel ve sade yapıda 
iki Keman, Viyolonsel ile Kemanlar, eserlerdir. 
Viyola ve Baslardan oluşan Orkestra Coreili bu 1 2  konçertosunun 
için Prens Giovanni Guglielmo'ya ithaf hiçbirinde bölüm sayısını kesin olarak 
edilmiştir". (Burada Pfalz Kontu belirtmedigi için günümüzde, bu 
Johann Wilhelm adı ltalyanca konçertolar uzmanlara göre degişik 
yazılmıştır). Zaten oldukça varlıklı bölümlere ayrılır: Örnegin Op.6 No.8 
olan Corelli, 8 Ocak 1 7 1 3'de öldügü Noel Konçertosu da genelde altı 

bölümlü, Hans Renner'e göre sekiz 
bölümlü gösterilmektedir. Louis 
Biancoli ise baştaki degişik tempodaki 
üç bölmeyi birleştirerek birinci bölüm 
saymakta, sondaki Allegra'yu 
Pasterale (Largo) ile bir tutarak eseri 
dört bölüm olarak kabul etmektedir. 
Marina Mengelberg bu kez hem 
baştaki üç tempoyu birleştirmekte, 
sonraki Vivace i le Allegra'yu beraber 
sayarak, Pastorale'yi ayırarak yine 
dört bölüm elde etmektedir. 
Corell i 'nin, başında "Fatto per la 
notte di natale" (lsa'nın dogum gecesi 

için yazılmıştır) notu olan bu 
konçertosu "Kil ise Konçertosu" 
türündedir. Daha sade ancak törensel 
ve parlak yapıdaki eserin başilgındaki 
"ad arbitrio che si potranno 
radoppiare" (istenildigi takdirde 
katlanıp yorumlanabil ir) kelimeleri, o 
çaglarda gerektiginde kalabalık bir 
müzikçi toplulugu tarafından da 
seslendirildigini ispatlar. Gerçekten 
de müzik tarihçileri Coreil i 'nin 
Roma'daki orkestra kadrosunun I SO 
kişiye kadar yükseldigini belirtir. 
Ancak Coreil i 'nin ölümünden bir yıl 
sonra, 1 7 1 4'de yayınlanan bu 
konçertonun, Kardinal Ottoboni'nin 
siparişi üzerine 1 699'daki geceyarısı 
ayini için yazıldıgı o zamanın 
belgelerinden anlaşılmıştır. Çok 
bölümlü" oluşu da Venedik kilise 
kaneniarına benzetilen eserde, 
orkestranın "Concerto Grosso" 
(Büyük Konçerto), ya da "tutti" adlı 
büyük bölümü, birinci ve ikinci 
kemanla viyolonselin oluşturdugu 
"Concertino" (Küçük Konçerto) 
grubu ile kentrast oluşturur. Ancak 
Coreili bu kontrastiada göz boyarnayı 
düşünmemiş, saygın ve berrak bir 
anlatımla Tartini, Vivaldi ve hatta 
Bach i le Haendel'in konçertolarının 
temelini kurmuştur. Eserdeki melodik 
zenginligin ve tempoların çok 
degişmesi ise Napoli sti l i  opera 
tarzıyla, 1 6. yüzyıl ın Madrigal 
üslubunun etkisini yansıtır. 
Konçerto bir orkestra tuttisi i le 
3/4'1ük ölçüde, sert akorlarla canlı 
(Vivace) tempoda başlarsa da, altı 
ölçü sonra derin aniatımlı 4/4'1ük 
ölçüdeki geniş ve agır (Grave) 
tempoya dönüşür ... Sürdinli yaylılarda 
ve süslemesiz çalınan Grave'yi canlı 
ve neşeli (AIIegro) bölüm izler. 
Coreili'nin kontrpuan özell iklerini 
sergileyen Allegra'da solo çalgılar 
ustailkiarını gösterir ve Noel'in 
gelişini müjdeler . . .  3. Bölüm ise 
ruhani, agır (Adagio) tempoda ve Mi 
bemol majör tonda girerse de, neşeli 
ve hızlı darbelerle Al legro bölme 
tarafından kesilir; ancak yine agırlaşır, 
dinsel bir anlatım kazanır (Adagio) ... 
Bundan sonra gelen, yine Sol minöre 
dönüşen, 3/4' 1ük ölçüde, çok kısa 
süren canlı (Vivace) ve 4/4'1ük 
ölçüdeki neşeli (AIIegro) tempodaki 
iki bölüm eski dansları anımsatır ... 
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Allegro'ya baglı olarak giren son ritmin agırlaştırılması, kontrpuan tarafından 1 804'de, 1 2  yaşında 
bölüm ise, istege baglı (Ad Libitum) zorlugunun azaltılması gibi uygulamaları Ravenna'da bestelenen 6 Sonat 
şekilde agır (Largo) yorumlanan zarif öngören Quantz konçertolarında Birinci ve ikinci Keman, Viyolonsel ve 
"Pastorale" sahnedir. 1 2/8'1 ik Ritornello (nakarat) unsurlarını Kontrbas Partileri; Ravenna'da 
ölçüdeki ve Pastoral (Kır işi) başligını bolbol kullanmıştır. Konçertolarını hamim ve arkadaşım Agostino 
taşıyan bölümde üçlü aralıkla sunulan çabuk-agır-çabuk bölümlerle Triossi'nin köy evinde, daha çocuk 
çoban ezgisi lsa'nın dogumunu düzenlemiş, çabuk bölmelerde yaşta ve enstrümantal eşlik 
canlandırır ve sanki yeni dogan bebegi ritornellolara beş kez yer vermeyi konusunda hiçbir ders bile almadan 
uyandırmaktan korkar gibi çok hafif gözetmiştir. Onun 1 74 1 'den sonra besteledigim altı berbat Sonat. Üç 
akorlarla sona erer. Modern Berlin'de yazdıgı ve Büyük Friedrich'in günde temize çektigim ve Triossi 
müzikolojinin kurucusu Johann sarayında yorumladıgı Sol Majör Flüt (Kontrbas), Morini (onun kuzini ,  
Forkel' e ( 1 7  49- 1 8 1 8) göre Corelli, Konçertosu'nda da bu unsurlar birinci keman), sonuncunun erkek 
meleklerin Beytüllahim (Bethlehem) bolbol sergilenir. Zarif ve çekici kardeşi (Viyolonsel) ve tarafımdan 
kenti üzerinde kanat gerişlerini temalarıyla, soylu ve kendine özgü sefil biçimde -köpekler gibi-
müzikte duyurmayı amaçlamıştır. yapıları, neşeli tını larıyla 1 8. yüzyıl çaldıgımız parçalarda -dogrusu 
Basit ve sade oldugu kadar duygulu Postdam'daki kral l ık sarayının havasını söylemek gereki rse- en az kötü olan 
olan bu müzik, ilerde Haendel'in duyuran bu müzigi dinledigirniz zaman, bendim". Ressini 'nin çok alaycı 
Mesih ve Bach'ın Noel Oratoryoları'na kapılarından içeri keder ve dert biçimde kötüledigi ve ortaya 
prototip oluşturacaktır. (Süre 1 6') girmeyen Sanssouci Sarayı'nın havası çıkarmadıgı bu minyatür şaheserler, 

bize kadar ulaşır: 4/4'1ük ölçüdeki bugün Vivaldi'nin konçertoları, 

Quantz: Flüt Konçertosu neşeli (AIIegro) tempodaki 1 .  Bölümde Haydn'ın senfoni leri, Mozart' ın 
ana tema türlü süslemelerle, ik i  degişik Divertimento'ları arasında oda 

Bir köy nalbantının oglu olarak şekilde sunulur ... 3/4' 1ük ölçüdeki, bir orkestralarının standart repertuarına 
Hannover'de dogan Johann Joachim şarkı söyler gibi -cantabile- ve girmiş durumdadır. 
Quantz, 1 708'de babasının melankolik sunulan 2. Bölüm "Arioso Herhangi bir yapı, biçim ve gel iş im 
ölümünden sonra müzik ögrenimine e mesto" hüzünlü ezgisiyle i lgi çeker ... zorlugundan uzak olan ve günümüzde 
başlamış, müzikçi olan amcasının da 3. Bölüm ise 2/4'1ük ölçüde, çok canlı büyük orkestralarca da yorumlanan 
yardımıyla bellibaşlı yaylı ve üfleme ve hızlı (AIIegro vivace) tempoda, sonatiarda Rossin i  viyola 
çalgıları ögrenmiş, özell ikle trompet, onaltılık notalarıyla gelişen bir finaldir. kullanmamış, viyolonsele daha titiz ve 
obua ve keman konusunda (Süre 1 6') zor partilerde yer vermiştir. Birinci 
uzmanlaşmıştı. Bir süre de Paris'te ve ikinci kemanlardan başka 
ünlü flütçü Buffardin ile çalıştı. 

Rossini: Sonat No.S al ışı lmamış şekilde kontrbası 
Avrupanın pekçok ülkesini gezerek kullanmış, 1 804 yazında yanında 
ünlü bestecilerden ders alan, ya da Ressini'nin yazdıgı altı yaylı çalgılar misafir kaldıgı amatör kontrbasçı 
onlarla tanışan Quantz, 1 728'den dörtlüsünde belirl i bir Mozart Agostino T riossi için eglenceli 
sonra genç Prens Friedrich'e flüt hayranlıgı sezilir. Bu serenad benzeri, pasajlar yazmış; genelde biraz 
dersleri verdi. Prens 1 74 1 'de l l .  zarif, tatlı ve renkli sayfalar ün lü çekingen kalan ikinci kemana da 
Friedrich ünvanıyla Prusya Kralı opera bestecisinin yı llarca bil inmeyen oldukça güç görevler yüklemiştir. 
olunca da Berlin' e giderek saray yönlerinden biri olarak kalmıştır. Böylece, belki de i lerde ona komik 
bestecisi ve virtüozu görevini Mozart için "Gençligimde hayranl ık opera üstadı ünvanını kazandıracak 
üstlendi. Yaşamının sonuna kadar duydugumdu, erkekligimde neşeli sayfaları daha çocuklugunda 
Berlin'de kalan Quantz çalgısını daha ümitsizligim, yaşlılıgımda da tesell im planlanmıştı. 
modern duruma sokmak için çalıştı, oldu" diyen Ressini 'nin uzun süre Her altı sonat ta üç bölümden oluşur. 
bugün de kullanılan bir flüt metodunu kaybolan bu altı sonatının elyazmasını Mi  bemol majör tondaki No.S Sonatın 
geliştirdi, müzikle ilgili pekçok kitap da ltalyan besteci Alfredo Casella 1 .  Bölümü neşeli ve canl ı  (AIIegro 
yazdı. Müzik tarihine Büyük Friedrich'in ( 1 883- 1 947) Washington'daki vivace) tempodadır ve oldukça uzun 
ögretmeni, flüt bestelerinin klasiklerini Kongre Kitaplıgı'nda bulmuş. Varlıgı tutulmuştur. Geniş, rahat ve biraz 
yazan sanatçı, Kuzey Alman Okulu'nun bilinen ancak bulunamayan bu agırca başlayan bölüm, Mozartvari bir 
en çalışkan ve verimli bestecisi olarak sonatlar 1 954'de yayınlanabilmiş. temayı yansıtır. Rossini, belki kendini 
geçen Quantz, klavsen eşl ikl i  flüt için Kayıp notaların öyküsü ise 1 873 düşünerek, bu temayı birinci kemanla 
204 Sonat; solo flüt için 1 2  Kapriçyo, yı l ında başlıyor: Ressini 'nin duyurur. Sonra, diger çalgı ların ın 
8 Fantasia, 20 Sonat ve Süit; ik i  veya ölümünden beş yıl sonra - 1 873'de- arpejleri ile güç ve canl ı  varyasyonlara 
üç flüt için 60 T rio Sonat. obua dul eşi Ol impe Pelissier, bestecinin geçilir. Kontrbasın i lginç yol 
konçertoları; solo flüt için 300, iki flüt arkadaşı ve hayranı olan G iusepppe gösterimierinden sonra da l ir ik 
için yedi konçerto yazmıştır. Mazzoni'ye elyazması notaları verir. aniatımlı ikinci. tema sergi lenir ve 
Eserlerinde, geç barok stilin unsurları Notaların üzerinde Ressini 'nin Divertimento şeklinde gelişir . . .  2. 
olan tema içinde motifin tekrarlanışı, elyazısıyla şu satırlar yer almaktadır: Bölüm agırca (Andatino) tempoda, 
armoninin basitleştirilmesi, armonik "Senyor Gioacchino Rossini hüzünlü bir havadadır. 1 2  yaşındaki 



bir çocuğun nasıl böyle duygusal 
sayfalar yazabildiği hayranlıkla izlenir. 
Bir operada lirik bir aşk şarkısı 
olabilecek ezgi, hafif ve kesik soluk 
al ışlarla yavaşça sona erer ... 3 .  Bölüm 
neşeli ve oynak (AIIegretto) 
tempodadır. Ancak ikinci kemana 
verilen zor pasajlar çok kez birinci 
kemanın önüne geçer. Seslerin 
dekreşendo ile alçal ıp sonra 
yükselmesi, tekrarların virtüoz yapısı, 
pasaj ların parlaklığı bu rondo 
formundaki finali, canl ı  şeki lde güçlü 
akorlarla sona ulaştırır. (Süre 1 5') 

]olivet: Flüt Konçertosu 

Ressam baba ve piyanist annenin oğlu 
olarak Paris'te doğan Fransız besteci 
And re Jol ivet hem edebiyat, hem de 
güzel sanatların diğer dallarıyla 
ilgilenmiş, müziğe yönelmesi oldukça 
uzun sürmüştür. Önce annesinden 
ders alan Jolivet onüçünde tekstini ve 
müziğini yazdığı bestelerle başlamış, 
ondördünde viyolonsel derslerini 
sürdürmüş, onbeşinde desenlerini, 
dekorların ı  ve müziğini hazırladığı bir 
bale yazmıştır. Yine 1 5  yaşında okulu 
bırakmış, 1 927'den sonra Paris 
okullarında ders vermiştir. Ancak 
armoni, kontrpuan ve form dersleri 
aldığı Paul Le Flem'i 1 933'e kadar 
bırakmamıştır. Bu arada Schönberg ve 
Varese'in eserleri ile tanışan ve oniki 
ton tekniğini kurallara uymadan 
kullanan Jolivet, 1 935'teki Mana adlı 
eseriyle Messiaen'ı etkilemiş, Yves 
Baudrier ile Daniel Lesur'ün de 
katı l ımı ile "La Jeune France" (Genç 
Fransa) grubunu kurmuştur. Çağdaş 
düşünceleri fazla soyut hale 
getirmeden hümanizmi tekrar 
canlandırmağa çalışan, aşırı 
deneysel l iğe karşı gelen grub içinde 
Jolivet önemli eserler yazmıştır. l l .  
Dünya Savaşı sırasında daha anlaşı l ır 
eseriere yönelen Jol ivet, 1 945'teki 
Bartok anısına yazdığı Piyano Sonatı 
ile yeni bir döneme başladı: Daha 
direkt, kesin anlatımı seçmiş; armoni, 
ritm ve doğal melodinin kişisel 
sentezini gerçekleştirirken çalgılamayı 
üstün hale getirmişti. 1 943- 1 959 
arasında Comedie Française'in müzik 
direktörlüğünü yaparken pekçok 
tiyatro eserine müzik yazan, her tür 
çalgı için solo eserler, 1 1 konçerto, 
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oda müziğinin yanısıra solo ve koral 
şan eserleri besteleyen Jol ivet, 
1 947'de bir tür e lektrikli org olan 
"Ondes Martenot" (Martenot 
Dalgaları) adlı çalgı için bile bir 
konçerto yazmıştır. Gürültünün 
şeki ilenerek ses hal ine gelmesi, 
temanın iki üfleme çalgıyla gök 
gürültüsü biçiminde yansıması, 
sessizliğin kristalleşmesi gibi 
bölümlerden oluşan bu konçertodan 
iki yıl sonra, 1 949'da yazdığı Flüt 
Konçertosu ile de dünya görüşünü 
anlatmaya çalıştığını ve müziğinin bell i 
ve kesin duyguları değil, sınırsız 
ruhsall ıktaki dünyanın çoşkunluğunu 
da belirttiğini söyler. 1 950'1i yıl lardan 
önce ve sonra bestelenen bu 
enstrümantal konçertolarda, soliste 
olağanüstü güç görevler yüklenmekte 
ve orkestra ise eşlikçi rolden uzak 
kalmaktadır. 1 962'deki Viyolonsel 
Konçertosu'nda dört timpaniye ek 
olarak 22 vurma çalgı, 1 954'deki 
No.2 Trompet Konçertosu'nda 1 4  
vurma çalgı ve caz teknikleri 
uygulayan Jolivet, flütü daha çok i lkel 
-primitif- sesler elde etmek için 
kullanmıştır. Atonal, modal ve bu 
ikisinin sentezi gibi üç bestecil ik 
dönemi geçiren Jol ivet'nin üç bölümlü 
Flüt Konçertosu onun son döneminin 
ilginç bir örneğidir. 
1 950'de ilk kez Jean Pierre Rampal 
tarafından yorumlanan konçerto, her 
ikisi de ağır-çabuk kısımları içeren iki 
bölümden oluşur gibidir. Ağırca ve 
şarkı söyler (Andate cantabile) 
tempoda başlayan 1 .  Bölüm solo flütle 
girerse de, orkestra hemen buna 
katı l ır. Tüm tema başlagıcından 
itibaren derin bir melankoliyi yansıtır. 
Girişte az kullanılan yaylı çalgılar 
pizzicato ritmli eşlikle yetin ir ve flüte 
özgürlük sağlar. Ancak şakacı tavırla 
hızlanan (AIIegro scherzando) kısımda 
çok ritmik dans biçimi diyalogla ve 
belirgin bir şiddetle yansıyan yaylı 
çalgılar egemen olur ve bu mekanik 
hareket altında hem solist, hem 
orkestra yenilmiş gibidir. Bölüm 
flütün virtüoz anlatımıyla ve aynı 
değerdeki eşlikle sona erer ... Çok 
kısa olan 2. Bölüm ağır ve geniş 
(Largo) tempoda klasik stilde bir 
anlatım içinde, sakin ve berrak 
orkestra girişiyle başlar. Flüt ise önce 
solist değil de, sanki yardımcı görevini 

üstlenirmiş gibidir; uzun soluklu 
ezgisini düşüneeli tavırla duyurur. 
Ancak bağlı olarak giren 3. Bölümle 
hemen geri l im artar, enerjik ve canlı 
(AIIegro risoluto) tempodaki finalde 
bu düşüneeli hava kaybolmuş, iki 
karşıt gibi görünen flüt ve orkestranın 
oldukça düşmanca havadaki diyalogu 
eseri sona ulaştırmıştır. 
Tüm müzikçilere zor anlar yaşatan, 
ancak yine flüte şarkısını duyurma 
olanağı sağlayan bu konçerto 
hakkında ünlü Fransız müzik 
eleştirmeni Antoine Golea ( 1 906) 
şöyle demiş: "Jol ivet'nin bu eserinde, 
şiddet yumuşaklığa, güç ve tutku 
çekiciliğe yenik düşüyor ... Tabii solo 
çalgı, yapısı icabı bir dereceye kadar 
içtenl ikli, özel ve sevimli çehrelerini 
vurgulayabil iyor ve Jolivet de yerinde 
bir görüşle, flütü tüm orkestra i le 
karşı karşıya getirmiyor. Yalnızca yaylı 
çalgılar flütle -bazan lirik, bazan 
keskin, sert ve kaprisli- diyaloga 
giriyor". (Süre 1 3 ') 

Schnittke: Konçerto Grosso 

24 Kasım 1 934'de, Rusya'da -eski 
Volga Alman Cumhuriyeti 'nin 
başkenti- Engels'de, Alman baba ve 
Musevi anneden doğan Alfred 
Schnittke özel müzik öğrenimine 
babasının görevle bulunduğu 
Viyana'da, 1 946'da başladı. Daha 
sonra Moskova Konservatuarı'nda 
1 953- 1 958 yılları arasında öğrenimini 
sürdürdü; Rakof ile çalgı lama, Golubef 
i le kompozisyon ve kontrpuan çalıştı. 
1 96 1 'e kadar Golubef ile i l işkisini 
devam ettiren ve 1 972'ye kadar da 
konservatuarda çalgılama, kontrpuan 
ve kompozisyon dersleri veren 
Schnittke, o yıldan sonra kendini 
tümüyle bestelerine verdi. 1 977'de 
Litvanya Oda Orkestrası ve Gidon 
Kremer i le başladığı Avrupa konser 
turnesi sonucunda önce Avusturya'ya 
yerleşen, 1 980'de Viyana Müzik 
Yüksek Okulu'nda konuk profesör 
olarak dersler veren Schnittke 1 98 1 '  de 
Berlin Güzel Sanatlar Akademisi 
üyeliğine seçildi. 1 989'da Berlin'e 
yerleşti ve 1 990'da Alman uyruğuna 
girdi. Önemli eserleri arasında dört 
keman konçertosu ( 1 9  5 7- 1 966- 1 978-
1 984), altı Konçerto Grosso ( 1 977-
1 98 1 - 1 984- 1 988- 1 990- 1 994), üçü 



1 99 1 -94 arasında yazılan sekiz 
senfoni, iki viyolonsel konçertosu 
( 1 986- 1 990), viyola ve orkestra için 
Monolog ( 1 989), 1 99 1 -94 arasında üç 
opera, kuartetler, trio, sonat, piyano 
eserleri, korolar ve liedler yazan 
Schnittke'ye 1 992'de Japon Praemium 
lmperiale ve Hamburg- Bach, 1 993'de 
Rus Kültür ödülleri verildi. 1 985, 
1 99 1  ve 1 994 yıllarında dört kez felç 
geçiren ve buna karşın çalışmalarını 
sürdüren Schnittke'yi batı dünyasına 
tanıtan ilk eseri 1 977 turnesinde 
yönetimindeki, Litvanya Oda 
Orkestrası tarafından başarıyla 
seslendirilen Konçerto Grosso No. l 
oldu. 
lik eserlerinde "polistil istik" olarak 
bir tona! merkez çerçevesinde oniki 
ton sistemi içinde serial müzigi 
kullanan, böylece tona! ve atonal 
stilierin kentrastın ı  degerlendiren; 
daha sonra Barok müzigin 
benzetiminin, stil ize ettigi modern 
dansların, klasik senfonilerin dramatik 
yapısının uyumunu ustal ıkla ve kendi 
tarzında gerçekleştiren Schnittke 
No. l Konçerto Grosso'yu şöyle 
tanımlıyor: "Esere, arkadaşım Gidon 
Kremer' in önerisiyle 1 976'da 
başlayarak 1 977 Ocak ayında bitirdim. 
Eser birbirine geçebilen altı bölümden 
oluşmuştur; bunlardan Recitative ve 
Rondo bölümleri en uzunlarıdır. Her 
iki solo kemanın kadansları oldukça 
kısadır. Piyano birkaç teli arasına 
sıkıştırılan madeni paralar ile yabancı 
bir tını verir ve dolayısıyla mikrafonla 
güçlendirilmiştir; bu da parçadaki, 
sözgelimi bir dış gücü sembolize eder. 
Bu arada klavsene de solistlik görevi 
(örnek olarak beşinci bölümdeki 
Tango gibi) veri l ir. Bu parçada üç 
müzikal etki alanından söz edilebi l ir: 
Barok müzigin şifreli yazımı ve form 
tipleri; özgür tonaliteli kromatik ve 
mikrointervaller (çok küçük aralıklar) 
ve son olarak da alışılmış amatör 
kullanım müziginin (Gebrauchsmusik) 
hiçbirşey aniatmayan sıradan damgası. 
Bu üç etki alanı birbirine karşı 
kullanılır. 'Konçerto' anlamı burada 
da kendi kendini açıklar; yoksa 
yalnızca dış görünüşteki çalgı 
kullanımı (solo grubun tuttiye karşı 
oluşu) yeterli degildir. Bu parçada 
sıradan oluşun kaderimsi bir işlevi 
vardır: Tüm gelişimleri o engeller ve 

7 1  
sonda d a  zaferi o kazanır. Çagımızda 
en cesur ve en yeni malzemeler bile 
biraz donuk tınladıgı için, s ıradan-oluş 
(banal l ik) bu tür bir karşı karşıya 
gelişte şeytani bir güç 
kazanmaktadır .. Sıradan-oluş günlük 
yaşama aittir ve ben de aslında bu 
gündelik müzigin, uzun yıl lardan beri 
öncü (avantgard) müzigin gelişimi 
sırasında devreden çıkarılmasını, 
aldırılmamasını mutlaka dogru olarak 
kabul etmiyorum. Benim Konçerto 
Grosso'mda sıradan-oluş, zaman ve 
mekan konusunda hiçbir zaman 
egemen olmadı, ama ona karşı l ık 
dışarıdan rahatsız edici ve parçalayıcı 
oldu. Burada Tango'yu, ya da her 
zaman geri dönen ve sonunda zirvede 
herşeyi yıkan başlangıçtaki duygulu 
ezgiyi örnek göstermek istiyorum. 
Çeşitli stilleri birbiri içine sokmak, ya 
da birbiriyle tüketmek bu parçada 
belirgin gerilim efektleri oluşturdu. 
Etki alanlarının kesin sınırlanışı da bu 
arada mutlaka kontrol edi lemez. Her 
şekilde 'Sıradan-oluşun taraf tutmayan 
gücü' mutlaka bil inçli olmal ı ;  tıpkı 
Thomas Mann'ın Ton i o Kröger'i 
tasvir edişi gibi.." 
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johannes Brahms ( 1 833- 1897) 

Sonat, Fa Minör Op.34b Sonara in  F Minor, Op.34b 
A llegro non troppo 

A ndante, un poco Adagio 
Scherzo: A llegro 

Fina/e: Poco sosteııuto. A llegro ııoıı troppo. Presto non troppo 

Ara Inrermission 

]ohann Christian Bach (I 73 5 - 1 782) 

Sonat, Sol Majör Op. l S.S Sonara in  G Major, Op. I S . 5 
A llegro 

Tempo di Meııuetto 

George Gershwin ( 1898- I 9 3 7) 

3 Prelüd 3 Preludes 
1 .  Si Bemol Majör B Flar Major: Allegro bert ritmado e deriso 

2. Do Diyez Minör C Sharp Minor: A ndante con moto e poco mbato 
3. Mi Bemol Majör E Flar Major: A llegro ben ritmado e deciso 

]ohannes Brahms 
3 Macar Dansı WoO I 3 Hungarian Dances, WoO I 

No.S, Fa Diyez Minör F Sharp Minor: Allegro. Vivace. A llegro 
No. l 7, Fa Diyez Minör F Sharp Minor: A ndantino. Vivace. Meııo presto. Vivace 

No 2 1 ,  Mi Minör E Minor: Vivace. Pitl presto 

Ernesto Lecuona ( 1 896- 1 963) 

"Andalucia" lspanyol Süiti No.6'dan Malaguefia 
Malagueiia from rhe "Andalucia" Spanish Suire No.6 

Franz Liszt (181 1 - 1 886) 

Mefısto Valsi 1 Mephisro Walrz 1 
A llegro vivace-Un poco meno mosso-Poco allegretto e mbato

Piu mosso-Presto-Presto 

1 8.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 

Atarürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 7 .00 pm 

Bu resitali n ka�esi Gü her ve Süher Pekinel tarafından, halen in�a edilmekte olan Istanbul Kültür 
ve Kongre Merkezi'nde yer alacak "Müzik ve Nota Ar�ivi" için bagı�lanacaktır. 

The fee for this recital w ili be donared by Gü her and Süher Pekinel for the creation of the "Music 

Archives" of the Istanbul Culture and Congress Cent re, current Iy u nder conscruction. 

GÜHER-SÜHER PEKINEL 

• l ik piyano derslerini annelerinden 
alan Güher ve Süher Pekinel, i lk 
konserlerini altı yaşında verdiler. 
Dokuz yaşında da Ankara Filarmoni 
Orkestrası eşliginde 
Cumhurbaşkanı'nın huzurunda 
çaldılar. Egitimlerini daha sonra Paris 
Konservatuarı'nda sürdürdüler; bunu 
Frankfurt Müzik Okulu'ndaki üç yıl 
izledi. Rudolf Serkin'in daveti üzerine 
gittikleri Philadelphia'daki Curtis 
Enstitisü'nde Claudio Arrau ve Leon 
Fleisher ile çalıştılar; egitimlerini New 
York'ta Jui l l iard Müzik Okulu'nda 
tamamladılar. Ikili ve solo olarak 
ABD, Almanya, ltalya ve Fransa'da 
birçok uluslararası yarışmada aldıkları 
ödüllerin yanısıra 1 978'de, UNESCO 
Dünya Müzik Haftası'nda Almanya'yı 
temsil etti ler ve birinci l ik ödülünü 
kazandılar ve bu konser daha sonra 
plak olarak da yayınlandı. 
Ikili Avrupa, ABD, Japonya ve Uzak 
Dogu'da verdikleri resitalierin 
yanısıra Berlin, Los Angeles, lsrail ve 
New York Filarmoni, Cleveland 
Orkestrası, Amsterdam 
Concertgebouw, Kraliyet Filarmoni, 
RAI-Mi lano, Santa Cecilia ve Ingiliz 
Oda gibi ünlü orkestraların eşliginde 
çalmaktadır. 1 984'de Herbert von 
Karajan'ın daveti üzerine özel iki 
gösteriye katıld ıkları Salzburg 
Paskalya Festivali'nin dışında 
yurtiçinde ve dışında birçok festivalde 
konserler verdiler. Yurtiçindeki 
televizyon programlarının yanısıra 
"Le Grand Echiquier" gibi TV 
show'ları, Alman 2. Kanalı, Hamburg 
Televizyon u, Bremen Radyosu, 
Springer TV, Japon Televizyonu, ABD 
Televizyonu, BBC, NBC ve Fransız 
TF2 gibi kanallarda yayınlanan portre
programları Ikil i 'nin konser salonları 
dışında da tanınmasına neden oldu. 
Deutsche Gramophon için birçok 
kayıt yapan Güher ve Süher Pekinel, 
1 989/90'da Mozart ve Schubert'in 
yanısıra birçok Fransız ve lspanyol 
bestecilerin eserlerini Teldec için 
doldurdular. 1 99 1  'de Fransız 
Radyosu Filarmoni Orkestrası i le 



Poulenc ve Saint-Saens' ın piyano 
konçertolarının, 1 99 1  yı l ında da 
Mozart Yılı nedeniyle bestecinin 
dörtel ve iki piyano için tüm 
eserlerinin üç CD olarak kaydını 
yaptılar. 1 994-95'de ise Liszt, 
Gershwin, Manuel lnfante, Lecuona 
ve Brahms'ın bestelerinin içeren 
"Encore" CD'Ieri yayınladı; sanat 
yaşamlarını içeren ve prodüksiyonunu 
Alman ARD ve Fransız Arte kültür 
kanallarının üstlendigi bir fı lmde rol 
aldılar. Bu film daha sonra birçok TV 
kanalında yayınlandı. Iki l i ayrıca, 
Birleşmiş Mi l letler'in 50. Yıl ı 
nedeniyle Cenevre'de UNESCO'nun 
şemsiyesi altında düzenlenen "World 
without Mind" programında Zürih 
Balesi ile birlikte Stravinski'nin "Bahar 
Ayini"nin iki piyano için 
düzenlemesinin, Eurovision tarafından 
canlı olarak yayınlanan dünya 
prömiyerin i  gerçekleştirdi. 

• Güher and Süher Pekinel received 

rheir fı rsr piano lessons from rheir 

morher and gave rheir fı rst concert at 

the age of six. They were only ni ne 

when they played wich the Ankara 

Philharmonic ürehescra in che presence 

of che Presidenr of the Republic. They 

srarred rheir musical educarion at the 

Paris Conservatoire and rhen conrinued 

at the Frankfurrer Musik Hochschule. 

Jnviced by RudolfSerkin, they wenr to 
the Curris Institute, Philadelphia, 

where they worked wirh Claudio Arrau 

and Leon Fleisher. They complered 

their educarion ar the Juill iard School 

of Music in New York. As a duo and 

solo they won many prizes at 

international comperitions in the USA, 

Germany, haly and France. In 1 978 

they represenred Germany at che 

World Music Week in Brarislava, 

organised by UNESCü, where they 

were also awarded a fı rsr prize. The 

concert was recorded and released . 

The Pekinel sisters give recirals in 

Europe, USA, )apan and the Far East 

and perform with such orchesrras as the 

Beriiner Philharmoniker, the Los 

Angeles Phiharmonic, the Israel 

Philharmonic, the New York 

Philharmonic, the Cleveland ürchesrra, 

the Concertgebouw Amsrerdam, the 

Royal Philharmonic ürchestra, the 

RAJ-Milano, Sanra Cecilia and the 
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English Chamber Ürchesrras. In 1 984 

they were invited by Herben von 

Karajan to rake part in rwo special 

performaces ar the Salzburg Easrer 

Festival. Their appearances in many 

programmes on Turkish relevision as 

well as abroad, such as the "Le Grand 

Echiquier" TV shows, German Channel 

2, Hessische Rundfunk, Bremen Radio, 

Springer TV, )apan Television, USA 

Television, BBC, NBC and the French 

TF2 carried rheir fame outside the 

concerr halis. 

Güher and Süher Pekine I record mosrly 

for Deucsche Gramophon. In  1 989/90 

they recorded works by Mozart and 

Schuberr as well French and Spanish 

compasers for Teldec. In 1 99 1  they 

recorded the Piano Concertos of 

Poulenc and Sainr-Saens with the 

ürehestre Philharmonique de Radio 

France, followed, on the occasion of the 

1 991  Mozart Year, by all che 

composer's works for fou r  hands and 

cwo pianos in a series of three CDs. I n  

1 994-95 they made the C D  "Encore", 

including works by Liszr, Gershwin,  

Manuel Infante, Lecuon� and Brahms. 

In  che same year a film feacuring their 

life and career was produced by 

German ARD and French Arre culrural 

channels. In Geneva the Pekinels gave 

the fırsr performance of che 

arrangemenr for cwo pianos of 

Srravinsky's "Sacre du Prinremps" with 

che Zurich Baller during the "World 

wirhour Mind" programme organised 

u nder the parranage of UNESCü on 

the occasion of rhe United Nations' 

5 0th Anniversary. The programme was 

broadcast live by Eurovisian to 1 2  

counrries. 

Brahms: Sonat, O p.34b 

1 86 1 'den sonra Hamburg'ta yaşamaya 
başlayan ve sık sık halk huzurunda 
piyano resitalieri veren Johannes 
Brahms Op.34 olarak numaralanan 
eserini o yıl, önce dört bölümlü bir 
senfoni, sonra da -iki viyolonseli 
içeren- bir yaylı çalgılar beşiisi olarak 
tasarladı. lık senfonisini bile yıl larca 
tasariayacak olan Brahms, bu beşlinin 
kopyasını dostlarına göndererek, 
denemelerini ve düşüncelerin i  
bildirmelerin i  istedi .  Bunun üzerine 
arkadaşı kemancı Joseph Joachim ona 

şunları yazdı: "Bu şekliyle Beşli'yi halk 
huzurunda çalmak istemem; çünkü 
nasıl olsa senin degiştirecegini ve bana 
çok aykırı gelen yerlerden başka, onu 
biraz aydınlatacagını ve 
renklendirecegini  ümit ediyorum". 
Böylece Brahms üzerinde yeniden 
çalıştıgı ve iki piyano için sonat 
biçimine soktugu, fakat o şekliyle de 
begenmedigi eserini bir yana bıraktı. 
Iki yıl sonra tekrar ele aldıgı ve 
Hessen Prensesi Anna'ya ithaf ettigi 
Op.34'ü Piyanolu Beşli olarak, 
1 865'te yayınladı. Eser ancak üç yıl 
sonra, 24 Mart 1 868'de Paris'te ilk 
kez seslendirildi. Brahms'ın daha önce 
çaldıgı, ancak Clara Schumann 
begenmedigi için degiştirdigi 
Op.34'ün iki piyano için yapılmış son 
düzenlemesi "Op.34 b" olarak 
1 872'de yayınlandı ve eser, son kesin 
şekliyle ilk kez Viyana'da 1 7  Nisan 
1 874'de Brahms ile -devrin ünlü 
piyano virtüozu- Karl Tausig 
tarafından seslendiri ldi . 
Bugün her iki şekliyle de çalınan, i lk 
ve son bölümleri özel likle yogun olan 
bu eser dört bölümden oluşur: 1 .  
Bölüm 4/4'lük ölçüde, pek o kadar 
hızlı olmayan (AIIegro non troppo) 
tempoda ve unison ( teksesli) olarak 
başlamasına karşın, birbirine zıt çeşitli 
anlatımların bir karışımı olarak ani bir 
dışavuruş gibi ciddi, duygulu ve 
çoşkun bir bölmeye dönüşür. I lk 
bölüme egemen olan tema 
başegmeyen kararlı tavrıyla gelişir 
-Brahms'ın bu temayı daha güçlü 
duyurabilmek için yaylı çalgılar 
beşlisini piyanolu beşli şekline 
soktugu öne sürülür-. . . 2. Bölüm 
3/4'1ük ölçüde, La bemol majör 
tonda, agırca (Andante) tempodadır. 
Sakin ve hülyalı havasıyla i lk  bölüme 
karşıtlık  oluşturan ezgi, Schubert'in 



"Güzel Değirmenci Kız" (Die Schöne 
Mül lerin) l ied dizisinin Pause (Ara 
vermek) adlı şarkısını anımsatarak 
başlar; ancak Brahms'a özgü duygulu, 
soylu güzel l ikte -Beethoven'in izinde
gel iş ir ... 3. Bölüm 6/S'I ik ölçüde, 
çabuk (AIIegro) tempoda başlayan bir 
Scherzo'dur. Brahms'ın en heyecan 
verici Scherzo'su olarak kabul edilen 
bu bölümde esrarlı bir ses dünyası 
yansır. Küçük bir sonat formunda 
yazılan Scherzo'da farklı biçimde, ilk 
ve sonuncusu minör, ortadaki majör 
tonda üç ayrı tema belirir: Önce, 
gittikçe yükselrnek için didinen, sonra 
2/4'1ük ölçüde güçlü ritmli ve en 
sonda da, i lk ikisine karşı gün ışığına 
kavuşmak ister gibi savaşan bu 
temaları, zarif ve halk müziği 
havasındaki Trio bölmesi izler ... 4. 
Bölüm 2/4'1ük ölçüde barok anlatırnda 
bir Final'dir; yine ilk bölümün 
huzursuzluğunu ve canlılığını sergiler. 
Önce hüzünlü, karanl ık ve çok 
temkinli (poco sostenuto) havadaki 
giriş, dansa benzeyen, geri l imi azaltan 
bir havaya, çok çabuk olmayan 
(AIIegro non troppo) tempoda 
dönüşür. Giderek canlanan tempo 
büyük bir yoğunlukla, pek aşırı hızda 
olmadan (Presto non troppo) sona 
erer ... Müzik yazarı Eric Blom, 
Brahms'ı bu finalde din leyen bir tanığa 
dayanarak onun bu bölümü, bugün 
yorumlandığı gibi, çok hızlı çalmadığını 
belirtir. (Süre 43') 

Bach: Sonat 

Büyük Bach'ın 20 çocuğundan 
onsekizineisi ve oğullarının en küçüğü 
Johann Christian Bach, müzik 
tarihinde "Londralı Bach" olarak 
anı l ır. Babası ölünce, I S  yaşında 
Leipzig'ten ayrılarak Berlin'e gitmiş, 
ağabeyi Emanuel Bach'ın yanında 
müzik öğrenimini sürdürmüştür. 
1 754'te M ilane'da bir soylunun 
yanında müzik direktörlüğü ve 
organistlik yapmış, Bologna'ya 
Martini'den ders almaya gitmiş ve 
1 762'de Londra'ya yerleşmiştir. Kısa 
sürede tanınarak kral içenin baş 
müzikçisi olmuş ve konserler 
düzenlemiştir. Ch. Bach Viyana 
klasiklerini etkileyecek olan rokoko 
üslubunda 1 3  opera, oratoryolar, 20 
senfoni, 1 8  piyano konçertosu; arp, 
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flüt, obua, fagot ve trompet 
konçertoları, 20 dörtlü, onu aşkın 
beşl i ; org, klavsen, bir ve iki piyano 
içirı sonatlar yazarak verimli bir 
besteci oldu. Profesyonel yaşamında 
klavyel i  çalgıların öğretmeni ve 
yorumcusu olması onun bu türdeki 
eserlerine de yansıdı. Piyano ve 
klavseni içeren yayınlanmış parçaları, 
genellikle öğrencilerinin 
ger�ksinimlerine göre hazırlanmış 
olmasına karşın, Leopold Mozart 
bunları çok beğenerek oğlu W. A. 
Mozart'tan "Bach stilinde yazarak 
doğal, kolay ve akıcı biçimde bir tını 
kompozisyonu elde etmesini" 
istemişti. Özell ikle klavsen için yazılan 
1 765'te Op.S ve 1 779'da Op. l 78 
(Ingiliz uzman C.S. Terry'nin 
indeksine göre T 1 6  da yer alan) 
altışar sonat müzik tarihi bakımından 
çok önemli kabul edi l ir. Çünkü 
yalnızca devrin ltalya, Fransa ve 
Ingiltere'sinin müzik zevkini 
belirtmekle kalmaz, genç Mozart 
üzerindeki derin etkisi ve dolayısıyla 
klasik çağı yönlendirmesi bakımından 
da dikkati çeker. Mozart özell ikle 
onun Op.S Sonatlar'ına, iki keman ve 
bas parti leri ekleyerek i lk piyano 
konçertolarını oluşturmuş ve bunları 
halk huzurunda uzun süre çalmıştır. 
Yapı bakımından halkın seveceği 
üsluptaki ve problemsiz olmakla 
birlikte kontrollu güzelliği, saygı 
duyulacak sanat anlayışı i le Bach, 
klasik sonat prensibindeki karşıt 
temaların sergi lenmesine tümüyle 
uymuş, i kinci temaya lirik bir anlam 
kazandırmış ve ilerde Mozart'ın 
yücelteceği "Şarkı söyler biçimdeki 
Allegro"ların ve klasik enstrümantal 
müziğin temellerini kurmuştu. Bach 
ayrıca yerumcuların fazla 
zorlanmamalarını gözeterek 
virtüozluktan kaçınmasına karşın, bu 
sonatiarda çok ince dengelerle 
çeviklik ve akıcılığı kullanarak parlak 
piyano tınısına ulaşmıştı. Genell ikle iki 
ya da üç bölümlü yapıdaki sonatiarını 
bazan iki klavyel i  çalgı, ya da piyano 
eşliğinde flüt veya keman için (Op. l 6  
-T 1 4,3) düzenleyen Bach'ın Op. I S  (T 
1 4,2) dizisinde yer alan, iki piyano için 
eserleri de bu özellikleri taşır. Iki 
piyano için dört sonat ve iki düet 
olarak 1 779'da Londra'da yayınlanan 
Op. I S  içinde beşinci sıradaki Sol 

Majör Sonat ta, aslında "Düet No.S" 
başlığını taş ır. Iki bölümlü olan eserin, 
neşeli (AIIegro) tempodaki 1 .  Bölümü 
akıcı olduğu kadar da zariftir. 3/4'1ük 
ölçüdeki 2. Bölüm ise Menuet 
temposunda (Tempo di Menutto) ilgi 
çekici kontrastiada yansıtı l ır. 

Gershwin: 3 Prelüd 

Daha önce müzikalleri, hafif 
şarkılarıyla tanınan ve 1 924'te 
"Rhapsody in Blue"nun bir anda ün 
kazanmasıyla, Avrupalı eleştirmenlerin 
"cazı senfonik biçimde yorumlayan 
besteci" olarak tanımladıkları George 
Gershwin, 4 Aralık 1 926'da New 
York'taki Roosevelt Otel i'ndeki bir 
konserde, solo piyano için Beş 
Prelüd'ünü i lk kez duyurmuştu. 
Beraber turneye çıktığı opera 
sanatçısı, Perulu kontralto Marguerite 
d'Aivarez' in Gershwin'in şarkılarını da 
söylediği bu konserde seslendirilen 
bu beş prelüdten yalnızca üçü daha 
sonra yayınlanmış. dördüncüsü 
elyazması olarak kalmış, bir daha 
yorumlanmamış; beşincisi ise "Short 
Story" adıyla keman-piyanoya 
uygulanmıştır. l ik üç prelüdün bir çok 
kez orkestrasyonu yapılmış, hatta 1 1 
Kasım 1 987'de ölen Jascha Heifetz 
tarafından keman için düzenlenmiştir. 
Çabuk-ağır-çabuk tempoda 
yorumlanan Üç Prelüd, bu 
bakımından da etki l i bir bütün 
oluşturur: Neşeli, çabuk (AIIegro) 
tempodaki ve kısa süreli 1 .  ve 3 .  
Prelüdler'in çok ritmik ve  kararlı (ben 
ritmado e deciso) çalınmasını 
öngören Gershwin, 2. Prelüd'ün 
rahat, orta hızdan biraz canlı 
(Andante con moto) tempoda ve çok 
keyfi, ama aniatımlı (poco rubato) 
yorumunu istemiştir. 
Si bemol majör tondaki 1 .  Prelüd, 
tango ve çarliston (charleston) 
unsurlarını yansıtan sevimli ve canlı 
havasıyla ilgi çeker . . .  Do diyez minör 
tondaki 2. Prelüd bu dizinin en 
seçkini, adeta kalbi gibidir. Gershwin'in 
l irik yönünü gösteren ve üç bölmeli 
bir "Blues" biçimindeki etkili ve 
melankolik ezginin gelişiminde, eşlik 
partisi -bil inçli olarak- monoton 
tutulmuş, böylece ezgi özell ikle ön 
plana çıkarılmıştır. (2. Prelüd'ün 
piyano eşliğinde viyolonsel, saksofon 
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ve trompet uyarlamaları da vardır) ... yalnızca üçünün (No. l ,  3 ve 1 O) ilk dansı No. l 7  Fa diyez minör Macar 
Mi bemol majör tondaki 3.  Prelüd orkestra düzenlenmesi besteci Dansı ise dört bölmeli olarak ağırca 
özellikle sivri ritmiyle, neşeli ve tarafından yapıldı. Hatta Brahms i lk  iki (Andantino) başlar; canlı (Vivace), pek 
virtüoz yapısıyla tam bir final bölümü solo piyanoya da uyarladı. hızlı olmayan (meno presto) ve yine 
havasındadır. (Süre 6') Daha sonra, IV. Bölüm'ü Dvorak, geri canlı tempolarda gelişirken, ana 

kalanları Rus ası l l ı  Alman besteci Paul temaya bel irgin ve güçlü bir 

Brahms: 3 Macar Dansı Juon, lsveçli şef Andreas Hallen, kontrpuan yazısı oluşturulur ... Ünlü 
bando şefi Albert Parlow orkestraya müzik eleştirmeni, Wagner hayranı 

Hamburg'taki gençl iği fakirlik içinde uyguladı. Keman ve piyano Eduard Hanslick'in ( 1 825- 1 904) 
geçen Johannes Brahms, para düzenlemeleri n� de Joseph Joachim ve Bayreuth Gazetesi'nde Brahms'ın 
kazanabilmek için daha 1 4  yaşında Fritz Kreisler gerçekleştirdi .  ismini belirtmeden, "Besteci değil de, 
meyhanelerde, eğlence yerlerinde Bu danslarda genellikle Brahms'ın düzenleyici olduğunu belirterek 
piyano çalmaya başlamış, ertesi yıl i lk gençlik yıl larındaki Remenyi toplama olduğunu öne sürdüğü ve 
resitali i lgi görmeyince bu iş ine devam konserlerinden aklında kalan ezgi ler Yahudi Çardaş Çalgıcısı maskesiyle 
etmiş, ucuz fiyatlarla ders vermiş, kullanılmakla birl ikte No. l 1 ,  1 4  ve 1 6  oluşturduğunu öne sürdüğü Macar 
ayrıca ufak liedler, koro parçaları da Macar Dansları Brahms'ın kendi Dansları"nın sonuncusu olan No.2 1 
yazmağa başlamıştı. 1 850'de, 1 7  besteleridir. Ancak Brahms bu eseri dans yine minör tondadır ve Mi  
yaşında iken Macar kemancı Eduard yayıniayan Simrock'a yazdığı mektupta minör tonda iki bölmeli olarak canlı 
Remenyi ( 1 830- 1 898) i le karşılaştı ve şöyle der: " Insanın bu kadar uzun (vivace) ve çok hızlı (piu presto) 
ona turnelerinde eşlik etmeyi kabul süre ve yalnızca çılgınlar gibi tempolarıyla virtüoz yapıdadır. 
etti. Op. l ,  2 ve 4 Piyano Sonatları'nı çaldıklarını notaya alması rahatsızl ık (Süre 7') 
bestelediği �ıl larda da onunla verici ... " Böylece bu dansların kendi 
turnelerini sürdürdü. O çağlarda bestesi olmadığı için Opus numarası 

Lecuona: Malaguena 
Habsburg hanedanının egemenliğinde vermediğini ve başlıkta kendi ismini 
olan Macarista'nın müziğini -daha besteci olarak değil de, düzenleyici Müzikçi bir ai lenin oğlu olarak 
doğrusu çigan ezgilerini- Remenyi'den olarak yer alacağını belirten Brahms, Guanabacoa'da doğan Kübalı besteci 
çok kez dinledi. Macar as ı l l ı  bir diğer bunların gerçek Puşta (Macar Ovası) Ernesto Leeuana i lk bestesini 1 1 
keman cı Joseph Joachim ( 1 83 1 - 1 907) ve çingene çocukları olduğunu ve yaşında yazmış, 1 9 1 3'de Havana 
onlara Hanover Sarayında konser onları süt ve ekmekle besleyerek Konservatuarı'nı bitirdikten sonra 
ayarladı, hatta Weimar'da oturan büyüttüğünü de ekler. Bu açıklamaya besteci-piyanist olarak resitalierini 
Macar besteci Liszt'e gönderdi. Bu belki de, aralarının bozuk olduğu sürdürmüştür. Daha sonra Joaquin 
arada kendi kariyerini daha çok Remenyi'nin eserlerini çaldığı Nin ile öğrenim görmüş, Latin 
düşünen Brahms'ın -kendini ikinci suçlaması da neden olmuştu. Ama Amerika, ABD ve Avrupa'da hafif 
Paganini olarak tanıtan- kemancı Brahms, yıllar sonra bazı dansların müzik orkestrası şefliği yapmış, 
Remenyi i le -Liszt'i fazla övmesi kendi bestesi olduğunu, bazı ezgileri özellikle kendi eserlerini yorumladığı 
nedeniyle- aralarının açılması, de romantik bir bakış açısıyla ele bu Cuban Boys topluluğu ile 
Brahms' ın Schumann ailesi ve aldığını söylemiştir. uluslararası üne ulaşmıştır. Uzun süre 
kemancı Joachim ile dostluğunun Brahms hayranı ve bestecinin ilk New York'ta yaşayan; müzikaller, film 
pekişmesi de aynı 1 853 yıl ında biyografisini yazan Avusturyalı Max ve radyo için müzikler besteleyen 
gerçekleşir. Ancak Brahms'ın Macar Kalbeck'in  ( 1 850- 1 92 1 )  "Eğer Brahms Leeuana daha çok Afro-Küba 
çingene müziğine ilgisi sürmektedir: onları ci lalamasaydı, bu Macar ametist ritminde eser yazmış, lspanyol etkisini 
O yıl yazdığı sanılan Bir Macar Teması ve topazlar renkli çakıl taşları olarak de yansıtmıştır. lspanyol stil i iki 
Üzerine Varyasyonlar (Op.2 1 No.2), kalırdı" şeklinde tanımladığı bu operet (Zarzuela), piyano ve orkestra 
1 86 1 'deki Sol Minör Piyanolu danslar, çabuk ve ağır bölmeleriyle için Rapsodia N egra ( 1 943), bir süit 
Dörtlü'nün finali, 1 887'deki Keman zarif ve parlak yapıdaki bell i yazan Lecuona, piyano için çeşitli 
Konçertosu'nun finali, 1 89 1 'deki çardaşların iki piyano için uygulanmış danslar ve aralarında Siboney, 
Op. l I S  Klarnetli Beşli 'nin ağır halidir. Bu programda yer alan i lk Andalucia, Malaguei'ia, Mariposa gibi 
bölümü gibi örnekler bu etkiyi Macar Dansı (No.S) belki de tüm çok tanınan şarkılar da bestelemiştir. 
gösterir. Ama bu etkiyi en belirgin dansların en popüleridir. Orkestra Onun -lspanya'nın Malaga kentine 
biçimde sergileyen eser, Brahms'ın ilk düzenlemesi Sol minör tonda olan bu özgü ünlü melodiyi içeren ve belki 
iki bölümü 1 869'da yayınlanan dört el dans, çigan kemancı Keler-Bela'nın orj inalinden de daha çok popüler 
piyano için Macar Dansları'dır. O yıl 1. Bartfai Emlek (Bartfai anısı) adlı, ABA olan- Malaguei'ia adlı şarkısını 
ve ll. Bölüm'lerde beşer dans olarak kahbındaki üç bölmeli çardaşı üzerine bilmeyen müziksever yok gibidir. 
hazırlanan eser, 1 880'de l l l .  Bölüm'de yazı lmıştır. 2/4' 1ük ölçüde güçlü 
altı, IV. Bölüm'de beş dans olarak vurgulamalada gelişen canlı ritmli i lk 

Liszt: M efısto Valsi 
tamamlandı. Çok beğenilen - 1 880'de bölmeyi, majör tona dönüşen çok 
adeta ağırlığınca altınla telif hakkı canlı (Vivace) bölme parlak ve 1 86 1 'de yazılan Mefisto Valsi, 
verilen- bu 2 1  Macar Dansı'nın rubatolu biçimde izler ... IV. Bölüm'ün bestecinin "Lenau'nun Faust'undan Iki 



Episod" başlıklı orkestra eserinden 
piyano için 1 862'de düzenlenmiş ve 
Karl Tausig'e ithaf edilmiştir. Mefısto 
Valsi olarak tanınan ikinci episod, 
"Köy Hanında Dans" başlıgını taşır. 
Orkestra düzenlemesi çok az çalınan 
eserin tanınan ve sevilen piyano 
düzenlemesi virtüoz bir yorum 
gerektirir. Liszt yine 1 86 1 -62 
yıllarında eserin dört el piyano için 
düzenlemesini de yapmıştır. 
Sonuncusu tamamlanmamış olan dört 
Mefısto Valsi yazan Liszt, genel l ikle 
eserlerinde şeytani karakteriere yer 
verirken şunu da belirtmiş: "Tanrıya 
inanan, şeytan hakkında şüpheye 
düşemez". Eser Faust ile Mefısto'nun, 
dügün kutlanan bir köy hanındaki 
konuşmalarıyla başlar. Faust'un güzel 
bir kıza ilgi duydugunu, fakat ona 
yaklaşamadıgını gören Mefısto bir 
kemanın boş tellerini seslendirerek 
çılgın bir dans başlatır. Kemanın boş 
tellerinden Re-La-Mi akoru La majör 
tondaki motifle duyulur. Faust 
utangaçlıgını yenerek, kızla dans eder. 
Re bemol majör tondaki agır 
bölümde aldatıcı bir günahkarlıgı 
yansıtan ezgi duyulur. Faust, 
Mefısto'nun yardımıyla kızı 
kandırmaya çalışmaktadır. Müzik yine 
şeytani şıçrayışlarla, arpejlerle 
canlan ır. Resitatif şeklindeki 
cümlelerle sevgii i ierin kucaklaşması 
sembolize edil ir. Sonra hızla gelişen, 
girdap gibi bir ritmle fantastik bir 
sona ulaşır. (Süre. l 1 ') 
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ORKESTRA KONSERLERi  - ODA MÜZiG i - RESiTALLER ORCH ESTR A S - CJI A l\I B E R  M liSJC - RECI T A LS 

CHiLiNGiRiAN DÖRTLÜSÜ 

CHILINGIRIAN QUARTET 

LEVON CHILINGIRIAN, keman violin 

CHARLES SEWART, keman violin 

ASDIS VALDIMARSDOTTIR, viyola viola 

PHILIP DE GROOÜ, viyolonsel cello 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809-1 84 7) 
Dörtlü, Fa Minör Op.BO Quarret in F Minor, Op.SO 

A llegro vivace assai-Pmto 
A llegra assai 

Adagio 
Fina/e. A llegra molto 

Alfred Schnittke ( 1934) 
Dörtlü No.2 Quarret No. 2 

Moderato 
Agitata 
Pres to 

Moderato 

Ara lntermission 

Ludwig van Beethoven ( 1770- 1 827) 
Dörtlü Fa Majör Op.59 No. l Quartet in F Major, Op. 59 No. l 

A llegra 
Allegretto vivace e sempre scherıarıdo 

Adagio mo/to e mesto 
Theme msse. A llegra 

CHILINGIRIAN DÖRTLÜSÜ 

CHILINGIRIAN QUARTET 

• 1 996/7 mevsiminde 25. yıl ını 
kutlayacak olan Chil ingirian Dörtlüsü, 
otuzdan fazla ülkeye yaptıgı turneler, 
dünyanın önemli salonlarında verdigi 
konserler ve EMI, RCA. CRD, 
Nimbus, Chandos, Conifer ve Virgin 
fırmaları için yaptıgı kayıtlar i le 
dünyanın en ünlü ve ayrıca en çok 
seyahat eden topluluklarından biridir. 
1 97 1 'de Londra'da kurulan Dörtlü, 
BBC ve BBC Dünya Servisi'nin yaptıgı 
yayınların ardından Edinburg, Bath ve 
Aldeburgh festivallerine; Amsterdam 
Councertgebouw, Münih 
Herkulessaal, Zürih Ton hal l  e, Viyana 
Konzerthaus, Stokholm 
Konseerthuset ve Tivoli (Kopenhag) 
Festivali gibi Avrupa'nın önemli 
merkezlerine davet edildi. 1 976'da 
New York'da verdiği ilk konseri bir 
kıyıdan diğerine yaptıkları ABD ve 
Kanada turneleri izledi. New York 
Uluslararası Festivali 'nin dörtlüler 
serisinde I ngi ltere'yi temsil etti. 
Dörtlünün Uzak Doğu ve Japonya, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ve 
Güney Amerika'ya yaptığı konser 
turneleri Avrupa ve ABD dışında da 
tanınmalarını sağladı. 
Chil ingirian Dörtlüsü 1 994/5 
mevsiminde Mi lano, Berlin 
Konzerthaus ve Londra'da Queen 
El izabeth Hall'da Amerikalı klarnetçi 
Richard Stoluman ile konserler 
verdi; Joshua Beli, Steven lsserlis, 
Christian lvaldi ve Jeremy Menu h in 

-------------------------------1 gibi sanatçılada birlikte Wigmore 
1 9.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm 

Hall'da (Londra), Fransa'da St. 
Nazaire Festivali i le Ysaye 
Festivali'nde çaldı. Ingiltere'de 
yaptıkları bir çağdaş müzik turnesini 
Belfast ve Swansee festivalleri, 
Birmingham, BBC St John serisi, 
Almanya, Norveç, lsviçre ve 
Finlandiya'daki konserler izledi. 
Dörtlü'nün 1 995/96'daki etkinl ikleri 
arasında New York Carnegie Hall 
dahil ABD'nin on kentindeki 
konserler; Güney Afrika, lsveç, 



Almanya, Yunanistan, lsviçre, Ispanya, 
Linz Festivali (Avusturya) ile Paris 
(Radyo France) turnesi, Manchester'de 
Kraliyet Müzik Kuzey Koleji i le 
Londra'da Wigmore Hall'da Nobuko 
lmai i le Brahms ve Mozart' ın viyolalı 
beşlileri yeraldı 
Chil ingirian Dörtlüsü'nün, Mozart' ın 
Haydn'a ithaf ettigi altı dörtlüsünün 
kaydı Gramophone dergisi 
eleştirmenlerince "En Iyi Yaylı 
Çalgılar Dörtlüsü Kaydı" seçi ldi. 
Klasik ve romantik repertuarın 
önemli bestelerinin yanısıra daha az 
bi l inen eserlerin de kaydını 
gerçekleştiren Dörtlü'nün çıkardıgı 
diskler arasında John Tavener'in 
dörtlüleri ve Arvo Part' ın eserleri 
(Virgin), Richard Hickox'un yönettigi 
Bournemouth Senfoni i le Tippett' in 
Üçlü Konçertosu (Chandos); 
Stravinski, Schnittke, Roslavets ve 
Firsova'nın bestelerinden oluşan bir 
disk (Panufnik) ve Hugh Wood'un 
dört dörtlüsünün ilk kaydı (Conifer) 
yer almaktadır. 

• The ı 996/7 season sees the 2 5 th 

anniversary of the Chilingirian Quartet. 

With tours to 30 countries, 

performances in major concert halis 

throughout the world and with 

recordings for EMI, RCA, CRD, 

Nimbus, Chandos, Conifer and Virgin 

Records, the Chilingirian Quartet has 

become one of the world's most 

celebrated and widely travelled 

ensembles. The guarret was formed in  

London i n  ı 97 ı ,  and BBC and BBC 

World Service broadcasts were guickly 

followed by invitations to the 

Edinburgh, Bath and Aldeburgh 

Festivals and to major centres 

throughout Western Europe, such as 

the Amsterdam Councerrgebouw, 

Munich Herkulessaal, Zurich Tonhalle, 

Vienna Konzerthaus, Stockholm 

Konseerthuset and the Tivoli Festival 

in Copenhagen. Si nce the guartet's 

New York debut in ı 976,  the 

Chilingirian has made freguent coast

to-coast tours of the USA and Canada, 

and was invited by the New York 

International Festival to be Britain's 

contribution to the Festival' s guarret 

series. Tours to the Far East and )apan 

and extensive touring in Australia, 

New Zealand, Africa and South 
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America have made the Quartet egually 

well-known outside Europe and the US. 

During the ı 994/5 season the 

Chilingirian Quartet's activities 

i ncluded concerrs in Milan, the Berlin 

Konzerrhaus and the Queen Elizabeth 

Hall (london) with the American 

clarinetist R ichard Stoltzman; 

residencies with colleagues such as 

Joshua Beli ,  Steven Isserlis, Christian 

Ivaldi and Jeremy Menuhin at the 

Wigmore Hall ,  at the St Nazaire 

Festival in France and the Ysaye 

Festival; a UK contemporary music 

tour, concerrs at the Belfast and the 

Swansee Festivals, in Birmingham and 

for the BBC St John's series as well as 

in Germany, Norway, Switzerland and 

Finland. ı 995/96 included a tour of ı o 
ciries in the USA, including a rerurn to 

Carnegie Hall, New York, and visits to 

South Africa, Sweden,  Germany, 

Greece, Swirzerland, Spain ,  rhe Linz 

Festival in  Austria and Radio France in 

Paris. They joined wirh Nobuko Imai 

to play Brahms and Mozart viola 

guarters ar rhe Royal Norrhern College 

of Music in Manchester and ar rhe 

Wigmore Hall in London. 

The Chilingirian recording of the 

Mozart six guarters dedicared to Haydn 

was vored "Best String Quarrer 

Recording'" by rhe crirics of the 

Gramophone magazine. The guarter 

has recorded the core of rhe class i cal 

and romantic repertoire, whilsr alsa 

exploring less familiar music. Most 

recently, rhe Chilingirian has recorded 

borh of John Tavener's string guarters, 

coupled with works by Arvo Part 

(Virgin), rhe Tipperr Triple Concerto 

with rhe Bournemourh Symphony 

Orchesrra and Richard Hickox 

(Chandos), a Russian disc (Panufnik) 

wirh works by Srravinsky, Schnirrke, 

Roslavers and Firsova and rhe world 

premiere record ing of Hugh Wood 's 

Quarters ı -4 (Conifer). 

Mendelssohn: Dörtlü 

Daha çok küçük yaşta evlerindeki 
özel konserler, resital ve oda müzigi 
toplantılarında müzikle tanışan 
Mendelssohn'un Opus numarası 
taşıyan ilk eseri de bir oda müzigi 
olmuştur (Op. l Piyanolu Dörtlü). 
Bunu izleyen yılda, 1 823'de bir 

piyanolu dörtlü (Op.2) daha yazan 
Mendelssohn, bu arada yayınlamayı 
düşünmedigi ve Opus numarası 
vermedigi bir yaylı çalgılar dörtlüsü 
bestelemiştir. Op. l 2, Op. l 3  ve 
Op.44'te yer alan üç dörtlüden sonra 
Mendelssohn'un yaşamında son 
tamamladıgı eser de yine bir dörtlü 
oldu: Op.80 Fa Minör Dörtlü ... Bunun 
dışında Op.8 1 olarak tamamlanmamış 
Andante ve Scherzo da vardı .  1 847 
Mayısında Ingi ltere'ye onuncu 
yolculugundan döndügü zaman, abiası 
Fanny Hensel'in ölümüyle sarsıldı, 
artık çalışamayacak kadar hasta ve 
yorgundu. "Fanny için Requiem" 
adıyla tanınacak olan Op.80 Dörtlü 
üzerinde çalışmasını abiasının 
ölümünden sonra yarım bırakan, 
"Yüreginde ve kafasında en büyük 
boşlugu ve çölü hissetmeden müzigi 
hiç düşünemedigini" yazan 
Mendelssohn, ailesiyle birlikte 
Berlin'den kaçar gibi gittigi lsviçre'den 
kardeşi Paul'e gönderdigi mektuba 
şunları da eklemişti: "Şimdi çok 
çalışmaga, bestelemeye başladım". 
Böylece lsviçre'de biraz iyi leştikten 
sonra, kendi ölüm endişesinin de 
izlerini taşıyan Fa Minör Dörtlü'yü 
tamamladı. Eylülde döndügü 
Leipzig'te, bir iki ay sonra 4 Kasım 
günü öldügü zaman ününün 
dorugundaydı. . 
Oda müzigi eserlerinde Mozart\ 
Schubert'i ve i lk-orta dönem 
Beethoven'i örnek alan 
Mendelssohn'un bu eseri de 
Beethoven'in aynı tonalitedeki Op.95 
"Serioso" (ciddi) başl ıklı dörtlüsünün 
etkisini yansıtır. Uzun yıllar fazla 
deger verilmeyen Mendelssohn'un 
dörtlüleri günümüzde bir rönesans 
yaşamaktadır: Klasik dört bölümlü 
kuartet şemasına uyan -çabuk sonat 
bölümü; agır sonat ya da lied bölümü; 
dans bölümü olarak Menuet, ya da 
Scherzo; finalde de sonat bölümü ya 
da sonat rondosu kullanan
Mendelssohn'un bunu kısa olarak 
uyguladıgı, klasik sti l in dışına çıktıgı 
öne sürülür. Mendelssohn'un eserden 
esere, bölümlerin yapılarını birbiriyle 
ilgi l i  gerilimleri yönünden degişik 
degerlendirdigi, örnegin bir 
Scherzo'nun gelişimini tek başına bir 
karakter parçası gibi farklı 
yönlendirdigi belirtilir. Müzik yazarı 
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Otto Schumann'a göre temaları orkestral bir yapıdadır; duygulu kabul etmişlerdi. Ancak Beethoven bu 
yapısında öyle bütündür ki, kendi anlatım tını, dinamik ve vurgulamaların eserinde ilk defa homofon (bir ses 
kendine bir etki yaratır; onları yardımıyla yaratı l ır. Bu final böylece, partisinin melodiyi sunarken diğer 
geliştirmek, işiemek gerekmez. Mendelssohn'un yeni ve değişik stilde parti lerin eşlik etmesi) ve pol ifon 
Böylece bu bütünlerin tekrar-tekrar bir besteciliğe yönelişini yansıtan son (çoksesli) yazış sti l in in mükemmel bir 
sergilenmeleri bıkkınl ık verebi l ir. eserinin perdesini kapatır. (Süre 24') sentezini sağlamıştır. Her dört 
Dört. bölümden oluşan kuartetin ı .  bölümü ayrı ayrı sonat biçiminde 
Bölümü, oldukça canlı ve hızlı 

Schnittke: Dörtlü işlenen Dörtlü, alışı lmış her türlü 
(AI Iegro vivace assai) tempodaki form kaygısından uzak düşünülmüş, 
bölme ile, Beethoven'in Op.95 Oda müziği alanında i lk önemli besteci her istediğini serbestçe 
Dörtlü'sünün etkisini duyuran ancak eserlerini 1 963' 1erde, keman ve gerçekleştirmiştir. Eserde tema yerine 
onun sert, cesur ve ketum havasını piyano için sonat i le verrneğe başlayan tema grupları oluşturulmuş, karşı 
yansıtmayan ve onu izleyen çok hızlı Schnittke, viyolonsel ve keman temaların yerini üçlü fikirler almıştır. 
(Presto) bölmeyi içerir. Sonat bölümü dışında solo piyano için de eserler 1 .  Bölümde canl ı  (AIIegro) tempoda 
şemasına uygun yapıdaki bölümde yazmış, piyanolu bir dörtlü ( 1 988), bir ana temayı viyolonsel, adeta bir 
melodik şarkı anlatımı hiç beşli ( 1 976) bestelemiştir. lik yaylı orkestra tınısıyla, karşı çıkan diğer 
gözeti lmemiş gibidir. Daha çok ritmik çalgılar dörtlüsünü 1 966'da yazan çalgılara rağmen duyurmaya çalışır. 
tını bölgeleri, armonik esinlemelerle Schnittke, 1 980, 1 983 ve 1 990 i le Beethoven serimden (exposition) 
doğan küçük motifler tüme 1 994'de yine bu türde eserler sonra alışı lmış olan tekran da yapmaz 
egemendir  ve bu unsurlar kontrpuan vermiştir. Dörtlülerinde klasik dört ve devam eder. Ana tema artık ortaya 
yönünden işlenmeye yol gösterir. bölümlü şemaya uymasına karşın konulmaz, kendi gücüyle gelişmeye 
Bölümde tek ezgi değil, küçük tempoları değişik bir anlayışla çal ışır ve hayret verici bir şekilde 
figürlerle yetini lmiş, genel tını ön kul lanan Schnittke No.2 Kuartet'e, yayıl ı r  . . . 2. Bölümde, kıvrak canl ı l ıkta 
plana alınmıştır. Girişteki tremolo Viyana'da konuk profesör olarak ve daima şakacı biçimdeki (AIIegretto 
şekl indeki başlayış Schubert' in D.703 görev aldığı yıl, 1 980'de başlamıştır. vivace e sempre scherzando) 
Kuartet Bölümü'nü anımsatır, ancak Orta hızda (Moderato) başlayan tempoda ritmik alt yapının, vurguların 
daha tematik olarak ele al ınır ve sonra, atılgan (Agitato) ve çok hızlı değiştirilmesi dinleyicilerin garibine 
gelişimi de etkiler. Karşıtlıklar gelişi (Presto) tempolarda süren No.2 gitmiş, Scherzo alışı lmış bir dans 
güzel yerleştirilmiş gibid ir. Ikinci tema Kuartet'i yine orta hızdaki çeşitlernesi hal inden uzaklaşmıştır . . .  
bile çok belirsizdir. Ancak girişteki (Moderato) bölüm sona erdirir. 3 .  Bölüm ağır (Adagio) tempoda, içten 
serimin tekrarlanması, yeniden gelen bir huzursuzluğun yansıtıldığı bir 
serimde Mendelssohn'un en güzel 

Beethoven: Dörtlü matem müziği havasındadır. Ancak 
sayfalarından birini oluşturur ve aydınl ık Do majör tonunda birinci 
Coda'da yeni bir tema adeta zorla Beethoven 1 8  dörtlü bestelemiştir. kemanın virtüoz kadansı, bölümün 
sunulur . . .  3/4'1ük ölçüde oldukça hızlı Bunlardan üç Op.59 Dörtlü zirvesini oluşturur. Ara vermeden 
(AIIegro assai) tempodaki 2. Bölümde "Rasumowsky Kuartetleri" adıyla finale, neşeli tempodaki 4. Bölüme 
de yine -diğer dörtlülerin ikinci tanınır. 1 806'da yazılan ve Viyana'daki (Theme russe. Allegro) geçilir. Bu 
bölümlerine, Mendelssohn'un Rus elçisi Kent Rasumowsky'e ithaf arada viyolonsel canlı bir Rus ezgisini 
Scherzo'larına benzemeyen biçimde- edilen bu eserler müzikseverlerden sergi ler. Rondo ve sonat formlarının 
melodik motif eksikliğini hissettirir. çok, müzikten aniayanlara hitap ettiği karıştığı finalde bu ezgiden gelişen 
Girişteki ana tema sürprizli biçimde için konser salonlarında ilgi bölüm büyür, bir eser haline gelir. 
vahşidir. Buna karşı l ık Trio ve Coda uyandırmamıştır. Bitişten biraz önce, bi rkaç ölçü 
bölmeleri koyu, karanlık bir havadadır Dizinin i lk i  olan Fa Majör Dörtlü 40 Adagio temposunda ağırlaşır; 
ve tehdit edici tarzda baslarda dakikayı aşan süresiyle daha önce pianissimo (ppp) şeklinde duyulmaz 
vurgulamalada desteklenir. Senkoplu yazılan dörtlülerden, hatta bestecinin olur. Eser Presto tempoda, kuvvetli 
bir anlayışla hareket eden tını çoğu senfonilerden bile daha akorlarla sona erer. (Süre 4 1  ') 
bölgeleri, unison duyurulan bu orta uzundur. Beethoven, kendi de keman 
bölmeye ulaştırır ... Fa minör tonda çalan elçiye eserini beğendirmek için, 
başlamasına karş ın majör tonda olan finalde bir Rus teması da kullanmıştır. 
3. Bölüm ağır (Adagio) tempodadır. Çağından ilerde olan bu eserin i lk 
La bemol majör tona eğil imli küçük yorumunda yer alan müzikçiler ve 
motif parçalarıyla, melodi bestecinin arkadaşı kemancı 
parçacıklarının düzensiz gelişimiyle Schuppanzig kötü bir şaka yapıldığını 
"Sözsüz Şarkılar"ın duygusal ortamını sanmışlar; Gyrowetz harcadığı paraya 
anımsatır ... Çok neşeli (AIIegro üzülmüş, ünlü viyolonselci Romberg 
molto) tempodaki 4. Bölüm ise yine ise notaları yere atıp çiğnemişti. 
-ikinci bölüm gibi- temalar yerine Dinleyiciler ise gülmüş, alay etmiş, 
küçük figürlerle, senkapla gelişen besteyi bir delinin saçmaları olarak 
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Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 82 7) 

Sihirli Flüt Operası'ndan "Be i Miinnern, welche Liebe fithlen" Düeti üzerine 7 Çeşitleme, 
Mi Bemol Majör, Wo046 

7 Variations on "Bei Miinnern, welche Liebe fithlen" in E Fiat Major, Wo046, 
from The Magic Flute 

Franz Schubert ( 1 797- 1 829) 

Arpeggione Sonatı, La Minör, DK82 1 Arpeggione Sonata i n A Minor, DK8 2 1  
A llegro moderato 

Adagio-Allegretto 

Ara lntermission 

Sergei Rahmaninof /Rachmaninov ( 1 873- 1 943) 
Vocalise, Op.34 No. l 4  

Lentamente, molto cantabile 

Dimitri Şostakoviç 1 Schostakovich ( 1 906- 1 97 5 )  
Viyolonsel ve Piyano Sonatı, Re Minör Op.40 
Sonata for Cello and Piano in D Minor, Op.40 

Moderato-Largo 
Moderato con moto ( Valse scherzo) 

Largo 
Allegretto 

20.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

MISCHA MAISKY 

• Mischa Maisky 1 948'de Riga'da 
dogdu. Önce kısa süre Riga 
Konservatuarı'nda, daha sonra da 
Leningrad'da egitim gördü; 1 7  yaşında 
ulusal viyolonsel yarışmasını kazandı. 
1 966'da Uluslararası Çaykovski 
Yarışması'nda ödül aldıktan sonra 
Moskova Konservatuarı'nda · 

Rostropoviç'in ögrencisi oldu ve 
Sovyetler Birligi'nde konserler 
vermege başladı. Sovyet 
makamlarından gelen baskılar 
sonucunda 1 972'de lsrail'e göç etti. 
Bir yıl sonra Floransa'da Gaspar 
Cassade Uluslararası Viyolonsel 
Yarışması'nı kazandı ve Carnegie 
Hall'da William Steinberg'in yönettigi 
Pittsburg Senfoni i le New York'daki 
ilk konserini verdi. Bu konserden 
sonra gizli bir hayranı ona, bugün de 
kullandıgı, 1 8. yüzyıl yapımı bir 
Montagnana viyolonsel hediye etti. 
1 994'de birkaç ay boyunca Gregor 
Piatigorski i le egitim gören Maisky, 
büyük ustanın son ögrencisi ve hem 
Piatigorski, hem de Rostropoviç ile 
egitim gören tek viyolonselci oldu. 
Londra, Paris, Berlin, Viyana, New 
York, Tokyo ve dünyanın diger 
önemli müzik merkezlerinde başarı 
kazanan Mischa Maisky Martha 
Argerich, Radu Lupu, Gidon Kremer, 
Leonard Bernstein, Zubin Mehta, 
Vladimir Ashkenazy, Daniel 
Barenboim ve Giuseppe Sinopeli gibi 
solist ve şeflerle birlikte çaldı. 
Leonard Bernstein' ın yönettigi Viyana 
Filarmoni ve Gidon Kremer i le 
doldurdugu Brahms'in Ikil i 
Konçertosu'nun ardından, 1 985'de 
Deutsche Grammophon ile anlaşma 
imzalayan, üç kez Tokyo Akademi 
Ödülü'nü alan Mischa Maisky'nin 
yaptıgı birçok kaydın arasında Bach 
solo viyolonsel süitleri (Piak Büyük 
Ödülü), Martha Argerich ile Bach ve 
Beethoven sonatları ile iki tane 
"Sevilen Bis'ler" diski bulunmaktadır. 
Yaptıgı konçerto kayıtları arasında 
Bernstein ve Viyana Filarmoni i le 
Schumann'ın konçertosu, Bernstein 



ve lsrail Filarmoni i le Dvorak'ın 
konçertosu ve Bloch'un Schelemo'su, 
Avrupa Oda Orkestrası ile Haydn, 
Sinopoli ve Philharmonia ile Elgar ve 
Çaykovski, 1 995'de Michael Tilson 
Thomas ve Londra Senfoni i le 
Şostakoviç'in iki konçertosu yer 
almaktadır. 

• Mischa Maisky was born in Riga in 

ı 948. He studied briefly at the Riga 

Conservatoire, then in Leningrad where 

at the age of ı 7 he won the national 

cello competition. In ı 966, he won a 

prize at the International Tchaikovsky 

Competition and commenced his 

studies with Rostropovich at the 

Moscow Conservatoire; at the same 

time, he began pursuing an active 

concert career throughout the Soviet 

Union. Following a period of 

harassmem by Soviet authorities he 

emigrated in ı 97 2  to Israel. In ı 97 3 ,  

he won the Gaspar Cassado 

International Cello Competition in 

Florence and made his debut at New 

York's Carnegie Hall with the 

Pittsburg Symphony Orchestra under 

William Steinberg. After this concert, 

an anonymous adınirer gave Maisky a 

Momagnana cello from the 1 8th 

century, the instrumem he stili uses 

taday. In ı 994 he studied for several 

momhs with Gregor Piatigorsky, thus 

becoming the great master's last 

srudem and the only other person ever 

to have studied with Piatigorsky and 

Rostropovich. 

Si nce then Mischa Maisky has been 

enthusiastically received in London, 

Paris, Berlin, Vienna, New York and 

Tokyo along with the rest of the major 

musical cemres of the world. He has 

also had partnership with anisrs such as 

Martha Argerich, Radu Lupu, Gidon 

Kremer, Leonard Bernstein, Zubin 

Mehta, Vladimir Ashkenazy, Daniel 

Barenboim and Giuseppe Sinopoli .  

Following h i s  recording o f  the Brahms 

Double Concerto with Gidon Kremer 

and the Vienna Philharmonic under 

Leonard Bernstein, 1 985 Mischa 

Maisky became exclusive to Deutsche 

Grammophon, winning three Tokyo 

Academy Awards for his many 

recordings, which include: Bach solo 

cello suites (Grand Prix du Disque), 

sonatas by Bach and Beethoven with 
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Martha Argerich and also two discs of 

encore favourites. His concerto 

recordi ngs have included the Schumann 

Concerto with the Vienna 

Philharmonic under Bernstein,  the 

Dvorak Concerro and Bloch's Schelemo 

with the Israel Philharmonic, also with 

Bernstein,  Haydn with the Chamber 

ürehescra of Europe, Elgar and 

Tchaikovsky with the Philharmonia 

and Sinopoli .  In 1 995 he recorded both 

Shostakovich concerti w ith the London 

Symphony ürehescra under Michael 

Tilson Thomas. 

DARIA HOVORA 

• Müzik egitimine Paris Müzik Ulusal 
Yüksek Konservatuarı'nda başlayan 
Daria Hovora, piyano ve oda müzigi 
dallarında birincilik ödülü aldı, daha 
sonra G. Sebok, G. Solchany ve 
Menaham Pressler ile ihtisas yaptı. 
1 97 1  Montreal Uluslararası Piyano 
Yarışması'nda birinci oldu, 1 972'de 
Floransa'da Gaspar Cassado 
Viyolonsel Yarışması ve Moskova'da 
1 974 Çaykovski Yarışması'nda da "En 
Iyi Eşlikçi" ödülünü aldı. Pierre 
Amoyal, lvry Gitlis, Regis Pasquier, 
Jean-Jacques Kantorow, Augustin 
Dumay, Gerard Jarry, Gerard 
Causse, Bruno Pasquier, Frederic 
Lodeon, Mischa Maisky, Sonia 
Wieder-Atherton, Michel Porta! i le 
oda müzigi konserleri verdi. Çagdaş 
müzik alanında Olivier Grelf, Edison 
Denissov gibi bestecilerin eserlerini 
seslendirdi. Doldurdugu diskler: 
Aleth Larnasse ile Faure'nin 
viyolonsel sonatları ve "Bayram 
Günleri için Viyolonsel", flütçü Loic 
Poulain ile "Aitılar Grubu", 
viyolonselci Sonia Wieder-Atherton 

i le " I S  Musevi Şarkısı", Brahms'ın iki 
sonatı, klarnetçi Michel Arringnon i le 
Schumann'ın Fantezi Parçaları, Mischa 
Maisky ile Cellissima. 

• Daria Hovora srudied music at the 

Conservatoire National Superieur de 

Musique de Paris where she won fırst 

prizes for piano and chamber music. 

She also studied with G. Sebok, G.  

Solchany and Menaham Pressler. In  

1 97 1  she won the  International 

Monrreal Piano Competition and was 

awarded the Best Accompanist Prize at 

the International Gaspar Cassado Cello 

Competition in 1 97 2  in Florence and 

at the 1 974 I nternational Tchaikovsky 

Competition. She has given chamber 

music concerrs with Pierre Amoyal, 

lvry Git! is,  Regis Pasquier, Jean

Jacques Kantorow, Augustin Dumay, 

Gerard Jarry, Gerard Causse, Bruno 

Pasquier, Frederic Lodeon, Misha 

Maisky, Sonia Wieder-Atherron and 

Michel Porta!. Also active in the field 

of comemporary music, she has 

performed music by such composer as 

Olivier Grelf and Edison Denissov. 

Her recordi ngs i nclude cello and piano 

sonatas by Faure and "Cello for the 

Fairy Days" with Aleth Larnasse, "The 

Group of Six" w ith flutist Lo i c 

Poulain, " 1 5  Jewish Songs" w ith eellist 

Sonia Wieder-Atherton, two Brahms 

sonatas and Schumann Fantasiestücke 

with clarinerrist Michel Arrignon and 

"Cellissima" with Misha Maisky. 

Beethoven: 7 Varyasyon 

Gençliginden, hatta çocuklugundan 
beri Mozart hayranı olan Ludwig van 
Beethoven Sihirli Flüt operasının 
temaları üzerine ilk varyasyonları 
1 798' de - 1 8  yaşında- yazmış; 1 80 1 '  de 
yine viyolonsel için piyano eşliginde -
ünlü Ayışıgı Sonatı'nı yazdıgı ve aşık 
oldugu yıl- Sihirl i  Flüt'ü tekrar 
degerlendirmişti; 1 802'de Viyana'da 
yayınlanan "7 Varyasyon"u, bir ara 
ünlü Theater an der Wien'in 
yöneticiligini yapan ve özel bir 
orkestrası da olan Kont Johan n von 
Browne'ye ithaf etti. .. Beethoven'e de 
opera siparişi verecek olan 
emprezaryo, şarkıcı, aktör Emanuel 
Schikaneder'in l ibrettosu üzerine 
Mozart'ın yazdıgı Sihirl i Flüt operası 



1 79 1  'de Schikaneder'in ailesinin de 
katı lımı ile ilk kez Viyana'da 
oynanmıştı. Beethoven da Sihirl i  Flüt 
operasının birinci perdesinin ikinci 
sahnesinde, Kuşadam Papageno ile 
Gece Kral içesi'nin kızı Prenses 
Pamina'nın, aşkın gücünü ve kadın 
erkek eşitliğini yansıtan düeti üzerine 
yedi varyasyon olarak bu eseri yazdı .  
"Bei Mannern, welche Liebe fühlen, 
fehlt auch ein gutes Herze nicht" 
(Aşkı hisseden erkeklerde iyi bir 
yürek te eksik olmaz) diye başlayan 
6/8'1 ik ölçüde ve ağırca (Andantino) 
tempodaki l ir ik düette Pamina, 
Papageno'ya sabretmesini ve elbette 
bir gün onu seven bir eş bulacağını 
söyleyerek, tesell i eder. Beethoven 
bu düetteki iki sesi, iki değişik tını l ı 
çalgıya dengeli biçimde uygulayarak, 
ilginç varyasyonlada işler. Özell ikle 
ağır (Adagio) tempodaki 6. Varyasyon 
gerçek saflığı yumuşak biçimde 
yansıtırken, minör tondaki 4. 
Varyasyon geniş ve rahat anlatımlıdır. 
Diğer beş varyasyon ise neşeli yapıda 
gelişirken, piyano ve viyolonsel 
arasında zevkli değişiklikleri sergiler. 
Sonuncu varyasyonda ise Beethoven, 
Mozart' ın yumuşak özlemini yine bir 
an Do minörde anımsatarak Mi  
bemol majör tona geri dönüp eseri 
sona erdirir. 
Beethoven'in Opus numarası 
vermediği eser, daha sonra Alman 
müzikolog Georg Kinsky'nin yaptığı, 
1 955'de yayınlanan sıralamaya göre 
Wo046 (W erk ohne Opuszahi-Opus 
numarasız eser) sayısını taşımaktadır. 
(Süre 9') 

Schubert: Arpeggione Sonatı 

Bugün viyolonsel repertuarının 
sevilen eserlerinden biri olan bu 
sonat gerçekte bu çalgı için 
yazılmamıştır. Viyanalı lütye Georg 
Stauffer 1 823'de Arpeggione adını 
verdiği bir çalgı yapmıştı: Gitar 
biçiminde, yine gitarın (Mi-La-Re-Sol
Si-Mi) akordlu telleri olan, ancak 
dizler arasında tutularak yayla çalınan, 
"Guitar d'Amour" adı da verilen bu 
perdeli çalgıya, arpejlerin kolay elde 
edilmesi nedeniyle Arpeggione adı 
verilmişti. Bu çalgının tanınması için 
yorumcusu Yineenz Schuster'in  
verdiği sanılan sipariş sonucu 
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Schubert 1 824 Kasım ayında 
Arpeggione Sonatı'nı besteledi. 
1 87 1  'de basılan i lk notasında eserin 
V. Schuster tarafından 1 824 sonunda 
ilk kez yorumlandığı belirtilmişti. 
Arpeggione adl ı  çalgıyla yalnızca bir 
defa seslendirildiği sanılan sonatın 
keman ve viyola için yapılan 
düzenlemeleri ve hatta 1 930'da 
Cassado'nun viyolonsel konçertosu 
şekli de bugün unutulmuş, viyolonsel
piyano uygulaması çal ın ır olmuştur. 
Günümüzde, daha çok Pierre 
Fournier'nin düzenlemesi ile 
yorumlanan ve O. Deutsch 
numaralamasına göre D.82 1 sayısını 
taşıyan eser iki bölümden oluşur: 
1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, La minör 
tonda, ıl ımlı neşeli (AI Iegro moderato) 
tempoda melankolik bir havadadır. 
Piyanonun girişinden hemen sonra 
viyolonsel ilk temayı duyurur ve 
arpejleri geliştirir. La minör tondaki 
bu lirik ve melodik ezgiyi, piyanonun 
iki forte akorundan sonra -
viyolonselin pizzicato eşliğinde- önce 
piyano duyurur. Ikinci temayı da önce 
piyano belirler; Do majör tondaki 
daha akıcı ve neşeli bu temayı 
viyolonsel sürdürür ve adeta fınal 
havasındaki iki akor ile bölüm sona 
erer ... 2. Bölüm 3/4' 1ük ölçüde, Mi  
majör tonda ve ağır (Adagio) tempoda 
kısa bir bölme ile başlar. Viyolonselin, 
Alabalık liedinin havasını anımsatan 
temayı, uzun, melodik ve değişik 
armonileri içeren şekilde 
duyurmasından ve bir resitatiften 
sonra, bir "Attaca" ile ara vermeden 
geçilen fınal, 2/4'1ük ölçüdeki, La 
majör tondaki ve neşelice (AIIegretto) 
tempodaki bölme, sonatın birinci 
bölümünün i lk temasıyla başlar. 

Rondo ile Divertissement biçimleri 
arasında gelişen bu bölmenin ikinci 
teması ise Re minör tonda -
Schubert'in Arpeggione çalgısı için 
oluşturduğu- hızlı arpejlerle canlı l ık 
kazanır. Bölüm daha sonra, Viyana 
ezgi lerini anımsatan zarif bir Landler 
dansını da yansıtarak, yine iki akorla 
sona erer. (Süre 22') 

Rahmaninof: Vocalise 

"Vocalise" adl ı  parçanın yer aldığı 
eser dizisini Sergei Rahmaninof, 
1 9 1  O' da Op.34 1 4  şarkı olarak 
Puşkin, Korinfski, Maykof gibi 
romantik Rus şairlerinin şi irleri 
üzerine bestelemiştir. Bunlardan en 
l irik olanı ve herhangi bir kel ime 
kullanı lmadan yazılan sonuncusu, 
Vocalise adlı sözsüz şarkı ünlü 
soprano ve şan öğretmeni Antonina 
Nezdanova'ya ( 1 873- 1 950) ithaf 
edilmiştir. Sesli harfleri -vokalleri
kullanmak anlamına gelen Vocalise 
adlı parçasını Rahmaninof 1 9 1 5'de 
orkestra için de düzenlemiştir. 
Günümüzde keman, ya da 
viyolonselle de çalınan bu ünlü ve 
dokunaklı parça kemana M.  Press 
tarafından uygulanmıştır. Ancak, bu 
parçayı "Sözsüz Şarkı" olarak Güney 
ve Kuzey Amerika ile Avrupa'ya 
tanıtan, Cal ifornia'da ölen Kiev 
doğumlu ünlü Rus sopranosu N ina 
Koshetz ( 1 895- 1 965) olmuş; özell ikle 
lied konserleriyle seçkinleşen sanatçı 
Vocalise'i Amerika'da bizzat 
Rahmaninofun eşliğinde sıksık 
söylemiştir. Vocal ise'in viyolonsel 
düzenlemesinde ise, insan sesine 
yakın olan bu çalgı ezgiyi sanki 
yürekten gelirmişcesine, piyanonun 
özgürcesine paralel eşliğinde -sözsüz-



duyururken, melankolik olmaktan 
çok duygusaldır. (Süre 7') 

--------------------------� 
Şostakoviç: Sonat 

1 934 yılı, birçok uzman tarafından 
Şostakoviç' in özgürce çalışabildigi son 
yıl olarak gösteri l ir. 1 934 Ocak 
ayında, dogdugu kent Leningrad'ta 
"Mzensk'li Lady Macbeth" operası 
başarıyla sahnelenen, ertesi yıl da 
Metropolitan Operası'nda oynanan 
-daha sonra Stalin tarafından "Şu 
Polonyalı" diye tanımlanacak olan
Dimitri Şostakoviç, onun 1 936'da 
operayı seyredip besteciyi rejim 
düşmanı ilan etmesi sonucu yaşamının 
geri kalan kısmını, kendi deyimiyle 
sanki rehin gibi, korkuyla 
geçirecekti. .. Eger, o yıl ın sonunda 
yazmasaydı ,  Op.40 Viyolonsel Sonatı 
da belki bu nedenle, bestecinin agır 
politik eleştirilerle karşılaşmadan 
önceki bu verimli döneminde, bu 
havada bestelenmeyecekti . Şostakoviç 
1 93S'de piyanist Lev Oborin ve 
kemancı David Oystrah i le Türkiye'ye 
gelmiş, Atatürk ile tanışmış ve 
Rusya'ya dönünce -gazetelerde çıkan 
övgüler üzerine- konser vermek için 
birçok davet almıştı. Viyolonsel 
sonatını ilk kez çalmış olan Viktor 
Kubatski ile Arhangelsk'e gitmiş, 
resitalde bu eserini dinletmişti. Ertesi 
sabah, 28 Ocak 1 936'da Pravda 
gazetesinde -Stalin'in yazdırdıgı
"Müzik degil, karmaşa" başlıklı 
makaleyi görünce dünyası yıkıldı . . .  
Şostakoviç'in o yıllarda yazdıgı piyano 
prelüdlerinden de daha önemli olarak 
kabul edilen, sadelik ve anlatımıyla 
onun olgunluk eserlerinden sayı lan Re 
Minör Viyolonsei-Piyano Sonatı dört 
bölümden oluşur. 1 .  Bölüm 4/4'1ük 
ölçüde, Re minör tonda ve orta hızlı 
(Moderato) tempoda başlar. Elejik ve 
dokunaklı bir Rus şarkısı gibi 
sergilenen tema gerçek güzell igi 
yansıtır. Bu hüzünlü şarkı giderek 
dramatik bir anlatım kazanır. Agır 
(Largo) bölmedeki Sol diyez minör 
tondaki ikinci tema daha parlak 
renklidir. Bölümün son episodu ise 
-üç yıl sonra yazılacak olan- S. 
Senfoni'nin olaganüstü Coda'sını 
anımsatır . . .  2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, 
vals stil inde, orta hızda ancak 
hareketli (Moderato con moto) 
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tempoda bir Scherzo'dur. Teknik 
güçlüklerle ve şeytani bir mizahla dolu 
bu kısa Valse-Scherzo dinamik yapıda 
iki temayla sergi lenir .. . 3. Bölüm 
3/4'1ük ölçüde, agır (Largo) tempoda 
kasvetli ,  derin düşüneeli başlamasına 
karşın, temasın ın şaşırtıcı gelişmesiyle 
eserin en etkileyici bölümünü 
oluşturur . . .  4. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, 
Re minör tondaki neşelice 
(AIIegretto) tempodaki fınal ise sanki 
"Yeni-Rossini" stilindedir. Canlı 
melodik modellerle, marş benzeri 
ritmin kesin vurgulamalarıyla, ustaca 
kurulmuş yapısıyla seçkinleşen bu 
kıvı lcımlı finalin, özellikle viyolonselin 
canlandırıcı eşliginde piyanonun 
berrak aniatımlı ezgiyi duyurmasıyla 
zarif, melodik sona ulaşması 
Şostakoviç'in çok kez yaptıgı gibi, 
ciddi bir eseri tatlı şekilde bitirme 
istediginden dogmuştur. (Süre 25') 



84 

ORKESTRA KONSERLERi - ODA M Ü Zi G i - RESiTALLER ORU I E ST I{ A S  - C l  I A i\IB E R  i\l l ' S I C  - IUUTA LS 

SAL VATORE ACCARDO, keman vi ol  in  

BRUNO CANINO, piyano piano 

� "*lar holding a.,. 
Katkılarından dolayı iŞIKLAR HOLDiNG A.Ş. ne tqekkür ederiz. 
We are grateful to IŞIKLAR HOLDING A.Ş. for their contributiom. 

Ludwig van Beethoven ( 1 770- 1827) 
Sonat No.4, La Minör Op.23 Sonara No.4 in A Minor, Op.23  

Pm to 
A ndante JCherzoso, piu A llegretto 

A 1/egro molto 

johannes Brahms ( 1 833- 1 897) 
Sonat No.), Re Minör Op. l 08 Sonata No.3  in D Minor, Op. 1 08 

Allegro 
Adagio 

U n poco pres to e con sentimento 
Pres to agitato 

Ara lntermission 

C laude Debussy ( 1 862 - 1 9 1 8) 
Sonat, Sol Minör Sonara in G Minor 

A llegro vivo 
I ntemıede, F antasque et Lig er 

Fina/e. Tres animi 

Karol Szymanowski ( 1882- 1 937) 
3 Paganini Kaprisi, Op.40 3 Capriccios by Paganini, Op.40 

No.20 A llegretto 
No. 2 1  A moroso 

No.24 Quasi presto 

SALVATORE ACCARDO 

• 1 94 1  yılında Torino'da dof.m 
Salvatore Accardo, onüç yaşında 
verdigi i lk resitalinde Paganini'nin 
Kaprisleri'ni seslendirdi, onbeşinde 
de Cenevre Yarışması'nda, ve bir yıl 
sonra da Cenova'da Paganini 
Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 
Bütün dünyada resitaller ve 
orkestralar eşliginde konserler veren 
Accardo aynı zamanda Napoli Oda 
Müzigi Festivali ile, sadece yayl ı 
çalgıların yer aldıgı Cremona 
Festivali 'nin kurucusudur. Son 
yıllarda, solistlik kariyerinin yanısıra 
orkestra şefl igine de yönelen 
Salvatore Accardo Santa Cecilia, 
Hamburg Radyosu Senfoni 
Orkestrası, Ingiliz Oda Orkestrası, 
Avrupa Oda Orkestrası, Prag Oda 
Orkestrası, T orino Radyo 
Orkestrası'nı yönetti. 1 993-94 yılları 
arasında Napali'deki San Carlo 
Tiyatrosu'nun müzik direktörlügünü 
yaptı. Müzige yaptıgı katkılardan 
dolayı 1 982 yılında, ltalya 
Cumhurbaşkanı tarafından Şövalyelik 
nişanı verilen Salvatore Accardo 
konserlerinde 1 727 tarihl i Hart 
Francescatti ve 1 7 1 8  yapımı Ex Saint 
Exupery "Ateş Kuşu" kemanlada 
çalmaktadır. 
Deutsche Grammophon, Philips, 
Fonit Cetra ve EMI fırmaları için 
birçok kayıt yapan Accardo'nun Anne 
Sophie Mutter ile doldurdugu disk 
Alman Plak Ödülü'nü aldı ve 
Grammophone Dergisi tarafından da 
"Ayın en iyi kaydı" seçildi. 

Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E ireni ıvıı:ısPıım. 
_________ :...._ _______ __:_ _______ __: _____ -l • Salvatore Accardo was born in ı 94 ı 

in Torino and at the age of 1 3  he gave 

his fırsr recital with a performance of 

the Paganini Caprices. In ı 956 he won 

the First Prize ar the International 

Competition in Geneva and the 

following year he was the winner of 

the International Paganini 

Competition in Genoa. He is the 

founder of the Naples Chamber Music 

Festival as well as of the Cremona 



Festival, which is totally confıned to 

string inscrumencs. He was also the 

Music Director of the San Carlo Teatro 

in Naples from 1 993 to 1 994. 

Salvatore Accardo concinues to tour 

the world giving recitals and 

performing in concerts with well

known ensembles and conductors, and 

during recent years he has been 

enchusiasrically received as a conductor 

with such orchescras as the Santa 

Cecilia, the Hamburg Radio 

Symphony Orchescra, the English 

Chamber Orchescra, the European 

Chamber Orchescra, the Prague 

Chamber ürehescra and the Torino 

Radio Orchestra. In 1 982,  Salvatore 

Accordo received the Meda! of 

"Ordino di Cavaliere di Gran Croce" 

from the President of the Republic for 

his services to music. Salvatore 

Accardo plays with two violins: a Hart 

Francescatti viol in daring from 1 7 27 

and a "Fire Bird" ex-Saint Exupery 

17 27 .  

Salvatore Accardo has made many 

recordings for Deursche Grammophon, 

Philips, Fonit Cetra and EMI and his 

recording with Anne Sophie Mutter 

received the Deutscher 

Schallplattenpreis and was voted the 

Best Recording of che Monch by che 

Gramophone Magazine. 

BRUNO CAN I NO 

• 1 935 yılında Napali'de dogan 
Bruno Canino, Milano 
Konservatuarı'nda Vitale ve Calace 
ile piyano, Bruno Bottinelli ile 
kompozisyon egitimi gördü. Daha 
sonra 24 yıl boyunca aynı 
konservatuarda piyano hocalıgı yaptı. 
30 Yıldan beri Antonio Ball ista i le 
piyano iki l isi olarak çalan, 20 yıldır da 
Milano Üçlüsü'nün üyesi olan Canino 
ayrıca Salvatore Accardo, ltzhak 
Perlman, Victoria Mullova, Lynn 
Harrell, Severino Gazzelloni, Cathy 
Berberian'a eşlik etti. Ayrıca Berlin 
Senfoni, Dresden Filarmoni, Leipzig 
Radyo Orkestrası, Weimar ve Santa 
Cecilia Orkestraları konserlerine 
solist olarak katıldı; Salzburg 
Festivali, Frankfurt ve Berl in'de 
resitaller verdi. Bern 
Konservatuarı'nda hocal ık yapan 
Bruno Canino aynı zamanda Seveso 
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Marziali Akademisi'nde ihtisas 
kursları vermektedir. 
Solist ve eşlikçi olarak birçok kayıt 
yapan Bruno Canino en son olarak 
Bach'ın Goldberg Çeşitlemeleri, 
viyolonselci Lynn Harrell ile 
Mendelssohn'un sonatları, kemancı 
Victoria Mul lova ile Bach'ın sonatları, 
Andras Schiff ve Peter Serkin ile Bach 
konçertoların kayıtlarını gerçekleştirdi. 

• Bruno Canino was born in Naples in  

1 9 3 5  and studied piano with  Vitale and 

Calace and composition with Bruno 

Bottinelli at the Milan Conservatoire. 

He taught piano at the same 

conservatoire for 24 years. For the last 

30 years he has performed with Antonio 

Ballista in  piano duos and he has been a 

member of the Trio M ilan for 20 years. 

He has also played in partnership with 

Salvatore Accardo, ltzhak Perlman, 

Victoria Mullova, Lynn Harrell, 

Severino Gazzelloni and Cathy 

Berberian. He has performed as a soloist 

with the Berlin Symphony Orchestra, 

the Dresden Philharmonic, the Leipzig 

Radio Orchescra, the Weimar and the 

Santa Cecilia Orchescras. He gave 

recitals at the Salzburg Festival, i n  

Frankfurt and Berlin .  Bruno Canino 

teaches at the Bern Conservatoire and 

gives Master Courses at the Accademia 

Marziali di Seveso. 

Bruno Canino has made many 

record ings as soloist and accompanist 

and he has recently recorded Bach's  

Goldberg Variations, the 

Mendelssohn Cello Sonatas with Lynn 

Harrell ,  che Bach Viol i n  Sonatas with 

Victoria Mullova and Bach Concertos 

w ith Andras Schiff and Peter Serk i n .  

Beethoven: Sanat 

Beethoven'in 1 80 1  yılında Viyana'da 
besteledigi ve zengin banker Kont 
Moritz von Fries'e ithaf ettigi Op.23 
La Minör Sonat bestecinin dördüncü 
keman sonatıd ır. Aynı yılda yazılan ve 
aynı kişiye ithaf edilen No.S l ikbahar 
Sonatı'na karşın, patetik ve karanlık 
karakterde olan eser, ondan 
öncekiler gibi yine üç bölümlü olarak 
yazı lmıştır. Ancak beşinci keman 
sonatından itibaren Beethoven 
sonatiarını dört bölüm olarak 
düzenleyecektir. 
La Minör Sonatı'ın 6/8'1 ik ölçüdeki, çok 
hızlı (Presto) tempodaki 1 .  Bölümü bir 
fırtına gibi, birbirini kavalayan sekizlik 
notalarla girer. Bu tempo bölümün 
temel ritmini oluşturur. Önce 
piyanonun duyurdugu ana tema ise bu 
temel ritm üzerinde yükselir. Ikinci 
tema önce Re majör tonda bel irir, 
sonra Mi minöre dönüşerek heyecanlı 
bir motif sergiler ve bir fortissimo 
dorukta kaybolur. Gelişim tutkulu 
başlar. Şarkı söyler gibi kemanda 
beliren motif de ortamı degiştirmez. 
Birçok yan temaların geliştigi bölüm, 
iki duraklamayla hazırlanan kadansla 
sona erer ... La majör tonda, 2/4'1ük 
ölçüde, agırca (Andante) tempoda 
başlayan 2. Bölümdeki, Scherzo "piu 
Allegretto" (şakacı, daha canlı) başlıgı 
ile önceden belirlenmiş, dinlenmege 
yer bırakılmamıştır. Bu Andante
Scherzo karışımında kemanın şarkısı 
parlar, barışçı bir havaya bürünür; 
piyanonun baslarında duyulan ve 
kemanla konuşan neşeli bir episod 
belirirse de, bu iki tema yine -ilk 
bölümün karamsarligının etkisinde- bir 
anlaşmazlıga sürüklenir ... 3 .  Bölüm, 
4/4'1ük ölçüde, çok neşeli (AIIegro 
molto) tempoda geniş tutulan bir 
Rondo biçiminde gelişir. Ancak 
karamsar La minör tonda bir tema ile 
i lk bölümü andırır. Ayrıca ikinci 
bölümden de kaynaklanan yan temalar 
bu havayı degiştirmez. Güçlü 
oktavlarla canlanan bölüm kısa, 
karanl ık bir Coda ile sona ulaşır. 
(Süre 1 8') 

Brahms: Sanat 

Brahms üç keman sonatını da 
sayfıyede bestelemiş; i lkini Güney 
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Avusturya'da Wörther See'de, başlayan 4. Bölüm (Presto agitato) eserini anımsatan bir Rondo üzerine 
ikincisini lsviçre'de Bern'in çok hızlı, bir fırtına gibi girer. sürekli hareket (Mouvement 
güneyindeki Thun'da yazmıştır. 1 886 Heyecan ve geri l imle sunulan büyük perpetuel) biçiminde kuruludur. 
yazında başladıgı üçüncü sonatını, ve gösterişli ana tema -degişik formda Debussy'nin "Gelecekte, gökyüzünde 
Op. l 08 Ikil i Konçertosu i le bir Rondo'ya benzeyen- bu bölüme serbestçe salınır gibi görünen 
ugraştıgından bırakmış, 1 888'de yine kavgacı bir karakter verir. Daha sakin eserlerden sakının; onlar çogu kez 
Thun gölü kıyısında tamamlamıştır. havadaki, koral biçimdeki ikinci tema hasta bir beyinin karanlıklarının 
Aynı yılın 22 Aralık günü Brahms, bu tutku ve geri l imi pekaz hafifletir. ürünüdür" sözlerine işaret eden 
ünlü Macar kemancı Jenö Hubay i le Sonat teknik güçlüklerle dolu bir eleştirmenler finali, yine onun 
Budapeşte'de i lk kez seslendirdigi Coda ile sona erer. (Süre 22') "Dönüp kendi kuyrugunu ısırmaya 
eseri birkaç hafta sonra Joseph çalışan bir yılanın izlenimini bırakan 
Joachim i le Viyanalı d inleyicilere 

Debussy: Sonat bir hareket" cümlesiyle tanıml ıyorlar. 
çalmıştır. Ancak besteci sonatını bir (Süre 1 3') 
kemancıya degil de, orkestra şefi ve 25 Mart 1 9 1 8'de Almanların Paris'i 
piyanist Hans von Bülow'a ithaf bombaladıkları saatlerde kanserden 

Szymanowski: 3 Paganini  Kaprisi 
etmiştir. ölen Fransız besteci Claude 
Üçer bölümden oluşan ilk iki keman Debussy'nin yaşamının son yıllarında 24 Kapris'in, yorumundaki güçlük 
sonatına göre daha karamsar bir hava yazdıgı üç sonatın sonuncusu olan nedeniyle ünlü bir kemanemın 
taşıyan bu dört bölümlü eserini Keman Sonatı 1 9 1  ?'de sadistl ikle suçladıgı Niccolo 
Brahms pek begenmedigi halde, tamamlanmıştır. Debussy'nin halk Paganini'nin Op. l olarak sıraladıgı bu 
degiştirip düzeltecek yerini karşısındaki son görünüşü de S Mayıs zorlu solo parçalardan birçok besteci 
bulamamış ve oldugu gibi bırakmıştır. 1 9 1  ?'de, genç Fransız kemancı esinlenmiş veya başka çalgılara 
Bugün pekçok eleştirmen, romantik Gaston Poulet ile bu sonatın i lk uygulamıştır. Yaklaşık 1 00 yıl sonra, 
bir melankoliyi yansıtan bu sonatı yorumunda oldu. Besteci bu sonat 1 9 1 8'de Polonyalı besteci Karol 
digerlerine göre daha başarılı bulur. hakkındaki düşüncelerini de şöyle Szymanowski bunlardan üçünü, 
Re minör tonda, etkili ve canlı bir belirtmiş: "Hasta bir adamın savaş piyano eşliginde -bazı ufak 
anlatımla başlayan 1 .  Bölüm (AIIegro kargaşası içinde neler yazabilecegini degişikliklerle, ancak tonalitelerin i  
a l la breve), kemanın sundugu geniş gösteren belgelere bir örnek olması koruyarak- tekrar keman için Op.40 
melodili, huzursuz havadaki ana tema yönünden ilginç olabilir" ... Ancak olarak, El isavetgrad'ta yeniden 
i le hemen ilgi çeker. Piyanonun sonatın ince alaylı, parlak virtüoz yazmıştır. 
senkoplu eşligiyle gelişen temayı yönlerinden çok, ruhsal canlı lıgı ve Pastoral karakterdeki Re Minör 
izleyen ve önce piyanoda duyulan yan zenginligi, olgunlugu ve sıcaklıgıyla ün No.20 ve altılı aralıklı akorların 
tema da duygulu (espressivo) ve kazanan, sevilen bir eser oluşu, bu gösterişli yorumuyla seçkinleşen La 
bel irgin bir yumuşaklıkta olmasına alçakgönüllü belgenin önemini Majör No.2 1 Kapris'lerin 
karşın yine de sakin degild ir. azaltır ... düzenlemesini Szymanowski, Avrupa 
Durmadan, tutkulu patlayışlarla Teknik yönden oldukça güç olan, ve Amerika turnelerine beraber 
i lerleyen bölüm Re majör tonda sona kemancıya zor görevler yükleyen çıktıgı ve keman konçertosunu 
erer ... Re majör tondaki 2. Bölüm eserin üç bölümü dogaçlama gibi adadıgı arkadaşı kemancı Pavel 
(Adagio) agır ve sakin havasıyla i lk birbirine yaklaştırılmış, sanki b ir Kochanski'ye ithaf etmiştir. 2/4'1ük 
bölüme tam bir kontrast oluşturur. bütün olarak özgürce akıcı l ık ölçüdeki No.24 Kapris, La minör 
Önce kemanın içtenlikle sundugu kazanmıştır. Kısa motiflerle teması üzerine oniki çeşitlerneden 
akıcı, lied havasındaki ezgi bu sade ve formülleşen, gölgeli kontrastiada ve oluşur. Kemanda kullanılan bütün 
kısa bölümde iki kez duyulur. Müzik degişken ritmlerle çekici l ik kazanan, teknik özell iklerin oldukça hızlı 
yazarı Peter Latham "böylece arada abartıcı rapsodik hareketlerden (Quasi presto) tempoda teker teker 
bir parlayan" bu bölümü, "Brahms'ın sakınılan sonatta keman -uyumlu sergilendigi bu ünlü Kapris'in 
uzun sakal l ı  dış görünümü altında armonisiyle rahatlatan ve ancak çok düzenlemesini, birçok ünlü kemancı 
çarpan, sıcak ve hüzünlü yüreginin ender melodi çizgisine yaklaşan yetiştiren Macar ası l l ı  keman virtüozu 
ender belgelerinden biri" olarak piyanonun eşliginde- bestecinin kendi Leopold Auer de ( 1 845- 1 930) 
tanımlar ... Fa diyez minör tondaki ve iç konuşmasını yansıtır gibidir. yapmıştır. (Süre 1 3') 
Scherzo biçimindeki 3.  Bölümü (Un Özellikle çabuk tempoda ve 3/4'1ük 
poco presto e con sentimento) ise ölçüdeki 1 .  Bölümün (AIIegro vivo) 
Peter Latham "Gölgeli bir arka plana tutkulu ve tatlı (dolce espressivo) 
karşı, alaca karanlıkta parmak başlayan anlatımı, "Fantasque et 
uçlarında yapılan bir dans"a benzetir. leger" (olagandışı ve hafif) başlıklı ara 
Brahms'a özgü bir lntermezzo gibi, müzigi ( lntermede) i le özlemi 
kesik staccato'larla özgün ritmde ve belirleyen bir serenada dönüşür. Çok 
sinirl i havada gelişen bölüm, ilk canlı (Tres anime) olarak sunulan 
bölümü de anımsatır ... Vahşice Finale ise, Debussy'nin lberia adlı 
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ISKOÇ ODA ORKESTRASI 

SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA 

RICHARD HICKOX, şef conducror 

CHERYL STUDER, soprano 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7) 

"Bir Yaz Gecesi Rüyası"ndan Bölümler 
Selecred Movemenrs from "A Midsummer Nighr's Dream" 

Scherzo ( A 1/egro vivace) 
Norturne (A ndante tranquillo) 

lntermezzo ( Allegro appassionato) 

Richard Wagner ( 1 8 1 3 - 1 883 ) 

Wesendonck Liedleri Wesendonck Lieder 
Der Engel 
Stehe stili.' 

/m T reibham 
Srhmerzen 

Trai;me 

Ara lnrermission 

Samuel Barber ( 1 9 1 0- 1 98 1 )  

Knoxville: 1 9 1 5  Yazı, Op. 24 Knoxvi l le: Summer of 1 9 1 5 , Op.24 

Aaron Cop/and ( 1 900-1 990) 
Apalaşlarda Bahar Appalachian Spring 

1 .  Çok ağrr: Karakterlerin tanımı Very Slowly: lnrroducrion of rhe characrers 
2. Hrzlr: Yaylı ların, ani unison girişi Fast: Sudden bursr of unison srrings 

3. Modrrato: Gelin ve nişanlısı için düo Modrrato: Duo for rhe Bride and her Incended 
4. 0/dukfa hrzlr: Din teşvikçisi ve cemaati Quiet fa st: The Revivalisr and his flock 

5. Hala hrzlr: Gelinin sol o dans ı Stili fast: Sol o da nce of rhe bride 
6. Çok ağrr: Girişteki müzigi anımsatan geçiş sahnesi 

Very slowly: Transirian scene ro music reminiscenr of rhe Inrroducrion 
7. Sakin ve akm: Gelin ve çiftçi kocasının günlük çalışmalarının anlatımı 

Ca/m and flowing: Scene of daily acriviry for rhe bride and her farmer-husband 
8. Modrrato-Codo: Gelinin komşular arasında yerini alması; sonunda çiftin yeni @VI@rind,@l 

yalnız kalmaları Modrrate-Coda: The Bride rakes her place among rhe neighbors. Ar rhe 
end rhe couple is lefr alone in rheir new home. 

23.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

RICHARD HICKOX 

• Ingiltere'nin önde gelen şeflerinden 
biri olarak uluslararası üne sahip olan 
Richard Hickox, Rönesans'tan çagdaş 
müzige uzanan geniş bir repertuara 
sahiptir ve yönettigi degişik türdeki 
müzige olan stil ve ayrıntı yaklaşımıyla 
tanınır. 
1 948'de dogan Hickox, 1 6  yaşında 
şeflige başladı ve Kraliyet Müzik 
Akademisi'ndeki egitiminden sonra 
Cambridge için org bursu kazandı .  
Müzik yönetmenligini hala 
sürdürdügü, Proms konserleriyle 
Ingiltere'deki çeşitli festivaliere 
katı ldıgı, yurtdışı turneler ve kayıtlar 
yaptıgı City of London Sinfonietta'yı 
1 97 1  'de kurdu. Başarılı bir Amerika 
turnesi ve ASV firması için 
Beethoven'in eserlerinin kaydı dahil, 
yogun bir kayıt programıyla yeniden 
yükselişini sagladıgı Northern 
Sinfonia'nin 1 982-90 arasında sanat 
yönetmenligini yaptı. 
1 985'de şef yardımcısı olarak atandıgı 
Londra Senfoni Orkestrası'nın 
devamlı konugu olan Richard Hickox, 
Proms konserleriyle Amerika 
turnesinde yönettigi orkestranın yıl 
içinde Barbican'da verdigi konser 
dizilerinin birçoguna da katılmaktadır. 
LSO ve birinci şefi oldugu Londra 
Senfoni Korosu'yla yaptıgı kayıtlarla 
eleştirmenlerin övgüsünü kazanan 
Hickox'un, Chandos firması için 
gerçekleştirdigi Britten'in War 
Requiem'inin diski, 1 992'de En Iyi 
Koro Kaydı olarak Gramophone 
Ödülü'nü aldı (bu kayıt, birçokları 
tarafından Britten'in yaptıgı tarihi 
kayıttan daha üstün olarak 
nitelendirilmektedir). Aynı ödülü iki 
yıl sonra, 1 992'den beri birinci konuk 
şefi oldugu Bournemouth Senfoni ile 
yaptıgı Delius'un Sea Drift adl ı  
bestesinin kaydıyla (Chandos) aldı. 
1 995 Sonbaharı'nda BSO'nın 
Barbican'da verdigi ve tüm Vaughan 
Williams'ın senfonilerinin 
seslendirildigi bir dizi konseri de 
yönetti. Simon Standage i le 1 990'da 
kurdugu ve eski tip çalgılardan oluşan 



Collegium Musicum '90 ile 
doldurdugu Bach, Haendel ve 
T elemann kayıtları u luslararası alanda 
övgüyle karşılandı. 
Richard Hickox'un ABD, Japonya ve 
Avrupa'da yönettigi orkestralar 
arasında Ulusal Senfoni Orkestrası 
(Washington), San Franciso Senfoni, 
Indianapolis Senfoni, New York Oda 
Senfonisi, Seiji Ozawa'nın Japon Yeni 
Filarmonik (Tokyo), Rotterdam 
Filarmonik ve Hollanda Filarmonik, 
lsveç Radyo, Oslo Filarmonik, 
Avustralya Oda Orkestrası gibi 
topluluklar bulunmaktadır. 1 994/S'de 
Japon Yeni Filarmonik'in yanısıra 
Ulusal Sanatlar Merkezi Orkestrası 
(Ottawa), Dallas Senfoni, Fransız 
Radyosu Filarmoni Orkestrası, NDR 
Senfoni (Hamburg) orkestralarıyla 
konserler verdi. Ayrıca önemli üç TV 
projesine katıldı: BBC prodüksiyonu 
olan Purcell ' in "Dido ve Aeneas", 
yönettigi Bournemoth Senfoni 
Orkestra ile Carmina Surana konseri 
ve Ken Russel l ' in yönettigi 
"Bestecilerin Eşleri" fi lminin müzigi. .. 
1 995/6 etkinl ikleri arasında Köln 
Radyo, Berlin Senfoni, Flandern 
Kraliyet Filarmoni, los Angeles Oda, 
St Paul Oda, BBC Senfoni i le Royal 
Festival Hall'da Michael Nymann 
prömiyeri yer almaktadır. 
Argo, EMI, Virgin, Chandos, ASV ve 
halen Chandos şirketiyle uzun süreli 
kontratı olan Richard Hickox'un 
yapacagı kayıtlar arasında Tippett 
senfonileri, Malıler'in vokal eserleri 
ve Delius'un besteleri (Bournemouth 
Senfoni), Arnold'un senfonileri, Verdi 
Requiem, Elgar'ın koral müzigi ve 
William Alwyn'in senfonileri (londra 
Senfoni); Holst, Janacek, Hindemith, 
Faure ve l reland'in besteleri (City of 
london Sinfonia), Viyana koro müzigi 
(Northern Sinfonia) ve Barok koro 
müzigi (Collegium Musicum '90) 
bulunmaktadır. 
Gramophone ödüllerinin yanısıra 
Alman Plak Ödülü ile Diapason 
d'Or'u alan Richard Hickox, Ingiliz 
müzigine yaptıgı katkılardan dolayı 
Müzik Dernekleri Ulusal Federasyonu 
tarafından ilk kez verilen Sir Charles 
Groves Ödülü'ne layık görülmüştür. 

• Richard Hickox is internarionally 

recognised as one of Brirain's leading 
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conducrors. His reperroire is wide

ranging, from the Renaissance ro 

conremporary music, and he is known for 

his rhorough and srylisric approach ro 

rhe wide variety of music he conducrs. 

Born in ı 948, he began conducring ar 

the age of sixreen, and, afrer a brief 

s pe ll ar the Royal Academy of Music, 

won an Organ Scholarship ro 

Cambridge. In ı 97 1 he founded the 

Ciry of London Sinfonia, in which he is 

stili active as Music Director, appearing 

regularly wirh rhem ar the Proms and 

the major UK fesrivals as well as on 

tours abroad, and making many 

recordings wir h rhem. From ı 982-90 

he was Arrisric Director of the 

Norrhern Sinfonia, re-esrablishing rheir 

profıle through a rriumphanr rour of 

America and an exrensive recording 

programme which included a complere 

Beerhoven cycle for ASV. 

As a regular guesr of the London 

Symphony Orchesrra (he was appoinred 

Associate Conducror in ı 98 5 )  he has 

conducred the orchesrra ar rhe Proms 

and on rours of rhe USA. He also 

appears wirh rhem several times every 

season in rheir Barbican subscriprion 

series. His recordings wirh rhe LSO and 

the London Symphony Chorus, of 

whom he is Principal Conducror, have 

received many critica! accolades, 

including the Gramophone Award for 

the Best Choral Recording of ı 992 for 

his recordi ng of Brirren's W ar Requiem 

for Chandos (regarded by many as 

surpassing even Brirren's own hisroric 

recording). He won the same award rwo 

years larer for his recording (also on 

Chandos) of Deli us' Sea Drifr wir h the 

Bournemourh Symphony, of which he 

has been a Principal Guesr Conducror 

since ı 992.  In aurumn 1 995 he 

conducred rhe BSO in a cycle of all rhe 

Vaughan Williams symphonies ar the 

Barbican Cenrre. He has won 

i nternational acclaim for his recordings 

of Bach, Handel and Telemann w ith 

the period i nsrrumenr group Collegium 

Musicum '90, which he co-founded 

wir h Simon Standage in ı 990. 

Richard Hickox has conducred many 

orchesrras in the USA, )apan and 

Europe, including the National 

Orchesrra in Washington, the San 

Franciso Symphony, rhe Indianapolis 

Symphony, the New York Chamber 

Symphony, Sei j i  Ozawa's New )apan 

Philharmonic in Tokyo, rhe Rorrerdam 

Philharmonic. rhe Nerherlands 

Philharmonic, the Swedish Radio, Oslo 

Philharmonic, and rhe Ausrralian 

Chamber Orchesrra. In 1 994/5 he 

rerurned ro the New )apan 

Philharmonic as well as conducring rhe 

National Arrs Cenrre Orchesrra in 

Orrawa, the Dallas Symphony, rhe 

ürehestre Philharmonique de Radio 

France in Paris and the NDR 

Symphony in Hamburg, as well as 

parriciparing in three major TV 

projecrs: a BBC producrion of Purcell's 

"Dido and Aeneas",  a live TV broadcasr 

of rhe performance of Carmina Burana 

wirh the Bournemorh Symphony 

Orchesrra, and music for Ken Russell 's 

laresr film on "Composers Wives". 

Guesr engagemenrs for ı 995/6 ineJude 

Cologne Radio, Berlin Symphony, 

Royal Flanders Philharmonic, rhe Los 

Angeles and Sr Paul Chamber 

Orchearras, and a Michael Nyman 

premiere wirh the BBC Symphony ar 

the Royal Festival Hall .  

Richard Hickox has made some ı 30 

recordings, norably for Argo, EMI, 

Virgin, Chandos and ASV, and is 

currenrly under an exclusive long-rerm 

conrracr ro Chandos Records. Their 

exrensive plans ineJude rhe Tipperr 

symphonies, Mahler vocal works and a 

Deli us cycle (Bournemourh Symphony 

Orchesrra); a cycle of Arnold 

symphonies, rhe Verdi Requiem, Elgar 

choral music and the symphonies of 

William Alwyn (London Symphony 

Orchesrra); a Holsr cycle, music by 

Janacek, Hindemirh, Faure and lreland 

(Ciry of London Sinfonia), Viennese 

choral music (Norrhern Sinfonia) and 

Baroque choral works (Collegium 

Musicum '90). 

Apan from his Gramophone Awards, 

he has also won rhe presrigious 

Deursche Schallplarrenpreis and the 

Diapason d'Or, and his repurarion in 

the field of British music has been 

acknowledged by the award of the fırsr 

Sir Charles Groves Prize for Services ro 

British Music. 

CHERYL STUDER 

• Yurdunda oldugu kadar Avrupa'da 
da ünlü olan Amerikalı soprano 



Cheryl Studer, uluslararası opera ve 
konser sahnelerinde en çok aranılan 
sanatçılardan biridir. Dogdu kent olan 
Midland'da (Michigan/ABD) piyano ve 
viyola ögrenimi gördü, ses egitimine 
12 yaşında başladı. lnterlochen 
Sanatlar Akademisi'nden mezun 
olduktan sonra T anglewood 
Berkshire Müzik Merkezi'ndeki 
egitim i ( 1 975-77) için Leonard 
Bernstein'dan burs aldı. 
Tanglewood'daki başarı l ı  solistligi ve 
resitalieri i le orkestra şefi Seiji 
Ozawa'nın dikkatini çekti ve 1 979'da 
Boston Senfoni ile bir dizi konser 
vermek üzere Ozawa tarafından 
davet edildi. Daha sonra Avrupa'ya 
yerleşti ve egitimini Hans Hotter i le 
Viyana Müzik ve Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu'nda tamamladı. 
1 980 yıl ında Bavyera Devlet 
Operası'na katı ldı; Amerika'daki i lk 
sahneye çıkış ı ise 1 984'de Chicago 
Lirik Operası'nda Micaela (Carmen) 
rolüyle oldu. Daha sonra La Scala, 
Covent Garden Kraliyet Operası, 
Metropolitan ve Viyana Devlet 
Operası gibi dünyanın önde gelen 
operalarında söyledi. Münih Opera 
Festivali, Viyana Festivali, Bayreuth 
Festivali, Salzburg Paskalya ve Yaz 
Festivalleri i le Pesara'da yapılan 
Rossini Opera Festivali'nde konuk 
olarak birçok eserde rol aldı. 
Riccardo Muti yönetiminde 
Ressini'nin Giyom Tel operasındaki 
Mathilde ( 1 988-89) ve Verdi'nin 1 
V esp ri Siciliani'sinde Elena ( 1 989-90) 
rolleriyle iki mevsim üstüste La 
Scala'nın gala açılışında söyledi. 
1 990'da Claudio Abbado'nun 
yönettigi ve Viyana Devlet 
Operası'nda televizyona çekilen 
Lohengrin'de Elsa'yı canlandırdı. 
Televizyon ile bütün dünyada 
yayınlanan Metropol itan'ın Gümüş 
Yıldönümü Galası'na James Levi n 
yönetiminde Rigoletto'nun son 
sahnesinde Gilda olarak katıldı. 
Ayrıca Berlin Filarmoni'nin Claudio 
Abbado ile verdigi ve dünya 
televizyonlarınca yayınlanan 1 99 1  Yeni 
Yıl Konseri'nde Beethoven'in "Ah 
Perfıdo" ve "Egmont"unu söyledi; 
1 993'deki bu geleneksel konserde 
yapılan Wagner programına da katı ldı. 
Bayreuth Festivali'nde sahnelenen ve 
televizyon kaydı da yapılan 
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T annhaeuser' de Elisabeth ( 1 985-89) 
ve Lohengrin'de Elsa ( 1 988-90) 
rollerini oynadı. Salzburg Paskalya ve 
Yaz Festivali'nin televizyon yapımı 
olan, Sir Georg Solti'nin yönettigi 
"Gölgesiz Kadın" operasında 
lmparatoriçe'yi canlandırdı. 
Cheryl Studer, altmıştan fazla rolü 
içeren yogun repertuarından dolayı 
eleştirmenlerce "Prima Donna 
Assoluta" olarak nitelendirilir. Ayrıca 
solist olarak Berlin Filarmoni, 
Philadelphia Orkestrası, Accademia di 
Santa Cecilia, Londra Filarmoni, 
Staatskapelle Dresden ve 
Philharmonia Orkestrası ile konserler 
veren Studer, 1 992'de Claudio 
Abbado'nun yönettigi Viyana 
Filarmoni Orkestrası'nın I SO. 
Kuruluşu Yıl ını Kutlama Konseri'nin 
de solisti oldu. ABD ve bütün 
Avrupa'da ltalyan Antik Aryaları, 
Fransız Chanson'ları, Alman Liedleri 
ve Amerikan Sanat Şarkılarından 
oluşan çeşitli repertuarıyle birçok 
resital verdi. 
Cheryl Studer 1 978'de 
Metropolitan'ın Opera Odisyonları'nı, 
ertesi yıl da en iyi Lied yorumuyla 
1 989'da Franz Schubert Enstitüsü 
Ödülü i le Grand Prix du Disque 
Maria Callas Ödülü'nü aldı. 1 99 1 'de 
Grammy Ödülü adayı oldu ve 
"Palmares des Palmares" Büyük 
Ödülü'nü, ertesi yıl da Edison 
Ödülü'nü aldı. 1 992'de uluslararası 
jüri tarafından ilk kez verilen "Yılın En 
Iyi (Kadın) Şarkıcısı" dalında 
Uluslararası Klasik Müzik Ödülü'ne 
layık görüldü. En son olarak da 
Musical America tarafından "Yı l ın 
Vokalisti" seçildi . 
TV yayınları ve videoların yanısıra 
Cheryl Studer'in yaptıgı kayıtlar 
arasında: Sihirli Flüt'te Gece Kraliçesi 
(Philips), Verdi Requiem (EMI ve 
Deutsche Grammophone), Mozart'ın 
aryalarını içeren bir albüm (Philips), 
koloratur aryalardan oluşan bir solo 
albüm (EMI); dini aryaları içeren 
"Songs of Praise", Schubert'ten 
seçilmiş Liedler, Barber'in tüm 
şarkıları, konserde kaydedilen 1 992 
Salzburg Festivali'ndeki resitali 
(Deutsche Grammophone), Don 
Giovanni'den Donna Anna ve 
Faust'tan Marguerite rolleri kaydı 
(EM I), Lucia di Lammermoor, Salome 

ve Ressini'nin Semiramis 
operalarındaki baş roller ile 
Traviata'da Violetta'yı (Deutsche 
Grammophone) içeren bir diger 
kayıt; Strauss'un Son Dört Şarkı'sı, 
Wagner'in Wesendonck Liedleri ve 
Isolde'nin Liebestod'unun yer aldıgı 
CD'si bulunmaktadır. 
Cheryl Studer 1 996 Salzburg 
Festivali'nde Sir Georg Solti'nin 
yönetecegi Fidelio operasında 
Leonore rolü ile sahneye çıkacaktır. 

• Celebrated both at home and in  

Europe, American soprano Cheryl 

Sruder has became one of the most 

sought after artists on the international 

operatic and concert stage. Cheryl 

Studer srudied piano and viola in her 

homerown of Midland, Michigan/USA, 

beginning her vocal training at the age 

of twelve. After graduating from the 

I nterlochen Ares Academy she received 

a full scholarship from Leonard 

Bernstein to attend the Tanglewood 

Berkshire Music Cent re ( 1 97 5-77).  Her 

highly successful appearances as a 

concert solaise and recitalist at 

Tanglewood brought her ro the 

attention of Sei j i  Ozawa, who engaged 

her for a series of concercs with the 

Bostan Symphony ürehescra in 1 979. 

She then moved to Europe where she 

completed her education at the 

Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst in Vienna as a 

student of Hans H ot ter. 

In 1 980 Cheryl Studer joined the 

Bavarian State Opera in Munich. Her 

American operatic debut followed i n  

1 984 with her performance as Micaela 

in Carmen at the Chicago Lyric Opera. 

She has since appeared as a frequent 

guest with the world's leading opera 

companies, i ncluding the Teatro alla 

Scala, the Royal Opera House at Covenc 

Garden, the Metropolitan Opera and 

the Vienna State Opera. Cheryl Studer 

has also performed regularly at the 

most prestigious festivals, such as the 

Munich Opera Festival, the Vienna 

Festival, the Bayreuth Festival, the 

Salzburg Easter and Summer Festivals 

and the Rossini  Opera Festival i n  

Pesaro. Among her most important 

performances may be mencioned her 

appearances in the Gala-Openings in 

two consecutive seasons at the Teatro 



alla Scala as Marilde in Rossini 's 

Guglielmo Teli ( 1 988-89) and as Elena 

in  Verdi 's I Vespri Siciliani ( 1 989-90), 

both conducted by Riccardo Muci,  as 

Elsa i n  a televised produccion of 

Lohengrin at che Vienna State Opera in  

1990 under Claudio Abbado and as 

Gilda in  the fina! scene of Rigoletco for 

che Metropoliran Opera' s worldwide 

eelevised b road cas c of c heir Silver 

Anniversary Gala w ith James Levi ne. 

She sang Beechoven's "Ah Perfido" and 

"Egmonc" in che incernationally 

eelevised 1 991  New Year's Eve Concerc 

of the Berlin Philharmonic under 

Claudio Abbado, as well as in an all 

Wagner programme for this craditional 

concerc in 1993.  Cheryl Studer 

appeared as E lisabech ( 1 985-89) and 

Elsa ( 1 988-90) in eelevised produccions 

of Tannhauser and Lohengrin from che 

Bayreuch Festival. She alsa featured as 

the Empress in the televised Salzburg 

Eascer and Summer Festival produccion 

of "Die Frau ahne Schanen" conducced 

by Sir Georg Sol ci. Known for her 

unusually varied and excensive 

repercoire of over 60 roles, Cheryl 

Studer has been critically acclaimed 

"Prima Don na Assoluta". As a concerc 

areise she has performed wich che Berlin 

Philharmonic, che Philadelphia 

Orchescra, che Accademia di Sanca 

Cecilia, the London Philharmonic, the 

Staacskapelle Dresden and the 

Philharmonia Orchestra. She appeared 

as solaise at che 1 50ch Anniversary 

Celebracion Concerc of che Vienna 

Philharmonic ürehescra ( 1 992), 

conducted by Claudio Abbado. She has 

also appeared in solo recitals in the U.S. 

and throughout E urope i n  repercoire 

ranging from Italian Antique Arias, 

French Chansons and German Lieder 

co American Are Songs. 

Cheryl Sruder won che Mecropolican 

Opera Auditions in 1 978 and the 

Franz Schuberc Inscirut Preis in  1 979 

for her exeellence i n  Lied 

interprecarion. She received che 1 989 

Grand Prix du Disque "Prix Maria 

Callas", was naminared for che 1 99 1  

Grammy Award and in  1 99 1  she won 

che Grand Prix "Palmares des 

Palmares" and, in che following year, 

che Edison Award. She received che 

distinccion of be ing chosen by an 

incernational j ury as the fırst recipient 
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of the Incernacional Classical Music 

Award ( 1 992) for che cacegory of "Best 

(Female) Singer of the Year". Recently 

she was chosen "Vocalist of che Year" 

by che Musical America. 

In addition co TV broadcascs and 

videos, Cheryl Studer's recordings 

include che Queen of the Night in Die 

Zauberflöce (Philips), Verdi 's Requiem 

(EMI and DG), a sola al bum of Mozarc 

Arias (Philips), a solo al bum of 

colorarura arias (EMI); a solo album of 

sacred ari as "Son gs of Praise" ,  selecced 

Schuberc Lieder and the complete 

Barber Songs, as well as a live recording 

of her 1 992 Salzburg Festival Recital 

(all with DG). She has also recorded 

Donna Anna in Don Giovanni and 

Marguerite in Faust (EMI), the title 

roles in Lucia di Lammermoor, R.  

Scrauss' Salome and Rossini 's 

Semiramide, as well as Violena in La 

Traviata (all with DG), Scrauss' Four 

Last Songs, Wagner's Wesendonck 

Lieder and the Liebescod from Tristan. 

Cheryl Studer's furure engagemencs 

include the role of Leonore in Fidelio at 

the 1 996 Salzburg Festival under Sir 

Georg Solti. 

ISKOÇ ODA ORKESTRASI 

SCOTTISH C H A M B E R  

ORCHESTRA 

• lskoçya'nın ödül alan uluslararası 
toplulugu olan lskoç Oda Orkestrası 
1 974'te kuruldu ve bugün dünyanın 
önde gelen orkestralarından biri 
olarak tanınmaktadır. Senfonik 
repertuarın yanısıra müzigin diger 
alanlarındaki yenilikçi yaklaşımıyla 
orkestra müziginde saygı duyulan bir 
öncü oldu. Topluluk bir yandan ls koç 

halkına karşı görevlerini yerine 
getirirken, diger yandan da 
uluslararası alanda lskoçya'nın müzik 
elçisi olmayı başarıyla 
sürdürmektedir. 
Uluslararası turneleriyle bütün 
dünyayı dolaşan, ABD'ne dört kez 
turne yapan ve Avrupa'da sürekli 
konserler veren orkestra, 1 99S'de 
Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'ne katı ldı ve ikinci kez Güney 
Amerika'yı ziyaret etti. Aldeburgh. 
Bath, Cheitenham ve Proms gibi 
Ingiltere'nin önde gelen festivallerine 
katı lan lskoç Oda Orkestrası, 
Edinburg Uluslararası Festivali'nde de 
önemli bir rol oynamaktadır. Birinci 
konuk şef Sir Charles Mackerras ve 
yeni atanan birinci şef lvor Bolton'un 
uluslararası üne sahip solistlerin 
katı l ımıyla yönettikleri orkestra 
Raymond Leppard, Jukka-Pekka 
Saraste, Jaime Laredo, Mark 
Wigglesworth ve Gilbert Varga gibi 
şeflerle de sürekli konserler 
vermektedir. 
Kuruldugu yıldan beri kırktan fazla 
eser sipariş eden orkestra ülkenin 
önde gelen bestecileriyle sıkı bir 
işbirligi içinde çalışmaktadır. 
Strathclyde yerel yönetimi 
tarafından orkestra üyeleri için 
besteci Sir Peter Maxwel l  Davies'e 
sipariş edilen ve on konçertodan 
oluşan "Strathclyde Konçertoları" 
bütün dünyada ilgi uyandırdı ve 
serinin sonuncusunun ilk çalınışı da 
1 995/6 mevsiminde gerçekleştirildi. 
Christian Salvesen tarafından Evelyn 
Glennie ve lskoç Oda Orkestrası 
için besteci James MacMillan'a 
ısmarlanan "Veni Veni Emmanuel" 
adl ı  vurma çalgılar konçertosunun 



sanatçı ve topluluk tarafından 
Proms'da yapılan ilk yorumu 
eleştirmenlerin övgüsünü kazandı. 
Orkestranın 1 99 1  'de ald ığı 
Prudential Sanatlar Ödülü'nün geliri, 
HacMiilan'nın i lk ve en önemli 
müzik-tiyatro bestesi olan "Visitatio 
Sepulchri"nin fınansmanında 
değerlendirildi ve eserin i lk 
seslendirilişi 1 993'de Glascow Mayıs 
Şenliği'nde yapıldıktan sonra 
Edinburg Festivali'nde sahnelendi. 
lskoç Oda Orkestrası, daha sonra 
Ingiltere'deki diğer orkestralar 
tarafından da uygulanan, müzik 
eğitimindeki son gelişmelere öneml i  
katkılarda bulundu ve bu Geliştirme 
Programı çerçevesinde lskoçya'nın 
kent ve kasabalarında çocuklarla 
yetişkinler için SOO'den çok gösteri 
düzenlendi. Bu çalışma denizaşırı 
ülkelerde de ilgi uyandırdı ve benzer 
projeler New York, Postdam ve 
Dublin'de de geliştirildL 
Orkestra 1 992'de Edinburg'da 
yapılan ve Ingi ltere'nin Avrupa 
Ekonomik Konseyi başkanlığının 
sona erdiği Avrupa zirvesinde, BBC 
televizyonunca canlı olarak 
yayınlanan bir konser verdi. Radyo 
ve televizyonlarda sürekli 
konseriere katı lan topluluğun 
kayıtları arasında Sir Charles 
Mackerras ile Mozart'ın Sihirli Flüt, 
Cosi fan Tutte ve Figaro'nun 
Düğünü operaları (Teldec); James 
HacMii lan'ın bestelerini içeren iki 
disk (BMG-Catalyst), Strathclyde 
Konçertoları'n ın tümü (Collins), 
Poulenc ve Menetti'nin eserleri (CD 
video), Arriage ve Vorisek'in 
senfonileri (Hyperion), Frederica 
von Stade ile Offenbach'ın aryaları 
(BMG) bulunmaktadır. 

• Seotland's prize winning 

inrernarional orehesrra, rhe Seorrish 

Chamber Orehesrra, formed in 1 974, is 

now reeognised as one of rhe world 's 

leading orehesrras. Through irs 

innovarive approaeh,  nor only ro rhe 

symphonie reperroire bur also ro a wide 

range of musie-making, ir  has already 

become a respecred pioneer in rhe 

orehesrral field. The SCO eonrinues ro 

develop irs eommirmenr ro serving rhe 

whole of rhe Seorrish communiry w hile 

ar rhe same rime susraining irs 
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inrernarional role as Seorland's foremosr 

musieal ambassador. 

lnrernarional rouring has raken rhe 

SCO all over rhe world, wirh four tours 

ro rhe USA and regular appearances 

rhroughour Europe. In 1 995 ir rook 

parr in rhe Inrernarional Istanbul Music 

Festival and visired Sourh Ameriea for 

rhe second rime. The Orehesrra has 

appeared ar all rhe major Brirish 

fesrivals, including Aldeburgh, Barh, 

Cheirenham and rhe Proms, and played 

a cenrral role in rhe Edinburgh 

lnrernarional Festival. Chief Guesr 

Condueror Sir Charles Maekerras, along 

wirh lvor Bolron, rhe SCO's new Chief 

Condueror, lead rhe oursranding lisr of 

inrernarional arrisrs who appear wirh 

rhe Orchesrra. Orher conducrors 

appearing on a regular basis i nclude 

Raymond Leppard, J u k ka-Pek ka 

Sarasre, Jaime Laredo, Mark 

Wigglesworrh and Gilberr Varga. 

In rhe 22 years of i rs exisrenee rhe SCO 

has commissioned no less rhan 40 new 

works and conrinues ro enjoy close 

relarionships wir h some of Brirain's 

leading eomposers. Composer Laureare 

Sir Perer Maxwell Davies' series of 1 0  

"Srrarhclyde Coneerros", commissioned 

by Srrarhclyde Regional Council for 

SCO prineipals, has arrracred world

wide inreresr, rhe lasr of rhe ren 

eoneerros receiving irs fırst performanee 

in the 1 995/6 season. Evelyn Glennie's 

performanee of "Veni Veni Emmanuel " ,  

the percussion concerro by  Affıliare 

Composer James MacMillan, 

eommissioned by Christian Salvesen 

PLC for Evelyn Glennie and the SCO, 

received widespread critica! aeclaim 

when ir  was premiered ar the Proms. 

The prize money from the 1 99 1  

Prudenrial A ward for the Arrs was used 

ro commission MacMillan's fırst major 

music-rhearre work, "Visitatio 

Sepulchri " ,  premiered ar the 1 993 

Glascow Mayfesr and subsequently 

performed at the Edinburgh Festival. 

The SCO has also forged a new path i n  

recenr developmenrs i n  musical 

edueation wirh a unique and individual 

programme of projects. The SCO's 

Developmenr Programme has given 

over 800 workshops ro children and 

adults in Scorrish rowns and villages. 

This work has also aroused i nrerest and 

i nvitarions from overseas, giving rise ro 

projeers in New York, Postdam and 

Dubl in .  

I n  1 992 the Orehesrra was invired ro 

give a coneerr ro mark the end of 

Brirain's Presideney of the EEC ar the 

European Summir in Edinburgh whieh 

was shown live on BBC TV. The 

Orehesrra broadeasrs regularly for borh 

radio and relevision, i ts recordi ngs 

i ncluding Mozarr operas The Magic 

Flure, Cosi fan Tutte and The Marriage 

of Figaro wir h Sir Charles Maekerras 

(Teldee); rwo dises of musie by James 

MacMillan (BMG-Caralysr), the 

complere Srrarhclyde Coneerros 

(Coll ins), works by Poulene and 

Menorri (CD video), the Arriage and 

Vorisek Symphonies (Hyperion) and 

Offenbach Arias wirh Frederica von 

Srade (BMG). 

Mendelssohn: Bir Yaz Geces� Rüyası 

Mendelssohn'un 1 7  yaşındayken 
Shakespeare' in  "Bir Yaz Gecesi 
Rüyası" oyunundan esinlenerek 
yazdığı uvertür, tüm müzik 
otoritelerince bir deha ü rünü 
sayı lmış ve genç bestecinin yaratıcı 
gücünün olgunlaşmasını  ve kişiliğin in 
başlangıcını müjdeleyen i lk eser 
olarak kabul edi lmiştir. 1 826'da 
Berlin'de, Shakespeare'in bu ünlü 
piyesin i  abiası Fanny i le okuduktan 
sonra çok beğenerek dört el piyano 
için bir uvertür yazan Mendelssohn, 
daha sonra eserin orkestrasyonunu 
6 Ağustos'ta tamamlamıştır. Ertesi yı l 
29 Nisan 1 827 Stettin'de halk 
huzurunda açıkhavada i lk kez çal ınan 
Uvertür çok beğeni imiş ve oyunun 
temsil lerinde de yer almıştır. Aradan 
geçen 1 7  yıl sonra Prusya Kralı 
Frederich Wilhelm'in isteği üzerine, 
Potsdam'da açılacak yeni Kral l ık 
Tiyatrosu'nda temsil i düşünülen "Bir 
Yaz Gecesi Rüyası" oyunu için 
Mendelssohn bu kez eserin tümü 
için müzik hazırlamış ve Op.2 1 
Uvertürü'nün temaların ı  kullanarak 
1 842'de bir sahne müziği yazmıştır. 
Op.6 1 a olarak nu maralanan ve i lk  
kez 14 Ekim 1 843'te seslendiri len bu 
sahne müziği Scherzo No. l ,  Renkli 
Yılanlar No.3, Düğün Marşı No.9, 
lntermezzo No.S, Notturno No.7, 
Palyaçoların Dansı, Perilerin Marşı, 
Matem Marşı, Kaba Dans No. ! 1 , 



Finale gibi 1 3  ayrı müzigin 
eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu 
sahne müziginden düzenlenen 
Orkestra Süiti ise Scherzo, Noktürn 
(Notturno) ve lntermezzo şeklinde 
de seslendirilmektedir . . .  En çekici 
buluşları yansıtan Scherzo 3/8'1ik 
ölçüde, Sol minör tonda bir periler 
müzigidir. Zarif ve seviml i  anlatım l ı , 
adeta kendine özgü büyüleyici bir 
atmosfer yaratan Scherzo'nun ana 
teması din leyiciyi hemen sarar ve 
sürekli bir canl ı l ıkla, durmadan 
"Perpetum mobile" biçiminde sürüp 
giderken her iki önemli temayı 
unison yayl ı lar ile tahta üflemeler 
duyurur ... 3/4' 1ük ölçüdeki Do diyez 
minör tonda, romantik havadaki 
Noktürn ise gerçek Mendelssohn'u, 
sözsüz şarkıların bestecisini duyurur 
gibidir ve bir korno solosuyla 
seçkinleşir . . .  6/8' 1 ik ölçüdeki, La 
minör tondaki lntermezzo -ya da ara 
müzigi- özlemli bir anlatımda, daha 
çok tutkulu bir havadadır; majör 
tonda, şakacı tavırlı ve neşeli 
(AIIegro) bir bölme i le sonuçlanır. 
(Süre 1 2') 

Wagner: Wesendonck Lied'leri 

1 842'de tekrar yerleştigi Dresden'de 
orkestra yöneticisi ve besteci olarak 
ilk başarı larını kazanan Wagner, 
tutucu çevresinden bunalarak aşırı 
egi l iml i  bir dernege katı lmış, ancak 
1 849'daki ayaklanma sonucu kaçarak 
tutuklanmaktan kurtulmuştu. Birkaç 
kent dolaştıktan sonra - 1 836'da 
evlendigi tiyatro artisti- eşi Minna 
Planer i le Zürih'e yerleşti, önemli 
makalelerini yazdı .  Parasızlık 
nedeniyle Paris'te bir operasını kabul 
ettirmek için ugraştı; bunda başarı 
kazanamadı ama Jessie Lausset adlı 
kadınla ilişkisinden dolayı neredeyse 
eşinden ayrılacaktı. Sonunda onu 
affeden karısına geri döndü. Bu arada 
1 852'de tanıştıgı ve onu paraca 
destekleyen Otto Wesendonck adl ı  
Düsseldorflu bir ipek tüccarının 
1 857 Nisanında davetini kabul 
ederek az bir ücret karşı l ıgında, kent 
dışında yapımı halen süren büyük 
vii ianın bahçesindeki bir köşke 
taşındı. 44 yaşındaki Wagner Mayıs 
ayında Parsifal' in ilk taslaklarını 
yapmış, Agustosta Siegfried'in i lk 
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perdesini tamamlamış, 1 Ekimde de 
Tristan ve Isolde'ye başlamıştı. 1 8  
Eylül günü, tüccarın eşi Mathilde'ye 
Tristan ve Isolde'nin bitirdigi metnini 
götürdü. Sonradan şu satırları 
yazacaktı: "O gün, o saat yeniden 
dogdum ... Harika bir kadın!". Bunu 
izleyen aylar Wagner'in belki de en 
mutlu dönemi olacaktı. 30 Kasım 
1 857'de de, Otto Wesendonck'un 29 
yaşındaki eşi Mathilde 
Wesendonck'un ( 1 828- 1 902) beş 
şi irinden i lk olarak Der Engel 
(Melek), 5 Aralıkta Traume (Düşler), 
1 7  Aral ıkta Schmerzen (Acılar), 22 
Şubat 1 858'de Stehe Stili (Artık dur) 
ve 1 Mayıs 1 858'de de lm 
T reibhaus'u (Serada) bestel edi. 
1 858'de Wagner -bu arada sevgi l isi 
de olan- Mathilde'ye "En soylu 
anlamda bir şair oldun!" diye yazmıştı 
ama, daha sonra onun yetenegi 
üzerinde i leri-geri konuşacaktı. 
Halbuki Traume adl ı  ş i iri 
besteledikten sonra orkestra 
düzenlemesini de yapmış ve 23 Aralık 
1 857 günü Mathilde'ye dogum günü 
armagını olarak, 28 müzikçiyle onun 
penceresinin altında seslendirmişti. 
Mathilde i le arasındaki i l işki 
nedeniyle, kendinden dört yaş büyük 
eşi Minna ile arası bozulan Wagner 
1 858'de Paris'e gitti. Aynı yı l ın Nisan 
ayında Minna, Wagner'in Mathilde'ye 
yazdıgı bir mektubu yakaladı ve bunu 
bir suç unsuru olarak da kullandı. Iki 
kadının arasının giderek açılması 
yüzünden sonunda Wagner, Asyl 
(Sıgınak) adını verdigi köşkten 1 858 
Agustosunda ayrılmak zorunda kaldı. 
Minna'dan da boşanmaya karar verdi, 
ama bunu yine de yapmadı. Bu yasak 
aşk beş şarkıdan başka, 1 853'de 
piyano için besteledigi Mi bemol 
majör Album Sonata ve 1 856'da 
tamamlanan Die Walküre operası 
prelüdünün Mathilde'ye ithaf 
edilmesine yol açacak; Tristan ve 
Isolde operasını da etkileyecekti. 
Mathilde Wesendonck'un diger 
yazıları (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 liedi ikinci perdedeki aşk 

düetinde degerlendirdi; lm 
Treibhaus'u da üçüncü perde 
prelüdünde işledi. Besteci sonradan 
bu iki liedi Tristan ve Isolde'nin ön 
etüdleri olarak niteleyecekti. 
Bu beş Mathilde Wesendonck 
Lied'inin orkestra düzenlemesini de 
Wagner'in ögrencisi, orkestra şefi 
Felix Motl yaptı. O çagın karakteristik 
Wagner tınıları gözetilerek yapılan bu 
düzenlemelerden sonra, 1 976'da yine 
bir Alman besteci, Hans Werner 
Henze bu kez liedlere tahta üfleme 
çalgılar, korno, arp ve yaylı çalgılardan 
oluşan orkestra için yeni bir eşlik 
yazdı. (Süre 24') 

1. Melek 
Çocukluk günlerinide 
Derlerdi ki , melekler 
Göklerin rahatını bırakıp ta 
Güneşli yeryüzünü yeglermiş. 

Nerde bir kalp sızlansa, 
Acısını dünyadan gizlese, 
Nerde sessizce kanasa, 
Gözyaşı seline kapılsa, 

Yakardıgı duasıyla 
Yalnızca kurtuluş dilense, 
Bir melek inermiş yeryüzüne 
Onu nazikçe gökyüzüne yükseltmege. 

Evet, bana da bir melek indi 
ve parlak kanatlarıyla 
Ruhumu tüm acılardan uzak 
Gökyüzüne götürmekte! 

I. Der Engel 

In der Kindheit frühen Tagen 

Hörc ich oft von Engeln sagen, 

Die des Hi mmels hehreWonne 

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 

E i nzig um Erlösung fleht, 

Da der Engel niederschwebt, 

Und es sanft gen Himmel hebt. 

Ja, es steig auch mir ein Engel nieder, 

Und auf leuchtendem Gefleder 

Führc er, ferne jedem Schmerz, 

Meinen Geist nun himmel warcs1 



l l .  Artık Dur! 
Zamanın gürleyerek, hızla dönen 

Sen ki sonsuzlugu ölçersin; 
Yerküreyi çevreleyen, 
Evrendeki ışıltılı küreler 
Ebedi yaratılış, artık dur; 
Yeter bu oluşum, bırak beni! 

Dogurgan güç, tut kendini, 

çarkı, 

Sürekli yaratan temel düşünce! 
Tutun nefesleri, dizginleyin dürtüleri, 
Bir saniye olsun susun! 
Atan nabızlar, durdurun vuruşlarınızı; 
Bitsin arzunun sonsuz günü! 

Tatlı, huzurlu bir unutkanilgın içinde 
Tüm hazlarıının tadına varmak 

isterim! 
Göze 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 sonsuzlugun izini bulur bulmaz, 
Ve ey kutsal Doga, senin bilmeceni 

çözer! 

I I .  Stehe stil l !  

Sausendes, brausendes Rad der Zeir, 

Messer du der Ewigkeir; 

Leuchrende Spharen im weiren All,  

Die ihr umringr den Welrenball;  

Urewige Schöpfung, hal re doch ei n, 

Genug des Werdens, lass mich sein !  

Hal re  an dich, zeugende Kraft ,  

Urgedanke, der ewig schaffr 1 

Hemmer den Arem, sriller den Drang, 

Schweigend nur ei ne Sekunde lang! 

Schwellende Pulse, fessel c den Schlag; 

Ende, des Wollens ew'ger Tag' 

Dass in selig süssem Vergessen 

Ich mög aile Wonne ermessen!  

Wenn Auge in Auge wonnig rrinken, 

Seele ganz in  Seele versinken; 

W esen in W esen sich wiederfınder, 

Und alles Hoffens Ende sich künder, 

Die Lippe versrummr in sraunendem 

Schweigen, 

Keinen Wunsch mehr will das Innre 

zeugen;  

Erkenm des Mensch des Ew'gen Spur, 

Und lösr dein Rarsel, heil'ge Narur! 
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l l l .  Serada 
Yüksek kavisli yaprak taçlar, 
Zümrütten kubbe, 
Uzak beldelerin çocukları 
Söyleyin, sızianınanız neden? 

Sessizce dallarınızı egersiniz, 
Havaya şeki l ler çizersiniz; 
Ve acıların sessiz tanıkları 
Yükselin, tatlı kokular. 

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

Derdini bi l irim, zavall ı bitki; 
Kaderimiz benzeşir, 
Işık ve pırıltı sarsa da bizi, 
Vatanımız burası degi l !  

Güneş bile mutlu 
Günün boş aydınligını terkedince; 
Acı çeken bürünür, 
Sessizligin karanl ık örtüsüne. 

Sessizlik  olunca, ürkek bir titreşim 
Karanlık mekanı doldurur; 
Agır damlaları görürüm asılı 
Yaprakların yeşil eteginde. 

I I I .  I m Treibhaus 
Hochgewölbre Blarrerkronen, 

Baldachine von Smaragd, 

Kinder ihr aus fernen Zonen, 

Sager mir, warum ihr klagr' 

Schweigend neiger ihr die Zweige, 

Maler Zeichen in die Lufr, 

Und der Leiden srummer Zeuge 

Sreiger aufwarrs, süsser Dufr. 

Weir in sehnendem Verlangen 

Breirer ihr die Arme aus, 

U nd umschlinger wahnbefangen 
Öder Leere nichr'gen Graus. 

Wohl, ich weiss es, arme Pflanze; 

Ein Geschicke reilen wir, 

Ob umsuahir von Lichr und Glanze, 

Unsre Heirnar isr nichr hier! 

U nd wie froh die Sonne scheider 

Von des Tages leerem Schein,  

Hüller der, der wahrhafr leider, 

Sich in Schweigens Dunkel ein. 

Srille wird's,  e in sauselnd Weben 

Füller bang den dunklen Raum: 

Schwere Tropfen seh ich schweben 

An der Blarrer grünem Saum. 

IV. Acılar 
Güneş, her akşam kızarır 
Güzel gözlerin aglamaktan; 
Denizin yüzeyinde yıkanırken 
Erken ölüm seni yakalar; 

Yine de eski görkeminle yükselirsin, 
Ve sabah uyandıgında 
Selamlarsın karanl ık dünyayı 
Gururlu bir kahraman gibi! 

Ah, öyleyse sızianınam neden, 
Yüregim nasıl agırlaşıyor, 
Güneş bile yüregini yitirip 
Batmak zorunda degil mi ki? 

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

IV. Schmerzen 
Sonne, weinesr jeden Abend 

Dir die schönen Augen ror, 

W en n im Meeresspiegel badend 

Dich erreichr der frühe Tod; 

Doch ersrehsr in alter Prachr, 

Glorie der düsrren Welr, 

Du am Morgen neu erwachr, 

Wie ein srolzer Siegesheld1 

Ach, wie sollee ich da klagen, 

Wie, mein Herz, so schwer dich sehn, 

Muss die Sonne selbsr verzagen,  

Muss die Sonne umergehn' 

Und gebierer Tod nur Leben, 

Ge ben Schmerzen W on ne nur; 

O wie dank ich, class gegeben 

Solche Schmerzen mir  Narur! 

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 gider! 
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Düşler ki, parlak ışıklarıyla geliştirmiş, E. Gogorza'dan şan Copland, yine aynı ögretmenden, 
Ruhlara gömülürken, dersleri almıştır. Şan resitalierini de Rubin Goldmark'tan armoni dersleri 
Orada ebedi bir resim çizer: sürdürdügü yıl Curtis Enstitüsü'nü almıştır. Copland'ın 1 870'1erde 
Herşeyi unut, birini anımsa! bitirdikten sonra da Viyana'da ses Litvanya'dan ayrılan Yahudi ası l l ı  

egitimi görmüş, hatta NBC ailesinin gerçek soyadı olan "Kaplan", 
Düşler ki, bahar güneşi radyosunda kendi eserlerinin kaydını kuzey Ingiltere lehçesinde 
Kardan uzanan çiçekleri gerçekleştirmiştir. 1 928 ve 1 933 'te "Copland"a dönüşmüş; Copland'lar 
öpermişcesine Columbia Üniversitesi'nin Bearns Amerika'ya bu isimle göç etmiştir. 
Hiç umulmadık bir hazla ödüllerini kazanmış, 1 .  Senfoni'si New Ailenin beş çocugunun da müzik 
Yeni günü selamlar, York ve Roma'da çal ınmıştır. Ünlü şef dersleri almış olmasına karşın yalnız 

Artur Rodzinski'nin yönettigi senfoni, Aaron bu alanda kendini geliştirmiştir. 
Büyüyerek çiçek açar, Salzburg Festivali'nde çalınan i lk Biraz eski kafalı olarak nitelendirdigi 
Kokularını saçar hülyalı, Amerikan eseri olmuş, 1 935'te Goldmark'tan sonra 1 92 1 'de 
Gögsünde usulca solar Arturo T oscanini onun 1 .  Deneme ve Fransa'ya giden ve Nadia 
Ve çöker sonra mezara. Adagio'sunu turne programına Boulanger'nin ögrencisi olan Copland, 

almıştır. 1 939'da Amerika'ya, Curtis Amerika'ya döndükten sonra hocası 
V. Traume Enstitüsü'ne ögretmen olarak dönen için 1 924'de besteledigi org ve 
Sag, welch wunderbare Traume Barber, bu görevini 1 942'de bırakmış orkestra için senfonisi ile ülkesinde 
Halren meinen Sinn umfangen, ve ögretmenlige bir daha da tanınmış ve 1 925'de Guggenheim 
Dass sie nicht wie leere Schaume dönmemiştir. 1 943'de -Avrupa'da da bursunu kazanmıştı. 
Si nd in ödes Nichrs vergangen' birlikte oldugu- ltalyan ası l l ı  besteci 1 973'de Türkiye'ye de gelen Copland 

Gian Carlo Menotti ile New York'ta çagdaş Amerikan müziginin hem 
Traume, die in jeder Srunde, aynı evde yaşamaya başlamış, 1 974'de öncülügünü, hem de sözcülügünü 
Jedem Tage schöner blühn, ev satılana kadar önemli bestelerini yaparak ülkesinin falklorundan ve 
Und mit ihrer Himmelskunde orada yazmıştır. Özel l ikle sipariş cazdan da esinlenerek bestelemiştir. 
Selig durchs Gemüre ziehn! üzerine besteleyen Barber "Knoxvil le: Iki opera, bale müzikleri, özell ikle 

1 9 1 5  Yazı" başlıklı eserini de ünlü Bi l ly the Kid (Çocuk Billy), Rodeo, 
Traume, die wie hehre Srrahlen Amerikalı soprano Eleanor Steber'in Appalachian Spring (Apalaşlarda 
In die Seele sich versenken, ( 1 9 1 6- 1 990) siparişiyle yazdı .  Mozart Bahar), El Salon Mexico, üç senfoni, 
Don ein ewig Bild zu malen: ve Strauss operalarının başarılı piyano konçertosu, ünlü cazcı Benny 
Allvergessen, E ingedenken !  sopranosu Steber, 1 940- 1 966 Goodman için klarnet konçertosu, 

arasında yalnızca Metropolitan birçok ünlü filme müzik ve sahne 
Traume, wie wenn Frühlingssonne Operası'nda 33 rolde 404 kez müzikleri yazmıştır. Copland i lk 
Aus dem Schnee die Blüten küssr, sahneye çıkmıştı ve 1 958'de de büyük başarısını 1 936'da Meksika halk 
Dass zu nie geahnter W anne Barber'in Vanessa operasının i lk ezgi lerini yansıttıgı El Salon Mexico i le 
Sie der neue Tag begrüsst. temsil inde rol alacaktı ... kazanmış, iki yıl sonra üçüncü balesi 

Steber'in siparişi Knoxvi lle, 1 947'de Billy the Kid i le bu başarısını 
Dass sie wachsen, dass sie blühen, tamamlandı ve ertesi yıl, 9 Nisan sürdürmüştü. Daha önce, 1 925'te 
Traumend, spenden ihren Duft, 1 948'de Boston'da, Serge yazdıgı hiç oynanmamış olan Grohg 
Sanft an deiner Brust verglühen, Koussevitzky yönetimindeki Boston ve 1 934'teki "Hear Ye! Hear Ye!" 
Und dann sinken in  die Gruft. Senfoni Orkestrası eşliginde Eleanor baleleri Copland katalogundan 

Steber tarafından ilk kez yorumlandı. çıkarı lmıştır. 

Barber: Knoxvi l le 
Tam adıyla "Knoxvi lle: 1 9 1 5  Yazı" Appalachian Spring (Apalaş 
oldukça zor olmasına karşın Barber'in Daglarında Bahar) ise bestecinin 

Altı yaşında i lk piyano derslerini alan, en l irik ve şi irsel eseridir; ayrıca onun dördüncü bale müzigidir ve "Ballet 
daha çocukken evde sahneledigi bir şan için olaganüstü olan beste for Martha" (Martha için Bale) 
opera i le insan sesine, vokal bestelere yetenegini de sergiler. Eserin metni başlıgını taşır. Copland, El izabeth 
ilgisini gösteren Samuel Barber, Amerikalı yazar James Agee'n in nesir Sprague Coolidge vakfının verdigi bale 
Amerika'nın ilk ulusal bestecileri yazılarından alınmıştır. Oldukça siparişini 1 943-44 yıllarında hazırlamış 
sayılan Boston ekolündendir. Teyzesi nostalj ik yapıda olan bu yazı larda, bir ve Martha Graham'ın Hart Crane'nin 
ünlü kontralta Louise Homer şairin çocukluk anıları canlandırılır. bir şi iri üzerine kurdugu koreografı 
tarafından desteklenen ve teşvik (Süre 1 4') i le eser, 30 Ekim 1 944'de 
edilen Barber kiliselerde org çaldıktan Washington'daki Kongre Kitaplıgı'nda 
sonra, 1 4  yaşında ası l  müzik 

Cop/and: Apalaşlarda Bahar düzenlenen Coolidge festival inde 
ögrenimine başlamış; Curtis Martha Graham Bale T oplulugu 
Enstitüsü'nde G. Boyle ile piyano, Gershwin'den sonra, New York'un tarafından ilk kez sahnelenmiştir. 
Scalero i le kompozisyon, Fritz Reiner Brooklyn semtinde dogan ikinci Baleyi aslında 1 3  çalgıdan oluşan bir 
ile şefl ik çalışmış; ayrıca bariton sesini büyük Amerikalı besteci Aaron oda orkestrası için yazan Copland, 



eseri daha sonra senfonik orkestra 
için süit olarak düzenlerken biraz 
özetlemiştir. Yeni şekliyle 25 dakika 
kadar süren bu bale süiti ilk kez 4 
Ekim 1 945'te New York'ta Artur 
Rodzinski yönetimindeki New York 
Filarmoni Orkestrası tarafından 
seslendirilmiştir. Eserin i lk 
çalınışından sonra eleştirmen Louis 
Biancolli New York World-Telegram 
gazetesinde şunları yazmış: "Bu 
kaliteli toprakta kök salan geçmişin 
parlakligını ve havasını tekrar yansıtan 
gerçek bir Amerikan tarzı ... Bazan 
çabuk bölmelerin bir konser 
yapısında tırmanışına ragmen müzik 
hiçbir aceleciligi hissettirmiyor. 
Temalar ve armoniler büyük bir 
dikkat ve kesinlikle kullanı larak dogal 
ve makul olan yerlerine yerleştiri lmiş. 
Işçil ik çok ustaca gerçekleşmiş. 
Zaman zaman Walt Whitman'ın 
şii rlerinden aldıgınız aynı zevki 
tadıyorsunuz: Kapının dışındaki keskin 
soguk, yeni kesilmiş odunun kokusu, 
kurumuş yaprakların çıtırtısı ... " 

Aynı yıl New York müzik 
eleştirmenleri dernegi i le Pul iuer 
ödüllerini kazanan Copland'ın bu 
eseri, 1 9. yüzyı l ın ilk yarısında 
Pennsylvania tepelerinde yeni 
yaptıkları çiftl ik evine yerleşen genç 
karıkocanın izienimlerini yansıtır. 
Adını Apalaş kızı lderililerinden alan ve 
Kuzey Amerika'nın dogu kıyısına 
paralel olarak 2000 kilometreyi aşan 
uzunluk ve yüksekl ikteki Apalaş 
daglarında yaşayacak olan genç 
evlilerin yeni komşularını bahar 
ayında evlerine davet etmesi, yaşlı 
çiftçilerin deneyimlerini ve sadakati 
aniatmasıyla süren ve o yörenin halk 
danslarıyla süslenen süit, hiç ara 
verilmeden çalınan sekiz bölümden 
oluşur: Çok agır tempoda, La majör 
tonda başlayan 1 .  Bölümde 
karakterler teker teker tanıtı l ır ... 2. 
Bölümde, hızlı tempoda, yaylıların La 
majör tonda arpejlerle ani girişiyle, 
hareketin başladıgı işareti verilir. 
Buradaki duygular güven ve dini 
unsurları beraberce yansıtır . . .  3. 
Bölüm orta (Moderato) hızda, gelin 
ve nişanlısının yumuşak ve tutkulu 
düosunu (Pas de deux) sergiler ... 4. 
Bölüm oldukça hızlıdır; din teşvikçisi 
ve cemaatini anlatır. Burada "Square 
Dance" stilinde neşeli halk dansları ve 
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köy kemancıları yer alır ... S. Bölüm 
aynı hızda sürer: Gelinin solo dansı 
aile meclisince seyredil irken neşe, 
korku ve hayranlık duyguları karışır . . .  
6. Bölümde, i lk girişteki müzik yine 
çok agır tempoda anımsanır ... 7. 
Bölüm sakin ve akıcı tempodadır. 
Gelin ile çiftçi kocasının günlük 
yaşayışı, çalışması yansıtı l ır. Copland 
burada, o yörede bulunan Shaker 
toplulugunun bir melodisini kullanır. 
Tüm süitte kendine ait halk tipi 
ezgileri oluşturan Copland, Edward 
D. Andrews'un topladıgı 1 848 yılına 
ait şarkı ve danslardan "Simple Gift" 
başlıklı neşeli şarkının temasını önce 
klarnede duyurur, sonra beş 
varyasyonla işler ... 8. Bölüm orta 
hızdadır; gelin önce komşular 
arasındaki yerini alır. Sonra yeni evli 
çift, saglam yapıdaki bu evde yalnız 
bırakılır. Sürdinli yayl ıların duyurdugu 
hafif, dua biçimi bir ezgi duyulur ve 
son ölçülerde ilk girişin müzigi tekrar 
anımsanarak eser sona erer. 
(Süre 24') 
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O RKESTRA KONSERLERi - ODA M Ü Z iG i - RESiTALLER ORCIIESTRA S  - CI I A M B E R  1\l l " S IC - RECITALS 

iSTAN BUL DEVLET SEN FONi ORKESTRASI 

lST ANBUL ST ATE SYMPHONY ORCHESTRA 

ANDREW GREENWOOD, şef conducror 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 827) 

Leonore Uvertürü No.3 Op.72a Leonore Overrure No.3, Op.72a 

Richard Strauss ( 1 864- 1 949) 

Son Dört Şarkı, Op. Posth. (AV I SO) Vi  er Lerzre Li eder, Op. Posrh (AV 1 50) 
No. I Frith/ing (İlkbahar/The Spring) 

No. 2 Septer�ıber (E ylüi!Septernber) 
No.3 Beim Sch/afengehen ( Uyku zamanı/Time to sleep) 

No. 4 Im Abendrot ( A kJamm kızrtlığmda!At sunset) 

Ara I nrermission 

Gustav Mahler ( 1 860- 1 9 1 1 )  

Senfoni No.4, Sol Majör Symphony No.4 i n  G Major 
Bediichtig. N i c ht ei/en 

In gemdchticher Bewegımg. Ohne Hast 
Ruhevot/ (poco adagio) 

Sehr behaglich 

ANDREW GREENWOOD 

• Todmorden'da (Yorkshire) dogan 
Andrew Greenwood Cambridge'de 
Clare Koleji'nde müzik egitimi gördü. 
1 977-84 yılları arasında Covent 
Garden Kraliyet Operası müzik 
kadrosunda görev yaptı. Daha sonra 
Galler Ulusal Operası'na atandı ve 
1 990 yılına kadar sürdürdügü bu 

görevi sırasında Don Giovanni, 
Carmen, T osca, Rigoletto, Otel lo, 
Troyalı lar, Fidelio, Salome ve Der 
Rosenkavalier gibi birçok operayı 
yönetti. 1 990'da Ingiliz Ulusal 
Operası'na katıldı ve ilk kez yönettigi 
Sihirli Flüt'ün ardından Madam 
Butterfly, Don Giovanni ve Don 
Pasquale'nin yeni bir yapımı izledi. 
1 993'de Köln Operası'na orkestra 
şefi olarak atandı ve Rigoletto, Sihirli 
Flüt, Hansel ve Gretel, Faust, Der 
Wildschütz ve Satılmış Nişanlı gibi 
operaları yönetti. Ayrıca Ingi ltere'de 
Ingiliz Turing Operası ve Kuzey 
I rianda Operası'da Aşk lksiri ve La 
Boheme, Chelsea Opera Grubu'nda 
Mefıstofele, Manon Lescaut ve 
Chabrier'nin Gwendoline 
operalarının konser versiyonlarını 
yönetti. Cosi fan T utte ile Danimarka 
Kraliyet Operası'nda kazandıgı başarı 
üzerine 1 995/96 sezonunda Carmen, 

----------------------------------1 Saraydan Kız Kaçırma, Turandot ve 
24.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 Sevil Berberi'nin gösterilerinde şefl ik 

Atatürk Cultural Cenrre, Grand Hall, 7.00 pm ----------------------------------1 yaptı. Ayrıca, Kopenhag'ın 1 996 
Avrupa Kültür Kenti etkinl ikleri 
sırasında lskandinav Opera 



Akademileri'nin ortak yapımı olarak 
Kraliyet Tiyatrosu'nda sahnelenecek 
Britten'in Albert Herring'inin yeni 
prodüksiyonunu da yönetecektir. 
1 982-92 yıl ları arasında Philharmonia 
Korosu'nun yardımcı şefligini yapan 
Andrew Greenwood Philharmonia, 
Kraliyet Filarmoni, City of London 
Sinfonia, Ulster Orkestrası, English 
Northern Sinfonia, Retterdam 
Filarmoni, BBC Galler Ulusal 
Orkestrası ile BBC Konser Orkestrası 
ile sık sık konserler vermektedir. 

• Andrew Greenwood was born in 

Todmorden, Yorkshire, and read 

music at Clare College, Cambridge. 

From 1 977  w 1 984 he was a member 

of the music staff of the Royal Opera, 

Covem Garden, before being 

appoimed Chorus Master of Welsh 

National Opera, a post he held umil 

1 990. For WNO he has conducted 

many operas, notably Don Giovanni, 

Carmen, Tosca, Rigolerw, Otello, the 

Trojans, Fidelio,- Salome and Der 

Rosenkaval ier. In 1 990 he made his 

debut at English National Opera with 

The Magic Flute and has since 

conducred Madama Butterfly, Don 

Giovanni and a new production of 

Don Pasquale. In 1 993 he was 

appoimed conducwr at Oper der 

Stadt Köln where his many 

performances have included 

Rigolerw, The Magic Flute, Hansel 

and Gretel, Faust, Der Wildschütz 

and The Bartered Bride. Other opera 

appearances in UK include recem 

producrions of L'Elisir d' Amore and 

La Boheme for English Touring Opera 

and Northern Iretand Opera, and he 

has conducted concert performances of 

Mefıswfele, Manon Lescaut and 

Chabrier's Gwendoline for the 

English Opera Group. After a highly 

successful debut with The Royal 

Danish Opera in Cosi fan Tutte, he 

returned w Copenhagen in 1 995/96 

for performances of Carmen, Seraglio, 

Turandot and The Barber of Sev ille. 

He will also conduct a special new 

production of Britten's Albert 

Herring moumed in the Royal 

Theatre by the combined 

Scandinavian Opera Academies as a 

comribution w Copenhagen's year as 

European City of Culture in 1 996. 
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From 1 982 w 1 992 Andrew 

Greenwood was Associate Chorus 

Master of the Philharmonia Chorus and 

has conducted many major orchesrras, 

including the Philharmonia, the Royal 

Philharmonic, City of London Sinfonia, 

U Ister Orchestra, the English N orthem 

Sinfonia, the Ratterdam Philharmonic, 

the BBC National ürehestea and the 

BBC Concert Orchestra. 

festivallerinde Maskeli Balo ve Madam 
Butterfly operalarında rol aldı. 
1 993/94 mevsiminde Bonn 
Operası'nda ünlü şef ve yapımcılarla 
çalıştı, konser ve temsiller verdi. 
1 995/96 mevsiminde Istanbul Devlet 
Opera ve Balesi'nde Aida ve Salome 
operalarında sahne çıkan Zehra 
Yıld ız, Heildelberg'de (Almanya) Uçan 
Hcl landalı operasında konuk sanatçı 
olarak rol aldı. 

ZEHRA YILDIZ Istanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeki 
1'------------------ı görevini sürdüren Zehra Yıldız'ın 

• Zehra Yıldız Siyasal Bilgiler Yüksek 
Okulu Işletme Bölümü ve Istanbul 
Devlet Konservatuarı Opera 
Bölümü'nden mezun oldu. 
Konservatuar egitimini Atıfet 
Usmanbaş ile tamamladı, çalışmalarını 
daha sonra Belkıs Aran ve Ottavio 
Gallo ile sürdürdü. 1 984'de ltalya'nın 
T reviso kentinde yapılan La Boheme 
operası uluslararası yarışmasında 
Mimi roli.i ile ilk beş soprano arasına 
girdi. Parma' da (ltalya) 1 987 
Uluslararası Verdi Yarışması'nda 
fınale kaldı ve bir yıl süreyle Corale 
Verdi Akademisi'nde burslu olarak 
egitim gördü. 1 988'de Siena'da, 
Uluslararası Ettore Bastianini Şan 
Yarışması'nda gümüş madalya 
kazandı. ltalyan hükümetinden aldıgı 
bursla G. Simionato ve A. Stella gibi 
ünlü sanatçılada çalıştı, konser verdi 
TV programiarına katı ldı .  Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivalleri'nde açı l ış 
töreni ( 1 995), Beethoven'in 
9. Senfonisi ( 1 992) ve Yunus Em re 
Oratoryosu'na ( 1 99 1 )  solist olarak 
katı ldı; Cumhurbaşkanlıgı ve Istanbul 
Devlet Senfoni Orkestraları ile 
konserler verdi. Bulgaristan ve 
Romanya'da yapılan uluslararası opera 

repertuarında ll Mehmet, Maskeli 
Balo, Madam Butterfly, Sour Angelica, 
Hoffmann'ın Masalları, Otello, Uçan 
Hollandalı, Aida ve Salome 
operalarıyla Mahler'in 2. ve 
4. Senfoni'leri ile Vivaldi'nin Gloria'sı 
bulunmaktadır. 

• Zehra Yıldız graduared from the 

Departınem of Economics of the 

Istanbul School of Potirical Sciences 

and from the Opera Department of the 

Istanbul State Conservawire, where she 

completed her studies with Atıfet 

U smanbaş and continued w work later 

with Belkıs Aran and Ottavio Gallo. 

She was one of the fıve sopranos w 

interpret the role of Mimi at the 1 984 

International La Boheme Opera 

Competition in Treviso, Italy. In 1 987 

she was a finalist in the International 

Verdi Competition in Parma and 

studied on a scholarship for a year at 

the Corale Verdi Academy. She was 

awarded a silver meda! at the 

International Ettore Bastianini Singing 

Competiwn in 1 988 in Siena, Iraly. She 

worked with renowned artists such as 

G. Simionaw and A. Stella on a 

scholarship received from the Italian 

Government and participated i n  

concerts as well as in TV programmes. 

She has performed in several of the 

International Istanbul Music Fesrivals, 

as soloist in the opening ceremony 

( 1 995),  in Beethoven's 9th Symphony 

( 1 992) and in Saygun's Yunus Emre 

Orawrio ( 1 99 1  ), and has given concerts 

with the Presidential Symphony 

ürehescra and the Istanbul State 

Symphony Orchestra. She performed i n  

Un Ballo in Maschera and Madama 

B utterfly staged in the opera festivals 

in Bulgaria and Romania. During the 

1 993/94 season she worked with well-
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known conductors and directors at the sanatçıdan oluşan Istanbul Devlet musicians, with Güher and Süher 

Bonn Opera. In ı 995/96 season she Senfoni Orkestrası, Türk Pekinel, Gülşen Tatu, Meral 

performed in Aida and Salome staged bestecilerinin eserlerinin birçogunu Güneyman and Arın Karamürsel as 

by the Istanbul State Opera and also i lk kez seslendirmiş; radyo ve permanenc soloists and Erol Erdinç 

appeared as a guest artise in The Flying televizyon programları yapmıştır. principal conductor. The orchestra has 

Dutchman in Heildelberg, Germany. Türk sanat ve kültürünün yurtdışında premiered many of the works of 

Zelıra Yıldız is a member of the tanıtımı için son yıl larda Ispanya Turkish compesers and has performed 

lscanbul State Opera and her repertoire ( 1 990 ve 1 993), ltalya, Yugoslavya, in various radio and television 

includes Moametto Il ,  Un Ballo in Çekoslovakya, Avusturya, Yunanistan programmes. Recenc tours of the 

Maschera, Madama Butterfly, Soeur ve ABD'nin Memphis kentinde açılan o re hescra ineJude S pa in (in ı 990 and 

Angelica, The Tales of Hoffmann, "Muhteşem Süleyman" sergisi ( 1 992) 1 993), l taly, Yugoslavia, the Czech 

Otello, The Flying Dutchman, Aida sırasında iki konser vermiştir. Republic, Austria and Greece. lt also 

and Salome, Mahler's Symphony No.2 1 993'de Münih'te yapılan "Europa gave two concerts in Memphis, USA 

and 4 and Vivaldi's Gloria. Musicale" Festivali'nde Türkiye'yi during the "Splendours of the Onoman 

temsil etmiştir. Sultans" exhibition in 1 993.  The 

ISTANBUL DEVLET SENFONI Istanbul State Symphony ürehescra 

ORKESTRASI • The Istanbul Municipality represenced Turkey at the "Europa 

İSTANBUL STATE 
Symphony Orchescra, which has played Musicale" in Munich in 1 993.  

SYMPHONY ORCHESTRA 
a very importanc role in the musical life 

of Istanbul, was founded in 1 94 5  by 

• Istanbul'un müzik yaşamında the Turkish composer, pianist and 
Beethoven: Leonore Uvertürü No.3 

önemli bir yeri olan ve besteci Cemal conductor Cemal Reşit Rey. In 1 97 2  Beethoven'in Fidelio operasının 
Reşit Rey'in yönetiminde 1 945'de the orchestra was taken over by the 1 806'daki ikinci sahnelenişi için 
kurulan Istanbul Belediyesi Şehir Ministry of Culture and renamed the yazdıgı 3. Uvertür (Op.72a), operanın 
Orkestrası, 1 972 yıl ında Kültür Istanbul State Symphony Orchescra. günümüzdeki gösterilerinde çok kez 
Bakanlıgı'na baglanarak Istanbul The erehescra was reorganised under i ts -başta Fidelio Uvertürü Op.72b 
Devlet Senfoni Orkestrası adını aldı. fırst artistic director Prof. G.E. Lessing çalındıktan sonra- ikinci perdenin 
Kadrosu, orkestra şefi Prof. G.E. and manager Mükerrem Berk and arasında seslendirilmektedir. 
Lessing ve müdür Mükerrem Berk started to give regular concerts. In Beethoven ilk Leonore Uvertürü'nü, 
döneminde kısa zamanda succeeding years it toured within hafif kaldıgını düşünerek kullanmamış; 
tamamlanarak düzenli konserler Turkey while at the same time ilerde Wagner'in çok begenecegi 
verilmesi saglandı. Daha sonraki participating in various international ikinci uvertürü de, trompet sinyalleri 
yıllarda yurtiçi turnelerin yanısıra festivals in Istanbul,  Ankara, B ratislava sahne üstünde çalındıgı için 
Istanbul, Ankara, Bratislava ve Patras and Pacras. The ürehescra has been dinleyicileri şaşırttıgını görerek 
u luslararası festivalierindeki konserler conducted by a number of foreign degiştirmişti. 
gerçekleştirildi. Orkestra Anatole conductors, such as Anarole Fistoulari, Yine Do major tonda olan Leonore 
Fistoulari, Aaron Copland, Mircea Aaron Copland, Mircea Basarab, Uvertürü No.3 ise ikinci uvertür 
Basarab, lonescu Galati, Tadeusz Ionescu Galati ,  Tadeusz Scrugala, model alınarak yazı lmıştır. Ancak 
Strugala, Alexander Schwinck, Alexander Schwinck, Vladimir operanın içerigini yansıtmaya çalıştıgı 
Vladimir Fedoseev, Eric Bergel, Jean Fedoseev, Eric Bergel and Jean ikinci uvertürdeki stili degiştirmiş, 
Perrison, Cemal Reşit Rey, Hikmet Perrison, and has also performed under daha çok eserin ruhsal durumunu 
Şimşek, Gürer Aykal, Rengim Turkish conductors such as Cemal yansıtmış, evl i l ik sadakatim ana fikir 
Gökmen, Demirhan Altug ve daha Reşit Rey, Hikmet Şimşek, Gürer olarak senfonik şiir formunda 
birçok ünlü şef yönetiminde lgor Aykal, Rengim Gökmen and Demirhan canlandırmıştır. Böylece dinleyiciyi 
Oistrah, Andre Navarra, Leonid Altuğ. The Istanbul State Symphony anlatım gücüyle saran ve belki de bu 
Kogan, Vaclav Hudacek, T ed d ürehescra has played with such nedenle asıl konunun, operanın 
Joelson, Heinrich Schiff, Yehudi international soloists as Igor Oistrakh, müzigini biraz gölgede bırakan bu 
Menuhin, Luciano Pavarotti, Jean- Andre Navarra, Leonid Kogan, Vaclav uvertürü Beethoven yine 
Pierre Rampal, Sabine Meyer, Gidon Hudacek, Tedd Joelson, Heinrich kullanmayacak, yeni Fidelio 
Kremer, James T occo, Lazar Berman, Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano Uvertürü'nü yazacaktır. 
Natalia Gutman, ldi l  Biret, Suna Kan, Pavarotti ,  Jean-Pierre Ram pal, Sabine 3. Leonore Uvertürü 3/4' 1ük ölçüde, 
Ayşegül Sarıca, Ayla Erduran, Verda Meyer, Gidon Kremer, James Tocco, Do majör tonda agır (Adagio) 
Erman, Leyla Gencer gibi solistlere Lazar Berman and Natalia Gutman. tempoda tüm orkestranın, zindanı 
eşl ik etti . !dil Birer, Suna Kan, Ayşegül Sarıca, tanımlayan çok güçlü (fortissimo) 
Güher ve Süher Pekinel, Gülşen Tatu, Ayla Erduran, Verda Erman and Leyla girişiyle başlar. Bunu izleyen klarnet 
Meral Güneyman ve Arın Gencer are some of the Turkish soloists ve fagotun, yayl ıların eşliginde 
Karamürsel'in solistligini ve Erol who have performed with the orchestra. duyurdugu tema, Leonore'nin kocası 
Erdinç'in de daimi şefligini yaptıgı 1 1 3  The erehescra at presenc comprises ı ı 3 Florestan'ın zindandaki "In des 



Lebens Frühl ingstagen" (Yaşamın 
baharında) adlı aryasıdır. Hemen 
sonra flüt i le birinci kemanların hafif 
eşliginde yayl ılar gizemli biçimde 
Florestan temasının parçalarını 
yansıtır. Tüm orkestranın kısa ve 
güçlü yükselişiyle daha hızlı olan ana 
bölüme, Allegro'ya geçilir. Çok hafif 
(pianissimo) başlayan Allegro'da 
tutkuyla yükselip sönen ilk tema 
birinci kemanlar ve viyolonselin 
oktavlı aralıgı i le duyurulur. Bunu, 
-senfonik gelenege göre- dramatik 
geri l imli gelişim izler. Ikinci tema ise 
önce kornolar tarafından 
sunulduktan sonra birinci kemanlar 
ve flüte geçer. Büyük bir güçle süren 
yogun gelişim sonunda ünlü trompet 
sinyali ile doruklaşır. Operanın son 
perdesinde haksızlıgı cezalandıracak 
olan vali Don Fernando'nun gelişini 
duyuran bu trompet sinyali, hafif 
biçimde flüt solo i le başlayan, 
temaların sergilenmesiyle güçlenerek 
ulaşılan ikinci dorukta da duyulacak; 
eserin tematik gelişen anlaşmazlıgı, 
problemi çözülecek ve olaganüstü 
bir Stretta ile -Beethoven'in yaln ızca 
bir kez kullandıgı zafer kutlaması ile
uvertür sona erecektir. (Süre 1 6') 
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önemli bir yer tuttu. Senfonik 
şi irlerinde bile onun portresini 
yansıttıgı gibi, operalarında ve 
liedlerinde onu düşündü. Tüm hırçın 
karakterine, ateşl i  davranışına karşın 
o sevgi l i  ve sadık eşiydi. Eşi 
konserlerden çekilince yazdıgı l iedler 
de azalmaya başladı. ll . Dünya 
Savaşı'nın dehşeti, eserlerini yönettigi 
opera evlerinin harabeye dönüşü 
onu çok etkilemiş, yalnızca 
enstrümantal müzik yazıyor, çogunu 
da yarım bırakıyordu. Hitler'in 
verdigi görevi de bıraktıktan sonra 
savaşın bitiminde, 1 945 Ekiminde 
gönüllü olarak eşiyle lsviçre'ye 
yerleşti. 1 947'de, Ingiliz şef Thomas 
Beecham'ın Londra'da düzenledigi 
Strauss Festivali'ne katı ldıgı yıl, 
Joseph von Eichendorfun ( 1 788-
1 857) "Akşamın Kızıllıgında" adl ı  ş i iri 
el ine geçti. Bir çiftin yaşamın tüm 
keder ve sevincinden elele geçerek 
sessiz barışa, ölüme ulaşmasını 
anlatan şiir onu çok etkiledi. Sekseni 
aşmış yaşının olgunlugu ile o da bu 
anları yaşamıştı; ş i iri orkestra 
eşligiyle -tabii- soprano için besteledi 
ve son mısrayı, "O mu acaba ölüm?" 
sözlerini degiştirerek notanın 
üzerine "Bu mu acaba ölüm" diye 

--------------------------� yazdı. Daha sonra aynı atmosferi 
Strauss: Son Dört Şarkı 
--------------------------� içeren üç şi ire daha rastlayınca, yine 
Tanınmış bir kornocu baba ile 
Münih'in Pschorr bira yapımcısı bir 
aileden gelen anneden dogan Alman 
besteci Richard Strauss dört yaşında 
müzik derslerine başlamış, sekiz 
yaşında keman dersleriyle birlikte 
beste yapmayı sürdürmüş; 85 yaşında 
öldügünde geride 1 5  opera, iki bale 
müzigi, önemli 1 O senfon ik şi ir, 5 
konçerto, oda müzigi eserleri ve 1 1 
tanesi orkestra, çogu da piyano eşlikli 
olmak üzere 200'ü aşkın lied 
bırakmıştır. 
Bu liedler -daha dogrusu soprano 
sesi- Strauss'un tüm yaşamı boyunca 
sanki bir aşk meselesi olmuştur. 
Çünkü operalarının en güzel 
aryalarını ve liedlerinin büyük 
çogunlugunu soprano sesi için 
yazmıştır. 30 Yaşında genç bir 
besteci ve başarılı bir orkestra şefi 
iken tanıştıgı soprano Pauline de 
Ahna i le evliligi de ilginç bir kavga 
sonucunda gerçekleşmiştir. Pauline 
de Ahna, Strauss'un yaşamında çok 

orkestra eşliginde besteledi; bu kez 
1 946 Nobel Edebiyat Ödülü'nü 
kazanan Alman şair Hermann 
Hesse'yi ( 1 877- 1 962) seçmişti. 1 948 
Haziranında I lkbahar, Agustos ayında 
Uyku Zamanı, Eylül ayında da Eylül 
adl ı  ş i irlerin müziklendirilmesi bitti. 
O yıl Nazi savaş suçluları 
mahkemesinde suçsuz bulundu. Artık 
Almanya'ya dönmekte serbestti, 
ancak hastalıklar yakasını 
bırakmamış, amel iyat oldugu için 
1 949 Mayıs ayında Garmisch'teki 
evine dönebilmişti. Münih'te yaşgünü 
törenlerine katı lıp, eserlerini çalan 
orkestrayı da yönetti. 8 Eylül 1 949 
günü öldügü zaman bu dört lied ve 
Hesse'nin bir başka dördüncü şi iri 
üzerindeki bitmemiş taslaklar geride 
kalmıştı. Strauss'un eserlerinin 
baskısını hazırlayan editörü akı l l ı  bir 
düşünceyle sona kalan bu dört liedi 
"Son Dört Şarkı" başlıgıyla şu sırayla 
yayınladı: Insan yaşamının uyanışıyla 
" I lkbahar", düşen solmuş yapraklada 

"Eylül", ölüm düşüncesinin başlangıcı 
"Uyku Zamanı" ve ölüme hazır 
bekleyişle "Akşamın Kızı l l ıgında" ... 
"Son Dört Şarkı"nın i lk yorumu 
Londra'da, bestecinin daha önce 
seçmiş oldugu soprano Kirsten 
Flagstad tarafından, 22 Mayıs 1 950'de 
-Strauss'a ilham veren eşi Pauline de 
Ahna'nın ölümünden dokuz gün 
sonra- Wilhelm Furtwaengler 
yönetiminde Royal Albert Hall'da 
gerçekleştirildi. 
I .Şarkı "l lkbahar"da, vadilerin koyu 
gölgesindeki agaçlar ve mavi gök, 
rahiya ve kuş şarkıları hayal edil ir ve 
mucize gibi ışıklı biçimde beliren 
sevgi l in in zarif çagrısıyla, bu kutsal 
varlık karşısında tüm bedenin titreyişi 
anlatılır. 2. Şarkı "Eylül"de, bahçe 
hüzün içinde, çiçekler yagmura boyun 
egmiş, yaz sessizce sonunu 
seyretmekte, akasya agacından altın 
yapraklar damlamaktadır; bahçenin 
ölümlü düşüne hüzünle gülümseyen 
yaz ve güllerde huzuru arayış ve 
yorgun gözlerin kapanışı canlandırılır. 
3 .  Şarkı, keman ve korno sololarıyla 
süslenen l irik "Uyku Zamanı"nda ise 
ateşli özlemin, günün bitkinliginden 
yıldızlı geceye uykulu bir çocuk gibi 
bırakı l ışı; elierin tüm işleri terkedip, 
tüm düşüncelerin unutulup, tüm 
duyguların uykuya gömülüşü; bekçisiz 
kalan ruhun özgürce kanatlanıp 
gecenin büyülü havasında derinlere, 
sonsuz yaşama uçuşu yansır. 4. Şarkı, 
Strauss'un i lk besteledigi 
Eichendorfun şi iri üzerinedir. 
"Akşamın Kızı l l ıgında" adını taşıyan 
şarkı, akşamın kızılligında elele 
tutuşmuş iki insanın hüzün ve neşe 
arasından geçerek, sessiz topraklar 
üzerinde dinlenişini; çevredeki derin 
vadilerde havanın kararmasıyla iki 
tarlakuşunun geceyi düşleyerek 
havada yükselişini, onların uçmayı 
bırakıp beraberce uyku vaktine 
hazırlanırken bu yalnızlıkta 
kaybolmayı düşünüşü; geniş, sakin, o 
kadar derin akşamın kızılligında 
gezginl ikten yorgun düşüşü anlatırken 
son soruyu sorar: "Acaba bu ölüm 
mü?" Son Dört Şarkı'nın 
sonuncusunda flütün trilleri 
tarlakuşunu canlandırırken, Strauss'un 
"Ölüm ve Degişim" adl ı  senfonik 
şi irinin ana teması da belirir. 
(Süre 24') 



1 .  Frühling 
In damıncigen Grüften 

traumte ich lang 

von deinen Baumen und blaue Lüften,  

von deinem Duft und Vogelgesang. 

Nun liegst du erschlossen 

in Gleiss und Zier, 

von Licht übergossen 

wie ein Wunder vor mir. 

Du kennst mich wieder, 

du lockst mich zart, 

es zittert durch all meine Glieder 

deine selige Gegenwart! 

2. September 
Der Garten trauert, 

kühl sinkt in die Blumen der Regen. 

Der Sommer schauert 

stili seinem Ende encgegen. 

Golden tropft Blatt den Rosen 

bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh. 

Langsam tut er (grossen) 

die müdgeword'nen Augen zu. 

3.  Beim Schlafengehen 
Nun der Tag mich müd' gemacht, 

soll mein sehnliches Verlangen 

freundlich die gestirnte Nacht 

wie ein müdes Kind empfangen. 

Hande, lasst von allem Tun, 

Stirn, vergiss du alles Denken, 

aile meine Sinne nun 

wollen sich in Schlummer senken. 

U nd die See le unbewacht, 

will in freien Flügen schweben, 

um in Zauberkreis der Nacht 

tief und tausendfach zu leben. 

4. Im Abendrot 
Wir sind durch Not und Freude 

gegangen Hand in Hand; 

vom Wandern ruhen wir 

nun überm stillen Land. 

Rings, sich die Taler neigen. 

es dunkelt schon die Luft, 

zwei Lerchen nur noch steigen 

nachtraumend in den Duft. 

Tritt her und lass sie schwirren, 

bald ist es Schlafenzeit, 

class wir uns nichtverirren 

in dieser E insamkeit .  
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O weiter, stiller Friede! 

So tief im Abendrot. 

Wie sind wir wandermüde

ist dies etwa der Tod' 

Mahler: Senfoni  No.4 

Müzik ögrenimini Viyana'da 
tamamlayan Avusturyal ı  besteci 
Gustav Mahler Almanya, Avusturya 
ve Macaristan'ın çeşitli kentlerinde 
orkestra şefi olarak çalıştıktan sonra, 
1 897'de Viyana'daki -on yıl 
yürütecegi- Hofoper'e önce şef, 
sonra da müzik direktörü olarak 
atandı. Şef ve opera direktörü olarak 
çok başarıl ı  oldu, ancak besteci olarak 
olagandışı büyük ölçülere yöneldi: O 
karışık yüzyıl ın başında, kendi 
çalışmasıyla büyüyen, çevresini aşan 
bir görüş ve stille geniş kitlelere kendi 
anladıgı biçimde gerçekleri 
duyurmaga çalıştı. Ancak çabaları 
sanki sagır kulaklara sesleniyormuş 
gibi sonuçsuz kaldı. Dinleyiciler bir 
olaganüstü durumu, sansasyonu 
seziyor ancak bunun arkasındaki 
anlamı çıkaramıyordu. Halkın 
anlayabilecegi halk müzigini de 
kullandı; metni insan sesiyle duyurdu; 
anıtsal büyüklükteki senfonileri 
uzadıkça uzadı, altı bölüme ulaştı. Her 
cins koroyu ve insan sesini kullandı, 
orkestra çalgı larını arttırdı. Müzik 
dünyasında ona karşı olanlar vardı; 
Mahler'in tarafını tutanlar ise onun, 
Beethoven ya da Bruckner'in 
yogunlaşarak devamı oldugunu öne 
sürüyorlardı. 
Zamanla giderek kendine özgü degeri 
anlaşılacak, eserleri konser 
repertuarlarındaki yerini alacak olan 
Mahler hakkında 1 947'de bile Aaron 
Copland şunları yazıyordu: 
"Beethoven i le Mahler arasındaki 
fark, biri gerçekten büyük olan, digeri 
ise büyük rolü oynayan iki insan 
arasındaki farka benziyor. Ikisi de bizi 
kendi tarzlarında güçlü biçimde 
etkiliyor. Mahler'in besteci olarak 
zayıflıgı, bıktırıcı uzunlugu, uzun 
soluklu, tumturaklı usiObu, zevki 
aratması ,  malzemesini Schubert, 
Mozart, Bruckner gibi bir düzine 
sevdigi besteciden isim belirtıneden 
alıp kullanmasında ... Ancak onun tüm 
bu insani zayıflıklarla dolu müzigi yine 
de insanı etkiliyor, bunları 

unutturuyor: Belki de müzigi böylece 
tam Mahler'e özgü oluyor. Geç 
romantik stilde ancak 1 8. yüzyıl 
teknigiyle yazdıgını söyleyebilecegimiz 
Mahler'in -kendi yolunda gitmesine 
karşın- dolaylı, ya da dolaysız pekçok 
çagdaş besteyid de etkiledigini kabul 
etmemek te hata olur ... " Ancak bu 
satırları yazan Copland, Mahler'i 
Richard Strauss, Skriabin, Faure ve 
Sibelius'ten üstün görüyor, modern 
çagın bestecileri arasında en 
büyüleyici kişil iklerden biri olarak 
tanımlıyordu. Müzik yazarı Hans 
Renner ise şunları yazmıştı: "Bir 
bakıma insanilgın anlamını çözmege 
çalışan ve bunda başanya ulaşamayan 
Mahler'in senfonileri daha çok onun 
dünya görüşlerinin çelişkilerini 
yansıtıyor: Karamsarl ık ile yaşama acı 
ve çig biçimde evet deyiş, idealizm i le 
felsefi materyalizm, dindarlık i le 
inanmayış, romantizm ile realizm, 
olgun bir zeka ile çocuksu davranış 
arasındaki dünya görüşüyle Mahler, 
ölümden sonra yaşama, iyiye, soyluya, 
güzele inanmak; idealist olmak istiyor. 
Ama ısırıcı bir alaycılıkla kendisi ve 
dünya ile şaka yapıyor, degerieri 
düşürüyor". 
Mahler'in 4. Senfoni'si, daha önceki 
büyük çapta üç dev binadan -ilk üç 
sefoniden- sonra kurulan sade ve 
rahat ölçüdeki küçük bir eve 
benzetil ir . . . Dört bölümlü olarak 
tutulan ve Haydn ile Mozart'ın izinde 
yazılan bu senfoninin 
orkestrasyonunda trombon ve tuba 
bile kullanılmamış, insan sesi olarak 
yalnızca, finalde çocukça masum 
görünen bir şarkıyı söyleyecek olan 
bir sopranoya yer verilmiştir. O 
yıllarda Viyana'da Hofoper'in 
yöneticiligini yapan ve ancak yaz 
tati llerinde besteleriyle ugraşabilen 
Mahler, 1 899 yaz tati l ini geçirdigi 
Salzkammergut'taki Bad Aussee 
sayfıyesindeki tati l i  tam sona ererken 
4. Senfoni'sine başladı. Daha önce, 
1 892'de yazdıgı sanılan ve 3. 
Senfoni'sinin yedinci (!) bölümü 
olarak planladıgı, soprano ve 
orkestra için düzenledigi "Das 
Knaben Wunderhorn" (Çocugun 
büyülü borusu) dizisinden alınma 
liedi kullanmayı düşünerek işe 
başladı. Bu liedi fınal bölümü olarak 
kullanarak diger bölümlerin 



taslaklarını hazırladı ve tümüne 
"Humoreske" başligını yazdı. 
Sapranoyu içeren bölümü ise 
"Sonsuz şimdiki zamanda dünya" 
diye adlandırdı. Viyana'ya, operanın 
başına dönmesi gerektigi için 
senfoniyi bitiremedi. Ancak 1 900 yaz 
tati linde gittigi Mayernigg'te tekrar 4. 
Senfoni'ye başladı, ama tasiakiara tek 
nota bile ekleyememişti; sonradan 
belirttigine göre 1 899'daki 
düşüncesinden kurtulamamıştı: 
"Insan ikinci benliginin uykuda 
çalıştıgını bi l ir; düşünce büyür, oluşur 
ve yaratır. Bu ikinci benligin on aylık 
kış uykusunda 4. Senfoni'm üzerinde 
çalışması inanılmaz bir olay. Önceki 
yıl Aussee'de yarım bıraktıgım 
senfoni o halinden daha ilerlemiş, 
daha tamamlanmıştı. Şimdi tekrar 
onun üzerinde çalışmaya başlıyorum" 
diye yazan Mahler 6 Agustos 1 90 1 
Pazar günü, dört haftalık yogun bir 
ugraşıdan sonra senfoniyi bitirdi ve 
arkadaşı Natalie Nauer-Lechner'e 
kısaca şöyle özetledi: "Senfoni sanki 
üçe kadar saymayı bilmiyormuş gibi 
başlar, sonra da büyük çarpım 
tablosuna girişir; baş döndürücü 
biçimde milyonlada ugraşır. Tüm 
şaşkınlık ve karışıklık, başlangıçtaki 
düzenli gruplara çok aşırı gelmeye 
başlayınca, kumandanın küçük bir 
çagrısıyla bir anda eski düzen tekrar 
kurulur". 
lik kez Münih'te 25 Kasım 1 90 l 'de 
Mahler yönetiminde çalınan 4. 
Senfoni'nin başarısı yine tartışmalı 
oldu: Bir tarafta ısl ıklayanlar, diger 
tarafta çekingen alkışlayanlarla, 
hayranlıklarını bagıranlar vardı .  Ancak 
müzik eleştirmenleri daha acımasızdı; 
karnaval zamanını kastederek, 
"Mahler herhalde dinleyicilere bir 
Faşing şakası yapmak istemiş" diye 
yazanlar vardı. Fakat Mahler'in daha 
önce 23 Ekim 1 90 1 'de Amsterdam'da 
arkadaşı, Concertgebouw 
orkestrasının ünlü şefi Willem 
Mengelberg'in teklifi üzerine 
düzenlenen özel bir konserde 
durmadan arka arkaya iki kez 
yönettigi ve büyük alkışla karşılanan 4. 
Senfoni'si kısa zamanda sevilecek, 
bestecinin en çok çalınan senfonisi 
olacaktı. Aynı zamanda bir saati 
aşmayan süresiyle Mahler'in en kısa 
senfonisi olan ve alışı lmış yaylı çalgılar 
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yanında dört flüt, üç klarnet, üç fagot, 
dört korno, üç trompet dışında 
büyük davul, üçgen, gong, 
glockenspiel (carillon), simbal, arp gibi 
çalgıları içeren -trombon ve tuba 
kullanı lmayan- Sol Majör 4. Senfoni, 
sonuncusunda sapranonun yer aldıgı 
dört bölümden oluşur. 
1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, minör tonda 
başlayıp halk ezgilerine yatkın Sol 
majöre dönüşen tonalitede ve 
Bedachtig (Düşünceli, ihtiyatlı) 
tempodadır. Sonat formunda gelişen 
ve Mahler'in: "zaman zaman kara ran, 
hayaletler görünen mavi bir gök 
manzarası çizmek istedigi" bölüm 
dört flütün ve neşeli çıngırakların tiz 
sesiyle başlar. Bestetinin deyimiyle 
"Çocuk sadeligindeki ana tema" 
birinci kemanda zarif biçimde yansır. 
Temanın tekrar belirmesinden sonra 
yeni bir melodi -basların pizzicato 
eşliginde- flütte duyulur. Ünlü şef 
Bruno Walter'in "Harika bir masal 
atmosferi", filozof müzikçi Theodor 
Adorno'nun "Mozart'a sessiz, matem 
havasında bir saygı" olarak 
tanımladıkları bölümde sade oluş 
güçlüge, karışıkl ıga yönelirken ikinci 
temayı viyolonseller Re majör tonda 
duyurur. Neşe yitirilmeden, 
senfoninin ana fikri olan dünyada ve 
öbür taraftaki mutluluga övgü sürer; 
çıngıraklı tema anımsatıldıktan sonra 
bölüm sona erer . . . 2. Bölüm 3/S'Iik 
ölçüde, önce Sol minörde başlayan 
sonra ası l  tonalitesi Do minöre 
ulaşan, gönül rahatlıgı içindeki 
hareketle (In gemachlicher 
Bewegung) ve acele etmeden (Ohne 
Hast) tempoda bir Scherzo 
havasındadır. Mahler'in -ölümün 
simgesi olan halk müzigi kemancısı 
Hein'ı düşünerek- başına, "Freund 
Hein spielt auf' (Ölüm, müzige 
başlıyor) sözlerini yazdıgı bölümde, 
buna karşın o kadar dehşet verici 
şeyler olmaz. Sesi bir ton 
tizleştir!lmiş (Scordatura) solo 
kemanın çaldıgı "Freund Hein" 
ezgisiyle, Do minörle başlayıp majör 
tonda biten rahat bir dans havası 
oluşur. Agır Tirol valsi Landler 
biçimindeki, zaman zaman solo 
kornonun karşı çıktıgı bu dans, 
Mahler'in ikinci bölümü tanımladıgı 
gibi "Mistik ve saçları diken diken 
edecek" anları çok az yaratırsa da, 

pek ciddiye alınmayan ölüm, kendisini 
cana yakın tarafından gösterir gibidir. 
Sonraki yıllarda Schönberg'in 
i lerletecegi "gelişen varyasyonlar" 
prensibiyle beliren üç bölmeli 
şemada, Fa majör tonda iki de T rio 
yer alır. Bölüm sürprizli biçimde, 
sakin Do majör tonda sona erer ... 
3. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Sol major 
tonda, sakin-asude (Ruhevoll) havada 
ve bestetinin ayrıca ekledigi başlıkla, 
çok agır (Poco adagio) tempodadır. 
Beethoven gelenegindeki bu 
Adagio'nun sakin atmosferiyle 
Mahler'in belki de cennete yönelen 
basamakları tanımlamak istedigi öne 
sürülen bölüm, iki karşıt tema 
çevresinde kurulan varyasyonlada 
gelişir: Mahler'in önce, bir mezar taşı 
önünde ellerini kaldırmış dua eden 
birini canlandırdıgını; başka kez ise, 
çocuklugundan anımsadıgı, herşeyi 
barış ve sevgiyle çözen annesinin 
yüzünü yansıttıgını söyledigi müzigi 
pekçok eleştirmen, bestetinin en 
duygulu, içten ve yürek ferahlatan bir 
ninnisi olarak tanımlar. Viyolonselin 
sundugu özlem yüklü tema ile, 
ebuanın -önce minör tonda
duyurdugu temaların üzerine oluşan, 
çogu kez başlangıcı ve sonu 
belirgin leşmeyen varyasyonlar, çok 
hızlı (AIIegro molto) tempoda bir 
sürprizle de karşılanır: Sonda korno 
ve trompetlerin, birinci bölümün 
teması üzerine kurulu Mi  majör 
tondaki sevinçli haykırışiarı tüm 
orkestrada, sanki cennetin kapıları 
açılıyormuş gibi yankılanır ve 
Mahler'in deyimiyle "Katolik 
kiliselerindeki atmosfer" canlandırılır; 
çünkü dördüncü bölümün cenneti 
tan ımlayan şarkısı başlayacaktır ... 
4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Sol majör 
tonda,çok huzur içinde (Sehr 
behaglich) kısa bir orkestra girişiyle 
başlar. Mahler, burada anlatmak 
istedigi duyguları bir çocugun 
agzından, ya da büyügün çocukça 
görüşüyle sapranoya abartısız 
anlattırır. Orkestranın zarif ve hafif 
eşliginde "Des Knaben 
Wunderhorn" adl ı  diziden alınan ve 
kıtaları arasında lirik geçişlerle 
süslenen, ancak çıngırak sesiyle 
dünyayı hatırlatan araları içeren 
şarkıda, romantizmin temel 
konularından birine, "çocuklugun 



yitirilmiş saflıgı ve kanatlar altında 
korunuşuna" duyulan özlem dile 
getirilir. Neşeli azizleri, şarkıcı 
melekleri, bol yiyecek ve içecekleri 
içeren sözler, "Tanrısal kıvancı 
tattıgımız için dünyasal zevkleri 
bırakıyoruz. Dünyadaki karmaşa 
cennette yoktur; herşey yumuşak, 
sakin bir yaşam sürdürür" diye 
başlar. "Bu melekler gibi yaşamda 
Aziz Petrus gökten etrafı seyrettikten 
sonra bal ık  tutmakta, Azize Marta da 
onları pişirmektedir. Aziz Yahya, 
kasap Herodes'in gözetiminde 
kuzuları hazırlar. Bahçeler 
kuşkonmaz ve fasulye ile doludur. 
Aziz luka dert etmeden öküzü 
keser. Cennet bahçesinde iyi elma, 
armut, üzüm boldur. Karaca mı, 
tavşan mı  ne istersen yollarda koşar. 
Dünyanın hiçbir müzigi cennettekiyle 
kıyaslanamaz. Onbirbin bakire 
gençkız dans etmek için hazırdır; 
Azize Ursula bile buna 
gülümsemektedir. Azize Ceci l ia'nın 
saray müzikçisi akrabaları ise 
mükemmeldir. Melek sesleri herşeyi 
mutlu etmekte, neşelendirmektedir". 
Her kıtadan sonra, bir oda müzigi 
havasında gel işerek canlanan, bazan 
da biraz karanlık bir anlam kazanan 
4. Senfoni çok hafif (pp) şekilde, 
mutlu lukla Mi  majörde sona erer. 
(Süre 55') 

Wir geniessen die himmlischen Freuden, 

D' rum run wir das Irdische meiden. 

Kein welrlich' Gecümmel 

Hörc man nichc in Himmel! 

Lebc Alles sanfcester Ruh'! 

Wir führen ein englisches Leben! 

Sind dennoch ganz luscig daneben! 

Wir tanzen und springen, 

Wir hüpfen und singen! 

Sankc Peter im Himmel sieht zu1 

Johannes das Uimmlein auslasset, 

Der Metzger Heredes drauft passet !  

Wie führen ein geduldig's, 

Unschuldig's, geduldig's, 

Ein liebliches Uimmlein zu Tod! 

Sankt Lukas den Ochsen tat schlachcen 

Ohn' einig's Bedenken und Achcen; 

Der Wein kost't kein Heller 

Im himmlischen Keller; 

Die Englein, die backen das Brot. 

1 02 
Gut' Kraurer von allerhand Arten, 

Die wachsen im himmlischen Ga.rcen! 

Guc' Spargel ,  Fisolen, 

Und was wir nur wollen, 

Ganze Schüsseln voll sind uns bereic! 

Gur' Apfel, gut' Birn' und gut Trauben1 

Die Garrner, die alles erlauben! 

Willst Rehbock, willst Hasen' 

Auf offener Strassen 

Sie laufen herbei1 

Sollt' ein Fesccag etwa kommen, 

Aile Fische gleich mit Freuden 

angeschwommen! 

Dorc laufc schon Sankt Peter 

Mit Netz und mit Köder, 

Zum himmlischen Weiher hinein. 

Sankt Marcha die Köchin muss sein1  

Kein Musik i st ja  nicht auf Erden, 

Die unsrer verglichen kann werden. 

Elftausend Jungfrauen 

Zu tanzen sich trauen! 

Sankt Ursula selbsc dazu lacht! 

Cacilia mit ihren Verwandten 

Sind treffliche Hofmusikancen! 

Die englischen Stimmen 

Ermuncern die Sinnen! 

Dass Alles für Freuden erwacht. 
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ORKESTRA KONSERLERi - ODA M Ü Z i G i - RESiTALLER ORCI I ESTR A S  - UI A MB E R  M l  ' S I C - R EC I T A LS 

iSKOÇ ODA ORKESTRASI 

SCOTTISH CHAMBER ORCHESTRA 

BETIN GÜNEŞ, şef conductor 

BRANIMIR SLOKAR, trombon rrombone 

Betin Güneş ( 1 957) 
Orkestra için Uvertür Overcure for ürehescra 

(Dünya prömiyeri World premier) 

Gustav Ho/st ( 1 874-1934) 
St. Paul Süiti, Op.29,2 Sr Paul's Suire Op.29,2 

Gigue 
Ostinato 

lntemıezzo 
The Dargason (Fina/e) 

Nino Rota ( 19 1  1 - 1979) 
Trombon Konçertosu Trombone Concerto 

Allegro giusto 
Lento, ben ritmato 
A 1/egro moderato 

Ara Imermission 

Fe/ix Mende/ssohn ( 1 809- 1 84 7) 
Senfoni No.4, La Majör Op.90 (!talyan) Symphony No.4 in A Major, Op.90 (ltalian) 

A 1/egro vivace 
Andan te con moto 
Con moto moderato 
Saltarello. Presto 

BETIN GÜNEŞ 

• 1 957'de Istanbul'da dofcın Betin 
Güneş, 1 964-74 yılları arasında 
Istanbul Devlet Konservatuarı'nda 
Ferdi Ştatzer, Cenan Akın .ve Ergican 
Saydam ile eğitim gördü. 
Konservatuar Yüksek Kısmı piyano 
bölümünü 1 979'da Prof. Judith 
Uluğ'un, kompozisyon bölümünü de 
1 980'de Prof. l lhan Usmanbaş'ın 
sınıflarından pekiyi dereceyle bitirdi. 
Bu arada Istanbul Üniversitesi'nin 
Gazetecil ik bölümünden diplama aldı. 
1 980 yılında Alman Akademik 
Değişim Programı kapsamında aldığı 
bursla Almanya'ya gitti ve Köln Müzik 
Yüksek Okulu'nda öğrenimini 
sürdürdü. 1 985'de Prof. J. Blume'den 
kompozisyon ve Prof. G. Fark'dan 
orkestra şefliği diplamalarmı aldı; 
1 986'da da Prof. B. Slokar'ın 
sınıfından trombon sınavını verdi. Bu 
arada Prof. U. Humpert ile elektronik 
müzik çalıştı. 
1 988'den beri Köln Senfoni 
Orkestrası'nı yöneten, Ensemble 
Mandial Yaylı Çalgılar Orkestrası'nı 
kuran ve şefliğini yapan Betin Güneş, 
1 989' da Bavyera N efesli Çalgılar 
Orkestrası'nın şefliğine atandı. 
Betin Güneş, radyo ve televizyon 
programlarının yanısıra birçok kayıt 
yaptı; besteci, şef ve solist olarak 
Avrupa, Asya ve Amerika'da birçok 
konser verdi. Beş senfoni, çeşitli 
elektronik müzik yapıtları, solo 
parçalar, oda müzikleri ve 
konçertolar besteleyen Güneş'in ödül 

_____ ı_s_.6_. 1_9_9_6._A_y_a_lr_in_i_M_u_·z_e_si_, _ı 9_.0_0_H_ag_i_a _E_ire_n_i _M_u_se_u_m_,_7_.o_o_p_m ____ --ı alan yapıtları arasında "Bi l imde 
Herşey Vardır" (elektronik müzik), 
Orkestra Parçası 2.5 ve yaylı çalgılar 
için senfonisi Bıdık bulunmaktadır. 

• Born in 1 95 7  in Istanbul, Betin 

Güneş studied music at the Istanbul 

State Conservatoire with Ferdi Statzer, 

Cenan Akın and Ergican Saydam from 

1 964 to 1 974.  Continuing his studies 

at the higher level of the conservatoire 

he graduated from the piano class of 

Prof. Judith Uluğ in 1 979 and from 
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che composicion class of Prof. İ lhan da Paris'te Colonne Konserleri as soloisc wich orchescras in various 

Usmanbaş in 1 980, boch wich Orkestrası'ında ve 1 97 1  'den itibaren European and Asian councries and in 

discinccion. In che meancime he de Bern Senfoni Orkestrası'nda solo che USA. He has participaced in 

received his diploma from che trombon çalan Branimir Slokar chamber music concercs and given 

Journaliscic Department of che Istanbul 1 977'de Münih' e giderek, Rafael recicals w ith organ, piano and harp. He 

University. In 1 980 he was awarded a Kubelik'in yönettigi Bavyera Radyo has also performed in che Salzburg, 

scholarship by che German Academic Senfoni Orkestrası üyesi oldu. Vienna and Dubrovnik fescivals. 

Exchange Programme and encered che 1 980'de, solistl ik kariyerine ve 
Hochschule für Musik in Cologne. In ögrencilerine daha fazla zaman 

Güneş: Uvertür 
1 98 5  he graduaced from che ayırabilmek amacıyla orkestradaki 
composirion class of Prof. J. Blume and görevinden ayrıldı ve Köln Müzik 1 957'de Istanbul'da dogan, 1 974'te 
che orchescral conduccing class of Prof. Yüksek Okulu i le Bern Istanbul Belediye Konservatuarını 
G. For k and, in  1 986 from che Konservatuarı'nda, 1 986'dan itibaren bitirdikten sonra 1 979'da piyano, 
crombone class of Prof. B. Slokar. He de Trossingen Müzik Yüksek 1 980'de de kompozisyon bölümlerini 
also scudied eleccronic music w i ch Prof. Okulu'nda ders vermege başladı. bitirerek Istanbul Devlet 
U. Humpert. Slokar Trombon Dörtlüsü'nün Konservatuarından mezun olan Betin 
Becin Güneş has been che conduccor of kurucusu da olan, Avrupa, ABD ve Güneş, Almanya'ya giderek Köln 
che Cologne Symphony ürehescra and Asya ülkelerinde orkestra Müzik Yüksek Okulunda 
che Ensemble Mondial Sering Ürehescra konserlerine solist olarak katılan; oda kompozisyon, şeflik, trombon 
char he founded, since 1 988. In 1 989 müzigi kanserleri, org, piyano ve arp sınıflarını tamamladı; ayrıca elektronik 
he was appoinced conduccor of che eşliginde resitaller veren Branimir müzik özel egitimi gördü. Halen 
Bavarian Wind Orchescra. He has Slokar Salzburg, Viyana ve Dubrovnik Almanya'da yaşayan, yorumcu, 
caken part in radio and celevision festival lerine de katı ldı. besteci ve şef olarak kariyerini 
programmes and made a large number sürdüren ve 1 988'den beri aralarında 
of recordings. As a composer, conduccor • B ranimir Slokar was born in Köln Senfoni Orkestrası'n ın da 
and soloisr he has given concerts in Maribor, Yugoslavia, where he had his bulundugu üç orkestrayı yöneten 
Europe, Asia and che US. His fırsc crombone lessons. He scudied Güneş'in eserlerinden birçogu da 
composicions include fıve symphonies, psychology at Zagreb University. On plaga al ınmıştır. Fransa'da 1 5. Bourges 
various pieces of eleccronic music, winning fırsc prize for crombone at che Elektronik Müzik Yarışması'nda 
works for solo inscrumencs, chamber 7ch Yugoslav Music Compecicion in Op. l 6  "Bil imde Herşey Vardır" adlı 
music and concertos. He won prizes for Zagreb, he decided co follow a musical eseriyle ödül alan Betin Güneş' in dört 
his eleccronic music piece "Bilimde career. In 1 969, he compleced his trombon, dört davulcu ve elektronik 
Herşey Vardır" (Everyching is in  studies at  che Ljubljana Academy of müzik için Adatontrum gibi 
Science), his Orchescerscück 2 . 5  and his Music and wenc on co further study at elektronik müzigi içeren besteleri 
Symphony for Scrings "B ıd ık" (Tiny che Paris Conservacoire from which he yanında oda müzigi ve senfonik 
Things). graduaced in less chen a year wich fırsc eserleri, solo parçaları da vardır. 

prize. He was awarded fırsr prize at che Bunların başlıcaları: Op.5 Dört Piyano 

BRANIM I R  SLOKAR International Compecicion in Geneva as Parçası, Op.6 Üflemeli Oktet, 
well as ar che 23rd ARD Incernacional Op.7 Keman-Piyano Sonatı, 

• Yugoslavya'da Maribor'da dogan Music Comesc in Munich in 1 974. Op.8 Piyano Parçası, Op.9 Trombon 
Branimir Slokar, ilk trombon As a scudenc he played solo crombone Kuarteti, Op. l O Orkestra Parçası 1 ,  
derslerini dogdugu kentte aldı. Daha in che Ljubljana Radio Symphony Op. l 1 Kurşun Kalem ve Piyano için 
sonra Zagreb Üniversitesi'nde Ürehescra and chen in  che Concercs Parça, Op. l 2  Solo Trombon için Süit, 
psikoloji egitimi gördü. Zagreb'te Colonne ürehescra in Paris. In 1 97 1  he Op. l 3  Senfoni No.2, Op. l 4  Orkestra 
7. Yugoslav Müzik Yarışması'nda played solo crombone in  che Berne için Veda, Op. l 5  Orkestra Parçası 
trombon için birincilik ödülünü Symphony and in  1 977 he wenc co 2.5, Op. l 7  trombon kuarteti için 
kazandıktan sonra müzikçi olmaya Munich, joining che Bavarian Radio Karadeniz Kıyılarında adlı Türk dansı, 
karar verdi. 1 969'da Lubliyana Müzik Symphony ürehescra under Rafael Op.22 Klarnet ve Piyano için In  
Akademisi'ni bitirdikten sonra Kubelik. In 1 980, Branimir Slokar Memoriam başlıklı sonat, Op.23 solo 
egitimini Paris Konservatuarı'nda gave up orchescral playing in order co flüt için Parameter; trombon ve 
sürdürdü ve bir yıldan kısa bir sürede devoce himself co his solo career and his orkestra için Promenade, viyola ve 
birincil ik ödülü i le mezun oldu. Bu scudencs. He was appoinced professor at piyano için Camogli, solo piyano için 
arada Cenevre Uluslararası che College of Music in Cologne and Akdeniz, flüt ve piyano için Yunus 
Yarışması'nı ve 1 974'de Münih'te che Berne Conservacoire, and since Balıgı; arp, flüt ve viyola için Ayayva, 
ARD 23. Uluslararası Müzik 1 986 has been professor at che piyano ve orkestra için Senfoni 
Yarışması'nı kazandı. Trossingen College of Music. No.4, Mondial Oda Senfonisi, 
ögrencil ik yıllarında Lubliyana Radyo Also founder of che Slokar Trombone orkestra için Made in Turkey, 
Senfoni Orkestrası'nda, daha sonra Quarter, Branimir Slokar has performed altotrombon ve orkestra için lzmir 



Konçertosu; piyano, keman ve 
klarnet için T rio, altotrombon, 
tenortrombon ve orkestra için 
Silencium adl ı  konçerto gibi 
eserlerdir. 
Eserlerinde 1 2  ton teknigi, 
rastlamsali ık gibi tekniklerin içinde 
Türk folklorundan da esinlenen Betin 
Güneş, aylarca ugraşarak yazdıgı 
müzigini dinleyenlerin düşünmelerini 
ve kendilerine soru sorarak anlamaya 
çalışmalarını önererek bir kez 
dinleme i le bunun olanak dışı 
oldugunu belirtiyor: "Düşünerek 
dinlenilen müzikten alınan zevk hem 
daha yogun, hem daha kal ıcıdır" 
diyor. Güneş'in 24. Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali'nde lskoç 
Oda Orkestrası konserinde çalınacak 
bu uvertürü de aynı düşüncelerle ve 
bu konser için bestelenmiştir. Betin 
Güneş 1 996 yıl ı Mart ayında 
tamamladıgı uvertürü şöyle açıklıyor: 
"Dünyada ilk defa bu konserde 
seslendirilecek olan "Orkestra için 
Uvertür" lskoç Oda Orkestrası'nın 
yapısına uygun bir biçimde yazı lmıştır. 
Klasik tarzda olan orkestra 
enstrümantasyonuna pikolo flüt, 
Ingiliz kornosu ve basklarnet gibi 
çalgıların katılması degişik tınılarıo 
gerçekleşmesine yol açmaktadır. Eser 
iki ana bölümden oluşmaktadır: lik 
bölümün sakin ve huzur dolu 
karakterine karşıl ık ikinci bölüm, 
1 2/S'Iik enerjik ritmiyle bir kentrast 
oluşturur. Salkım akorlar, d isonans 
armonilerin yanında ilk bölümde önce 
obua, sonra pikolo flüt ve klarnet 
tarafından seslendirilen iki lirik pasaja 
da rastlanır ... Ikinci bölümün tümü 
kaynayan büyük bir kazanı 
anımsatmaktadır: Eser leit-motiv diye 
adlandırabi lecegimiz küçük mozayık 
hücrelerin bir araya gelmesiyle 
gelişiyor ve bu mozayık taşları 
yanyana gelince kompozisyon un 
gerçek resmi ortaya çıkyor. Parçanın 
Coda olarak görülebilecek son 
bölümünde, bütün eser boyunca 
rastladıgımız tınılar bir anlamda içiçe 
kaynaşarak kompozisyonun doruk 
noktası olan bitirişi hazırlamaktadır". 

Ho/st: St. Paul Süiti 

lskandinav, Alman ve Rus karışımı bir 
aileden gelen Ingiliz besteci Gustav 
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Theodore (von) Holst i lk müzik 
derslerini organist ve piyano 
ögretmeni olan babasından almış, 
ögrenimini Londra'da Kraliyet Müzik 
Koleji'nde tamamlamış, müzik 
kariyerine de C. Rosa Operası i le 
Glasgow'daki lskoç Orkestrası'nda 
trombon çalarak başlamıştır. 30 
yaşından sonra trombonu bırakarak 
Londra cıvarındaki müzik okullarında 
ögretmenlik yapmış, 1 906'da St. Paul 
Kızlar Okulu'nun müzik yöneticiligine 
getirilmiş ve buradaki üstün çabası ile 
okula büyük önem kazandırmıştır. 
Müzige duydugu büyük ilgi nedeniyle 
1 . Dünya Savaşı sonlarında Ingiliz 
ordusunun müzik etkinl ikleri için 
Selanik ve Istanbul'da da çalışan 
Holst'un en önemli eseri 1 9 1 5- 1 6  
yıllarında yazdıgı Planetler (Op.32) 
Orkestra Süiti'dir. Tüm yaşamını 
müzik çalışmalarına ayıran Holst, 
ölümüne kadar St. Paul okulunda 
ögretmenlik yapmış, hafta sonu 
tati llerini bile müzik odasında 
geçirmiştir. 1 907'de dogan kızı 
lmogen'i de piyanist olarak yetiştiren 
Holst, önce 1 9 1 0'da yazdıgı 
Cezayir'den esinli Beni Mora Süiti 
(Op.29 No. l )  ile ilgi toplamış; bu 
eseri, okulun yaylı çalgılar orkestrası 
için 1 9 1 2- 1 3  yıllarında besteledigi 
St. Paul Süiti (Op.29 No.2) izlemiştir. 
Holst'un ölünceye kadar yaşadıgı 
St. Paul kızlar okulunun yalnızca yaylı 
çalgılardan oluşan sevimli bir 
orkestrası vardı .  Holst bu okul için 
yazdıgı süiti tamamlamadan önce, 
orkestraya tahta üfleme çalgıları da 
ekledi. ögrencilere cesaret vererek 
üfleme çalgıları denemelerini, bazan 
yeteneksiz bir piyanistin iyi bir 
klarnetçi ya da flütçü olabilecegini 
anlatarak onlar için, güvenle 
çalabilecekleri partileri hazırladı. Ama 
önce, birkaç hafta vurma çalgılar 
çalışarak ölçüleri saymayı 
ögrenmelerin i  şart koştu. Böylece o 
yıl larda henüz kadın müzikçiler için 
deneme safhasında olan üfleme 
çalgıların gelecek için temeli de bu St. 
Paul Süiti i le atılmış oldu. 
St. Paul Süiti dört bölümden oluşur: 
1 .  Bölüm 6/S' I ik ölçüde canlı , 
sıçrayarak yapılan Ingiliz dansı Jig'i 
(Gigue) stilize eder ... 3/4' 1ük ölçüdeki 
2. Bölüm orta hızda, inatçı-direngen 
bas Üstinato'nun yapısı üzerine 

kurulmuştur ... Yine 3/4'1ük ölçüdeki 
3.  Bölüm zarif (Grazioso) bir ara 
müzigi, lntermezzo'dur ... Dargason 
ise, sekiz ölçülük Rond biçiminde 
dans edilen 1 6. yüzyıl Ingil iz halk dansı 
ve ezgisine verilen isimdir. Aynı 
zamanda Sedany (Kelt dil inde 
Sidanen, ya da Silken) adıyla da anılan, 
lavta ustası Dowland'ın da kullandıgı 
dans formu olan Dargason'u Holst, 
finalde stilize ederek yeni bir anlayışla 
degerlendirir. 

Rota: T rom bo n Konçertosu 

Müzikçi bir ailenin oglu olan ve sekiz 
yaşında beste yapmaya başlayan 
ltalyan besteci Nino Rota, piyano 
ögreniminden sonra Pizetti ve Casella 
i le kompozisyon çal ışmış; sonra da F. 
Reiner'den şefl ik dersleri almıştır. 
Taronto ve Bari konservatuarlarında 
kompozisyon ögretmenligi yapan 
Rota, 1 2  yaşında yazdıgı oratoryo i le 
i lgi çekmiş, ancak ününü fi lm 
müzikleri i le kazanmıştır. Stravinski i le 
uzun dostluguyla da tanınan Rota, 
müziginde özell ikle melodiye önem 
vererek armonik güçlüklerden 
kaçınmış; bestelerini anında, direkt 
anlatımla yaratarak duygusall ıktan da 
uzak kalmaya çalışmıştır. 
Pekçok opera ve koral eser, üç 
senfoni, çeşitli çalgılar için 
konçertoların yanısıra Castellani, De 
Filippo, Zampa, Vidor, Clement, 
Visconti, Monicelli, Zeffirell i ,  
Bondarçuk, Coppola gibi ünlü 
rejisörlerin fi lmlerini müziklemiş; La 
Strada fi lminin başarısından sonra 
Fel l ini yalnız onunla çalışmış ve Rota, 
Fel l ini'nin 80 fi lminin müzigini 
bestelemiştir. Çeşitli rejisörlerin 
isteklerini, anında olaganüstü bir 
piyano dogaçlaması i le 
gerçekleştirmesi nedeniyle en 
aranılan fi lm müzikçisi olmuştur. 1 5  
Prelüd, B-A-C-H üzerine 
Varyasyonlar ve piyano eserleri 
dışında genellikle flütü içeren oda 
müzigi de yazan Rota, eski moda 
kabul edilmesine karşın, tüm türlerde 
gösterdigi teknik ustal ık  ve beceri ile 
muhaliflerince bile saygı görmüştür. 
En son Baba (Godfather) filmiyle 
1 97 1  'de büyük başarı kazanan Rota, 
Trombon Konçertosu'nu Zefirell i 'nin 
Romeo-Jül iyet filminin müzigi i le aynı 



yılda, 1 968'de bestelemiştir. 
Geleneksel ltalyan barok konçerto 
stilinde çabuk-ağır-çabuk tempolu üç 
bölümden oluşan Trombon 
Konçertosu, hızlı bölümlerde şen ve 
ı l ıml ı  hızdaki Allegro giusto ile, orta 
hızdaki Allegro moderato'da bu güç 
üfleme çalgıya zor görevler yüklediği 
gibi, ağır ve geniş (Lento) tempolu 
orta bölümde trombona hareketli 
(ben ritmato) ve melodik uzun 
soluklu ezgi leri de duyurma olanağı 
sağlar. 

Mendelssohn: Senfoni N o.4 

Zengin ve kültürlü bir musevi 
bankerin oğlu olarak doğan Felix 
Mendelssohn 38 yaşında ölmesine 
karşın beş senfoni, keman ve piyano 
için konçertolar, üç oratoryo, beş 
sahne müziği, yedi uvertür, pekçok 
oda müziği ve piyano için sonatlar ve 
sözsüz 48 şarkı bestelemiş; ayrıca 
gençlik eseri olarak üç opera ve 
evlerindeki müzik toplantı larında 
çalınan yaylı çalgılar için de 1 2  senfoni 
yazmıştır. 1 826'daki Bir Yaz Gecesi 
Rüyası ile olgunluk çağının ilk eserini 
veren, 1 829'da da uzun yıllar 
kaybolmuş olan Matthaeus 
Pasyonu'nu bularak seslendirilmesini 
ve dolayısıyla Bach'ın yeniden 
doğuşunu sağlayan 20 yaşındaki 
Mendelssohn, aynı yıl ın baharında 
Ingiltere ve lskoçya'ya gitti. Londra'da 
yönettiği No. i Senfoni'sini kentin 
filarmoni derneğine hediye ediyor, 
lskoçya'da Fingal Mağarası Uvertürü 
ve lskoç Senfonisi için malzeme 
topluyordu. 1 830'da ltalya'ya giderek 
kış aylarında taslakların hazırladığı 
lskoç Senfonisi'ni Roma ve Napoli'de 
tamamlamayı düşünmüştü. Ancak 
ltalya'nın güneşi, ü lkenin canl ı  yaşamı, 
bu senfoni yerine ona tam karşıtı bir 
eser, ltalyan Senfonisi için i lham verdi. 
Yine de bu eserin tamamlanması 
oldukça güç bir çalışma sonucunda 
gerçekleşti. 1 833 yılında Berlin'de 4. 
Senfoni'yi bitiren Mendelssohn, içi 
rahat etmemesine karşın, Londra 
Filarmoni Derneği'nin siparişi olan 
eseri Londra'da 1 3  Mayıs 1 833 günü 
yönetti. Fakat senfoni üzerindeki 
çalışmalarını yine sürdürdü, birkaç 
defa değiştirdi. 4. Senfoni son şekliyle, 
ancak Mendelssohn'un ölümünden iki 
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yıl sonra, 1 Kasım 1 849'da Julius Rietz 
yönetimindeki Leipzig Gewandhaus 
Orkestrası tarafından seslendirildi. 
Gerçekte, 1 842'te tamamlanan lskoç 
Senfonisi'nden önce bitirilmesine 
karşın  4. Senfoni olarak numaralanan 
eserin, hayatta olduğu sürece 
yayınianmasına izin vermemişti. 
Halbuki kızkardeşi Fanny'ye ltalya'diln 
yazdığı mektupta bu senfoninin 
şimdiye kadar yazdığı en neşeli eser 
olduğunu, ağır bölüm için Napoli'de 
çalışacağın ı ,  özellikle son bölümü 
beğendiğini belirtiyor; bir yıl sonra 
ise, finalin kendisine güç anlar 
yaşattığını söylüyordu. 
ltalya'nın neşeli, duygulu dans ve 
ezgi lerinin etkisinin sezildiği, 
-Mendelssohn'un kendi verdiği adla 
"ltalyan" olarak tanımlanan- La Majör 
Senfoni bir Mozart berraklığı ve 
hafifliği taşır. Orkestra çalgılarının da 
zarif kullanımı, özell ikle korno ve 
trompetin partileri Haydn, ya da 
Mozart'ın Viyana sti l in i  anımsatır. 
Dört bölümden oluşan Op.90 La 
Majör ltalyan Senfonisi'nin 1 .  Bölümü 
6/8'1ik ölçüde, La majör tonda, çok 
canlı ve neşeli (AIIegro vivace) 
tempodadır. Mendelssohn, gençliğin 
verdiği sabırsızlıkla temayı hemen 
girişte korno, fagot, klarnet ve flütün 
eşliğinde kemanlarda duyurur. 
Gençliğin tazeliği ve neşesi, ltalya'nın 
güneşli ve canl ı  havası hissedilir. Aynı 
karakteristik canl ı  6/8'1 ik ritm, daha 
sakin olan ikinci temanın klarnet ve 
fagotlarda -bu kez kemanların 
eşliğinde- ortaya çıkmasında bile 
bozulmaz. Daha sonra flüt ve 
obualara geçen bu tema kemanların 
zarif kadansına yol gösterir. Klarnetin 
yavaş ve düşüneeli hareketiyle gelişim 
başlatılır. Burada ikinci kemanlarda 
duyulan yeni canlı melodi ise füg 
biçiminde gelişerek önemli bir rol 
alır ... 2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Re 
minör tonda, ağırca hareketli 
(Andante con moto) tempoda bir 
balad havasındadır. "Hacıların 
yürüyüşü" olarak adlandırılan bu 
bölümü, Mendelssohn'un bir gece 
Napoli sokaklarında gördüğü bir ayin 
töreninden esinlenerek yansıttığı 
belirtilir. Hacıların duası, viyola ve 
tahta üfleme çalgılarda duyulan ciddi 
ezgiyle, yürüyüşteki adım sesleri ise 
basların yansıttığı sekizlik notalarla 

canlandırılır. Ezgiyi birinci kemanların 
tekrarında ise, flütün süslemelerle 
ezgiyi çevrelernesi Mendelssohn'a 
özgü, çekici bir ortam yaratır. Bunu 
izleyen klarnetteki zarif ezgi bu ayinin 
hüzünlü havasını pekiştirir. Flütün de 
katıldığı ezgi çok hafif ( pianissimo) 
şekilde viyolonsel ve basların 
pizzicato'su ile sona erer ... 3 .  Bölüm 
3/4'1ük ölçüde, orta hızda hareketlenen 
(Con moto moderato) tempoda, 
klasik modele göre, ancak eski saray 
dansının formalitesini içermeden 
sunulan şi irsel havada bir menüettir. 
Mendelssohn'un gençlik eserlerini 
anımsatan sade, ancak zarif bir 
anlatımla başlar. Ortadaki trio 
bölmesi ise yumuşak tını l ı  iki korno 
ve iki fagotla dört parti li armoni 
şeklinde duyurulan barışçı bir hava 
oluşturur. Sonda tekrarlanan Menüet 
ve zarif Coda i le bölüm biter ... 
4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, ilginç La 
minör tonda, çok hızlı (Presto) 
tempoda bir ltalyan dansı olan 
Saltarello'dur. Güney ltalya'ya özgü, 
sıçranarak oynanan kıvrak bir dans 
olan Saltarello ile senfoninin yeniden 
bu ülkeye döndüğünü, sanki def 
seslerini duyurduğu hissedilir. Kısa bir 
girişten sonra flütün önderliğinde bu 
neşeli dans başlar. Ikinci tema ise -
yine bir Saltarello teması olarak
kemanlarda duyurulur. Bu dansların 
arasında ağırca ve karanlık havadaki 
geçişleri keman duyururken bile 
üfleme çalgılar hızlı dansın figürlerini 
bırakmaz. Kemanların büyük bir 
acelecilikle çaldığı bu dans virtüozca 
sürer. Bölüm bu malzeme üzerine 
gelişerek parlak sona yönelir ve 
müzik tarihinde belki de, La majör 
tonda başlayarak La minörde sona 
eren özell ikteki bu tek senfoniyi sona 
erdirir. (Süre 29') 
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RENGI M GÖKMEN. şef conduccor 

U/vi Cemal Erkin ( 1 906- 1 972) 

Senfoni No.2 Symphony No.2 
Allegro non troppo 

Adagio 
Fina/e. Allegro "alla Kb[ekçe" 

Ara lntermission 

Hasan Uçarsu ( 1 965)  

Çıglıklar, Anılar ve Küçük b ir  Düş Cries, Memories and a Litrle Dream 
(Dr. Nejat F. EczacıbaJI Beste Y arıpııası I. Ödiil 

First Prize at the Dr. EczaabaJI Composition Competition) 

Maurice Ravel ( 1 8 75 - 1 93 7) 

Dafnis ve Kloe Süiti No.2 Daphnis and Cloe Suite No.2 
Lever du jour (Giin doğlljiiiDaybreak) 

Pantomime( Pantomim/Pantomime) 
Danse genira/e (Genel dans/General dance) 

26.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Atatürk Cultural Cenrre, Grand Hall, 7 .00 pm 

REN G I M  GÖKMEN 

• Müzik eğitimine Ankara Devlet 
Konservatuarı'nda piyano ile başlayan 
Rengim Gökmen, 1 969 yılında aynı 
konservatuarın kompozisyon 
bölümüne girerek llhan Baran ve 
Adnan Saygun'un öğrenci oldu. 
Konservatuarın piyano ve bestecilik 
bölümlerini bitirdikten sonra şefl ik 
bölümünde bir yı l  süreyle Hikmet 
Şimşek ile eğitim gördü. 1 976'da Türk 
Hükümeti tarafından orkestra şefliği 
öğrenimi için ltalya'ya gönderildi. 
1 977'de Roma Santa Cecilia 
Konservatuarı ile Siena'da Chigiana 
Müzik Akademisi'nin şefl ik 
bölümünden mezun oldu. Daha sonra 
Santa Cecilia Müzik Akademisi'nin üç 
yıl l ık orkestra şefligi uzmaniaşma 
bölümünü Franco Ferrara'nın 
öğrencisi olarak birineilikle bitirdi. 
1 980 yılında San Remo'da yapılan 
Uluslararası Gino Marunizzi Şefl ik 
Yarışması'nı kazandıktan sonra 
Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli 
kentlerinde birçok konser ve opera 
yönetti. 1 984- 1 989 yılları arasında 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müzik Direktörü olan Rengim 
Gökmen'e, 1 989'da ltalyan Hükümeti 
tarafından "Cavalleria" Liyakat 
Madalyası, 1 993'de de Türkiye'yi yurt 
dışında tanıtma çabalarından dolayı 
Tütav ödülü verildi. Rengim Gökmen 
halen lzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
şefi ve genel sanat yönetmenidir. 
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• Rengim Gökmen began his musical tarafından Aspendos'da düzenlenen 1 Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra, 
education w ith the study of the piano konserde Montserrat Caballe ve Jose devletin 1 925'de açtıgı sınavı 
at the Ankara State Conservatoire and Carreras'a eşlik eden orkestra, kazanarak gittigi Paris'te müzik 
in  1 969 he entered the compositon 1 978'de Kuzey Kıbrıs Türk egitimini tamamlamıştır. Önce Paris 
seetion of the same conservatoire as a Cumhuriyeti' ne, 1 98 1  'de !talya ve Konservatuarı'nda Jean ve Noel 
student of İ lhan Baran and Adnan Almanya'ya turne yaptı. Gallon'un ögrencisi olmuş, sonra da 
Saygun. After completing his piano and lzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı 1 929'da Ecole Normale de 
composirion studies he worked for a Strugala, Dudarova ve Kahidze gibi Musique'de Nadia Boulanger ile 
year on orchestral conducting with yabancı şefler yönetti; konseriere kompozisyon çalışmıştır. 1 930'da 
Hikmet Şimşek. In 1 976 he was sene to Türk sanatçıların yanısıra Rudin, Türkiye'ye dönünce Musiki Muallim 
ltaly by the Turkish Government to Kulka, Diaz, Hudacek, Sokolov, Mektebi'ne armoni ve piyano 
study orchestral conducting. In 1 977 Berman, Kagan, Oistrah, Zamfır, ögretmeni alarak atanmış, 1 936'da 
he graduated both from the Santa Bitetti ve Yepes solist olarak katıldı . Devlet Konservatuarı kurulunca da 
Cecilia Conservatoire, Rome, and the piyano bölümünün başına getirilmiştir. 
Chigiana Music Academy in Siena. He • The lzmir State Symphony Ürehescra 1 5  Eylül 1 972'deki ölümüne kadar 
complered his orchestral conducting was founded in 1 97 5  by the General konservatuardaki görevini sürdüren 
studies at the Santa Cecilia Music Directorare of Fine Ares of the Ministry Erkin, ilk beste denemelerine 
Academy as a student of Franco Ferrara of Culture. In i ts fırst years the ögretmenligiyle birlikte başlamış, daha 
with fırst prize. In 1 980 he won the arehescra was conducted by State Artise çok piyanoyu ön planda düşünmüştür. 
International Gino Marunizzi Prof. Hikmet Şimşek, for many years its Bu yıl dogumunun 90. yıldönümü 
Conducting Competition in San Remo, arristic director, Demirhan Altuğ and nedeniyle anılan Ulvi Cemal Erkin'in 
ltaly and conducted concerts in Turkey Prof. Gürer Aykal. Michel Rochat was orkestra için besteledikleri arasında 
as well as in several European cities. appointed music director and principal Orkestra için Danslar ( 1 930), Piyano 
From 1 984 to 1 989 he was the General conductor in 1 980, to be succeeded by ve Orkestra için Konçertino ( 1 93 1  ), 
Artistic Director of the Ankara S ta te losif Conta in 1 987.  E nder Sakpınar Karagöz ( 1 940) ve Keloglan ( 1 950) 
Opera and Ballet. I n  1 989 he received became assistant conductor in 1 989 and adl ı  bale müzikleri, Piyano 
the "Cavalleria" Merit Meda! of the in 1991 Rengim Gökmen was Konçertosu ( 1 942), Köçekçeler 
ltalian Government and in 1 993 the appointed artistic director and principal ( 1 943), Bayram ( 1 943), Keman 
Tütav Award for his efforts in conductor, a post he stili holds. The Konçertosu ( 1 947), yaylı çalgılar 
promoring Turkey aboard. İzmir State Symphony Orchestra, which orkestrası için Sinfonietta ( 1 95 1  ), 
Rengim Gökmen is at present the comprises 1 00 musicians, has given Senfon ik Bölüm ( 1 969) gibi eserler 
Principal Conductor and General many concerts in Turkey and performed yanında iki de senfoni yer alır: 1 944 
Artistic Director of the İzmir State at the Ankara, İstanbul and lzmir ve 1 946 yı l ları arasında -iki yıl içinde 
Symphony Orchestra. international fesrivals. lt toured the yazdıgı- 1 .  Senfoni ve 1 958'de 

Turkish Republic of Northern Cyprus tamamlanan 2. Senfoni. .. Ancak 2. 
IZMI R  DEVLET SENFONI in 1 978 and ltaly and Germany in Senfoni'sine 1 2  Temmuz 1 948'de 
ORKESTRASI 1 98 1 .  In 1 993 the arehescra başlayan Erkin 30 N isan 1 95 1  'de 

IZMIR STATE 
accompanied soprano Maneserrat senfoniyi, orkestrasyonunu yapmadan 

SYMPHONY ORCHESTRA 
Caballe and renor Jose Carreras at their bitirmiştir. Orkestralama işlemi ise, 
concert at the Ancient Aspendos aralıklı çalışmalarla 1 958'e kadar 

• 1 975 yılında Kültür Bakanlıgı Güzel Theatre in Antalya, Turkey, organİsed sürmüştür. Böylece yazı l ışı on yıl 
Sanatlar Genel Müdürlügü tarafından by the Istanbul Foundation for Culture süren eser aynı yıl, 2 Temmuz 
kurulan lzmir Devlet Senfoni and the Arts. The arehescra has 1 958'de Almanya'da, Karl Öhring 
Orkestrası'nı uzun yıl lar, aynı zamanda performed with many foreign yönetiminde Münih Filarmoni 
sanat sorumlulugunu da yüklenen conductors, including Srrugala, Orkestrası tarafından i lk kez 
Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek Dudarova and Kahidze, and with both seslendirilmiş ve Bavyera Radyosu 
i le birlikte Demirhan Altug ve Devlet Turkish and foreign soloists such as tarafından banda alınmıştır. Daha 
Sanatçısı Prof. Gürer Aykal yönetti. Rudin, Kulka, Diaz, Hudacek, Sokolov, sonra Fransa'da "Türkiye'den 
1 980'de genel müzik yönetmenligine Berman, Kagan, Oistrah, Zamfır, Senfonik Müzik" başlıklı programda 
Michel Rochat, 1 987'de losif Conta, Bireeri and Yepes. Paris'te 25 Kasım 1 959'da besteci 
1 989'da şef yardımcılıgına Ender yönetimindeki Radio France Senfoni 
Sakpınar ve 1 99 1  'de de genel sanat 

Erkin: Senfoni No.2 Orkestrası'nca çalınmış; Türkiye'de 
yönetmenligiyle birinci şeflige Rengim ise ancak üç yıl sonra, 1 3  Şubat 
Gökmen atandı. 1 00 kişilik kadrosuyla 1 4  Mart 1 906'da Istanbul'un Bakırköy 1 962'de Henry Swoboda 
yurtiçinde konserler veren; Ankara, semtinde dogan ve ilk müzik yönetimindeki Cumhurbaşkanlıgı 
Istanbul ve lzmir uluslararası derslerini piyano çalan annesinden Senfoni Orkestrası tarafından Türk 
festivallerine katılan, 1 993 yılında alan Ulvi Cemal Erkin, yedi yaşında müziksevedere sunulabilmiştir. Ertesi 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Adolfıni'nin ögrencisi olmuş; yıl 2. Senfoni'yi Moskova ve Bakü'de 



yöneten Erkin'in bu eseri, gördügü 
büyük ilgi üzerine bir ay sonra 
Azerbaycanlı şef N iyazi (Takizade) 
yönetiminde Moskova Sinema Senfoni 
Orkestrası tarafından çalınarak plaga 
kaydedilmiş ve böylece plaga alınan i lk 
Türk senfonisi ünvanını da 
kazanmıştır. 2. Senfoni Istanbul'da ilk 
kez 1 O Mart 1 976'da Hikmet Şimşek 
yönetiminde Istanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası'nca seslendirilmiştir. 
1 5  Eylül 1 972'de kaybettigirniz Ulvi 
Cemal Erkin, en sevdigi eserlerinden 
biri olan 2. Senfoni'de tümüyle Türk 
halk ve geleneksel müziginden 
esinlenmiş, ancak anlatımı batı 
müziginin senfoni kuralları içinde, 
renkli ve etki l i  bir orkestra di l iyle 
gerçekleştirmiştir. Böylece Türk 
motifleri, ezgi leri sti l inde yazılan 
-ancak belirgin bir Türk melodisi 
içermeyen- senfoni üç bölümden 
oluşur. 1 .  Bölüm neşeli (AIIegro) 
tempoda ve sonat formundadır. l ik 
tema geleneksel Türk müzigi, ikinci 
tema ise Türk halk müzigi etkilerini 
yansıtır ... Agır (Adagio) tempodaki 
2. Bölüm ise Segah makamındadır. 
Viyolonsel ve kontrbasların sundugu 
on ölçülük mistik aniatımlı tema, 
Mevlevi ayinlerinin dinsel atmosferini 
canlandırır. Çok hafif (pianissimo) 
başlayan bölüm bu tema üzerine sekiz 
varyasyon ile gelişir ve giderek doruk 
noktasına ulaşır; sonra yine 
dekreşendo sunulan ikinci varyasyon 
ve Coda'dan sonra, başladıgı sessizl ikte 
son bulur ... Rondo formundaki 
3. Bölüm yine neşeli (AIIegro) 
tempoda canlı bir danstır: Ayrıca "Alla 
Köçekçe" (Köçekçe tarzında) başlıgı 
verilen bu finalde 9/8'1 ik (3+2+2+2) 
ritmde ana tema sürekli tekrarlanır. 
Aralarda ise agır tempolu bir zeybek, 
pastoral aniatımlı bir klarnet solo ve 
7/8'1ik ölçüde bir dans ta sergilenir. 
Ulvi Cemal Erkin 1 943'te yazdıgı 
Köçekçeler'in bazı çevrelerce Türk 
müziginden alıntı oldugu iddiasına 
karşın bu türde bir örnek daha 
vermek istemiş ve bu nefis finali 
yazmıştır. (Süre 27') 

Uçarsu: Çıglıklar, Anılar ve 
Küçük bir Düş 

lzmir Kültür, Sanat ve Egitim Vakfı'nın 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın adına 

1 09 
düzenledigi ve 1 996 Mart ayında 
sonuçlanan beste yarışmasında birinci 
ödülü, halen Amerika'da bestecil ik 
dalında tezini hazırlamakta olan genç 
bestecimiz Hasan Uçarsu kazandı. 
Besteci olarak llhan Usmanbaş, Nevit 
Kodallı, Cengiz Tanç ve Cenan 
Akın'ın; şef olarak da Hikmet Şimşek, 
Rengim Gökmen ve Erol Erdinç'in 
katıldıgı jürinin, ikincilige Nejat 
Başegmezler'in, üçüncülüge de 
Istanbul'dan Server Acim'in eserlerini 
seçtigi bu yarışma, Istanbul ve lzmir 
Festivalleri'nin kurucusu Nejat F. 
Eczacıbaşı'nın anısını ve ideallerini 
yaşatmak, çagdaş Türk bestecilerini 
yeni yapıtlar yazdırmaya özendirmek 
ve bunların seslendirilmelerini 
saglayarak onları hem ülkemizde, hem 
de yurt dışında tanıtmak amacıyla iki 
yılda bir düzenlenecektir. 
Yarışmanın birincisi olan Hasan 
Uçarsu 1 965'de Istanbul'da dogmuş, 
Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten 
sonra Muammer Sun'un teşvikiyle 
Istanbul Devlet Konservatuarı'na 
girerek kompozisyon egitimine 
başlamıştır. Lisans programını Adnan 
Saygun'un ögrencisi, yüksek lisans 
programını Cengiz Tanç'ın ögrencisi 
olarak tamamlamış, aynı 
konservatuarda araştırma görevlisi 
kadrosuyla solfej ve çalgı bilgisi 
dersleri vermiştir. 1 994 sonbaharında 
Pennsylvania Üniversitesi'nde George 
Crumb ve Richard Wernick'in 
danışmanlıgında bestecil ik dalında 
doktora çalışması yapmak üzere 
Amerika'ya giden Hasan Uçarsu, bu 
kurumda ögretim asistanı olarak 
müzik teorisi dersleri de 
vermektedir. Üç Şarkı, Orkestra 
Çeşitiemeleri ( 1 988), Piyano Sonatı, 
Yaylılar Dörtlüsü, lsmai l' in Öyküsü 
adlı bale senfonisi, 1 3  çalgı için 
Divertimento, karma koro için Üç 
Rubai gibi besteleri bulunan Hasan 
Uçarsu'nun eserleri Istanbul Devlet 
Senfoni, Moldavya Filarmonisi Senfoni 
Orkestrası, Moskova Yeni Müzik 
Dernegi T oplulugu tarafından da 
seslendirilmiştir. ABD'de bazı eserleri 
Philadelphia'da çalınan bestecinin 
"Gizemli Parçalar" adl ı yapıtı 1 995 
yılında, Amerikan Besteciler Birligi'nin 
konferansında yorumlanmıştır. 
Uçarsu yine 1 995'de David Halstead 
bestecil ik ödülünü ve 1 996'da da 

-Pennsylvania Üniversitesi l isansüstü 
programlarındaki en başarı l ı  
ögrenciye verilen- "Dean's Scholar" 
ödülünü kazanmıştır. 
Hasan Uçarsu, Nejat F. Eczacıbaşı 
Ödülü'nü kazanan bestesini şöyle 
açıkl ıyor: "Çıglıklar, Anılar ve Küçük 
bir Düş başlıklı yapıtımı 1 992 yıl ında 
besteledim ve 1 995 yazında yeniden 
elden geçirip son şekl ini verdim. 
Amacım, çok sevdigim hocam Adnan 
Saygun'un anısına bir müzik yazmaktı. 
O dönem yaşamımın en çalkantılı 
günleri oldu: Önce Saygun'u, çok kısa 
bir süre sonra da Bülent Tarcan'ı 
kaybetmek beni çok etkiledi. Degil 
konservatuara, Beşiktaş semtine bile 
gitmek istemiyordum. Her yer, her 
köşe ortak anılarla doluydu; her şey 
bu anıları canlandırıyordu. Bu müzigi 
böylesi karışık duygular içinde 
besteledim. Anadolu agıtlarının 
özellikleri olan uzun, yineleyen sesler 
üstündeki dalgalanmaları, çözümden 
kaçan gergin ses kıvrımlarını modern 
bir ses kümesinde, yalın orkestra 
renkleriyle soyutlamaya çalıştım. 
'Çıglıklar' olarak adlandırdıgım bu 
gergin ögeyi 'Başka bir zaman 
boyutuna göçenierin uzakta 
yankılanan sesleri' olarak tanımladıgım 
daha yumuşak bir başka fikirle 
dengeledim. Bu ikinci kesit yaylı 
çalgıların çok hafif girişiyle başlar ve 
müzik fikri trombonlardaki açık 
armonilerle sunulur. Yapıt bu iki 
ögenin içiçe geçmesiyle gelişir ve 
gittikçe gerginleşir; en gergin noktada 
sanki boşluga atı lmış bir cisim gibi 
eser sona erer. Müzigimi, kendilerini 
yakından tanıdıgım üç bestecimizin 
-Adnan Saygun, Bülent Tarcan ve 
Cemal Reşit Rey'in- anılarına 
sunuyorum". 

Ravel: Dafnis  ve Kloe Süiti No.2 

Ravel 1 928'de Roland Manuel'e 
yazdırdıgı "Esquisse Biographique"de 
(Biyografik eskiz) şunları söylüyor: 
"Dafnis ve Kloe'yi besteledigim 
zaman amacım büyük bir müzikal 
fresko yaratmaktı. Aynı zamanda 
Yunanistan\ tarihsel kesinl iklerden 
çok hülyalarıma sadık kalarak ve 1 8. 
yüzyıl Fransız ressamlarının 
yansıttıkları Yunanistan gibi 
canlandırmayı düşündüm". l ik kez 



8 Haziran 1 9 1 2'de Paris Chatelet 
Tiyatrosu'nda Pierre Monteux 
yönetimindeki orkestra eşlitinde 
sahneye konulan bale süitinde 
efsanevi Nijinski baş rolde dansetmiş 
ve eser büyük ilgiyle karşılanmıştı. 
Ünlü bale yönetmeni Diaghilefe ithaf 
edilen balenin konusu M.S. l l .  yüzyılda 
Midi l l i  adasında yaşamış olan şair 
Longos'un pastoral romanı "Daphnis 
Kai Khloe"den alınmıştır. Rus 
Balesi'nin koreografı Fokin'in 
hazırladıtı taslak üzerine Maurice 
Ravel' in 1 909- 1 2  yılları arasında 
orkestra ve koro için bestelediti 
balenin iki kahramanı Dafnis ve Kloe, 
çobanlar tarafından evlat edinilmiş iki 
çocuktur; büyüdükçe arkadaşlıkları 
saf bir aşka dönüşür. Ravel bu bale 
süitinden 1 9 1 2'de iki ayrı orkestra 
süiti düzenlemiştir.Konser 
salonlarında koro eşliti olmayan 
2. Süit çal ınır ve süit de balenin son 
sahne müzitinden oluşur. 
Birbirine batlı olarak yorumlanan üç 
bölüm, Ravel' in partisyona konu ile 
ilgil i yazdıtı notlarla da açıklanmıştır. 
1 .  Bölümde (Gün Dotuşu) pastoral 
bir sahne çizilir. Önce gecenin 
sessizliti egemendir. Yalnızca kayalar 
arasından derenin şırıltısı 
duyulmaktadır. Sonra gün atarır: 
Kuşların konseri başlar, sabah yeli 
hissedilir; bir çoban kavalı i kinci 
temayı dotanın derinliklerinden 
yansıtır. Periler, mataranın önünde 
uyuyan Dafnis'i uyandırır. Sevgi lisi 
kaçırılan Dafnis çaresizdir, ancak Peri 
Syrinx' in sevgisi utruna yardım eden 
Pan'ın çabası sonucu Kloe kurtulur. 
Kloe ve Dafnis'in temaları sonunda 
birleşir ... 2. Bölümde (Pandomim) 
kavuşmanın sevinciyle Kloe kırlarda 
dolaşan Syrinx'i, Dafnis ise kaval çalan 
Pan'ı canlandırarak dans eder ve 
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birbirlerine olan sevgi lerini bel irtirler. 
Bu ilginç bölmede Ravel, Pan ile 
Syrinx'in uyumunu gözeterek flüte 
Habanera dansı biçiminde bir ritm 
uygulamış ve ezgiyi basların geniş 
akorları eşlitinde desteklemiştir ... 
Son bölümde (Genel Dans) ise Dafnis 
ile, ona batl ı l ık yemini eden Kloe, 
ellerinde defne dallarıyla dans eden 
Bakus kızları ve genç çobanlada 
çevrili olarak mutlu ve neşeli bir 
dansla (Bacchanal) süiti sona 
erdirirler. (Süre 25') 
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Modest Mwsorgski 1 Mussorgsky ( 1 83 9- 1 88 1 )  

Bir Resim Sergisinden Tablolar Picrures ar a n  Exhibirion 
. Gezinti Promenade: Allegro giusto, ne/ modo rımico, senza allegrezza, ma poco sostenuto 

· Cüce The Gnome: Sempro vivo 
· Gezinti Promenad: Moderato commodo assai e con de/icatezza 

· Eski Şato The Old Casrle: A ndantino mo/to ı-an tabile e co n do/ore 
· Gezinti Promenade: Moderato non tanto, pesamente. 

· Tuileries Sarayı The Tuileries: Allegretto non troppo, capriccioso 
· Bydlo: Sempre moderato, pesante. 

· Gezinti Promenade: Tranqui//o. Yumurtadan Çıkmamış Civcivlerin Dansı 
Baller of the Chickens in rheir Shell s: Srherzino, Vivo, leggiero 

. Samuel Goldenberg ve and Schmuyle: Andante. Grave-Energico-Andantino - Andante. Grave. 
. Gezinti Promenade: Allegro giusto, ne/ modo mssico, poco sostenuto 

· Limoges'de Pazar Yeri The Market Place ar Limoges: A llegretto vivo, sempre scherzando
Meno mosso sempre capriccioso 

· Katakomblar The Catacombs: Largo. C on mortius in lingua mortua: 
A ndan te non troppo, con la men to 

. Tavuk Ayakları Altında Baba Yaga Kulübesi The Hut Baba Yaga on Fowl 's  Legs: 

Allegro ro11 brio, feroa-A ndante mosso-AIIegro mo/to 
. Kiev'de Büyük Kapı The Grear Gare ar Kiev: Allegro alla breve. Maestoso. C on grandezza

Meno mos so, sempre maestoso-G rave, sempre allargando. 

Ara lnrermission 

Frederic Chopin ( 1 8 1 0- 1 84 9) 

Scherzo No. l ,  Si Minör Op. 20 Scherzo No. l in B Minor, Op.20 

Scherzo No.2, Si Bemol Minör Op.3 1 Scherzo No.2 in B Fiat Minor, Op. 3 l  

Scherzo No.3, Do Diyez Minör Op .39 Scherzo No.3 i n  C Sharp Minor,Op.39 

Scherzo No.4, Mi Majör Op.54 Scherzo No.4 in  E Major, Op.54 

27.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 9.30 pm 

Bu resitalin tüm geliri Saraybosna'da in�a edilecek "Ana ve Çocuk Saglıgı" Hastanesinin yapımı 
için "Sarajevo Charitable Foundation"a bagı�lanacaktır. 

The en tire revenue of this rec ital w i l i  be donared to ""Sarajevo Charitable Foundation'" as a 

contribution towards the construction of a ""Mother and Child"" Hospital in Sarajevo. 

lYO POGORELICH 

• 1 958'de Belgrad'ta doğan lvo 
Pogorelich, yedi yaşında müzik 
eğitimine başladı. Oniki yaşında 
Moskova'ya giderek Müzik Orta 
Okulu'na, beş yıl sonra da Çaykovski 
Konservatuarı'na girdi. 1 976'da, daha 
sonra evlendiği ve 1 996 yılında ani 
ölümüne kadar, olağanüstü 
profesyonel desteğini gördüğü ünlü 
Gürcü piyanist ve pedagog Alice 
Kezeradze ile yoğun eğitimine 
başladı. Eski Yugoslavya'da birçok 
ulusal yarışmada birinci l ik ödülleri 
aldıktan sonra, önce 1 978'de 
Terni'de (ltalya) Alessandro 
Casagrande Uluslararası Piyano 
Yarışması'nda, sonra da Montreal 
(Kanada) Uluslararası Müzik 
Yarışması'nda birinci oldu ve 
olağanüstü yeteneğe sahip bir piyanist 
olarak uluslararası alanda dikkat 
çekti. 1 980 Varşova Uluslararası 
Chepin Yarışması finalinden elenmesi, 
jüri üyesi ve 1 965 yarışması birincisi 
piyanist Martha Argerich'in "Bu adam 
bir dahi" diyerek, olayı protesto için 
jüriden istifa etmesi, Pogorelich'in bir 
anda müzik dünyasında tanımasına ve 
uluslararası üne kavuşmasına neden 
oldu. 
Günümüzde konserleri tamamen 
dolan birkaç klasik müzisyenden biri 
olan lvo Pogorelich, 1 98 1  yıl ında 
New York'ta Carnegie Hall'da verdiği 
ilk resitalden sonra ABD, Kanada, 
Avrupa, Avustralya, Japonya, Güney 
Amerika, lsrail ve Uluslararası 
Istanbul Festivali'nde ( 1 986-87) çok 
başarı l ı  konserler verdi; Berlin 
Filarmoni, Beston ve Chicago 
Senfoni, Viyana Filarmoni, 
Philadelphia, Los Angeles Filarmoni, 
Ton hall e Filarmoni, Londra Senfon i 
gibi önemli orkestralar eşliğinde çaldı .  
1 98 1 'de i lk kez Deutsche 
Grammophone için kayıt yapan lvo 
Pogorelich bir yıl sonra da bu 
fırmayla uzun süreli kentrat 
imzalayarak Bach, Beethoven, 
Brahms, Chopin, Haydn, Liszt, 
Prokofıef, Ravel, Scarlatti, Schumann, 
Scriabin ve Çaykovski'nin eserlerini 



içeren ve dünyada en çok aranan 
kayıtları gerçekleştirdi. Yogun 
kayıtlarının yanısıra, bazıları çeşitli 
yardım dernekleri yararına olmak 
üzere, yılda ortalama 80 konser 
veren Pogorelich, genç ve yetenekli 
Hırvat sanatçıların yurtdışında burslu 
egitim görebilmeleri amacıyla 1 986 
yı l ında "Genç Müzisyenlere Yardım 
Dernegi"ni kurdu. 1 988'de de, 
u luslararası genç müzisyenlerle 
solistlerin yanısıra kariyer yapmış ve 
tanınan sanatçılara konser verme 
olanagını tanımak üzere Bad 
Wörishofen'de (Almanya), kendi adın ı  
taşıyan bir festival başlattı. Gençler 
için u luslararası alanda gösterdigi 
çabalar nedeniyle aynı yıl UNESCO 
nezdinde "Iyi Niyet Elçisi" atanan ilk 
klasik müzisyen olan sanatçı "lvo 
Pogorelich Uluslararası Solo Piyano 
Yarışması"nın ilkini 1 993 Aralık 
ayında Pasadena/California' da 
gerçekleştirdi. Uluslararası Kızılhaç, 
Kanser Araştırma, Multiple Scleros 
gibi derneklerle, Meksiko 
Depreminden zarar görenler için 
yardım toplama konserleri veren lvo 
Pogorelich, 1 996 ve 1 997'de bütün 
dünyada ücret almadan verecegi 
konserlerin tüm gelirini, 
Saraybosna'da inşa edilecek tam 
teşekküllü bir "Ana ve Çocuk Saglıgı" 
hastanesinin yapımına harcanmak 
üzere Cenevre'de kurdugu "Sarajevo 
Charitable Foundation"a 
bagışlayacaktır. 

• Born in 1 95 8  in Belgrade, Ivo 

Pogorelich began his musical education 

at the age of seven, maving to Moscow 

ar the age of twelve to continue his 

studies at the Central School of Music 

and, fıve years later, at the Tchaikovsky 

Conservatoire. In 1 976 he embarked on 

an intensive course of studies with the 

renowned Georgian pianist and 

pedagogue Alice Kezeradze, whom he 

subsequently married and with whom 

he maintained a profound professional 

bond until her untimely death in  1 996. 

Ivo Pogorelich fırst gained 

international attention as a pianist of 

rare gift and unique talent when he 

won the fırst prize i n  the International 

Music Competition in Montreal, 

Canada, in 1 980, having previously 

won fırst prize in several national 

1 12 
events in  the former Yugoslavia and 

fırst prize in the Alessandro Casagrande 

International Piano Competi tion in 

Terni, Italy, in 1 978.  His elimination 

from the fınals of the 1 980 W arsa w 

International Chopin Competition led 

Martha Argerich - one of the jurors and 

herself the winner in 1 965 - to resign 

from the jury in protest, declaring 

"This man is a genius", an i ncidem that 

carapulted Pogorelich to instant 

recognition and world fame. 

Since his recital debut in  New York's 

Carnegie Hall in 1 98 1 ,  Ivo Pogorelich 

has made triumphant appearances in 

the USA, Canada, Europe, Ausrral ia, 

]apan, South America, Israel and the 

International Istanbul Festival ( 1 986-

87), performing with the world's 

leading orchesrras, such as the Berlin 

Philharmonic, Bostan Symphony, 

Chicago Symphony, Vienna 

Philharmonic, Philadelphia, Los 

Angeles Philharmonic, Tonhalle 

Philharmonic and London Symphony. 

He is one of the very few class i cal 

musicians taday whose performances at 

every concert venue are fully sold out. 

In 1 98 1  Ivo Pogorelich made his debut 

recording for Deutsche Grammophon 

and a year later signed a long-term 

exclusive conrract with this label, an 

association which has resulred in the 

recording of works by Bach, Beethoven, 

Brahms, Chopin, Haydn ,  Liszt, 

Prokofıev, Ravel, Scarlatti ,  Schumann, 

Scriabin and Tchaikovsky, making 

Pogorelich one of the best seliing 

classical recording artists. In addition 

to extensive recording activities and 

about eighty public performances a 

season, some of them in aid of various 

charitable causes, Ivo Pogorelich 

founded the Young Musicians' 

Fellowship in Croatia in 1 986, an 

organization devared to raising 

scholarship funds to enable young 

talented anisrs to pursue their musical 

studies abroad . In 1 988 he inaugurated 

the Bad Wörishofen Festival in  

Germany, which bears h is  name, with 

the purpose of providing performance 

opportunities for international young 

musicians and soloists, as well as 

offering a platform for more established 

and well-known artists. In 1 988, in 

recognition of his international efforts 

on behalf of young people, he was 

appointed Arnbassadar of Goodwill at 

UNESCO - the fırst classical musician 

to have been given this honour. In 

December 1 993,  he inaugurated the 

"lvo Pogorelich International Solo 

Piano Competition" in Pasadena, 

California. Mr. Pogorelich is also 

actively involved in various charity 

concerts for such causes as the 

International Red Cross, Cancer 

Research, Multiple Sclerosis and 

Earthquake Victims in Mexico. In 

1 996 he has started a series of charity 

concerts, which will also continue in 

1 997 , the who le revenue from which 

w ili be donared ro the Sarajevo 

Charitable Foundation, established in  

Geneva, for the construction of  a fully 

equiped "Mother and Child" hospital in 

Sarajevo. 

Mussorgski: Bir Resim  
Sergis inden Tabiolar 

Müzik ugruna askerlikten ayrılan, 
yaşamını sürdürmek için devlet 
hizmetinde küçük bir memuriyete 
katlanan, sonra da sanat aşkıyla görev 
duygusu arasında ruhsal bunalıma 
giren ve içki yüzünden 42 yaşında 
Petersburg Askeri Hastanesi'nde 
sefalet içinde ölen Mussorgski'nin, 
ünlü besteleri arasında Boris Gudunof 
operasından başka Çıplak Dagda Bir 
Gece ve Bir Sergiden Tablolar adlı 
eserleri başta gelir. 
Daha önce birçok piyano parçası 
yazan Mussorgski, 1 873'de ölen 
mimar ve ressam Viktor 
Aleksandroviç Hartmann'ın anısına 
ertesi yıl düzenlenen sergide yer alan 
on tablo üzerine bu eseri bestelemiş 
ve sergiyi gerçekleştiren arkadaşı, 
sanat eleştirmeni Stasov'a ithaf 
etmiştir. Sergiyi gezerken çok 
etki lenen, duygusal yaratışlı besteci 
düşüncelerini "Hartmann ölürken 
degersiz yaratıklar yaşamlarını 
sürdürüyor" diye belirtmiş ve yakın 
arkadaşının eserlerini kendi müzigiyle 
yaşatmaya karar vermişti. Böylece 
dogan eser, bu on tablonun adlarını 
taşıyan bölümlerden oluşur: Eserin 
başlangıcında ve tabloların arasında 
yer alan beş Promenade (Gezinti) ise 
resimden resime geçişleri simgeler. 
Mussorgski, bu müzik için de şöyle 
demiş: "Promenade'da benim 



fızyonomim canlansın istedim!". 
Promenade'da, 5/4 ve 6/4'1ük 
ölçülerde sürekli degişen ritmde marş 
benzeri ana tema, fazla hızlanmadan, 
belirgin (senza allegrezza) ve Rus 
stilinde (Nel modo russico) başligını 
taşır. Dinleyicilerin kolayca aklında 
kalan bu motif böylece tabloların 
daha kolay seçilmesini saglar. 1 .  Tablo 
"Gnomes" bir cüceyi canlandırır. 
Onun çarpık bacakları üzerinde 
aksak, aynı zamanda çok canlı 
(sempre vivo) ve komik yürüyüşünü 
görür gibi oluruz. Promenade'dan 
sonraki 2. Tablo "Eski Şato", orta 
hızda, şarkı söyler biçimde ve hüzünlü 
(Andantino molto cantabile e con 
dolore) havada, gezginci bir Ortaçag 
ozanını yüksek duvarların dibinde 
gösterir. Tekrar bir Promenade'dan 
sonra 3. Tablo "Tuileries Sarayı"dır. 
Neşeli ve kaprisli (AIIegretto non 
troppo, capriccioso) tempoda, 
sarayın ünlü bahçelerinde oynayan, 
dadılarıyla tartışan çocuklar 
canlandırılır. Orta hıza yakın ve 
agırbaşl ı  (Sempre moderato, pesante) 
yorumlanan "Bydlo" 4. Tablo'dur. 
Polonya yapısı bu agır öküz arabası ,  
gürültülü b ir  kagnı gibi, -güçlü 
direngen bas (Basso ostinato) 
eşliginde- arabayı süren köylünün 
söyledigi halk şarkısı ile sergi lenir. 
Dördüncü kez duyulan sakin 
(Tranquil lo) Promenade'dan sonraki 
5. Tablo canlı ve hafif biçimde, şakacı 
(Scherzino. Vivo, leggiero) yapıdaki 
"Yumurtadan çıkmamış civcivlerin 
dansı"dır. Hartmann bu tabloyu, ünlü 
koreograf Petipa'nın Trilby adlı 
balesine taslak olarak hazırlamıştı. 6. 
Tablo Samuel Goldenberg ve 
Schmuyle adlı, biri zengin, şişman ve 
oturaklı tavırda konuşan; digeri, -tam 
aksine- fakir, zayıf, titreyen ve ötekine 
yalvararak egi len tavırdaki, iki Polonya 
yahudisini canlandırır. Promenade'dan 
sonra 7. Tablo "limoges'da Pazar 
Yeri"ni gösterir. Pazarcı kadınların 
canlı, kaprisli (AI Iegretto vivo, 
capriccioso) çekişmeleri sürekli bir 
devinim (Perpetum mobile) gibi 
yansır. En sonda, hepsinin bir agızdan 
gürültülü bagınşları duyulur. 8. Tablo 
agır (Largo) tempoda canlandırılan 
yeraltı mezarları "Katakomblar"dır. 
Karanlık ve ciddi havadaki müzikle 
ressam Hartmann, elinde lambayla bir 
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Paris katakombunda canlandırılır. 
Müzik iki bölmeye, "Sepulchrum 
Romanun" (Roma Mezarları) ve 
"Cum mortius in lingua mortua" ya 
ayrı l ır: Hüzünlü akorlarla uzayan 
müzigin "Cum mortius in lingua 
mortua" (Ölülerle, ölülerin di l inde) 
bölmesi için Mussorgski, 
"Hartmann'ın yaratıcı ruhu beni, içini 
hafifçe aydınlattıgı kurukafalara dogru 
yöneltiyor" der. Bu mistik bölmede Si 
minör tondaki Promenade üzerine 
uygulanan müzik, ses tekrarları 
(tremolo) biçiminde figürlerle 
güçlendirilmiştir. 9. Tablo "Baba 
Yaga'nın Kulübesi" aslında Rus halk 
efsanelerinin büyücüsü Baba Yaga'nın 
bir saatin içinde görünen resmini 
tasvir eder. Mussorgski büyücüyü hızlı 
tempoda, alışılmış biçimde, uçan bir 
cadı olarak canlandırır. Baba Yaga, 
tavuk ayakları altındaki kulübesinde 
yaşamakta, ancak kor halindeki havan 
ve havaneli yardımıyla uçmaktadır. 
Sonuncu 1 O. Tablo, surlarla çevrili 
Kiev kentinin ünlü, büyük kapısını 
gösterir. Bohatir Kapısı adıyla anılan 
bu muazzam kütle Rus stilinde 
yapılmıştır. Güçlü ulusal marşlardan 
sonra koraller, çan sesleri 
benzetimiyle dogal ve görkemli bir 
manzara çizilir. Promenade teması ile 
karışan bu temalar eseri törensel 
sona ulaştırır. (Süre 3 1 ') 

Chopin: Scherzo No. l 

Şaka anlamına gelen Scherzo ismine 
karşın Polonyalı besteci Frederic 
Chopin'in 1 83 1 - 1 842 yılları arasında 
bu türde yazdıgı dört eserin de, 
alışılmış Scherzo tipiyle pek ilgisi 
yoktur. Bu Scherzo'lar bazı kaprisli 
motifler içerse de eglenceli unsurlar 
yerine, bestetinin kısa yaşamının 
dramatik iç dünyasını sergiler. Bu 
Scherzo'ların hepsi de 3/4'1ük ölçüde, 
çok hızlı (Presto) tempoda olan ve 
daha çok balad, ya da rapsodiyi 
anımsatan eserlerdir. 
Chopin No. l Si Minör Scherzo'ya, 
vatanı Polonya'dan ayrıl ıp geldigi 
Viyana'da başlamış; Eylül ayında 
Stuttgart'ta, ülkesinin Ruslar 
tarafından işgalini ögrendikten sonra 
da yerleştigi Paris'te, 1 832 yılında 
tamamlamıştır. Varşova'daki arkadaşı 
Jan Matuszynski'ye 26 Aral ık 1 830 

tarihinde başladıgını bildirdigi 
Scherzo'yu Chopin, Viyana'daki ünlü 
St. Stephan katedralinde duydugu 
hislerle yazdıgını anlatır: "Gece yarısı 
St. Stephan'a yavaşça girdim. Içeride 
kimseler yoktu. Bu saatte dua etmek 
degil, bu muazzam yapının içini 
görmek istiyordum. En karanlık 
köşede, Gotik usluptaki sütunun 
kaidesinin yanındaydım .. . Arkamda bir 
tabut, altımda bir tabut vardı . . .  
Yalnızca yukarımda tabut yoktu. 
Kafamda hüzünlü bir armoni 
canlandı .. " 
"Le banquet infernal" (Cehennemi 
ziyafet) başlıgıyla 1 835'te yayınlanan 
ve T. Albrecht'e ithaf edilen No. l Si 
Minör Scherzo iki sert akorla başlar. 
G irişteki, sekizlik notalarda oluşan 
fırtına gibi tema parçanın tümüne 
egemendir. Ancak ortada, trio 
bölmesindeki Si majör tonda, l ied 
biçiminde yarı sesle (Sotto voce) 
duyurulan içtenlikli ezgi, bu temaya 
bir kontrast oluştururken, çan sesleri 
de duyulur gibidir. Böylece ateşli bir 
tutku i le saflıgın karşıtlıgı, A-B-A 
formunda sergilendikten sonra ve 
başlagıçtaki sert disonant akor dokuz 
kez fortissimo vurulduktan ve hızla 
koşuşan pasajlardan sonra eser sona 
erer. (Süre 9') 

Chopin: Scherzo No.2 

1 837'de yazılan No.2 Si Bemol Minör 
Scherzo'yu ise Chopin, ögrencisi 
Kontes Adele de Fürstenstein'e ithaf 
etmiştir. O yıl Chopin, 
karamsarligının artması nedeniyle 
arkadaşlarının ısrarıyla Londra'ya bir 
yolculuk yapmış, soyluların 
saraylarında konserler vermiş, Paris' e 
bitkin dönmüştü. Onu bu 
karamsarlıktan biraz olsun kurtaran, 
bir yıl önce tanıştıgı kadın yazar 
George Sand oldu. Chepin'in 
dogaçtan kaynaklanırmış gibi etki 
yapan Scherzo'larının -aslında çok güç 
begenir olan, eserlerini sürekli 
düzelten bestecinin bu davranışının 
aksine- ilk taslaklar oldugunu G.  Sand 
belirtiyor. Chopin'in bu, birbirine hiç 
uymayan, yazar Ludwig Kusche'nin 
deyimiyle "Volkan patlarnalarına 
benzeyen ve sırasıyla Vezüv, Etna, 
Stromboli ve Krakatau" olarak 
adlandırılan bu eseriere neden 
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Scherzo adının verildigi de Coda'da ise aynı tema Do diyez 
bil inmemektedir. tonda sunulur ve parlak fınale ulaşılır. 
2. Scherzo'nun başına Chopin "Soru (Süre.8') 
ve Cevap" başlıgını eklemiş. En 
begenilenlerin başında gelen melodik Chopin: Scherzo No.4 
ve tutkulu bu Scherzo, gerçekten de 
etkiliyici anlatımıyla, daha ana temanın Chopin bu türdeki sonuncu eserine 
duyuruluşunda bu ortamı yaratır. Bu 1 842'de Mayorka adasında başlamış 
havayı geniş, melodik akıcılıktaki yan ve berrak, aydınl ık havadaki bu 
tema da güçlendirir. Bir ö�rencisinin Scherzo'yu, ressam Delacroix gibi 
anlattı�ına göre Chopin, temanın ün lü konukların bulundugu 
sanki mezardan gelen bir ses gibi, çok Nohant'da, George Sand'ın evinde 
hafif ve soru soran tavırda tamamlanmıştır. Jean de Caraman'a 
duyurulmasını ister ve hiçbir yorumla ithaf edilen ve 1 843'de yayınlan Mi 
tatmin olmazmış. Çok güçlü Majör Scherzo, majör tonda olan tek 
(fortissimo) ve fanfar biçimi bir yanıtla Scherzo'dur. Digerlerine göre daha 
karşılanan ve canlanan eser, yükselen bütünlük yansıtan bu Scherzo'da 
parlak pasajla ve sevimli yan tema i le sonat formu ternalara göre 
hiç de ölümü ve mezarı anımsatmaz; uygulanmış, daha şeffaf bir yapı, daha 
minör tonal iteye karşın, tutkulu az güçlükteki pasajları ile eser, 
anlatımını baya�ılaştırmadan zarif tını Scherzo anlamına daha uyan biçimde 
efektleriyle, sonat biçimi dengeli yazılmıştır. Kontrastiarın da daha 
gel işimiyle ve parlak, ateşli bitişiyle bu yumuşak kullanıldıgı Scherzo, böylece 
Scherzo, Chopin'in piyanistik yapıya Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi 
en uygun, en başarılı eserleri arasında Rüyası'nın romantik havasını 
yeralır. (Süre 1 O') anımsatmakla birlikte, Chopin'e özgü 

zariflik, çekici l ik ve piyano yazısının 

Chopin: Scherzo No.3 özell iklerini taşır. Di�erlerine takılan 
yanardag tanımı 4. Scherzo'da ancak 

Chopin'in 1 839'da Mayorka adasında sönmüş ve tehlikesiz bir volkanı 
yazdıgı ve Adolf Gutman'a ithaf etti�i yansıtır gibidir. Unison biçimde dört 
3. Scherzo, Do diyez minördeki ölçü süren, gizemli bir havada 
tonalitesine ra�men hüzünlü bir eser başlayan eserde motifler ve temalar 
de�i ldir. Hatta Chopin kendisini zorlanmadan forma uyar, güneşli ve 
saglıkça zayıf hissettigi için bu eserini, yumuşak ezgi sanki ormanın 
ça�ın ünlü piyanisti Moscheles'e mırıltılarını duyurur. Ancak inci gibi 
dinletmek üzere, Paris'te ders verdi�i pasajlar, ustaca hazırlanmış 
ö�rencisi Alman Adolf Gutmann'ı süslemeler, zengin ton de�işimleri 
çagırmış, bu güçlü ve tutkulu yorum Chopin'in olgunluk eserlerini 
gerektiren Scherzo'yu ona çaldırmıştı. müjdeler. Orta bölmedeki T rio ise 
Do Diyez Minör 3. Scherzo'da Trio Chopin'in tüm eserleri arasında en 
bölmesi yoktur. G irişteki lirik, en güzel ezgilerden birini 
(lntroduction) gerilim, soru sorar gibi sergiler; minör-majör degişimleriyle 
gelişen ve bir trompet sesi gibi Schubert liedleri'ni anımsatır. 
dinamik şekilde duyurulan unison Gerçekten de ancak çok ileri ve usta 
fıgürle vurgulanır. Ateşli staccato bir vuruş (tuşe) i le eserin tüm 
oktavlarla belirlenen ana tema eserin zenginl iklerinin ortaya konulacak 
genel havasını belirler. Majör tonda olması, bu Scherzo'ya özel bir yer 
ve lied karakterindeki kısım akorlarla kazandırır. (Süre 1 1 ') 
çekici şekilde yansıtılır. Orta bölmede 
duyulan mistik koral ise zengin 
armonilerle süslüdür. Her bölmeden 
sonra serbestçe beliren pırıltılı akor 
dizileri Chopin'e özgü, dinleyiciyi 
büyüleyen bir etki yaratır. Bu etki, 
ana bölmenin tekrarında, motifın yarı 
sesle (sotto voce) ve minör tonda 
duyurulmasıyla daha da artar. 
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W e are grateful to ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. for their contributions. 

Wo/fgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 791 )  
Fantezi, Re Minör, KV397 Fanrasie i n  D Minor, KV397 

A ndante-Adagio-Presto-Tempo primo-Allegretto 

Wo/fgang Amadeus Mozart 
Sonat No.S, Sol Majör, KV283 Sonata No.5 in G Major, KV283 

Altegro · A ndante · Presto 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonat No. l l , La Majör, KV33 1 Sonata No. l l  in A Major, KV3 3 1  

Andante grazioso: Tema e Variazioni /-VI . Menuetto-Trio . Alla Turca. (Al/egretto) 

Ara Inrermission 

Robert Schumann ( 1 770- 1827) 
Senfonik Etüdler, Op. I J  Ecudes Symphoniques, Op . l 3 

Thema. A ndante 
1 .  Do Diyez Minör C Sharp Minor:' Un poco piit vivo, 2. Do Diyez Minör C Sharp Minor 

3. Mi Majör E Major: Vivace, 4. Do Diyez Minör C Sharp M inor 
S. Do Diyez Minör C Sharp Minor, 6. Do Diyez Minör C Sharp Minor: Agitato 

7. Mi Majör E Major: Allegro mo/to, 8. Do Diyez Minör C Sharp Minor 
9. Do Diyez Minör C Sharp Minor: Pres to possibile, 1 O. Do Diyez Minör C Sharp Minor 

l l . Sol Diyez Minör G Sharp M inor, 
1 2. Finale: Re Bemol Majör D Fiat Major: Allegro bril/ante 

Robert Schumann 
S Senfonik Etüd, Op. posth 5 Ecudes Symphonique, Op. posr 

28.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Ararürk Cul rural Centre, Grand Hall,  7 .00 pm 

Bu resitalin tüm geliri Saraybosna'da inşa edilecek "Ana ve Çocuk Sa�lı�ı" Hastanesinin yapımı 
için "Sarajevo Charitable Foundation"a ba�ışlanacaktır. 

The entire revenue of this recital w ili  be donated tO "Sarajevo Charirable Foundation" as a 

conuiburion tOwards the construction of a "Mother and Child" Hospital in Sarajevo. 

Mozart: Fantezi 

Mozart 1 782-84 yıllarında piyano için 
çeşitli eserler arasında, kaynagı 
sagl ıklı tespit edi lemeyen, Do minör 
ve Re minör tonlarında iki küçük 
eser bestelemiştir. Bunların i lki, 
keman-piyano için yazdıgı sanılan 
yarım kalmış sonattan, rahip 
Maximilian Stadler tarafından bir 
piyano parçası haline getirilmiştir (Do 
Minör Fantezi, KV396). Ikincisi, Re 
Minör Fantezi'nin (KV397) ise 
Mozart tarafından ögretim amacıyla 
bestelendigi sanılmaktadır. 1 782 yı l ı  
başlarında, Mozart bir yıldır Viyana'da 
oturmaktaydı ve Salzburg'ta kendisini 
dizgine almaya çalışan iki yaşlı 
adamdan -babası Leopold'tan ve 
Kardinal Colloredo'dan- kurtulmuştu 
ve Constanze ile, o yıl ın 4 Agustos 
günü evlenecekti. Onun bu mutlu 
günlerinde, Saraydan Kız Kaçırma 
operasıyla aynı zamanda yazdıgı bu 
Fantezi'yi, müzikolog Albert Einstein 
Re majör piyano sonatma giriş olarak 
hazırladıgını öne sürer. Mozart'ın 
mektuplarında bile hiç sözünü 
etmedigi Fantezi, teknik yönden fazla 
güç olmamakla birlikte, karakteristik 
ve etkili bir güzel l ik taşır. Re Minör 
Fantezi'nin i lk yayınında notalarda 
bulunmayan son on ölçü ise sonradan 
başkaları tarafından -parçayı 
bozmayacak şekilde- tamamlanmıştır. 
Fantezi, agır (Adagio) ve neşeli 
(AIIegretto) olarak iki bölmeden 
oluşur: 4/4'1ük ölçüde minör tonda, 
agır ve karanlık arpejlerle 1 1 ölçü 
süren bir girişle açılan Adagio'da, 
beliren hüzünlü tema bir arya gibi, 
Gluck'un Orfeus'unu anımsatan 
biçimde dile getirilir. Arada yer alan 
belirsizl ik  yansıtan ölçüler, hızlanan 
Presto kadanslar ve sanki matem 
marşı akodarını yansıtan geçişler 
huzursuzluk yaratır. Ancak yine 
hüzünlü ezgi egemen olur. Re majör 
tondaki, 2/4' 1ük ölçüdeki neşeli 
(AIIegretto) bölmede ise anlaşmazlık 
çözülmüş, 1 780'deki Zaide operasının 
da Türk stilindeki yansımalarını 
içeren Fantezi' de, pek tatmin edici 
olmasa bile mutluluga ulaşılmış 
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gibidir. Bu çocuk masumlugundaki yapımcı Johann Andreas Stein'ın (KV299) gibi eserlerini besteleyen 
sade anlatımla, bu gün bile hala gizemi aracılıgı ile 22 Ekim günü bir konser Mozart, annesinin ölümünden iki-üç 
çözülemiş olan Fantezi -yabancı elden düzenlenen Augsburg'ta, konser ay sonra Paris'ten ayrı l ır ... Işte bu 
çıkmış- beş akorla sona erer. salonu dışında -Stein'ın değeri 300 arada yazdığı yedi piyano sonatı da 
(Süre 7') Florinden az olmayan piyanosu ile- (KV309-333) Mannheim ve Paris 

Belediye binası karşısında bulunan ve Sonatları olarak anıl ır. Hem karşı l ıksız 

Mozart: Sonat No.S sosyetenin gittiği bu kibar lokantada aşkı, hem de annesinin ölümü 
özel olarak çalmıştır. nedeniyle tal ihsiz sonuçlanan bu 

Mozart çalgı müziğinin, operanın ve 1 777 sonbaharında tamamlanan Sol yolculuk döneminde, insan ve sanatçı 
kilise müziğinin bir ustası olarak Majör Sonat tümüyle Haydn olarak olgunlaşan 22 yaşındaki 
veriminin büyük bir bölümünü de modeline uygundur ve bu dizinin en Mozart'ın bu sonatlarının beşincisi, 
piyano eserlerine ayırmıştır. Onun tanınmışıd ır. Üç bölümlü sonatın Türk usulu finali ile bunların en 
626 eserle son bulan Köchel dizisinin 3/4'1ük ölçüde ve neşeli (AIIegro) ünlüsüdür. Tümünün elyazısı kopyası 
1 02 tanesi piyano içindir. Bu piyano tempoda başlayan 1 .  Bölümü, -Türk finali dışında- kaybolan ve daha 
eserlerinin 2S'i piyano sonatı, 23'ü özell ikle akıcı melodileri, olaganüstü sonra ilk kez 1 784'de Viyana'da 
piyano konçertosu, geri kalanları ise denk düşen tematik formuyla yaygın basılan sonatta Fransız zevkinin 
varyasyonlar, fantezi, füg, rondo ve bir popülariteye ulaşmıştır. Üç gözetildigi öne sürülür. 
çeşitli tek tek parçalardır. bölmeli ana tema genç Mozart'ın, Mozart'ın piyano sonatı tipine pek 
Piyano sonatlarının pek çoğunu da l irikliği yitirmeden sergilediği ustalığa uymayan birinci bölümün tema ve 
gençliğinde, -35 yaşında ölen güzel bir örnektir. Mozart burada varyasyonlar biçiminde düzenlenmesi, 
Mozart'ın çok genç yaşta olgunlaştığı geliştirim yerine yeni ve kısa tema ikinci bölümün Menuetto başlığı ve 
düşünülecek olursa- 22 yaşına kadar grupları oluşturmuştur ... 2. Bölüm, üçüncü bölümün Rondo tarzında 
bestelediği görülür. Mozart'ın 4/4'1ük ölçüde, agırca (Andante) uygulanışı esere daha çok bir süit 
yaşamında piyano sonatının yeri, tempoda ve biraz ciddi başlar ve zarif karakteri kazandırır. Ancak La majör 
Beethoven'deki kadar önemli figürlerle süslenir. Re minöre dönen tonalitesinin de uyumu i le sonatın 
olmamış; bu tür eseriere genç besteci orta bölmede melodi çizgisi baslarda tümünün aydınlık ve parlak ortamı, 
tüm dikkatini harcamamıştır. lik La minörde duyurulur. Alışı lmışın anlamlı tını güzelliği, renkliliği bu 
gençliğinde büyük bir dogaçlamacı dışında uzun gelişimler Haydn etkisini esere özel bir yer kazandırmaktadır. 
görünen, Viyana yıllarında ise piyano yansıtırken, zarif kromatik pasajlar, Üç bölümlü sonatın 1 .  Bölümü 6/8'1ik 
konçertolarına önem veren Mozart, küçük Coda'lar Mozart'a özgü akıcı ölçüde, zarif ve ağırca (Andante 
aranan bir piyano öğretmeni oldugu modülasyonlada sergi lenir . . .  3. Bölüm grazioso) tempoda sunulan tema ile 
için de sonatiarını ögretim amacı i le 3/8'1 ik ölçüde, Sol majör tonda, çok başlar. Bir güney Alman halk şarkısı 
de yazabilmiş; amatör ve öğrencileri hızlı (Presto) tempoda esprili ve olduğu Hermann Abert tarafından 
yanında kendi kullanımını da ön parlak bir finaldir. Sol el in çaldığı öne sürülen yalın tema, yine sade bir 
görmüş, hatta bazan bir resim odası sürekli, davul biçimi hafif bas eşlikte, piyano dil iyle yansıtı l ır ve bu tema 
için fon müziği olarak da sonat virtüoz yapıda ltalyan stili trillerle, üzerine kurulan altı varyasyonla 
besteleyebilmiştir. Ancak besteleme hızlı pasaj larla sunulur. Ikinci tema, işlenir. 1 .  Varyasyonda temanın bir 
amacı ne olursa olsun, bu sonatlar daha hızlı olmakla birlikte üçlü (Terz) bölmesi kromatik, diger bölmesi 
hiçbir zaman ikinci kalite müzik yapısıyla ilginçleşir. Finalin neşeli akorlarla ele alınır. 2. Varyasyon 
olmamıştır. l ik piyano eserlerinde karakteri, sonatın tümünün kaygısız, kaprisli bir karakterdedir; tema 
Johann Christian Bach ile Cari Philip eğlenceli, havasına uygun olarak eseri trillerle, 32'1ik figürlerle süslenir. 3. 
Emanuel Bach'ı izleyen Mozart, ilk sona ulaştırır. (Süre 22') Varyasyon temayı mi minör tonda 
piyano sonatlarında da Joseph elejik biçimde yansıtır. 4. Varyasyonda 
Haydn'ın 1 773'te yazdıgı altı sonattan 

Mozart: Sonat No. l 1 hüzünlü hava La majörün neşesine 
etki lenmiştir. Haydn'dan daha üstün dönüşür. S.  Varyasyon ağırca 
bir piyano virtüozu olmasına karşın 1 877 sonbaharındaki Augsburg (Andante) tempoda melodi ve 
sonatlarında onun üç bölümlü konserinden sonra Mozart annesiyle akorların karşıtlığını -birinci 
formunu koruyarak, 1 774-75 birlikte 26 Ekimde Mannheim'a ulaşır, varyasyona benzer biçimde- Rokoko 
yıllarında i lk altı piyano sonatını babasının akrabalarını ziyaret eder; üslubunda sergiler. 6. Varyasyon ise 
(KV279-284) bestelemiştir. Bu altı Cannabich gibi bestecilerle arkadaşlık piano-forte (hafif-güçlü) kontrastı i le, 
sonatın i lk beşini 1 774'de Salzburg'ta eder, Avrupa'nın en iyi neşeli (AIIegro) temposu ve biraz da 
1 8  yaşındayken besteleyen Mozart, orkestralarından birini dinler ve marş karakteri içeren yapısıyla altı 
bu dizin in beşincisini, Sol Majör Aloysia Weber'e aşık olur. Ancak ölçülük Coda'ya ulaştırır ve bölümü 
(KV283) Sonat'ı, 1 777 sonbaharında babasının zoruyla 1 778 Martında sona erdirir . . .  2. Bölüm 3/4' 1ük 
babasına yolladığı mektupta Paris'e gitmege mecbur kalır. Orada tempoda, yine La majör tondadır. 
Augsburg'ta bir köy lokantasında Gluck ve Piccinni taraftarlarının Menüet temposunda olmasına karşın 
(Bauernstube) çaldığını anlatır. kavgasını izleyen, Sinfoni Concertante gerçek bir Menüete pek benzemeyen 
Mozart, piyanoların ı  göklere çıkardığı (KV279b), Flüt-Arp Konçertosu yapısıyla, adeta özgür bir müzik 



parçası olarak bu unsurları kullanır. 
Girişte törensel bir selam reveransı 
gibi yansıyan akorlardan sonra canlı, 
ya da lirik pasaj larla Si minör, La 
minör gelişimlerden geçen Menüet, 
Trio bölmesinde armonik yapıyı biraz 
engelleyen forte oktavlarla Türk finali 
haber verir gibidir ... 3 .  Bölüm 2/4'1ük 
ölçüde, neşeli (AIIegretto) tempoda 
ve La majör tonda canlı bir tema i le 
başlar. Mozart'ın "al la Turca" (Türk 
tarzı) adını verdigi final parlak bir 
yeniçeri müzigidir. Mozart ta -çogu 
Viyanalı besteciler gibi- kenti iki kez 
kuşatan Türklerden esinlenmiş, o 
çagın Türk stil ine uygun eserler 
yazmıştır. lik kez bu sonatta kullandıgı 
bu stil de, eserin Mozart' ın 1 8  sonatı 
içinde en çok çalınanı olmasına neden 
olmuştur .. . Yazar E. T. Hoffmann' ın 
deyimiyle, "Hiçbir arayışa gerek 
göstermeden, renkli çiçekler arasında 
gümüş parlaklıgıyla süzülen bir ırmak 
gibi" akan ezgi herkesi büyüler. Belki 
de en büyük dezavantajı "çok 
çalınmak" olan bu müzik, zarifligi i le 
Paris zevkine de uyum saglar; egzotik 
La minör ile sert, parlak La majör 
arasında degişerek, Fa diyez minör 
tondaki ilginç orta bölme ile de 
şeytansı bir çekicil ige ulaşır. Insan 
sonda sanki, trompetleri, pikolo 
flütleri, Türk davullarını, zilleri duyar 
gibi olur. (Süre 25') 
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biçiminde Etüdler" başhgıyla basıldı; 
burada 3. ve 9. Etüdler eksikti. 
Schumann'ın ölümünden beş yıl 
sonraki üçüncü baskıda ise i lk basıma 
uyulmuştu. O yıllarda pek 
begeni lmeyen eseri, ilerde bestetinin 
eşi olan piyanist Clara Wieck 
konserlerinde önce hiç çalmamış ve 
Schumann da onu bu konuda haklı 
bulmuş, yalnız Lizst'e çalmasını 
ögütlemiştir. Ancak Schumann'ın 
ölümünden sonra, eser konser 
repertuarındaki yerini kazanmıştır. 
Paganini'nin etkileri hissedilen, 
Chopin ve Debussy etüdlerindeki gibi 
üstün bir piyano teknigi gerektiren 
etüdleriyle, bestetinin en mükemmel 
piyano eseri olan Op. l 3  bir ana 
temayı temel alır. Üzerinde "Temanın 
melodisi bir amatöre aittir" başhgı 
olan motif, Schumann'ın eskiden 
nişanlısı olan Ernestine von Fricken'in 
üvey babası Yüzbaşı Baron von 
Fricken'e aittir. Schumann 4/4'1ük 
ölçüde başlayan bu 1 6  ölçülük temayı 
orkestral renkle, zengin akorlarla 
belirler. Birinci varyasyonda (veya 
etüdte) temanın i lk dört notası açık 
olarak duyurulur. Ikinci varyasyonda 
ise tema baslara geçer. Üçüncüde 
Paganini biçimi virtüoz staccato 
pasajlar, orta seslerdeki melodiyle 
kontrpuan şeklinde birleşir. 
Dördüncü ise şiddetli, kanon 
tarzındaki akorlarla belirginleşir. 

----------------i Beşinci, Mendelssohn'u andıran bir 
Schumann: Senfonik Etüdler, Op. l 3  

Scherzando havasındadır. Altıncıda, 
Robert Schumann, 1 834 yılında tema yine egemen duruma geçer. 
yazmaya başlayarak 1 837'de Yedincide ise, temanın i lk notaları 
yayınladıgı ve genç Ingiliz besteci parlak Mi majör tonda fanfar şeklinde 
William Sterndale Bennet'e ithaf ettigi işlenir. Sekizinci, Barok çag 
Senfonik Etüdler başlıklı eserinde uvertürlerini andıran, Bach benzeri 
etüd ve· varyasyon formlarının en törensel ve güçlü bir çoksesli l ikle, 
güzel ve ideal şekildeki uyumunu trillerle sergilenir; burada temanın 
saglamıştır. Varyasyon formu, 1 9. yedinci ve sekizinci ölçülerinden 
yüzyıl romantik piyano müziginin al ınan notalar önemli bir rol oynar. 
önemli bir unsuru olmuş, Schumann Onu izleyen parlak, Scherzo'vari 
da sonat formundan daha serbest dokuzuncu etüd, Mendelssohn'un 
olan bu biçimi degerlendirmiş ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nın finalini 
piyano edebiyatının belli başlı standart anımsatır. Onuncuda tema, parıltıh, 
eserlerinden birini yaratmıştır. Op. l 3  romantik akor dizileriyle adeta 
numaralı eser çeşitli başlıklar çözülür. Onbirinci ise Chopin'i 
taşımıştır. lik başhgı "Fiorestan ve andıran l irik  bir yapıdadır. En sonda, 
Eusebius tarafından yazılan orkestra enerjik bir şekilde i lerleyen Rondo 
karakterinde Etüdler" olan ve biçimindeki finalde ise, eserin ithaf 
1 837'deki ilk baskısında " 1 2  Senfonik edildigi Ingiliz besteciyi anmak için 
Etüd" olarak yayınlanan eser, ikinci Schumann, H. Marschner'in bir 
kez on parça olarak "Varyasyon operasından "Ey Gururlu Ingiltere, 

Memnun Ol!" adlı başlıklı motifi 
alarak degerlendirmiştir. (Süre 24') 

Schumann: S Senfon ik  Etüd 

Schumann'ın bir kaç ay nişanlı kaldıgı 
E. von Fricken'in babahgı iyi bir flütist 
olmasına karşın başarısız bir 
besteciydi. Onun, müstakbel damadı 
Schumann'a gösterdigi ve fikrini 
sordugu tema ve birkaç varyasyon 
mükemmel olmaktan uzaktı; hele 
varyasyonları hiç begenmeyen 
Schumann onu üzmeden bazı ögütler 
vermek, yol göstermek istedi .  
Böylece bu matem marşını anımsatan 
Do diyez minör tondaki temayı 
düzelterek, çeşitli varyasyonlada 
işledi: Tema ve varyasyonların 
onikisini biraraya getirerek 
Op. 1 3  Senfonik Etüdler'i 
oluştururken diger beş varyasyonu bu 
esere dahil etmedi. Ancak 
Schumann'ın ölümünden sonra, 
Brahms'ın ögüdüyle bu beş varyasyon 
Opus numarası taşımadan (Opus 
posthume olarak) Clara Wieck 
tarafından düzetiidi ve 1 873'de 
yayınlandı. Eskiden digerleri arasında 
çalınan bu varyasyonlar "Variation 
Posthume 1, ll, l l l ,  IV, V" olarak 
adlandırı l ır ve günümüzde bazan 
birkaçı Op. l 3  Senfonik Etüdler i le 
birlikte, bazan da ayrı çalınır. 
Op. l 3 'ü önce begenmeyen, ancak 
sonra kocasının en sevdigi eseri 
olarak, onun, eski nişanlısının 
babaligının teması üzerine yazıldıgını 
bilmeden sık sık çalması ve onun 
eserine katmadıgı bu beş varyasyonu 
da elden geçirerek yayınlaması Clara 
Wieck'in hayatında kaderin garip bir 
tecellisidir. 
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ARCHI DELLA SCALA 

Il AELLI 
Katkılarmdan dolayı TÜRK PiRELLI LASTiKLERİ A . Ş. ne teıekkıir ederiz. 
We are grateful to TÜRK PiRELLI LASTiKLERI A.Ş. for their contributions. 

PIERO TOSO, I .  keman ve solist leader and solo violin 

DANIELA DESSI, soprano 

Pietro Locatelli ( 1695-1 764) 
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Giriş Müzi�i. Sol Majör Op.4 No.4 
Inrroducrion for Srrings and Harpsichord in G Major, Op.4 No.4 

A llegro · A ndante · Presto 

Pietro Locatelli 
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Giriş Müzi�i. Re Majör Op.4 No. l 
Inrroduction for Strings and Harpsichord in D Major, Op.4 No. 1 

A llegro · Allegro · Presto 

Tomaso Albinoni ( 167 1 - 1 750) 
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Sonat, Sol Minör Op.2 No.6 
Sonara for Srrings and Harpsichord in G Minor, Op. 2  No.6 

Adagio · A llegro · Largo · Allegro 

Georg Friederick Haendel ( 1 685- 1 7 59) 
Rinaldo Operasından Arya "Lascia ch ' io pianga" Aria from Rinaldo 

Georg Friederick Haendel 
Jül Sezar Operasından Arya "Se pieta di me non senti" Aria from Giulio Cesare 

Giovanni Battista Pergolesi ( 1 7 1 0-1 736) 
Hadrian Suriye'de Operasından Arya "Splenda per voi sereno" Aria from Adriano in Siria 

Ara lntermission 

Giuseppe Tartini ( 1 692-1 770) 
Keman, Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, La Majör (D.96) 

Concerro for Violin, Strings and Harpsichord in A Major (0.96) 

A llegro · Adagio · Presto 

Antonio Vivaldi ( 1678-1 74 1 )  
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, La Majör 

Concerro for Strings and Harpsichord in A Major 

(FXI-4 1 RV 158 1 P 235 1 M 8) 
A /legro mo/to · A ndante · A llegro 

A ntonio V ivaldi 
Beyazıd Operasından Arya "Spoza son disprezzata" (RV 703) Aria from Bajazet 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 791 )  
Don Giovanni Operasından Arya "Ah, fuggi il traditor" Aria from Don Giovanni 

Antonio Salieri ( 1 750-1 825) 
Les Danaides Operasından Arya "Foudre Barbare" Aria from Les Danaides 

29.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7.00 pm 

• 
Topluluğun nakliyesi IT AL YAN KÜLTÜR MERKEZi, İstanbul tarafından sağlanmıttır. 

Transportation by courtesy of THE /TALI AN CULTURE CENTRE in Istanbul 

DANIELA DESSI 

• Cenova'da do�an Daniela Dessi, 
Parma Konservatuarı ile Siena 
Chigiana Akademisi'nde şan ve 
piyano e�itimi gördü. 1 980'de RAl 
tarafından düzenlenen uluslararası 
yarışmada birinci olduktan sonra 
verdi�i konserlerde Verdi'nin 
Requiem, Ressini'nin Stabat Mater 
ve Petite Messe Solennelle, Haydn'ın 
Mevsimler gibi eserlerinde soprano 
partilerini yorumladı. Avrupa'nın en 
önemli müzik merkezlerinin yanı sıra 
Moskova, St. Petersburg ve 
Tokyo'da konserler verdi. 
Savona'daki L'Opera Giocoso'da 
Pergelesi'nin La Serva Padrona 
(Hanım Olan Hizmetçi) operasıyla 
ile ilk kez sahneye çıkan Dessi, 
Monteverdi'den Prokofıev'e kadar, 
60 eserden oluşan repertuarıyla, 
özellikle Mozart ve Verdi 
karakterlerinin yorumuyla ün 
kazandı. Figaro'nun Dü�ünü'nde 
Kontes, Mi lane-La Scala'da Riccardo 
Muti'nin yönetti�i Cosi Fan Tutte'de 
Fiordi l igi, Floransa- Teatre 
Comunale'de Zubin Mehta 
yönetiminde Don Giovanni'de 
Donna Elvira ve 1 992'de Salzburg 
Festivali'nde La Clemenza di Tito'da 
Vitellia'yı seslendirdi. Verdi 
repertuarında, Placido Demingo ile 
beraber rol aldı�ı Otello'da 
Desdemona'yı canlandırdı, Viyana 
Devlet Operası'nda da Simon 
Boccanegra ve Don Carlos'da 



Claudio Abbado ile çalıştı. l 992'de 
ayrıca, Muti'nin yönettigi Philadelphia 
Orkestrası eşliginde Luciano 
Pavarotti ile Palyaço operasındaki 
Nedda rolüyle ABD'de ilk kez 
sahneye çıktı. Rejisini Franco 
Zeffırelli'nin yaptıgı, Riccardo 
Mutti'nin yönettigi ve Luciano 
Pavarotti'nin başrolü oynadıgı Don 
Carlos'un yeni prodüksiyonunda 
Elisabetta di Valois rolüyle T eatro 
alla Scala'nın 1 992/93 sezonunu açtı. 
1 993'te Roma'da Teatro 
deii'Opera'da ll Trovatore'de 
Leonora'yı, La Scala'da Riccardo 
Muti'nin yönettigi Falstaff'da Alice ile 
sahneye çıktı; Boston'da Seiji 
Ozawa'nın yönettigi Falstaff'ın 
konser yorumunda söyledi. 
1 994'teki önemli çalışmaları ise 
Amsterdam ve Parma T eatro 
Reggio'da Riccardo Chailly 
yönetiminde Falstaff, Zürih Operası 
ile Arena di Verona'da Placido 
Domingo ile Otello'da Desdemona, 
Zürih Operası'nda L'Amico Fritz 
(Arkadaş Fritz), Monaco'da Gianluigi 
Gelmetti yönetiminde Rossini'nin 
Stabat Mater, Tokyo'da Suntory 
Hall'da La Traviata'da Violetta rolü 
oldu. 1 995'te New York'ta 
Metropolitan Operası'nın Palyaço ile 
açılışını yapan Dessi, Cenova'da 
Teatro Carlo Felice'de Gianluigi 
Gelmetti yönetiminde Figaro'nun 
Dügünü'nde Kontes'i, Umberto 
Giordano'nun La Cena delle 
Beffe'sinde Ginevra'yı seslendirdi; 
Milano La Scala'da Falstaff'ta rol aldı. 
Aynı yıl Pesaro Rossini Opera 
Festivali'nde Gianluigi Gelmetti'nin 
yönettigi Giyom Tel'de Matilda'yı, · 

Zürih Operasın'da Hoffmann'ın 
Masal ları'nda Antonia'yı canlandırdı; 
yılı San Francisco Operası'nda Don 
Giovanni'de Donna Elvira rolüyle 
kapattı. Daniela Dessi'nin 1 996'daki 
etkinlikleri arasında Zürih'te 
Hoffmann'ın Masalları ve La Cena 
delle Beffe, Verona'da Teatro 
Filarmonica'da Les Danaides'in bir 
prodüksiyonu, Roma Operası'nda 
Simon Boccanegra, ama hepsinden 
önemlisi iki açılıştaki, Zürih 
Operası'nda Andrea Chenier'de 
Maddalena di Coigny ve T eatro 
Comunale di Firenze'de Madame 
Butterfly rolleri bulunmaktadır. 
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Daniela Dessi'nin doldurdugu diskler 
arasında Poppaea'nın Taç Giymesi, 
Ernani'de Elvira, G ianluigi Gelmetti 
yönetiminde La Boheme'de Mimi, 
Riccardo Muti'nin yönettigi 
Rigoletto'da Gilda; yine Riccardo 
Muti ile Scala'da Luciano Pavarotti 
i le birl ikte Verdi'nin Don 
Carlos'unda Elisabetta, Palyaço ve 
Falstaff'da Alice, Bologna Comunale 
Tiyatrosu Orkestra ve Korosu ile, 
Riccardo Chailly yönetiminde 
Rossini 'nin Messe Solennelle'i yer 
almaktadır. 

• Daniela Dessi was born in Genoa and 

studied singing and piano at the Parma 

Conservatoire and the Chigiana 

Academy in Siena. She won the fırst 

prize at the RAl international 

competition in 1 980 and began by 

singing the soprano parts in such works 

as Verdi's Requiem, Haydn's The 

Seasons and Rossini's Stabat Mater and 

Petite Messe Solennelle. She has 

appeared in most of the major concert 

halis in Europe as well as in Moscow, 

St. Petersburg and Tokyo. She made 

her operatic debut at L'Opera Giocoso 

in Savona with Pergolesi's La Serva 

Padrona. Daniela Dessi, with her large 

repertoire of some 60 works ranging 

from Monteverdi to Prokofıev, has 

gained particular fame with her 

interpretation of characters in Mozart 

and Verdi operas. She has appeared as 

the Contessa in Le Nozze di Figaro, 

Fiordiligi in Cosi Fan Tutte at the La 

Scala Milan under Riccardo Muti,  

Donna Elvira in Don Giovanni under 

Zubin Mehta at the Teatro Comunale 

in Florence and � Vitellia in La 
Clemenza di Tito at the 1 992 Salzburg 

Festival. As for her Verdi repertoire, 

she sang Desdemona in Otello with 

Placido Domingo, and appeared in 

Simon Boccanegra and Don Carlos 

under Claudio Abbado at the Vienna 

Staatsoper. In 1 992 she appeared for 

the fırst time in the US as Nedda in I 

Pagliacci with Luciano Pavarotti and 

the Philadelphia Orchestra under Muti. 

She appeared with Luciano Pavarotti at 

the 1 992/93 opening of the Teatro alla 

Scala as Elisabetta di  Valois in Don 

Carlos in a production directed by 

Franco Zeffırelli and conducted by 

Riccardo Mutti. In 1 993 she appeared 

as Leonora in Il Trovatore at the Teatro 

dell'Opera in Rome and as Atice in 

Falstaff conducted by Riccardo Muti at 

La Scala Milan. She also performed i n  a 

concert version of Falstaff conducted by 

Sei j i  Ozawa in Boston. Her 1 994 

appearances included Falstaff in  

Amsterdam and at the Teatro Reggio 

in Parma with R iccardo Chailly, as 

Desdemona in Otello with Placido 

Domingo at the Zurich Opera and the 

Arena di Verona, in L'Amico Fritz, 

again at the Zurich Opera, in Rossini's 

Stabat Mater conducted by Gianluigi 

Gelmetti in Monaco and as Violetta in 

La Traviata at the Suntory Hall i n  

Tokyo. In 1 99 5 ,  she opened the season 

at the Metropolitan Opera New York 

with I Pagliacci, appeared as Contessa 

in Le Nozze di Figaro under Gianluigi 

Gelmetti at the Teatro Carlo Felice, 

Genoa and as Ginevra in Umberto 

Giordano's opera La Cena delle Beffe. 

She performed in Falstaff at La Scala, as 

Matilda in Guillaume Teli under 

Gianluigi Gelmetti at the Pesaro 

Rossini Opera Festival and as Antonia 

in Les Contes d'Hoffmann at the 

Zurich Opera. Her last role in 1 995 

was Donna Elvira i n  Don Giovanni at  

the San Francisco Opera. Operas in  

which Daniela Dessi wi l l  appear in  

1 996 include Les Contes d'Hoffmann 

and La Cena delle Beffe at the Zurich 

Opera, Les Danaides at the Teatro 

Filarmonica in Verona, Simon 

Boccanegra at the Rome Opera, Andrea 

Chenier (Maddalena di Coigny) at the 

Zurich Opera and Madama Butterfly at 

the Teatro Comunale di  Firenze. 

Daniela Dessi ' s  recordings include 

L'incoronazione di  Poppaea, Elvira in 

Ernani, Mimi in La Boberne under 

Gianluigi Gelmetti ,  Gilda in Rigoletto 

under Riccardo Muti;  Elisabetta in Don 

Carlos with Luciano Pavarotti under 

Riccardo Muti, I Pagliacci and Alice in  

Falstaff as well as  in  Rossini 's Messe 

Solonoelle with the orchestra and 

chorus of the Bologna Teatro Comunale 

under Riccardo Chailly. 

Locatelli: 2 Giriş Müzigi 

ltalya'nın Bergamo kentinde dogan, 
1 729'dan beri yerleştigi 
Amsterdam'da ölen Locatelli çagının 
en ünlü keman virtüozlarından biri 



olarak ün yapmış, hatta De 
Blainville'in söyledigi gibi 
"Tünegindeki kanaryayı zevkten aşagı 
düşürecek kadar güzel sonoritesi" i le 
i lgi çekmiştir. Op. l 1 2  Concerto 
Grosso, Op.2 1 2  Flüt Sonatı, 
Paganini'yi etkileyen 1 2  konçerto ve 
24 kaprisi kapsayan Op.3 Keman 
Sanatı (L'Arte del Violino) ve bir çok 
keman sonatı (özell ikle başarılı Op.6) 
yanında "Tiyatro Giriş Müzigi" olarak 
adlandırdıgı "6 lntroduttioni Teatrali" 
(T eatral Entrodüksiyonlar) Op.4 
dizisinin i lk bölümünü oluşturur. 
Op.4'ün ikinci bölümü ise yine yaylı 
çalgılar için altı konçertoyu içerir. 
Tüm eserleri gibi bunlar da 
Amsterdam'da düzeltmen ve 
danışman olarak görev yaptıgı ünlü Le 
CEme (E. Roger-M.Charles Le CEme) 
yayınevinde 1 736'da bası lmıştır. 
Bu programda dinleyeceginiz Sinfonia 
biçimindeki iki giriş müziginden 
(lntroduttione) ilki (No.4) Sol majör 
tonda olup, hızlı-agır-hızlı bölümlere 
ayrılmıştır . . .  Ikinci Giriş Müzigi (No. l )  
ise Re majör tonda, ancak tümüyle 
çabuk tempolardan oluşan hızlı-hızlı
çok hızlı bölümlerden kuruludur. 
Ayrıca Op.4 ikinci bölüm 
konçertolarda, Vivaldi gibi programlı 
müzik başlıkları kullanan Locatel l i 'nin 
1 736'da Prinsengracht Tiyatrosu'nun 
yanındaki evde oturdugu, bu giriş 
müziklerini perde açılmadan önce 
uvertür şeklinde çalınan Sinfonia 
stilinde besteledigi ve konuya uyum 
saglayan tarzda olmasına özen 
gösterdigi bil inmektedir. 

r---------------------------� 
Albinoni: Sonata 

Babası zengin bir kagıt tüccarı olan 
Venedikli besteci Tomaso (Giovanni) 
Albinoni, keman ve şan derslerinden 
sonra müzigi özel bir ugraş olarak 
almış, ki lisede bir müzik görevi 
aramamıştır. Besteci olarak da i lk  
dinsel müzigi pek başarılı 
olmadıgından 50'yi aşkın opera, 40 
solo kantat, sayıları bir ile altı 
arasında degişen çalgılar için 79 
sonata, 59 konçerto, sekiz sinfonia 
yazdı .  Bu eserler yabancı bestecileri 
de etkiledi: Bach onun Op. l 
sonatlarından bazı larını füglerinde 
(BWV946, 950, 95 1 ,  95 1 a) kullandı. 
Op.2'den iki konçertoyu J.G. 
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Walther org için düzenledi. Özellikle 
yaylı çalgılar yazdıgı konçertolar 50 
yıl sonra Quantz'ı etkileyecekti. 
Eserlerinde kurallara uydugu için, 
eleştirmenlerce biraz katı ve kuru, 
ancak armonik inceliklerle parlakl ık 
kazanan besteci olarak tanımlanan 
Albinoni'nin melodi yetenegini kimse 
yadsıyamaz. Her çalgıyı özenli ve ayrı 
ayrı degerlendirişi nedeniyle de ltalya 
dışında da aranılan bir besteci olarak 
soyluların özel eser siparişlerini kabul 
etmiş, pekçok eserini Avrupa 
hükümdarlarına ithaf etmiştir. l l .  
Dünya Savaşı sırasında yıkılan 
Dresden Kitaplıgı'nda bulunan ünlü 
Adagio'su i le günümüzde geniş 
kitlelerce tanınan Albinoni'nin i lk 
eserleri Venedik'te, sonrakiler de 
Amsterdam'da bası lmıştır. 1 700 
yılında Venedik'te basılan Op.2 
eserleri altı sinfonia ve konçertoyu 
(Concerto a Cinque= Birinci keman, 
ikinci keman, viyola, viyolonsel ve 
sürekli bas gibi beş çalgı grubundan 
oluşan Beşli için konçerto) kapsar. 
Albinoni'nin 1 700 yılından önce, kısa 
süre Mantua Dükü Ferdinando Carlo 
di Gonzaga'nın yanında görevli 
oldugunun sanılması belki de 
"Sinfonie e Concerti" adını verdigi bu 
Op.2 eserlerini ona ithaf edişinden 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan 
sinfonialar gibi dört bölümlü olan ve 
Sonata başlıgını taşıyan, agır (Adagio), 
çabuk ( Allegro), agır ve geniş 
(Grave), çabuk (AIIegro) şeklinde 
geleneksel sıralamayla gerçekleşen 6 
numaralısı 1 956'da Sonata başlıgıyla 
tekrar yayınlanmıştır. 

Haendel: Rinaldo Operas ından Arya 

3 1  Oratoryo ve 45 opera besteleyen 
Haendel'in altıncı operası Rinaldo, 
Giacomo Rossi'nin librettosu üzerine 
yazı lmış ve i lk kez Londra'da Queen's 
Theatre'da 24 Şubat I l l i 'de 
sahnelenmiştir. Haendel'in i lk Londra 
ziyareti sırasında iki hafta içinde 
tümünü yazdıgı üç perdelik Rinaldo 
operasının konusu, Tasso'nun 
1 562'de yazdıgı ünlü Gerusalemme 
Liberata (Kurtarılmış Kudüs) 
episodundan alınmıştır. Haçlı seferleri 
sırasında geçen olaylarda genç şövalye 
Rinaldo kutsal ülkeye giden Haçlı 
ordusunun kumandanı Godfrey 

Boui l lon'un kızı Almirena'ya aşık olur. 
Ancak büyücü Armida hem 
Rinaldo'yu büyüler, hem de 
Almirena'yı kendi sihirli bahçesine 
kaçırır. Almira'nın burada acısını di le 
getirdigi "Lascia chio pianga" adlı -
operanın ikinci perdesinde yer alan
arya en ünlü bölümüdür ve Barbara 
Streisand'dan Jose Carreras'a kadar 
ünlü şarkıcılar, hatta Viyana çocuk 
korosu tarafından bile plaga 
doldurulmuştur .. . Opera ilk kez 
oynandıgı zaman Londra'da çok 
büyük ilgi görmüş, 1 5  gece dolu gişe 
sahnelendiginde büyülü bahçeyi 
canlandırmak için gerçek kuşlar 
kullanılmıştı .... 

Haendel: Jül Sezar Operasından Arya 

Haendel'in onaltıncı operası ise, 
Giacomo Francesco Bussani'den 
Nicolo Haydn'ın Ingilizeeye çevirdigi 
l ibretto üzerine 1 724'de besteledigi 
Jül Sezar Mısır'da (Giulio Cesare in 
Egitto) adlı üç perdelik operadır. l ık 
kez 20 Şubat 1 724'de Londra'da 
King's Theatre'da sahnelenen ve ünlü 
ltalyan kastrat alto Senesino 
(Francesco Bernardi) ile büyük başarı 
kazanan operanın konusu M.Ö 48 
yılında Mısır'da, Nil ırmagı kıyılarında 
geçer. Mısır'a muzaffer şekilde giren 
ve kendisine Kral Pompeius'un başı 
sunulan Romalı general Jül Sezar'ın 
önünde herkes egilmekte, merhamet 
dilemektedir. l l .  Perdede 
Ptolemeus'un kızkardeşi 
Kleopatra'nın sarayında Sezar, kraliçe 
olmak isteyen bu güzel kadınla 
konuşurken, kendisini öldürmek 
isteyen bir kati lden suya atlayarak 
kurtulur. Öldügü sanılınca kral olmak 
isteyen Ptolemeus, Pompeius'un dul 
eşine olan aşkını bel irtir. Ancak kralın 



hareminde kapalı olan dul 
Cornelia'nın acısı büyüktür: "Se pieta 
di me non senti" 
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çabuk-agır-çabuk şemasına göre 
düzenlenmiştir. Yine bu şemaya 
uygun olan La majör konçertosunda 
agır (Adagio) tempodaki bölüm, ----------------------------� orkestranın çok hafif eşliginde solo 

Pergolesi: Hadrian Suriye'de 
Operasından Arya kemanın duygulu ve hüzünlü 

----------------------------� anlatımıyla süslenen karşıt 
26 yaşında ölen Pergelesi'nin 
dördüncü operası, ölümünden iki yıl 
önce Pietro Metastasio'nun librettosu 
üzerine yazdıgı Hadrian Suriye'de 
(Adriano in Siria) adlı eseridir. 
Napeli'de 25 Ekim 1 734'de San 
Bartolomeo Tiyatrosu'nda, lspanyol 
kraliçesinin dogum günü nedeniyle 
sahnelenen bu operada orkestraya 
çok daha önem veri lmiş, özellikle ilgi 
çeken bir Sinfonia'dan sonra konu, 
birbirini izleyen resitatif ve aryalarla 
anlatılmıştır. Operanın en tanınmış 
aryası, sopranonun "Splenda per voi 
sereno" sözleriyle başlayan aryasıdır. 

T artin i: Keman Konçertosu 

Önce aile zoruyla papaz olması 
istenilen, ancak kemana olan aşkı 
nedeniyle 1 8  yaşında hukuk 
ögrenimini de bırakan ltalyan virtüoz 
ve besteci Guiseppe Tartini, iki yıl bir 
manastırda kemanda ustalaştıktan 
sonra Bohemyalı Bohuslav 
Çernokorski' den kompozisyon 
dersleri almış, önce Aneona 
Operasında çalışmış, sonra da 
1 72 1  'de Padova San Antonio 
kilisesine birinci kemancı ve şef olarak 
atanmıştır. Bir ara Prag'da oturan ve 
saglıgı bozulan Tartini'nin, çogu 
haberi olmadan pekçok keman 
konçertosu yayınlamıştır. Veracini'yi 
dinledikten sonra kemanda çok 
ustalaşan, yay kullanımı bugün bile 
örnek gösterilen Tartini, -müzik 
uzmanı Dounias'ın 1 935'teki 
kataloguna göre- 1 35 keman 
konçertosu, l l  Sinfonia, 40 Trio 
Sonat, sürekli bas eşliginde 1 75 
keman sonatı ve 30 solo keman 
sonatı bestelemiştir. Çogu 
Amsterdam'da ünlü Le Cene 
yayınevince 1 728- 1 740 yılları arasında 
yayınlanan keman konçertoları 
Dounias düzenine göre Do'dan 
başlayan tonaliteye göre sıralanmıştır. 
La Majör Keman Konçertosu da D. 
96 numarasını taşır. Tartini'nin 
konçertoları da genellikle Vivaldi gibi 

tonalitededir. La majör tonda olan ilk 
ve son bölümler ise standart biçimde 
dört güçlü ve canlı tutti nakarat 
(ritornello) bölmesini içerir ve yogun 
solo pasaj larla kemancıya ustaligını 
gösterme olanagını saglar. (Süre 1 6') 

V ivaldi: Konçerto La Majör 

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) katı labilecegi 
biçimde, yaylı çalgılar ve klavsen eşligi 
(basso continuo-sürekli bas) için 
bestelenmiştir. O çaglarda Concerto 
Grosso stili artık oturmuştu, ama 
Vivaldi bu formun içerigini geliştirdi. 
Tuttinin nakarat gibi tekrarı halinde 
(Tutti ritornel), başka tona aktanmını 
(transposition) öngördü; parlak 
pasajlarla, ilginç fikirlerle süsledi. 
Concerto Grosso stilinde, yani hiçbir 
çalgının ön plana geçmedigi bu 
türdeki La Majör Konçerto'da da tüm 
bu özellikler görülür. Canlı bir tutti 
i le başlayan ve kemanların arpejleri i le 
gelişen 4/4'1ük ölçüdeki, La majör 
tonda ve çok neşeli tempodaki 1 .  
Bölümde (AIIegro molto) hiçbir 
çalgın ın 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 i le ilk bölüme 
karşıtlık oluşturur. Kemanın 
duyurdugu duygulu ve içten melodi, 
başta klavsen olmak üzere diger 
çalgılarca desteklenir. Agır tempodaki 
bas yayl ı ların hafif eşligi düşüneeli 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 
başarı l ıdır. Sıkıcı olmadan, çok ölçülü, 
ekonomik tutti lerle gelişen bölüm, 
sıcakkanlı anlatımla sona erer. 
(Süre 8') 

V ivaldi: Beyazıd O perasından Arya 

Osmanlı lmparatorlugu'nun Avrupa 
seferleri ile etkiledigi besteciler 
arasında Vivaldi de vardır. O da 
Türklerle i lgi l i  olaylara yakınl ık 
duymuş, bu konuda eserler yazmıştır. 
Eski bestecilerden Egidio Duni'den 
Haendel'e ve çagdaş Çek bestecisi Jan 
Cikker'e kadar birçok sanatçı gibi 
Vivaldi de, özellikle Sultan Beyazıt'ı 
konu alan bir opera yazmıştır. A. 
Piovene'nin l ibrettosu üzerine 1 735 
Verona karnavalı iç in hazırlanan 
Bajazet operasını çagın ünlü kastrat 
şarkıcısı Farinelli, (Carlo Broschi 
"Farinello" 1 705- 1 782) için 
bestelemiştir. Operada Ankara 
savaşında Timurlenk'e esir düşen 
Beyazıt ve ailesinin acıları ile 
Beyazıt'ın  kızın ın aşkı ele al ınır. 
"Sposa, son disprezzata" (Hor 
görülen evli kadın) başlıklı dramatik 
aryada da bu hüzün dile 
getirilmektedir. Vivaldi bu konuyu 
çok daha önce Tamerlano 
(Timurlenk) adıyla, Pieta'da 
bestelemiştir; ancak bu notalar 
kayıptır. Vivaldi'nin, bu konunun yine 
güncelleşmesinden ve Haendel'in 
Londra'da 1 724'te Tamerlano, 
Porpera'nın Dresden'de 1 730'da yine 
aynı adla besteledigi operalarından 
sonra, aynı malzemeyi 1 735'te tekrar 
degerlendirdigi sanılmaktadır. 

Mozart: Don Giovanni 
Operasından Arya 

Uvertürü ancak Prag'taki 29 Ekim 
1 787 günkü ilk temsi l inden önceki 
gece tamamlanan ve Don Juan'ın 



çapkınlıklarını konu alan iki perdelik 
Don Giovanni operasını Mozart, 
lorenzo da Ponte'nin l ibrettosu 
üzerine bestelemiştir. 1 7. yüzyıl 
ortalarında Ispanya'nın Sevil kentinde 
Don Giovanni, 1 . Perdenin üçüncü 
sahnesinde köylü kızı Zerlina'yı 
baştan çıkarmak isterken, eski 
sevgi lisi Donna Elvira gelir ve kıza, bu 
hain adamdan kaçıp kurtulmasını 
söyler: "Ah, fuggi i l  traditor". 

Salieri: les Danaides 
Operasından Arya 

Verona yakınlarında dogan, ilk müzik 
derslerini agabeyisinden alan ltalyan 
besteci Antonio Salieri'yi zengin bir 
sanatsever destekleyerek onun 
Venedik'te Pescetti ve Pacini'nin 
ögrencisi olmasını saglamış; o arada 
Viyanalı besteci Gassmann'ın ilgisini 
çeken 1 6  yaşındaki genç müzikçi 
onunla Viyana'ya giderek müzik 
yaşamını orada sürdürmüştür. 
Gassmann ölünce 1 774'de -24 
yaşında- onun yerine saray 
besteciligine atanmış, Gluck'un 
gözetiminde onun üslubunu izlemiştir. 
Iki Senfoni, iki piyano 
konçertosundan başka flüt-obua 
konçertosu, org konçertosu gib 
orkestra eserleri yazan Salieri altı 
Mes, 1 1 kantat, dört oratoryo, dört 
Te Deum ve 39 opera bestelemiştir. 
Bencil l igi yanında Beethoven'in 
ögretmeni olarak da tanınan, 
Schubert ve Liszt'e de ders veren 
Salieri'nin les Danaides operası, onun 
en önemli eseri olarak kabul 
edilmektedir. Gluck, Salieri'nin Paris 
Academie de Musique için bir opera 
yazmasını önererek eserin siparişini 
saglamış, les Danaides 26 Nisan 
1 784'de Paris Operasındaki 
temsilinde çok büyük başarı 
kazanmıştır. Ancak, Fransa kraliçesi 
onuruna verilen bu temsilde Salieri, 
yalnızca Gluck'un yardımcısı olarak 
ilan edilmiş, Salieri'nin eserin bestecisi 
oldugu çok sonra açıklanmıştır. 
Dramatik anlatımıyla romantik 
çagların habercisi olarak nitelenen les 
Danaides operası, Ranieri de 
Calzabigi'nin ltalyanca l ibrettosunun 
Lde Roullet ve l. T. Tschudy'nin 
Fransızca uygulaması üzerine 
bestelemiştir. Konusunu Yunan 
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mitolojisindeki efsanevi Argos kıralı 
Danaos'un kızları Danaid'lerden alan 
operada 50 Danaid kızı, evlenecekleri 
gece müstakbel kocalarını -babaların ın 
emriyle- bogazlarlar; bunlardan 
yalnızca biri, Hipermestra sevgil i  
kocası linkeus'un kaçmasını saglar. 
Sonunda linkeus herkesin intikamını 
alır: Şimşeklerle Danaos'un sarayı 
mahvalurken Danaid kızları 
cehennemde, dipsiz küpü su i le 
doldurmaga mahkum olur . . .  Operanın 
en ünlü aryası da "Foudre Barbare" 
(Vahşi Şimşekler) adl ı  soprana 
aryasıdır ... 
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LA SCALA YAYLI ÇALG lLAR TOPLULUGU 

ARCHI DELLA SCALA 

• 
TEKSriLBANK 

Katkrlarmdan dolayr TEKSTILBANK'a /eiekkiir ederiz. 
W e are grateful to TEKSTILBANK for their contributions. 

PIERO TOSO, I .  keman ve solist leader and sola violin 

Vivaldi'ye Saygı Homage to Vivaldi 

Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )  

Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, La Majör 
Concerto for Strings and Harpsichord in A Major 

(FXI-4 1 RV 1 58 1 P 235 1 M 8) 

Allegro molıo . Andante · Allegro 

Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Re Minör 
Concerto for Strings and Harpsichord in D Minor 

(FXI- 1 9  1 RV 127 1 P 280 1 M 1 76) 

A llegro · Largo · A tlegro 

Sinfonia, Sol Majör Sinfonia in G Major 
(FXI-40 1 RV 149 1 P 53 1 M 23 1 )  

Allegro molıo · Adagio · Allegro 

Oorilla in Tempe Operasından Sinfonia Sinfonia from the Opera Darilla i n  Tempe 
(RV 709) 

Ara lntermission 

Mevsimler - Keman için 4 Konçerto, Op.8 
The Four Seasons - 4 Concertos for Violin, Op.S 

1 .  I lkbahar, Mi Majör Spring in E Major: Allegro 1 Largo 1 Allegro 
2.  Yaz, Sol Minör Summer in G Minor: Allegro non molıo 1 Adagio 1 Presto 
3. Sonbahar, Fa Majör Autumn in F Major: A tlegro 1 Adagio mo/to 1 Allegro 

4. Kış, Fa Minör Winter in F Minor: Allegro non molto 1 Largo 1 Allegro 

30.6. 1 996, Aya Irini , 1 9.00 Hagia Ei pm 

Topluluğun nakliyesi /TALYAN KÜLTÜR MERKEZI, Istanbul tarafından sağlanmıpır. 
hamportation by courtesy of THE IT AL/AN CULTURE CENTRE in Istanbul 

LA SCALA YA YU ÇALGlLAR 
TOPLULUGU 

ARCHI DELLA SCALA 

• Milano'daki ünlü opera kurumu La 
Scala'nın müzisyenlerinden oluşan 
topluluk yeni ve şaşırtıcı müzikleriyle 
eleştirmenler tarafından "ender 
güzell ikte" olarak nitelendirilmiştir. 
Barok dönem ile I SOO'Ierin opera 
bestecilerinin eserleri arasında az 
tanınan ve ender yorumlanan, yüksek 
müzikal değere sahip olan eserleri 
araştırmak amacıyla bir araya gelen 
topluluk, din leyenlere çok ilginç ve 
yüksek düzeyde eserler sunmaktadır. 
Bu müziklerin konser sırasında icrası, 
sadece yaylı çalgılar repertuarına 
ilaveten, en ünlü solistlerin 
enstrümanlarını ve en ünlü 
yarumcuların seslerini dinlemeye 
olanak vermektedir. En önemli 
festivaller ve konser salonları bu 
topluluğu düzenli olarak konuk 
etmekte ve topluluğun tüm 
konserleri din leyiciler tarafından 
büyük çoşkuyla karşılanmaktadır. 
Archi della Scala kendi ülkesinde ve 
Avrupa'daki normal konser 
etkinl iklerinin yanı s ıra Çin'e bir 
turnesi yapmış ve Pekin, Şanghay, 
Xian, Hangchow ve Kanton'da 8 
konser vermiştir. Teatro alla Scala ve 
bir grup ltalyan müzisyenin bu 
ülkedeki i lk turnesi büyük başarı 
kazanmış ve Sony tarafından CD 
kaydı yapılmıştır. Topluluk ayrıca 
1 995'te, yöneticisi ve birinci solo 
kemancısı Piero T oso önderliğinde 
üçüncü kez Japonya'ya giderek 20 
konserl ik uzun bir turne 
gerçekleştirmiştir. Archi della Scala 
önümüzdeki yıllar için Amerika 
Birleşik Devletleri, Güney Amerika, 
Japonya, Avustralya, Kore ve Güney 
Afrika'dan davetler almıştır. 

• The Archi della Scala, composed of 

musicians belonging to the renowned 

ltalian opera house Teacra della Scala, 

has been acclaimed by the critics for 

the rare beauty of their style and 



interpretation. The aim of the ensemble 

has been to seek out tesser known 

works of high m us i cal value by 

compasers of the baroque period and 

opera compasers of the 1 800's, and to 

present them in concerts characterised 

by the exceptional incerest of the ir 

programmes. The ensemble, in 

addition to rheir own string repertoire, 

invires renowned insrrumentalists and 

singers ro perform as soloisrs in rheir 

concerts. Archi della Scala has played in 

many international festivals as well as 

in major concerrs halis throughout the 

world. 

In addition to regular concerrs in rheir 

own country and in other European 

centres, the Archi della Scala has 

recenrly given eighr concerrs in China, 

performing in Bei j ing,  Shanghai, Xian, 

Hangchow and Canron. This tour, the 

fırst to be made to this country by the 

Tearro alla Scala accompanied by other 

Ira! ian musicians, was a great success 

and was recorded on CD by Sony. In 

1 99 5  the Ensemble made its  third 

concerr tour to )apan, giving 20 concerts 

wirh rheir director and solo violinisr 

Piero Toso.The Archi del la Scala has 

been invired to give furure concerrs in 

Non h and South Arneri ca, )apan, 

Australia, Korea and to South Africa. 

1 24 
Vivaldi, Tartini  ve Albinoni'nin 
sonatlarının yanısıra diger barok 
bestecilerin eserlerinin kayıtlarını 
yaptı. ltalya'nın önemli dörtlüleri 
arasında yer alan ll Quartetto'yu 
kurdu.  Halen Padova 
Konservatuarı'nda ders veren Piero 
T oso, 1 660 yapımı Amati bir 
kemanla çalmaktadır. 

• Piero Toso srudied violin at the 

Milan Conservatoire wirh Luigi Ferro, 

one of the most distinguished masters 

of the Ira! ian violin school and 

renowned for his interpretation of 

Vivaldi's works with the I Virruosi di 

Roma, founded by Renato Fasano. 

From 1 962 to 1 982 he was a member 

of I Solisri Yeneri conducred by 

Claudio Scimone. He has recorded 

sonatas by Vivaldi, Tartini  and 

Albinoni as well as works by other 

baroque composers. He is the founder 

of the string guarret I l  Quarrerto, 

which is considered as one of the best 

ensembles in i ts field. Piero Toso 

reaches at the Padova Conservatoire 

and plays on an Arnari violin dared 

L 660. 

bu Re Minör Konçerto'nun el 
yazması T orino' da Bibloteca 
Nazionale'de (Ulusal Kitaplık) 
bulunmaktadır. Yine alışıldıgı gibi, 
çabuk-agır-çabuk şemasına uygun 
olarak yazılan konçertonun 1 .  Bölümü 
4/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro) 
tempoda, Re minör tonda, canlı 
tremololarla başlar ve bu özel ligini 
sürdürür . . .  2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, 
agır (Largo) tempoda ve duygulu bir 
anlatımdadır. Klavsenin agır ve geri 
planda kalan akorlarına orkestra da 
katılır; ezgiyi birinci kemanlar 
duyurur .. . 3 .  Bölüm 6/S' Iik ölçüde, 
yine Re minör tonda ve neşeli, canlı 
(AIIegro) tempoda, Konçerto Grosso 
özell iklerini sergileyerek eseri sona 
ulaştırır. (Süre 5') 

V ivaldi: Sinfonia, Sol Majör 

Vivaldi'nin birinci keman, ikinci 
keman, viyola, viyolonselden oluşan 
dört partil i  yaylı çalgılar ve sürekli bas 
(basso continuo) için yazdıgı 
Konçerto ve Sinfonia'ların sayısı 60'ı 
bulur. Bunlarda yine kemana, zaman 
zaman güç görevler veren, ancak çok 
daha uyumlu bir orkestra yapısını 

�-------------------------4 
Vivaldi: Konçerto, La Majör gözeten Vivaldi'nin bu eserlerinin 

ı---------------------------j çogu Amsterdam' da 1 729-30 
Bkz: La Scala Yaylı Çalgılar Toplu yıllarında yayınlanmıştır. Bunların 

PIERO TOSO 
29.6. 1 996 Konseri, sayfa 1 2 1 .  arasında sayısı yirmiyi bulan 

l.::-::::--:---::::-;---------4----------------l Sinfonia'lar, eski opera uvertürü 
• Piero Toso Mi lano stilindedir ve çogunun da, büyük bir Vivaldi: Konçerto, Re Minör 
Konservatuarı'nda, ltalyan keman ı---------------� olası l ıkla dramatik eserler için 
ekolünün büyük ustalarından biri Vivaldi'nin SOO'e yakın konçertosu bestelendigi sanılmaktadır. Bu 
olan ve Renato Fasano'nun kurdugu içinden, 350'si bir solo çalgı ve yaylı eserlerinden bazıları Concert Sinfonia 
Roma Virtüozları toplulugunda çalgılar için yazılmıştır. Tabii bunların (Konçertomsu Sinfonia), bazıları da 
olaganüstü Vivaldi yorumuyla tanınan içinde en başta, sayısı 230'u geçen Sinfonia da Chiesa (Kilise Sinfoniası) 
Luigi Ferro i le egitim gördü. 1 962-82 keman konçertoları yer alır. Tüm olarak adlandırılmıştır. Vivaldi Sol 
yı l ları arasında, Claudio Scimone'nin konçertoların Concerto, Sinfonia ve majör tonunda dört tane Sinfonia 
yönettigi Venedik Solistleri ile çalıştı. Concerto Ripieni adlarını taşıyan 60 yazmıştır. RV 1 49 numarasını taşıyan 

kadarı da önemli bir yer tutar. Bu Sol Majör Sinfonia'nın 1 .  Bölümü, 
"Solistsiz Yaylı Çalgılar Konçertoları" opera sti lindeki Sinfonia'ların o 
adını verebilecegimiz eserler, stil zamana uygun şekildeki parlak 
olarak eski opera Sinfonia'larını girişiyle başlar. 4/4'1ük ölçüde ve 
anımsatır. Vivaldi, o çaglarda artık son oldukça neşeli (AIIegro molto) 
formunu alan Concerto Grosso tempoda bir opera uvertürü gibi ilgi 
stilinin içerigini geliştirmiş; birlikte çekicidir . . .  3/4' 1ük ölçüde, Sol minör 
çalış, Tutti'nin nakarat gibi tekrarı tonda kısa ve agır (Largo) tempodaki 
halinde (Tutti ritornel) başka 2. Bölüm ise canlı fınale bir geçiş 
tonalitelere geçmiş; parlak pasajlarla, görevi görürken, birinci kemanın 
ilginç fıkirlerle süslenmiştir. Vivaldi'nin ezgisel yorumu i le süslenir .. . 3/S'Iik 
Re minör tonalitede yazdıgı bu ölçüdeki onaltı l ık notalarla inip-çıkan, 
türdeki -yaylıçalgılar için konçerto, ya trillerle desteklenen neşeli (AI Iegro) 
da Sinfonia- eserler arasında yer alan tempodaki 3. Bölüm bir dans havasını 



yansıtır ve genellikle günümüz 
konserlerinin başında yer alan bir 
uvertür biçimdeki Sinfonia'yı sona 
erdirir. (Süre 6') 

--------------------------� 
Vivaldi: 
Oorilla in  Tempe'den Sinfonia 

40 kadar operası bil inen, ancak 
mektuplarında 94 kadar opera 
yazdıgını belirten Antonio Vivaldi, bu 
türdeki birçok eserini digerlerinden 
aldıgı aryalar ve uvertürlerle de 
(Sinfonia) oluşturmuştur. Lucchini'nin 
librettosu üzerine 1 726'da yazdıgı 
Oorilla in Tempe operasından (RV 
709) aryaları 1 739'da L'Oiimpiade 
operasında (RV 725) kullanmış, 
Oorilla in Tempe'nin ön müzigi olan 
Sinfonia'yı 1 730'da tekrar elden 
geçirmiş, yine Lucchini l ibrettosu 
üzerine yazılmış olan Farnace 
operasında degerlendirmiştir. Oorilla 
in Tempe, Vivaldi'nin yirmiüçüncü 
operasıdır ve bestecinin uzun yıllar 
Pieta'da çalıştıgı Venedik'te, San 
Angelo Tiyatrosunda ilk kez 
seslendirmiştir. 

Vivaldi: M evsimler 

Vivaldi'nin besteledigi yüzlerce 
konçerto arasında "Mevsimler" 
başl ıklı solo keman ve yaylı çalgılar 
için konçertoların özel bir yeri 
olmasına bir neden de eserin dört 
mevsimi tasvir etmesine karşın, 
tümüyle bahar havasını 
yansıtmasıdır. Vivaldi eserine 
açıklayıcı olarak Bahar, Yaz, 
Sonbahar ve Kış başlıklı dört de 
sone eklenmiştir. Böylece müzik 
tarihinde i lk kez programlı eser 
yaratan da o olmuştur. Bestecinin 
yazdıgı sanılan bu soneler eserin 
1 72S'de Amsterdam'da La Cene 
yayınevi tarafından basılan ilk 
kopyalarında yer almıştır. Op.S 
olarak numaralanan ve "ll cimento 
dell'armonia e dell'inventione" 
(Armoni ve buluşun denemesi) 
başlıgın ı  taşıyan 1 2  konçertonun ilk 
dördü olan Mevsimler'in her 
konçertosu da bu sonelerle 
i l işki l idir. Hatta bunu kesinleştirmek 
amacıyla Vivaldi, her soneyi harflerle 
işaretiemiş ve bunu da partisyonun 
üzerine işlemiştir. Vivaldi tonalite 
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konusunda da dikkatli davranmış, 
her mevsimi kendine uygun 
tonalitelerle degerlendirmiştir. 
1 .  Konçerto'da BAHAR'ın canl ı l ıgını, 
parlakligını daha iyi belirtmek için 
kemanın en parlak ve aydınl ık 
tonalitesi olan Mi majörü kullanmıştır. 
Bahar'ın 1 .  Bölümü Allegro'da beş 
tutti ve dört solo pasaj vardır. 
Tutti' ler eglenceli köy ezgi lerini 
belirler. Sololar ise kuş cıvıltısını, gök 
gürültüsünü (oktavlarla), şimşekleri 
(tremololarla) ve yine çeşitli kuşları 
canlandırır. Sone şu sözlerle başlar: 
"Baharın gelişini kuşlar neşeyle 
karşılıyor, sevimli şarkılarıyla 
kutluyor. Kaynakların hafif şırıltısı 
duyuluyor. Zefir rüzgarı hafifçe 
esmekte. Sonra hava kara bir 
mantoyla örtülür; şimşek ve 
gökgürültüsü baharı duyurmak ister. 
Ortalık sessizleşince kuşlar yeniden 
sihirli şarkılarına başlar" .. . Baharın 
2. Bölümü Largo'da ikinci keman 
pastoral bir sahne resimler: 
"Çiçeklerle bezenmiş harikulade bir 
çayırda, yaprakların tatlı hışırtısında 
keçi çobanı .yanında sad ık köpegiyle 
sakin yatmaktadır." Bu agır bölümde, 
partisyonda "çok güçlü" çalınması 
istenilen köpek havlamalarını viyola 
canlandırır ... Son bölüm Allegro 
sevimli bir kır dansıdır. "Gaydanın 
şenlikl i sesiyle peri kızları ve çoban 
dans ederek, parlak i lkbaharı şanına 
uygun karşılamaktadır". Ancak 
tonalite bir an parlakligını yitirir; Mi 
minöre dönerse de sonuçta yine aynı 
şenlikli havaya kavuşulur. 
2. Konçerto'da YAZ mevsiminde 
kullanılan Sol minör tonalite, bu 
mevsimin bogucu sıcakligını belirtmek 
için seçilmiştir. Sıcagı anlatan agır 
girişle başlayan ilk bölümde (AI Iegro 
non molto) dört tutti ve üç solo 
pasaj vardır. lik solo guguk kuşunu, 
onu izleyen tuttiler kumru ve sakanın 
ötüşlerini canlandırır. Son tutti ise 
havanın aniden degişerek 
kötüleşmesini yansıtır. Sonenin 
sözleri şöyle: "Yakıcı yaz sıcagında 
çoban ve sürü kavrulur; çarnlar 
tutuşur gibidir. Guguk kuşunun 
çagrısını kumru ve saka cevaplar. 
Hafifçe esen meltemle poyraz yarışır 
birden. Küçük çoban şiddetlenen 
rüzgardan korkarak aglar; sürünün 
gelecegi tehlikededir" ... 2. Bölüm 

Adagio'da ise solo keman, çobanın 
yaklaşan fırtınadan dolayı endişesini 
melankolik şekilde anlatır ... Yaz'ın 
son bölümü Presto'da fırtına 
patlamıştır. "Korkulan dogru 
çıkmıştır: Gök gürlemekte, şimşekler 
çakmakta, yagan dolu ürünü, gururlu 
bugday başaklarını kırmaktadır". 
3. Konçerto SONBAHAR Fa majör 
tondadır. l ik bölüm Allegro, ürünü 
kurtaran köylülerin sevincini anlatır; 
içkiden sarhoş olanların yürüyüşünü 
solo keman akrobatik hareketlerle 
çizer: "Köyde herkes dans ve 
şarkılarla, mutlulukla bereketli ürünü 
kutlamakta ve Baküs'ün içkisini bol 
bol tatmakta, uykuyla bu sevinç sona 
ermektedir" ... 2. Bölümde (Adagio 
molto) "Şarkılar ve danslar bitmiştir. 
Hava sakin ve güzeldir. Ve mevsim 
onları en tatlı uykuya çagırır" ... 3. 
Bölümde (AIIegro) sakin hava birkaç 
klavsen arpej iyle degişir: "Gün 
agırırken avcılar boruları, tüfek ve 
köpekleriyle ava çıkar, kaçan hayvanı 
sürerler. Tüfek ve köpeklerin çılgın 
sesleriden ürken sinirli hayvan 
yaralanır ve güçlükle kaçmayı dener; 
fakat ölür". 
Fa minör tondaki ciddi 4. Konçerto 
KIŞ, belki eserin en sistemli 
canlandırılanıdır. I .Bölüm (AIIegro 
non molto) sogugu anlatan bir tutti 
i le başlar: Buz gibi dondurucu sogukta 
gümüş gibi parlayan karda, buz gibi 
poyraz estiginde herkes ayaklarını 
yere vurur, acı donda dişler 
takırdar" ... 2. Bölüm (Largo), evde 
ocak başındaki rahatı tasvir etmek 
için daha sıcak bir tonda, Mi bemol 
majördedir. Tüm eserin en başarılı 
oldugu kabul edilen bu bölümde 
keman, yagmuru canlandıran diger 
çalgıların onaltılık notalarla 
pizzicatosu eşliginde nefis bir ezgiyi 
duyurur. "Günler sakin ve mutlu ocak 
başında geçer. Dışarda yagmur 
herkesi ıslatırken, buzlar üzerinde 
kayıp düşmernek için birçokları 
dikkatli yürürken" .. . Eserin finalinde 
(AIIegro) herkes yine dışarda, 
soguktadır: "Buzların üzerinde 
yürüyenler, kayanlar sonunda düşer. 
Buzlar kırı l ıncaya kadar tekrar 
denerler. Kapalı kapılar ardında 
lodos, poyraz ve diger bütün 
rüzgarlar yarışır. Işte bu Kış'tır ama 
yine de neşelidir". (Süre 44') 
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ORQUESTA DE VALENCIA 
MANUEL GALDUF, şef conducwr 

lsaac Albeniz ( 1860- 1 909) 
lberia Süiti'nden 2 Bölüm 2 Movemenrs from the lberia Suire 

(Orkestra düzenlemesi Orchesrral arrangemenr by Enrique Fernandez-Arb6s) 

Evocacirfn 
Triana 

Manuel de Fa/la ( 1 876- 1 946) 
El Amor Brujo 

I. I ntroduccion 
2. En la meva 

3 .  Cancion del amor dolido* 
4. El aparecido-Danza del terror 

5.  El circulo magico 
6. A nıedia noche 

7. Danza ri tual del fuego 
8. Escena 

9. Cancion del fuego fatuo* 
1 0. Pantomima 

1 1. Danza del juego del amor* 
1 2. Las campanas del amanecer* 

* Solist: Esperanza Fernandez, soloisr 

Ara Inrermission 

Manuel de Fa/la 
Üç Köşeli Şapka Balesi Müzigi Three Cornered Hat Baller Music 

Süit No. l Suite No. ! 

I ntroduccion y La tarde ( A llegro mosso) 
Danza de la molinera ( Fandango-AIIegro ma non troppo) 

E 1 correg i dor. La s 11vas 
Süit No.2 Suire No.2 

Danza de los vecinos (Seguidilla) 
Danza del nıolinero ( Farruca - Moderato assai) 

Danza fiTJal U ota) 

1 .7. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall,  7.00 pm 

MANU EL GALDUF 

• Liria'da (Valensiyallspanya) doğ.ın 
Manuel Galduf, egitim gördügü 
Valensiya Konservatuarı'nın 
kompozisyon, obua, piyano ve şefl ik 
bölümlerinden 1 964'de mezun oldu. 
1 970'de asistanı oldugu lgor 
Markevitch ile dört yıl çalıştı. 
Avrupa'daki ilk konserini Monte
Cario Ulusal Opera Orkestrası i le 
verdi, bunu lspanyol Radyo-TV 
Senfoni Orkestrası izledi. O tarihten 
itibaren Ispanya'nın önde gelen 
birçok orkestrasını yönetti ve konuk 
şef olarak sıksık Fransa, Almanya 
lsviçre, Polonya, ABD, Japonya, 
Meksika, Porto Riko, Venezüella ve 
Uruguay'da konserler vermektedir. 
Berlin'de yapılan Avrupa Müzigi 
Festivali, Ravello ve Fermo {ltalya), 
Miami (ABD), Alicante Uluslararası 
Müzik Festivali ile Cuenca 
Uluslararası Dini Müzik Festivali'ne 
(Ispanya) davet edildi. 
Bach ve Haendel'den klasik-romantik 
senfonilere ve 20. yüzyıl bestecilerine 
kadar uzanan geniş bir repertuara 
sahip olan Manuel Galduf, Wagner' in 
Uçan Hcllandalı ve Siegfried, 
Beito'nun Mefıstofele, Berlioz'un 
Faust'un Lanetlenmesi, Verdi'nin 
Falstaff, l l  Trovatore ve La Traviata, 
Gluck'un Orfeo ve Öridiçe, 
Stravinski'nin Oedipus Rex, 
Gershwin'in Porgy ve Bess, 
Puccini'nin Madam Butterfly, 
Denizetti'nin Lucia di Lammermoor 
ve Don Pasquale, Martin Soler'in Una 



Cosa Rara ve ll Arbore de Diana gibi 
operalara getirdigi yorum övgüyle 
karşılandı; Amando Blanquer'in "El 
Triomf de Tirant" operasının i lk 
seslendiri l işini gerçekleştirdi. 
Manuel Galdufun yönettigi 
konseriere solist olarak Christian 
Ferras, Josef Suk, lgor Oystrah, lsaac 
Stern, Eugene Sarbu, Natalia Gutman, 
Alexis Weissenberg, Andre Watts, 
lvo Pogorelich, Maria Joao Pires, 
Alicia de Larrocha, Enrique Perez de 
Guzman, Bruno Gelber, Narciso 
Yepes, Nicanor Zabaleta, Maurice 
Andre, Mirella Freni, Renata Scotto, 
T eresa Berganza gibi uluslararası üne 
sahip birçok sanatçı katı ldı. Yaptıgı 
plak ve CD kayıtlarında lspanyol 
bestecilere ve özellikle Valensiya'li 
müzisyenlere öncelik tanıyan Galduf 
lspanyol Radyo-TV, Ispanya Ulusal 
Radyosu, TV-Suisse Romande, Fransız 
Radyosu, Venezüella Televizyonu, 
NHK-Tokyo ve Almanya'da 
Güneybatı Radyosu için birçok 
program yaptı. 
Valensiya ve Sevil konservatuarlarında 
orkestra ve koro şefligi dersleri 
veren, Madrid'teki San Fernando 
Kraliyet Sanat Akademisi üyesi olan 
Manuel Galduf 1 983'den beri 
Valensiya Orkestrası'nın sürekli 
şefidir. 

• Born in Liria (Valencia, Spain), 

Manuel Galduf obtained in ı 964 a 

degree in composition, oboe, piano and 

orchestra conducting at the 

Conservatoire of Valencia. He studied 

for four years with Igor Markevitch, 

becoming his assistant in ı 970. He 

made his debut in Europe with the 

ürehestre National de ! 'Opera de 

Monte-Cario and afterwards with the 

RTVE Symphony Orchestra. Since 

then, he has conducted most of the 

outstanding Spanish orchestras and as 

guest conductor he often conducted 

performances in France, Germany, 

Switzerland, Poland, the USA, ]apan, 

Mexico, Puerto Rico, Venezuella and 

Uruguay. He has been invited to the 

European Music Festival (Berl in), 

Ravello and Fermo (lraly), Miami 

(USA), lnternacional de Musica de 

Alicante (Spain) and lnternacional de 

Musica Religiosa de Cuenca (Spain). 

His symphonic repertoire includes a 
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w ide range of works from Bach and 

Handel to the most representative 20th 

century compasers as well as classical

romantic symphonic pieces.In the 

operatic field, he has been highly 

praised for his inrerpreration of works 

such as Wagner's The Flying 

Dutchman and Siegfried, Boito's 

Mefıstofele, Berlioz's La Daronation de 

Faust, Verdi 's Falstaff, I l  Trovatore and 

La Traviata, Gluck's Orpheo and 

Euridice, Stravinsky's Oedipus Rex, 

Gershwin's Porgy and Bess, Puccini's 

Madama Burterfly, Donizetti's Lucia di 

Lammermoor and Don Pasquale, 

Martin Soler's Una Cosa Rara and Il 

Arbore de Diana and the premiere of 

the opera El Triomf de Tirant by 

Amando Blanquer. 

Numerous musicians of i nternational 

prestige have performed under his 

leadership including Christian Ferras, 

Josef Su k, lgor Oistrakh, lsaac Stern, 

Eugene Sarbu, Natalia Gutman, Alexis 

Weissenberg, Andre Watts, lvo 

Pogorelich, Maria Joao Pires, Alicia de 

Larrocha, Enrique Perez de Guzman, 

Bruno Gelber, N areiso Yepes, Nicanor 

Zabaleta, Maurice Andre, Mirella Freni, 

Renata Scotto and Teresa Berganza . He 

has recorded many programmes for the 

R TVE, RNE, TV -Suisse Romande, 

Radio France, the Venezuellian TV, 

NHK-Tokyo and Radio Südwest in 

Germany. The Spanish composers form 

a large part of Galduf s discography and 

he pays special attention to young 

Valencian musicians. 

Manuel Galduf has also taught chorus 

and orchestra conducting at the 

conservatoires in V alencia and Seville. 

He is "Academico Correspondienre" at 

the Royal Art Academy of San 

Fernando in Madrid. He is the residene 

conductor of the Orchestra of V alencia 

since 1 983.  

ESPERANZA FERNANDEZ 

• Sevil kentinde, T ri ana' da 1 966' da 
dogan Esperanza Fernandez 1 4  
yaşında, babası Curro Fernandez'in 
kurdugu ve "Fernandez Ailesi" adını 
verdigi grubun Lope de Vega 
Tiyatrosu'nda yaptıgı Pandilla Gitana 
gösterilerinde ilk kez sahneye çıktı. 
Daha sonra babasıyla Avrupa, Japonya 
ve Hindistan'a turneler yaptı. Madrid 

Komedi Tiyatrosu'nda kurdugu 
Arnargo topluluguyla Yunanistan, 
Almanya ve Singapur'da konserler 
verdi. "Potro de rabia y Miel" adl ı  
plagın yapımında ünlü Flamenko 
şarkıcısı Camaren de la lsla i le 
beraber çalıştı. 1 989'da solist olarak 
Opera Flamenca'da La Tolea i le 
birlikte şarkı söyledi, 1 992'de ünlü 
Flamenko gitarcı Paco de Lucia i le 
Almanya turnesi yaptı. Avila 6. 
Flamenko Haftası, Cordoba'da "Gala 
de la Mujer Flamenca", Marsilya 
Akdeniz Festivali ve Avrupa 
Çingeneler Birl igi 1 .  Kongresi'ne 
katı ldı. Sevil'deki La Maestranza 
Tiyatrosu'nda 1 994'de yapılan 8. 
Flamenko Bienali'nde sahnelenen "A 
Oscuras" gösterisinde rol aldı. 
1 995'de "Orquesta Joven de 
Andalucia" (Endülüs Gençlik 
Orkestrası) i le De Falla'nın "El Amor 
Brujo" adlı eserini yorumladı ve 
kaydını yaptı; aynı yıl Endülüs 
Flamenko Yarışması'nda birincilik 
ödülünü aldı ve 1 996'da da Valensiya 
Çalgı Toplulugu ile ltalya'ya turne 
yaptı. 

• Born in 1 966 in Triana, a borough of 

Sevilla, Esperanza Fernandez made her 

debur at the age of ı 4  in the Pandilla 

Gitana show at the Teatro Lope de 

Vega where the "Familia Fernandez", a 

group created by her father Curro 

Fernandez, was performing. Later on 

she toured wirh her father in Europe, 

]apan and lndia. She founded the 

Arnargo ensemble ar the Teatro 

Comedia in Madrid with whom she 

performed in Greece, Germany and 

Singapore. She collaborated with the 

famous Flamenco singer Camaron de la 

lsla in the recording of his CD " Potro 

de rabia y M i  el".  In ı 989 sh e sung as 

soloist in the Opera Flamenca together 

with La Tolea and in 1 992 she toured 

in Germany with the guitarist Paco de 

Lucia. She participated in the 6th 

Flamenco Week in Avila, the "Gala de 

la Mujer Flamenca" in Cordoba, the 

Mediterranean Festival in Marseilles 

and the ı st Congress of E uropean 

Union of Gipsies. She performed in the 

spectacle "A Oscuras" sraged at the 

Teatro de La Maestranza in Sevilla i n  

ı 994 during the 8 t h  Flamenco 

Biennale. In ı 995 she i nterpreted and 
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recorded Manuel de Falla's El  Amor uygulanarak süite katılmıştır. Süitin Falla, onların da etkisiyle lspanya'nın, 
Brujo with the Orquesta Joven de altı bölümü şöyle sıralanır: daha çok Endülüs bölgesinin müzi�ine 
Andalucia and the same year she won 1 .  Evocaci6n, 2. El Corpus en Sevilla, ilgi duydu: Özellikle bu yörenin 
the first prize at the Andalucia 3.Triana, 4. El Puerto, 5. El Albaicin müzi�i Flamenko'yu eserlerinde 
Flamenco Competition. In 1 996 she ve 6. Navarra. Süit, özellikle El kullandı. Üç Köşeli Şapka ( 1 9 1 5) ve 
toured in ltaly with the group Corpus bölümünde orkestrasyonda lspanyol Bahçelerinde Geceler ( 1 9 1 6) 
Instrumental de Valencia. iki flüt, bir pikolo, iki obua, Ingiliz gibi ünlü eserlerden sonra 1 92 1 'de 

kornosu, üç klarnet, bir bas klarnet, Endülüs'ün merkezi sayılan 

Albeniz: lberia Süiti'nden 2 Bölüm 
iki fagot, bir kontrfagot, dört korno, Granada'ya yerleşen ve ünlü şair 
dört trompet, üç trombon, bir tuba, Federico Garcia Lorca ile Flamenko 

Albeniz'in, hepsi de Ispanya'ya özgü iki arp, çanlar, çelesta, geniş bir üzerine çalışmalarını yo�unlaştıran, 
adlarla yayınlanan piyano eserlerinin perküsyon grubu ve alışılmış yaylı 1 922'de Cante Jondo (Derin Şarkı) 
en başında 1 909'da tamamlanan ve çalgılar gibi büyük bir kadroyu Festivali düzenleyen ve kentte bir 
dört kitaptan oluşan lberia Süiti gelir. gerektirir. Flamenko Müzesi kuran De Falla'nın 
Birinci kitap: Evocaci6n, El Puerto, En Evocaci6n (Ça�rı) adlı bölüm -birinci El Amor Brujo (Büyücü Aşkı) adlı 
Corpus en Sevilla ( 1 906 ); ikinci kitap: kitabın ilk parçası- eski bir lspanyol eseri bale olarak düşünülmüş ve bu 
Rondeiia, Almeria, Triana ( 1 906); dans formu olan Fandanguillo'nun biçimiyle ilk kez Madrid'te 1 5  Nisan 
üçüncü kitap: El Albaicin, El Polo, 3/4'1ük ritmiyle işlenir. Önce lirik ve 1 9 1 5'de Teatro de Lara'da 
lavapies ( 1 907); dördüncü kitap: cazip tema, a�ır tempoda, bir halk sahnelenmiştir. Daha sonra De Falla 
Malaga, Jerez, Eritana ( 1 909) adlı şarkısı biçiminde, çok tatlı (tres doux) balenin, piyanoyu da içeren bir bir 
parçaları kapsar. yansır. Sonat formundaki bölümde orkestra düzenlemesini yapmış, dört 
Barselona'ya yerleşen ancak 1 903'de orkestra temayı genellikle bas yaylı bölümünde mezzo-sopranonun yer 
babasının ölümünden sonra yaşamını çalgılarla duyurur. Legato (ba�lı) aldı�ı bu düzenle eser, Madrid'te 
Nice'de sürdüren Albeniz, son olarak çalınmasıyla ayrı bir güzellik 1 9 1 6'da E. Fernandez-Arb6s 
yıllarını lberia üzerinde çalışarak kazanan, tam bir lspanyol serenadı yönetiminde seslendirilmiştir. 
geçirmiştir. 1 2  Parçadan oluşan benzeri ana tema, yardımcı De Falla bu eseri ünlü çingene 
lberia'nın ilk yorumu ise dört bölüm karakterdeki ikinci tema ile Flamenko dansçısı Pastoria 
halinde piyanist Blanche Selva dönüşümlü olarak belirir ve bölüm lmperio'nun iste�i üzerine 
tarafından Fransa'da, 1 906-9 yılları empresyonist etkide, zarif bir akorla bestelemiştir: lmperio hem dans 
arasında gerçekleştirilmiştir. Birinci sona erer. (Süre 6') edebilece�i. hem de şarkı 
kitabı 9 Mayıs 1 906'da Paris'de Pleyel Triana, ikinci kitabın üçüncü parçası, söyleyebilece�i bir Flamenko müzi�i 
Salonu'nda, ikinci kitabı 1 1 Eylül Sevil' in çingene mahallesinin adını düşünmüş ve konunun -annesinin 
1 907'de St. Jean de Luz'de, üçüncü taşır. 3/4'1ük ölçüde, karakteristik ve kendisine anlattı�ı- eski bir öyküyü 
kitabı Paris'de Madame Polignac'ın renkli Endülüs dansı Sevillanas ile bir canlandırmasını istemişti. Besteci bu 
evindeki konserde, dördüncü kitabı senfoninin Scherzo'su gibi yansıyan öykü üzerine Martinez Sierra'nın 
ise 9 Şubat 1 909' da Societe bölümde, bu dansın ritmi yeni metni ile konuyu işledi: Genç ve güzel 
Nationale'de seslendirilen eserin bazı melodik cümlelerle işlenir. Gelişirnde çingene dul kadın Candelas aşka 
bölümleri daha sonra Madrid Senfoni ise Arb6s'un bol fıgürlü susamıştır; ancak ölmüş olan çok 
Orkestrası'nın şefi Enrique orkestrasyonu ile zirveye ulaşarak kıskanç ve sert karakterli kocasının 
Fermindez-Arb6s ( 1 863- 1 939) canlı biçimde sona erer. (Süre 5') ruhunun baskısındadır. Bahar 
tarafından orkestraya uygulanmıştır. geldi�inde yakışıklı genç Carmelo'ya 
Albeniz öldükten bir yıl sonra, 

De Fa/la: El Amor Brujo 
aşık olmasına karşın kıskanç ruhun 

1 9 1 0'da Evocaci6n ve El Puerto'nun aralarına girmesiyle arzusuna 
orkestra versiyonları yayınlanmış; Kendi ülkesinin folklorunu, en güzel kavuşamaz. Bunun üzerine, güzel ve 
1 9 1 7'de Triana, 1 923 ve 1 924 ve ilginç biçimde işleyerek müzik işveli çingene kızı Lucia'dan ruha sahip 
yıllarında da El Albaicin ve El Corpus dünyasına tanıtan bestecilerin başında olmasını, kendisini ondan 
en Sevilla (Fete-Dieu a Seville) adlı lspanyol Manuel de Falla gelir. kurtarmasını ister. Lucia her türlü 
parçalar orkestra için basılmış ve Ö�retmeni Felipe Pedrell'in de cilveyi, ateşli dansları da deneyerek 
böylece beş bölümlü bir Orkestra etkisiyle daha 1 902 yılında ulusal ruhun ilgisini çeker. Bu arada 
Süiti oluşmuştur. Daha sonra müzi�e yönelmiş ve Madrid Güzel Carmelo'nun Cardelas'ı öpüşü ile 
Albeniz'in arkadaşı olan Fransız Sanatlar Akademisi'nin düzenledi�i büyü bozulmuş, genç dul ruhtan 
besteci Deodat de Severac ( 1 872- yarışmada La Vida Breve (Kısa kurtulmuştur. 
1 92 1  ), Albeniz'in dördüncü kitaptaki Yaşam) operası ödül kazanmış ve bu Bu süitte hiçbir otantik ezgi 

Jerez'in yerine koymayı düşündü�ü. eser ilk kez 1 9 1 3'de, Ispanya'da de�il kullanılmadı�ını  belirten De Falla, 
ancak bitirmedi�i Navarra adlı de Nice'de Şehir Gazinosu'nda Endülüs folklorunun yapısını, 
parçanın son 26 ölçüsünü yazarak oynanarak başarı elde etmiştir. Bir duygularını yansıtmasına karşın, 
tamamlamış ve bu da yine Arbos ara Paris'de yaşayan, Debussy, Ravel evrensel karakterde bir eser 
tarafından 1 927'de orkestraya ve Dukas ile dostluk da kuran De yaratmıştır. Bu süitin yedinci parçası 



Ateş Ayini Dansı, piyano 
düzenlemesiyle geniş kitlelerce Ateş 
Dansı adıyla tanınmış ve sevilmiştir. 
(Süre 24') 

De Fatla: Üç Köşeli Şapka Süitleri 

Çagdaş orkestra müzigi 
uygulamasında Granados ve 
Albeniz'den daha başarıl ı olan Manuel 
de Falla'nın en sevilen eserlerinden 
başında gelen, 1 9 1 S'de ilk kez 
sahnelenen "El Amor Brujo"da 
(Büyücü Aşkı) besteci, Flamenko'nun 
Cante Jondo (Derin Şarkı) olarak 
tanımlanan daha ilkel ve eski türünü 
degerlendirmesine karşın, dört yıl 
sonraki "El Sombrero de Tres Picos" 
(ÜçKöşeli Şapka) bale müziginde, 
daha neşeli, yeni ve ritmik olan 
"Cante Flamenco" (Fiamenko Şarkı, 
ya da Flamenco Chico-Küçük 
Flamenko) türünü kullanmıştır. 22 
Temmuz 1 9 1 9'da Londra'da 
Alhambra Tiyatrosu'nda, Pablo 
Picasso'nun dekor ve kostümleriyle, 
Ernest Ansermet yönetimindeki 
orkestra eşliginde Leonide Massine 
(Degirmenci), Tamara Karsavina 
(Karısı) ve Leon Woisikowsky 
(Corregidor) gibi ünlü dansçılarla 
sahnelenen "Üç Köşeli Şapka" balesi, 
ünlü dans ustası Sergei Diaghilefin 
istegi üzerine, De Falla tarafından iki 
yıl önceki bir pantomimin 
genişletilmesiyle oluşmuştur. De 
Falla'nın lspanyol yazar Antonio 
Pedro de Alarc6n'un ( 1 833- 1 89 1 )  bir 
öyküsü üzerine Farsa Mimica (Mimik 
Fars) olarak besteledigi eser, daha 
önce 7 Mayıs 1 9 1 7'de "Köy Kadısı ile 
Degirmencinin Karısı" (El Corregidor 
y La Molinera) adıyla oynanmıştı. 1 .  
Dünya Savaşı sırasında Ispanya'ya 
kaçan ve orada yaşayan Diaghilef 
müzigi begenmiş, ancak süreyi yeterli 
bulmamıştı. De Falla bunun üzerine 
esere, Degirmencinin Dansı, Köy 
Kadısının Dansı gibi bölmeler 
ekleyerek 1 1 bölümden oluşan bir 
bale müzigi hazırladı. Modern 
orkestra teknigi bakımından Debussy 
ve Ravel düzeyine ulaşan ve 
Stravinsky'nin orkestrasyonundan da 
etkilenen De Falla'nın 1 9 1 9  
Temmuzundaki Londra başarısı 
olaganüstü oldu: Hem De Falla, hem 
de yeni lspanyol müzigi bir anda 
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müzik dünyasınca kabul gördü ... 
Aslında eski bir lspanyol halk öyküsü 
olan konuyu Alarc6n 1 874'de "Üç 
Köşeli Şapka" adl ı  bir oyun şeklinde 
kaleme almıştı. Bu konuyla ilgilenen 
De Falla önce bir komik opera 
yazmak istemiş, hatta Carlos 
Femindez-Shaw'a kendisi için bir 
l ibretto hazırlamasını bile önermişti. 
Ancak bu izni alamadı, ama bale için 
herhangi bir yasaklama olmadıgından 
aklına Diaghilefin daha önceki tekl ifi 
geldi ve böylece önce mimik fars, 
sonra da G. Martinez Sierra'nın 
libretosu üzerine bu bale meydana 
geldi. Daha sonra konser salonları 
için De Falla bazı bölümlerden iki 
orkestra süiti hazırladı. Balenin ismi 
devlet otoriteleri i le alay etmek için 
seçilmişti: Çünkü o yıllarda devlet 
memurları üç köşeli şapkalar 
giyiyordu. Böyle bir üç köşeli şapka 
giyen, o yörenin hakimi, ya da kadısı 
olarak di l imize çevirebilecegimiz 
Corregidor'un, degirmencinin 
(Molinero) güzel karısına (Molinera) 
göz koymasını eglenceli biçimde 
anlatan bale, canlı bir uvertürden 
sonra iki bölüm halinde işlenmişti. .. 
Eserin 1 .  Bölümü -1. Süitin i lk parçası
lntroduccion y Tarde (Giriş ve ögle 
Sonrası) başligını taşır. Granada 
cıvarında, sıcak bir yaz gününün 
ögleden sonrasında, degirmenci bir 
kargaya saat gibi zamanı öterek 
göstermesini ögretmeye çalışır. Bu 
bölüm davul vuruşlarıyla, fanfarlarla 
başladıktan sonra tipik lspanyol 
ezgileriyle, ritmik ve canl ı  kadanslarla 
işlenir ... Daha sonra oraya gelen yaşlı 
Corregidor degirmencinin karısını 
görünce, sosyal üstünlügünü de 
kullanarak, kur yapar; buna en çok 
degirmenci içerler. Corregidor 
gittikten sonra karısı degirmenciyi 
teselli eder ve canlı bir Fandango 
dansına başlar. Sert akorlarla, 
pizzacato kadanslarla giren bu ritmik 
dans biraz egzotik havadadır (Danza 
de la Molinera-AIIegro ma non 
troppo) ... Bu arada Corregidor yine 
degirmene gelmiş, kadının dansın ı  
hayranlıkla izlemiştir. Yanındaki 
görevlileri savarak, konuk olarak 
degirmene girer ve töreye göre 
kendisine üzüm sunulur. Ancak yaşlı 
ve çapkın Corregidor üzümü kadının 
dudaklarından alarak öpmek ister, 

ama o çekilince dengesini kaybederek 
düşer (El Corregidor-Poco piu moso 
1 Las Uvas 'Üzümler'-Vivo). 
Balenin 2. Bölümü (ll . Süitin 1 .  
Bölümü) aynı günün akşamındaki 
olayları canlandırır. Yaz dönümü 
bayramını kutlamak için komşular 
(Los vecinos) degirmene gelir. O 
geceyi Endülüs türü dans ve şarkılada 
kutlayacaklardır. Eski Flamenko dansı 
Seguidi l la ile dans ederler (Danza de 
los vecinos) ... Karısı da 
degirmenciden, bir Flamenko dansı 
olan Farruca ile konuklara karşı l ık 
vermesini ister. Degirmenci çok 
ritmik ve meydan okuyucu havadaki 
bu erkek dansını, büyük ustal ıkla 
yapar (Londra' daki ilk gösteride L. 
Massine bu dans için, Felix adlı bir 
çingeden ders almıştı). Ortalıgı 
heyecanlı bir hava sarar (Danza del 
molinero) .. . Daha sonra 
Corregidor'un adamları degirmenciyi 
bir bahane i le tutuklar ve ihtiyar 
çapkına degirmene gitme olanagı 
saglamış olmalarına karşın bale, yine 
degirmencinin zaferi i le sonuçlanır. 
Köy halkı Corregidor'u kovar. 
Degirmenci ve karısı sevinçle lspanyol 
halk dansı Jota'yı oynarlar ve 
Corregidor'un üç köşeli şapkası bol 
bol havaya fırlatıl ırken, bir kastanyet 
esintisiyle perde iner (Danza fınal 
"Jota"). (Süre 26') 
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ORQUESTA DE VALENCIA 
MANUEL GALDUF, şef conducror 

FAZ IL SAY, piyano piano 

Nikolai Rimski-Korsakov ( 1844-1 908) 
lspanyol Kapriçyosu, Op.34 Spanish Capriccio, Op.34 

A lborada: Vivo e JtrepitoJo - attacca 
Variazioni: A ndan te con moto - attacca 

Alborada: Vivo e JtrepitoJo - attacca 
Scena e canto gitano: A llegretto - attaca 

Fandango aJturiano 

Fazı/ Say ( 1 970) 
Piyano Konçertosu No.2 (Ipek Yolu) Piano Concerto No.2 (The Si lk Road) 

(Türkiye'de ilk çalını�ı Firsr performance in Turkey) 

Prolog - Beyaz Kumru, Kara Bulutlar 1 Prologue - White Dove, Black ClottdJ (Andante miJteriom) 
Prolog - Hind Dam/arı / Prologue - Hindu Danm (Pmto fantaJtico) 

Prolog - Katliam 1 Prologue - Manacre ( Lento) 
Prolog - Toprağın TiirkiiJii 1 Prologue - Earth Balfade ( A ndante cantabi le) 

Ara lmermission 

J oaquin Rodrigo (I 90 1 )  
A l a  busca del mas alla (Öbür Dünyayı Arayış I n  Search o f  the Beyond) 

}oaquin Turina ( 1 882- 1 949) 
Sinfonia Sevillana, Op.23 

Panorama 
Por el rio Guadalquivir 

FieJta en Sanjuan de A znalfarache 

2.7. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 

Atatürk Cultural Cent re, Grand Hal l ,  7 .00 

FAZIL SAY 

• Piyanoya dört yaşında Mithat 
Fenmen ile başlayan Fazı! Say, 
K. Gündemir (piyano), 1. Baran 
(kompozisyon) ve E.O. Fırat (çağdaş 
müzik teknikleri) i le eğitim gördüğü 
Ankara Devlet Konservatuarı'ndan 
1 987'de mezun oldu. Alman devlet 
bursuyla Schumann Müzik 
Akademisi'nde David Levine'in 
öğrencisi oldu ve mezun oldukcan 
sonra Berl in Konservatuarı'nda dört 
yıl öğretim üyeliği yaptı. 1 99 1  Çağdaş 
Müzik Avrupa Piyano Yarışması'nda 
"En Iyi Yorumcu" ödülünü aldı .  
1 994'de "Genç Konser Artistleri" 
piyano yarışmasında önce Avrupa, 
ertesi yıl da dünya birincil iğini 
kazandı. Aynı yıl Paul A. Fish 
Memorial Ödülü, Maurice M. 
Clairmont Piyano Ödülü, 
Metamorphosen Oda Topluluğu 
Solist Ödülü i le Fransız Radyosu 1 
Montpellier Festival i Beracasa Vakfı 
Ödülü'nü aldı . 1 995'de ABD'ye 
yerleşen Fazı! Say, Kennedy ve 
Lincoln Center ile Berlin Filarmoni 
gibi müzik merkezlerininin yanısıra 
Berlin ve Usedomm (Almanya), 
Montpellier (Fransa) ve Seattle 
(ABD) festivallerinde konser ve 
resital ler verdi. Besteci olarak da 
başarı kazanan Fazı! Say' ın tüm 
yapıtları yurtdışında seslendiri ldi. 
Konçertolarının i lk seslendiri l işi kendi 
solistliğinde Berlin Senfoni Orkestrası, 
Boston Metamorphose Topluluğu ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
tarafından gerçekleştiri ldi . 



1 3 1  
• Fazı! Say began his study of rhe Argenta, Clemens Krauss, Jean Irurbi.  The residem conducrors have 

piano wirh Mithar Fenmen ar rhe age of Martinon, Heinrich Hollreiser, Pedro been Hans von Benda, Napaleone 

four and conrinued piano wirh K. de Freitas, losif Conta, Sergi u Annovazzi, Jose lrurbi ,  Enrique Garcia 

Gündemir, composi rion wirh I. Baran Celibidache, Antoni Ros-Marba, Asensio, Pedro Pirfano, Luis Anronio 

and conremporary music rechniques Sergiu Comissiona, Jean Fournet, Garcia Navarro, Lorenzo Maninez 

wirh E .O. Fı rat ar rhe Ankara Srare Krysztof Penderecki, Yehudi Palomo, Beni ro Laurer and Manuel 

Conservaroire, where he graduared in Menuhin, Peter Maag gibi ünlüler de Galduf, who has held rhe post since 

1 987 .  He conrinued his studies w ith konuk şefl ik yaptılar. Orkestranın 1 98 3 .  Among the memorable guest 

David Levi ne at rhe Schumann Music eşlik etti�i solistler arasında conducrors are Ataulfo Argenra, 

Academy with a German srate Brailovski, Baremboim, lturbi, Clemens Krauss, Jean Man i non, 

scholarship and, afrer his graduarion, Rubinstein, Szeryng, Andres Segovia, Heinrich Hollreiser, Pedro de Freitas, 

raughr for four years at the Berlin lvo Pogorelich, Maria Joao Pires, Lluis losif Conra, Sergi u Celibidache, Anroni 

Conservaroire. In  1 99 1  he won the Best Claret, lsaac Stern, Victoria de los Ros-Marba, Sergi u Comissiona, Jean 

lnrerprerer award at rhe European Angeles, Montserrat Caballe, Renata Fournet, Kryszrof Penderecki ,  Yehudi 

Piano Canrest for Conremporary Music. Scotto, Placido Domingo, Andre Menuhin,  Peter Maag. Disringuished 

In 1 994 he won rhe European fırsr Watts, Phi l ippe Entremont, Maurice soloisrs who have collaborared with rhe 

prize at rhe Young Concerr Arrisr Andre ve Mirella Freni yer aldı. orchesrra have been Brailovski, 

Piano Compecirion, followed by che Geniş bir yelpazeyi içeren Baremboim,  lturbi, Rubinstein ,  

Inrernarional Audirions in che same orkestranın repertuarında Szeryng, Andres Segovia, lvo 

conresr . He was alsa che winner of che oratoryaların yanısıra tanınmış Pogorelich, Maria Joao Pires, Ll u is 

Paul A. Fish Memorial Prize ( 1 99 5 ), senfonik ve l irik eserler, Mahler, Clarer, lsaac Stern, Vicroria de los 

rhe Maurice M. Clairmonr Piano Prize Bruckner ve Beethoven'in Angeles, Monrserrar Caballe, Renata 

( 1 995),  rhe Metamorphosen Chamber senfonileri; A. Berg, F. Martin, L. Scocro, Placido Domingo, Andre 

Ensemble Soloisr Prize ( 1 995)  and the Dallapicola, Lutoslawsky, Leonard Watts, Philippe Enrremonr, Maurice 

Beracasa Foundation Prize of Radio Bernstein gibi ça�daş bestecilerin ve Andre and many ochers. 

France/Monrpel l ier Festival ( 1 995) .  özell ikle Cesar Cano, Francisco The arehescra has built up an exrensive 

The same year he serrled in che USA. Llacer Pla, Aman do Blanquer, Jose reperroire and performed orarorios, 

He has given successful recirals in Evangelista, Tomas Marco, Luis de symphonies by Mahler, Bruckner and 

major hal is such as che Kennedy and Pablo, Francisco Cano, Garcia Abril Beerhoven, and alsa conremporary 

Lincoln Cenrers and the Berlin gibi ça�daş lspanyol bestecilerin works by such compasers as A. Berg, F. 

Phil harmonie and performed in the eserleri bulunmaktadır. Orkestra Manin, L. Dallapicola, Luroslawsky 

Berl in and Usedamın (Germany), ayrıca Verdi'nin Falstaff, Wagner'in and Leonard Bernstein.  Among the 

Monrpellier (France) and Seattle (USA) Ren Altını, Walküre, Siegfried, works of conremporary Spanish 

Festivals. As a composer his works have Parsifal ve Uçan Hollandalı, compasers regularly featured in  its 

been performed in various counrries Gershwin'in Porgy ve Bess, programmes are Cesar Cana, Francisco 

and his concerros were premiered with Stravinski'nin Oedipus Rex, Llacer Pla, Amanda Blanquer, Jose 

his participacion as a solaise by the Beito'nun Mefıstofele, Debussy'nin Evangelista, Tomas Marea, Luis de 

Berl in Symphony Orchestra, rhe Bostan Pelleas ve Mel isande, Berlioz'un Pablo, Francisco Cana and Garcia 

Meramorphose and che Presidenrial Faust'un Lanetlenmesi ve R. Abril. The arehescra has alsa operas in 

Symphony ürehescra (Ankara). Strauss'un Electra operalarının concen version such as Verdi 's Falscaff, 

konser yorumlarını gerçekleştirdi. Wagner's Das Rheingold, Die 

VALENSIY A ORKESTRASI Orkestra 1 997 yılında Almanya, Walküre, Siegfried, Parsifal and Der 

ORQUEST A DE V ALENCIA 
Avusturya, Japonya ve Güney Fliegende Hollander, Gershwin 's Porgy 

Amerika'ya turne yapacaktır. and Bess, Stravinsky's Oedipus Rex, 

• 1 943'de şef Joan Lamotte de Orkestranın doldurdu�u plak ve Boiro's Mefısrofele, Debussy's Pelleas 

Grignon tarafından kurulan Valensiya CD'Ier arasında HMV ve RCA için and Melisande, Berlioz' La Damnarian 

Orkestrası, uzun müzikal yaşamı lturbi yönetimindeki kayıtlar; Manuel de Fausr and Eleerra by Strauss. The 

boyunca Jose lturbi'nin yönetiminde Galduf i le Valensiya Müzi�i Antoloj isi arehescra will rour in Germany, 

Ingi ltere ve Fransa'ya yaptı�ı (ANEC) ve piyanist Enrique Perez Ausrria, )apan and the South America 

turnelerin yanısıra, birçok yabancı Guzman ile Albeniz'in besteleri in 1 997.  

ülkede konserler verdi. Orkestrayı (AUDIVIS) bulunmaktadır. Same of the recordings of the orchesrra 

yöneten sürekli şefler arasında Hans include the ones with Irurbi for HMV 

von Benda, Napaleone Annovazzi, • The Orchesrra of V alencia was and RCA, the Anrhology of Valencian 

Jose lturbi, Enrique Garcia Asensio, formed in 1 943 under the conducror Music conducted by Manuel Galduf for 

Pedro Pirfano, Luis Antonio Garcia Joan Lamone de Grignon . Si nce rhan ANEC and more recently in  

Navarro, Lorenzo Martinez Palomo, it has travelled abroad on many collaboracion wirh the pianisr Enrique 

Benito Lauret ve 1 983'den beri occasions, including rours ro England Perez Guzman a CD for AUDIVIS, 

Manuel Galduf yer alırken, Ataulfo and France under che bacon of Jose dedicared ro Albeniz. 



Rimski-Korsakof: 
l spanyol Kapriçyosu 

1 2  Yaşında Petersburg Denizcilik 
Okulu'na giren ve subay olarak görev 
yapan Rus besteci, orkestra şefi, 
müzik yazarı Nikolai Rimski
Korsakof, Balakiref i le tanıştıktan 
sonra Kui, Borodin ve Mussorgski i le 
ulusal müzikte önderl ik yapacak olan 
"Rus Beşleri"ne katılmıştır. Müziksever 
bir aileden gelen ve uzun süre piyano 
dersleri almış olan Rimski-Korsakof, 
2 1  yaşında Petersburg'a dönerek 
besteciliğe yönelmiş; o yıl, 1 865'de 
tamamladığı -yazıl ışı dört yıl süren-
ı .  Senfoni i le ilgi çekmiş, Antar adl ı  
2. Senfonisi ( 1 869) ve Korkusuz Ivan 
operasından sonra 27 yaşındaki genç 
besteciye, 1 87 1 '  de konservatuarda 
kompozisyon ve orkestrasyon 
öğretmenl iği önerilmişti. Bu arada 
resmen deniz kuvvetlerinde 
çalışmasına ve 1 873'den sonra 
donanmadaki bandoların teftişi ile 
görevlendirilmesine karşın, 
konservatuardaki öğretmenliğini 
ölümüne kadar sürdürdü. Glazunof ve 
Stravinski gibi ünlü bestecilerin 
öğretmeni olan Rimski-Korsakof 
özell ikle orkestrasyon alanında çok 
başarılı olmuş, yazdığı 
"Orkestrasyonun Prensipleri" adlı 
eser, ölümünden sonra, 1 9 1 3 'de 
yayınlanmıştı. Onun eserlerindeki 
parlak, açık ve dolaysız çalgılama 
tekniğin i  kullanışı pekçok besteciyi 
etki lemişti. Rimski-Korsakofun bu 
özel l iklerini en iyi sergileyen 
eserlerinin başında ise, -yine 
olağanüstü çekiciliğiyle çok popüler 
olan Şehrazat Senfonik Süiti'nden bir 
yıl önce- 1 887 yazında Looga'da, göl 
kıyısındaki kiralık yazl ığında 
bestelediği Capriccio Espagnol 
(lspanyol Kapriçyosu) adlı eseri gelir. 
Aynı yılın 3 1  Ekim günü 
Petersburg'daki Rus Senfoni 
Konserleri dizisinde i lk kez kendi 
yönetiminde eseri çaldıran 43 
yaşındaki besteci, lspanyol 
Kapriçyosu'na fazla müzikal bir değer 
biçmemesine karşın onu, "Orkestra 
için parlak bir beste" olarak 
nitelendirmemiş ve şunları söylemiş: 
"Zengin nüanslı bir renkl i l ik, melodi 
ve figürlerin uygun seçimi; ve 
bunların, çalgı ların özell iklerine 

1 32 
yokmuş . . .  ) Hemen giren 2. Bölüm 
Variazioni (Varyasyonlar) başlığını 
taş ır. 3/8' 1 ik ölçüde, Fa majör tonda, 
ağırca hareketl i (Andante con moto) 
tempodaki bu uzun bölümde ana 
temanın, çeşitli formdaki 
varyasyonları sergi lenir. Önce 
kornonun yayl ıların eşliğinde 
duyurduğu tema, beş değişik 
varyasyonla işlenir . . .  3 .  Bölüm ilk 
bölümün aynı tempoda bir 
tekrarıdır . . .  4. Bölüm, "Scena e canto 
gitano" (Sahne ve çingene şarkısı) 
başlığını taşır. 6/8' 1 ik ölçüde ve 
çabukça (AIIegretto) tempodaki bu 
bölmede ilginç bir çingene toplantısı 
canlandırıl ır: Def, üçgen, trampete 
gibi vurma çalgıların çarpıcı şamatası 
ilginç bir eşlik ritmi oluşturur ve 
kemanların eşliğindeki korno çingene 
şarkıs ını tanımlayan temayı sunar. Bu 
bölüm ilginç beş ayrı kadansı içerir . . .  
5. Bölüm güney lspanya'ya, Endülüs'e 
özgü 3/4' 1ük ölçüdeki Fandango 
dansının, kuzey Asturia bölgesine ait 
bir versiyonudur: Fandango asturiana 
(Asturia Fandangosu). Bu ateşl i dans 
teması önce trombon tarafından 
duyurulur, sonra da temayı tahta 
üfleme çalgılar karşıt biçimde işler. 
Solo keman da temanın 
varyasyonlarını sunar. Coda'yı ise 
özgün Alborada temasının etki l i  bir 
tekran oluşturarak, esere parlak bir 
bitiş sağlar. (Süre 1 S') 

Say: Piyano Konçertosu 

2 1  Yaşında 1 .  Piyano Konçertosu'nu 
yazan 1 4  Ocak 1 970 Ankara doğumlu 
piyanist ve besteci Fazıl Say, 1 982'de 
Ankara Devlet Konservatuarı'na 
girdiği zaman 1 S beste sahibiydi. 
Önce Mithat Fenmen ile sonra da 
Kamuran Gündemir ile piyano 
öğrenimini tamamladı ve Alman 
Devlet bursuyla Düsseldorfta Master 
yaptı. 1 99 1 'de Avrupa Topluluğu'nun 
düzenlediği Avrupa Piyano 
Yarışması'nda "En Iyi Çağdaş Müzik 
Yorumcusu" ödülünü kazandıktan 
sonra da New York'ta Genç Konser 
Piyanistleri Yarışması'nda birinci liği 
elde etti. Say' ın 1 994'de tamamladığı 
2. Piyano Konçertosu ise "Ipek Yolu" 
adını taşıyor. Bil indiği gibi Ipek Yolu, 
Çin'i Avrupa ile birleştiren, l .ö. 
l l Lyüzyıldan beri doğu ile batının 



ticaretini sağlayan ve ünlü gezgin 
Marco Palo'nun izlediği yol olarak 
tüm insanlığın ilgisini çekmiş olan 
yol. . . lik kez Çin'de üretilen ipeği 
Avrupalı lara tanıttığı için bu adı alan 
yol, ülkemizin güneyinden de geçiyor 
ve yalnız ticari değil, felsefi, dini, 
kültür ve sanat i l işkilerini de 
geliştirdiği için önem kazanmış . . .  
Fazıl Say' ın da bu adı taşıyan 2. Piyano 
Konçertosu ilk kez 28 Ocak 1 996'da, 
Scott Yoo yönetimindeki ünlü Boston 
Metamorphose Orkestrası eşliğinde 
besteci tarafından çal ınmış ve büyük 
başarı kazanmış. Konçertonun dört 
bölümü ise, kendine özgü birer sahne 
olarak, bu ipek yolu kervanının geçtiği 
bölgelerdeki durakları caniandırıyor 
ve Türkiye'de sona eriyor. Her 
bölümün başında da, Çin gongunun 
üç vuruşuyla tanımlanan Prolog yer 
alıyor ve hem Çin'den gelen kervanın 
karakterini simgelediği gibi, hem de 
Mussorgski tarzında, bölümlerin 
ayırımını kolaylaştırıyor. 1 9  dakika 
kadar süren konçerto boyunca, ayrıca 
bir kontrbas devamlı olarak bas 
seslerdeki Do diyez sesi ile eseri 
destekliyor. Bu Do diyez sesi de, -
ünlü müzikolog Alman Prof. 
Behrend'in belirttiği gibi- insan kulağı 
tarafından farkedilmeyen, ancak 
dünyanın doğal titreşimini temsil eden 
bir ses . . .  
Dört bölümden oluşan konçertonun 
üç gong vuruşundan sonra başlayan 1 .  
Bölümü, 4/2' 1 ik ölçüde, ağırca ve 
gizemli (Andante misterioso) 
tempoda başlıyor. "Beyaz Kumru, 
Kara Bulut" adını taşıyan bölümde 
piyano trilleri ve keman tremaloları 
kuşları simgeliyor. Sürdinl i yaylı 
çalgılar ve piyanonun yoğun, koyu 
renkli akarları ise karanlık fırtına 
bulutlarını canlandırıyor ... H ind 
Dansları adını taşıyan 2. Bölüm, 
1 0/8' 1 ik ölçüde ve inanı lmaz bir 
hızdaki (Presto fantastico) tempoda 
başlıyor. 3+3+2+2 biçiminde bölünen 
ritm i lk H ind Dansı'nı belirtiyor. Ağır 
ve geniş (Lento) tempodaki ikinci 
H ind Dansı 4/4' 1ük ölçüde 
canlandırılıyor; çok hızlı (Pres to) 
tempodaki ve 6/4' 1ük ölçüdeki Hind 
Dansı ise üçüncü dans. Bu arada 
ağırlaşan ve gizemli bir havaya 
bürünen Melodrama bölmesinde, 
dağaçiama (Quasi improvisatione) 
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biçimde piyano bir resitatifi 
duyururken yaylı çalgılar, eşiğin ters 
tarafında çalarak bir rüzgar sesi 
oluştururlar ... 3. Bölüm "Katliam" 
başlığını taşır. 4/4'1ük ölçüde, ağır 
(Lento) tempoda başlayan bölümde, 
piyanonun bas La teli üzerine bir 
metal parça sıkıştırılarak prepare 
edilmiş ve böylelikle o tuşa vurulduğu 
zaman davula benzer bir ses vermesi 
öngörülmüş. Belki de bu biçimde, 
idama götürülene eşlik eden trampete 
vuruşlarını anımsatıyor ... Piyano, yine 
dağaçiama (Quasi improvisatione) 
biçimde, çok duygulu (molto 
espressivo) yorumunu ön planda 
sergiliyor ... 4. Bölümün başlığı 
T aprağın Türküsü, ya da Bala d. 
Kervanın sonunda Anadolu'ya 
ulaştığını, "Ankara'nın taşına bak, 
gözlerimin yaşına bak" adlı Ankara 
türküsünden anl ıyoruz. 4/4'1ük 
ölçüde, ağırca ve duygulu, şarkı 
söylercesine (Andante cantabile) 
tempoda başlayan bölümde, piyano 
bir telli çalgıyı, bir sazı benzetimle 
canlandırırken, yaylı çalgılar yaylarını 
kullanmadan, parmaklarını kaydırarak, 
yağmur sesi etkisini veriyor ve 
bereketli yağmuru müjdeliyor ... 
(Süre 20') 

Rodrigo: A la busca de l  mas al la 

Ünlü Aranjuez Gitar Konçertosu i le 
çağımızın en ünlü bestecisi olarak 
tüm dünyada tanınan lspanyol besteci 
Joaquin Rodrigo Türkiye'ye de birkaç 
kez gelmiştir. Rodrigo 22 Kasım 
1 90 1  'de Valensiya'nın kuzeyindeki 
Sagunt kasabasında doğmuş, dört 
yaşında difteriden dolayı gözlerini 
kaybetmiş, sekiz yaşında piyano 
derslerine başlamış, 1 6  yaşında 
Valensiya Konservatuarı'nda Eduarda 
Lopez Chavarri 'n in öğrencisi olmuş, 
1 922'de i lk bestelerini yazmıştır. 
1 923'de Juglares adlı orkestra eseri 
büyük başarı kazanmış, 1 927'de 
Paris'e müzik öğrenimine 
gönderi lmiş ve Paul Dukas i le 
kompozisyon derslerine başlamıştır. 
Paris'e bazı bestelerini de götüren 
Rodrigo, 1 926'da yazdığı Zarabanda 
Lejana'nın orkestra düzenlemesini 
yaparak Çağdaş Müzik Haftası'nda 
çal ınmasını sağlamıştır. Bu arada, 
1 92 1  'den beri Paris'te yaşayan ve 

daha sonra Zarabanda'yı yayıniayan 
lspanyol gitarist Emil io Pujol ile ve 
i lerdeki eşi, lstanbullu Victoria Kamhi 
i le tanışması ona yeni ufuklar 
açmıştır. 
Ancak 1 939'daki Aranjuez 
Konçertosu onu önce tüm Ispanya'da 
geniş kitlelere tanıttı. l l .  Dünya 
Savaşı'nın uzun süren etkisinden 
sonra Avrupa yavaş yavaş kendine 
gelirken, 1 9SO'Ii yıl lardan sonra bu 
konçerto onun ününü batı dünyasına 
da ulaştırdı. Fakat bu yaygınl ığın 
bedeli de oldu: Herkes Rodrigo 
denince onun gitar eserlerini 
anımsıyor, diğer eserlerini d ikkate 
almıyordu. Hatta 1 98 1  'de, onun 80. 
yaşgünü töreninde bile onun, gitar 
içermeyen pek az eseri çal ınmıştı. 
Bunlardan biri de 1 976'da bestelediği 
ve belki kendi karanlık dünyasından 
yakınl ık duyduğu öbür dünyanın 
arayışıydı: "A la busca del mas alla" 
(Ahreti Arayış) ... Neşeli gitar 
konçertoları, gitarı içeren canl ı ,  
sevimli , folklorik orkestra eserlerinin 
aksine, onun senfonik eserleri, 
orkestra parçaları da genellikle bir 
hüzünü, bir arayışı, gözleri görmeyen 
bir sanatçının yasını yansıtır: 
1 926'daki Zarabanda Lejana (Uzak 
Sarabande), 1 934'deki Senfonik Şi ir, 
bir genç prensin ölümünü canlandıran 
şiir üzerine yazılan El Lirio Azul (Mavi 
zambağın çiçeği için), dört mevsimin 
isimlerini taşıyan ninni leri duyuran 
"Musica para un Jardin (Bir bahçe için 
Müzik) gibi hüzünlü eserlerden sonra, 
1 976'daki "Öbür Dünyayı Arayış" 
adl ı  eseri hakkında Rodrigo şunları 
söylüyor: "Bu müzik herhangi belirli 
bir şeyi anlatmaz ve tasvir edici bir 
içeriği de yoktur. Asılmış durumdaki 
sürdinl i  zillere vurularak elde edilen 
sürekli bir uğultu, eserin hem başında, 
hem de sonunda, din leyicilerde 
gizemli bir duygu yaratmak için 
oluşturulmuştur; böylece "çok 
uzakta" bulunan "öbür dünya" i le bir 
bağ kurmayı düşündüm. Bir giriş 
olarak orkestra, bir kaç ölçü içinde, 
daha sonra sık sık belirecek olan iki 
temayı duyurur. Bu melodik temalar, 
zaman zaman kısa ve hızlı bölmelerle 
kesilir. Eser çok hafif biçimde, bir 
pianissimo i le sona ererken, insanda 
herhangi bir zaman sürecinde, belirsiz 
bir zamanda uzayda -öbür dünyada-



kaybolup yitmiş gibi bir duygu 
uyandırır. (Süre I S') 

Turina: Sinfoni  Sevi l iana 

Sevil'de dogan ve Madrid'te ölen 
lspanyol besteci Turina için, Sevi l ' in 
onun kanına işledigi söylenir ... Turina 
I S  yaşında Madrid'e gidip ilk 
eserlerini sahnelemek istemiş, orada 
Manuel de Falla i le karşılaşarak 
arkadaş olmuş. piyano ögrenimini 
Madrid Konservatuarı'nda 
sürdürmüştü. 1 90S yılında Paris'e 
giden Turina, Moskowski i le 
d'lndy'nin ögrencisi olmasına karşın 
daha çok Debussy'nin etkisinde 
kalmıştı. Bu arada M. de Falla i le 
dostlugunu sürdürmüş, Albeniz i le 
tanışmıştı. 1 907'de solist ve besteci 
olarak bir konserde Op. l Piyanolu 
Beşli'sini yorumlamış; Albeniz ve De 
Falla tarafından kendisine malzemesini 
lspanyol müziginde araması 
ögütlenmişti. Turina bu ögüde uydu 
ve 1 9 1 3 'de "Schola Cantorium"u 
tamamladıktan sonra, Madrid'te E.F. 
Arb6s yönetimindeki Madrid Senfoni 
Orkestrası 'nca yorumlanan "La 
Procesion del Rocio" adl ı  eseriyle 
büyük üne ulaştı; eser Paris'te de çok 
begenildi. 1 9 1 4'de De Falla ile 
ülkesine dönen Turina artık büyük 
lspanyol bestecisi olarak saygı 
görüyordu. Rus Balesi'ni yönetiyor, 
Sinfonia Seviliana ( 1 920) ile ödül 
kazanıyor, ünlü Teatro Real'e koro 
şefi oluyor, Şark Bahçesi operası 
orada sahneleniyordu. 1 926'da Op.3S 
Piyanolu Üçlü'sü i le ulusal ödülü 
kazandı. Latin Amerika turnesinden 
sonra, 1 930'da Madrid 
Konservatuarı'na kompozisyon 
profesörü oldu. Ancak ülkesindeki iç 
savaş ona sıkıntılı günler yaşattı ı : 
Cumhuriyetçi lere karşı çıkmış, savaş 
sonunda Franco'cular arasında itibarı 
daha da artmıştı. 1 94 1 'de Egitim 
Bakanlıgı'nda önemli görevlere 
getiri ldi, büyük haç nişanıyla 
ödüllendiri ldi .  
Joaquin Turina operalar, Zarzuela'lar 
(lspanyol opereti), sahne müzikleri 
yanında Sevil'e özgü lspanyol 
falklorundan esinlenen eserlerle ün 
kazandı: Op.22 Danzas Fantasticas, 
Op.43 Ritmos yanısıra, Paris'te ünlü 
gitarist Segovia i le tanıştıktan sonra 
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Endülüs falklorunu modern biçimde 
yansıtan pekçok gitar parçası 
besteledi. Bu alanda birçok oda 
müzigi ve piyano parçaları da yazdı .  
Eserlerinde Sevil'e özgü zarif ve hiciv 
anlayışını sergileyen Turina, hiçbir 
zaman De Falla'daki dramatik 
derin l ige ulaşamadı, sadelik ve 
güzel likle yetindi. Önde gelen 
lspanyol bestecileri arasında yalnzca 
Turina bir senfoni yazmış: Onun 
1 920'de i lk kez yine -tüm lspanyol 
bestecilerin eserlerinin ilk yorumlarını 
olaganüstü yöneterek başarısını 
saglayan -Madrid Senfoni Orkestrası 
şefi Enrique Fernandez Arb6s i le 
büyük zafer kazanan bu senfonisi, 
Sinfonia Seviliana adlı eseri de, daha 
çok üç bölümlü bir senfonik şiir 
biçimindedir. Sevilla aşıgı Turina bu 
eserinde yine dogdugu kenti bu üç 
bölümde canlandırır. l ik bölümde 
kentin genel görünümünü, 
Panorama'sını, Portakal Agaçlı 
Avlu'dan ünlü Katedral'e ulaşan 
atmosferi yansıtır. 2. Bölüm "Por el 
rio Guadalquivir" ( Guadalquivir 
Nehri için) başligını taşır. Tüm 
Endülüs'ün -Andalucia'nın- en önemli 
unsuru olan Guadalquivir, adını 
Arapça Vadi ei-Kebir (Büyük Vadi) 
sözünden almış. Bu vadiden geçen 
nehir Sevil'e ulaşırken kıyılarda Torre 
del Oro (Altın Kule), büyük eski 
Muvahhidi Camii'nin rüzgar gülü (La 
Giralda) adı verilen minaresi, 
rönesans-gotik-barok ve arap 
usluplarının karış ımı ünlü Alkazar 
Sarayı gibi pekçok tarihi yapı larının da 
yanından süzülür. Sinfonia 
Sevillana'nın bu bölümünde l irik bir 
ezgiyi duyuran solo keman i le üfleme 
çalgıların diyalogu önce duygulu, 
sonra neşeli ve pastaral bir manzara 
çizer. Solo keman yine yükselirken, 
kastanyet uzaktaki bir dansı haberler 
gibidir. Bir Jota ezgisinden sonra yine 
hava sakinleşir; kemanın zarif 
ezgisinden sonra geciken akorlarla 
bölüm hafifçe sona erer . . .  Son bölüm 
ise 1 846'dan beri her yı l N isan ayında 
kutlanan Sevi l ' in ünlü şenligi, 
Fiesta'sıdır. Bu şenliklerde de en çok, 
adını Sevil'den alan, 3/8 ve 6/S'I ik 
ölçülerdeki canlı, bol Copla'lı ünlü 
dans Sevillanas, beraberce oynanır. 
Girişteki canlı tuttide hemen dans 
motifleri belirir. Bir kadanstan sonra 

De Falla'yı anımsatan gizemli bir dans 
başlar. Solo keman bu kez ritmik 
kesinl ikte bir dansa yol gösterir: 
Sevillanas'lar başlamıştır. Ve yogun bir 
orkestra finaliyle eser görkemli 
biçimde sona erer. (Süre 23') 
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Figaro'nun Dü�ünü Operası Uvertürü Overture of Le Nozze d i  Figaro 

Johannes Brahms ( 7 833- 7 897) 

Keman, Yiyolonsel ve Orkestra için Konçerto, Op. l 02 
Concerro for V i o l i n ,  Cel l o  and Orchesrra, Op. l 02 

A ffegro 

A ndml/e 

Vittare non troppo-pom meno Aflegro-Tempo l 

Ara l n rermission 

Anton Bruckner ( 1 824- 1 896) 

Senfon i No.4, Mi bemol Majör (Romantik) Symphony No.4 in  E Flar Major (Romantic) 
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A ndan/e. A ndan/e q11a.ri A llegrello 
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4.7. 1 996, Atarürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Ararürk C u l r u ral Cenrre, Grand Hal l ,  7.00 pm 

YURI TEMI RKANOV 

• 1 988 Nisanında Evgeni 
Mravinski'nın ardından St. Petersburg 
(eski Leningrad) Filarmoni 
Orkestrası'nın müzik direktörlügü ve 
birinci şefligine atanan Yuri 
Temirkanov, daha önce Kirov 
Operası'nın sanat direktörlügü ve 
şefligini yaptı. Berlin Filarmoni, Viyana 
Filarmoni, Dresden Staatskapelle, 
Paris Orkestrası ve Concertgebouw 
(Amsterdam) gibi Avrupa'nın önde 
gelen tüm orkestralarını yönetti. 
1 977'de Kraliyet Filarmoni (Londra) 
Orkestrası i le verdiği i lk konserden 
sonra 1 979/80 mevsiminde 
topluluğun birinci konuk şefl igine 
getiri ldi ve onbir yıl bu görevi 
sürdürdükten sonra, 1 992'de Andre 
Previn'in yerine birinci şef oldu. 
Ayrıca her yıl Amerika'ya giden 
Temirkanov burada New York, 
Philadelphia, Boston, San Francisco 
ve Los Angeles dahi l  birçok 
orkestrayı yönetmektedir. 
1 988'den itibaren BMG/RCA ile uzun 
süreli anlaşma yapan Temirkanov'un 
Red Label altında çıkan birçok kaydı 
arasında Kraliyet Filarmoni i le 
doldurdugu Stravinski'nin tüm baleleri 
ve St. Petersburg Filarmoni Orkestrası 
ile yaptıgı Şostakoviç, Prokofıev ve 
Rahmaninofun eserleri bulunmaktadır. 
En son olarak da aynı orkestrayla 
Prokofıefin Aleksandr Nevski adl ı  
eserini Eisenstein'ın aynı adlı fi lminin 
müzigi olarak kaydını gerçekleştirdi. 
Yuri Temirkanov önümüzdeki konser 
mevsiminde New York ve 
Philadelphia'da vereceği konserlerin 
yanısıra Avustralya'da ilk kez Sydney 
ve Melbourn Senfoni Orkestralarını 
yönetecek, St. Petersburg ve Kraliyet 
Filarmoni Orkestralarıyla uluslararası 
turneler ve BMG için kayıtlar 
yapacaktır. 

• In April 1 988 Yuri Temirkanov was 

appointed Music Director and 

Principal Conducror of the St. 

Petersbmg (formerly Leningrad) 

Philharmonic ürehescra in succession 
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to Evgeny Mravi nsky. Prior to his okulunu bitirdi ve St. Petersburg Petersburg Konservatuarı Müzik 
appoinrmenr wirh rhe Sr. Phi lharmonic Konservatuarı'na girerek, Taneev Koleji'ne, 1 984'de de Rimski-
he had been Arrisric Director and Chief Dörtlüsü'nün birinci kemancısı olan Korsakov Konservatuarı'na gird i .  
Conductor of rhe Kirov Opera in w har Prof. V. Ovtşarek'in ö�rencisi oldu. 1 988 yıl ında Karl Davidov 
was rhen Leningrad. Piyanolu üçlünün üyesi olarak Viyolonsel Yarışması'nda birinei l i  k, 
Yuri Temirkanov has appeared wirh all 1 988'de Münih'te ARD Bavyera Münih'te ARD Bavyera Radyosu 
rhe leading European orchesrras, Radyosu Uluslararası Yarışması 'nda Uluslararası Yarışması 'nda da, bir 
inciuel ing rhe Berlin Philharmonic, rhe özel ödülü, 1 99 1 'de de aynı üçlünün üyesi olarak özel ödül al dı . 
Vienna Philharmonic, rhe Dresden toplulu�un üyesi olarak Yereelli'de 1 989'da Riga'da (Litvanya) 
Sraarskapelle, l 'Orchesrre de Paris and (ltalya) Uluslararası Viotti viyolonsel yarışmasında ve 1 99 1  
rhe Royal Concerrgebouw. I n 1 977 he Yarışması'nda birinci l ik ödülünü Uluslararası Viotti (ltalya) Oda 
made his debur wirh rhe Royal kazandı. 1 993'de Konservatuar' dan Müzi�i Toplulukları Yarışması'nda 
Phi lharmonic, becoming rheir mezun oldu. birinci l ik ödüllerini kazandı .  
Principal Conductor during rhe Hem solist, hem de Sankt-Peter Yo�un resitalleriyle St. 
1 979/80 season. In 1 992, afrer l l  years Üçlüsü'nün üyesi olarak Rusya'da ve Petersburg'daki Şostakoviç 
in rhar posirion, he succeeded Andre yurtdışında konserler veren l l ia loff, Filarmonia Akademik Senfoni 
Previn as Principal Conductor. Yuri St. Petersburg Filarmoni Orkestrası 'ndaki viyolonsel grup şefi 
Temirkanov is a regular visitor ro rhe Orkestrası'nda görev yapmakta ve St. görevini ve Rimski-Korsakof 
United Srares where each season he Petersburg Konservatuarı'nda ders Konservatuarı'ndaki ö�retmenliği ni 
conducrs rhe major American vermektedir. bir arada sürdüren Sergei 
orchesrras, inciueling rhose of New Slovaçevski, kısa süre önce St. 
York, Philadelphia, Boston, San • Ilia Ioff was born in 1 966 in Sr .  Petersburg'daki Filarmonia 
Francisco and Los Angeles. Perersbmg inro a fam ily of musicians. salonunda şef Semyon Bychkov'u n 
In 1 988 Ymi Temirkanov began a He received his fırsr violin lesson from yönetti�i Şostakoviç'in 8. 
long-rerm exciusive engagemenr wirh his  farher, violin isr in rhe Sr. Senfonisi'ndeki solosuyla büyük 
BMG/RCA. His numerous recodings Perersbmg Philharmonic Orchesrra. In başarı kazandı. 
on rhe Red Label inciude rhe complere 1 97 3  he joined rhe Special Music 

Srravinsky Baliers wirh rhe Royal School of the Sr. Perersburg • Sergei S lovachevsky was born i n  

Philharmonic ürehescra and works by Conservatoire, nameel afrer Ri msky- 1 966 i n Sr. Perersburg and i n 1 97 ." 
Shosrakovich, Prokofıev and Korsakov. He gave his fırsr pub l i c  he  en tereel r he Col l ege of M usic of  rhe 

Rachmani nov wirh rhe Sr. Perersbmg performance in 1 974 in rhe large hall of Sr .  Perersburg Conservaroire and i n  

Philharmonic. Most recenrly, h e  has rhe Sr. Perersburg Philharmonia wirh 1 984 he joi ned rhe R i msky- Korsak ()V 

recorded Prokofıev's Alexander Nevsky Brahms' Lullaby. In 1 984 he fı nished Conservaroi re. 1 n 1 9HH he was 

wirh rhe St. Perersburg Philharmonic music school and enrered rhe Sr .  awarded r he F i rs r  Pr ize ar rhe Karl 

as rhe soundrrack to E isenstein's film of Petersburg Conservaroire where he was Davydov Ce! lo Comper i r ion ,  and i n 

the same name. raughr by Prof. V.  Ovrcharek, fi rsr r he same year he won a spec ia l  pr iz  e ar  

Furure engagemenrs inciude return violinisr of the Taneev Quarret. In rhe Bayerische R u nclfunk 

visits ro  New York anel Philadelphia, 1 988, as member of a piano-rrio, he l nrernar ional  Comesr in M u nich as 

his debut in Australia with the Sydney won rhe special prize at rhe ARD member of a rrio. 1 n 1 9H9 he w on r he 

and Melbourne Symphony Orchesrras, Bayerische Runclfunk lnrernarional F i rsr Pr ize ar rhe Ce! lo Coınper i r io ı  

and inrernarional tours wirh the Sr.  Competirion in Munich.  In 1 99 1 ,  as a in R iga, Larv i a, and i n  1 99 1  r he r'i rsr 

Perersbmg anel Royal Philharmonic member of rhe same ensemble, he won Pr ize ar rhe l nr ernarional V ioni  

Orchesrras in  addition to recording rhe First Prize ar rhe lnrernarional Comesr of Chamber Ensem ble i n  

projeers with BMG. Viotri Comperir ion in Verce l l i ,  I ral y . l ral y . 

He completed his studies ar rhe Sr . A r  presenr , Sergei S lovachevsky !ta ds 

I LlA IOFF 
Perersbmg Conservaroire in 1 993 .  r h e  e e l  l o  seet ion o f  r h e  Academic  

l l i a  loff gives many concerrs as a so loisr Symphony Orchesrra of rhe 

• Müzisyen bir aileden gelen l l ia loff anel member of rhe piano-rrio Sankr- Shosrakov ich Ph i 1 harmonia ,  Sr .  

1 966'da St. Petersburg'da do�du. l ik Peter Trio, borh in Russia and abroacl . Perersbu rg , com b i n i ng h i s  regu lar 

keman derslerini, St. Petersburg Ar presenr, he is working in rhe Sr. work as a member of the symphony 

Filarmoni Orkestrası'nda kemancı Perersbmg Philharmonic Orchesrra and orchesrra w i rh  solo performances. 

olan babasından aldı. 1 973'de, Rimski- teaching ar rhe Sr. Perersburg R ecenr ly  he has en joyed g rear succ e ss 

Korsakofun adıyla anı lan St. Conservaroire. for h i s  performance of t he solo i n  

Petersburg Konservatuarı'nın Özel Shosrakovich 's  Hrh Symphony w i r h  rhe 

Müzik Okulu'na girdi. 1 974'de St. SERGEl SLOVACH EVSKY conducror Senyon Bychkov ar r he S 

Petersburg Filarmoni'nin büyük Perersburg Ph i l harmon i a. He also 

r .  

salonunda Brahms'ın Ninni 'sini çaldı�ı • 1 966'da St. Petersburg'da do�an reaches ar rhe R i msky-Korsakov 

ilk konserini verdi. 1 984'de müzik Sergei Slovaçevski, 1 973'de St. Conservaroire, Sr. Perersburg. 



Mozart: Figaro'nun Düğünü Uvertürü 

Fransız oyun yazarı Beaumarchais'nin 
1 784'de yazdığı Figaro'nun Düğünü 
piyesi üzerine, 1 78 1 'den beri Viyana 
Hofoper' in direktörü olan Lorenzo 
da Ponte'nin hazırladığı l ibrettoyu 
müzikleyen Mozart' ın aynı adı taşıyan 
operası, 1 Mayıs 1 786'da -
günümüzden 2 1  O yıl önce- Viyana' da 
sahnelenmişti. 1 8. yüzyıl sonunda 
Ispanya'nın Sevil kenti cıvarındaki 
Kont Almaviva'nın şatosunda geçen 
olayda uşak Figaro'nun, nişanlısı 
Susanna'yı konttan ve diğer 
erkeklerden korumak için uğraşı dört 
perdelik bu operada canlandırı l ır . . . 
Eserin başında yer alan, -bu konuyla 
i lgil i olmadan- nefes almadan, çok hızlı 
(Presto) bir tempoda başlayan 
Uvertür ise, bu eğlenceli müzikli 
oyunun ideal bir giriş ini oluşturur; 
olayın ayrıntıları deği l , havası yansıtı l ır. 
Mozart' ın  olgunluk çağının -Titus 
uvertürü dışında- tek uvertürü olan 
bu ön müzikte operanın baş kişisi 
Figaro'nun karakteri de çizi l ir. 
4/4' 1ük ölçüde, Re majör tonda hafif 
sesle (pianissimo) başlayan Uvertür'de 
ilk tema fırtına gibi yayl ı çalgılarla 
hemen belirlenirken, fagotun eğlenir 
gibi, kıkırdayarak katkısı da girişi 
ilginçleştirir. Uşak Figaro'nun efendisi 
Kont Almaviva hakkındaki fikrini 
açıkladığı öne sürülen bu figürü üfleme 
çalgılar da destekleyerek tüm 
orkestrada bir fortissimo oluşturur. 
Temanın tüm olarak tekranndan sonra 
müzik dur-durak tanımadan canlı 
biçimde gelişir. Ikinci tema keman ve 
baslarda duyulur ve tahta üfleme 
çalgılarla tüm orkestraya iletilir. 
Kemanlar ve tahta üflemelerde beliren 
zarif melodi ise final teması olarak 
orkestraya yol gösterir. Uvertür neşe 
dolu, parlak bir Coda ile sona ererken 
sanki Figaro'nun zaferini simgeler ... 
Mozart daha önce ağırca (Andante) 
tempoda bir ara bölme yazmışsa da 
sonra bunu kaldırmış, iki canlı 
bölmeyi birleşti rerek uvetürü daha 
bütün, kompakt hale getirmiştir. 
(Süre 4') 

Brahms: I ki l i  Konçerto 

1 877 yı l ında lsviçre'de Thun Gölü 
kıyısında geçirdiği bir yaz tati l inde 
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iken Clara Schumann'a yazdığı bir 
mektupta Brahms şöyle der: "Sana 
yaptığım tuhaf bir şeyi anlatabi l irim: 
Keman ve viyolonsel için bir 
konçerto yazmak gibi eğlenceli bir 
düşünceyi gerçekleştirdim. Biraz 
başarı l ı  olduysa, bizi de eğlendirebi lir. 
Aslında bu işi , kemanı benden daha iyi 
tanıyan birine bırakmalıydım, ama 
Joachim ne yazık ki artık 
bestelemiyor. Insanın, yapısını ve 
tınısını tümüyle tanımadığı çalgılar için 
yazmasıyla, çok iyi tanıdığım, neyi 
nasıl ve niçin yaptığımı bildiğim piyano 
için yazmam arasında fark var". Ancak 
Clara Schumann 25 Ağustos tarihl i  
mektubunda Brahms'a şöyle cevap 
verir: "Ben böyle senfoni ler, keman 
ve viyolonsel sonatları yazmış birinin 
bu çalgıları en ince karakterlerine 
kadar tanıdığını ,  onlardan umulmayan 
tınılar yarattığını düşünüyorum ... " 
Konçerto türündeki son eseri olan 
Iki l i  Konçerto (Doppelkonzert
Double Concerto) ile -daha önünde 
on yı l l ık ömrü kalan- 54 yaşındaki 
Brahms, ayrıca kemancı ] oachim ile 
arasındaki soğukluğu da gidermek 
istiyordu. Joachim'in boşanma 
davasında -kendi hiç evlenmediği 
halde- onun karısının tarafını tutan 
Brahms, çağın bu büyük kemancısına 
notaları yollamış ve fikrini sormuştu. 
Partilere şöyle üstünkörü baktığını ,  
eseri canl ı  ve sevindirici bulduğunu 
bel irten Joachim, keman iç in en çok 
dört-beş önemsiz yerin 
düzeltilebi leceğini yazmıştı. Joachim'e 
beğendirmek için onun en sevdiği 
eserlerden biri olan, Viotti'nin La 
Minör Keman Konçertosu'nun birinci 
bölümündeki temaya dayanarak 
başlatılan eser, aslında S. Senfoni 
olarak hazırlanan malzeme 
kullanılarak düzenlenmişti. Böylece 
Konçerto Grosso sti l inin çağdaş -geç 
romantizm stilinde- senfonik 
uygulaması olarak seçkinleşen Iki l i  
Konçerto konser sahnelerinde 
önceleri, Brahms'ın diğer 
konçertoları kadar tutunamadı. Buna 
neden olarak, bir tek eser için iki 
virtüozun bulunabilmesinin güçlüğü de 
gösterilir. 
Köln'de, 1 8  Ekim 1 887'de gerçekleşen 
ve kemancı Joseph Joachim'in ve 
onun kuartetinde çalan arkadaşı 
viyolonselci Robert Haussmann'ın 

katıldığı ilk yorumda orkestrayı 
Brahms yönetti. Çekingen bir alkışla 
karşılanan, ve daha önce Baden
Baden'deki evinde yapılan piyanolu 
provaları izleyen Clara Schumann'n 
da "pek kalbe dokunmadığını, ancak 
ilginç enstrümantasyonu beğendiğini" 
belirttiği eser, günümüzde temelde 
yoğunlaştırı lmış bir oda müziği 
sti linde, iki solo çalgının ön plana 
geçmeğe çalışmayarak diğer unsuru 
(orkestrayı) örtmediği bir Trio (Üçlü) 
olarak tanımlanır. Gerçekten de 
besteci tiz ve güçlü keman tınısını, 
önce viyolonselle dengelemiş, sonra 
da saydam bir orkestrasyonla 
viyolonselin boğulmasını ustaca 
engellemiştir. Orkestra çalgıları arka 
planda kalarak, solistlere çoğunlukla 
pizzicato eşlik eder; bu arada 
-özell ikle birinci ve üçüncü 
bölümlerde- tahta üfleme çalgılara 
önemli görevler düşer. La m inör 
tonda, 4/4' 1ük ölçüde başlayan 1 .  
Bölüm (AIIegro) diğer 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 
diğer solo çalgı viyolonselle -eşl iksiz
bir diyalog duyulur. Daha sonra 
orkestra i lki tutkulu ve cüretkar, 
ikincisi sıcak ve l ir ik olan birbirinin 
karşıtı iki temayı işler. I ki solo çalgının 
tematik gel işimine katı l ımı tını 
zenginliği ve teknik parlaklığı da 
yaratır. Coda'da ise l i rik ikinci tema 
yaylıların pizzicato eşliğinde flütte 
duyurulur ve solistlerin kavgacı 
figürlerle süsledikleri pasajlarla bölüm 
sona erer . . . 2. Bölüm, Clara 
Schumann'ın "duygulu ve kalbe 
işleyen" olarak tanımladığı Andante, 
Brahms'ın en soylu ve hüzünlü ağır 
bölümlerinden biri olarak kabul edil ir. 
Içten ve zarif bir kabullenişle 
bestecinin son liedlerini ve sonatiarını 
anımsatan bölüm Re majör tonda ve 
3/4' 1ük ölçüdedir. Kornaların sinyali 
ve bunu cevaplandıran tahta üfleme 
çalgıların sunduğu soylu çağrı solist ve 
orkestraya renkli, pastoral bir romans 
sunma olanağını sağlar. I ki solist bu 
ezgiyi oktavlı aralıklarla duyurur. 



Birden Fa majör tona geçen orta 
bölmede tahta üflemeler seçkinleşir. 
Bu arada bölüm solistlerin ilginç 
triyolelerle süsledikleri 
modülasyonlarla gelişir. Ancak 
Brahms burada solist virtüozluğundan 
kaçınmış, genellikle bölümün melodik 
yapısını kollamıştır. Baştaki korno 
çağrısının tekranndan sonra ilk bölme 
tekrarlanır ve bölüm, iki temayı sakin 
bir biçimde değerlendiren Coda ile 
biter ... 3 .  Bölüm (Vivace non troppo
peco meno al legro-Tempo 1), 2/4'1ük 
ölçüde serbest biçimde örülmüş 
virtüoz karakterde canl ı  bir 
Rondo'dur. Burada Macar çigan 
unsurlarının etkisi de sezilir. Her iki 
önemli temayı da önce sunma görevi 
viyolonsele verilmiştir. Özellikle 
Macar aksanlı , eğlenceli, biraz da arsız 
gibi yansıyan tema her iki solo çalgı 
arasında elden ele geçer. Solistlerin 
çift seslerle duyurdukları ikinci tema 
ise daha soyludur. Orta bölmede ise 
iki karşıt fikir belirir: Noktalı ritmle 
enerj ik ezgi ve yumuşak, senkoplu 
melodi. Sona doğru ana tema sürekli 
değişen yapısıyla, uzun ve kesintisiz 
(legato), ya da kesik aksanl ı  (staccato) 
duyurularak gizemli bir hava yaratı l ır. 
Solistlere virtüozluklarını -gösterişe 
kaçmadan- sunma olanağı sağlayan 
finalle eser çekici ve parlak havada 
sona erer. (Süre 35') 

Bruckner: Senfoni No.4 

Bu yı l ölümünün 1 00. yıldönümü 
nedeniyle anılan Avusturyal ı besteci 
Anton Bruckner, Ansfeld isimli küçük 
kasabada, çok tutucu katelik bir köylü 
ailesinden gelen köy öğretmeninin 
oğlu olarak doğdu. Hayatta kalan beş 
kardeşin en büyüğü olarak, aşırı 
dindar yetiştirilen, i lk müzik derslerini 
babasından alan Bruckner 1 3  yaşında 
babası ölünce yakındaki St. Florian 
Manastırı korosuna girdi. Sonraki üç 
yıl için evi olan, yaşamının sonuna 
kadar da manevi yuvası kalan bu 
manastırda hem org öğrendi, hem de 
köy öğretmeni olarak yetiştirildi. 1 7  
yaşında 200 nüfuslu Windnaag 
köyüne öğretmen yardımcısı olarak 
gönderildiği zamana kadar, Haydn, 
Mozart ve Weber'in bazı eserlerini 
dinlemiş; Beethoven'in 4. Senfoni'sini 
kısmen duymuştu. Bu küçük köyde 
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Bach'ın Füg Sanatı'nı kopya ediyor, 
Albrechtsberger'i incel iyordu. Ancak 
köydeki yaşamı, işi çok ağırdı. Üstelik 
asıl öğretmenin kendisini 
kullanmasına da alçak gönül lü olması 
nedeniyle ses çıkartmıyor, sabah 
dörtte kilise çanını çalıyor, otları 
biçiyor, papaza elbisesini giymesinde 
yardımcı oluyor, öğleden sonra 
tarlada ve evde iş görüyordu. Boş 
olduğu çok az süre içinde hemen 
müziğe, orga koşuyordu. 1 6  yaşında 
ayrıldığı St. Florian'a beş yıl sonra 
1 845'de, bu kez öğretmen olarak 
döndü; üç yıl sonra da orgçu 
yardımcı l ığına atanıyordu. Ertesi yıl , 
1 849'da i lk Requiem'i manastırda 
seslendiriliyer ve 1 85 1 'de de birinci 
orgçu oluyordu. Kendini geliştirmek 
için 1 855'te, 3 1  yaşında Viyanalı S. 
Sechter'den kontrpuan dersleri 
almaya başladı. St. Florian'daki on yıl ı 
içinde kendini her zaman bir okul 
öğretmeni olarak görmüştü. Bir ara 
Linz'de müzik çalışmalarını sürdüren, 
arkadaşının Bösendorfer piyanosu ile 
çalma olanağını bulan Bruckner 
1 856'da, yeteneğinin çok büyük 
olmasına karşın, ancak arkadaşının 
yardımıyla sınava girip Linz Katedrali 
orgçuluğuna al ındı. Usta bir organist 
olarak tanınan, besteciliği söz konusu 
olmayan Bruckner, Linz'de Wagner'in 
eserlerini tanıdı ve hayran kaldı. Bu, 
onun için bir dönüm noktası oldu. 
1 86 1 'de Sechter' in kursunu 
bitirdikten sonra kendini 
"zincirlerinden kurtulmuş bir bekçi 
köpeği gibi hür hissederek" Viyana 
Konservatuarı 'nın sınavına girdi .  Sınav 
kurulundan Johann Gerbeck, şaşkına 
döndüklerini, onun kendilerini 
sınavdan geçirmesinin daha doğru 
olacağını söyler . . .  1 864'te Re Minör 
Mes'i tamamlayan, 1 865'de Münih'te 
Tristan ve Isolde'nin i lk yorumunda 
Wagner i le tanışan ve o hızla i lk 
senfonisini besteleyen Bruckner, 
1 869'da Sechter'in ölümü üzerine 
onun yerine Viyana Konservatuarı 
org, armoni ve kontrpuan 
öğretmenliğine getiri ldi . 23 yıl aynı 
görevi yürüten ve üstelik aynı maaşla 
çalıştığının bile pek farkında olmayan 
Bruckner, derslerinde eski ustaların 
kurallarından bir adım bile sapılmasına 
göz yummadı; kural dışı tek bir nota 
bile yazılmasına izin vermedi .  Ama 

kendisi için durum öyle olmadı: 
Senfonilerinde biraz devrimci 
yenilikler yaptı; Beethoven'in anıtsal 
form anlayışının, Wagner'in 
armonisinin, Palestrina'nın 
pol ifonisinin, Avusturya halk dansları 
ritminin ve kendi köy yaşamının 
katelik dinselliğinin bir bütün halinde 
uyumunu senfonileriyle sağladı .  
Böylece bu eserleriyle 1 9 . yüzyıl 
müzik yaşamında, tümüyle izole 
olmuş, dev büyüklüğünde, oldukça 
korkutucu bir blok kurmuş oldu. 
Yıl larca yalnız organist olarak hem 
ülkesinde, hem de Fransa ve 
Ingiltere'de verdiği konserleriyle ün 
kazanan müzikçi, uzun süre 
eleştirmenler tarafından alaycı 
tenkitlerle h ırpalanmasına karş ın, 
sonunda senfonileri ile bir besteci 
olduğunu ancak 1 88 1  'den sonra 
kanıtlayabildi. O yıl ilk kez bir ünlü 
orkestra şefi, Hans Richter onun 
senfoni lerinden birini seslendirmeye 
cesaret etti: 20 Şubat 1 88 1  'de, yedi 
yıl önce yazı lmış olan 4. Senfoni'yi 
Viyana'da yönetti. 
Sonuncusu bitmemiş olan 1 1 senfoni 
yazan, i lkini beğenmeyip yok eden, 
ikincisini sonradan düzeltip "Sıfırıncı" 
Senfoni olarak tanımlayan Bruckner, 
senfonilerini No. l Do Minör ( 1 864), 
No.2 Do Minör ( 1 872), No.3 Re 
M inör ( 1 873-Wagner'e ithaf), No.4 
Mi Bemol Majör ( 1 874), No.5 Si 
Bemol Majör ( 1 875-77), No.6 La 
Majör ( 1 879-8 1 ), No. 7 Mi Majör 
( 1 88 1 -83), No.8 Do Minör ( 1 884-87), 
No.9 Re Minör ( 1 895-96) olarak 
numaraladı. Onun yedi koro eseri, 
şarkılar, piyano ve org için parçaları, 
ufak dini eserle, birkaç oda müziği 
içinde en tanınan tek bir oda müziği 
vardır: (Bruckner'in bu Fa Majör Yaylı 
Çalgılar Beşiisi bu yılkı Uluslararası 
Istanbul Müzik festivali 'nde Deutsche 
Kammerphilharmonie -Alman Oda 
Filarmonisi- tarafından 9 Temmuz 
1 996 günü seslendirilecektir.) 
Sechter' in yanında kompozisyon 
çal ış ırken Bruckner'in sipariş üzerine 
bestelediği ufak eserler, çoğunlukla 
kilise için koro eserleri, veri lmiş kesin 
örnekler üzerine hazırlandığı için 
herhangi bir kişisel özell ik 
taşımıyordu, hem de Bruckner' ın bu 
yıl larda yaratıcı özgürlüğü yoktu. 
Ancak Wagner ile tanıştıktan sonra, 



sanat meraklısı hanımların, kültürlü 
müzikseverlerin teşvik ve yardımıyla 
aşağı l ık kompleks in i  yendi ;  kendi 
bestecil ik yeteneğini  kullanmaya 
başladı .  Gazete okumayan, politika ve 
günün problemleriyle ilgilenmeyen 
Bruckner, -besteci liğin teorik ve 
teknik yönlerini öğrenmiş olmas ına 
karş ın- eser yazdıkça yavaş yavaş 
gelişirken, Tanrı'dan geldiğini kabul 
ettiği sanatın yine Tanrı'ya yönelmesi 
gerektiği ni düşünüyordu. Wagner'in 
kendis in i  sarsmasına karşın yaln ızca 
Tanrı'ya sunmak ister gibi çal ıştı , 
çözümü değil i lahi leşmeyi aradı. 
Senfonilerinde, i lk ve son bölümlerde 
i lahi anlamda varoluşu ve bütünleniş i ,  
ağır bölümlerde ve Scherzo'da ise bu 
dünyanın acılarını ve neşesin i  yansıttı. 
Yaşam ında hiç evlenmedi ama, 
senfonilerinin sayısı kadar -dokuz kez
aşık oldu: I lki 27, sonuncusu 68 
yaşındayken aşık olduğu kızların hepsi 
de 1 6- 1 7  yaşındaydı .  Hatta ilk aşkına 
mektupla evlenme teklif edip, 
reddedi l ince buhran geçirerek uzun 
süre dinlenmek zorunda kaldı .  72 
yaşında öldüğü zaman en büyük 
aşkına kavuşacak, yıl larca org çaldığı 
kil isede, çok sevdiği çalgıs ın ın altına 
gömülecekti. 
Bruckner bestelerinde sanki çalarmış 
gibi orgun her tınısına, uyumuna, 
pasajlarına, tüm olanaklarına dikkat 
edermişcesine dinsel bir davranışla 
çalıştığı iç in kendine özgü bir saflık, 
temizlik oluşturdu. Eski ustaların 
yöntemlerini izlemekle birlikte anlam 
ve formu yeni bir anlayışla ele aldı: 
Senfonilerinde Beethoven üslubu dört 
bölümlü yapıyı kul lanmakla birlikte 
onun, önce erkeksi birinci tema, 
sonra da kadıns ı  ikinci tema 
prensibine karşı, hiç yoktan bir 
üçüncü tema yarattı. Doğada bir 
tohum gibi yeşeren ve sonsuz gibi 
uzayan ezgilerini gel işirnde bi le savaşa 
değil. büyümeye yöneltti; ve bunu 
sanki değalmış gibi gerçekleştirdi. Bu 
konuda müzik yazarları, Bruckner'in 
üç tema kullanımını  "Kutsal Üçlü" 
(T rin ite) prensibi olarak düşünmesine 
bağlar. Bruckner senfoni lerinin müzik 
dünyasına sunulması da çeşitl i 
nedenlerle gecikmiştir. Eserleri uzun 
süre unutulan, ancak yı l lar sonra 
Nikisch, Richter, Löwe ve hatta 
Mahler gibi yöneticilerce seslendiri len 
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senfoni ler, başın ı  Hanslick'in çektiği 
eleştirmenlerce insafsızca eleştiri lmiş, 
bu yalnız ve sessiz bestecide i lerici 
hamlelerin belirtileri şiddetle 
reddedilmişti. Ayrıca Bruckner de 
eserlerin in son şekl ine bir türlü karar 
verememiş, adeta her senfonisin i  
yaşamı boyunca değiştirmiş, yeniden 
yazmıştı. Bu nedenle aşağı-yukarı her 
senfonisinin bir başka versiyonu 
ortaya ç ıkmış, hatta bestecinin 
dostları Franz Schalk, Ferdinand 
Löwe ve Franz Herbeck -henüz 
Bruckner yaşarken bile- eserlerin 
orkestrasyonunu değiştirmeye, etkili 
Wagner tınıs ını oluşturmaya 
kalkmışlardı. Bruckner bile, her 
zamanki çekingenliği ve utangaçlığı ile, 
söyleneni hemen kabul ediyor, 
senfoni lerin yapıs ı  ve hatta karakteri 
değişebil iyordu. 
Bruckner 4. Senfoni 's ini ilk kez 
seslendirecek olan Hans Richter'in 
çağrısıyla son provayı izlemeye 
gitmişti. Richter bir ara orkestrayı 
durdurarak Bruckner'e döndü ve "Bu 
nota niye burada?" diye sordu. 
Bestecinin cevabı ise şu oldu: 
" Isterseniz değiştirin, başkasını 
koyun!" Bruckner'in tüm 
seslendiricileri bu davranışlara 
alışmıştı ve her zamanki gibi boyun 
eğdiği için yaşamı boyunca herkesin 
önünde adeta dizleri üzerine çökmesi 
katol ik dindarl ıktan çok, zaval l ı l ık 
olarak kabul edi l iyordu. Ancak 
1 930'1u yı l lara doğru bu davranış 
değişti, Bruckner saygı görmeğe, 
senfoni lerin in özgün yapısı 
korunmaya başlandı. Bu duruma b ir  
örnek olarak, bestecin in en sevilen, 
tanınan 4. Senfoni 's i  bile gösteri lebi l ir: 
1 873-74 yı l larında yazılan bu 
senfoninin başkaları tarafından 
yapılmış b irçok versiyonu vardır. Bu 
versiyonların ikincisi 1 878'de 
-yeni bir Scherzo eklenerek- F. Schalk 
tarafından, üçüncüsü 1 880'de Final'in 
de değişmesiyle F. Löwe tarafından, 
sonuncu da 1 880 versiyonunun hafif 
değiş imiyle 1 886'da yapı lmıştı. 4. 
Senfoni'nin özgün şekl i ise ancak 
1 944'de Robert Haas tarafından 
yayınlandı. Bu basımda ise Bruckner'in 
el yazısıyla Viyana Saray Kitaplığı'na 
vasiyet ettiği manüskript 
kullanılmıştır. 
Bruckner'in kendisi tarafından 

"Romantik" olarak adlandırı lan Mi 
Bemol Majör 4. Senfoni'nin, 
bestecinin sözlü anlatımıyla bir 
programı da vardır: "Ortaçağ kenti -
Sabah vakti - Kentin kulelerinden 
sabah olduğunun duyuruluşu - Kent 
kapıların ın açıl ışı - Şövalyelerin 
gururlu aygırlar üzerinde dışarı 
çıkmaları - Ormanın büyüsünün onları 
sarmalayışı - Orman sesleri - Kuş 
sesleri - Ve böylece romantik 
tablonun gel iş imi" .. . Bruckner'in 
"Ormanı Tanrı'nın yücelti lmiş bir 
doğa katedrali" olarak gören bu 
senfonisi dört bölümden oluşur: 
1 .  Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, Mi bemol 
majör tonda, sakin hareketli ve fazla 
çabuk olmayan (Ruhig bewegt, nicht 
zu schnell) tempodadır. Tüm yaylı 
çalgıların gizemli ve hafif havadaki 
tremolosu eşliğinde, üçüncü ölçüde 
korno, temanın başlangıcını  sunar. 
Pekçok eleştirmenin bu güzel l ik ve 
çekici l ikte bir senfoni girişine çok az 
rastlandığın ı  öne sürdükleri bölümde, 
bu kornoya tahta üflemeler 
korosunun da katı l ımı i le pastoral bir 
atmosfer oluşur: Sanki karanl ık b ir  
ormanın derinl iklerinden sakin sesler 
bu çağrıya cevap vermektedir. Müzik, 
Bruckner'in en gösterişli 
bölümlerinden biri olmaya 
yönelirken, önce yaylılarda sanki bir 
esinti olur, kemanlar hareketlenir: Bir 
motif parlar, yüksel ir, yine söner. Kısa 
bir canlanmadan sonra yaylı lar ve 
tahta üflemeler, metal üflemelerin 
güçlü desteğiyle ana temanın devamını  
i lan eder. Trombonların motifi 
tersine çevirerek cevaplamasıyla sanki 
gün doğmuştur. Tüm çalgılar doğayı 
övgüde yarışır gibidir. Ancak bu 
övgünün ortak i lahisi birden kesi l ir. 
Tüm çalgılar susmuş, yalnızca korno 
giderek sessizleşen t ın ıs ın ı  
sürdürmektedi r. Kontrbasın bir tel 
vuruşuyla viyolalar ikinci temayı 
-Bruckner'in ritmiyle- sunmaya başlar. 
Hemen karşıt bir temayla cevaplanan 
tema, ormanın derin l iklerinden 
yansıyan kuş sesleri biçiminde 
kemanlada duyurulur. Bu doğal 
atmosfer, bazan güçlü adımlarla, 
bazan uzun "Pause"lerin 
suskunluğuyla kesilir: Sanki doğada bir 
insan dolaşmakta, bu manzarayı içine 
s indirmekte; gizeml i  ormanı, ışıkların 
hüzmelerini, kuş seslerini, sabahın 



büyüsünü birl ikte yaşamaktadır ... 
Metal üfleme çalgıların korosuyla 
karanlıklaşan atmosfer, kil isenin kutsal 
ortamını da i lahi biçiminde yansıtır ve 
orkestranın beş akorunu izleyen ve 
son sözü söyleyen kornonun girişteki 
çağrıs ın ı  da duyurduktan sonra sona 
erer .. . 2. Bölüm yine 4/4'1ük ölçüde 
ve Bruckner'in bu kez ltalyanca 
tempo başlığıyla Andante (Ağırca) 
tempoda başlar. Oldukça durağan ve 
hüzünlü havası Schubert'in "Ölüm ve 
Gençkız" ın ı  anımsatan yapıda 
olmasına karşın, zaman zaman ümit 
dolu anlar da oluşur. Girişteki yakınan 
ezgi önce viyolonsellerle -sürd in l i  
yaylıların hafif, ritmik adımları eşliğinde
b ir  matem marş ın ı  anımsatan biçimde 
duyulur; buna kemanlar avuturmuş 
gibi cevap verir. Bölümün ikinci 
teması ise, yayl ı ların pizzicato 
eşliğinde viyolaların 33 ölçü süren 
uzun ezgisiyle -sanki bu karanl ık 
durumdan kurtulmak istermiş gibi
yansır. Bu ezginin geliştiri lmesinden 
sonra matem marşı güçlü bir doruğa 
ulaşır; sonra ölen davul vuruşlarıyla 
bölüm pianissimo sona erer ... 
3 .Bölüm 2/4' 1ük ölçüde, hareketli 
(Bewegt) tempoda bir Scherzo'dur. 
Genel l ikle bir "Av Scherzo'su" olarak 
tanımlanan bölümde ormanın 
romantik atmosferini değiştiren av 
kornosu ve trompetlerin fanfarları ise 
kemanların gizemli örgüsüyle kesil ir. 
Bazan uzaktan, bazan yakından gelen 
av kornosu yankıları bir masal dünyası 
gibi kuş seslerine karışır. Trio bölmesi 
ise kırsal bir havada, seviml i  b ir  
Avusturya dansı gibi aydın l ık, ferahtır. 
Bruckner, obua ve klarnetin bir 
Uindler biçiminde sunduğu bu 
bölmeyi, "Av sırasında bir din lenme 
molası"na benzetir. Bölüm av 
sahnesinin, Scherzo'nun tekrarıyla 
sona erer ... 4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde 
hareketli (Bewegt), ama çok hızlı 
olmayan (doch n icht zu schnell) 
tempoda, Wagner'i anımsatan tarzda 
bir finaldir. Andante bölüm dışında, 
tüm senfoniye egemen olan Bruckner 
ritmiyle (4/4'1ük ölçüde iki tane 
dörtlük notanın yine dörtlüklerin 
oluşturduğu bir üçleme -Triole- ile 
izlenmesi şeklinde) süren finalde 
önceki bölümlerin bir özeti sunulur; 
ancak yeni motifler de belirir. 
Özellikle fortissimo (çok güçlü) 
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beliren ana tema tahta üflemelerle 
korno i le duyurulur. Sonra tüm 
çalgıları, orkestrayı saran bu heybetli 
tema, ilk bölümün birinci temasın ın 
oktavlarla, triyolelerle gelişen bir 
benzeridir. Yine çı lgın bir av sahnesi 
başlar ve korno sinyali i le durulur. 
Kontrbas ve viyolonsellerin pizzicato 
eşliğinde kemanların çaldığı içtenl ikl i  
tema birden tahta üflemelerin 
çağrısında kaybolurken fırtına gibi bir 
atmosfer belirir: l ik bölümün ana 
teması, Andante'nin an ıları uyanır. 
Tüm bu tema gruplarının geçidi sona 
ererken viyolonsel in zarif ve sakin 
ezgisi belirir; hafif davul vuruşları ve 
çekingen korno armonis i  trombon ve 
kemanlara da ulaşarak b ir  an yüksel ir; 
sonra birinci ve ikinci kemanların çok 
tiz ve yakınan havadaki triyoleleriyle 
Mi  bemol majör tonda, parlak sona 
tüm orkestra i le ulaşırken yaln ızca, 
Bruckner'in kontrpuan ustalığın ı  değil, 
ayrıca onun Tanrı'ya şükranını da 
duyurarak eseri sona erdiri r. 
(Süre 65') 
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YU RI TEMI RKANOV, şef conducror 

A lexaııder Borodiıı ( 1 839- 1 887)  
Prens lgor Operası Uvertürü Ovenure o f  Pri nce lgor 

Rodioıı Şçedrin 1 Shchedriıı ( 1 932) 
"Yalnız Aşk Deği l "  Operası Orkestra Düzenlemesi 

Ordıesrral Version of the Opera " Not Love A lone" 

Ara l nterm ission 

lgor Stravinsky ( 1 882- 1 9 7 1 )  
"Petruşka" 4 Sahneli Burlesk " Petrouchka" Burlesque i n  4 Scenes 

1 .  Şrovedite Panayınnda 1 The Shrovet ide Fair 
. Halk Kalabalığı 1 The Crowds 

. Büyücü Hokkabaz 1 The Conj uri ng-Trick 

· Rus Dans ı 1 R ussian Da nce 

2. Petruşka'n ın Odacığında 1 In Perrouchka's Booth 

3.  Arabın Odacığında 1 In rhe Moor's Booth 

. Balerina'nın Dansı 1 Dance of the Bal ler ina 
. Vals (Balerina ile Arap) 1 Waltz (The Bal ler ina and the Moor) 

4. Şrovedite Panayın (Akşam) 1 The Shrovetide Fai r  (Eveni ng) 
. Sütninelerin Daıısı 1 Dance of rhe Wet-nurses 

. Köylü ve Ayının Dans ı 1 Da nce of the Peasam and rhe Bear 

. Çingenelerin Dansı 1 Dance of the G i ps ies 

. Arahacıların ve Seyislerin Dansı 1 Da nce of rhe Coachmen and the Grooms 

. Maskeliler 1 The Masqueraders 

. Petruşka'nın Ölümü 1 Dearh of Petrouchka 

5.7. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 

A t a r ü rk C u l t u ral Cem re, Graml H a l l ,  7 .00 pm 

PHILHARMONIC ORCHESTRA 

• 20. yüzyı l ın başlarına kadar sadece 
aristokrat çevrelere hizmet eden ve 
"Imparatorluk Müzik Korosu"nun 
temelleri üzerine 1 882'de kurulan St. 
Petersburg Filarmoni Orkestrası 
Rusya'nın en eski senfonik 
topluluğudur. Ekim Devrimi s ırasında, 
1 9  Ekim 1 9 1  ?'de devlet orkestrasına 
dönüştürülen topluluk bu statüsüyle 
halk önündeki ilk konserini 8 
Kasım'da verdi. Bir yıl sonra da, yeni 
kurulan Petrograd Filarmoni'yle 
birleştiri ldi ve Leningrad Filarmoni 
adını aldı. Devrimden sonra 
fabrikalarda konserler veren 
orkestrayı i lk yı l larında Emil Cooper, 
Nikolai Malko, Glazunov, Kussevitski, 
Fitelberg, Çerepin, Fried, Walter, 
Klemperer, Kleiber ve 
Knappertsbush gibi önemli şefler 
yönetti. Ilerki yıllarda gelişmesini 
sürdüren topluluğun repertuarına 
Ossovski ve Solertinski tarafından 
Beethoven, Mahler ve Bruckner'in 
senfonik eserleri de alındı. 1 938'de 
orkestranın yönetmenliğine atanan 
Mravinski, bu görevi 50 yıla yakın 
sürdürdü. Şostakoviç ile olan yakın 
sanatsal dostluğundan dolayı 
Mravinski, bestecinin eserlerini bu 
orkestrayla birl ikte ilk ve en iyi 
seslendiren şef oldu. Günümüzde, 
Şostakoviç'in eserlerinin orkestranın 
repertuarında önemli bir yeri vardır . 
Mravinski'nin 1 988'de ölümünden 
sonra Yuri Temirkanov orkestranın 
müzik direktörü ve birinci şefi oldu. 
1 985'de birinci yardımcı şefliğe 
atanan Mariss Janson s bu görevini 
hala sürdürmektedir. 
Yurtdışına turne yapan ilk Sovyet 
orkestrası ünvanını taşıyan Leningrad 
Filarmoni savaştan sonra Avrupa, 
Asya ve Amerika'da Stokowski, 
Munch, Cluytens, Markevitch, Josef 
Krips, Kodaly ve Britten ile 25'den 
fazla ülkede konserler verdi. 



Orkestra, St. Petersburg'daki ünlü 
Filarmonia Salonu'ndaki düzenli 
konserlerinin yanısıra Avrupa, 
Japonya ve ABD'deki turnelerini 
sürdürmektedir. 1 99 1 'de Leningrad 
kentin in adının St. Petersburg olarak 
değişmesinden sonra topluluk da St. 
Petersburg Filarmoni adını  aldı. 1 992 
Ağustos'unda Yuri Temirkanov ve 
Mariss Jansons yönetiminde Salzburg, 
Lucerne, Edinburg festival lerin i n  
yanısıra BBC Proms'a katılan 
orkestra, Birmingham'da 
Çaykovski'nin eserlerini içeren bir 
konser dizisi sundu ve aynı diziyi 
1 993'de aynı başarıyla Paris ve 
Tokyo'da yineledi; aynı şeflerle New 
York Carnegie Hall 'da verdiği üç 
başarılı konserin de yer ald ığı ABD 
turnesini gerçekleştirdi .  1 994'de 
Norveç (Kış Olimpiyatları), Atina ve 
Fransa'daki festivaliere katılan, 
Bareelona ve Madrid'de konserler 
veren orkestra 1 99S'de Paris ve 
Fransa'nın diğer kentlerinde 
Prokofıefin eserlerini seslendirdi; 
Avrupa'daki festivalierin yanısıra 
Almanya, I ngiltere ve Avusturya'yı 
kapsayan bir turne yaptı. Orkestranın 
1 996 etkinleri arasında ABD ve Uzak 
Doğu turnesi i le Avrupa yaz 
festivalierindeki konserler yer 
almaktadır. 
St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, 
Yuri Temirkanov'un yönetim inde 
BMG Classics dizisi iç in Çaykovski'n in 
4 ,S ve 6. Senfoni leri, Prokofıefin 
S. Senfonisi; Rahmaninov'un 
2. Senfonisi, Senfonik Dansları ve 
Dimitri Alekseev i le Paganini  
Çeşitlerneleri 'n ın kaydını  yaptı. 
Orkestra ayrıca EMI  iç in Mariss 
Jansons yönetiminde Rahmaninofun 
tüm senfonilerini, Mikhail Rudy i le 
tüm piyano konçertolarını kaydetti. 

• The St. Perersbmg Phi lharmonic is 

the oldesr ensemble in Russia. lt was 

formed on the foundation of rhe 

"lmperial Music Choir" in 1 882 ,  bur 

unril the beginning of the 20rh century 

served mainly the arisrocraric circles. 

On 1 9rh Ocrober 1 9 1  7, during the 

Ocrober Revolurion, the arehescra was 

canverred inro a srare orchescra, giving 

irs fırsr public concerr on 8th 

November. A year larer the arehescra 

was incorporared inro the newly 
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founded Perrograd Philharmonic. Afrer 

the Revolu tion , the Len ingrad 

Philharmonic spenr irs fırsr years 

visiring facrories and during rhese years 

ir was direcred by outstanding 

conducrors such as E m i l  Cooper, 

Nicolai Malko, Glazunov, 

Koussevirsky, Firelberg, Tcherepin, 

Fried, W alter, Klemperer, Kleiber and 

Knapperrsbush. In the fallawing years 

the arehescra conrinued to deve lop and 

i ts reperroi re w as expanded by i ts 

directors, Ossovsky and Solerrinsky, 

who inrroduced symphonic works by 

Beerhoven, Malı ler and Bruckner. 

Mravinsky cook over as director in 

1 938,  a posirion in which he conri nued 

for almosr 50 years. A grear arrisric 

friendship developed berween 

Mravinsky and Shosrakovich, and 

Mravinsky became the fırsr and rhe 

besr inrerprerer of rhe composer's 

works, wirh rhe arehescra ofren giving 

rhe fırsr performances. The works of 

Shosrakovich now occupy a spec ia l  

place i n  rhe orchescra's reperro i re . Afrer 

Mravinsky's elearlı in 1 988, Yuri 

Temirkanov was appoinrecl Music 

Director anel Principal Conclucror of 

rhe orchesrra, wir h Mariss Jansons 

conrinuing in rhe posr of A ssoc iate 

Principal Conclucror to which  he was 

appoinrecl in 1 98 5 .  

The Leningrad Philharmonic was r he 

fırsr Sovier orchesrra ro tour abroacl . 

Afrer rhe war, the arehescra toureel over 

25 counrries in Europe, Asia and 

America, conducred by Srokowski, 

Mu nch, Cluyrens, Markevirch, Josef 

Krips, Kodaly and Brirren. In acid irian 

ro i ts regular concerr series ar the 

renowned Phi l harmonia Hal l in St. 

Perersburg, the arehescra now rours 

Europe, )apan anel the USA on a 

regular basis. In 1 99 1 ,  afrer the 

renarning of the ciry, the orchesrra 

changecl irs name from the Leningrad 

Philharmonic ro the Sr. Perersburg 

Philharmonic. In Augusr 1 992 i r  

complerecl a tour of the European 

summer fesrivals, conclucrecl by Yur i  

Temi rkanov and Mariss J ansons, wh ich  

included concerrs in  Salzburg, Lucerne, 

Edinburgh and the BBC Proms. The 

arehescra also performed a Tchai kovsky 

cycle in Birmingham , which  was 

repeared wirh grear success in Paris and 

Tokyo in 1 99 3 .  Ir also unclerrook a 

maıor tour of the USA, i nc l ud ing rhree 

r r i um phanr concerrs ar Carneg ie H a l l .  

New York, w i r h  borh cond ucrors .  1 994 

began wirh a rour of Norway for r he 

W in rer Olympics ,  fol loweel by 

cunr r ibur ions ro fesr iva l s  in A r hens and 

France, and concerrs in Bareeluna and 

M ad riel .  In 1 995 r he urchesrra roured 

in France and Paris w i r h  a Prukofiev 

cycle anel gave concerrs ar  various 

E u ropean fesr i va ls ,  as wel l  as in 

Germany, E ng l and anel A usrr ia .  Sr .  

Perersbu rg P h i l harmon ic ' s  p lans for 

1 996 inc l uele a major rour ro rhe USA,  

a Eu ropean sum mer Fesr i va l s  ruur and a 

rerurn visir ro r he Far East . 

In i rs con r i mı i ng com m i r meıı r ro rhe 

Sr .  Perersburg Phil harmon ic anel Yur i 

Tem i rkanov, BMG Classics have 

releaseel Tchaikovsky Symphonies 

Nos.4 , 5  and 6 anel Prokofiev 

Symphony No . 5 .  Orher recorel ings 

recenr l y  released are R achmani nov 

Symphony No .2 ,  Symphonic Dances 

and rhe Pagan i n i  Variar ions w i r h  

Dm i rr i  A lexeev. The orch<:srra and 

Mar iss Jansons recorcled rhı.: com p ltre 

Rachman inov Symphnn ies and Piano 

Concertos wirh M i kha i l  R udy for  E M I .  

Burodin: Prens lgor Uvertürü 

Rus besteci Aleksander Borodin 
asl ında askeri doktordu. Balakiref ile 
tanıştıktan sonra ulusal müzikten 
yararlanmaya başlamış, ancak 
ayrıntılada o kadar çok uğraştığı iç in,  
üzerinde 20 yıl çalıştığı Prens lgor 
operasın ı  tamamlayamamıştır. Metnin i 
de kendi yazdığı operanın tarihsel 
kişi l iklerini araştırmış ve kendisine bu 
fikri aşı layan müzik eleştirmeni 
Vladimir Stassof i le 1 869' dan sonra 
birl ikte çalışmıştır. 1 800'1erde 
bulunan "lgor'un Ordusu" adlı eski 
Rus destanından yararlanarak, 
1 2. yüzyılda geçen olayları konu alan 
opera, bu kadar çal ışmaya karş ın yine 
de bitiri lememiştir. Gerçekten de 
bi l imsel kimya çalışmalarıyla uğraşan 
ve Rus hükümeti tarafı ndan bu 
konuda ödüllendirilen Borodin, 
müziğe az vakit ayırabilmekteydi .  I S  

Şubat 1 887 günü, karnaval eğlencesi 
için evinde davet veren, şarkılar 
söyleyip konuklarını eğlendiren 
Borodin o gece aniden ölünce opera 
yarım kaldı .  Ancak bölümleri çok kez 



Boredin'den piyano i le dinleyen 
Glazunofun olağanüstü belleği 
yardımıyla notaya al ındı ;  Rimski
Korsakofun da orkestrasyonu 
yapmasıyla önce uvertür, sonra da 
opera tamamlandı ve ilk kez 4 Kasım 
1 890'da -2 1 yı l sonra- Petersburg'ta 
seslendiri ld i .  
1 1 85 yıllarında Prens lgor'un oğlu i le 
b irl ikte Poloveçlere karşı savaşı rken 
esi r düşmesini, oğlunun Poloveçlerin 
reisi Konçak Han'ın kızına aşık oluşu 
ve sonda barışın sağlanmas ın ı  konu 
alan dört perdelik operanın başında 
yer alan Uvertür ise, üç yıl önce, 1 7  
Kasım 1 887' de Rimski-Korsakof 
yönetiminde -yine bitmemiş 3 .  
Senfoni i l e  birl ikte, aynı konserde
çal ındı . Operanın renkli uvertürü, Rus 
halk ve ki l ise müziğinden 
es inleni lmesine karşın yine de -Pazar 
günleri bestecisi diye anı lan amatör 
müzikçi- Boredin' in özel damgasını ,  
ezgi lerini yansıtır ve Asya steplerindeki 
göçer kavim Poloveçlerin yaşamını 
hem l i rik, hem de vahşi yönleriyle 
canlandırır. Glazunof uvertür 
hakkında şunları söylemiş: " ... Borodin 
uvertürü bana sık sık piyanoyla -bazan 
değiştirerek- çalardı. Operanın baş 
kişi lerini , kısmen de önemli anları 
canlandıran tüm temaların hepsi de 
notaya geçirilmişti. Böylece hazır b ir 
malzeme buldum, belleğimde 
tuttuğum yalnızca esere müzik 
formunu veren düzeni ,  temaları ve 
s ı ralanışıydı." (Süre 1 1 ') 

Şçedrin: Yalnız Aşk Deği l 

Bir müzik teorisyeni ve müzik 
yazarının oğlu olarak 1 6  Aralık 
1 932'de Moskova'da doğan Rus 
besteci Rodion Konstantinoviç 
Şçedrin, müziğe küçük yaşta piyano 
ile başlamış ve Moskova 
Konservatuarı'nda Fliyer ile piyano, 
Şaporin i le kompozisyon öğrenimi 
görmüştür. l ik  öneml i  bestelerini 
1 95 1  'de Dörtlü No. i ve "Kolhoz'da 
Tati l" başlıkl ı piyano süiti ile veren 
Şçedrin, halk müziği unsurların ı  
özgürce değerlendi rmiş, 
yolculuklarında topladığı ezgileri 
kullanmıştır. Özel l ikle bu piyano 
süit inin sonunda ku llandığı Çastuşka 
sonradan onun eserlerin in bir alameti 
farikası olmuştur. Bir Rus kent 
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türküsü, manisi olan b u  Çastuşka'ları 
1 954'teki No. i Piyano 
Konçertosu'ndan 1 96 1  'deki "Ne 
Toi'Ko Lyubov" (Yalnız Aşk Değil) 
operasına kadar değerlendiren 
Şçedrin, böylece eserinde belirli bir 
sevimli hava ve kaliteli bir mizah 
anlayışı oluşturabilmiştir. 
Bu dönemde Senfoni No. i ( 1 958), 
Piyano Sonatı ( 1 962) gibi l i  ri k, ezgisel 
eserler bestelemiş; 1 963'teki 
Büroktiada Kantatı'nda, Rus sağl ık 
evlerinin kural larını kibar şekilde alaya 
almış, 1 966'daki "Yalnız Aşk Değil" 
operası ile "Küçük Kambur At" 
balesindeki başarıs ın ı  tekrarlamıştır. 
Baledeki gibi bu operasında da 
Çastuşka'lara bağımlı  kalan ve kolektif 
çiftl ikteki, Kolhoz'lardaki yaşamı konu 
alan besteci bu operasıyla Rus 
hükümet yetki l i lerinin övgüsünü 
kazanmış ve bu nedenle Şçedrin, 
1 962'de Rus Besteciler Birliği 
başkanlığına bile aday gösteri lmiştir. 
Ancak opera ülke dışında çok az ilgi 
görmüş, ünü Rusya sın ırlarını 
aşamamıştır. Günümüzde opera 
sözsüz olarak, kısaltı lmış bir konser 
versiyonu i le daha geniş kitlelere 
seslenebilmekte, yalnızca müziğiyle 
rahatça ilgi çekebilmektedir ... Dört yıl 
önce de, Şçedrin' in 60. doğum 
yıldönümünü kutlama konseri 
düzenleyen bestecinin arkadaşı Yuri 
T emirkanov, 1 992 yı l ının Aral ık 
ayında "Yalnız Aşk Değil" operasın ın 
bu süitin i ,  yönetimindeki Petersburg 
Fi larmoni Orkestrası i le seslendirerek 
ona en değerli hediyeyi sunmuştur .. . 
Operada, l l . Dünya Savaşı sonlarına 
doğru tipik b ir Rus köyünün yaşamı 
canlandırı l ır: Köydeki erkeklerin çoğu 
bu savaşta ölmüş, yaln ızca kadınlar i le 
yeni yetişen gençler hayatta kalmıştır. 
Operanın baş kişilerinden Varvara 
adlı kadın, bu gençlerden birine 
tutkuyla kapı l ır ;  ancak aşık olduğu 
gencin de köyde bir sözlüsü vardır. 
Onun tek arzusu olan bu gizli aşk ve 
bu üçlü i l işkinin karışıklığı operanın 
ana temasını oluşturur . . .  1 964 yıl ında 
ünlü şef Kiril Kondraşin' in ( 1 9 1 4-
1 98 1 )  arzusu üzerine Şçedrin "Yalnız 
Aşk Değil" operasının en önemli 
tematik unsurlarını kullanarak konser 
salonu için bu sü iti hazırlamıştır. Bu 
orkestra düzenlemesinde Rus 
karakterinin derin anlatımı i le, -aynı 

zamanda çoşkulu bir müzikle 
yansıyan- şakacı tavır büyük bir uyum 
içindedir. 

Stravinski: Petruşka 

Müzik dünyasında önce baleleriyle 
tanınan ve ölümünün 25. yı ldönümü 
nedeniyle bir Rus orkestrası 
tarafından yine bir bale müziğiyle 
anı lan lgor Stravinski, 1 935'te 
yayınlanan "Yaşam Kroniği" baş l ıkl ı  
kitabında 1 9 1  O Ağustosunda başlayıp 
26 Mayıs 1 9 1  l 'de Roma'da 
tamamladığı i kinci balesi Petruşka'yı 
nasıl bestelediğini şöyle anlatır: 
"Bahar Ayini 'n i  gerçekleştirmek 
zorunda olduğum düşüncesi beni, 
onun uzun luğu ve zorluğunun 
yarattığı çalışma nedeniyle çok baskı 
altında tutmuştu. Bi raz başka şeyle 
avunmak için, piyanonun çok önemli 
bir rol oynadığı bir orkestra eseri, bir 
tür 'Konser Parçası' bestelemek 
istedim. Bu çalışmada, birdenbire 
yaşama başlayan mafsallı bir oyuncak 
bebeğin canlandırı lması üzerinde 
ısrarla duruyordum; bebeğin 
s ıçrayışların ın şeytani arpej 
çağlayanları orkestranın sabrın ı  öyle 
aşıyordu ki, o da onu fanfarlarla 
tehdit ediyordu. Böylece felaket bir 
hercümerç gelişiyor ve doruk 
noktasında, acıyla yakınan zavall ı  
kuklanın çöküntüsü i le sona 
eriyordu . . .  Bu garip parçayı 
bitirdikten sonra, Cenevre gölü 
kıyısındaki gezintilerimde ona bir is im 
aradım: Öyle bir isim ki, tek kelimeyle 
müziğin karakterini ve böylece de bu 
hüzünlü fıgürü tarif edebilsin. Günün 
biri nde sevinçten havaya sıçradım: 
PETRUŞKA! .. Tüm ü lkelerdeki tüm 
panayırların mutsuz kahramanı; 
parçanın başlığını bulmuştum . . .  Kısa 
bir süre sonra o zamanlar oturduğum 
Ciarens'te Diaghilef beni ziyarete 
geldi . Ona, umduğu gibi Bahar 
Ayini 'nin eskizleri yerine, -sonradan 
Petruşka'nın ikinci sahnesi olacak 
olan- yeni bitirdiğim bu parçayı 
çalınca çok şaşırdı. O kadar hoşuna 
gitti ki, hiç gevşemedi ve beni ikna 
etmeye çalıştı: Bu mafsallı bebeğin 
acıları temasını geliştirmemi ve bütün 
bir bale hazırlamamı istedi. . .  Onun 
lsviçre'de kaldığı süre içinde birl ikte 
çalıştık, benim planıma göre tema ve 



parçanın bölünmesini büyük çizgiler 
şeklinde tasarladık. Konunun geçtiği 
yer olarak, büyük halk kalabalığıyla, 
dükkanlarıyla, hakkabazların 
numaralarıyla ve hayata kavuşturulan 
bebekleriyle -Petruşka, rakibi Arap ve 
Balerina ile- bir panayın ald ık: 
Tutkunun bu dramı, gelişecek ve 
Petruşka'n ın  ölümü ile sona 
erecekti ... " 

1 9 1  O' daki, Ateş Kuşu'nun olağanüstü 
büyük başarısı üzerine Diaghi lef in  
Stravinski'ye yazmasını  önerdiği Bahar 
Ayini  ( 1 9 1 3) arasında yer alan 
Petruşka, ilk kez 1 3  Haziran 1 9 1  l 'de 
Paris' in Theatre du Chatelet 
salonunda Sergei Diaghliefin "Ballet 
Russe" (Rus Balesi) topluluğu 
tarafından sahnelendi; koreografiyi 
Michel Fokine, sahneyi Alexandre 
Benois düzenlemişti. Orkestrayı 
Pierre Monteux yönetiyor, 
Petruşka'yı ünlü Wazlaw Nij inski 
dansediyordu. Stravinski'nin 
deyimiyle, her şeyin üstünde b ir  
mükemmel l ikteydi .... Başarı 
kaçını lmazdı ;  bir başka ünlü rus 
bestecisinin oğlu, müzik eleştirmeni 
Andre Rimsky-Korsakof, Petruşka'yı 
"Fransız parfümlü Rus votkası" diye 
adlandırıyor, Petruşka Ateş 
Kuşu'ndan bile daha çok beğeni liyor 
ve Stravinski'n in avangard besteci 
olarak l ider durumunu 
güçlendiriyordu . . .  
Sahnelerin bölünmesini planlayan 
Alexandre Benois'ya ithaf edilen bale 
sonradan çeşitli değişikliklere uğradı. 
1 939'da Amerika'ya yerleşen 
Stravinski -eserleri bu ü lkede 
seslendirmesine karşın- h içbir telif 
ücreti alamıyordu; çünkü Amerika 
dışında bestelenen eseriere telif hakkı 
verilmiyordu. 1 945'te ABD uyruğuna 
geçen ve tüm eserlerin i  Edition 
Russe'dan Boosey & Hawkes'a 
geçiren Stravinski, 1 946-47 yıllarında 
- 1 93 1 'den önceki tüm eserleri gibi
Petruşka'yı da elden geçirdi, biraz 
değiştirdi. Eseri böylece telif hakkı 
almaya hak kazanıyordu. Ancak 
Petruşka oldukça değişmiş, hem 
çalgılama hem de cümle yapısı, 
dinamik, ölçü ve ritmik karakter 
yenilenmişti. 1 947 versiyonunda 
pratik nedenlerle de tahta üfleme 
çalgılar dörtten üçe indiri lmiş, 
Ballerina'n ın  dansında pistonlu 
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çalgı ların yerini yalnızca trompet 
almış; ikişer arp, çan ve Bask davulu 
birer tane olmuştu. 2. Sahnedeki 
piyanonun solo rolü de azaltılmış, 
eserin bazı müzikal terimleri bile 
Amerikalıların anlayışına göre daha 
artistik yapılmış; eserin sonuna, 
konser yorumu için bir- iki ölçü 
fortiss imo akor eklenmişti. 
Tüm bu değişikliklere karşı çıkanlar 
da olmuştu: Özellikle ünlü Stravinski 
yorumcusu Ernest Ansermet yeni 
versiyonu reddetmiş; değişikliği, 
i nsanın kendine karşı gerçek bir suç 
işlemesi olarak tanımlamış, 1 9 1  l ' in 
orjinal versiyonuna sadık kalacağını 
i lan etmişti . . . 
Orkestra Süiti olarak birbi rine bağlı 
sunulan dört sahneden oluşan 
Petruşka'nın konusu, 1 830 yılı 
karnaval ında Petersburg'un Amiral l ık 
Meydanı'ndaki Şrovedite Panayınnda 
geçer. 1 .  Sahnede önce bu renkli ve 
gürültülü Rus panayırı, laternacılar, 
bir dansçı kız, içkiciler canlandı rı l ı r; 
ritmik unsurun çok belirgin olduğu 
panayırın, oruç günlerinden önceki 
eğlenceli ortamında, bir davulcunun 
ilanı i le yaşlı s ihirbaz kukiacı üç 
kuklas ın ı  takdim eder; garip ve kısa 
bir flüt ezgisi ile seyi rcileri büyüler: 
Kırmızı pantalonlu koket Balerina, 
kendini  beğenmiş üniformalı Arap ve 
beyaz çehreli ama çirkin Petruşka 
herkesin şaşkın bakışları altında sanki 
canlıymış gibi hareket eder ve halkın 
arasına girer; sonra çılgın ve parlak 
Rus dansına başlarlar. Tüm 
orkestranın sunduğu bu garip dansla 
birinci perde sona erer .. . l l .  Sahne 
Petruşka'nın bir hapisane hücresine 
benzeyen küçük yerinde geçer. Bir 
gürültüyle kapı açıl ır, Petruşka içeri 
fırlatılır. Üzgün, melankolik, biraz 
aptal, gülünç, zaval l ı  Petruşka'nın bu 
yönleri Do majörden Fa diyez majöre 
uzanan politonal bir tema ile tanıtı l ır .  
Petruşka'nın dışarı kaçma çabaları 
piyanonun canlı arpejleriyle 
yansıtı l ırken kapı tekrar açı l ı r; 
Petruşka'nın ümitsizce aş ık  olduğu 
küçük Balerina bir flüt ezigisiyle dans 
ederek içeri girer, ama Petruşka'ya 
karşı h iç ilgi duymamaktadır. Forte 
olarak duyurulan oriental klarnet 
pasajı da Balerina'n ın  aşkı reddini  
açıklar .. . l l l .  Sahnede Arabın lüks 
döşeli odasına giren Balerina, bu 

gaddar ama yakışıklı Arabı karşı 
konulmaz bulmaktadır; onun iç in 
danseder; sonra bir aşk sahnesi 
başlar. Içeri giren kıskanç Petruşka'yı 
Arap dışarı atar . . .  IV. Sahnede önce 
yine panayırın kalabalıkl ığı yansıtı l ı r. 
Akşam olmuştur. Danslar birbirini 
h ızla izler: Dokuz sütnine önce 
obuanın sunduğu, sonra kornaların ve 
kemanların katı ldığı sevimli bir tema 
ile danseder. Köylüyü yansıtan 
kaygısız klarnet ile ayıyı canlandıran 
ağır ritmli tubanın dansından sonra 
tüccarın çaldığı akordiyon nıüziğini ,  
pizzicato yayl ı lar eşliğinde taklit eden 
obuanın katkısıyla iki çingene 
danseder. Arabacıların ve seyislerin 
dansı ise canl ı  bir Rus havası olarak 
yine yayl ılar eşliğinde trompet 
tarafından canlandır ı l ır ... Maskeii ierin 
seviml i  dansında flüt, pikolo flüt ve 
çıngı raklar ön plandadır. Bu arada 
Petruşka kukla tiyatrosunun 
perdesinin arkasından dışarı fırlar. 
Arkasından yetişen Arap eğri kı l ıc ın ı 
Petruşka'ya saplar. Zaval l ı  Petruşka 
garip çırpın ışlarla can vermiştir. 
Şaşkın durumda olayı izleyen 
seyirciler buna çok hiddetlenirse de 
yaşlı s ihi rbaz kukiacı onları avutmaya 
çalışır: Petruşka ne de olsa tahtadan 
yapı lmış b ir kukladır, canl ı  deği ldir. 
Kukiacı olaya yetişen polisi de 
kandırarak uzaklaştır ır. Ancak hava 
kararmış, kalabalık dağılmak 
üzereyken Petruşka'nın hüzünlü ruhu 
küçük tiyatronun üstüne yükselir .. . 
Sihirbaz sürüklediği kukiayı fırlatarak 
kaçar ... Iş ıklar yavaşça kararırken 
müzik yavaşlar, çözülmeyen bir 
disonansla kaybolur . . . .  
1 9 1  O'lu yılların Felix Borowski gibi 
bazı müzik yazarları Petruşka'nın 
sembolik anlamlarını şöyle açıklamış: 
Petruşka çarl ık Rusya'sının yokluk 
içindeki acı çeken köylüsüdür; zalim 
ihtiyar kukiacı da çarı, vahşi Arap ise 
onun gaddar ajanlarını -kazakları
temsil etmektedir ... Petruşka'nın 
ltalyan Commedia della Arte'sindeki 
Pierrot i le benzerlik gösteren 
karakteri, daha sonra Charl ie 
Chapl in' in filmlerinde de işlenmiştir. 
(Süre 34') 
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ZÜRiH ODA ORKESTRASI 

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER 

,5. SANDOZ swfuaıt•: 
T I I L  B O , P J- I O R U ';  

Ktllkdar/1/cl,n' do/ap NESTLE TÜRKİ\'E A.Ş . SA NDOZ ÜI?ÜNLERi. !\.Ş . . 

' " ''""'el Tl·/ E /JOSPI-IOR US ı•e S \VISS!\ 1 /('e !eJekkiiuderiz. 
We are �rallflll to NES'rLE TÜRKİ\'E A .Ş  .. SA NDOZ ÜRONLERi. !\ .Ş  . . 

.ıu ·,.ıır,tef n 1 E JJOSPI-IORUS and S IVI SS!\ ll? for tbeir m111rib"tiom. 
------------------------------------------------------� 

HOWARD GRIFFITHS. şef condunor 

REINHOLD FRIEDRICH. trompet rrumpet 

CONTON VURMA ÇALG lLAR BEŞLISI PERCUSSION Q U INTET 

Flurina Pfıster - Andreas Berger - P it  Gutmann 
Sebastian Hofmann - Martin Lerenz 

johaıın \fli/helm Hertel ( 1 7  2 7- 1 7  89) 

T rompet Konçertosu No.3 Re Majör Trumper Concerro No.3 in D Major 

J\ 1/��l'fl lllct lllili lroppo · Largo · Viı•ctre 

Othmcır Schoeck ( 1 886- 1 9 5  7)  
Sommernacht Op.58 (Pastoral lntermezzo) 

G'eorg PhilijJjJ Telemann ( l ôti l - 1 76 7 )  

Trompet Konçertosu Re Majör Truınper Concerro i n  D Major 

A dct�io · 11 /le}!,ro · Gra1•e · 11 /le,;ro 

Ara l nrerm i ssion 

G'eorges Bize/ ( 1 828- 1 8 7 5 )  

Carmen Süiti'nden Bölümler Movemeıırs frnm Carmen Su i re 

(Yaylı çalgılar, timpani ve vurma çalgılar için düzenleyen: Rodion Şçedrin) 
( Arranged f( )r sr ri ngs, t i nıpani and percussion by: Rodion Shchedr in )  

1 - Giriş l n r roducr ion:  A ndcilile a.rsai 

2- Dans Dance: 11 /le}!,rrl 

3- 1 .  lntermezzo: ll lle,; ro lllr�t!eralo-!1 ndan/e moderalo 

4- Nöbet Değiş imi Changes of the Guard : M oderato 

5- Carmen'in girişi ve Habanera Carmen's Enrrance and Habanera: 

1\ 1/egrr, 11/0dnct/o-!l nda!lle ctJSai 

6 .7. 1 996 

7- ll. lntermezzo: La,'f!,be!lo 

8- Bolero: !1 1/egro ı•il·o-q11aJi allcırra 

9- To re ro: Modnalo ron .floliezzct · 

l l - J\ dcı.�io (!l ndci!Jie llloderalo) 

1 3- Finale: !1 1/e}!,ro-Lca'f!.O 

Ir in i  Müzesi, 1 9.00 

H OWARD G RI FF ITHS 

• Howard Griffiths Londra'da 
Kraliyet Müzik Kolej i 'nde öğrenim 
gördü. Önce George Hurst, sonra 
Zürih'te Erich Schmid ve Paris'te de 
Leon Barzin ile şefl ik eğitimi için burs 
kazandı. 1 98 1  yı l ında lsviçre'ye 
yerleşti. Ingiltere, Almanya, Fransa, 
ltalya, Ispanya, ABD, Güney Afrika ve 
lsviçre'de yönettiği birçok önemli 
orkestrayla başarılı konserler verdi, 
radyo ve televizyon yayıniarına 
katı ldı ,  kayıtlar yaptı. I ngil iz Oda 
Orkestras ı 'nı 1 989 Ekim'inde ve 1 993 
N isan ayında da Barbican Hall'da 
yönetti. Kraliyet Filarmoni Orkestrası 
ile Royal Festival Hall 'da 1 99 1 'de 
verdiği ilk konserden sonra Max 
Bruch'un eserlerin in kaydını yaptı ve 
orkestrayı, denizaşırı ü lkelerdeki 
turnelerde yönetti. Ingiliz Oda 
Orkestrası ile yaptığı lsviçreli 
bestecilerin eserlerin in ,  özel l ikle 
Othmar Schoeck'in Keman 
Konçertosu'nun kaydı uluslararası 
basında övgüyle karşılandı. 
Howard G riffiths konuk şef olarak 
sıksık yönettiği Northern Sinfonia 
( Ingiltere) i le 1 99 1  Ankara 
Festivali'nde verdiği başarılı konserin 
ardından, orkestra i le birl ikte çağdaş 
Türk bestecilerinin eserlerini içeren 
bir dizi CD'nin kaydına başladı. 
Zürih'te yeni kurulan ve bir çağdaş 
müzik topluluğu olan Collegium 
Novum ile Hans Werner Henze'n in  
Requiem'inin ısviçre'deki i l k  
seslendiri l işini büyük başarıyla 
gerçekleştirdi. Konuk şef olarak 
birçok topluluğu yöneten, halen 
Oxford Orchestra da Camera ile 
Zürih Oda Orkestrası'nın birinci 
konuk şefliğin i  yapan Howard 
Griffiths, 1 996 yıl ında Zürih Oda 
Orkestrası'nın yönetmeni ve birinci 
şefi olacaktır. 

• Howard Griffıths studied at the 

Royal College of Music in London. He 

was awarded a scholarship to study 

conducring by George Hurst, later by 



Erich Schmid in Zurich and in Paris by 

Leon Barzin.  Since maving to 

Swirzerland in ı 98 ı ,  he has conducred 

many prom inenr orchesrras among 

orhers in rhe UK, Germany, France, 

lraly, Spain, USA, South Africa and of 

course in Switzerland. His engagemenrs 

have resulred in many successful 

concerts, broadcasts and recordi ngs. In 

October 1 989 Howard Griffırhs 

appeared wirh the English Chamber 

Orchesrra at rhe Queen El izabeth Hal l  

and his debur in  the Barbican Hall 

wirh rhis orchesrra was in April 1 993 .  

Wirh rhe Royal Philharmonic 

Orchesrra he made his debut in 1 99 1  i n  

the Royal Festival Hal l ,  wirh whom he 

has alsa recorded works by Max B ruch 

and has d i recred on an overseas tour. 

His series of recording of works by 

Swiss compasers wirh rhe English 

Chamber Orchesrra have received 

excellenr reviews in rhe international 

press, norably rhe recording of rhe 

Viol in Concerro by Orhmar Schoeck. 

Howard Griffırhs is a frequenr guest 

conductor of the Norrhern Si nfonia of 

England. Fallawing rheir success ar rhe 

1 99 1  Ankara Festiva l ,  he and rhe 

Norrhern Sinfonia have em barked on a 

series of CDs fearuring modern Turkish 

composers. In Zurich he is a conductor 

of rhe newly formed Collegium 

Novum, which perforrus conremporary 

music .  The fırst Swiss performance of 

Hans Werner Henze's Requiem under 

his d i rectian was an outstanding 

success. 

Ar presenr Principal Guest Conductor 

of rhe Zurich Chamber Orchesrra 

Howard Griffıths will become in 

September 1 996 rhe Director and 

Principal Conductor of rhe orchesrra. 

As well as a busy schedule of guest 
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conducring, he is alsa Principal Guesr 

Conductor of rhe Oxforcl Orchesrra da 

Cam e ra. 

REINHOLD FRIEDRICH 

• Reinhold Friedrich Basel'de 
Edward H.  Tarr, Paris'te de Pierre 
Thibaud ile eğitim gördü. Birçok 
yarışmanın yanısıra 1 986'da, ARD 
tarafından Münih'te düzenlenen 
uluslararası yarışmada birinci oldu. 
1 983'den beri Frankfurt Radyo 
Senfoni Orkestrası solo trompetçisi 
olan Reinhold Friedrich Peter Eötvös, 
Eliahu lnbal, Dimitri Kitayenko, Luu 
Köhler ve Hans Zender gibi şefierin 
yönettiği konseriere solist olarak 
katıldı. 1 989'da Frankfurt Radyo 
Senfoni Orkestrası ile lsrail turnesine 
çıktı; 1 992'de Basel, Bern ve Lozan'da 
konserler verdi. Andras Adorjan, 
Vladimir Fedoseev, M ichael Gielen, 
Paul Gulda, Hakan Hardeberger, 
Johannes Kaliuke, Rainer Kussmaul, 
Oleg Maisenberg, l ngo Meumacher, 
Christoph Prick, Helmut Ril l ing, 
Markus ve Karlheinz Stockhausen gibi 
şefler ve oda müzikçilerin yanısıra 
Münih Bach Collegium, Camerata 
Bern, Alman Bach Solistleri, 
Deutsche Kammerphilharmonie, 
Budapeşte Franz Liszt Oda 
Orkestrası, ORF Senfoni Orkestrası, 
St. Luke Orkestrası (New York), 
Stuttgart Bach Collegium ve Stuttgart 
Oda Orkestrası, Çek Filarmoni Oda 
Orkestrası ve Zagreb Solistleri ile 
birl ikte çalıştı. 
1 992 yıl ında Capriccio firması ile 
anlaşma yapan Reinhold Friedrich, 
Joseph ve M ichael Haydn i le Johann 
Nepomuk Hummel'in, Sir Nevil le 
Mariner yönetimindeki St. Martin- in
the-Fields i le de Leopold Mozart' ın 
klasik trompet konçertolarının 
kaydını yaptı. Bernd Alois 
Zimmermann'ın "Nobody knows the 
trouble 1 see" adlı konçertosunun i lk 
kaydının yan ıs ıra Luciano Berio, 
Wilhelm Kil lmayer, Wolfgang Rihm 
ve Giacinto Seeisi'nin eserlerinin yer 
aldığı üç CD doldurdu. 
Zimmermann' ın konçertosunun kaydı 
Alman Klas ik Plak Ödülleri jürisi 
tarafından verilen "Eco 94" ödülü aldı 
ve 1 994'ün "En Başarılı Konser 
Kaydı" seçi ld i .  "Modern Trompet" 

adlı CD'sinde piyanist Thomas Duis 
eşliğinde Hans Erich Apostel, El l iot 
Carter, Sofia Gubaidulina, Hans 
Werner Henze, Nikos Skalkottas, 
lgor Stravinski ve Stefan Wolpe'n in 
bestelerini seslendi rdi .  Kardeşi 
Hartmut ve orgçu Martin Lücker i le 
b irçok barok konçertonun 
transkripsiyonunun yer ald ığı "Top" 
adlı bir CD daha yayınladı. 1 993'de 
Viyana'da Musikverein Salonu'nda 
Martin Haselböck yönetimindeki 
Viyana Akademi Orkestrası eşliğinde 
Haydn'ın eski tip trompet için yazdığı 
Mi Bemol Majör Konçertosu'nu 
özgün biçimiyle seslendirdi. Bu 
konser 1 994'de Brüksel ve Linz'de 
tekrarlandıktan sonra, eski tip 
trompet için yazı lmış eserleri 
kapsayan bir CD olarak yayınlandı. 
Çağdaş eserleri yorumlamasıyla da ün 
kazanan Reinhold Friedrich, Berl in 
Festivali'ndeki i lk konserini Luciano 
Berio'nun "Sequenze X"i ile 1 992'de 
verdi. Caspar Johannes Walter'in 
onun iç in yazdığı "Vier Stücke gegen 
den Stillstand" (Sessiz duruşa karşı 
dört parça) adlı trompet ve orkestra 
için konçertosunu 1 993 Mayıs'ında 
Japon Yeni Filarmoni Orkestrası ile 
i lk kez Tokyo' da seslendi rdi. Koreli 
besteci Younghi Pagh-Paan'ın 
trompet konçertosunun i lk çal ın ış ın ı  
1 995 Berlin Bienali'nde Berlin Alman 
Senfoni Orkestrası ile gerçekleşti rdi .  
Aralarında Wolfgang Rihm, Jan Raats, 
Thilo Medek, Hansjoachim Hespos, 
Theo Brandmüller ve Carola 
Bauckolt'un da bulunduğu birçok 
çağdaş besteci Reinhold Friedrich için 
eserler besteledi. 
1 989'da Karlsruhe Devlet Müzik 
Yüksek Okulu'na trompet profesörü 
olarak atanan Reinhold Friedrich, 
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1 990'dan beri Avrupa Birliği Gençlik "Best Concert Recording" .  In his CD şefi ve hamisi olan Edmond de 
Orkestrası'nda doçenttir. '" Modern Trumpet" he i nterpreted with Stouu'un dokuz yıl önce kurmuş 

pianist Thomas Duis the works by olduğu özel bir topluluğun 
• Reinhold Friedrich swdied with Hans Erich Apostel, E l l iot Carrer, Sofıa gelişmesiyle oluştu. Yirmidört yaylı 
Edward H .  Tarr in Basel and w ith Gubaid ul i na, Hans Werner Henze, çalgı ve klavsenden kurulu olan 
Pierre Thi baud in Paris. H e  was Ni kos Skalkorras, Igor Srravinsky and topluluk dünyanın en geniş 
awarded maııy pri zes at several Stefan Wolpe. He also recorded anorher profesyonel oda orkestralarından 
competi t ions and in 1 9tı6 he woıı the CD with his brother Harrmut and the biridir. Barok'dan klasik ve romantik 
fı rst prize at the A R D  I n ternational organİst Mart in Lücker enrirled "Top" eserlere, hatta çağdaş besteleri de 
Competit ion in Munich.  Si nce 1 98 3  he which i ncluded the transcriptions of içeren geniş bir repertuara sahip olan 
is the solo Principal Trumpet with the the various baroque concertos. I n  1 993 ,  topluluk konserlerinde düzenli olarak 
Rad io Si nfonie-Orchester Frankfurt and he played in Vienna at the i lk çal ı nışiarı da (bazıları kendi siparişi 
performed uncler such conducrors as Musikvereinssaal Haycln's E Fiat Major olan eserleri) gerçekleştirmektedir. 
Peter Eötviis, El iahu l nbal ,  D i m i tri Concerro, written for the hisrorical Bunlardan biri de Frank Martin' in 
Kitayenko, Lutz Köh ler and Hans " Klappentrompete" w ith an original Yehudi Menuhin ve Edmond de 
Zencler. In 1 989 he toureel in Israel insrrument with the Vienna Academ i c  Stouu'a ithaf ettiği, solo keman ve 
with the Radio Si nfon ie-Orchester Orchestra conductecl by Marti n  çifte orkestra i ç i n  bestelediği 
Frankfurt and gave concerts in  Basel, H aselböck. The concert, after being Polyptyque adlı bestesidir. 
Bern anel Lausanne in 1 992. As a repeated in Brussels and Linz i n  1 994, Zürih Oda Orkestrası, yan kuruluşu 
soloist he playeel with many orchesrras was released as a CD comprising works olan Zürih Konser Korosu i le 
and ensembles as the Bach Col legium for the Klappentrompete. birl ikte, otuzu Zürih'te ve geri kalanı 
M üncheıı, Camerata Bern , Deutsche Reinholcl Friedrich is also associated ısviçre'n in  diğer kentleriyle 
Bachsolisten, Deutsche w ith the field of conremporary m usic yurtdışında olmak üzere yılda 
Kammerphi lharmon ie, Franz Liszt and made his debut at the Beriiner takriben 1 00 konser vermektedir. 
Chamber Orchestra, Budapest, the Festwochen in 1 992 with Luciano Berio Orkestra, yıllar ilerledikçe, ısviçre'nin 
OR F Symphony Orchestra, St.  Luke "'Sequenze x··. In 1 993 May, he bir kültür elçisi olmuştur. Önde gelen 
Orchestra, New York, Sturrgarr premiered Caspar Johannes Walter's müzik festivallerine davet edilmesinin 
Bachcol leg i um and the Swttgart concerro for rrumpet and orchestra yanısıra Helsinki'den Palermo'ya ve 
Chamber Orchestra, the Chamber ""Vier Stücke gegen den St i l lstand ",  New York'tan Hong Kong'a kadar 
Orchestra of the Czech Phi l harmonic which was specially composed for h i m ,  bütün dünyada konserler 
Orchesrra anel the Zagreb Soloists. The w ith the New ]apan Phi lharmonic vermektedir. Orkestra ayrıca 
coııclucrors and chamber musicians Orchesrra in Tokyo. He released the Uluslararası Zürih Haziran 
with whome we workecl ine J ude Andras fi rst performance of the rrumpet Festivali 'nde devamlı konserler 
Adorjan , Vlad i m i r  Fedoseev, Michael concerro of the Korean composer gerçekleştirmekte ve her yıl da, 
Gieleıı, Paul Gulcla,  Hakan Younghi Pagh-Paan w i th the Gstaad'da yapılan Yehudi Menuhin 
Harcleberger, Johaıınes Kal  i tzke, Deutschen Sinfonie-Orchester Ber l in  at Festival'ine katılmaktadır. Zürih Oda 
Rai ner Kussmaul ,  Oleg Maisenberg, the 1 995 Berl in Biennale. Orkestrası, sanatsal niteliğinden 
i ngo Metzmacher, Chrisroph Prick, Conremporary compasers such as dolayı u luslararası alanda ünlü birçok 
Helmut R i l i  ing ,  Markus and Karlheinz Wolfgang Rihm, Jan Raats, Thilo solist ve sanatçı tarafından aranılan 
Stockhausen. Medek, Hansjoachi m  Hespos, Theo bir topluluktur. Edmond de Stouz'un 
I n  1 992 Rei nholcl Friedrich signed a n  Brandmül ler and Carola Bauckolt have başlıca gayesinin müzik zevkini  daha 
exlusive contracr with the Capriccio wri tten works especially for Rei nhold geniş kitlelere ulaştırmak olması 
Records and recorded classic trumpet Friedrich. nedeniyle orkestra gençler için, 
concertos by Joseph anel Michael Rei nhold Friedrich has been appoi nred Stoutz'un açıklayıcı bilgiler verdiği 
Haycl n ,  Johann Nepomuk Hummel as Professor of Trumpet at the Staatl iche özel konserler de düzenlemektedir. 
wel l as Leopolcl Mozart with the St. Hochschule für Musik, Karlsruhe i n  Edmond d e  Stouu v e  müzisyenlerinin 
Marr in- in-the Fielcls under Sir  Nevi l le 1 989 anel he is Associate P rofessor with sonsuz çabaları sayesinde Zürih Oda 
Marriner. His further three CDs the European Community  Youth Orkestrası günümüzde, dünyanın  en 
i nclucle the fı rst record i ng of Bernd Orchestra si nce 1 990. önemli orkestra toplulukları 
Alois Zimmermann's long t ime arasındaki yerini almıştır. 
neglectecl trumpet concerto " "Nobody ZÜRI H  ODA O RKESTRASI Zürih Oda Orkestrası 'nın birinci 
knows the trouble 1 see" as well as konuk şefi olan Howard Griffıths, ı 
works by Luciano Berio, W i l he lm 

T H E  ZURICH C H A M B E R  Eylül 1 996'dan itibaren orkestranın 
K i l l mayer, Wolfgang Rihm and ORCHESTRA yöneticisi ve esas şefi olarak göreve 
Giacinto Scelsi .  In 1 994, his record ing • Kırk yı l ın üzerinde bir süreden beri başlayacaktır. 
of the Zim mermann concerto won rhe ısviçre ve yabancı ü lkelerdeki müzik 
" Eco 94"" Prize, awarded by the j ury of yaşamının bir parçası olan Zürih Oda • The Zurich Chamber Orchestra has 

rhe Deutschen Schal lplarrenpreises for Orkestrası 1 954'de, halen topluluğun been part of musical l i fe in Switzerland 



and abroad for over 40 years. I r  came 

i nto be i ng in 1 954,  developing out of a 

privare ensemble formed nine years 

previously by Edmond de Stoutz, who 

has been i ts conductor and mentor ever 

since. W ith 24 string players and one 

harpsichord isr, the Zurich Chamber 

Ürehescra is  one of the world's largesr 

professional chamber orchesrras. It has 

a wide repertoire spann i ng the baroque, 

classical and romantic periods but also 

i ncluding contemporary works. !ts 

concerrs regularly i nclude fırst 

performances, some of which are 

specially comm i ssioned by the 

orchesrra. One such masrer-piece is 

Frank Marri n 's lasr i nsrrumental work 

Polypryque, composed for solo viol in 

and rwo orchesrras and dedicared to 

Yehudi Menuhin  and Edmond de 

Stourz. 

The Zurich Chamber Orchesrra, to 

which the Zurich Concerr Choi r i s  

affı l iared, gives approximately 1 00 

concerrs each year, i nclud i ng 30 i n  

Zurich and the rest i n  the other parts of 

Switzerland and abroad . Over the years, 

the Zurich Chamber ürehescra has 

became somerhing of a culrural 

arnbassadar for Swirzerland . I r  has 

given concerrs all over the world, from 

Helsinki to Palermo and from New 

York to Hong Kong and is regularly 

invired to rake part i n  the major 

i n ternational fesrivals. In addi tion, the 

orchesrra performs at the presrigious 

I n ternational June Festival Zurich and 

also makes a guest appearance every 

year ar the Yehudi Menuhin  Festival i n  

Gsraad. Thanks t o  i t s  arrisric q ual iries, 

the Zurich Chamber ürehescra i s  very 

popular wirh soloisrs and many 

i n ternarionally acclaimed anisrs have 

appeared wirh i t .  A main concern of 

Edmond de Stouz is to bring the 

pleasure of music i n to reach of w ider 

audience. The orchesrra rherefore also 

gives special concerrs for young people, 

at w hich conducror Edmond de Stoutz 

provides a w i tty and enlighrening 

commentary. Thanks to the unt iri ng 

efforrs of Edmond de Stoutz and the 

players, the Zurich Chamber Orchesrra 

now has a secure place among the top 

orchesrral ensembles of the world. 

Howard Griffırhs, Principal Guesr 

Conductor of the Zurich Chamber 

ürehescra will become i ts Director and 
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Principal Conductor from 1 st 

Seprember 1 996. 

Hertel: Trompet K onçertosu: 

Eisenach'ta doğan Alman kemancı, 
orgçu ve besteci Johan n Wilhelm 
Hertel'in babası ve dedesi de tanınmış 
müzikçilerdi; özell ikle babası saray 
orkestralarının aranılan bir 
viyolacısıydı. Johann Hertel i lk  müzik 
derslerini Bach' ın öğrencisi J .H .  
Heil'dan a ld ı  ve 1 2  yaşında babasına 
klavsenle eşlik etmeğe başladı. 1 742-
43'te Zerbst'te keman derslerinden 
sonra, Berl in'de müzikçi Benda ailesi 
ve Emanuel Bach' ın  dostluğu i le 
keman ve kompozisyon bilgi lerini ,  
müzik ufkunu geliştirdi. Bu arada 
1 744'te, 1 7  yaşında Strelitz sarayının 
orkestras ında, babası i le birl ikte 
kemancı ve klavsenci olarak görevini  
sürdürdü. ı 754'te Schwerin saray 
besteciıiğine atandı. l 765'te saray 
orkestrası başka kente taşınınca yine 
Schwerin'de kaldı ve Prenses 
uırike'nin danışmanı olarak müzik 
dersleri verdi ,  konserler düzenlendi 
ve 62 yaşında ölümüne kadar bu 
kentten ayrılmayarak bestelerneğe 
devam etti. 
Gençliğinde Franz Benda ekolünün en 
iyi kemancısı sayılan Hertel, bu çalgı 
iç in altı konçerto yazdı .  Ayrıca altı 
senfoni, klavyeli çalgılar için 1 4  
konçerto ve sonatlar dışında değişik 
çalgılar için 22 konçerto besteledi. 60 
kadar lied, ı ı kantat ve diğer din i  
koro eserleri yanında, "Sürekli Basın 
doğru kullanımının Temel Bilgileri" ve 
"Müziğin geliştiri lmesi" adlı iki kitap 
ve birçok müzik makalesi yazdı .  
Özellikle Emanuel Bach'ın eserleri 
düzeyinde bir değer kazanan klavye 
konçertoları ile kuzey Alman 
ekolünde önem kazanan Hertel 
ölümünden sonra müzikolog 
Gerber'in tanımıyla, o yüzyı l ın 
ortasından itibaren enstrümantal ve 
vokal müzik alanında en zevk sahibi 
bestecilerden biri olarak 
n itelendiri ldi. Ancak günümüzde daha 
çok, üfleme çalgılar için konçertoları 
ile plak katalogianna giren Hertel'in 
obua için dokuz, trompet için üç 
konçertosu yanında trompet ve obua 
için konçerto, trompet -iki obua- iki 
fagot için konçerto ve solo fagot 

konçertosu da var. Trompet için 
No. l ve No.2 konçertoları bu çalgıya 
uygun Mi bemol majör tonda yazan 
Hertel, No.3 trompet konçertosunu 
Re majör tonda bestelemiş. Tüm bu 
konçertolarda üç bölümlü hızl ı-ağır
h ızlı şemasın ı  değerlendiren Hertel' in 
zarif yapıda olmasına karşın trompete 
güç görevler yükleyen Re Majör 
Konçertosunda, özellikle canl ı  ve hızl ı 
(vivace) finalde bu özellikler 
sergi lenirken, ağır (Largo) orta 
bölümde kuzey Alman duygusall ığı 
yansıtı l ı r. 

Schoeck: Sommernacht 

lsviçreli besteci ,  şef ve piyanist 
Othmar Schoeck'ün gençliği doğduğu 
yörede, Lucerne gölü kıyılarında 
geçti. Önce, ressam olan babasının 
isteğiyle resim öğrenimine başladıysa 
da, 1 9  yaşında Zürih konservatuarına 
girmesi sağlandı. Daha gençliğinde 
liedler ve bir opera yazan Schoeck, 
Altenhofer, Freund, Hegar ve 
Kempter gibi öğretmenlerle çalıştı ve 
bestelediği b ir  senfoni bölümü ve 
Op. l Serenad, konservatuar 
konserlerinde seslendiri ldi . Iki yıl 
sonra, 1907'de besteci Max Reger'in 
çağrısı üzerine Leipzig'e giderek 
onunla çalıştı. 1 908'de Zürih'te Op. l 
Serenadının yorumlanması Schoeck'e 
bir anda ün kazandırdı. Bu arada 
liedler besteliyor, 1 909' dan 1 9 1  ?'ye 
kadar üç ayrı değişik erkek korosunu 
yönetiyordu. 1 9 1  ?'de St. Gallen 
Senfoni Orkestrası şefliğine çağrılan 
Schoeck, yine Zürih'te oturarak 
1 944'e kadar bu topluluğu yönetti. Bu 
arada beste yapıyor ve kemancı Stefi 
Geyer, alto llona Durigo, bas Felix 
Löffel ve eşi soprano H i lde Bartseher 
(Schoeck) gibi sanatçılara piyano ile 
eşlik ederek konser turneleri 
gerçekleştiriyordu. Bu arada çeşitli 
yerli ve yabancı kurumların madalya 
ve şeref belgeleriyle ödüllendiri len 
Schoeck, 1 944'deki kalp rahatsızlığı 
nedeniyle aktif müzik yaşamından 
çeki lmiş ve 1 957'deki ölümüne kadar 
besteleriyle i lgilenmişti. 
A. Honegger, F. Burkhard ve F. 
Martin i le lsviçre'nin kendi kuşağının 
önde gelen bestecilerinden olan 
Schoeck, özellikle ülkesinin tipik 
karakterini yansıtmakta başarı 
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kazandı .  Lied geleneğinin son büyük T elemann bir çalgı için 50'ye yakın, i ki Ünlü kemancı Pablo de Sarazate'nin 
temsi lci lerinden olan besteci, bu çalgı iç in 25, üç çalgı için 9, dört çalgı Carmen Fantezisi ( 1 833) ,  Oscar 
alandaki 400 eserle Mörike, Göthe, için 6 konçerto yazmış. Bunun Hammerstein' in Broadway için 
Lenau, Eichendorf gibi şairlerin yanında 600'ü aşkın kantat, 40 opera, hazırladığı Carmen Jones müzikali 
eserlerini yaşattı . Dokuz sahne eseri, 600 orkestra süiti, 1 30'dan çok ( 1 943), Franz Waxman'ın keman ve 
pek çok koro eseri yanında Ratcliff uvertür, 8 Konçerto Grosso, sayısız orkestra için Carmen Fantezisi 
Uvertürü, Orkestra iç in Prelüd, oda müziği bestelemiş. Bunların bir ( 1 947), lspanyol rejisör Carlos 
Concerto quasi una Fantasia, bölümünü de, 1 733 'te Hamburg'ta Saura'n ın  flamenko stildeki Carmen 
viyolonsel ve korno için konçertolar, yayın lanan, Fransızca "Musique de fi lmi ( 1 983), i talyan rejisör Francesco 
yaylı çalgılar için Süit, Törensel I lahi Table" (Şölen Müziği) adın ı  verdiği, Resi 'n in Ju l ia M igenes ve Placido 
gibi orkestra eserleri yazdı. Othmar Uvertür, Konçerto, Süit, Kuartet, Demingo gibi ün lü ses yıld ızlarıyla 
Schoeck'ün Godfried Keller'in ş i ir i  T rio ve sol o çalgı eserlerinden oluşan gerçekleştirdiği Carmen fi lmi ( 1 983) 
üzerine 1 945 Haziranında üç ciltl ik kitapta toplamış. Telemann bunlardan bazı larıd ır. Bu arada Rus 
Bedensee'de tamamladığı Op.58 özellikle viyola için ilk kez bir besteci Rodion Konstaninoviç 
Sommernacht (Yaz Gecesi) adlı eseri, konçerto yazan, viyolonseli eşlik Şçedrin'in 1 967'de yazdığı Carmen 
yaylı çalgılar orkestrası repertuarında durumundan, -basso continue Süiti, bu kez vurma çalgıların ilginç 
bir mücevher olarak tanımlanır. Yaz (Sürekli bas) şekl inden- kurtaran kullan ımı ile sevilen Carmen 
Gecesi saydam yapısı, kolaylaştırı lmış besteci olarak ta tanınıyor. uygulamalarından biri olarak konser 
olan yorum tarzı ve yalnızca Konçertolarında hızl ı-ağır-h ızlı olarak sahnelerinde başarı kazandı. Hatta bu 
empresyonist şaheserlerle üç bölümü yeğleyen Vivaldi'ye karşı, başarı Amerika'da öyle büyük 
kıyaslanabilen atmosferinin yoğunluğu Telemann genel l ikle ağır-h ızlı-ağı r-hızlı olmuştu ki, 1 968'de New York 
i le SO yıl ı aşkın süredir Schoeck'ün en şemasın ı  uygular. Alman müziğine Filarmoni Orkestrası 1 25. yı ldönümü 
sevilen eseri ünvanın ı  korumaktadı r. taze bir hava getiren T elemann' ın bu iç in bu Rus bestecisine bir piyano 
ilk kez Bern'de 1 7  Aralık 1 945'te Luc Re Majör Trompet Konçertosu da konçertosu (No.2) ısmarlayacaktı ... 
Balmer yönetiminde seslendiri len aynı yapıda, 1 7. yüzyıl ın çalgı sti l in in ,  Daha önce Şçedrin' in 1 963'teki 
eseri Schoeck, daha sonra eğitim Bologna'lı To re Ili ve M edenalı Vitali Haylaz Çastuşkiler (Şi irler) baş l ıkl ı  
amacı i le dört el piyanoya da tarafından geliştirilen konçertoların orkestra konçertosunu çok beğenen, 
uygulamıştır. Besteci eserin i  Keller'in tarzındadır. Bu konçertoda ağır Beston Pop Orkestras ın ın ünlü şefi 
bir şi ir i üzerine kurmuş; ş i ir in konusu bölümler Adagio ve Grave bir ki l ise Arthur Fiedler ( 1 894- 1 979) el ine 
da şöyle: "Parlak yıldızlı yaz sonatı biçiminde, üç kısıml ı  yapıda onun bu yeni Carmen düzenlemesi 
gecesinde, genç köylüler şükran dolu bestelenmiştir. Bu iki bölüme geçince hayranlığını saklayamamış, 
duygulada olgun mıs ırların hasadın ı  kentrast olarak ik i  Allegro bölüm teletona sarı lmış: "Ne tahta üfleme, 
yapıyor; bu iş i becererneyen yetim ya vardır: i lk Allegro, solist trompetin ne de metal üfleme çalgılar var, arp 
da dul lara yardım ediyor. Orak özel biçimde duyurduğu motifi birden bile yok! Yaln ızca yaylı çalgılar ve -
sesleri, gayret n idaları i le uyum içinde keserek, tekrar başlangıca dönüp i nanmayacaksın- 47 vurma çalgı . . . Ve 
bu eski ve güzel geleneği duyuruyor .. . gel iş imi hazırlamasıyla ilginçleşir. T ereader'un şarkıs ında melodiyi 
Horoz sesleri, uyanan kuşların Sondaki Allegro ise bir "Dörtlü tümüyle yok etmiş olmasına karşın 
cıvı ltıları ve sabah çanları duyulunca Sonat" (Sonata a quatro) biçiminde, onu kesin l ikle duyduğun h issine 
da bu çevik yardımcılar kendi ağır füg karakterindedir ve kontrpuanın kapılıyorsun ! .. " 

işlerine koşuşturuyor. " sıkı örgüsüyle gelişir. Ancak 1 2  Kendi kuşağının en başarı l ı  Rus 
Schoeck bu olayı, "Pastoral notaya hükmedebilen bu basit çalgı bestecis i  sayılan Şçedrin'in eşi Maya 
intermezzo" başlığını koyduğu eseri trompet ile özgürce, geniş bir saha Plissetskaya Moskova Bolşey 
"Yaz Gecesi"nde yansıtmak istemiş; içinde hareket edebilen orkestra Tiyatrosunun prima baleriniydi ve 
fakat onu bir program müziği şekl ine arasındaki, güçlü olarak vurgulanan tiyatronun koreografı Kübalı Alberto 
sokmamış, yaln ızca bu şi i rsel izlenimi karşıtlıkla, bu kes in "Konçerto" Alonso'ya bir dans l ibrettosu 
yansıtmayı düşünmüş ... Ancak yine de kavramını Telemann böylece ustalıkla hazırlamasını önermişti; bu 
din leyici ler sıcak yaz gecesinin sergiler. (Süre 1 O') koreegrafide Carmen'in çingene 
atmosferini ,  noktalı triyolelerle karakteri ve onun tehl ikeli baştan 
kemanların b ir armonikayı 

Bizet-Şçedrin: Carmen'den bölümler 
çıkarıcılığı vurgulanacaktı. Alonso'nun 

canlandırmasın ı ,  tri l lerle kuşları -Rus koreografı Marius Petipa'nın 
vurgulamasın ı  duyabiliyorlar . . . .  Opera tarihin en popüler eserlerin in 1 846'da- Presper Merime'nin kitabı 

başında hiç şüphesiz George üzerine hazırladığı koroegrafiye 

Telemann: T rompet Konçertosu 
Bizet'n in ,  1 875'te i lk sahnelenişinde dayanarak yaptığı düzenlernede ise üç 
hiç başarı kazanamayan Carmen yer karakter önem kazanır: Carmen, 

Çağında Bach'tan bile çok tanınan ve al ır. Bestecinin kısa yaşamı süresince sevgi l is i Don Jose ve yeni bir karakter 
Bach ile Haendel' in eserlerin in mürvetin i  göremediği Carmen olarak "kötü kader" .. . Şçedrin de 
toplamından daha çok, 2000'i aşkın operası daha sonra pek çok sanatçıya Carmen Süitinde bu karakterleri 
eser veren Kuzey Almanyalı zengin bir esin kaynağı da olmuştur: dramatik şekilde vurgulamak için -



yalnızca yaylıçalgılar yanında- dört 
ayrı grupta toplanan vurma çalgıları 
kullandı. Böylece Bizet'n in  müziği yeni 
bir anlayışla sergilenecekti. Fakat 
Şçedrin, bu bale müziğinde Bizet'n in 
Arlesieenne ve Perth'in Güzel Kızı 
adlı eserlerinin müziğini de 
değerlendirmişti... . 
Konusu Ispanya'nın Sevil kentinde 
1 830 yıllarında geçen Carmen'de, 
tütün rejisinin cilveli çingene kızı 
Carmen bir kavgaya karışınca -köylü 
kızı Micaela'n ın  nişanlısı olan
jandarma çavuşu Don Jose tarafından 
tutuklanır. Ancak Don Jose ona aşık 
olunca serbest bırak ır  ve onunla 
kaçar, çingene kaçakçılar arasında 
yaşamaya başlar. Fakat onlarla 
anlaşamaz. Carmen bu kez bir boğa 
güreşçisi Escamil lo'ya aşık olunca ve 
kıskançlık nedeniyle Don Jose 
tarafından öldürülür .. . Şçedrin bu 
konuyu 1 3  bölümlük bir bale müziği 
şekl inde düzenlemiş: Bu konserde 6. 
Bölüm (l l .  perde finalinden alınan 
sahne), 1 O. Bölüm (Carmen 
operasından olmayan, La Jolie Fiile de 
Perth'ten al ınan Bohem Dansı) ve 1 2. 
Bölüm ( l l l .  perdedeki Fal Bakma 
Sahnesi) yer almayacak, sadece 1 O 
bölüm seslendirilecektir. 
1 .  Bölüm eserin sonunda da 
duyulacak olan ünlü Habanera'nın 
fragmanların ın -hafif ve gizemli yaylı 
çalgılar eşliğinde- çan sesleriyle 
duyurulmasıyla oldukça ağır (Andante 
assai) başlar ... Bu müzik ziller, 
trampet ve kastanyetlerin yardımıyla 
büyük bir kreşendo halinde 2. 
Bölümün neşeli ve canl ı  (AIIegro) 
dansını, IV. Perdeden önceki parlak 
ritmli lspanyol tarzındaki 
l ntermezzo'yu oluşturur; bu 3/8'1 ik 
ölçüdeki dansta tahta blok, tom-tom, 
zil ve çeşitli cins sert vurma çalgılar 
yer alır ... 3. Bölüm olan 1. 
l ntermezzo'da, marimba adlı vurma 
çalgı operadaki Habanera'dan sonraki 
sevimli  ezgiyi kemanların pasajları 
eşliğinde duyurur. Sonra da dramatik 
aniatıml ı  kader motifi i lk  kez belirir ve 
ara vermeden 4. Bölüme, orta hızdaki 
(Moderato) "Nöbet Değişimi" 
sahnesine geçilir; üç inek çanıyla tahta 
blok arasında eğlenceli b ir  düet 
yaratılır .. S.  Bölüm de yaylı çalgılar 
hareketli (AIIegro moderato) 
tempoda "Carmen'in girişi"ni başlatır. 
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Bölüme parmak zil i , vibrafon ve çel ik 
blokun sopayla sıyrı lmasıyla ses veren 
Cockola adlı vurma çalgılar da katı l ı r, 
ünlü Habanera sergi lenir ... 7. Bölüm 
ağırca (Larghetto) tempodaki l l .  
lntermezzo -aslında l l l .  perdeden 
önceki lntermezzo- yaylı çalgılar 
tarafından çok zarif sunulur ... 8. 
Bölüm ise, üzeri tırtıklı sert ve uzun 
kabak "Guiro", davullar, tom-tom, 
timpani, marimbanın katıl ımıyla canl ı  
ve neşel i (AII egro vivo) tempoda 
Bolere'yu oluşturur. Bu bölüm 
Carmen'den değil, Bizet'n in No.2 
L'Arlesienne (Arl'li Kız) süitin in ün lü 
Farandele adl ı  parçasından 
uygulanmıştır .. . 9. Bölüm Torero 
başlığını taşır. Carmen'deki ün lü  
matador aryası orta hızda ve müzikte 
çok ender kullanılan stoltezza 
(Ahmakça bir gururla) tempoda 
canlandırı l ır. Tüm çalgı ların canla 
başla, neşeli bir gürültüyle yansıttığı 
bölüm, büyük bir güçle doruğa 
tırmanır .. . 1 1 .  Bölüm, ağır tempodaki 
l i rik "Çiçek Aryası"nı duyuran Adagio 
bölümüdür. Önce aşırı dramatik 
kader motifi ile başlar, sonra hafif 
sesli anlatımla Don Jose'nin aryası 
yansır . . . . 1 3 . Bölüm önce hızl ı  
(AIIegro), sonra ağır (Largo) tempoda 
gelişen Finale'dir. Etkili olması 
gereken her final gibi olan bu 
bölümde, baslarda IV. Perdenin marş 
ve koro kısımları sergi lenirken 
ksilofon ön plana geçer. Carmen ile 
Don Jose'nin düeti, kader teması, 
Carmen'in aryası (Quand je vous 
aimerai) ve ünlü Habanera'nın 
parçaları girişteki gibi  sıralanır. Eser 
çok hafif çan sesleri ile son bulur. 
(Süre 39') 
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Gustav Mahler ( 1 860- 1 9  7 1 )  

Das Li ed von der Erde (T opragın Şarkısı The Song of the Earrh)  

(Düzenleme Transcr ipt inn by Arnold Schoenberg - Rainer Riehn 
Sözler: Hans Bethge'nin Çinceden çevirdigi veya adapte ettigi şi irleri 
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1 .  Das Trinklied vom Jammer der Erde ( A/Iegro pesanıe) 

2. Der Einsame im Herbst ( Etwc1s schleidıend. Ermitdet) 

3. Von der Jugend ( Behaglich heiter) 

4. Von der Schönheit (Coınodo. Dolcissi111o) 

S. Der Trunkene im Frühling ( A llegro. Keck. aber nh-ht Zll sdmell) 

6. Der Abschied (Schıl'er) 

Ara l n rermission 

Anton B mckner ( 1 824- 7 896) 

Yaylı Çalgılar Beşl isi .  Fa Majör (Orkestra düzenlemesi) 
String Quarret in  F Major (Ürchesrral vers ion) 

Ge111ae.rsİ/!J . Moderato 

Sdıerzo. Srhne/1 - Trio. Lanf!.samer 

Adaf!,İO 

fina/e. Lebhajt beu •egt 

9.7. 1 996. Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E ireni Museum, 7 .00 pm 

DANI EL HARDING 

• 1 975 yıl ında doğan Daniel Harding, 
müziğe trompetle başladı ve 
Manchester'de Chetham Müzik 
Okulu'nda eğitim gördü. Kısa bir 
şeflik dersi sırasında i lk kez Sir Simon 
Rattle i le karşılaşan ve onu çok 
etkileyen Harding, Rattle tarafından 
City of Birmingham Senfoni 
Orkestrası ile hazırladığı Henze'nin 7. 
Senfonisi 'nin provalarına yardımcı 
olması için davet edildi . Daha sonra 
Birmingham Çağdaş Müzik Grubu'nu 
Pierre Boulez i le vereceği konseriere 
hazırladı. Grubu ayrıca Trestle 
Tiyatro Topluluğu'nun yaptığı 
Stravinski'n in "Bir Askerin 
Öyküsü"nün yeni yapımında ve 
Turnage'ın Kai gösterilerinde yönetti. 
BÇMG'nun 1 993/4 mevsimi açı l ış ın ı  
Ingil iz mezzo-soprano Linda Hirst'ün 
katıl ım ıyla M ichael T orke, Jonathan 
Lloyd ve Luciano Berio'nun 
eserlerinden oluşan programla 
gerçekleştirdi. 1 993 Tanglewood Yaz 
Festivali şeflik kurslarına katı ldı ve 
Simon Rattle, Seiji Ozawa ve Roger 
Narrington i le çalıştı, Müzik Merkezi 
Orkestrası 'nı yönetti. 
Müzik Yönetmen Yardımcılığına 
atandığı CBSO i le 1 993/4 mevsiminde 
çalışmaların ı  sürdüren Harding, 
orkestrayı i lk kez profesyonel olarak 
1 994 Nisan'ında Bartok'un Harika 
Mandarin Süiti i le yönetti ve kazandığı 
başarıdan dolayı aynı yıl, Kraliyet 
Filarmoni Derneği'nin genç 
sanatçılara verdiği ödülü aldı. 1 994'de 
ayrıca "Askerin Öyküsü"yle 



Ratterdam Filarmoni Orkestrası'nı 
yönetti, Batistelli'nin Keplers 
Traum'unu yönetmek üzere Henze 
tarafından Münih Bienal Festival i 'ne 
davet edildi ; BÇMG'nun Simon Holt 
ve Colin Matthews'un eserleriyle 
yaptığı turneye katı ldı ,  BÇMG/Trestle 
Tiyatrosu'nun 1 995 I ngiltere 
turnesinde "Askerin Öyküsü"nü 
yönetti ve Aaron Jay Kernis' in 
"Goblin Market" adlı eserin in dünya 
prömiyerini gerçekleştirdi. 
Ratterdam Filarmoni'de Ravel' in 
Bolero'su i le Peter Donohoe'nin 
solistliğinde Stravinski'nin Piyano 
Konçertosu'nu, CBSO ve Yuri 
Bashmet i le Schnittke'nin Viyola 
Konçertosu'nu seslendirdi. Boulez'in 
Eclat adlı bestesiyle Londra Senfoni 
Orkestrası 'nı ilk kez 1 99S'de yöneten 
Daniel Harding ayrıca BBC Filarmoni 
ve Cheitenham Festivali'nce Simon 
Holt'a sipariş edilen eserin i lk  
seslendiri l iş ini yaptığı Sinfonia 2 1  i le  
konserler verdi. 1 995/6 mevsiminde 
Philharmonia Orkestrası'yla, 
orkestranın SO. yılı nedeniyle 
Nicholas Maw'a sipariş edilen eserin 
ilk seslendiri l iş ini yaptı. Hol landa 
N efesli Çalgılar Topluluğu ve 
Jeunesse Musical Dünya 
Orkestrası 'nın Danimarka, lsveç ve 
Almanya turnesine katıldı. 
1 995/6 mevsiminde, Claudio 
Abbado'ya yardımcı olmak üzere 
Berl in Filarmoni'ye davet edilen 
Daniel Harding, CBSO'nun Londra, 
Birmingham ve 1 996'da Viyana'da 
yapılan "2000. Yıla Doğru" 
Festivali'nde seslendird iği 
Stockhausen'in Gruppen adlı masif 
eserin i ,  Sir Simon Rattle dahil , 
yönetecek üç şeften biri oldu. 

• Born i n  1 97 5 ,  Daniel Hard i ng's  

m usical studies began with the 

trumpet. A former studenr at 

Chetham's School of Music in 

Manchester, his fırst meeting w i th Sir 

Simon Rattle for an i m promptu 

conducting lesson so İnıpressed Rattle 

that he invited Daniel to assist him in 

rehearsals for Henze's Symphony No.7 

with the City of B i rm ingham 

Symphony Orchestra. He subsequently 

prepared the Birmingham 

Conremporary Music Group for 

concerrs with Pierre Boulez. He 
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conducted the group in a new 

production of Stravinsky's The Soldier's 

Tale with the Trestle Thearre Company 

and in performances of Turnage's Kai ,  

and opened the BCM G ı 993/4 season 

i n a concerr of works by M ichael Torke, 

Jonathan Lloyd and Luciano Berio, 

together with the Brit ish mezzo

soprano Linda H irst. In 1 993 he 

attended the conducting course at 

Tanglewood Sum mer Festival, where he 

worked with Simon Rattle, Sei j i  Ozawa 

and Roger Narrington and conducteJ 

the Music Cenrre Orchestra. 

He spenr the 1 993/4 season working 

with the CBSO, where he was 

appoi nred Assistant to the M usic 

Direcror. H is professional conducting 

debut with the CBSO i n  April 1 994 

featured Bartok's M i raculous Mandarin 

Su i te, for which he received the ı 994 

Royal Philharmonic Society Debut 

Award. He conducted The Soldier's 

Tale with the Ratterdam Philharmonic 

i n  1 994, and was invited by Henze to 

conduct a production of Batistel l i 's 

Keplers Traum for the Munich 

B iennale Festival. He was invi tecl w 
conduct the BCMG U rban Tour with 

works by Simon Holt and Col in 

Matthews and i n  1 99 5  concluctecl the 

BCMG/Trestle Theatre UK Tour of 

Scravinsky's The Soldier's Tale and the 

world premiere of Aaron Jay Kernis' 

Gobl i n  Market. He conducred rhe 

Ratterdam Philharmonic in Ravel "s 

Bolero, accompaniecl Peter Donohoe i n  

Srravinsky"s Piano Concerro and joi necl 

Yuri Bashmet at the CBSO for concerrs 

featuring the Schni ttke Viola Concerro. 

Daniel Harci ing macle his London 

Symphony Orchestra debur in l 995 

with the Boulez piece Eclat and also 

worked wirh the BBC Philarmonic and 

Sinfonia 2 1 ,  prem iering a new work by 

Simon Holt commissioned by the 

Cheitenham Fest ival. He openecl the 

Phi lharmonia 1 995/6 season wirh a 

fırst performance of a new work 

commissioned to Nicholas Ma w by the 

orchestra to celebrate i ts 5 0tlı 

Anniversary. He also gave concerrs 

with the Netherlands W inci Ensemble 

and the Jeunesse M usicale World 

Ürehescra i n their  tour to Denmark, 

Sweden and Germany. 

Daniel Harci ing has been invitecl to 

assist Clauclio Abbaclo at rhe Berl in 

Philharmon ic for thı.: 1 995/6 season and 

was one of the three conducrors, 

together w ith Sir  Si mon Rattle, to 

conclun the CBSO pı:rforıııancı.:s of 

Srock hausen ·s mass i ve Grup pe n i n 

London, B irmi nghaııı and V ienna i n  

t h e  1 996 "Towards thı: M i l len iunı "  

Festival. 

RANDI  STEN E  

• Randi Stene Norveç Devlet Müzik 
Akademisi 'nde ve Kopenhag Opera 
Akademisi 'nde eğitim gördü. 
Cardiffte yapılan "Dünya Şarkıcıs ı" 
1 99 1  yarışmasında finale kaldı .  1 992 
Salzburg Festivali 'nde sahnelenen 
Salome operasında Page rolünün 
yanısıra Christoph von Dohnany 
yönetiminde Mendelssohn'un 
Valpurgisnacht ve Phi l ippe 
Herreweghe yönetimindeki La 
Chapelle Royale eşliğinde Bach'ın 
M issa Breve yorumlarına katı ld ı .  
1 993/4 mevsiminde ise Paris'te 
Theatre du Chatelet'de Der 
Rosenkavalier'de Octavian, Kopenhag 
Kraliyet Operası'nda Dorabella ve 
Brüksel'de Theatre de la Monnaie'de 
sahnelenen, Luc Bondy tarafından 
sahneye konulan Boesmans'ın yeni 
operası Die Reigen'de rol aldı. 1 995/6 
mevsiminde ise Boesmans' ın Die 
Reigen' in i  Frankfurt Operas ı'nda 
yineledi; Covent Garden/Kral iyet 
Operas ı'nda Figaro'nun Düğünü'nde 
Cherubino, Basti lle Operas ı 'nda 
(Paris) Eugen Onegin'de Olga ve 
Brüksel'de Theatre de la Monnai'de 
Carmen rollerine çıktı. llerde 
canlandıracağı roller arasında 
Paris/Basti l le Operas ı'nda Katia 
Kabanova'da Varvara, Brüksel 
Theatre de la Monnai'de Beatrice ve 
Benedict i le Paris'te Theatre du 
Chatelet'de Haensel ve Gretel 
operalarındaki baş roller 
bulunmaktadır. 
Norveç ve Danimarka'daki 
orkestralar eşliğinde konserler veren. 
oratoryolara katılan Randi Stene, 
1 994/95 mevsiminde Edinburg 
Festivalinde Ensemble 
lntercontemporain i le Boulez'in "Le 
Marteau sans Maitre" adlı eserin i ,  
1 99S'de Edinburg Festival i 'nde verdiği 
resital in yanıs ıra Charles Mackerras'ın 
yönetiminde Dvorak' ın Requiem'ine, 



BBC Proms'da Esa-Pekka Salonen' in 
yönettiği Szymanowski 'n in Stabat 
Mater' ine katı ld ı .  Peter Sch reier ve 
Danimarka Radyo Orkestrası 
eşliğinde Noel Oratoryosu, Oslo 
Fi larmoni i le  Berl ioz'un Faust'un 
Laneti 'n in  konser yorumunda 
Marguerite' i ,  Theatre de la Monnai 
Orkestrası eşliğinde Zeml insk i 'n in  
Maeterl inck Liedleri 'n i  ve Berlin 
Senfoni  Orkestrası i le  de De Fal la 'n ın 
Üç Köşel i  Şapka adl ı  eserini 
seslendirdi. 
Randi Stene' in yaptığı kayıtların 
bazıları şunlardır: Andrew Parrat'un 
yönettiği Taverner Players i le Vivaldi 
Kantat (EM I) ,  Kathleen Battle ile 
opera aryaları ve N eeme Jarvi 
yönetiminde G rieg' in  "Foran Sydens 
Kloster" adlı  eseri ( Deutsche 
Grammophon), T rondheim Senfon i 
Orkestrası i le  G rieg ve Jensens' in 
parçaları ve C h ristoph Dohnanyi 
yöneti minde yapılan Salome kaydında 
Page ( DECCA).  

• Ranel i  Srene srud ied ar r he 

Norweg ian Srare Academy of M us i c  i n  

Oslo and a r  r h e  Opera Acaclemy i n  

Co pe n hagen .  1 n 1 99 1  s h  e was fi nal isr 

in  r he Card i ff · ·s i ngtr of rhe World "" 

Comper i r ion .  She was engaged ro s ing 

r lıt: role of Page in Salome ar rhe 1 992 
Sal zburg Fes t i val and a l so performeel i n  

ı\<lendel ssohn " s  Va lpurg i snachr w i r h  

Chrisroph von Dohnany a s  conc luc ro r  

anel Bach "s M issa B reve w i r h  La 

Chape l le Royale anel Ph i l i ppe 

Herreweghe. She openecl rhe 1 99 .)/4 
season ar r lıe Thearre du Chareler i n  

Paris a s  Ocrav ian in  Der R osenkava l ier, 

Dorabe l la ar  rhe R oyal Opera i n  

Copenhagen and sang a major parr in  

Boesınans" new opera Die  Reigen,  

d i recred by Luc Bondy ar rhe Thearre 

de la M onnaie in B russe ls .  Her opera 

engagemenrs i n rhe 95/96 season 

i nc i ueleel Boesmans·  Die Re igen ar rhe 

Üpı.:r Frankfurt ,  Cheru hinn in Le Nozze 

de Figaru ar  rhe R oyal Opera H ouse 

Covenr Garden, Olga in E ugen Oneg i n  

a r  r h e  Opera de Paris Bas r i l l e  and 

Carmen ar rhe Thearre ele la  Monnaie i n  

Brusse ls .  Furure engagemenrs i ne J ude 

Varvara in  Karia Kabanova ar  The 

Opera de Paris Basr i  l le ,  rhe r i  de parrs 

in  Bear rice anel Bened icr  ar rhe Thearre 

de la  M onnaie in B russe ls  and H aensel 
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and G rerel  ar rhe Thearre d u  Chatelet 

i n Par is . 
Raneli Srene is also acrive as an oratorio 

and concerr s i nger, performing with 

Nurwegian anel Danish phi l harmonic 

orchesr ras . 1 n rhe 1 994/95 season sh e 

was a soloisr wirh rhe Ensemble 

l nrerconremporain ar rhe Edi nburgh 

Fes t i val  in a performance of Boulez' "'Le 

M arreau sans M a i r re'" . I n 1 995 she gave 

a sola rec i ral ar rhe Ed i nburgh Festival, 

where slıe alsa performeel in  Dvorak's 

R equ iem conclucrecl by Charles 

Mackerras anel gave her B BC Proms 

debur in  Szymanowski's Srabat Marer 

u neler Esa-Pekka Salonen.  Slıe sang in 

r he Chrisrmas Ürarorio w i rh t he 

Danish R ad i o  ürehescra conducred by 

Perer Schreier. She performed 

M argueri  re i n a concert version of 

Berl ioz' La Damnarian de Fausr with 

the Oslo Plı i l harmonic Ürehescra and 

Zem l i nski "s Maererl i nck Lieder witlı 

rhe Orchesrra of rhe Thearre de la 

Monnaie, Brussels. She performed as 

soloisr  w i r h  rhe Beriiner S infoni

Orchesrer in De Falla's El Sombrero de 

Tres P icus. 

H er recorcl i n gs i nci u de a Vi  valcl i 

camara with Anclrew Parrott 's The 

Taverner P l ayers ( E M I ) ,  opera arias 

w i r h  Karh leen Bar r le ,  Grieg's 

orclıesrral work · ·Fo ran Sydens Kloster" 

conducred by Neeme Jarvi (Deursche 

Grammophon), works by Grieg and 

Jensens wirh rhe Trondheim Symphony 

Ürehescra anel rhe s i ng i ng Page i n  rhe 

Salome recorcl i ng concl ucred by 

Chr isroph Dohnany (DECCA). 

C H RISTIAN ELSNER 

• Freiburg'da doğan Christian Elsner, 
Frankfurt'ta Prof. Martin Gründler ile 
şan eğitimi gördü, daha sonra 
Berl in 'de D ietrich Fischer-Dieskau ve 
C harles Spencer'in Lied s ın ıfiarına 
katı ld ı .  1 993'de Londra'da 
Uluslararası Walther Gruner Lied 
Yarışması'nda birinci oldu; 1 994'de 
de, Ulus lararası ARD Müzik 
Yarışması'nda ikinci l ik ödülünü aldı .  
Lied yorumu alanında aranılan bir 
tenor olan Elsner, Wigmore Hall 
(Londra), Philharmonia (Köln) ve 
Feldkirch'de yapılan Schubertiade'n i n  
yanıs ıra birçok resital verdi .  Andras 
Schiff, Graham Johnson, Charles 

Spencer, Hartmut Höll ve Cyprien 
Katsaris gibi ünlü piyanistlerle çalıştı. 
Schleswig-Holstein Müzik Festivali , 
Ludwigsburg Festivali i le 
Musiksommer gibi festivalierin sürekli 
konuğu olan Christian Elsner ayrıca 
Alte Oper Frankfurt, Mün ih'te 
Philharmonia am Gasteig, Berl in 
Fi larmonie, Hamburg Musikhalle ve 
Leipzig Gewandhaus gibi 
Almanya'daki önemli salonlarda 
konser vermektedir. Opera 
alanındaki ilk ça l ışmas ın ı Bad Hersfeld 
Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra 
Mainz, Bremen, Frankfurt operalarıyla 
Halle'de yapılan Haendel Festivali'nde 
ve Heidelberg Operası'nda 
Çaykovski 'n in Eugen Onegin 
operas ında Lenski rolüyle sahneye 
çıktı. 1 996 Şubatında Helmut Ri l i ing'in 
şefliğinde Haydn'ın Yaratı l ış  
Oratoryosu i le Portland/Oregon'a b ir  
turne yaptı, Peter Neumann 
yönetiminde Köln Fi larmoni'de 
Beethoven'in M issa Solemnis, Mart 
ayında N D R  Senfoni eşliğinde Liszt'in 
Faut-Senfonisi ve Haziranda da 
Dietrich Fischer-Dieskau 
yönetiminde Mahler'in "Lied von der 
Erde"sinde söyledi. Aynı yıl içindeki 
resital ieri arasında Helmut Deutsch 
i le Bonn'da Beethoven 
Marathan'unda vereceği konser de 
yer almaktadır. 
Almanya'daki birçok radyo kanalında 
kayıtlar yapan Christian Elsner'in 
CD'Ieri arasında Haydn' ın Yaratıl ış 
(Capriccio), Beethoven'in Fidelio ve 
Do Minör Mes'i (Koch-Schwann) ve 
Mahler'in "Lied von der Erde" adlı 
eseri bulunmaktadır. Ayrıca Hartmut 
Höll ile Schubert'in Liedleri 
(Capriccio) i le Nikolaus Harnoncourt 
yönetiminde de Mozart' ın Meslerini 
(Teldec) dolduracaktır. 

• The German tenor Christ ian E lsner 

was born i n  Freiburg. He studied 

s i nging wirh P rof. Mart i n  Gründler i n  

Frankfurt anel subsequenrly became a 

member of Dietrich Fischer-Dieskau's 

and Charles Spencer' s Li  ed c lass i n 

Ber l in .  In 1 993 he was F i rsr  Prize 

wi nner of the I nternational Walrher 

Gruner Lied Competirion in London 

and in 1 994 he was awarded the Second 

Prize at rhe I n ternational A R D  Music 

Competit ion .  



The young renor is a dedicared l ied 

i nrerprerer and has sung in reci rals ar 

rhe W igmore Hall in London, rhe 

Philharmonie Cologne and rhe 

Schubereiade Feldkirch.  He has worked 

w i rh such renowned pianisrs as Andcas 

Schiff, Graham Johnson, Charles 

Spencer, Haremur Höll and Cyprien 

Karsari s. 

Chrisrian E lsner i s  a regular guesr ar 

inrernarional fesr ivals such as rhe 

Schleswig-Holsrein Music Fesrival, rhe 

Ludwigsburger Schlossfesrspiele and 

Musiksommer and ar rhe major 

German concere halis, such as Alre 

Oper Frankfurr, Phi lharmonie am 

Gasreig i n  Munich, Beriiner 

Philharmonie, Hamburg Musikhalle 

and rhe Gewandhaus in Leipzig. He 

made his operaric debur ar rhe Fesrival 

Bad Hersfeld and has si nce appeared ar 

rhe opera houses in Mainz, Bremen and 

Frankfure and ar rhe Handel Fesrival in 

Halle. H e  appeared as Lenski i n  

Tchaikovsky's Eugen Onegin a r  rhe 

Heidelberg Opera. In 1 996 his concere 

engagemenrs i ncluded a rour of 

Porrland/Oregon i n  February wirh 

Haydn's Crearion under Helmurh 

R i l l i ng ,  Beerhoven's Missa Solemnis  

wirh Perer Neumann ar rhe 

Phiharmonie Cologne, i n  March Liszr's 

Fausr-Sinfonie wirh NDR Symphony 

Orchesrra and, i n  J une, Mahler's Lied 

von der Erde under rhe baran of 

Dierrich Fischer-Dieskau. Several 

reci rals are planned, including 

Beerhoven Mararhan in Bonn wirh 

Heirnur Deursch. 

Chrisrian Elsner has made numerous 

broadcasrs for rhe major German radio 

srarions and raken parr in CD 

recordi ngs of Haydn's Crearion 

(Capriccio), Beerhoven's Fidelio and C 

M i nor Mass (Koch-Schwann) and a 

WDR eecordi ng of Mahler's Lied von 

der Erde. He wi l l  alsa eecord Schuberr 

l ieds wirh Harem u r  Höll  (Capriccio) 

and Mozare masses wirh N i kolaus 

Harnoncoure for Teldec. 

Mahler: Toprağın Şarkısı 

1 2  çocuklu fakir bir Yahudi ai lesinin 
çocuğu olan Gustav Mahler yoksul luk 
içinde büyümüş, beş küçük kardeşi 
bir d ifteri salgın ında ölmüş, en büyük 
abiası beyin tümöründen hayata veda 
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etmiş, küçük abiası yaşamında sürekli 
ölümü beklemiş, yetenekli bir müzikçi 
olan kardeşi Otto şakağına bir kurşun 
s ıkmış, iki yaş büyük ağabeyi 
sokaklarda deli gibi dolaşıp sonunda 
akıl hastanesinde ölmüştü. Babası ise 
zal im bir adamdı.  Yalnızca annesin in 
tüm bu kötü olaylara karşın savaşan 
bir kadın olduğunu Mahler, 1 9 1  O 
yı l ında ünlü Dr. Siegmund Freud'a b ir  
psikoanal izde anlatıyordu . . .  Annesi 
öldükten sonra da kızkardeşi Jüstine, 
tahakkümü altına aldığı Mahler 
evienirken gel in ine şunları 
söylüyordu: "Gençlik yılları bana aitti, 
sana yaşlılığı kaldığı için çok 
mutluyum! . .  " Freud'un bir ana 
kompleksi teşh is i  koyduğu Mahler, 
gururu, ihtirası ve aşırı tenkitçi l iği i le 
çağında hiç sevilmemişti. Onun 
yeteneklerini sezenler ise çok azdı: 
Kendinden dört yaş küçük besteci 
Richard Strauss, öğrencisi Bruno 
Walter ve yine Yahudi asıl l ı  Arnold 
Schönberg . . .  l ik senfonis inin 
başarısıziiğı onu çok üzmüştü; hele 
1 907 Temmuzunda büyük kızı Maria 
Anna'nın ölümü, zaten çeşitl i 
bunal ımlar içinde olan besteciyi yıktı. 
Ağır bir kalb rahatsızlığı geçirdi. 
Yemeden içmeden kesi lmiş, 
Maiernigg'teki yazlığını terkederek 
Tirol bölgesine, Alt Schluderbach'a 
gitmişti. Eşi Alma Mahler'in anı larında 
anlattığına göre kendisine yollanan bir 
ş i ir  koleksiyonundan çok etki lenmiş 
ve hemen taslaklar hazırlamağa 
başlamıştı. Bu ş i irler o yıl yayınlanan 
Hans Bethge'nin "Çin Flütü" adlı 
dizisiydi. Aslında Bethge bu ş i irleri o 
yıllarda uzak doğu sanatına olan 
büyük ilgi nedeniyle 8.  ve 9. yüzyıl 
Çin şairlerinin, daha önce Fransızca 
ve I ngil izce yayınlanmış şi irlerinden 
derlemişti. . .  Bu arada Mahler dokuz 
yıldır yönettiği Viyana Operası 
d irektörlüğünden de çeki ldi ;  Brahms 
ve müzikolog Guido Adler'in 
tavsiyesiyle getiri ldiği bu görevde 
operayı yeni lemesine, geliştirmesine 
karşın çevres indeki düşmanlık artmış, 
onun ruhsal dengesin i  bozan 
unsurlardan biri olmuştu. O yıl 
Metropol itan Operası yönetici l iğini 
kabul etti; sezon sonunda yine 
Avusturya 'ya dönerek 1 908 yazını 
-bugünkü ltalya'da Dobbiaco
Töblach'ta geçirdi. Yaln ızca 

bestelemek için yaptırdığı özel 
kulübesinde "Lied von der Erde" 
(Toprağın Şarkısı) adını verdiği eseri. 
Temmuz i le 1 Eylül tarihleri arasında 
besteledi. 7. Senfonis i 'n in ilk yorumu 
için gittiği Prag'tan dönüşünde, 
sonbahar içinde orkestrasyonu 
tamamladı. Esere daima bir şeyler 
ekl iyor, ya da değiştiriyordu. Ancak 
eserde hiç bir zaman Uzak Doğu'nun 
egzotik havası yer almadı .  . .  Mahler, 
partisyonu öğrencis i  genç orkestra 
şefi Bruno Walter'e ( 1 876- 1 962) 
verdiği zaman şunları söyledi: "Nası l  
yönetileceğini aniadın mı 1  Çünkü ben 
bi lmiyorum!"  Partisyonla ilgil i olarak 
ta Bruno Walter'le sık sık görüşen 
Mahler, o yıllarda Viyana Operası 
yönetic is i  olan şefe, civar ormanda 
gezerken duyulan bir laterna sesi 
üzerine şöyle der: " Işte şimdi 
dünyamızın gerçek bir sanatçısının 
görüntüsüne şahit olduk: Biri çalıyor, 
din leyenler ise yalnızca ağaçlar!" . . .  
1 9 1  1 y ı l ın ın Şubat ayında New 
York'ta ağır bir kalp krizi geçiren 
Mahler, yine de Viyana'ya 
götürülmesini istemiş, 1 8  Mayıs günü 
bu kentte ölmüştü. Bruno Walter altı 
ay sonra Münih 'te, 20 Kasım 1 9 1  1 
günü Toğrağın Şarkısı 'nı yönetiyor, 
ertesi yıl eser yayınlanıyordu. 
Toprağın Şarkısı Mahler'in verdiği 
"Senfoni" başlığına karşın, daha çok 
tenor ve altonun sırayla orkestra 
eşl iğinde söyledikleri altı şarkıdan 
oluşan bir süit biçimindedir. Senfonik 
bir yapısı olmasına rağmen Mahler'in 
esere, senfoni numarası vermemesin i .  
-9.  Senfonis i olarak adlandırmamasını
bazı uzmanlar onun ölüm korkusuna 
da bağlar: Hayran olduğu Beethoven 
ve Bruckner' in. 9. Senfonilerinden 
sonraki ölümlerinin onu 
korkuttuğunu bel i rtirler. Hatta 
Mahler'in bu eser üzerinde çalışırken 
doğanın etkisiyle kendini kaybedip. diz 
çöktüğü ve toprağı öptüğü anlatı l ır .  
Mahler, dünyanın ve insanların 
kendine verdiği tüm acıları bu altı 
bölümde dile geti rmiş gibidir: l i k  
bölümde anlaşmazlık duyulur; onu 
izleyen kısa dört bölüm genel fik ir 
çevresindedir. Yarım saate yaklaşan 
uzunluktaki son bölümde ise çözüm 
getiri l ir: Ölüm, toprağa veda ... Ayrıca, 
"Ten or ve alt o (ya da bariton) ses ve 
orkestra için" yazı lan bu altı şarkıda. 



lied ile senfoninin içiçe girişi , i lk ve 
son bölümlerin uzun ara müzikleri i le 
işlenmesi ve motiflerin bütünlüğü 
esere senfonik karakter kazandırır. 
Özell ikle geniş tutulan i lk ve son 
bölümlerde, önce birinci kemanlarda 
yansıyan pentatonik figür, en sonda 
eserin bitiş in i  oluşturan armonik yapı 
olarak belirerek bu birl iği sağlar. 
1 .  Bölüm "Das Trinklied vom Jammer 
der Erde" (Yeryüzünün sefaleti için 
içki şarkısı), 702-763 yıl ları arasında 
yaşamış olan Li-Tai-Po'nun şi ir i 
üzerine tenor için yazılmıştır. 
Düzensiz kıta i le sonat formunun 
karışımı şeklinde ve Mahler'in bir 
trajedi havası yaratmak için kullandığı 
La minör tondaki, hızlı ve ağırl ıkl ı 
(AIIegro pesante) tempodaki bölüm, 
eserin orij inalinde pikolo flüt, üç flüt, 
üç obua, dört klarnet, üç fagot, dört 
korno, üç trompet, üç trombon, bas 
davul, gong, zi l ler, üçgen, çanlar, 
glockenspiel, iki arp ve al ışı lmış yaylı 
çalgıları içermektedir. Açı l ışta ana 
tema korno ile duyurulur. Bir içki 
şarkısı olmasına rağmen metal vurma 
çalgılarla tiz ve alaycı bir hava 
yansıtı l ır: Altın kaselerdeki cezbedici 
şaraba rağmen, kederden söz eden 
bir şarkı söylerneğe karar veren 
erkeğin şarkısı, yaşamın da, ölümün 
de kara renkte olduğunu vurgular; 
uzun bir geçiş müziğinden sonra Fa 
minör tona dönüşen üçüncü kıtada 
cennetin mavil iğin i ,  dünyanın baki 
kalacağını ,  baharın her zaman 
açacağını  anlatırken sorar: " Insanoğlu, 
ne kadar yaşayacağını sanıyorsun? Bak 
mezarların üzerindeki ay ışığına, al 
şarabını , şimdi zamanıdır dostları 

Boşaltın altın kadehleri sonuna kadar. 
Çünkü yaşam da, ölüm de karadır .. " 
2. Bölüm " Der Einsame im Herbst" 
(Sonbahardaki Yalnız) 800 yıllarında 
Çang-Çi (Tschang-Ts i) tarafından 
yazılmış şi ir üzerine alto ses için 
bestelenmiştir. Bu ağır tempodaki, Re 
minör tondaki bölüm biraz 
sürüklenerek, yorulmuşça (Etwas 
schleichend. Ermüdet) bir aniatımda 
obua ve birinci kemanlarla başlar. Iki 
önemli temadan birini tahta üfleme 
çalgıların monologu duyurur; diğer 
tema ise inic i  bir gamı tersine 
duyuran alto partisi üzerine 
kuruludur. Bu arada korno ve 
viyolonsel duygulu bir motifle 
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kontrast oluşturur. Dayanılmaz bir 
yalnızlığın -Mahler'in B. Walter'e 
mektuplarda bel i rttiği, artık 
dayanamayarak ölümü bekleyişin
sonsuz bir huzura duyulan özlemi, 
koyu renklerle çizilir. Son kıtadaki 
"Sonne der Liebe" (Sevgi güneşi) 
kelimelerinde duyulan zarif eşlik bile 
"acı gözyaşlarını kurutmaya 
yetmeyecektir". 
3 .  Bölüm ve onu izleyen bölüm bir 
Scherzo'nun yerini al ır; ayrıca 
Nietzsche'yi anımsatan başlıkları 
vardır: "Von der Jugend" (Gençlikten) 
başl ıkl ı  3. Bölüm, çabukça ve keyifli 
(Behagl ich Heiter) tempoda, Si bemol 
majör tondadır  ve eserin üç dakika 
kadar süren en kısa bölümüdür. Şairi 
bi l inmeyen, ancak Li-Tai-Po'nun 
yazdığı sanılan şi irde tenor, egzotik 
bir minyatürü tasvir eder: 
"Küçük havuzun ortasında yeşil ve 
beyaz porselenden bir köşk vardır; 
bir kaplanın s ırtına benzeyen kavis l i  
yeşim köprü köşkü kıyıya bağlar. Bu 
köşkte iyi giyiml i ,  yiyen, gevezel ik 
eden ş i ir yazan dostlar oturur . . .  " 
Sudan bir ayna gibi yansıyan bu 
manzarayı flüt, obua, fagot, korno, 
vurma çalgılar ve yayl ı lar büyük bir 
kesinlikle, neşeli bir mizah anlayışıyla 
canlandırır ... 
4. Bölüm "Von der Schönheit" 
(Güzel l ikten) söz eden Li-Tai-Po'nun 
şi ir i  üzerine alto için rahat ve çok tatl ı 
(comodo Dolcissimo) tarzda ve 
ağırca (Andante) tempoda, giderek 
hızlanan üç kısımlı bir şekilde 
yazılmıştır. " l rmak kıyısında Lotüs 
çiçekleri koparan gençkızlar, 
yapraklar üzerine oturup bunları 
kucaklarında toplar, birbiriyle 
şakalaşır. Altın güneş sudaki akislerini, 
zarif organlarını ,  tatlı gözlerini 
örerken hafif bir meltem onların 
büyülü kokularını yayar. Yakışıklı 
oğlanlar da eşkin atlar üzerinde kıyıda 
toplanmıştır . .  " Bu zarif manzaranın 
orta bölmede atlıları belirtirken 
çılgınca bir müzik haline geleceği hiç 
te önceden sezilmez. Aşırı b ir 
duygusal l ıkla canlandı rılan bu bölümü 
müzik bilgin i  T. Adorno, "Ebediyen 
kaybolmuş bir geçmişin, hiç te mutlu 
olmayan ve şimdi de ana unsur hal ine 
gelmiş olan geçmişin bi l incine varış" 
olarak tanımlar . .  (Ancak uzmanların, 
ş i irdeki Lotüs çiçeklerinin yanl ış 

tercüme edi ldiğini, asl ında Lotüs 
meyvaları olduğunu belirterek bu 
çiftçi kızların sosyal konumların ın bu 
dizelerle yükselti ldiğini öne sürmeleri 
de ilginçtir.) 
S. Bölüm "Der Trunkene im 
Frühling"de ( I lkbaharda bir şarhoş), 
ilk bölüm gibi La tonu üzerine 
kurulmuş ve bu bölümle s ıkı bir i l işki 
içindedi r. Yine Li-Tau-Po'nun şi iri 
üzerine tenor için yazı lmış şarkı, i lk 
şarkı gibi içki üzerine, ancak daha kısa 
biçimde ve neşeli , cesur ama çok 
çabuk olmayan (AI Iegro. Keck, aber 
nicht zu schell) tempodadır: "Eğer 
yaşam bir rüya ise niye bunca zahmet 
ve yakınma ... Günboyunca 
dayanacağım kadar içer, sonra kapıma 
kadar sürünür, güzel bir uyku 
çekerim. Uyandığımda ağaçta öten 
kuşu duyar, baharın mı geldiğini 
sorarım. Bir rüya gibid ir  bu, kuş 
cıvıldar 'evet' diye. Bahar bir gecede 
gelmiştir. Ben yine kadehimi 
doldurur, sonuna kadar içerim ve ay 
ışı ldayıncaya kadar şarkı söylerim. 
Eğer söylemezsem tekrar uyurum. 
Bana ne bahardan, bırakın şarhoş 
olayım". Şarap ve şarkı temaları i le 
insanın varoluşunun boşluğunu 
tondan tona geçerek vurgulayan 
Mahler, mutlu şarhoşun yatağa gidişini 
neşeli (AI Iegro) tempoda, kuş cıvıltı l ı  
doğaya özlemi ağır (Lento) tempoda 
caniandı rm ış ... 
6. Bölüm "Der Abschied" (Veda) ağır 
(Adagio) tempoda eserin yarısını 
oluşturan uzunluktadır  ve alto için iki 
şiir üzerine yazılmıştır: ilk şarkı 8. 
yüzyıl Çin şairi Mong-Kao-Yen' in 
Dostu Bekleyiş ( lm Erwartung des 
Freundes), i kinci ise yine 8. yüzyıl Çin 
şairi Wang-Wei'nin "Dostun Vedası" 
(Der Abschied des Freundes) adlı 
şi irleri üzerine bestelenmiştir. Bölüm 
kontrbasın kalın Do sesinde başlar ve 
orjinal versiyonda etkil i Çin gongları 
eşliğinde flüt, altoya yardımcı o lur. 
"Dağların arkasında güneşin batışını, 
gecenin soğukluğunu" duyurur. 
Altonun "ayın bir gümüş kayık gibi 
mavi gökdenizinde dalgalanışını" 
anlatmasından sonra hareketli bir 
obua "karanl ıkta şırı ltısı duyulan 
ı rmağı" canlandırır. "Yorgun insanlar 
eve dönmekte ve uykularında 
unutufan mutlu luğu, gençliği yeniden 
bulmayı ummaktadır. Kuşlar dalda 



tünemiş, dünya uyumuştur. Çarnların 
altından gelen serin esintiyi 
hissederken arkadaşımı bekliyorum, 
ona son kez elveda demek ve 
akşamın güzelliğini onunla paylaşmak 
için. Neredesin? Beni böyle uzun süre 
yalnız bırakıyorsun! Kalkıp, lavtamı 
bırakıp yumuşak çimler üzerinde 
dolaşıyorum. Ah güzellik, sonsuz 
sevgi, yaşamak içinmiş dünya . .  " Altıncı 
bölümün iki nci  şarkısı ise 8. yüzyıl Çin 
şairi Wang-Wei'nin "Dostun vedası" 
(Der Abschied des freundes) adlı ş i ir i  
üzerine bestelenmiştir ve bir felaketi 
duyurur gibi yansıyan, sonra da cevap 
arıyan b ir  tavırla süren uzun bir geçiş 
müziğinden sonra başlar. Alto bir 
resitatifte üçüncü şahıs ı  kullanarak 
erkeği tanımlar: "Atından inerek ona 
veda içkisini verir, nereye gideceğini 
sorar; niçin gitmek zorundadır? Kısık 
sesle anlatır: Sen dostum! Bu dünyada 
bana mutluluk verilmedi" ve alto zarif 
bir eşl ikle devam eder: "Yalnız kalbirn 
için sükun arayamaya dağlara 
gidiyorum; vatanıma, yerime 
dönüyorum. Uzaklarda olmuyor, 
kalbirn sakin şekilde son saatini 
bekliyor .. . Sevgil i  dünya. her tarafta 
baharla birl ikte açıyor, yeniden 
yeşilleniyorsun. Her yerde ve 
uzaklarda sonsuz mavi ışık!. . . .  
Sonsuz ... Sonsuz" 
Eserin oda orkestrası iç in 
düzenlemesini, Mahler gibi yahudi 
as ı l l ı  olan Arnold Schönberg ( 1 874-
1 9S I )  yapmıştır. Schönberg 1 9 1 8'de, 
Viyana'da çağdaş eserleri tanıtmak 
için bir oda müziği topluluğu kurmuş 
ve o zamanlarda plak endüstrisi 
gelişmediği için yeni eserleri böylece 
geniş kitlelere duyurmayı amaçlamıştı. 
Salzburg'taki yazlıktan Yahudi olduğu 
için kovulan Schönberg 1 92 1 'de 
başladığı Toprağın Şarkısı'nı, daha 
önce aynı şekilde gerçekleştirdiği 
"Lieder eines Fahrenden Gesellen" 
gibi tamamlayamamış, eserin oda 
orkestrası uygulamasın ı  Rainer Riehn 
bitirmiş ve eser bu şekliyle -Mahler'in 
eserin i lk eskizlerini hazırladığı
Töblach'ta, 2. Müzik Festival inde 
1 982'de seslendiri lmiştir. Bu 
düzenleme 1 4  müzikçi iç indir: Flüt, 
obua, klarnet, fagot, korno, iki 
keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, 
piyano, harmonium ve çelesta, iki 
vurma çalgılar grubu. (Süre SS') 
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TOPRAGIN TÜRKÜSÜ 
DAS LIED VON DER ERDE 

1 .  Toprağın Sefaleti 
için Içki Şarkısı 
Şarap altın kupanın içinde şimdiden 

kıpırdanıyor 
Ama hemen içme; sana bir şarkı 

söyleyeceğim önce! 
Gülerek çın layacak derdin şarkısı 

ruhunda. 
Dert yaklaştığında, 
bomboş kal ı r  ruhun bahçeleri, 
neşe ve şarkı kaybolur ve gider. 
Yaşam karanl ık, ölüm karanl ıktır. 
Ey evin sahibi !  
Dolu mahzenin tıkabasa alt ın şarapla! 
Buradaki lavtaya benimsin d iyorum !  
Lavtaya vurmak v e  kadehleri 

boşaltmak, 
beraberce yapılması uygun şeylerdir. 
Uygun zamanda şarapla dolu bir kupa 
bu dünyanın  tüm zenginl iklerinden 

daha değerl idir!  
Yaşam karanlık, ölüm karanl ıktır. 

Gökyüzü ebediyen mavi olacak ve 
dünya 

uzun süre varolacak ve baharda yine 
yeşerecek. 

Ama ya sen, i�san, ne kadar zaman 
yaşayacaksın?  

Yüz y ı l  b i le  çıkartamazsın zevkini 
bu dünyanın tüm güdük hiç li klerinin! 
Oraya bir bak! Ayışığında mezarların 

üstündeki 
çömelmiş vahşi ve hayaletimsi şekle. 
O bir maymun! Dinle, haykırışı nasıl 

da yaşamın 
tatlı kokusunun içinde çınl ıyor! 

Şimdi al eline şarabını !  Şimdi, dostlar, 
zamanı geldi !  

Dibine kadar bitirin altın kupalarınızı! 
Yaşam karanl ık, ölüm karanl ıktır. 

1. Das Trinklied vom 
Jammer der Erde 
Schon winkt der Wein im goldnen 

Pokale. 

Doch rrinkt noch nicht, erst s i ng'  ich 

euch ein Lied 1 

Das Lied vom Kummer sol! auflachend 

in die Seele euch Klingen. 

Wenn der Kum mer naht,  

l iegen wüst die Garren der Seele, 

welkt hin und sr irbt die Freude, der 

Gesang. 

Dunkel  ist das Leben, isr eler ToJ . 

Herr d ieses l-lauses1 

Dei n  Kel ler b i rgt  d ie Fül le  des 

goldenen Weins 1  
H ier d iese Lau re nenn·  ich mei n 1  

Die Laure selılagen und d i e  G i;iser leeren. 

das si  nd die D inge, die zusammenpassen. 

Ei  n vol ler Becher Weins zur reclıren Zei t  
i s t  nıehr werr als ai le Reiche d ieser Erde' 

Dunkel  ist das Lebe n ,  ist der Tod . 

Das Firmamenr blaut ew ig ,  und die  Erde 

w i rd lange test  stehn und autblühn i m  

Lenz.  

Du aber, Mensch, wie Jang lebst denn d u '  

N ic h r  h u nderr Jahre dartsr d u  diclı 

ergörzen 

an all dem morsclıen Tanele d ieser Erde1 

Selıt don lı i nab1 Im Mondsche in aut 

den G rabern 

lıock t  e ine  w i ld -gespenr isclıe Gestal t .  

E i n  Att i s t ' s 1  Hört i lı r ,  wie  sein Heulen 

H i nausgei l t i n  den süssen Duft des 

Lebens' 

Jetzt ne!ım t  den Wei n 1  J etzt ist es  Zei t ,  
Genossen 1 

Leerr eure gold nen Beclıer zu G ru n d 1  

Dunkel ist das Leben,  i s t  d e r  Tod. 

2. Sonbahar Yalnızl ığı 
Mavimsi sonbahar sisi yüzüyor göl 

üzerinde; 
tüm ot yaprakların ı  kaplamış kırağı; 
Sanki bir ressam dökmüş san ır insan 
narin ç içeklerin üstlerine yeşim tozu. 

Çiçeklerin tatlı kokuları uçup gitmiş; 
saplarını eğiyor buz gibi b ir rüzgar, 
Ve birazdan lotüslerin altın 

çiçeklerinin 
solmuş yaprakları suyun üzerinde 

akıp gidecek. 

Yüreğim yorgun. Küçük lambam 
söndü çıtırdayarak, 
beni uykuya çağırarak. 
Sana geldim, sevgil i sükun yeri1 
Evet, b ırak dinleneyim, ihtiyacım var 

huzura! 
Yalnızlığımda çok ağladım. 
Kalbirndeki hazan çok uzun sürüyor. 
Aşkın güneşi, asla parlamayacak mısın 

yeniden, 
acı gözyaşlarımı yavaşca kurutmak için? 

2.  Der Einsame im Herbst 
Herbstnebe l wallen bhiu l ic lı überm See; 

wom Re it bezogen seehen a i le  G raser. 



Man rneinr ,  ei n K ünsrler habe Sraub 

von )ade 

über d ie feinen B l  üren ausgesrreu r .  

Der süsse Dufr der Blümen isr  

verflogen, 

ei n kalter W i nd beugr ihre Srengel 

nieeler. 

Baki werden die verwelkren goldnen 

Blarrer 

der Lorusblüren auf dem Wasser ziehn. 

Mein Herz isr rn üde. Meine kleine 

Lam pe 

erlosch mir  Knisrern, 

es gemalım rnich an den Schlaf. 

!ch korn m '  zu d i r , rraure R uhesrarre1 

Ja, gib rn i r  R uh 1  !ch hab' E rqu ickung 

n or ' 

!ch weine viel in mei nen E i nsamkeiren, 

der Herbst in rneinem H erzen wahrr zu 

lange. 

Son ne eler Li e be w i llsr du ni e me !ır 

scheinen, 

um meine birrern Tranen m i ld 

aufzurrocknen ' 

3 .  Gençlikten 
Küçük bir havuzun ortas ında 
beyaz ve porselenden 
küçük bir köşk yükseliyor. 

Tıpkı bir kaplanın s ırtı gibi 
Yeşim köprü kemerini 
köşke doğru kavisl iyor. 

Güzel giys i l i  dostlar küçük evde 
oturmuş, içiyor ve sohbet ediyor; 
kimisi de mısralar yazıyor. 

I pek yenleri 
geriye kayıyor; ipekten takkeleri 
garip biçimde enselerine düşüyor. 

Küçük gölün sakin yüzeyinde 
herşey, tıpkı bir aynanın düzeyindeki 
gibi, mükemmel aksediyor. 

Herşey başın ın üzerinde 
duruyor yeşil ve 
beyaz porselen köşkte. 
Köprü tıpkı b ir yarım ay gibi 
kemeri tersine dönmüş. Güzel giysil i 
dostlar içiyor ve sohbet ediyor. 

.) . Von der J ugend 

M i tren in elem kleine Teiche 
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srehr ei n Pavi l lon aus grünem 

und aus weissem Porzellan. 

Wie der R ücken ei nes Tigers 

wölbr die Brücke sic h aus )ade 

zu elem Pav i l lon hinüber. 

In dem Hauschen sirzen Freunde, 

schön gekleider, rrinken, plaudern, 

manche schreiben Verse nieder. 

lhre se idnen Armel gleiren 

rückwarts, ihre seidnen Mürzen 

hocken l usrig rief im Nacken. 

Auf des klei nen Teiches sr i ller 

Wasserflache zeigr sich alles 

wunderlich im Spiegelbi lde. 

Alles auf dem Kopfe srehend 

in dem Pavi l lon aus grünem 

und aus weissem Porzellan. 

Wie ein Halbmond srehr d ie Brücke, 

umgekehrr der Bogen, Freunde, 

schön gekleider, rri nken, plaudern . 

4. Güzellikten 
Genç kızlar çiçek topluyor, 
lotüs çiçekleri topluyor kıyıda. 
Çal ı lar ve yaprak arasında 

oturmuşlar, 
kucaklarına çiçekleri toplayıp, 
birbirlerine sesleniyorlar şakalaşarak. 

Altın güneş, üzerlerinde parladığı 
biçimlerini parıldayan suya yansıtıyor; 
Güneş ince uzuvların ı  ve tatlı 
gözlerini yansıtıyor. 

Ve zefır, işlemeli giysi kollarını 
okşayarak 

havalandı rıyor ve kokuların ın 
büyüsünü 

havaya saçıyor. 
Ah bak, kimdir şu yakışıklı gençler 
kıyı boyunca güzel atlara binmiş 

olanlar? 
Tıpkı güneş ışın ları gibi parlayan 

uzakta; 
Yeşil söğütlerin dalları arasından 
neşeli delikanl ı lar tırısa kalkmış 

geliyorlar! 
Içlerinden birinin atı neşeyle kişniyor, 
b iran duraklıyor ve ileri atılıyor. 
Taynakları çiçeklerin ve otları n 

üzerinden 
fırtına gibi geçip eziyor kopan çiçekleri. 
Yelesi havada uçuyor delice! 
Burnundan fışkırıyor sıcak buhar. 

Altın güneş üstlerinde parlıyor 
ve aksettiriyor biçimlerini bi l lur suya. 
Ve onun arkasından, arzu dolu 

bakışlada 
bakıyor kızların en güzeli. 
Gururlu hali ise sadece yapmacık. 
I ri gözlerindeki parıltıyla, 
Sıcak bakışlarındaki koyulukla, 
endişe dolu kalbi 
onun arkasından ağlıyor. 

4. Von der Schönheit 
J unge Madchen pflücken Blumen, 

Pflücken Lorusblumen an dem 

U ferrande. 

Zwischen Büschen und Blarrern sirzen 

si e, 

sammeln BILiren in den Schoss und 

rufen 

sich einander Neckereien zu. 

Golcine Sonne webr um die Gestalren, 

spiegel c sie i m  blanken Wasser wider, 

Sonne Spiegel c i hre schlanken Glieder, 

i hre süssen Augen wider, 

und der Zephir hebt m i t  

Schmeichelkosen das Gewebe 

ihrer Armel auf, fürr den Zauber 

i h rer Wohlgerüche durch die Lufr. 

O sech, was rummeln sich für schöne 

K na ben 

dorr an dem Uferrand auf m ur'gen 

Rossen, 

weirhin glanzend wie die Sonnensrrahlen. 

Schon zwischen dem Geasr der grünen 

W e iden 

rrabr das j ungfrische Volk einherı 

Das Ross des einen wieherr fröhlich auf 

und scheur und sausr dah i n ,  

über B lumen, Graser wanken h i  n d ie  

H u fe, 

sie zerstampfen jah i m  Srurm die 

h ingesunk'nen B l  üren. 

Wie flarrerr im Taumel seine Mahne, 

dampfen heiss d ie Nüsrernı 

Golcine Sonne webt um die Gestalren, 

spiegelr sie i m  blanken Wasser w ider; 

und die schönsre von den Jung frau'n 

sender 

lange B licke i h m  der Sensucht nach. 

I h r  srolze Halrung ist nur Verstellung. 

In dem Funkeln i h rer grossen Augen, 

i n  dem Dunkel i h res heissen B l icks 

schwingt klagend noch die E rregung 

ihres Herzens nach. 



S. Bahardaki Sarhoş 
Yaşam sadece bir düş ise, 
neden bu zahmet ve sefalet? 
lçiyorum, daha fazla içemiyecek 
kadar, tüm, uzun neşeli günü! 

Ve daha fazla içemedigim zaman, 
bedenim ve ruhum doymuş olarak 
Sendeleyerek gidiyorum kapıma 
ve harika uyuyorum. 

Ve uyandığımda ne duyuyorum ?  
Dinle! 
Agaçta b ir  kuş ötüyor. 
Ona bahar mı geldi diye soruyorum; 
Sanki bir düş görüyorum. 

Kuş şakıyor: Evet! Bahar 
burada; geceleyin geldi !  
Pür dikkat onu dinl iyorum; 
Kuş ötüyor ve gülüyor! 

Bardagım ı  tekrar dolduruyorum 
ve bir nefeste bitiriyorum, 
ve ay karanl ık gökyüzünde parlayıncaya 
dek şarkı söylüyorum. 

Ve artık şarkı söyleyemiyecek hale 
gelince 

Yeniden uykuya dalıyorum. 
Bahardan bana ne ? 
Bırakın beni sarhoş kalayım! 

5 .  Der Trunkene im Frühling 
Wenn nur ein Traum das Leben ist,  

warum denn Müh und Plag' 

!ch trinke,  bis ich nicht mehr kann ,  

d e n  ganzen lieben Tagı 

Und wenn ich nicht mehr trinken kann, 

weil Kehl und Seele vol ! ,  

s o  tauml'  ich b i s  zu meiner Tür 

und schlafe wundervo!J I  

W a s  hör' i c h  beim Erwachen1 Horch! 

Ein Vogel s ingt im Baum .  

Ich frag' ihn ,  o b  schon Frühl ing sei, 

mir ist als wie im Traum. 

Der Vogel zwitschert: Ja! Der Lenz 

ist da, sei kummen über Naclıc ı  

Aus  tiefstem Schauen lauschr' ich auf, 

der Vogel singt und lachc ı  

lch fülle m i r  den Becher neu 

und leer' ihn bis zum Grund 

und singe, bis der Mond erglanzr 

am schwarzen F irmamenrı 
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U nd wenn ich nicht mehr singen kann ,  

so  schlaf ich  w ieder e i  n .  

Was ge lı r  mich denn der Frühling an ' 

Lasst m ich betrunken sei n ı  

6. Veda 
Güneş batıyor dagların gerisinde. 
Ovalara akşam düşüyor, 
rahatlatıcı serin l ik dolu gölgeleriyle. 
Bak, ay nasıl gümüş bir gemi gibi 
yukarda süzülüyor 
gökyüzünün mavi denizinde. 
Yumuşak bir yel in estiğini 
hisseddiyorum arkadaki çamlarda! 
Dere ahenkli bir şarkı tutturmuş 

karanl ıkta. 
Çiçekler solgunlaşıyor alaca karanl ıkta. 
Toprak nefes alıyor, huzur ve uykuya 

daim ış. 
Tüm istekler şimdi düşe dönüşmüş, 
Yorgun insanlar evlerine dönüyor 
unutulmuş mutlulukları ve gençligi 

yeniden 
öğrenmek iç in uykuda! 
Kuşlar hareketsiz tünemiş dallara. 
Dünya uyuyor! 
Çarnların gölgesinde serin b ir  

rüzgar esiyor. 
Burada durmuş, dostumu bekliyorum; 
Son bir kez veda etmek için. 
Seninle, dostum, akşamın güzel l iğinin 
son bir kez tadını  ç ıkartmak için. 
Neredesin? Uzun zaman beni yalnız 

bıraktı n !  
Yumuşak otların kapladığı yollarda 
lavtayla bir oraya, bir buraya 

dolaşıyorum. 
Ah güzel l ik! Ah dünya, ezeli aşk ve 

yaşamla sarhoş! 

Atından indi ve ona veda kupasını uzattı, 
ona nereye gittiğin i  ve neden böyle 
olması gerektiğini sordu. 
Dedi ki, kısık sesiyle: 
Ah dostum, 
bu dünyada talih hiç benden yana 

olmadı !  
Nereye mi gidiyorum? Dağlarda 

dolaşacağım, 
Yalnız kalbirn iç in huzur arıyorum 
Yurduma, evime doğru gidiyorum. 
Yabancı yerleri asla dolaşmayacağım. 
Yüregim sakin; saatin i  bekliyor! 
Sevgil i toprak, her yer baharda 
çiçeklen i r  ve yeniden yeşerir. 
Her yerde, ebediyen, 
ufuklar mavi ve parlaktır! 
Ebediyen, ebediyen .. . . 

6. Der A bschied 

Die Son ne scheider h i ıı ter denı Gebirge. 

In a i l e  Taler sreigt der Abend n ieder 

nı i t  se i nen Scharren,  d i e  voll Kühl ung 

s i  nd. 

O sichı W ie eine S i l berbarke schwebt 

der Mo nd anı blauen H i m melssee 

he ra u !. 

l clı spüre ei nes fei nen W i ndes Weh'n 

h i n ter den d u n klen Fichren 1 

Der Bach s i ngt voller Wohl laut durch 

das Dunkel .  

Die B l u nıen blassen i nı Damnıersche i n .  

D i e  Erde atınet vol i von R u h '  and Sdılaf 

A i le Sehnsucht w i l l  n u n  triiumen,  

d i e  m üden Menschen gehn hei nı warts , 

um i nı Sch laf vergess ' nes G l ück 

u n d  J ugend ne u zu lernen 1 

Die Vögel hocken st i l i  i n  ilıren Zweigen. 

Die Welt schlafr e i n 1  

Es  weher k ü h l  i m  Sehatten nıe i ner 

F ichten.  

lch srehe h ier und harre nıeines Freundes; 

ich harre sein zum letzren Lebewohl .  

lch sehne m i c h ,  o Freund,  an ele i ner 

Se i re 

d ie  Schönheit dieses Abencls zu geniessen. 

W o bleibsr du i Du lasst nı ich lang allt· in 1  

l ch  wandle auf und n i eder mit  nıei ner 

La u re 

auf W egen,  d ie von weichenı G rase 

schwellen.  

O schön hei t 1  O ewige Liebens, 

Lebenstnın k ne Welt 1  

Er  sr ieg vonı Pfercl und re ichte i h nı den 

Trunk 

des Absch ieds dar. E r  fragte i h n ,  woh i n  

er füh re und auch er nıüssre se i n .  

E r  sprach, se i ne S t i nı nıe war u nı l1orr :  

Du nıe i n  Freunde, 

nı i r  war auf d ieser Welt das G l ück 

n i cht huld1 

Wohin  ich geh ' '  l dı geh ' ,  ich wanclre 

i n d i e Berge. 

l dı suche R uhe für nıe i n  e i nsanı Herz. 

ldı wand le nach der H e i nıat ,  nıe i ner 

Sriirre. 

ldı werde neimals in die Ferne Schweifen. 

S t i l i  İst mein  H erz und harret seiner 

Stunde1 

Die l iebe Erde al l [iberal l  b lüht  auf 

i nı Lenze und g rü n t  au fs neu 1 

A l l übera l l  u nd ewig blauen l icht d ie  

Fernen1 

E w ig . . .  ewig . .  



Bmckııer: Beşli 

Bruckner' in 5 .  Senfonis in i  
tamam ladı ktan kısa süre sonra yazdığı 
yaylı çalgı lar iç in  Beşli, uzun yı l lar 
onun tek oda müziği eseri sanı lmıştı .  
Ancak 1 9SO' I i  yıl larda Bruckner' i n  38 
yaşında, 1 862'de yazdığı b ir  dörtlü de 
bulunmuş; fakat bu eser bestecinin 
kendi  sözlerine göre, Kitzler'den ders 
a l ırken yazdığı b ir  okul görevi olarak 
tanı mlandığı iç in  yankı 
uyandı rmamıştır. Bu nedenle 
Bruckner' in  1 7  yı l  sonra, 1 879'da 
bestelediği Fa Majör Beşli  formu, 
parti lerin özgü rl üğü ve yapısı 
bakımından onun tek önemli oda 
müziği eseri sayı lmakla b ir l ikte iç 
dünyası senfonik üs luptadır. Beşl i ,  
daha sonra bazı m üzikçi ler tarafından 
kısaltı lmasına karşın senfonik anlamı 
değişmem iştir. Bu nedenle de 
orkestraya da uygulanan eserin 
senfonik yönü böylece daha da 
güçlenmiştir. 
Bruckner Viyana konservatuarındaki 
öğretmenl ik y ı l larında, konservatuar 
müdürü ve ayn ı zamanda çağın ü n l ü  
Hel lmesberger Kuarteti 'n in şefi, 
kemancı Joseph Hel lmesberger' in 
( 1 828- 1 893) Viyana M üzik Dostları 
Derneği Korosu yönetic is i  olduğu yı l ,  
1 879'da yaptığı öneri üzerine bu 
Beş i iyi besteledi. Schubert' in  ve 
Brahms' ın bazı oda müziği  eserlerin in  
i lk  yorumların ı  gerçekleştiren, 
Brahms' ın ilk Viyana konserinde ona 
eşlik eden bu ünlü dörtlü n ü n  
kurucusu Hel lmesberger, Bruckner' in  
Beş l i s in i  güç  bu lmuş  ve özel l ik le ik inc i  
bölüm Scherzo'nun,  çok zor olduğu 
iç in  değişmesini  istemişti .  Bu konuda 
uzun süren anlaşmazl ı k  sonunda Beşl i ,  
1 884'de Winkler Kuarteti tarafından 
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bi rkaç kez yorumlandıktan sonra, 
Hel lmesberger Kuarteti tarafından 
ancak 8 Ocak 1 885'te, altı yıl sonra 
seslendiri lebildi . Bruckner'den 2. 
Bölümü bir l ntermezzo şekl inde 
düzeltmesin i  isteyen Hellmesberger, 
ilk Viyana yorumu başarılı olunca bu 
arzusundan vazgeçmişti. Buna karşın 
Beşl i ,  uzun süre çeşitli versiyonlarla, 
başka eserlerden bölümlerle 
yorumlanageldi .  Bu Landler tipindeki 
l ntermezzo da ilk kez 1 904'de Fitzner 
Kuarteti tarafından seslendiri lmiştir. 
Beşl is ini Bavyera Kontu Max 
Manuel' e ithaf eden ve karş ı l ığında 
elmas bir iğne i le ödüllendiri len 
Bruckner, buna karş ı l ık 1 884'te eseri 
yayıniayan editörden hiç bir şey 
alamadı . . . .  
Çok kez "Kıyafet değiştirmiş Senfoni" 
şekl inde tanımlanan Beşiide Bruckner 
yeni bir senfonik tip geliştirmişti: 
Senfonik anlayışta gerekli yüksek 
geri l imlerin eksikliğine karş ın, çok 
yoğun b ir  doku vardı .  Bölümlerin 
geniş l iğin in  ve yaylı çalgıların 
kul lan ımın ın  da çok tasarruflu 
tutulması ise eserin oda müziğine 
yakın l ığın ı  belirtiyordu. Çalgıların 
hepsine eşdeğer görevler verilmişti. 
1 .  Bölüm Fa majör tonda, 3/4' 1ük 
ölçüde ve genel Allegro karakterine 
uymayan ı l ıml ı  ve orta (Gemassigt
Moderato) tempodadır. Güçlü 
yükselişleri içeren girişten sonra, zarif 
ve şarkı söyler biçimdeki ana tema 
duyurulur. Birinci kemanlardaki 
kadanstan sonra kısa gelişim başlar. 
Bölüm sonrakileri de etkileyecek olan 
üç asıl kısma ayrılır, polifonik dallarda 
güçlü akıntıyla genişler. Sonda ise 
güçlü bir zafer yankılanır .. . 2. Bölüm 
yine 3/4' 1ük ölçüde, ancak Re minör 
tonda, çabuk (Schnell) tempoda b ir  
Scherzo'dur. Buruk, belirl i keskin 
aksanlarla -Bruckner' i n  5. Senfonisinin 
Scherzo'sunu anımsatan havada-üç 
kentrast temayla gelişir. Bu temalar 
da başlangıçta b irinci keman, i kinci 
keman ve viyolonsel tarafından i lk 
sekiz ölçüde duyurulur. Orta 
bö lmedeki  Mi bemol majör tondaki 
Trio'da ise bu temalar sanki 
gel iş imdeymiş  gibi katlanarak, 
çoğalarak -Hellmesberger'e göre
güçlükler yaratarak, ancak ağırlaşarak 
(Langsamer) yansır . . . 3. Bölüm Sol 
bemol majör tonda, 4/4'1ük ölçüde ve 

ağır  (Adagio) tempoda, Bruckner'in 
derin dindarlığını duyuran havadadır. 
Max Reger'in öğrencisi olan bir 
Fransız müzikolog tüm Bruckner 
Adagio'ların ı  "notaların ın arasında ot 
yetişen bölümler" diye tanımlamıştı. 
Ancak bu Adagio Bruckner hayranı 
Theodore Helm tarafından, eserin 
kalbi olarak nitelendiri l ir ve çağın o 
türdeki enstrümantal besteleri 
arasında, derin anlamlı uyumunun 
çeşitliliği yönünden örnek gösteril ir. 
Aşırı duygusal iki temanın i lki, uzun 
soluklu zengin armonileri içeren 
yapıda, birinci keman tarafından 
duyurulur; tiz yayl ıların zarif sekizlik 
notalarla eşlik ettiği soylu ikinci 
temada ise viyolalar ön plana geçer ve 
anlamlı motifi bölümün ortasında 
dinamik ve duygusal b i r  zirveye 
ulaştırır ... 4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Fa 
minör tonda, canl ı  hareketli (Lebhaft 
bewegt) tempoda başlar. Senfonik 
yapıya en çok yaklaşan bölüm olan bu 
finalde Avusturya-Macaristan 
Imparatorluğunun havası sezi l ir. 
Üzerinde kurulduğu üç temadan i lki 
-eseri sona erdirdiği gibi- bir giriş 
karakteri de taşır. Bruckner 
senfoni lerinde alışı ldığı gibi, önce 
ikinci keman ve ikinci viyola ile 
başlayan bölüme b irinci keman ve 
viyolonsel çok sonra katı l ır. I kinci 
tema Bruckner'in koral lerini 
anımsatan yapıda altı l ı  aralıkları içerir. 
Üçüncü tema ise geri l im yüklü büyük 
aralıklarla yansırken çok ustaca 
gerçekleştiri lmiş kontrpuanı da 
kapsar. Fa minörde başlayan final, 
bir inci kemanın üç notalı figürü i le Fa 
majör tona, zafer havasına dönüşerek 
eseri sona erdirir ... Bruckner'in 
Beşl is in i  lsviçreli orkestra şefi Rudolf 
Baumgartner ve Jul ius Lehnert gibi 
müzikçiler de orkestraya 
uygulamıştır. (Süre 45') 
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DEUTSC HE KAMMERPHI LHARMONIE BREMEN 
THOMAS H ENGELBROCK, şef conducror 

DAN JEL SEPEC. keman viol in  

MARC FRONCOUX, viyolonsel cello 

CLEMENS RAVE, piyano piano 

joseph Haydn ( 1 732- 1 809) 

Senfoni No.90, Do Majör (Hob 1 :90) Symphony No 90 i n  C Major ( Hob 1 :90) 
A dagio-A tlegro assai · A ndan/e · Menltet-Triu · Allegro m.wi 

jan Vaclav Vorisek ( 7 79 1 - 1 82 5 )  

Keman, Viyolonsel, Piyano ve Orkestra için Konsertant Büyük Rondo, 
Op.25 Grand Rondeau Concertant, Op.25  for Viol in ,  Cel lo ,  Piano and Ürehescra 

Introduzione (Larghetto) · RollC!o (A IIegı·o) 

Ara l n termission 

Franz Schubert ( 1 797 - 1 828) 

Senfoni No. l ,  Re Majör D K82 Symphony No. I in D Major, DKH2 
A dagio-A/Iegro vivace · A ndante · Menltetto. Allegro-Trio · A llegro viwtce 

1 0.7. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7.00 pm 

THOMAS H ENG ELBROCK 

• 1 975 y ı l ında müzik eğiti mine 
kemanla başlayan Thomas 
Hengelbrock, önce Würzburg'da 
Conrad von der Goltz'un.  sonra da 
Freiburg'da Rainer Kussmau l 'un 
öğrencis i  o ldu.  1 980'de "junge 
Deutsche Phi lharmon ie"nin (Genç 
Alman Fi larmonis i)  bir inci  
konzertmayster l iğ ine getir i ld i ;  Köln 
Oda Orkestrası ve Stuttgart Bach
Col legium i l e  birçok konser verdi .  
Sanat yaşamın ın  başı ndan beri tari hsel 
müziğin uygulama olanaklarına büyük 
ilgi duydu; Witold Lutoslawski, 
Mauricio Kagel ve Antal Dorati 'n in 
yanındaki  asistanl ık  dönemi i le  
N ikolaus Harnoncourt'un 
"Concentus musicus Wien"de yaptığı 
çal ışmalarda edindiği deneyimin sanat 
yaşamında büyük etkis i  oldu.  
Thomas Hengelbrock, bugün oda 
orkestraları arasında saygın bir yeri 
olan ve eski müziği n yanısıra 1 9 . 
yüzyıl ve çağdaş müziğe de 
repertuarında yer veren Freiburg 
Oda Orkestrasın ı  1 985 yı l ında kurdu; 
top l u l ukla bir l ikte Avrupa. Asya ve 
Amerika'da başarı l ı  turneler yaptı, 
diskler doldu rdu.  Bi rçok çağdaş 
bestenin  i lk  seslendir i l iş in i  1 994'de 
Frankfurt Şenl iği'nde bu top lu luk  ve 
Ensemble Modern'in işbirl iğiyle 
gerçekleştirdi. 1 99 1 'de de, 1 6  
şarkıcıdan oluşan ve 1 993'de 
Viyana' da Resonanzen Festiva l i 'nde 
başarı l ı  bir konser veren Balthasar
N eumann Korosu'nu kurdu. Thomas 
Hengelbrock ayrıca konuk şef olarak 



Viyana Senfoni, Berl in, Saarbrücken 
ve Hi lversum Radyo Senfoni  
Orkestraların ın  yan ıs ıra Hol landa 
Oda Korosu'nu, RIAS Oda Korosu 
i le Arnold-Schönberg Korosu'nu 
yönetti. Opera alanı ndaki i l k  şefl ik  
denemesini  1 993 Viyana Festiva l i 'nde 
G l uck'un Alceste operasıyla yaptı ve 
bunu 1 994'de lphigenie Tauris'de 
izledi. Daha sonra bu iki  eseri 
Berl in'de "Unter den Linden"de 
tekrarla dı .  
Gelecekte Berl in ,  l nnsbruck, 
Amsterdam, Viyana ve Bonn'da 
operalar yönetecek ve Freiburg 
Barok Orkestrası i le  turnelere 
ç ıkacak olan Thomas Hengelbrock, 
1 99S Ocak ayında Deutsche 
Kammerphi lharmonie Bremen'in 
Sanat Di rektörlüğü'ne atandı .  

• Thomas Henge l broc k began h is  

musical  s tud ies as a v i o l i n isr i n  1 97 5 ,  

rak i ng c l asses firsr w i r h  Conrad von der 

Colrz in W [i rzhu rg and larer w i r h  

ILı i ner K ussmaul  i n  Fre iburg .  I n  1 9HO 

he was appo in red concnr nıasrer  w i t h  

r lıe "J unge Deursclw P h i l harnıon ie" 

and gave a n u  m her of concerrs  w i r h  r he 

Ki i l  n n Kanı nıerorchesrer and r he 

� ru r rgarrer 13ach-Co l leg i u nı . from rhe 

very beg i n n i ng he rook an i nt ense 

imeresr i n  r he prac r ica l i r ies of h i srorical 

mus ic  perfornıance. I l i s  work as 

assisranr ro W i rold Lu roslaws k i ,  

Maur ic io  Kagel a n d  A nr al Oora r i  as 

we l l as a  spe l l  w i r lı N i kolaus 

l l arnoncou rr 's "Concenrus  nı us icus 

\XI ien"  proved a sou rce of vi ra l  arr i sr i c  

'r i nı u l  us .  

Hav ing conı p l e red successfu l  rours of 

Europe, As ia  and r he U n  i r ed S rares ,  as 

we l l as mak i ng n u nıe rous C D  

reu ıd i ngs , r hc Frei bu rger 

Barockorchesrer ,  fou nded by 

l lengel brock i n  1 9H 5 ,  i s  r<:"t:koned 

among roday's ınosr acc l a i ıned 

chanı ber orchesr ras - nor j us r  for old 

nıus ic bur  a lso for r he perfornıance of 

1 9r h  cen t u ry and conreınporary works. 

Severa l coınpos i r ions were g i ven rhe i r  

firsr world prenı i eres ar rhe Frankfurt 

Fesre i n  1 99 4 ,  sonw of r heın i n  

col laborar ion w i r h  r he Ensenıble 

Modern . In 1 99 1  he founded r he 

Balr lıasar- Neunıann Chor, conı prisi ng 

1 (j vocal solo is rs ,  wh ich  made a very 

succcssful appearance ar r lıe 

/ (ı l  

Resonanzen Fest i val i n  V ienna i n  

1 99 .3 

M uch soughr after as a g uesr conductor, 

Thomas H engel brock has accepted 

i n v i tar ions from the W iener 

Symphon i ker, r he radio sym phony 

orchesrras of Berl i n  and Saarbrücken, 

rhe Nederlands Kamerkoor, rhe R IAS

Kammerchor and rhe A rnold

Schönberg-Chor. H e  made his operat ic  

debur i n  1 993 ar rhe W iener 

Fesrwochen w i r h  G l uck's opera A lcesre, 

fol lowecl i n  1 994 by lph igen ie  en 

Tauride. H e  larer cond ucred borh 

operas at rhe Berl i n  Srare Opera H ouse 

" U nrer  den Li  nden " .  The conducror's 

fu r u re p l ans incl ude operas i n  Berl i n ,  

l n nsbruck, A m sterdam, V ienna anel 

Bonn as wel l as tours w i r h  the 

Fre i bu rger Barockorchester. 

1 n .J anuary 1 995 Thomas Hengelbrock 

rook up the posr of Arr ist ic  D i rector to 

r he Deu rsche Kaın merp h i l harmonie

B renıen . 

DANIEL SEPEC 

• Daniel Sepec, Frankfu rt'ta Dieter 
Vorholz ve Viyana'da da Gerhard 
Schulz ile keman eğitimi gördü. 
Sandor Vegh i le Alban Berg 
Dörtlüsü'nün master kurs larına 
katı ld ı . Öğrenci l iği s ırasında Alman 
Halk ı  Eğitim Vakfı ve Alban Berg Vakfı 
burslarını  aldı .  1 99 l 'de Salzburg'da S. 
U l uslararası Mozart Yarışması özel 
ödülünü kazandı .  1 992 yı l ından beri 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen' in  konsertmaysteri olan, 
ayrıca resital ve oda müziği konserleri 
veren Sepec, Frankfurt Müzik 
Konservatuarı'nda keman dersi 
vermektedir. 

• Daniel Spece stud ied w i t h  Dieter 

Vorholz i n  Frankfurt and w i t h  Gerhard 

Sch u l z  i n  V ienna. Addi r ional ly ,  he has 

a r rended Master Classes w ith Sandar 

Vegh and r he A l ban Berg Quarter. 

During his studies, he got scholars h i ps 

from rhe "Srudienst ift u ng des 

Deu rschen Vol kes" and the " Alban 

Berg Sr i fr ung " . H e  won a speci al pr ize 

a r  t he 5 rh 1 n ternar ional Mozart 

Com per i r ion in Salzburg ( 1 99 1 ) . Si nce 

1 99 2 ,  he is  concerr master of the 

Deursche Kamınerph i lharmon ie 

Bremen and ar t he same t ime purs u i ng 

h i s  career as soloi s r  and chamber 

music ian .  Daniel Sepec i s  a lso teach i n g  

v i o l i n  ar the Frankfu rt M us ic  

Conservatoire. 

MARC FRONCOUX 

• 1 959'da doğan Marc Froncoux, i l k  
viyolonsel derslerin i  amcası Raymond 
Froncoux'dan aldı. Eğitimin i  daha 
sonra Brüksel'de Edmond Baert ve 
Detmold'da da Andre Navarra i le 
sürdürdü. "Pro Civitate" Ulusal 
Yarışması ( 1 975) ve "Premio Vittorio 
Gui" Floransa ( 1 979) gibi çeşitl i 
ödül ler a ld ı  ve 1 983'de Siena Ch igiana 
Akademisi 'nden başarı ödülüyle 
mezun oldu. Belçika (Wal lonie 
Festival i) ,  l sviçre, lta lya, Avusturya ve 
Fransa'daki (Montpel l ier Festivali) 
konserlerin in  yanıs ıra Brükse l 'de 
Prof. Edmond Baert' i n  solistl i k  
s ın ıfında ders verdi ve  Lucca 
Operası 'nda (ltalya) solo viyolonselci 
olarak görev yaptı. 1 988'den beri 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen' i n  üyesi olan Froncoux'nun 
repertuarında klas ik ve çağdaş 
eserlerin yanıs ıra romantik besteler 
de yer almaktadı r. 



• Marc Froncoux, born in 1 95 9 ,  fırst 

studied the cello with his uncle 

Raymond Froncoux, later with 

Edmond Baert i n  B russels and with 

Andre Navarra i n  Detmold. He has 

won numerous prizes ! ike the 

"Coucours National Pro Civitate" 

( 1 97 5 ) ,  " P remio V ittorio Gui"  

Florence ( 1 979), and i n  1 983 he 

graduated w i th exeellence from the 

Accadem ia Chigiana in Siena. After 

many concerts in Belg ium (Festival de 

Wallonie), Swi tzerland, Italy, Austria 

and France (Montpell ier Festival, he 

was also working as teacher in the 

soloist class of Prof. Edmond Baert i n  

B russels and playeel as solo eell i st a t  

the Opera i n  Lucca ( I taly).  Since 1 988, 

Marc Froncoux is a member of the 

Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen. His reperroire i nc l uded 

classical as well as conremporary 

m usic,  his focus is on the romantic  

works. 

CLEMENS RAVE 

• 1 960'da doğan Clemens Rave 
kendi piyano iki l is i  ile sürekli 
turneler yapmakta, şancı lara eşl i k  
etmektedir. Ayrıca b irçok Alman 
orkestrası i le de çalmıştır. Gregor 
Weichert, R. Kretschmar-Fischer ve 
P. Feuchtwanger ile eğitim 
gördükten sonra Hamburg'da Prof. 
Hansen ve Münih 'te de Sergiu 
Celibidache ile çalıştı. Münster 
Üniversitesi 'nde piyano dersi veren 
Rave Edisson Denissov, Manfred 
Trojahn ve Detlev Glanert gibi 
birçok çağdaş bestecilerle çalıştı ve 
eserlerinin ilk seslendir i l iş ini 
gerçekleşti rdi .  

• Clemens Rave, born i n  1 960, 

already has successfully playeel with 

several German orchestras, is regularly 

touring w i th his  piano duo, and also 

working as singer's accompaniest. 

After his studies with Gregor 

Weichert, R. Kretschmar-Fischer and 

P.  Feuchtwanger, he has also worked 

with Prof. Hansen in Hamburg and 

Sergiu Cel i bidache in Munich.  He is 

teaching piano at the Münster 

U niversity,  and has collaborated with 

several conremporary compasers such 

as Eclisson Denissov, Manfred Trojahn 
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and Detlev Glanert, and premiered 

their works. 

DEUTSCHE 
KAM MERPHLHARMONIE BREMEN 

• Deutsche Kammerphilarmonie 
1 980 yıl ında, " Iyi, bazan yeterince iyi 
değildir" görüşünü paylaşan ve 
Almanya'daki müzik akademilerinde 
eğitim gören üstün yetenekli 
öğrencilerin bir araya gelmesiyle 
Frankfurt'ta "Kammerorchester der 
Jungen Deutsche Philharmonie" 
(Genç Alman Filarmonis i  Oda 
Orkestrası) adıyla kuruldu. Üyelerine 
kiş isel ve müzikal sorumluluklar 
yükleyen demokratik b ir anlayışla 
kurulan toplu luk, özel l ikle program 
ve nitel ik açısından varolan klasik 
orkestralara bir alternatif olmak 
üzere çalışmalarına başladı. Junge 
Deutsche Philharmonie'nin 
uluslararası ününden yararlanan 
orkestra kısa süre sonra, 1 983'de 
New York'ta Birleşmiş Mi l letler'de 
verdiği konserden sonra, üst düzeyde 
denenmeye başlandı: 1 984/5 
mevsiminde Giden Kremer' in 
yönettiği Lockenhaus Festival i 'ne 
davet edildi. Toplu luk, Lockenhaus ve 
konser verdiği diğer yerlerde 
Heinrich Schiff, Heinz Holl iger, 
Thomas Zehetmair, G iden Kremer 
ve Walter Levin gibi b irçok şef ve 
solistle dostluğun yanısıra çok yararl ı  
ve sanatsal i l işki ler kurdu. 1 987 
yıl ında, başlangıç ve deneme süresinin 
i lk dönemin i  tamamlayan oda 
orkestrası "Deutsche 
Kammerphilharmonie (Alman Oda 
Filarmonisi) adıyla profesyonel olarak 
konserler vermeğe başladı. Toplu luğu 
kısa dönemlerde Maric Yenzago, 

Heinrich Sch iff ve J i ri Belohlavek gibi 
b irçok konuk şef yönetti. 
Deutsche Kammerphilharmonie 1 992 
yı l ında Bremen'e taşındı .  Topluluğun 
b irçok yönden hala kendini finanse 
etmesiyle bir l ikte, yerel senato 
birimlerin in ve sivi l kuruluşların 
sağladığı geniş parasal destek. 
orkestra ve projelerinin daha sağlam 
mali temele oturmasın ı  sağladı. 
Salzburg, Lucerne, Ansbach'ta yapılan 
Bach Haftas ı , Viyana, Frankfurt, 
Schleswig-Holstein Festivali gibi 
Avrupa'n ın birçok önemli müzik 
festival ine katı lan; Avrupa, Japonya ve 
ABD'nin önemli salonlarında 
konserler veren Deutsche 
Kammerphilharmonie 1 99S'de, 
Tanglewood Festival i 'ne davet edilen 
i lk Alman orkestrası oldu. 
Barok çağdan 20. yüzyıla kadar 
uzanan gen iş  bir repertuara sahip 
olan orkestra aynı zamanda Chicago 
Sanat Toplu luğu gibi kurumlarla 
b ir l ikte projeler de 
gerçekleştirmektedir. Bu toplulukla 
yapılan projenin sonucu 1 993'de 
hem televizyonda yayın landı ,  hem de 
laser diske kaydedi ld i .  Deutsche 
Kammerphilharmonie Berlin 
Classics, Deutsche Grammophon, 
Teldec, Decca, Yirgin Classics gibi 
bi rçok önemli fi rma iç in kayıtlar 
yaptı. 
Freiburg Barok Orkestrası 'nın hem 
kurucusu, hem de yönetmeni olarak 
uluslararası üne sahip olan Thomas 
Hengelbrock 1 995 yı l ında Deutsche 
Kammerphi lharmonie'nin Sanat 
Direktörlüğüne atanmıştır. 

• I n  1 9RO the Deutsche 

Kamnıerph i larnı o n i e  was fou nded as 

an ensenı ble of excepr ional swdenrs 

from all  rhe German academies of 

nı us ic .  Based in Fra n k furt  and cal l i ng 

rhenısel ves rhe  K a m nıerorchesrer der 

J u ngen Deursche Ph i l harnıonie ,  t hey 

were u n i ted in r he convicr ion r har 

" Merely good is  nor  good enoug h " .  

The orchesrra gave i rself a denıocra r ic 

cons r i ru t io n  by g ra n t i ng i r s  nıembers 

personal and nı us i cal respons i bil i ri es 

and eın barked on rhe advenr u rous 

course of esrabl i s h i ng i rself as an 

al rernar i ve ense nı bl  e, parr icular l  y i n 

rernıs of q ua l i r y  and prograın nı i ng ,  ro 

rhe classical orchesrras of r he day. 



Benefi r i ng from the i n ternat ional 

renown of the ) u n  ge Demsche 

Ph i l harmon i e ,  the urchestra was soon 

put ro resrs at the h ighesr l evel ( e . g .  a 

performance before the U n i red 

Nations i n  New York in 1 98 ) ) .  

During the 1 9H4/5 season the 

orchestra was i n v i red to Gidon 

Kremer's Lockenhaus Fes t i val . 1 n 

Lockenhaus and e l sewhere the 

ensemble esrabi  i s  h ed fr iendsh i ps and 

extreml'ly prod u c r i ve art i s t i c  t ies w i t h  

such soloists and conductors a s  

Heinr ich Sch i ff, H e i n z  H o l l iger,  

Thomas Zehetmair ,  G i don K remer 

and Walter  Lev i  n .  The first phase of  

accl i mat  i zat i on and experi m entat ion 

came to an enel  i n  1 987 when the  

chamber orchesrra t u rned professional 

u nder the name of Deutsche 

Kammerph i l harmon ie .  S ince then they 

have worked with several P r i n c i pal 

G uest Conductors such as Mario 

Venzago, Hei nr ich Sch i ff and ) i ri 

Belohlave k .  

1 n 1 992 the Deutsche 

Kam merph i l harmon i e  maveel to 

Bremen.  The generous s upport 

prov ided by the local Senare 

depart ments ,  com b i neel w i t h  c i v i c  

sponsorsh i p ,  has p u t  the  orchestra and 

i ts pro ıects on a sound foot i ng ,  

a l though t h e  orchestra i s  st i l i  largel y  

self-fi nanced . The orchestra i s  now 

heard reg u larl y at all the major 

E u ropean music  fes r i va ls ,  s uch as 

Salzburg ,  Lucerne,  the Bach Week i n  

A nsbach ,  V i enna,  Fran kfurt and 

Schleswig-Holste i n .  l t  has a lsa 

ap peared i n most of the g reat concert 

hal is  in E u rope,  )apan and the US, 

where the Deutsche 

Kam merph i l harmon i e  was the  first 

German arehescra i n v i ted to the 

Tangl ewood Fes t i val i n  1 99 5 .  

The orchesrra's reperr o i re covers the 

whole specrrum from barnq ue ro 20th 

cent u ry m us i c  and also i ncl udes 

"cross-over" projeers  w i t h  anisrs  such 

as  che Art Ense m b l e  of C h icago. The 

ou rcome of th is  vent u re was recorded 

for te levis ion and laser d isc in 1 99 3 .  

T h e  Deursche Kamnıerph i l harmon i e  

h a s  recorded for m a n y  of the  major 

record com pan ies ,  such as Berl i n  

C:lass ics ,  Demsche G ranı mophon , 

Teldec, Decca and V i rg i n  C : l ass ics .  

I n 1 99 5  the Deutsche 

1 6 3  
Kanı merph i l harnıon ie  chose Thomas 

H engel brock ,  who had achieved 

i n ternational  renown as the founder 

and d i rector of the  Fre i burger 

Barockorchester, as i ts  ar t i s t i c  

d i rector.  

Haydn: Senfoni  No.90 

Günümüzde bir çok eseri, çok az 
tanınan senfonileri tekrar konser 
salonlarında yer alan Haydn -daha 
önce de bazı Avusturyalı besteci lerin 
senfoni bestelemelerine karşın, yine 
de- "Senfoninin Babası" olarak 
tanımlanır. Gassmann ve Wagenseil 
gibi bu müzikçilerin yazdığı senfoni ler, 
çoğunlukla üç bölümlü ltalyan opera 
uvertürleri, Sinfonia'lar biçimindeydi. 
Haydn ise bu türdeki bestelerinde 
temayı bir çekirdek fikir olarak almış, 
tüm senfoniyi buradan, bir ağaç gibi 
büyütmüştür. Dört bölümlü olarak 
düzenlediği senfoni lerinde, Esterhazy 
Kentiuğu'ndaki 30 yı l l ık yöneticiliği 
sırasında bu konuda pratik yapmak, 
bu stili geliştirmek için yeterli zamanı 
da olmuş, çeşitli çalgı düzenleri, 
orkestra tını ları, biçimsel değişiklikleri 
rahatça deneyebilmiştir. Sonuçta iki 
hızl ı bölüm arasına bir Menuetto 
yerleştirmiş ve genel l ikle  bu form 
üzerinde çalışmıştır .... 30 yıl içinde 
1 04 senfoni yazan Haydn'ın Esterhazy 
Kontluğunda yazdığı SO senfoninin 
çoğu, tasarruf nedeniyle kısıtlı oda 
orkestrası için bestelenmişti ve 
al ışı lmış yaylı çalgılardan başka, iki 
obua i le iki korno içeriyordu; 
istenirse de fagot, flüt, ya da trompet 
ve timpani eklenebiliyordu. Halbuki 
1 9  .yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında 
senfoni orkestraları büyümüş, 
kullanılan çalgı sayısı artmıştı. Böylece 
Haydn' ın bu kadrodaki eserleri 
genellikle tozlu arşiv raflarında kald ı .  
Günümüzde ise müzikçi lerin, 
orkestraların ve plak yapımının yoğun 
artışı bu alana ilgiyi tekrar tazelemiş, 
bu eserler daha çok çal ın ır olmuştur. 
1 2S kadar senfoni bestelediği sanılan, 
bunlardan ancak 1 04 tanesi resmen 
Haydn' ın olan bu büyük verim üç 
büyük bölüme ayrılabilir: 
Esterhazy'deki görevine başlamadan 
iki yıl önce, 1 7S9'da bestelediği i lk  
senfonisinden 1 773 yı l ına kadar orada 
yazdığı SO senfoni (No. I -SO); bu 

arada kendini  s ıkı sıkı bağlayan 1 76 1  
tarihl i  kontratın 1 779'da 
gevşetilmesiyle Esterhazy Kontluğu 
dış ından gelen s iparişlere göre de 
beste yapma olanağı bulan bestecinin 
42 Senfonisi :  S l -92 ( 1 770'1erden 
sonra ünü Mozart'ı da aşmış olan 
Haydn' ın özellikle Paris'teki mason 
Joeası Loge Olympique için 1 78S-86 
arasında yazdığı 6 senfoni de, No.82-
87, bunların içinde yer alır); 1 790'da 
Kont Esterhazy'nin ölümüyle saray 
orkestrası dağıldıktan -ve Fransa'da 
1 789 devrimi nedeniyle Paris'te 
eserlerin in çal ınmasına olanak 
kalmadıktan- sonra I ngiltere'ye 
gidişlerinde hazırladığı ve Londra 
Senfonileri adıyla tanınan 1 2  Senfoni 
(No.92- l 04) . . .  
1 78S'te -belki de Mozart'ın teşvikiyle
Mason olan Haydn, Paris'teki büyük 
orkestra için geniş çaplı senfoni ler 
besteliyor, bunlara Fransız adetlerine 
göre is imler de takıyordu. 1 787'de iki 
yeni senfoni (No.88 ve 89) yazıp 
bunları Esterhazy Orkestrası 'n ın i kinci 
kemanların ın başı Johann Trost i le 
Paris'e göndermişti; ancak Trost bu 
kentte kendi şansını düşünerek, 
bunlara bir üçüncüyü (Gyrowetz' in 
Senfonisini} ekleyerek, yayınevine 
Haydn'ınmış gibi sattı. Bunu duyan 
Haydn da, yine Trost ile Paris'e 
göndermeyi düşündüğü senfonilerini 
Viyana'daki Artaria yayınevine verdi. 
1 788 yı l ına ait mektuplardan 
anlaşıldığına göre Haydn, Trost'a 
göndermek için iki senfoni daha 
hazırlamıştı. Ancak Paris'teki Concert 
de la Loge Olympique'in yöneticisi 
Kont d'Ogny, Haydn'dan üç senfoni 
daha isteyince, 1 788-89 yıllarında 90-
9 1 -92 numaralı senfoniler doğdu. 
Haydn bu arada, kendisi nden üç 
senfoni isteyen Savyeral ı  Prens Ernst 
von Öttingen-Wal lerstein'a da 
bunların kopyalarını göndermişti. 
Ancak bu kopyalarda bir şey 
unutmuştu: Senfoniler zarif bir yazıyla 
Kont d'Ogny'ye ithaf edilmişti ! 
Ortalık karışıp, Prens sinidenince de 
Haydn şu bahaneyi öne sürdü: Tüm 
yaz boyunca çok fena göz ağrısı 
çekmiş, kolay okunabi l ir  bir partisyan 
yazamadığı için, bu kötü notaya 
al ınmış üç senfoniyi kendi odasında 
öğrencileri kopya etmişti ... 
Bugün el yazması Washington'da 



Kongre Kitaplığı'nda bulunan 90 
numaralı Senfoni diğer ikisi gibi majör 
tonalitededir. 92. Senfoni' yi daha 
sonra I ngiltere'ye götürerek Oxford 
adını  veren Haydn, bu eserine 
herhangi bir isim takmamıştır. Bu 
senfoniler No.88 Senfoni 'n in 
başarıs ı na erişememiş, Profesör H.C. 
Robbin Landon'un belirttiği gibi 
Haydn, içeri taze hava giren 
pencereleri kapamış, açmayı bir an 
unutmuştur. No.90 Senfoni de biraz 
soğuk yapıda olmasına karşın form 
bakımından hatasızdır. Ancak zarif 
yapıda olan No.90 Do Majör Senfoni 
de dört bölümden oluşur ve yine 
belirli bir neşeyi, mutluluğu bir oda 
senfonisi biçiminde yansıtır. 1 .  Bölüm 
ağır (Adagio) bir girişle başlar ve 
sonra hızlanarak (AIIegro assai) nefes 
kesici hızda gel iş ir . . .  2. Bölüm ise 
ağırca (Andante) tempoda, Rokoko 
sti l ine benzer zarifl iktedir ... 3. Bölüm 
al ış ı ldığı gibi, Fransız dansı Menut 
temposunda, biraz da av sahnelerini 
anımsatan korno çağrılarıyla, Landler 
tipi bir Trio'ya bağlan ı r  . . .  4. Bölüm ise 
yine olabildiğince hızlı (AI Iegro assai) 
tempoda, özellikle kemanların Viyana 
sti l i  kaydırmalarla (portamento) 
seçkinleştiği can l ı  bir finaldir. 
(Süre 22') 

Vorisek: G rand Rondeau 

Bohemyalı besteci Jan Vaclav Vorisek 
(Almanca adıyla Johann Hugo 
Worischek) önce organist ve koro 
şefi olan babası ndan i lk müzik 
derslerini almış, sonra da keman 
çalışmış, çocuk yaşta turnelere 
çıkmış, Mozart piyano konçertoların ı  
ve kendi eserlerini çalmıştır. 
Doğaçlamadaki büyük yeteneği 
üzerine Prag'a gönderilmiş, 1 O yaşında 
kompozisyon öğrenimine başlamıştır. 
Bu arada Prag salonlarında ilginç 
resitaller de veren Vorisek hukuk 
öğrenimini de müzik aşkı nedeniyle 
yarım b ırakmıştır. O yıl larda Mozart 
hayranlığın ın egemen olduğu Prag'da, 
onun Beethoven düşkünlüğü 
çevresinde garip bir hava yaratmıştır. 
Bunu üzerine Beethoven i le tanışmak 
için Viyana'ya giden Vorisek müzik 
kariyerini orada devam ettirmiştir. 
Viyana'da saray danışmanı Çek asıl l ı 
Kiesewetter'in tarihi ev 
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konserlerinde çalmış, 1 8 1 8'de ünlü 
Müzik Dostları Derneği 'nin orkestra 
şefi olmuş ve ölümüne kadar bu 
görevi yürütmüştür. 
Viyana'da Çek ası l l ı ,  üniversite 
profesörü Zizius'un yardımıyla Spohr, 
Moscheles, Hummel ve Beethoven ile 
tan ışmış, hatta Beethoven onun solo 
piyano için Op. l 1 2  Rapsodis i 'n i  
övmüştür. 1 8 1 6'ya kadar, ünlü 
piyanist Hummel'den ders alan 
Vorisek, lgnaz Sonnleithner'in 
konserleri nedeniyle Schubert i le de 
tanışmış, onun Lied sti l in i  
benimsemiş, buna karşın Schubert'i 
piyano müziği ile etki lemiştir. 1 822'ye 
kadar Savaş Bakanlığı Deniz 
Kuvvetlerinde de çalışan Vorisek, 
görevi sona erince saray yardımcı 
organistliğini üstlenmiş, birçok zor 
doğaçlama yarışmasında rakiplerini 
yenince birinci organistliğe 
yükselmiştir. 1 824'de eski hastal ığı 
nüksedip Graz kaplıcalarına gitmek 
zorunda kalınca, bizzat Beethoven 
ona kendi doktorunu göndermiş, 
Vorisek' te son büyük eseri Op.20 
Piyano Sonatını bu doktorun eşine 
ithaf etmiştir. Alçak gönül lü oluşu 
yanında büyük virtüozluğu i le de çok 
sevilen Vorisek öldüğü zaman büyük 
bir tören yapı lmış ve müzikçi ,  bugün 
Schubert Parkı olan Wahring 
mezarlığına "Değerli Besteci ve 
Çağın ın  en Büyük Organisti" s ıfatıyla 
gömülmüştür. 
4 Mes, bir kantat, pekçok Lied, 
orkestra için senfoni (Op.24), 
uvertür, Alman dansları, orkestra 
eşliğinde piyano için varyasyonlar, 
Rondo Espagnol (Op. l 7) gibi 
eserlerden başka piyano parçaları ve 
oda müzikleri de yazan Vorisek, 
bestelerinde Çek unsurunu pek 
hissettirmez. Prag'daki öğretmeni 
Tornaşek'in Bach-Wohltemperiertes 
Clavier (Eş düzenl i  klavye) metodunu 
benimseyen Vorisek'in eserlerinde bu 
nedenle Bach dis ipl in i  belirgindir. 
Özellikle bas partisi eşl iklerinde ve 
armonide başarılı olan Vorisek, 
romantik piyano sti l inde de önemli 
parçalar yazmış, hatta Op.7 
lmpromptu'leri Schubert' inki lerden 
önce yayın lanmıştır. Vorisek'in örnek 
aldığı besteci ise Beethoven'di; onun 
öğrencisi olmamasına karşın, sık sık 
onun çevresinde oluyor, hayranlığını 

gizlemiyordu. Onun armoni kullanımı 
benimsernemesine rağmen, tematik 
ve ritmik özel l iklerini 
değerlendiriyordu. Beethoven gibi 
ritmi, eserin doruk noktasına 
ulaşmasında kullanan Vorisek'in -yine 
Beethoven' in Üçlü Konçertosu'na 
nazire olarak yazdığı- Op.25 Grand 
Rondeau Concertant adlı eserinde de 
bu özellikler görülür. Kendisine, 
Viyana Müzik Dostları Derneği 
tarafından bir kantat yazması 
öneril ince, buna Beethoven'in daha 
uygun olduğunu söyleyecek kadar 
alçak gönül lü olan Vorisek, keman
viyolonsel-piyano ve orkestra için 
yazdığı Büyük Konçertant Rondo adlı 
eserinde yine onun yolunu izlemiş. 
hayranlığını müzikle bel i rtmiştir. Bir 
orkestra gi rişinden (lntroduzione) 
sonra ağırca ( Larghetto) bölmede, 
uzmanı olduğu piyano ve kemandan 
başka, viyolonseli de duygulu bir 
lmpromptu havasında sergileyen 
Vorisek, hızl ı (AI Iegro) tempodaki 
Rondo finalde her üç çalgıya 
ustal ıklarını, sanki bir doğaçlama gibi 
ritmik tema hücrelerini geliştirerek 
gösterme olanağı sağlar. 

Schubert: Senfon i  No . l 

Franz Schubert'in senfoni alan ındaki 
çalışması 3 1 yıl l ık kısa yaşamında 1 8  
yı l l ık bir süreyi kapsar. Ikisi 
kaybolmuş olan bu 1 4  eserin arasında 
ancak yedisi bitmiş, 1 O senfon i ve iki 
senfonik fragmanı, -bazıları ön tasarı 
halinde bulunmasına karş ın- bugün 
tamamlanmış ve orkestrasyonu 
yapı lmış şekilde müziksevedere 
sunulmuştur ... i 1 yaşında kral l ık 
orkestrasının korosuna giren 
Schubert koro çalışmalarından sonra, 
öğrencilerin oluşturduğu orkestrada 
önce ikinci, sonra birinci keman 
çalmış; Haydn, Mozart, Beethoven' in 
erken çağ eserlerinin 
seslendi ri lmesine katı lmıştır. 
Kendinden dokuz yaş büyük olan 
arkadaşı J. von Spaun'un bel i rttiğine 
göre 1 8 1  1 - 1 3  yı l ları arasında okul 
orkestrası için beş uvertür yazmış. 
1 8 1 2'de bir senfonisini -basit bir 
çalışma kabul ettiğinden- yırtıp 
atmıştır. Büyük bir çalışma şevki, 
kolayl ık ve doğall ıkla yazan Schubert, 
belki de yazdığı senfon ileri konser 



salonlarında d in leyememiş olan tek 
bestecid ir. Ünlü Bitmemiş Senfoni 's i  
bile i lk  kez, ölümünden 4 3  yı l  sonra 
halk huzurunda seslendiri lebi lmiş, 
S. Senfoni yine 1 1 y ı l  sonra kardeşin in 
evinde bulunmuştur. Bunda 
Schubert' in de suçu vardı; 
senfonilerini  ortaya çıkarmıyor, 
"Beethoven'den sonra kim ne 
yazabi l ir ki " diyordu. 
Schubert, 1 808- 1 8 1 3  yı l ları aras ında 
Viyana'da yatı l ı-parasız okuduğu Şehir  
Vakıf Okulu'nda (Stadtkonvikt), 28 
Ekim 1 8 1 3'te tamamladığı 1 .  
Senfonis in i  bestelemiş ve b ir  hediye 
olarak müdür Dr.  l nnocenz Lang'a 
sunmuştur. (Schubert 1 8 1  S Martında 
bestelediği 2. Senfonis in i  de yine 
müdüre ithaf edecektir). Okulun 
-Schubert'in de çaldığı- orkestrası 
tarafı ndan o yı l ın sonunda 
seslendiri len bu - 1 6  yaş ındaki gencin
senfonisi ,  yine onun ölümünden uzun 
yıllar sonra 1 88 1  'de, August Man n s 
yönetiminde i l k  kez halk h uzurunda 
Londra' da Crystal Palace' da 
ça l ınmıştır. Aslında kraliyet orkestrası 
ve korosuna bağlı olan bu vakıfta 
öğrenci ler her akşam yemeğinden 
sonra toplanıp oluşturdukları 
orkestra i le mutlaka b ir  senfoni, ya da 
iki  uvertür çalmakta ve Schubert 
1 8 1  3'te b irinci keman olarak 
katılmaktaydı. 1 8 1  1 'de Beethoven' in 
Re Majör 2. Senfonis i 'n i  örnek alan 
bir Fragment te yazan Schubert'in 
1 .Senfonisi 'nde onun Haydn, Mozart 
ve Beethoven'e olan büyük saygısı 
hemen sezi l ir .  Yeterli senfonik bilgiye 
sahip olan Schubert, orkestradaki tek 
flütü bile kendinden emin ve renkli 
olarak değerlendirmiş, diğer çalgıları -
iki  obua, ik i  klarnet, ik i  fagot, iki  
korno, i ki trompet i le timpani ve yaylı 
çalgıları- akıcı l ığa ve tazeliğe yardımcı 
olarak ustaca ku l lanmıştır. Haydn 
biçimi ndeki dört bölümün, canl ı  
birinci ve  dördüncü bölümleri 
gençliğin verdiği heyacanla nefessiz 
gibi, uçucudur. Ayrıca üfleme çalgılar, 
sonrakilerin tersine sürekl i  
kul lanımdadır; genç besteci 
trompetlerin de, bir daha hiç b ir  
zaman, bu senfonide olduğu kadar 
tizlere çıkmasına izin vermeyecektir. 
1 .  Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, Re majör 
tonda ve ağır (Adagio) tempoda bir 
orkestra girişi i le  başlar. Ancak bu 
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giriş -genel l ikle tüm Schubert 
senfoni ler inde olduğu gibi- yalnızca 
bir geçiş deği ld i r; M ozart'ın No.38 
Prag Senfonis i 'n i  an ımsatan bu  yavaş 
g ir iş, diğer h ızlı bölme (AI Iegro) 
başlayınca unutulmayacak, ortada 
reprise'i (tekrarı) i lan etmek için 
tekrar, Schubert'e özgü cesur yapıda 
duyurulacaktır. Schubert bölümlin  iki 
ana temasından i l kini ,  Beethoven' in  
Prometeus Uvertürü'nden 
esinlenmiştir; i kinci  tema ise özgün 
Schubert damgasına karşın y ine 
Beethoven' in  Patetik Sonat' ın ın  i lk  
bölümünün i kinci  temasına benzer ve 
bölümlin  serim (Exposition) ve 
gel iş im (Developpement) 
kısımlarında bu  tema egemendir  ... 
2. Bölüm 6/8' 1 ik  ölçüde, Sol majör 
tonda ve ağırca (Andante) 
tempodadır. Arkadaşı Spaun'un 
be l i rttiği gibi Haydn senfoni ler inin 
ağır bölümlerinin hayranı olan 
Schubert, yine Mozart'ın Prag 
Senfonis i 'n in,  karakteristik noktalı 
ritml i  S ic i l iano'sunu model olarak 
almış; ağır bir rondo formunda 
motifi, araya geçiş cümleleri de 
yerleştirerek zarif şeki lde b ir  çok kez 
tekrarlamıştır. Bölüm çalgı 
kullan ı mındaki duyarl ı l ı k, renkl i l ik ve 
armonik ustalığı i le olgun bir 
Schubert'i, -Mozart benzeri havasına 
karşın- bell i  eder . .  3 .  Bölüm 3/4' 1 ü k  
ölçüde, neşeli (AIIegro) menüet 
temposunda Sol majör tonda başlar. 
Bel irgin bir H aydn vurgusu sezi len bu 
Menuet Re majör tonda, tipik 
Avusturya dansı Uindler sti l inde bir 
Trio'ya bağlanır. Bu zarif ancak ciddi 
havadaki Trio ise şaşırtıcı b iç imde 
fagot, obua ve f lüt soloların ı  
içermesiyle Bruckner'e yol  gösterir 
gibid ir  ... 4 .  Bölüm 4/4' 1 ü k  ölçüde hızl ı  
ve canl ı  (AI Iegro vivace) tempoda, 
yine Re majör tonda, hayat ve neşe 
dolu bir finaldir. Bu enerj i k  ve oynak 
hava Schubert' in ,  Mozart'ın No.3 1 Re 
Majör Paris  Senfonis i 'n i  de  tanıdığını  
gösterir: Mozart' ın ,  bu senfonis in in  
fina l inde bol bol  kul landığı sekizl ik  
notalardan oluşan figü rleri an ımsatan 
bölümlin ikinci teması da, yine 
Beethoven'in Prometeus'una bir  
saygı olarak -birinci bölümün i l k  
teması gibi- bel iri r. Eser Schube rt'in 
parlak, ancak kısa geleceğin i  
müjdeleyerek s o n a  erer . . .  (Süre 25') 
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TALLiS ODA KOROSU 

THE T ALLIS CHAMBER CH OIR 

�elebell Mobilya 
Katkrlamzdan dolayz KELEBEK !ıiOBiL YA ve KONTRPLAK SANA Yi A .Ş. "ne tejekkiir ederiz. 
\Ve are grateful to KELEBEK MOBiLYA ''' KONTJ?PLAK SANA Yi c1Ş fnr their rontributiom. 

Sanat yönetmeni ve koro şefi : PHI LIP SIM MS, artistic direcror and choir master 

j ohann Ludwig Bach ( 1 6  7 7- 1  7 3 1 )  

Das ist meine Freude 

Anton Bruckner ( 1 824- 7 896) 

Ave Maria 

johannes Brahms ( 7 833 - 1 897)  

Warum ist  der Licht gegeben (Motet Op.74 No.  i )  

Anton Bruckner 
Locus iste a Deo factus est 

johannes Brahms 
O Heiland , reiss die Himmel auf (Motet Op.74 No.2) 

Anton Bruckner 
Os justi meditabitur sapientiam 

johann Sebastian Bach ( 1 68 5 - 7 7 5 0) 

Lobet den Herrn, aile Heiden (Motet, BWV230) 

Ara lnrerm ission 

Fe/ix Mendelssohn ( 7 809- 7 84 7) 

Te Deum 
/ .  Te Deum L:mdamm (Koro!Chr)ms) 2. Te Aeternmn PatreJn (Solist!eı· ve Koro/So/i anel Choms) 

3. Tibi Omnes A n  geli ( Koro/Choms) 4. Tibi Chembim (Solist/er ve Koro/So/i and Choms) 

5. Te Gloriosm Apostolorımı (Koro!Choms) 6. Patrem lmmensae Majestatis (Solist/er/So/i) 

7. Tu Rex Gloriae (Koro!Choms) 8. Te Ergo Quaesmn11s (Solist/er/So/i) 

9. Salvum Far (Solist/er ve Koro/So/i and Choms) 1 O. Per S ingu/os Dies ( Koro!Chrmt.r) 

l l . Dignare. Damine ( Solistler ve Koro/So/i anel Chom.r) 

1 2. Fiat M iseritorelia Tuct (Soli.rtler ve Koro/So/i and Choms) 

1 7.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum 7 .00 pm 

PHILIP S I M MS 

• Deneyiml i  bir orkestra ve koro 
şefi olan Phi l ip Simms, Londra'daki 
önemli konser salonlarında, I ngiltere 
ve Avrupa'daki festivallerde sürekl i  
konserler yönetmektedir. 1 992 yı l ına 
kadar I ngi l iz Oda Orkestras ı 'nda 
kontrbas çalmasın ın  yanısıra hem şef 
olarak, hem de klavsenden yönettiği 
toplulu kla birçok ü l kede konserler 
verdi. I ngi ltere'de Londra Senfoni 
O rkestrası, London Mozart Players, 
Wren Orkestrası, Oxford Şehir 
O rkestrası, Manchester Camerata 
gibi orkestraları yönetti. Yurt dış ı nda 
ise Avusturya, Fransa, italya, 
Portekiz, Ispanya ve I rianda'da şefl ik 
yaptı; Bratislava, Budapeşte, Perugia 
ve Viyana'daki orkestralarla çalıştı. 
Tall is Oda Korosu i le birl i kte l rlanda, 
Fransa, Almanya, ltalya, !sviçre ve 
geçen yıl da Reims Yaz Festival i 'nde 
konserler verdi .  Londra Senfoni 
O rkestrası ile Patrick Cassidy'n in  
yen i  bestesin in kaydı n ı  yaptı. Yine 
aynı  orkestrayla popüler klas ik  
eserleri içeren bir C D  yayınladı 
( l mpuls) .  Noel'de, 24 saat iç inde 
Londra'nın üç önemli salonunda 
konser yöneterek değiş ik bir rekor 
kırdı .  
Uzun süredir G reenwich ( Ingi ltere) 
ile i l işkis i  olan Phi l ip S imms 1 96S'de, 
besteci Thomas Tal l i s ' in  çalıştığı ve 
gömüldüğü St Aifege K i l isesi 'ne 
organist olarak atandı ve aynı yı l  da 
Thomas Tal l i s  Derneği 'n i  kurdu. 
Avrupa Oda O rkestrası i le  b irçok 



) kez Uluslarlarası Istanbul Müzik 
Festivali'ne katılmış olan Philip Simms. 

i 99 1 'de  istanbul i le  Nice arasında 
yapılan opera deniz gezisini de 
yönetti. 

• Ph i l i p  S imnı s  is  an experiencecl 

orchesrral and choral cond ucror, g i v i ng 

reg u lar co nceres ar London 's ma ı or 

concerr hal is and ar Engl ish and 

E uropean Fesr ivals .  U nr i l  1 992 a 

nıember of the of the Engl ish Chanıber 

Orkesrra as a Jouble-bass isr ,  he has a lso 

conducred thtm and d i recred from the 

harpsichord i n  many d i ffen:nr 

counrries. Odıtr Br i t ish orchestras 

whom he has cond ucred i nc l ude the 

London Symphony Orchesrra, the 

London M ozart P layers, rhe W ren 

Orchesrra, the City of Oxford Orchesrra 

and rhe Manchester Camerara. A broad 

he has cond ucred in A ustr ia ,  France, 

1 ral y,  Porrugal , S pa i n and 1 re land and 

worked w i r h  orchestras from Brat i slava, 

Budapesr ,  Perug ia  and V ienna. 

Wirh rhe Tal i  i s  Chamber Cho i r ,  Ph i l ip 

S imms has performed in l re land, 

France, Germany, l ra ly  and Swi tzerlancl 

and last year he cond ucted them in the 

Re i nı s Sum mer Fest iva l .  H e  m ade a 

record i ng wi th  r he London Symphony 

Orchesrra of a new work by Par r ick 

Cass idy and he fol lowed this w i r h  a 

C D ,  again w i th  the LSO, of popular 

c lassics uncler rhe l mpu ls  labe l .  Ar 

Chrisrmas, he createcl a record of a 

d i fferenr k i nci by cond ucr i ng at a l l  

three o f  London 's major concert hal is  

with in 24 hours .  

P h i l i p  S imms has long been assoc iated 

w i th  G reenwich .  In 1 96 5  he became 

organist ar S t  A i fege Church ,  where 

Tal i is worked anel was bu rieel , and 

founded rhe Thomas Tal i  is Soc iety,  

now in  i rs ) 1 sr  season . Th is  i s  far from 

h i s  firsr v i s i t  ro I s tanbu l .  He has been 

ar the In ternational I stanbul M usic 

Fest ival a nu mber of t i me wirh the 

European Cham ber Orchesrra, and in 

1 99 1  he conducteel an opera cru ise 

from I stan bul  ro N ice. 

T ALLIS ODA KOROSU 

TH E TALLIS C H A M B E R  C H O I R  

• Tal l is Oda Korosu Phi l ip Simms 
tarafından 1 982 yılında kuruldu ve kısa 
zamanda Ingi ltere'nin önemli koroları 
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arasındaki yerini aldı. Şefleri Simms i le 
Ingiltere ve Avrupa 'daki birçok 
festivale katı ldı, Londra'daki bütün 
önemli konser salonlarında sahneye 
çıktı. I ngiltere, Paris, Budapeşte, 
Perugia, lsrail, Moskova ve lsveç'teki 
önemli senfoni ve oda orkestraları 
eşliğinde konserler verdi. Topluluğun 
son etkin l ikleri arasında ise: City of 
London Sinfonia, Ingi l iz Oda 
Orkestrası ve Kraliyet Filarmoni i le 
konserler, lsviçreli besteci Rolf Urs 
Ringger'in bestesinin kaydı ,  Reims Yaz 
Festival i 'nde iki konser, Cassidy'nin 
yeni eserinin kaydı ,  Avrupa Oda 
Orkestrası eşliğinde Bach Magnifıcat'ın 
iki kez seslendirilmesi ve Ingil iz şair  
T.S. Eliot'un şi irlerin in yer aldığı bir 
müzik akşamı bulunmaktadır. 
Merkezinin, Thomas Tal l is' in yaşamış 
ve gömülmüş olduğu Greenwich'te 
bulunması ve Phil ip Simms'in de bu 
kentle olan yakın i l işkisinden dolayı 
koro, I ngil iz besteci Tal l is ' in adını aldı. 
Oniki i le altmış arasında üyeye sahip 
olan koro, Machaut'dan Mathias'a 
kadar uzanan geniş bir repertuara 
sahiptir. 
Koro'nun kurulduğu günden beri, 
beraber konserler verdiği ve kayıtlar 
yaptığı Ingil iz Oda Orkestrası ile özel 
bir i l işkisi vardır. Topluluk ve koro 
Buckingham Sarayı'nda Raymond 
Leppard' ın şefl iğinde unutulmaz iki 
konser verdi. Koro ayrıca Ashkenazy, 
Brüggen, Harnoncourt, H ickox, Jarvi, 
Leonhardt, Mackerras, Malgoire, 
Mehta, Menuhin, Norrington, Sacher 
ve Tate gibi tanınmış şefierin 
yönetiminde, birçok yabancı dil ve 
çeşitli stildeki eserleri seslendirdi. 
Tall is Oda Korosu'nun yaptığı en son 
kayıtlar arasında Ingiliz Oda 
Orkestrası ve Marcello Viotti i le 
Don izetti'nin "Aşk lksiri" ( 1 992) i le 
Phi l ip Simms' in yönetimindeki Londra 
Senfoni Orkestrası "Lir' in Çocukları", 
Damingo'nun yönettiği Baltsa ve 
Carreras'tan opera düetleri 
bulunmaktadı r. BBC, Fransız ve 
Alman radyoları için çeşitli kayıtlar 
yapan koro, televizyoncia Kiri Te 
Kanawa'nın yanısıra Londra Senfoni 
ve Michael Ti lson Thomas ile "Keşif 
Konseri"ne ç ıktı; "Şarkı Söyleyen 
Ses" ve "Denizde Felaket" adlı iki 
belgesele katı ldı .  
Yurtdışında Fransa, lsviçre, Almanya 

ve ltalya'da konserler veren koro 
sürekli olarak Vladimir Spivakov ve 
Moskova Virtüozları ile birlikte 
Colmar Festivali'nde konser 
vermektedir. 

• The Tall i s  Chamber Choir was 

formed in 1 982 by Phi l ip Simms and 

q uickly established i rself as one of the 

leael ing choirs in Brirain.  Togerher they 

have appeared ar many English and 

European Fesrivals, ar all London's 

major concert halis and with most of 

the Britain's leading symphony and 

chamber orchestras as well as orchesrras 

from Paris, Budapest, Perugia, lsrael, 

Moscow anel Sweden.The recem 

activities of the choir have included 

concerts wirh the City of London 

Sinfonia, the English Chamber 

ürehescra anel the Royal Philharmonic, a 

recoreling of a work by Swiss composer 

Rolf Urs R ingger, rwo concerrs in the 

Reims Summer Festival, a recording of a 

new work by Cassidy, two performances 

of the Bach Magnifıcar with rhe ECO 

and an evening of words and music to 

celebrare the famous English poet 

T S  Eliot. 

The name of the choir comes from 

Phi l ip S imms' long association wirh 

Greenwich where the composer 

Thomas Tallis worked and is burieel. 

The Tall is  Chamber Choir ranges i n  

size from twelve ro sixty and enjoys a 

repertoire emcompassing music from 

Machaut ro Mathis. 

From i rs i nceprion, TCC has had a 

special relationship with the English 

Chamber Orchesrra, with whom they 

perform and recorel regularly .  Two 

parricularly memorable concerts cook 

place at Suckingham Palace under the 

bacon of Raymonel Leppard. The c ho i r  

has worked with many other 

conducrors of distincrion i nclud i ng 

Ashkenazy, Brüggen, Harnoncourt, 

H ickox, Jarv i ,  Leonhardr, Mackerras, 

Malgoire, Mehta, Menuhin,  

Norringron, Sacher and Tate, and sung 

i n  several d ifferenr languages and i n  

many differem sryles. 

TCC has a number of recordi ngs 

i ncluding Donizerri ' s  "L'El is ir  

d'Amore" ( 1 992)  wirh the ECO 

conducred by Marcello Viotri, the 

"Children of Lir"  with the LSO 

conducted by Phil ip Simms and opera 



duets with Balrsa and Carreras, 

conducted by Domingo. The choir has 

broadcasr many t imes for the BBC and 

for French and German radio. Television 

appearances have i nci u d ed concerrs 

wirh K i ri Te Kanawa, rwo 

documenraries ''The Singing Voice·· 

and ''Disasrer ar Sea" and a ' 'Discovery 

Concert" wirh M ichael Tilson Thomas 

and the LSO. 

Abroad the Choir has performed i n  

France, Switzerland, Germany and lraly 

and regularly vis irs rhe Colmar Festival 

w i rh Vlad i m i r  Spivakov and the 

Moscow V i rtuos i .  

�----------------------------� 
Motet 

Bu programda genel l ikle Motet' lerin 
yer alması nedeniyle, Mes'lerden ve 
diğer d in i  metin lerin 
müziklenmesinden çok önce, dini 
müziğin özgür biçimde vokal 
kul lanımı olan bu tür müziği kısaca 
açıklamayı düşündük. Motet 
kel imesi Fransızca Mot (kelime) 
anlamından türemiş; Latincedeki 
Motus (hareket) anlamı dikkate 
al ınmamıştır. Çoksesl i l ik yerine 
kul lan ı lan Motetus, önceleri 
çokses l i l ikte temel kal ın ses tencra 
karşı, hareketli bir karşıt sesin 
oluşturulması ve daha tiz bir sesin 
eklenmesiyle Trip lum (üçlü) olarak 
başlamıştır. Daha sonraları ise dört, 
ya da daha çok sesl i bestelere 
yönel inmiştir. Böylece çokses l i  
müziğin en eski  formu olan Motet 
uzun b i r  gel i ş im safhası geçirmiştir. 
Notre Dame ki l ises in in genç ustası 
Perotinus i l e  üç ve dört sesli olarak 
i l k  örnekleri oluşurken, burada 
Gregoryen şark ın ın Cantus 
fırmus'ları gözeti lmiş;  1 3 . yüzyılda, 
Ars Antiqua'da ise her sesin 
özgürlüğü sağlanmış, 1 4. yüzyılda 
Ars Nova Motet'lerinde metinlerin 
değişik di l lerde o lması korunmuş, 
ancak aynı ritmi k  yapı ların 
tekrarında değiş ik ton yükselmeleri 
gözeti lmiş ve tiz seslerde dindış ı  
metinler de kul lan ı lmıştır. Daha 
sonra Hcllandal ı bestecilerle tam 
özgürlüğe kavuşan Motet' lerde, her 
ses eşit olarak ele al ınmış, Cantus 
firmus'a bağıml ı  kal ınmamış, melodi k  
yapı armoni i l e  kaynaşmış v e  şekil 
olarak b irbi rini izleyen tematik 
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episodlar kul lan ı lmış; bu episodların 
sözleri de müziğin anlatımın ı  ve 
karakterini belirlemiş, lnc i l ' in  ve 
diğer dini metin ler in Latince sözleri 
kul lan ı lmıştır. Böylece Katelik 
Ki l i sesinden kaynaklanan bu d in i  
şarkı, bu kısa kıtaların sözleriyle 
oluşmuş; O solutaris, Ave verum, 
Ave Maria, Suo tuum, Tantum ergo 
gibi Motet' ler çok kul lan ı lmıştır. 
Çalgı eşl iksiz bu vokal bestelerde, 
1 7. ve 1 8. yüzyılda Protestan 
ayin ler in in ,  Salma'ların (Psalm) ve 
lnci l ' in sözleri kullan ı lm ış; Bach' ın da 
önemli örneklerini verdiği Motet 
geleneği, klas ik ve romantik 
çağlardan günümüze kadar 
ulaşmıştır. 

Ludwig Bach: Das ist meine F reude 

Büyük Bach i le aynı kuşaktan olan 
Johann Ludwig Bach'ın müzik eğitimi 
pek bi l inmemekle bir l ikte, teoloji 
öğrenimi gördüğü, daha sonra 1 7. 
yüzyı l ın başından itibaren 
Meiningen'de saray müzikçisi, sonra 
da koro ve orkestra şefi olduğu 
belirlenmiştir. Özell ikle vokal eserler 
yazan Ludwig Bach 1 9  kantat, yedi 
motet, magnifıcat, mes ve matem 
müzikleri bestelemiştir. Ludwig Bach, 
metinlerinde i lk  olarak, lsa'nın 
doğumundan önceki l nci l ' in (Eski 
Ahit) sözlerini kullanmış ve moteti, 
"resitatif-arya-Yeni Ah it ( lsa'n ın 
doğumundan sonraki lnci l) metni
arya-resitatif-koro-koral bölümler" 
olarak s ıralamıştır. Ludwig Bach' ın 1 8  
tane kantatın ı  da Sebastian Bach 
Leipzig'de seslendirmiş; hatta 
bunlardan biri , uzun yı l lar onun 
gençl ik eseri (BWV 1 S) sanı lmıştı. 
Ünlü reformcu Martin Lüther'in 
doğum yeri olan Türingen' in en 
önemli bestecis i  olan Ludwig Bach'ın 
tanınmış matetlerinden biri de 74. 
Saimo'nun (Mezamir I lahis i) ,  27. 
ayetinden al ınan "Das ist meine 
Freude, dass ich zu Gott halte" 
(Benim sevincim, Tanrı 'n ın yanında 
olmaktır) sözleriyle başlayan eserdir. 

Bruckner: 3 M otet 

Bir öğretmen çocuğu olarak, önce 
kendi de öğretmen olarak yetişti rilen, 
sonra da Viyana Konservatuarı 

profesörü olan Bruckner, 
öğretmenlikle besteci l ik arasında 
kalmış; ancak yine de hem senfonik 
alanda, hem de koral müzikte öneml i  
eserler vermiştir. Dini koro 
müziğinde, Schubert'in halk tipi 
popüler ezgi leri i le Palestrina 
geleneğindeki kil ise müziğinin 
uyumunu sağlayan Bruckner. 
Motet' lerinde değişik sti l ler de 
uygulamıştır: Bir tarafta basit halk 
ezgi leri ile modal sisteme karşı olan 
melodi leri, diğer tarafta garip bir 
kromatizm ile al ış ı lmamış armonik 
yapıdaki şarkıları yanyana s ıralamıştır. 
Bruckner ilki 1 8S6' da koro ve org 
için, ikincis i 1 86 1  'de karışık koro için. 
üçüncüsü de 1 882'de altö ve org iç in 
olmak üzere Fa majör tonda üç tane 
Ave Maria yazmıştır. "Hazreti 
Meryem'e Selam" anlamına gelen bu 
tanınmış dua, Roma Katelik 
Ki l isesinde müzikli hale getir i lmiş ve 
1 S. yüzyılda son formunu almıştır. 
Melekler için dua kısımlarını da içeren 
kısa Ave Maria'da, Hazreti Meryem'in 
tüm kadınlar arasında kutsal olduğu. 
Tanrı'nın onunla bir l ikte olduğu 
bel i rti l ir . . .  "Locus iste, a Deo factus 
est" diye başlayan Motet ise, 
Bruckner'i n  hayranı olduğu Mozart 
ki l ise müziğinin, kendine özgü bir 
damıtımı gibi basit ve masumdur. 
1 869'da, Bruckner' i n  Viyana'ya 
geld ikten bir yıl sonra yazdığı bu 
Motet'te "Bu yerin Tanrı tarafından 
yapı ldığı, paha biçi lmez bir değerde" 
olduğu anlatı l ır ... 1 869'da koro için 
Do majör tonda bestelenen ve "Os 
justi meditabitur sapientiam" (Gerçek 
bilgel iği doğru yansıtan ağız ve yargıyı 
konuşan di l )  diye başlayan Motet 
"Tanrı'n ın  kanunu O'nun kalbindedir, 
O'nun h iç bir adımı aksamaz" 
sözleriyle sona erer. 

Brahrns: Iki M otet Op.74 

Brahms, veriml i  olduğu 1 877-79 
yıl ları arasında birçok şarkı ve motet 
yazmıştır. Leipzig'de konserler veren. 
hayran olduğu El izabeth von 
Herzogenberg için 1 8  şarkı 
(Op.69-72) besteleyen ve 
Pörtschach'taki yazl ığında Re Majör 
No.2 Senfoni's inin büyük bölümü i le 
bu Motet'leri yazan Brahms, sekiz 
Piyano Parçası Op.76, Keman 



Konçertosu ve Sol Majör Keman 
Sonatı i le Op.79 Iki Rapsodi'yi de 
yine bu zaman içi nde bestelemiştir. 
Martin Lüther' i n  Almancaya 
çevirdiği 1 552 yı l ı  l nci l ' i nden sözler 
üzerine 1 877'de karışık koro için 
yazılan "Warum ist das Licht 
gegeben" (Niçin ışık yaratı ld ı)  diye 
başlayan Motet, ilk kez 8 Aral ık 
1 878'de Viyana'da seslendiri lmiştir . . .  
Ozanı b i l inmeyen bir ş i ir üzerine, 
1 883-84 yıllarında yine karışık koro 
için yazı lmış olan diğer Motet "O 
Heiland, re iss die Himmel auf' ise, 
(Ey Kurtarıc ı ,  cenneti aç, 
yücelerden bize uzan) sözleriyle 
başlar. 

).S. Bach: Lobet den Herrn 

Bach'ın ismiyle bize ulaşan pekçok 
Motet'ten ancak altısı onun 
tarafından bestelenmiştir. Bunlardan 
da yalnızca ikis inin -Signet dem 
Hernn ve Der Geist hi lft unsrer
özgün elyazması bulunmaktadır, 
diğerleri ise kopya şeklindedir. Ünlü 
Bach uzmanı Dr. Albert Schweitzer, 
BWV230 olarak numaralanan "Lobet 
den Herrn, aile Heiden" adl ı  
Motet' in yalnızca şüphel i  b ir kopyası 
bulunduğunu, eserin Bach'a ait 
olduğunun kes in l ikle bi l inmediğin i ,  
eş l ik parti lerin in değiş ik olduğunu 
beli rtir. l i k  kez 1 803'de "Breitkopf ve 
Hartel" yayınevince Schicht'in 
hazırladığı altı Motet iç inde basılan 
bu eser, org eşliğindedir ve bu org 
partisi korodaki bas partisi ile pek de 
uyum sağlamaz. O çağlarda, rahip 
mihraba yaklaş ırken l ntroitus (Giriş 
i lahisi) olarak okunan motetlerin 
hepsin i  de Bach, bell i  bir amaç için 
yazmış, bir prensin ya da kentluk 
ileri gelen in in kendisi veya eşinin 
törensel ayinleri iç in bestelemiştir. 
Ancak "Lobet den Herrn" adlı 
Motet' in ne sebeple ve zaman 
yazı ldığı b i l inmemektedir. 1 1 7. Psalm 
(Salmo) üzerine yazılan ve koro bas 
partisinden ayrı bir sürekli bas 
eşliğine gerek bulunan tek Bach 
Motet'i sayılan eser, yine de eski 
Barok öncesi geleneğe uygun 
biçimdedir: Bach 8/4'1ük ölçüdeki 
gi rişte, hemen bi l inçl i  olarak arkaik 
bir karakter oluşturur. Üç tonlu bir 
motifle başlayan tema, parlak bir 
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polifoni şeklinde gelişir. 'Tanrı'ya 
övgü, tüm dinsizleri. . .  " (Lobet den 
Herrn, aile Heiden ... ) sözlerini içeren 
bu tema, "Çünkü onun bağışlayıcılığı 
ve gerçek üstümüzdedir" ( Denn 
seine Gnade und Wahrheit waltet 
über uns) sözleriyle l ir ik bir havaya 
dönüşür; i lk temaya göre benzer 
sesli (Homofon) bir kentrast 
oluşturulur. Eser 3/4' 1ük ölçüde, dini  
kurallara uygun, yine eski l iturj ik  
parlaklıkta b ir  "Tanrıya Şükür" 
(Halleluja) i le sona erer. 

Mendelssohn: Te De u m  

Zengin b i r  evde, kültürlü bir çevrede 
yetişen Mendelssohn Latince, eski 
Yunanca, ltalyanca, I ngil izce ve 
Fransızca da öğrenmişti. Barok çağın 
ürünlerini geçmişin bir mirası olarak 
görüyordu. Hatta Bach'ın ünlü 
Matthaus Pasyonunu bile o gün ışığına 
çıkartmıştı. Bu nedenle de barok 
müziğin arkaik unsurlarını, kendi 
romantik müziğinde, soylu ve yüce b ir  
anlam oluşturmak iç in değerlendirdi. 
Böylece bu tür dini koro eserlerinde 
romantizmin duygusallığın ı ,  sıcaklığını 
barok formun katı kurallarıyla 
iş leyerek kendine özgü bir tını elde 
etti. Asl ında Mendelssohn, daha 
çocuk yaşta kızkardeşi Fanny ile 
bi rlikte Berlin'de katıldıkları şarkı 
derneği korosunda, şef Cari Zelter'in 
etkisinde kaldı ve bu konuda pekçok 
deneyim kazandı. Cari Zelter'den 
uzun süre ders alan ve Ingiltere'ye 
bi le onun izniyle gidebilen 
Mendelssohn, 1 826'da ilk Te 
Deum'unu La minör tonalitede çifte 
koro için besteledi. Berl in'de 
Haendel ' in Te Deum'ların ın bile 
yorumuna katılan genç müzikçi, tüm 
yaşamı boyunca koroya ilgi gösterdi .  
Pekçok psalm, dini  ve dindış ı  kantat, 
motet, i lahi, d ini  kısa koro eserleri ve 
koral parçalar yazan Mendelssohn, 
I ngiltere'de 1 832'de org eşliğinde Re 
majör tonda, solistler ve koro için bir 
Te Deum daha bestel edi. 
Aslında Tanrı 'ya bir şükür ilahisi olan 
ve Latince Te Deum Laudamus (Tanrı 
seni övüyoruz) sözleriyle başlayan bu 
dini koro eserin in Mi lane Kardinali 
Kutsal Ambrosius (333-397) 
zaman ından kaynaklandığı, tüm tören 
ve bayramlarda söylendiği iç in de 

büyük yaygınl ığa ulaştığı söylenir. 
Uzun süre Gregoryen formuna bağlı 
kalan Te Deum'lar, rönesans 
sonlarına doğru kişi l ik  kazanmış. 
Almanya'da Hassler ve Praetorius, 
I ngiltere'de Byrd ve Purcell gibi 
bestecilerle gel işmiş; Haendel beş 
tane Te Deum bestelemişti. 
Mendelssohn'un Te Deum'u da yine 
1 83 2'de basıldığı Ingiltere'de büyük 
ilgi gördü; 1 830'daki "Hear my Prayer 
( Duamı Duy) Motetin in yaygınl ığına 
ulaşamamış olsa bile, basit bir bas 
partisi olarak yazılan ve org 
eşliğindeki 1 2  bölümden oluşan bu 
Te Deum daha saygın havasıyla, akıcı 
anlatımıyla sevildi. 
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TALLiS ODA KOROSU 

THE T ALLIS CHAMBER CHOIR 

Sanat yönetmeni ve koro şefi: PHILIP SIMMS, artisr ic d i recror and choir masrer 

Samuel Wesley ( 1 766- 1 83 7) 

In exitu lsrael 

Thomas Tallis ( 1 5 05 - 1 5 85)  

Honor, Yirtus et Potestas 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7 )  

6 Motet 6 Morers 

1. Frohlokket, ihr Volker auf Erden (Noel 1 Christmas) 

2. Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht ( Yeni Yil 1 New Year) 

3. Erhaben, o Herr. iiber al/es Lob ( Ascentiendite) 

4. Herr, gedenke nich ımsrer Übelthaten (Passiontide) 

5. Lasset uns frohlokken ( A dvent) 

6. Um unsrer Sılnden w iilen (Kutsal Cuma 1 Good Friday) 

Herberi Howells ( 1 892- 1 983 ) 

Salve Regina 

Robert Schumann ( 1 8 7 0- 7 856)  

4 Şarkı, Op. l 4 1  4 Songs, Op. l 4 1  

1 .  A rı  die Steme 

2. Urıgewisses Licht 

3. Zuversicht 

4. Talismane 

Ara Inrermission 

Anthony Milner ( 1 92 5 )  

Mes Mass 

Arnold Schoenberg ( 1 874- 1 95 7 )  

Friede auf Erden, Op. 1 3 

Charles V illiers S tanford ( 1 85 2- 7 924) 

Magnifıcat, Op. 1 64 

1 8.6. 1 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm 

::::::: The ::::::: British ��ğiğ�� Council 
Tali is Oda KoroSit "nun kamerleri THE BRITISH COUNC/L"m ijbirliğiyle dlizenlenmi1·tir. 

The concerts of The Tallis Chcmtber Choir ha11e been realised in cooperation u •ith THE BRITISH COUNCIL. 

Wesley: M otet 

1 8. Yüzyıl I ngiltere's in in 1 9. yüzyıla 
kadar uzanan ve sayısı üçü bulan 
müzikçi Samuel'ler arasında, ailen in 
en önemli  üyesi, 1 766 Bristol 
doğumlu olan Samuel Wesley'dir. 
Daha yedi yaşında St. James 
Kil isesinde i lahi lere orgla eşlik eden 
bu küçük müzikçin in ünü pek çabuk 
yayı lmış, 1 774'te çağın büyük 
bestecisi W. Boyce, Wesley' lerin 
evine gelerek " Ingi l iz Mozart' ın ı" 
görmek istemişti. 1 O yaşında klavsen 
ve kemanda da ustalaşan, besteleriyle 
tanınan Samuel Wesley 1 787'de. 
2 1  yaşında çok önemli bir kaza geçirdi 
ve düşerek kafatasını sakatladı .  Bach'a 
karşı büyük bir sevgi ve saygı duyan, 
I ngiltere'de onun eserlerin in tanınması 
için büyük çaba gösteren ve 1 784'de 
Roma Katel ik Ki l isesine girmiş olan 
Wesley beş orkestra uvertürü, dört 
senfoni, iki klavsen, dört org ve sekiz 
keman konçertosu, pek çok oda 
müziği, solo org eserleri, klavsen 
parçaları, solo şarkılar, düetler, 
d indışı koro parçaları, pekçok i lahi , 
dini şarkı ve ağırl ıkl ı  olarak Latince 
d in i  koro eserleri yazmıştır. Onun 
40 yıl ı aşkın süre içinde yazdığı 
katel ik din i  müziği içinde en önemli 
motetleri Dixit Dominus, Exultate 
Deo ve In exitu lsrael 'dir. Bu eserler 
katel ik ki l iselerden sonra, Anglikan 
katedrallerinde 1 900'1erden itibaren, 
önce Ingilizce adaptasyonları, sonra 
da orj inal formları ile canl ı  
tutulmuştur. Bunlardan, sekiz 
bölümden oluşan In Exitu lsrael'de, 
etkili biçimde lsrai l lerin Mıs ırdan 
çıkışı anlatı l ı r. Bir res im benzeri gibi 
suyun ayrı l ış ı ,  koroda sanki şiddetli 
bir rüzgar esermiş gibi canlandırı l ır. 
Motetin sözleri 1 1 4. Psalm' ın 1 .-
3. Ayetlerinden al ınmıştır. {Süre 7') 

Tallis: Motet 

1 6. yüzyılın başlarında Greenwich'te 
doğduğu tahmin edilen I ngiliz besteci 
Thomas Tal l is  (Tallys, ya da Talles) ilk 
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olarak Dover Manastırında organ ist iki hafta önceki Pazar günü için Schumann'ın koro için yazdıkları az 
olarak I S32'de görev aldı. Daha hazı rlanmıştır ve "Herr gedenke bi l in ir. Cennet ve Pe ri ( 1 843), Rose 
önceki yaşamı bi l inmeyen Tal l is ' in n icht unser Übelthaten" (Tanrım, ve Hac Yolculuğu ( 1 8S I )  
daha sonra I S37' 1erde Londra'ya bizim kusurlarımıza bakma) sözleriyle oratoryoları, yine aynı türde bir 
yerleştiği, sonra da I S34'te krallığın başlar ... Noelden bir ay kadar önceki kadro için bestelenen Faust ( 1 8S3) 
hizmetinde görev aldığı belgelerle sürede, lsa'n ın  doğumunu gibi orkestra eşliğinde 14 eser dışında, 
tespit edi lmiş. Ölümüne kadar VI I I .  müjdeleyen S.  Motet "Advent" i se S Op. l 37, Op. l 39- 1 4 1  ve Op. l 43- 1 48 
Henry, IV Edward, Mary Tudor ve 1 .  Ekim 1 846'da tamamlanmıştır ve numaralarını taşıyan son eserleri de 
El izabeth devirlerinde I ngiliz kil ise "Lasset uns frohlokken" (Mutlulukla eşl ikli ya da eşliksiz koro eserleri 
müziğinde önemli bir rol oynayan doluyuz) sözleriyle başlar . . .  6. Motet oldu. Bu eserler Schumann'ın 
Tal l is hem protestan, hem de katelik ise Paskalya yortusundan önceki bunal ıml ı  günlerinde, intihara kalktığı 
ayinleri iç in müzik yazdı. Ayrıca Kutsal Cuma "Karfreitag" için 1 8  1 8S4 yıllarına doğru yazıldı: Onun 
I S72'de -çağdaşı, besteci Wil l iam Şubat 1 844'te yazı lmıştır ve "Um 1 849'da tamamladığı, ancak 
Byrd i le- tüm Ingiltere'de nota ve unsrer Sünden wil len" (Günahlarımız ölümünden sonra 1 8S8'de yayınlanan 
kağıdı baskı tekel ini de elde eden için) sözleriyle başlar. (Süre 1 2') Op. l 4 1  çifte koro için dört Şarkı'dan 
Tal l is ,  zamanın ünlü çalgısı viol için i lk üçü Schumann'ın Dresden'de 
parçalar da besteledi. Öldüğünde 

Howells: Salve Regina 
1 848'de yeniden örgüdediği 

St. Alphege kil isesine gömülen Chorgesang Verein (Koro Şarkı 
Tall is ' in ,  Tudor Ki lise Müziği (Tudor Ingil iz besteci, öğretmen, yazar Derneği) için 1 1 - 1 6  Ekim günleri 
Church Music) kataloğuna göre 237 Herbert Howells küçük yaşta besteci arasında yazı ldı. Ölümünden sonra 
numarayı taşıyan "Honor, Virtus et olmaya karar vererek Royal College da,daha önce, Göthe'nin Faust'u i le 
Potestas" (Şeref, Fazilet ve Kudret) of Music'te Stanford'un kompozisyon meşgulken yine dört sesli koro için 
adlı Moteti sabah ibadetinde, Tesl is ve Charles Wood'un kontrpuan yazdığı Talismane (Maskot) adlı şarkı 
ayini (Tanrı 'n ın üçlü olduğuna inanış) öğrencisi oldu. l ik eserlerinden biri de da, bu Op. l 4 1  'de, diğer üçü ile 
iç in bestelenm iştir. (Süre S') Westminster Katedrali nde söylenen biraraya getirilmiştir. Bu şarkıların ilki 

Mes'i oldu. Birçok orkestra eseri ve Alman şair Friedrich Rückert'in 

Mendelssohn: 6 M otet oda müziği besteleri de olan Howells, ( 1 788- 1 886) "An die Sterne" 
din i  koro eserleri ve org için psalm (Yıldızlara) diye başlayan ve yıldızların 

Psalm ve kantatlar yan ında kısa d in i  prelüdleriyle 20.  yüzyıl Ingi ltere'sinde uzaklıklarıyla cennet arasında bağlantı 
koro parçaları da -motetler, Anglikan Ki l isesini zenginleştiren kuran şiiri üzerine bestelenmiştir ... 
anthemler, i lahiler- besteleyen bestecilerin başında yer alır. Bu arada Ikinci ve üçüncü şarkılar ise 
Mendelssohn, ilk motetlerini Op.39 1 936'dan 1 962'ye kadar -daha önce Avusturyalı şair Baron Joseph 
olarak 1 830'da kadın lar korosu iç in uzun yıl lar Gustav Holst'un Christian von Zedlitz'in ( 1 790- 1 862) 
yazd ı .  Daha sonra da Berl in Katedral yürüttüğü- St. Paul Kız Okulu ik i  şiiri üzerinedir. l ik şarkıdaki barışa 
Korosu iç in 1 843- 1 846 aras ında özel müdürlüğü görevinde de bulundu. ulaşma arzusu, "Ungewisses Licht" 
kutsal törenler için yazdığı altı Özellikle mesleri ve Requiem, Stabat (Belirsiz Iş ık) adlı 2. Şarkıda da devam 
moteti, "Çifte Koro için 6 Anthem" Mater, "Başkan Kennedy'nin Ölümü eder: Romantik anlayıştaki şi irde, 
başlığıyla Op. 79' da toplayarak Üzerine Motet" gibi koro eserleriyle belirsiz ışık acaba yaşamı mı, yoksa 
1 848'de yayınladı. Bunlardan ilk i kis i  tanınan Howells'in, bu programda ölümü mü yansıtacaktır? .. 
2S Aralık 1 843'de yazı lmıştır; i lk yeralan Salve Regina'sı, onun 1 9 1 S'te "Zuversicht" (Çok Güçlü Ümit) adl ı  
Motet Noel iç ind ir ve "Frohlokket, Westminster Katedrali için 3 .  Şarkıda ise, şair yaralanan kalbini 
ihr Völker auf Erden" (Sevin in,  ey bestelediği "Kutsanmış Azize Meryem cennette tedavi etmeyi ummaktadır  ... 
dünya mi l letleri) sözleriyle başlar . . .  için 4 Anthem" (4 Anthems for the 4. Şarkı ise ünlü Alman şair ve yazar 
Yine aynı tarihte tamamlanmış olan Blessed Virgin Mary) adlı eserin Johann Wolfgang Göthe'nin ( 1 749-
2. Motet "Yeni Yı l" başl ığını taşır ve sonuncu bölümüdür. Kil ise 1 832) Talismane (Maskot) başlıklı şiiri 
"Herr, Gott, du bist unser Zuflucht" ayinlerinde her zaman söylenen dört üzerine yazılmıştır: Tanrı'nın varlığın ı  
(Ulu Tanrım, sens in bizim çeşit koro eserinden b iri olan "Selam gizli bir iddia olarak öne süren Göthe, 
sığınağımız) sözleriyle başlar . . .  Kraliçe" (Salve Regina), Noelden bir onun Doğu'da Batı'da her yerde 
Hazreti l sa'n ın göğe yüksel iş in i  ay öneeye kadar seslendiri l ir. Bu Salve olduğunu belirtir. O dünyanın barışını 
tanımlayan ve Paskalyadan 40 gün Regina bestecinin hayatta olduğu ellerinde tutmaktadır  . . .  (Süre 1 3') 
sonra söylenen "Ascentiontide" adlı sürece hiç yayınlanmamış, ancak 
3.  Motet, 9 Ekim 1 846'da zaman zaman seslendiri lmiş, 1 93 1  'de 

Mi/ner: Mes 
tamamlanmıştır ve "Erhaben, o Herr plağa da kaydedilmiştir. (Süre 3 ') 
über alles Lob" (Her türlü övgünün 1 92S Doğumlu Ingiliz besteci ve 
üzerindeki yüce Tanrı) sözlerini 

Schumann: 4 Şarkı 
öğretmen Anthony Milner, Royal 

içerir ... 1 4  Şubat 1 844'de bestelenen College of Music'te Herbert Fryer 
ve lsanın haça geri l iş in i  s imgeleyen 4. Daha çok piyano müziği ve liedleriyle ile piyano, R.O. Morris i le 
Motet "Passiontide" ise, Paskalyadan tanınan Alman besteci Robert kompozisyon çalıştı. Daha sonra aynı 
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okulda kompozisyon profesörü de Da die H i  rten i hre Herele derlenen ve Hazreti lsa'yı öven, onun 
olan Milner dini  metinler üzerine l iessen und des Engels Worre mucizelerinden sözeden Magnificat' ın 
pekçok koro eseri, mes, oratoryo trugen durch d ie n ied're Pforre bu eşl iksiz Latin versiyonunda, 
yazmıştır. Orkestra eserlerinde bi le zu der Mutter und dem Ki nd, Hazreti Meryem'in lsa!nın doğumunu 
dini konuları sembolleştiren, özel l ikle fuhr das himml ische Gesi nd' neşeyle müjdeleyen şarkısı. Bach 
Roma Katolik Ki l isesi unsurların ı  forr im Sternenraum zu s i ngen benzeri biçimde ele al ın ır. Stanford, 
değerlendiren Milner, üçüncü büyük fuh r  der H immel forr zu kl ingen: çifte koro için yazdığı bu altı bölumlü 
eseri olan bu Mes' i  (Op.3) 1 95 1  'de " Friede, Friede auf der Erde ı "  Magnifıcat' ı, Royal College of Music'in 
bestelemiştir. Öğretmeni, Macar öğretmenlerinden arkadaşı Sir 
asıllı Matyas Seiber'e ithaf edilen Sei t  die Engel so geraten, Hubert Parry'nin ölümü üzerine 
Mes, -al ışı lmış Credo (Inanış) o wie viele b lut'ge Taten bestelemiş ve ona ithaf etmiştir. 
bölümünü içermeyen- beş bölümlü hat der Streit auf wi ldem Pferde, (Süre 1 3') 
kuruluştadır. 1 .  Bölüm Kyrie, Tanrı der Geharnischte vollbrachrı 

ve lsa için giriş duasını içerir. In wie mancher heil 'gen Nacht 

2. Bölüm Gloria, Tanrı'nın zaferini sang der Chor der Geister zagencl, 

överken geleneksel şekilde, mihrabın dring l i ng flehend, leis '  verklagencl: 

iki yanındaki Cantoris ile onun "Friede,Friede auf eler Ercle ı "  

kontrpuanını o luşturan Decani'yi de 
kullanır. 3 .  Bölüm Sanctus (Kutsal) Doch es ist ei n ew'ger Glaube 

ise, meleklerin Tanrı'ya sunduğu class der Schwache n icht zum Raube 

şarkıdır. 4. Bölüm Benedictus jeder freehen Mordgebaerde 

(Kutsanmış), lsa'n ın Kudüs'e girişteki werde fal len allezeit .  

Osanna ve Benedictus'un çağrılarıyla Etwas wie Gerechtigkeit 

yansırken, son bölüm Agnus Dei webt und wirkt in  Morcl und Grauen 

(Tanrın ın Kuzuları) Mesi sona erdirir. und ein Reich will sich erbauen, 

(Süre 1 2' )  das den Frieden sucht el e r  Erde. 

Schönberg: Friede auf Erden 
Maehlich wird es sich gestalten, 

seines heil 'gen Arntes walten, 

Schönberg' in 1 907 yılında yazmağa Waffen schmieden ohne Faehrde, 

başladığı Friede auf Erden (Dünyada Flammenschwerrer für das Rechr,  

Barış) adl ı ,  eşl iksiz karışık koro için und e in  königlich Geschlecht 

Op. l 3  eseri, onun tonaliteden wird erblühn mit starker Söhnen, 

tümüyle uzaklaşan 2. Kuartetini dessen hel le Tuben dröhnen: 

bestelediği döneme aittir. Bu koro "Friede, Friecle auf der Erdeı "  

eserinde eski armoni kurallarına 
sadık  kalan, ancak onları son 

Stanford: Magnifıcat 
kertesine kadar zorlayan Schönberg 
metni, bir Noel öyküsü üzerine, I riandalı olmasına, Dublin'de 
lsviçreli romancı ve şai r Conrad doğmasına karşın Charles Viiiers 
Ferdinand Meyer'in ( 1 825- 1 898) Stanford yaşamının çoğunu Londra'da 
garip düşünüşlü bir ş i i ri nden almıştır. geçirmiş, 1 873'de Trinity College'de 
Bu eserde b i r  kez bile ismi organist, 1 883'te Royal College of 
anılmayan kişi, bestecide merak Music'te kompozisyon profesörü 
uyandırmış, özell ikle Nietzsche olmuş, 1 885- 1 902 arasında Londra'da 
tarzındaki son kıta Schönberg'e çok Bach Korosunu yönetmiş ve 
yakın gelmiştir. Bu koro eseri, şarkı Vaugham Will iams'tan Benjamin 
sanatın ın  adeta sınırlarında dolaşır; Britten'e kadar tüm Ingiliz 
çeşitli benzetimler, yoğun b ir  bestecilerini etkilemiş, onlara 
polifoni, müzikal anlatım ile yakından öğretmenlik yapmıştır. B irçok 
i lgi l idir. Böylece Dünyada Barış orkestra eseri, sahne müziği , oda 
empresyonizm in  ilk basamağında müziği, piyano ve org parçaları yazan; 
gibidir. Şarkıcılar iç in güç anlar birçok şarkı ve koro parçası yanında 
yaratan, ses gücü kadar kesin b ir  kilise müziğinde oratoryo, kantat, 
kulağa da gerek gösteren eseri motet, mes gibi koro eserlerine çok 
Schönberg, "Benim karışık koro için önem veren Stanford, Op. 1 64 Si 
hayal im" diye tanımlamıştır. bemol Majör Magnifıcat'ı 1 9 1 8'de 
Süre 1 O') bestelemiştir. Metni l nci l 'den 
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SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAlL 

1\atkdarillrlan rlolaJI GONIIL iN� !l i\ '/" TiC ll !<ET t•e S !INI\ Yi !I.Ş. 'ne te;ekkiir ederiz. 
1\"ı u re Mr<�tı}lfl to GOt\;\ L ii\'Şr\tl r TiCtii?E.T and Sil N tl l'i 1\.Ş. jor !heir rontriblflions. 

W.A. MOZART ( 1 7 5 6- 1 79 1 )  

Libretto: Ch.F.  BRETZNER - G .  STEPHAN I E  
Orkestra Şefi: RICHARD HICKOX, conducror 

Sahneye Koyan: AI DAN LANG, d i rector 

Dekor ve Giysi: OSMAN ŞENGEZER, sets and costumes 

Işık Tasarımı :  DAVID CUNNINGHAM, l ig h r i ng designer 

Orkestra: ISKOÇ ODA ORKESTRASI 
Orchestra SCOTTISH CHAMBER ORCH ESTRA 

Konsertmayster: JAMES CLARK, leader 

Koro: ANKARA DEVLET OPERA KOROSU 
Chorus: ANKARA ST ATE OPERA CH O RUS 

Koro Şefi: ELENA PUSH KOVA, chorus m i srress 

Sanat Yönetmeni ve Koordinatör: Sir JOHN TOOLEY, arr istic d i rector and coord i naror 

Şef Yardımcısı ve Piyanist: RONALD SCHNEI DER, assisranr conducror and pianist 

Topluluk ve Sahne Müdürü: ANNE RUSHWORTH, company anel srage manager 

Sahne Müdür Yardımcısı :  CHANTAL HAUSER, deputy stage manager 

Ses: AL TlNÇlZME ELEKTRONIK, souncl 

Belmonte, lspanyol soylusu (tenor): KURT STREIT, 
a Span i s  h noblenıan ( tenor) 

Osmin, kahya (bas): STEPHEN RICHARDSON, 
overseer of the Sel i m  Pasha's palace (bass) 

Konstanze, Belmonte'nin sevgi l is i  (soprano): ROSA MANNION, 
13elnıonre's sweethearr (soprano) 

Blondchen, Konstanze' in hizmetçisi (soprano): SUSAN GRITTON, 
Konstanze's maid (soprano) 

Pedrillo, Belmonte'nin uşağı ve Paşa'n ın bahçıvanı (tenor): BARRY BANKS, 
Belnıonte's manservant and the Pasha's gardener (tenor) 

Selim Paşa: UGUR POLAT, Sel i m  Pasha 

20. 22. 24.6. 1 996, Topkapı Sarayı Müzesi, 2 1 .30 Topkapı Palace M useunı, 9.30 pm 

RICHARD HICKOX 

• I ngiltere'nin önde gelen şeflerinden 
biri olarak uluslararası üne sahip olan 
Richard Hickox, Rönesans'tan çağdaş 
müziğe uzanan geniş bir repetuara 
sahiptir ve yönettiği değişik türdeki 
müziğe olan stil ve ayrıntı yaklaşımıyla 
tanın ır. 1 948'de doğan Hickox, onaltı 
yaşında şefliğe başladı ve Kraliyet 
Müzik Akademisi 'ndeki eğitiminden 
sonra Cambridge iç in org bursu 
kazandı. Müzik yönetmenliğini hala 
sürdürdüğü City of London 
Sinfonietta'yı 1 97 1  'de kurdu. 1 982-90 
arasında Northern Sinfonia'nin 1 982-
90 arasında sanat yönetmenliğini 
yaptı. 
Şefl ik kariyerinde operanın gittikçe 
önemli bir rol oynadığı Richard 
H ickox Kraliyet Operası, Ingiliz 
Ulusal Operası, lskoç Operası, Opera 
North ve Los Angeles Operası'nda 
yönettiği çeşitli eserlerin yanısıra 
Spitafıelds Festivali 'nde Gluck'un 
Armide, Haendel' in Aleina ve 
Monteverdi'n in Poppaea, Opera 
London için de Sadler's Wells'de Bir 
Yaz Gecesi Rüyası 'n ı  gerçekleştirdi. 
Katıldığı son yapınılar arasında Harry 
Kupter'in işbirliği i le Berl in Komik 
Operası'nda gerçekleştirdiği ve 
Avusturya Operası'nda da sahnelenen 
Haendel'in Jül Sezar, -kazandığı başarı 
üzerine Avustralya Operası için 
Beethoven'in Fidelio ve Strauss'un 
Ariadne Naksos'ta operaları için 
davet edildi- Roma ve I ngiliz Ulusal 
Operası'nda için Dvorak' ın Rusalka, 



Opera North ve Londra Kraliyet 
Operası'nda Walton'un Troilus ve 
Cressida yeraldı. Chandos tarafından 
kaydı yapılan bu opera, 1 995'de 
Gramophone'un en iyi opera kaydı 
ödülüne aday oldu. 
Gramophone ödüllerinin yanısıra 
Alman Plak Ödülü i le Diapason 
d'Or'u alan Richard Hickox, I ngiliz 
müzigine yaptıgı katkılardan dolayı 
Müzik Dernekleri Ulusal 
Federasyonu tarafından ilk kez 
verilen Sir Charles G roves Ödülü'ne 
layık görüldü. 

• Richard H ickox is i nrernarionally 

recognised as one of rhe B rirain's 

leading conducrors. H i s  reperroire is 

wide-ranging from rhe Renaissance ro 

conremporary m usic  and he is known 

for his rhorough and srylisric approach 

ro rhe variety of m usic he conducrs. 

Born i n  1 948, he began conducring ar 

rhe age of sixreen, and afrer a brief s pel! 

ar rhe Royal Academy of M usic,  won an 

Organ Scholarship ro Cambridge. In 

1 97 1 he founded rhe Ciry of London 

Sinfonia, of which he is s r i l i  acrive as 

Music D i rector. From 1 982-90 he was 

Arrisiric D i rector of rhe Norrhern 

S infonia. 

Opera plays an i ncreasi ngly i mporranr 

parr in Richard H i ckox's acriviries. He 

has conducred producrions for rhe 

Royal Opera House, English National 

Opera, Scorrish Opera, Opera Norrh 

and Los Angeles Opera as well as 

producrions ar rhe Spirafields Festival 

of Gluck's Armide, Haendel's Aleina 

and Monreverdi 's Poppaea and Opera 

London's A Midsummer N ighr's 

Dream ar Sadler's Wells. H i s  recenr 

producrions have included Handel's 

J u l i us Caeser i n  collaborarion wirh 

Harry Kupfer ar rhe Komische Oper 

Berl i n  and rhe same work for 

Ausrralian Opera, where he was 

i m mediarely i nvired back for furrher 

producrions of Beerhoven's Fidelio and 

Srrauss' Ariadne auf Naxos; Dvorak's 

Rusalka ar Rome Opera and ar English 

National Opera, and a new producrion 

of Walron's Troilus and Cressida. The 

Chandos recording of rhis producrion 

was shorrlisred for rhe Gramophone's 

award for Besr Opera Record i ng of 

1 99 5 .  

Aparr from h i s  Gramophone Awards, 
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he has also won presrigious Deursche 

Schal lplarrenpreis and rhe Diapason 

d 'Or, and his repu rar ion i n  rhe field of 

Brirish music has been acknowledged 

by his receipr of rhe firsr Sir  Charles 

Groves Prize for Services ro Bri t ish 

M us i c .  

AIDAN LANG 

• Kingston on Thames'de (Ingiltere) 
doğan Aidan Lang, Birmingham 
Üniversitesi'nde edebiyat ve tiyatro 

egitimi gördü. Glyndebourn Festival 
Operası, Covent Garden Kraliyet 
Operası, Vancouver Operası, Lyon 
Operası ile Peter Stein, Göran 
Jarvefelt ve Andre Engel i le bir l ikte 
çal ıştıgı Galler Ulusal Operası'nda beş 
yıl görev yaptı. Sahneye koyduğu 
eserler arasında lain Hamilton'un 
Lancelot (Arundel Festival i 'nde dünya 
prömiyeri), Tamerlano (Göttingen 
Haendel Festivali), Carmen 
(Toronto), S ih irl i  Flüt (Barselona), 
Cosi fan Tutte (Köln), Tosca (Nice); 
Sevil Berberi, Haensel ve Gretel, Cosi 
fan Tutte ve Ory Kontu (Galler 
U lusal Operası) yer almaktadır. 1 990 
yı l ından beri prodüksiyon direktörü 
oldugu Glyndebourne Turne Operası 
için La Boheme ile Siegfried 
Matthus'un Die Weise von Liebe und 
T od des Cornets Christoph Ri lke adlı 
eserini ( lngiltere'de i lk sahnelenişi) 
sahneye koydu. Maastricht'deki 
Opera Zuid'un sanat yönetmeniliğine 
atanan Aidan Lang burada Werther, 
Ariadne auf Naxos ve La Boheme ve 
Janacek' in Küçük Kurnaz Tilki adlı 
operasını yönetti. 

• Aidan Lang was born in Kingsron on 

Thames in rhe U.K.  anel srud iecl 

English L irerarure and Drama ar 

Bi rmingham Un iversity. He has worked 

ar G l yndebourne Festival Opera, che 

Royal Opera House Covtm Garden, 

Vancouver Opera, ! "Opera de Lynn and 

for fıve years ar Welsh Nat ional Opera. 

where he worked wirh  Perer Sre i n ,  

Göran Jarvefelr  a n d  And r e  Engel.  H i s  

producrions i ne J ude r h e  world premiere 

of la in  H a m i l ron·s  Lancelor ( A rundel 

Festival) ,  Tamerlana (Görri ngen Handel 

Festival ) ,  Carmen (Toromo), Die 

Zauberflöre (Barce lona), Cosi fan Turre 

(Cologne), Tosca ( N ice) and for che 

Welsh National Opera ll Barbiere d i  

Siviglia, Hansel und G rerel,  Cosi fan 

Turre and Le Comre Ory . Si nce 1 990, 

he has been D i recror of Prod ucr ions for 

G l ynclebourne Tour ing Opera, where 

he has cl i recred La Boheme and che 

Br i t ish premiere of Die Weise von 

Liebe und Tod des Corners Chrisroph 

R i l ke by Siegfri td Mar r h us.  In 1 9') 1  he 

was also appoinred A rr isr ic Di rector of 

Opera Zu icl in Maasrr ichr,  where he has 

d i reeceel Werrher, A riaci ne auf Naxos, 

La Bo he me and Janactk ·s The Cunn ing 

L i rr le V ixen. 

K U RT STREIT 

• Günümüzün en önemli Mozart 
yorumcularından biri olarak kabul 
edilen Amerikalı tenor Kurt Streit, 
damgasın ı  vurduğu Tamino (Sihirl i Flüt) 
rolünü Metropolitan, Covent Garden. 
Viyana, Münih, Hamburg, Berlin, 
Cenevre ve Los Angeles'de sergiledi .  
Diğer önemli Mozart operaları olan 
Saraydan Kız Kaçırma, Don Giovanni 
ve Cosi fan tutte ile San Francisco, 
Zürih, Brüksel ve Roma'da sahneye 
çıktı. Covent Garden Operası'nın 
Japonya turnesinde Jeffrey Tate'in 



yönettiği Cosi fan tutte'de rol aldı. 
Repertuarına kattığı Külkedisi, Aşk 
iks iri, Don Pasquale, Sevil Berberi, 
Strauss'un Capriccio ve Salome, 
Britten' in The Turn of the Screw and 
Bir Yazgecesi Rüyası operalarıyla San 
Francisco ve Berl in'den sonra Chicago, 
Barselona ve Venedik La Fenice 
Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. En son 
olarak da Metropolitan'da James 
Levine' in yönetimindeki Corigl iano'nun 
Versail les'ın Hayaleti operasında rol 
aldı .  Orkestralar eşliğinde konserler de 
veren sanatçın ın doldurduğu plaklar 
arasında Cosi fan tutte (Barenboim), 
Sihir l i  Flüt (Östman), Saraydan Kız 
Kaçırma (Weil l) ve Yeoman of the 
Guard (Marriner) operaları 
bulunmaktadır. 

• The A nıerican tenor K u rt Streit i s  

current I y  regarded a s  o n e  o f  t h e  leadi ng 

Mozart i nterpreters of roday. H i s  

s igııarure rolt- i s  Tanı ino i n  T h e  Magic 

F l ur e .  which he has performed ar the 

Metropol i ran Opera, Covent Garden , 

V ienna. Munich ,  Hamburg .  Berl i n ,  

C :eııeva and Los A ngeles. H is other 

main operas, such as The Abdunion 

from the Serag l io, Don Giovaıı n i  and 

C:osi faıı tutte have also raken him ro 

the opera houses of San Francisco, 

Zurich, Brussels and R o nıe.  He rect·mly  

toureel )apan w i th Covent Garden under 

.Jeffrey Tate in Cosi fan rutte. Kurt 

Stn· it 's  expan d i ng reperroire 

enconıpasses La C :eneremola, L ' E i i s i r  

d 'anıore, Don Pasquale, I l  Barbiere d i  

S iv ig l ia;  Srrauss's Capriccio and Salonıe, 

l:lritten ·s The Turn of the Screw and A 

M idsunı nıer Nıght 's  Dreanı which have 

l e  d ro fu rr her eııgagenıents i n San 

Francisco aııd Ber l i n  as well as i n  

Ch icago, Bareelona and a t  Ven ice's La 

Fen ice.  H is most recent appearaııces at 

the Met was i n  Corigl iano's The Ghosr 

of Versa i l les u nder the d i rectinn of 

James Levi ne .  H e  also perfornıs w i th 

orchesrras. His  record i ngs indude Cosi 

fan tutte < Barenboinı ). The Magic Flure 

(Östnıan) ,  The A bdunion from the 

Serag l i o  (Wei l l )  anel  the Yenman of the 

Guard ( M arriner).  

STEPH EN R ICHARDSON 

• Manchester Üniversitesi i le 
Kraliyet Müzik Kuzey Koleji'nde 
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Patrick M cGuigan ve David Keren i le  
eğitim gören Stephen Richardson, 
Peter Moores Vakfı, Kay Opera ve 
Munster Kontesi ödü l lerini aldı. 
ingiltere'deki birçok önem l i  opera 
topluluğunda Osmin/Saraydan Kız 
Kaçırma, Sarastro/S ih irl i  Flüt, 
Coll ine/La Boheme, Kumandan/Don 
G iovanni, Sparafuci le/Rigoletto, Da 
Si lva/Ernan i  ve Don Basi l io/Sevil 
Berberi gibi rollerde sahneye çıktı. 
Salzburg Festival i 'nde Maazel 
yönetiminde Rosenkaval ier ve Muti 
yönetiminde La Traviata'da söyledi. 
Sir Simon Rattle, R ichard H ickox, Sir 
Edward Downes, Neeme Jarvi, Ol iver 
Knussen, Luciano Berio ve Carlo 
Rizzi gibi şefierin yönettiği konseriere 
solist olarak katı ldı. Sanatç ın ın  rol 
alacağı operalar arasında idomeneo 
(Galler U lusal Operas ı),  Maazel ile 
Rosenkavalier (Salzburg) 
bulunmaktadır. 

• Stephen R ichardson srudied nıus ic  at 

the Manchester U n iversity anel ar rhe 

Royal  N orthern Col l ege of M us ic  w i r  h 

Parrick McG u igan and Davi d  Kere n .  

H is prizes inc l ucle an awarcl from r h e  

Peter Moores Foundat ion ,  rhe K a y  

Opera Prize a n d  a Cou n tess of M u nster 

Award . He has performed w i rh a l l  the 

ıııajor Br i t ish opera conı pan ies in roles 

such as Osnı i n/E m führung,  

Sarastro/Zauberflöre, Col l i ne/La 

Bohenı e, Conınıendarore/Don 

G iovann i ,  Sparafuci le/R igolerro, Da 

S i l va/E rnani  and Don Bas i l i o/11 

Barbiere d i  S iv ig l ia .  His i nternational  

appearances i nc lude Der R osenkaval ier  

u nder Maazel and La Traviata u n der 

M u r i  at the Salzburg Fest i va l .  He has 

performed as soloisr w i r h  orchestras 

co nd u cr eel by S i r  Si mo n R art le ,  

R ichard H ickox, S i r  E dward Downes, 

Neenıe Jarv i ,  O l i ver K nusse n ,  Luciano 

Berio and Carlo R izz i .  Stephen 

R ichardson w i l l  perform in Jelomeneo 

ar  the Welsh Nat ional Opera and i n  

Der Rosenkaval ier  under Maazel i n  

Salzburg. 

ROSA MANNION 

• lskoç Kraliyet Müzik ve  Tiyatro 
Akademisi'nde eğitim gören ve halen 
Londra'da Gerald Martin Moore i le 
çalışan Rosa Mannion, 1 993'de 
Pamina (Sihirl i Flüt) rolüyle Covent 
Garden'da ilk kez sahneye çıktı. 
I ngiltere'deki önemli birçok opera 
topluluğunda Konstanze/Saraydan 
Kız Kaçırma, Cordel ia/Lear, 
Sophie/Werther, 
SophicüRosenkavalier, Oscar/Maskeli 
Balo, Gretei!Haensel ve Gretel, 
Atalabta!Xerxes, Kontes ve 
Susanna/Figaro'nun Düğünü, 
Gilda/Rigoletto, Adina/Aşk lksiri ,  
Pamina/Sihir l i  Flüt gibi bir çok eserde 
oynadı. Yurt dışında ise Tel Aviv'de 
Sihirl i Flüt'te Pamina (Zubin 
Mehta/israil Fi larmoni), Lizbon'da 
Cosi fan tutte'de Dorabella 
(Gardiner), Paris, Amsterdam, 
Ludwigsburg ve Ferrara; Berl in'de 
Deutsche Oper'de Rosenkavalier'de 
Sophie, Aix-en-Provence 
Festivali'nde Orlando'da Dorinda ve 
Sih irl i  Flüt'te Pamina ile sahneye 
çıktı. Ayrıca orkestralar eşliğinde 
konserler veren, oratoryolarda 
söyleyen ve kayıtlar yapan Rosa 
Mannion, gelecek yıl da Will iam 
Christie ve Les Arts Florrisants i le 
Fransa turnesi ( Konstanze/Saraydan 
Kız Kaçırma) yapacaktır. Aynı şef ve 
toplulukla Montpel l ier ve New 



York'da sahneye çıkacak 
(Dorinda/Orlando), Madrid'de Anne 
Trulove (The Rake's Progress) 
rolünü söylecektir. 

• Rosa Mannion srudied at the Royal 

Scorcish Academy of Music and D rama 

and now studies with Gerald Marti n  

Moore i n  London. She made her debut 

at Covem Garden with the role of 

Pamina (Die Zauberflöte) i n  1 99 3 .  S he 

has sung with all the main British 

companies i n  roles such as 

Constanze/Enrführung aus dem Sera i l ,  

Cordelia/Lear, Sophie/Wercher, 

Sophie/Rosenkavalier, Oscar/ A Masked 

Bali ,  Gretel!Hansel and Gretel, 

Atalabta/Xerxes, The Counress and 

Susanna/Figaro, Gi lda/Rigoletro, 

Adina/L'El is ir  d ' Amore and 

Pa m i na/Zauberflöte. Her engagemenrs 

abroad i nclude Pami na/Zauberflöte 

with Zubin Mehta and the Israel 

Philharmonic i n  Tel-Aviv, 

Dorabel l a/Cosi fan Turce with Gardiner 

i n  Lisbon, Paris, Amsterdam, 

Ludwigsburg and Ferrara; 

Sophie/Rosenkavalier at Deutsche Oper 

Berl in ,  Dorinda/Orlando and 

Pami na/Zauberflöte at the Aix-en

Provence Festival. Rosa Mannion also 

appears as soloist with orchesrras, s ings 

in  oratorios and makes recordi ngs. Her 

future engagemems include a tour i n  

France a s  Constanze/Enrführung w i t h  

W i ll iam Christie a n d  Les Ares 

Florrisanrs; Dorinda/Orlando, also with 

Wil l iam Christie and Les Ares 

Florrisanrs in Monrpellier and New 

York. She will debut i n  The Rake's 

Progress as Anne Trulova in Madrid. 

SUSAN G RITTON 

• 1 994 Kathleen Ferrier Memorial, 
Richard Tauber ve Walther Grüner 
uluslararası lied yarışmaları ödüllerini 
alan, Arts Foundation Fellowship'i 
kazanan Susan Gritton, David Mason 
ve Ulusal Opera Stüdyosu'nda eğitim 
gördü. Glyndebourne Festivali 'nde ve 
Touring Opera'da Figaro'nun Düğünü  
(Susanna ve  Barbarina) ve  Don 
Giovanni (Zerlina), H ırçın Kız (Dadı), 
Berl in Deutsche Staatsoper'de Dido 
ve Aeneas (Belinda), Londra 
Festival i 'nde Richard H ickox'un 
yönettiği Eectes'in Semele (baş rol), 
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Paris'te Theatre des Champs-Eiysees 
ile Londra Festivali 'nde Haendel' in 
Ezio (Fulvia) ve Purcel l ' in Kral Arthur 
ve Atinali Timon operalarında 
sahneye çıktı. Susan Gritton'un ilerde 
rol alacağı operalar aras ında 
Glyndebourne Touring Opera'da 
Figaro'nun Düğünü  (Susanna), 
Brüksel'de La Monnaie'de Peter 
Grimes (birinci yeğen), Roma 
Operası'nda Fidelio (Marzell ine) 
bulunmaktadır. 

• Winner of the 1 994 Kathleen Ferrier 

Memorial Prize, Susan Grircon stud ied 

s ing i ng with David Mason and at the 

National Opera Studio, supported by 

Glyndebourne. Her awards include 

prizes from the R ichard Tauber and 

W alther Grüner International Lieder 

Competi tions and an Ares Foundation 

Fellowship.  Her operatic roles have 

included Susanna and Barbarina ( Le 

Nozze di Figaro) and Zer l ina ( Don 

Giovann i )  for Glyndebourne Festival 

and Touring Operas; the Governess 

(The Turn of the Screw); Bel i nda ( Dido 

and Aeneas) at the Deursche Staatsoper, 

Berl i n ;  the title role in Eccles' Semele 

with Richard H ickox at the C i ty of 

London Festival; Fulvia i n  Handel"s 

Ezio at the Thearre des Champs

E lysees, Paris and at  the City of London 

Festival and Purcel l 's King Arthur and 

Timon of Athens. Su san Gritron 's 

furure plans i nclude Susanna for 

Glyndebourne Touring Opera; F irst 

Niece ( Peter Gri mes) ar rhe Monnaie, 

Brussels and Marzell ine ( Fidel io)  wirh 

the Rome Opera. 

BARRY BANKS 

• Kraliyet Müzik Kuzey Kolej i 'nden 
mezun olan tenor Barry Banks, Lucia 

di Lammermoor'da Edgardo (Galler 
Ulusal Operası), The Rake's 
Progress'de Tom Rakewell ve Sihirl i  
Flüt'te Tamine (Giyndebourne 
Touring Opera) ve Mikade'da Nanki
Poo ( Ingiliz Ulusal Operası) rolleriyle 
başarı kazandı. Tamine rolünü, savaş 
sonrasında Leipzig Operası'nda 
seslendiren ilk Ingiliz tenor olan 
Banks aynı rolü Salzburg Festival i ,  La 
Monnaie ve lskoç Operası 'nda da 
seslendirdi. Frankfurt Operası'nda 
Aufidio (Lucio Si l la) ve Andres'i 
(Wozzeck) canlandırdı; Candide'deki 
başrolüyle ilk kez Chicago Lirik 
Operası'nda sahneye çıktı. Ressin i 'n in 
Stabat Mater ve Bruckner' in 
Requiem'ine (Mackerras/lskoç Oda 
Orkestrası) sol ist olarak katıldı. Barry 
Banks' ın yaptığı son kayıtlar arasında 
Rene Jacobs ile La Calisto, Kent 
Nagano ile La Boheme ve Carlo Rizzi 
ile Maskeli Bale bulunmaktadı r. 

• The acc lai med opera t i c  roles to 

dare of Harry Banks ,  a g raduate of 

The R oyal N orthern Col l ege of 

M us ic ,  i n c l ude Edgardo ( Lucia d i  

Laın ınerın oor ) f ( ı r  Welsh Nat ional  

Opera,  Tom Rakewe l l  ( The R ake 's  

P rogress) and Tanı i na ( D it· 

Zau berflöre)  fi ır G l y ndebourne 

Tour i ng Opera and N a n k i - Poo ( The· 

Mi kaclo) for Eng l ish Nat ional  Opera . 

He was the fi rst Bri t i sh s i nger i n  rh<.: 

posrwar  e ra rn be engagecl by Lei pz ig 

Opera tu s i ng Tanı i no, a ro le i n  

wh ich  h e  appeared at  the Sa lzburg 

Fest i va l ,  La Monna ie  and Scorr ish 

Opera. He perf i ırnı ed A u fid i o  ( Luc i c ı  

S i l  la) and A n d res ( Wozz<.:c k )  a t  d ı <:  

Franklun Opera and he ınade h is 

opera t i c  debut at t he Lyric Opera. 

Ch i cago, w i t h  the t i r le-role in 



Candide.  He appeared as snloisr  i n  

Rossi n i 's Srabar Marer and Bruckner ·s  

R eq u iem ( M ackerras/Scon ish 

Cham ber Orchesr ra ) .  H i s  recem 

record i ngs i ne J ude La Ca l i sro w i r h  

R e n e  Jacobs, La Boheme w i r h  Kenr  

Nagano and U n  Bal lo i n  Maschera 

w i r h  Carlo R i zz i .  

UGUR POLAT 

• 1 96 1  yı l ında doğan Uğur Polat, 
tiyatro çalı şmalarına 1 978'de 
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlad ı .  
1 98 1 -85 yı l ları arası nda I stanbul 
Devlet Konservaruan Tiyatro 
Bölümü'nde eğitim gördü ve mezun 
olduğu yıl istanbul Devlet 
Tiyatrosu'na katı ld ı .  Shakespeare 
(Hamlet ve F ırtına), Aiskhi los 
(Orestia), Gogol (Müfettiş), Gorki 

(Küçük Burjuvalar), P irandello (Altı 
Şahıs Yazarını  Arıyor) ve Turan 
Oflazoğlu ( Deli l brah im) gibi  
yazarların eserlerinde rol a ld ı .  
Ayrıca Sis ( Livaneli), Bütün Kapılar 
Kapalı (Ün). Cazibe Hanımın 
Gündüz Düşleri (T özün), B ir  
Kadın ın Atatomis i  (Özkan), cahide 
ve Kurtuluş (Öztan), Suyun Öte 
Yanı (Gi ritl ioğlu) ve Yı ld ızlar Gece 
Büyür (Uysaler) gibi s inema ve 
televizyon fi lmlerinde oynad ı .  

• U ğ u r  Polar was born i n  1 96 1  and 

sraned h i s  acr i ng career i n  1 97R at 

rhe A n kara A rr Thearre. He 

complered his  s tud ies ar rhe Drama 

Departmem of rhe I stanbul Srare 

Conservaroire in 1 98 5  and s i nce rhen 

he i s a member of rlıe I stanbul Srate 

Thearre. He performed in Ham ler and 

The Tempesr (Shakespeare), Oresreai 

( A i s k h i los) ,  The l nspecror (Gogol) ,  
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The Li r r l e Bourgeoi s (Gorki) ,  Six 

Persons Search i ng for Their Author 

( P i randel lo).  He also acred in some 

movie and relevision fı lms such as 

Misr  (Livanel i ) ,  All rhe Doors W ere 

Cinsed ( Ün), The Day Dreams of M iss 

Cazi be (Tözüm),  Anaromy of a 

Woman (Özkan ) , Cahide and The 

L i berar ion (Öz ran) ,  Other Side of the 

Water (Gir i rl ioğlu)  and Srars Ger 

Bigger in the N ighr (Uysaler). 

ISKOÇ ODA ORKESTRASI 

SCOTTI S H  C H A M B E R  

ORCH ESTRA 

• 1 994/95 konser döneminde 
2 1 .  kuruluş yı l ını kutlayan lskoç Oda 
Orkestrası dünyanın sayılı 
toplulukları arasında yer almaktadır. 
1 994'de birinci şef olarak atanan lvor 
Bolton'un yanıs ıra Sir Charles 
Mackerras, Raymond Leppard, 
Jukka-Pekka Saraste, Jaime Laredo, 
Mark Wigglesworth, Gibert Yarga 
gibi şefler de orkestrayı zaman 
zaman yönetmektedir. Dünyan ın  her 
yerinde konser veren orkestra 
Edinburgh, Aldeburgh, Bath ve 
Cheitenham gibi Ingiltere'nin önde 
gelen festivallerinde önemli bir rol 
oynamaktadır. 
Repertuarında barok ve klasik 
eserlerin yanısıra çağdaş besteleri de 
bulunduran topluluk, günümüz 
bestecilerine eserler sipariş 
etmektedir. Orkestra son birkaç yıl 
içinde Sir Peter Maxwell Davies'in 
Strathclyde Konçertoları 'nın, James 
MacMil lan' ın lskoç Oda Orkestrası ve 
Evelyn Glennie için bestelediği "Yeni 
Yeni Emmanuel" adlı vurma çalgılar 
konçertosunun, yine MacMi l lan' ın 
müzikal bir tiyatro eseri olan 
"Yisitato Sepulchri"nin ilk 
seslendiri l işlerini yapmıştır. lskoç 
Oda Orkestrası 1 99 1  'de, Ingiltere'nin 

sanat alanında öenli bir ödülü olan 
Pridential Ödülü'nü almıştır. 

• During the 1 994/95 concerr season 

rhe Scorrish Chamber Orchesrra 

celebrated its 2 1 sr A n n i versary. 

Through i rs approach ro the symphoni c  

music a s  wel l  a s  r o  a wide range of 

m usic-maki ng,  ir has become a 

respecred pioneer i n  the orchesrral 

field. In 1 994 Ivor Bolton was 

appoinred rhe SCO's new Chief 

Conducror. Sir Charles Mackerras, the 

Chief Guesr Conducror and Raymond 

Leppard, Jukka-Pekka Sarasre, Jaime 

Laredo, Mark W i gglesworrh and 

Gilberr Varga conducr the orchesrra on 

a regular basis. The SCO, which has 

performed in almost every counrry i n  

the world, appears regularly ar all the 

major Br itish festivals inciueling 

Aldeburgh, Barh, Cheirenham and 

Edi nburgh. 

The orchestra's reperroire i ncludes 

baroque and classical works as wel l  as 

composir ions by conremporary 

composers and the SCO commissions 

new works by Br i ra in 's  leading 

composers. During recenr years the 

SCO has premiered the Srrathclyde 

Concerros by Sir Peter Maxwell Davies, 

the percussion concerro "Veni Veni 

Emmanuel" composed by James 

MacMil lan for Evelyn Glennie and the 

SCO, and a music-thearre work 

"Visiraro Sepulchri" by MacMi l lan.  The 

SCO received the UK's most envereel 

prize as overa l l  wi nner of the 

Prudenrial Award for the Arrs. 

ANKARA D EVLET 
O PE RASI K O ROSU 

A N K A R A  ST A T E  

O P E R A  C HORUS 

• Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün 
direkrifleri ile başlayan opera 



çalışmaları, i lk  ürünlerini Ankara 
Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi 
ile vermiştir. 24 Mayıs 1 940 tarihinde 
çıkan kanun i le kurulmuş olan Ankara 
Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi 
ilk temsi l ini 2 1  Haziran 1 940 günü 
W.A.Mozart'ın "Bastien ve Bastienne" 
adlı Singspiel'i (Şarkılı Oyun) i le 
gerçekleştirdi. Gerçi bu yapıtta koro 
yoktu ama bundan sonra sahnelenen 
operalar için gerekli idi. Bu maksatla 
Ankara Devlet Konservatuarı 
öğrencilerinden seçilen genç sanatçılar, 
kurulmakta olan ilk Türk opera 
kurumunun ilk korosunu oluşturdu. 
Çalışmaları Georg Markowiu başta 
olmaka üzere konservatuarın bazı 
öğretmenleri yönetiyordu. 
1 6  Haziran 1 949 tarihinde Devlet 
Tiyatroları 'n ın kuruluş kanunu 
yürürlüğe girince Tatbikat Sahnesi 
tarihe karıştı. 1 958'de ise tiyatro ile 
opera kurumları birbirinden ayrıldı ve 
ADK Tatbikat Sahnesi de, bütün 
elemanlarıyla bu kurumlara 
devredildi .  Koronun çalıştır ı lması için 
ltalya'dan uzman sanatçılar getiri ldi . 
Bunlar arasında Giuseppe Conca, 
Adolfo Camozzo ve Andrea 
Giorgi'n in s ıkı ve dis ipl in l i  yönetimleri 
sayesinde Ankara Devlet Opera 
Korosu, özel l ikle 1 950-70 yılları 
arasında çok üstün bir düzeye erişti. 
Sahnelenen opera ve operet 
temsi l lerinin dışında A.A.Saygun'un 
"Yunus Emres" gibi oratoryolarda ve 
Beethoven' in 9. Senfonis i  gibi 
konserlerde başarıyla yer aldı. 
Ankara Devlet Opera Korosu, halen 
çal ışmalarını 1 1 4  kişi l ik kadrosuyla 
Elena Puşkova'nın yönetiminde 
sürdürmektedir. As1m Cem Konuralp 

• Acrivir ies in che field of opera i n  

Turkey sraned, upon che i nsrrucrions 
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of Ararürk, afrer che declararion of che 

Republic and gave i rs firsr resules wirh 

che founding of che Ankara Srare 

Conservaroire Pracrice Srage by a decree 

dareel 24 May 1 940. l rs firsr 

performance on 2 l J un e ı 940 was 

W.A.Mozarr's Singspiel " Basrien and 

Basrienne". Alrhough dı ere was no 

chorus parr in rhis work, a chorus was 

needed for furrher operas which would 

be sraged. Therefore che clıorus of che 

fi rsr Turkish opera company was 

formed and members were chosen from 

amongsr che young srudenrs of che 

Ankara Srare Conservaro i re , who were 

rrained by Georg Markowirz and orher 

reachers of che conservaroire. 

The Pracrice Srage was dissolved w i dı che 

foundarion of che S ra re Thearres un 1 6  

June 1 949 and in l 9Stl  che rhearre and 

che opera companies were separared from 

each odıer and che members of che 

Pracrice Srage were assigned ro rhese 

insrirurions. Some experrs were invi red 

from l raly ro rrain che c lıorus and rhanks 

ro effom of Giuseppe Conca, Adolfo 

Camozzo and Andrea G iorg i ,  che ski ll and 

discipline of che Ankara Opera Chorus 

reached a h igh level, especial ly  from ı ') S O  

ro  1 970.  The Ankara S ra re  Opera Chorus, 

nor only performs in operas and operenas, 

bur has also appeared w i dı success in 

orarorios such as A .A .Saygun's "Yunus 

Emre" as well as in concerrs such as che 

9rh Symphony by Beerhoven. The Ankara 

Srare Opera Chorus, wirh irs l l 4 

members, is currendy being rrained now 

by Elena Pushkova. 

ELENA PUSHKOVA 

• 1 94 1  yıl ında Şumnu'da 
(Bulgaristan) doğan Elena Pushkova, 
1 960'da Sofya Müzik Akademisi'ne 

girdi, 1 964'de müzik pedagoj is i  

eğitimin i  tamamlayarak mezun oldu. 
1 964-6 7 yı l ları arasında Prof. Ruskov 
ile çalışarak koro yönetmenl iği 
bölümünü bitirdi. Bir süre çeşitli 
koroları yönetti ve 1 974-77 yılları 
aras ında Varna Opera Korosu'nun 
şefliğini yaptı. 1 977-80 arasında 
Ankara Devlet Opera Korosu'nu 
yönetti. 1 980 yı l ı nda Bulgaristan'a 
döndü ve Varna Opera Korosu 
şefl iğine tekrar başlad ı .  Koronun 
çeşitl i Avrupa'n ın kentlerinde verdiği 
konserleri yönetti. Bu dönemde 
Varna Müzik Okulu'nda ders verdi. 
Uluslararası Varna Müzik 
Festival i 'ndeki çalışmalarından dolayı 
Varna Ödülü'nü aldı .  Elena Pushkova 
ayrıca Bulgaristan' ın önemli b ir sanat 
ödülü olan "Kiri l  ve Metodi" Ödülü 
sahibid ir. 
1 99 1  yı l ında tekrar Türkiye'ye dönen 
Elena Pushkova, yeniden Ankara 
Devlet Opera Korosu'nun şefi olmuş 
ve koroya TOBAV Ödülü'nü 
kazandırmıştır. 

• E lena Pushkova was born i n  Sou men, 

B u lgaria i n  1 94 1 .  I n  1 ')60 she enrered 

che Sofia M usic  Acadenıy ,  cunı p ler i ng 

her s r ud ies in 1 964 . From ı 964 ro 
ı 967 she srud ied w i r h  Prof. R uskov 

and g raduared from che clıurcıl 

conduc r i ng secr ion . For a whi le  she 

worked wirh d ifferen r  chural ensembles 

and from ı 97 4 ro ı 97 7 sh e w as r he 

eburus masrer of che Varna Opera 

Churus. From ı 977 ro ı ')HO slıe 

worked ar che A n kara Srare Opera as 

clıorus masrer. She rerurnı.:d in ı 9HO ro 
her nar i ve counr ry and was appoimed 

ro her prcv ious ren u re ar c he Varna 

Opera Chorus. She cnnd ucr ed r l ıe 

chorus d u r i ng irs concerrs i n  E u ropean 

c i r ies and also raughr ar rlıe Varna 



M usic Schoo l .  S l ıe  won t h e  Varna Pr ize 

ar the I nt ernat ional  Varna Mus i c  

Fes t i val f(ır her cont r ihu r ion to m us ic .  

E l t·na Pushkova has  a l so recei ved rhe 

ı nı portant F lu lgarian awarcl of " K ir i l  

and M e rodi  . .  

E l t·na Push kova rer u rned ro  Turkey in  

ı ';)') ı and srarted to work as clıorus 

tvlasrn a t  t he A n kara State Opera as 
L l ıorus M aster and as a resu l  r of her 

rr:ı i n i ng the chorus succteded in 

rel(: i ,· i ng rhe TOB A V  A ward. 

SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 

A B DUCTION 

F R O M  THE S E R AG LJ O  

• Christoph Friedrich Bretzner' in 
"Belmonte ve Constanze" adl ı  piyesi 
üzerine Gottlieb Stephanie'nin 
l i brettosunu yazdığı "Saraydan Kız 
Kaçırma" adlı "Şarkıl ı  Oyun"unu 
Mozart 1 779'da bestelemeye başladı 
ve muhtemelen araya giren diğer 
besteleri nedeniyle de 1 782 yı l ında 
bitirdi . Eser i lk kez 1 6  Temmuz 
1 782'de Mozart' ın yönetiminde 
Katharina Caval ieri (Constanze), 
Therese Teyber (Biondchen), 
Valentin Ademberger (Belmonte), 
Ludwig Fischer'in (Osmin) katı l ımıyla 
Viyana'da Burgtheater'de salınelendi 
ve i lk altı yı l içinde Viyana'da 34 
gösteri yapı ldı .  Opera Londra'da ilk 
defa, i ngil izce olarak ve J .B. Cramer 
tarafından eklenen şarkılarla, 1 827'de 
Covent Garden'da sahneye kondu. 
New York'ta i lk oynanışı 1 860'da 
oldu. italya'daki ilk sahnelenişi ise 
ancak 1 93S'de Floransa Festival i 'nde 
Bruno Walter yönetiminde Perras, 
Schöne, Kul lman ve Sterneck'in rol 
ald ığı temsil le gerçekleşti. 

I li /  

Perde 1 :  Sahilde Selim Paşa'nın Sarayı. 
Bir lspanyol soylusu olan Belmonte, 
korsanlar tarafından kaçırılan ve 
satılan sevgi l i s i  Konstanze'nin 
bulunduğu yeri aramaktadır. Sel im 
Paşa'n ın kahyası Osmin i le karşılaşır 
ve onu sarayda oturanlar konusunda 
sorgular. Belmonte'nin, Konstanze'ye 
seyahatinde eşl ik eden ve uşağı olan 
Pedrillo'yu sorması Osmin'ı kızdır ır 
ve Belmonte'yi kovalar; ancak 
Pedri l lo'nun aniden bel i rmesi üzerine 
öfkeyle sahneden çıkar. Osmin, 
Konstanze'nin hizmetçisi Blondchen'e 
göz dikmiştir. Bu yüzden, halen 
Paşa'nın bahçıvanı olan Blondchen' in 
nişanl ısı Pedrillo'dan nefret 
etmektedir. Pedrillo, efendisi 
Belmonte'yi yeniden görmenin 
heyacanı içinde, Konstanze'n in  
sarayda cariye olarak bulunduğunu 
ancak Sel im Paşa'nın gözdeliğine 
henüz yükselmediğini söyler. En 
büyük üzüntüsünün ise sevgi l is i 
Blondchen'e Osmin' in göz koymuş 
olmasından kaynaklandığını an latan 
Pedri l lo Belmonte'nin saraya 
girmesini sağlamak ve kaçışlar ın ı  
kolaylaştırmak için de, onu öneml i  b i r  
mimar olarak Selim Paşa'ya takdim 
etmeyi önerir. Bu arada Selim Paşa ve 
Konstanze görünür: Paşa 
Konstanze'ye duygularını açıklar, 
ancak sözlerin in ilgi görmemesi 
üzerine Konstanze'ye, kendi  isteğiyle 
mi yoksa zorla mı arzularını yerine 
getirmesi için bir gün daha süre 
tanıdığını söyler. Sel im Paşa, 
Pedri l lo'nun aracılığıyla Belmonte'yi 
sarayına mimar olarak alır. 
Perde l l :  Sarayın bahçesi: Osmin, 
Konstanze'nin Ingil iz hizmetçisi 
Blondchen'i kendine iyi davranmaya 
ikna edememektedir; Blodchen, Kral 
l l l .  George'un bir tabası olarak 
haklarından söz ederek ona karşı 
koymaktadır. Bu arada Blondchen, 
nişanlısı Belmonte'ye ihanet 
etmektense ölmeye kararlı olan 
Konstanze'yi teselli etmeye çal ış ır; 
Paşa onun azmi karşısında şaşkındır. 
Pedri l lo bir yolunu bulur ve 
Belmonte'nin sarayda bulunduğunu, 
geminin hazır olduğunu ve gece 
kaçabi leceklerini Blondchen'e söyler. 
Kaçısı gerçekleşti rebiirnek için 
Osmin'in zararsız hale getirmek 
gerektiğinden Pedril lo onu, d in i  

i nançlarına rağmen şarabın tadına 
bakması için kandırır ve Osmin 
sarhoş olup, sızar. Bundan yararlanan 
dört sevgi l i  bir araya gel ir; hanımların 
sadakatin i n  sorgulandığı ve -
Konstanze'nin gözyaşlarıyla, 
Blondchen'in de Pedril lo'ya bir tokat 
atmasıyla- ispat edildiği kısa b ir  
kıskançlık sahnesinden sonra sevgi l i ler 
mutlu luklarını di le getiri rler. 
Perde l l l .  Gece yarısı, kaçış saatin in  
geldiğini haber vermek iç in  Pedril lo 
serenada başlar. Konstanze ve 
Blondehen nihayet gözükür; 
pencereye dayanan merdivenden 
in işleri, sevinç gösterileri ve eşya 
probleminden dolayı geçikir. Dilsiz b ir 
uşak Avrupalıların kaçmakta olduğunu 
Osman'a haber verir; o da onları 
yakalar ve Paşa'nın huzuruna çıkartır. 
Belmonte'nin en büyük düşmanının 
oğlu olduğunu öğrenen Paşa çok 
h ırslanır; sevdiği kadın ı  Belmonte'nin 
babas ın ın nasıl kaçırdığın ı  ve yıl larca 
acı çekmesine neden olduğunu 
anlatır. Sevgi l i ler sonlarının kötü 
olacağını düşündükleri s ırada Selim 
Paşa, düşmanın ın davranacağı gibi 
yapmayarak asil bir hareketle 
sevgi l i leri bağışlar ve özgürlüklerini 
verir. Osman çok hırslan ır  ama 
diğerleri koro hal inde, bi rbirlerine 
kavuşmanın sevincini ve Paşa'nın yüce 
gönül lü lüğünü dile getirirler. 

• Mozart starteel to work on "Die 

Enrführung aus dem Serail " i n  1 7 79 on 

a text by Gottlieb Stephanie based on 

Christoph Friedrich B retzner's play 

" Belmonte und Konstanze" and he 

completed his Singspiel only in 1 78 2 ,  

probably d u e  t o  t h e  fact that h e  had to 

work on his  other composit ions. "Die 

Enrführung aus dem Serai l"  was fırst 

performed on 1 6  July 1 782 in Vienna 

ar the B urgtheater with the 

participation of Katharina Cavalieri 

( Konstanze), Therese Teyber 

( Blondchen), Valenrin Ademberger 

( Bel monte), Ludwig Fischer (Os m i n )  

and was conducred b y  Mozart himself 

and, 34 performances were realised i n  

Vienna d uring the fı rst six years. The 

fırst performance i n  London was at 

Covenr Garden i n  1 827 in English 

with addirional airs by ) . B .  Cramer and 

i n  New York i t  was staged for the fı rst 

t i me i n  1 860. The fı rst performance i n  



Italy did not take place unti l  1 93 5  at 

the Florence Festival when Bruno 

W alter conducred a casr i ncluding 

Perras, Schöne, Kull man and Srerneck. 

Act 1: The palace of Sel i m  Pasha on the 

coasr. Belmonte, a Spanish nobleman is 

looking for his  beloved Konsranze who 

was captured by pi rares and sold i nto 

slavery. Belmonte runs on Osm i n ,  the 

overseer of Sel i m  Pasha's harem and 

quesrions h i m  about the i n habi tants of 

the palace, but Osmi n  gets angry and 

arrempts to chase Belmonte at the 

menrion of Pedrillo's name who is 

Belmonre's own servanr and was 

accompanying Konstanze during the 

vayage and i s  now Pasha's gardener. 

Osmi n ,  who hates Pedrillo for being 

the gardener and the fiance of 

Blonde hen, the maid of Konstanze, 

w i th whom he is in love, leaves angri ly  

when Pedrillo suddenly appears. 

Pedrillo is delighted to see his  former 

master and i n forms him that Konsranze 

is in the palace but has not yer been 

promoted to being the Favorite of the 

Pasha, that he is terribly worried to see 

Osmi n  bestowing all his  attenrion on 

B londehen with  whom he is in love. He 

suggests that he should i ntroduce 

Belmonte to Sel i m  Pasha as a famous 

architecr to gain h i s  adıninance to the 

palace which w i l l  help them in their 

escape plans. Sel i m  Pasha and 

Konstanze appear and the Pasha 

declares his love to her but seeing how 

i ndifferenr she is to h i m ,  he gives her 

one more day to make up her mi nd 

wherher to submi t  to his desi res by 

consenr or by force. Sel i m  Pasha rakes 

Belmonre i n  his  palace as an archirecr. 

Act I I :  The garden of the Palace. 

Osm i n  has been unable to persuade 

Konstanze's English maid, who has 

1 82 
srernly leetureel h im on her rights as a 

subject of K i ng George l l l ,  to be 

agreeable to h i m .  Blondehen rries to 
console her m istress who has resolved 

to die rather rhan be unfairhful ro her 

beloved Belmonre; the Pasha is amazed 

at her srrength of w i l l .  Pedri l lo fi nds a 

way to ler Blondehen know that 

Belmonte is in the palace, that the ship 

i s  ready and they wi l l  be able ro escape 

that very night.  Pedrillo, in order to 
keep h i m  out of the way, i nvites 

Osm i n ,  despite his  re.l ig ious scruples, 

to experimenr w ith the tas te of w i ne 

and Osmi n  is soon drugged and 

incapable of staying awake. The four 

lovers are reunited and after a short 

scene of jealousy where the fidel iry of 

rhe ladies has been questioned and 

proved - Konstanze with tears and 

B londehen w ith a slap on Pedri l lo's 

face- they sing of rheir happiness. 

Act I I I .  Midnight.  Pedrillo s ings a 

serenade as a signal for the escape to 
beg i n .  At last Konsranze and 

B londehen appear bur their tripping 

down the Iadeler, placed at their 

w indow, i s  delayed due ro 

demonstration of joy and problem of 

luggage. A mute servant warns Osm in 

that  the Europeans are fleeing. Osmin 

arrests the fugi tives and d rags them 

before the Pasha who finds out that 

Belmonte is the son of his most hateel 

enemy. He b itterly recalls how 

Belmonte's father abducted the woman 

he loved and was the cause of many 

years of grief for h i m .  The four lovers 

seem doomed unril the Pasha nobly 

resolves not to behave as his enemy 

would have done, but forgives all and 

grants them rheir freedom. Osmin is  

mad wirh anger whi le everyone else 

joins i n  a chorus for praising and 

applauding the Pasha's generosiry .  
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DANS D A N C E  

MARK MORRiS DANS GRU BU 

MARK MORRIS DANCE GROUP 

JOE BOWIE  CHARLTON BOYD RUTH DAVIDSON TINA FEH LANDT 
S HAWN GANNON DAN JOYCE VICTORIA LUNDELL MARIAN NE MOORE 

RAC H EL M U R RAY JUNE O MU RA K RAIG PATTERSON M IREI LLE RADWAN-DANA 
GUILLERMO R ESTO W ILLIAM WAGNER M EGAN WILLIAMS JUL IE  WORDEN 

Genel Müdür General D irecror 

BARRY AL TERMAN 

Artistik D irektör A n i s r ic D i recror 

MARK MORRIS 

Idari  Müdür M a ı ıag i n g  D i rcuor 
NANCY UMANOFF 

Mark Morris Dans G rub, Andrew W. Mellon Foundation ve Lila Wallace Theater Fund tarafı ndan desteklenmektedir. 
Major SLıppon for the Mark Morris Dance G roup i s  prov i ded by the Andrew W. Mel lon Foundat i on and r l ıc Li la \XIal lac c  Tlıcarcr  Fund 

Mark Morris Dans G rubu'n ın gösterileri National Endowment for the Arts Dans Programı ve 
New York State Council on the Arts' ın desteğiyle gerçekleşmektedir. 

The Mark M orris  Dance G roup's performances are presenred wir h the s u ppon of r l ıc Nat ional  E ı ıdow m c nr fi ır t he· 
Ans Dance Program and the New York Stare Counc i l  on t he A n s .  
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DANS D A N C E  

MARK MORRiS DANS GRUBU 

MARK MORRIS DANCE GROUP 

• "" HC>JN; "'  
J.;"tkt!.mml"" rlol") t l't\K 1 /0LDİNG A . Ş. 'ne te[ekkiir ederiz. 
w ·, ",.' gr"tıjul to Pt\ K 1 JI)LDING ti.Ş. for rbeir aJitlı·ibutiom. 

BIR GÖL A LAKE ! 1 9') 1 )  

M üzik M usic :  F.J. Haydn - Korno Konçertosu No.2, R e  Majör 
Horn C :onceno o .2  in  D Major 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık Li.l(hr i ng:  James F. l ngal ls  

Giysi  Cos r un1l's: Martin Pakledinaz 

JOE BOWIE, TINA FEHLANDT, DAN JOYCE, 
MARIANNE MOORE. JUNE OMURA, KRAIG PATTERSON, 

MIREILLE RADWAN-DANA. WILLIAM WAGNER. 
MEGAN WI LLIAMS, JULIE WORDEN 

Kısa Ara Pause 

GÜZEL GÜN B E A U T I F U L  DAY ! 1 ')92) 

M üzik M us ic: J.S. Bach veya Georg-Melchior Hoffmann'a atfedilen Kantat 

"Scbl"f!.' rlodJ. gtll 'iimchte Stmule " ( B W V 5 ) )  Camara aHr ibured w ) .S.  Bach or 

Georg-Melc h i or Hoffmann 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık Lighr ing: James F. lnga l ls 

G iysi Cosru mes: Susan Ruddie 

DAN JOYCE, RACHEL MURRAY 

Ara l merm issi on 

VEDA PARTISI GOING AW AY PARTY ( 1 990) 

Müzik M usic :  Bob Wills ve Teksas Playboyları 
Bob W i l i s  and H i s  Texas Playboys (PiriJ boy Tbeme. Yeaming. My ShoeJ Keep \'(la/king 

/3," k- to ) ·,1// , Goin · tl u ·a; Pm·t; . 13aby That Su re Would Go Goocl. Mil k Cow BlueJ. 

Crifillled Turke; . Wlben \'1111 Llitlt'e A maı·illo. Tum Out the LightJ) 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Özgün ışık tasarımı Origi nal l ig lu i ng designe: Phi l  Sandström 

Giysi Cosr umes: Christine Van Loon 

TINA FEHLAN DT. DAN JOYCE. MARIAN NE MOORE, MARK MORRIS, 
RACHEL MURRAY, KRAIG PATTERSON, GU ILLERMO RESTO 

Ara l merm ission 

G LORIA ! 1 9R4 J 

M üzik Music :  Antonio Vivaldi - Gloria, Re Majör G l oria in D Major 
Koreografı Choreography: Mark Morris 

Işık Ligluing:  Michael Chybowski 

JOE BOWIE, RUTH DAVI DSON, TINA FEHLANDT, MARIANNE MOORE, 
JUNE OMURA, KRAIG PATTERSON, MIREILLE RADWAN-DANA, 

GUILLERMO RESTO, WILLIAM WAGNER, MEGAN WILLIAMS 

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall 

1 1 .6. 1 996, 1 9.00 7 .00 pm - 1 2.6. 1 996, 2 1 .30 9.30 pm 

MARK M ORRIS 

• Seattle'da (Washington/ABD) 
doğan Mark Morris aynı kentte Verla 
Flowers ve Perry Brunson ile eğitim 
gördü. Uzun yıllar Lar Lubovitch 
Dans Topluluğu, Hannah K han Dans 
Topluluğu, La u ra Dean Dansçıları ve 
Müzisyenleri, Eliot Feld Balesi ve 
Koleda Balkan Dans Topluluğu dahil, 
birçok değişik toplulukta dans etti. 
1 980'den başl ıyarak, Mark Morris 
Dans Grup için yaptığı yetmişten fazla 
koreografıye ek olarak San Francisco 
Balesi, Paris Opera Balesi, Amerikan 
Bale Tiyatrosu gibi birçok topluluk 
için eserler gerçekleştirdi. 1 990'da 
Mikhail Baryshnikov ile White Oak 
Dance Project toplu luğunu kurdu. 
1 988- 1 99 1  yılları arasında Belçika'n ın 
u lusal operası olan ve Brüksel'de 
bulunan Theatre Royal de la 
Monnaie'n in dans direktörlüğünü 
yaptı. 1 99 1  'de HacArthur Vakfı üyesi 
seçilen Mark Morris'in, Joan 
Acocel la'nın kaleme aldığı yaşam 
öyküsü de yayınlandı. 

• Mark Morris was born and raised in 

Seartle, Washington where he scudied 

wirh Verla Flowers and Perry 

B runson. He has performed with a 

di verse assorrmenr of companies over 

the years, i ncluding the Lar Lubovirch 

Dance Company, Hannah Khan Dance 

Company, Laura Dean Daneers and 

Musicians, El ior Feld Bal ler and the 

Koleda Balkan Dance Ensemble. Since 

1 980, in addition tO crear ing over 70 
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MARK MORRIS DANS GRU BU 

MARK MORRIS DANCE GROU P 

· ��!i 
Kalktianndan dolayt TÜI?Kİ Yf. HI\ LK /3!\NKAS/ A . Ş. 'm trşekkıir ederiz. 
\\l'e cm gwtefu! to TÜI?KİYE HA LK /3!\NKASI A . Ş. for tbeir co,llributiuns. 

MUTLULUK MUSKALARI LUCKY CHARMS ( I 'J'J4 ! 
Müzik M us i c: Jacques l bert-Divertissement: 1 ntrodllction-Coı·ti:Re- Vct!Je-Noom·m

Pt�rade-Finale 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık Lighring: Michael Chybowski 

JOE BOWIE, CHARLTON BOYD, RUTH DAVIDSON, TINA FEHLANDT, 
DAN JOYCE, VICTORIA LUNDELL, MARIAN NE MOORE, 

RACHEL MURRAY, JUNE OMURA. MIREILLE RADWAN-DANA. 
WILLIAM WAGN ER. M EGAN WILLIAMS 

Kısmen Dance Umbrella, Boston tarafından sipariş edi lmiştir. 
Commissioned, in  pan, by Dance Umbrel la ,  Boston 

Ara I mermiss ion 

BÜRO T H E  OFFICE ( 1 994! 
Müzik M usic:  Antonin Dvorak - Yaylı Çalgılar Üçlüsü ve Arnıonyum için S 

Bagatel, Op.47 5 Bagarelles for String Trio anel Harmonium, Op.4 7  

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık Lighri ng :  Michael Chybowski 

G iysi Cosrumes: June Omu ra 

TINA FEHLANDT, MARK MORRIS, MIREILLE RADWAN-DANA, 
GUILLERMO RESTO, WI LLIAM WAGNER, M EGAN WI LLIAMS 

Zivili - Güney Slav Ulusları Dansları ve Müziği tarafından sipariş edi lmiştir. 
Original ly comm i ssioneel by Ziv i l i  - Dances anel Music of rhe Soudı Slavic Nat ions. 

Kısa Ara Pause 

YATMA VAKTI BEDTIME ( 1 992) 
Müzik M usic:  Franz Schubert - Wiegenlied, Standchen, Erlkönig 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık lighring: James F. lngalls 

Giysi Cosrumes: Susan Ruddie 

RUTH DAVI DSON, TINA FEHLAN DT, VICTORIA LUNDELL, 
MARIAN NE MOORE, MARK MORRIS, RACHEL MURRA Y, JUNE OMU RA, 
KRAIG PATTERSON, MIREILLE RADWAN-DANA. GUILLERMO RESTO, 

MEGAN WILLIAMS, JULIE WORDEN 

Kısmen Dance Umbrella, Boston tarafından sipariş edilmiştir. 
Commissioned, in pan, by Dance Umbrella, Bostan 

WIEGENLIED (Ninni Lul laby) 
Şairi bilinmiyar Author unkown 0498 Kasım November 1 8 ! 6; Yayın tarihi Publislml in 1 H29 

Schlafe, holder, süsser Knabe, 

Leise wiegt dich deiner Mutter Hand; 

Sanfre R uhe, m i lde Labe 

Bringr d i r  schwebend dieses Wiegenband. 

Schlafe in dem süssen Grabe, 

N oc h beschürzt dich deiner Mutter Arm, 

Alle Wünsche, aile Habe 

Fassr sie liebend, a i le l iebewarm. 

Schlafe i n der Flaumen Schosse, 

Noch umrönr dich laurer Liebeston, 

E ine Lil ie,  eine Rose, 

Nach dem Schlafe werd' sie d i r  zum Lah n. 

works for the Mark Morr is  Dance 

G roup , he has created dances f( ır ınaıw 

bal ler compan ies, i nc l ud i ng the San 

Franc isco Bal lt:r , Par is  Opc·ra Bal lL- t  

and A nıerican ll a l  kr Tlıca r re .  1 n 1 990 

he and M i k lıa i l  Baryshn i kov fou nded 

the W l ı i re Oak Dancc Projccr. From 

1 9RH ro 1 ')C) ! lıc was D i rector of 

Da nce ar  r l ıc Tlwar rc R oya l de la  

Monnaic  in  13russcl s ,  thc nat iona l  

opera house of Belg i u nı . Mark ıv lorr i s  

was namc-d a Fcl low of the M ac A rr l ı ur 

Fou ndat ion in ı ')') ı and is rhe subject 

of a rc:ccnr hiog rapl ıy  by Joan 

Acoce l la .  

M A R K  MORRIS  D A N S  G RU BU 

M A R K  M O R R IS D A N C E  G R O U P  

• 1 980 yı l ı nda kurulan topl u luk, i lk  
gösterisini aynı y ı l  New York'da verdi .  
Sürekl i  turne yapan Dans Grubu, 
PBS'in "Amerika'da Dans" ve London 
Weekend Television yapı m ı  "South 
Bank Show"da yayınlanan özel d izilere 
katı ld ı .  Toplu luk 1 988-9 1 yı l ları 
arasında Brüksel'deki Theatre Royal 
de la Monnaie'nin kadrolu dans 
toplu luğu oldu. Mark Morris Dans 
Grubu kısa süre önce ik i  fi l m  projesini  
gerçekleştird i :  Bun lardan i lki ,  
viyolonselci Yo-Yo Ma'nın kat ı l ım ıyla 
J . S. Bach' ın  "Solo Viyolonsel için 
3 .  Süit" in in kul lan ı ld ığı fi l m ;  d iğeri ise 
H enry Purcel l ' in "Dido ve Aeneas" ın 
fi l m e  çeki lmesi .  
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STA N DC H  EN (Serenad Serenadd Fmnı GrilllfJarzer ( 1 79 1 - 1 872) 
( I lk versiyonu F ı r>ı vt·r"oıı) 0920 Temmuz J u l y  ı H2 7 ;  Yayın tarihi Pubıished i n ı s9 ı  

Ziignnd lu\c 

I n de\ Dun ke l .., n:id l f 'gn l l i i l lc 

Sınd \\ ı r  h ı cr: 

l "nJ den F ı ngt:r ç,,ınfı gckninı m ı .  

Lt'tSt:. l c ı 'ıt:, 

Put hen w ı r 

r\n Jc\ LıdK iıt:ll\ K.ınınıl'ftlılir. 

Dodı nun 'ı t cıgt·rıd. 

�< hwe l l end , 'ıL hwcl lt-ıKI. 

�lıı \Tn·ınıer �ı ı nı mc, L.uı r  

R utuı .ı u o; w ı r  lım h\'l:rı r.ı w :  
:-,dıl.ıf d u  n ı< hı . 

\'ftnn dcr Ne ıg u ng �unınıı.: ... pr ıdn1 
5-ıuı.. h ı '  c ı n  \XIL·t<:>LT na l ı und ferne 

,\{en�<. lıeıı L"lll'\t nı ı ı der L.ıı vrr ıe:  

\'\' ın ı el  ı..e l ı ner d.ınn ,ı].., ( ;old 

Mensdıen, uns gene i gr und lıold :' 

Drum wenn Freuııdschafr, Liebe sprichr. 

Frcund i n .  Liehchen. schbf du nichr �  

t\hcr waı;; i n  a l ien Reichen 

\Xl:ir' tlem Schlummer zu  vergleichen? 
Drum srau \XIonen und srau Gaben 

Sol ist d u  nun auch H u he lıaben. 

Nndı c i n G rüsschen. ııoch ei n \'(/on , 

Es vnsıu nı m r  d i r  frolıe Weise, 
Leı�c. leist:, 

Schlc idıen wir uns . ja. sdı le ichen wir uns w ieder forr ! 

E R LKCiN ı C J""" "" Wolfga"g """ G"etbe ( 1 7�9- 18 32! 
(4.  versiyonu 'ı t lı vcr>ıon) 0328 Ekim October ı H ı ) ( ' )  

Op. l olarak yayın tarihi t\s Op. ı pub ı is lıcd i n  ı ı:ı2 ı 

\X' n rL�ı ıL·t ... o ... p:it d u r L h  �.ll h t  und \XI ı ıı d :' 

ı. ... l'ı.[ dt·r v�uı-r 111 1 1  \L"IIll"fll Kı nd: 

l:r h.n dL�n K n.ıhen wohl ı n  dem A rnı , 

l:.r f.ıı.,ı.,ı ı lın ı., ı dıı.:r. cr lı:ilı ı l ın  w.ı rın . 

,\h-ın Sol ın .  w.ıs hı r;..:.;,r du ı;;o ha n,ı..: dt ı n C icsidıı � .. 
·· � ıt:h'it . V.ıtı.:r. U u  den Er l kön ıg n ıı.. h r :' 

Dı:ıı L rlu ı kon ıg nı u Kron und �L hwcıf'J" 
:-.IL-ın �ohıı .  cı.. ı'ir e ın Nehd\trcıf'' 

· nu l ıd)L·ı., Kı !H.! . korı1 nı . gch m ı ı  nı ı r �  

C ıar '\dıiinc Sp ı ek ı;;pıt�l K h nı  ı r  dir ;  

,\t .ıııdı buncc B l unıcn ı.,ınd . uı  dL·nı � ı rand. 

�1e ı i1L' M u t ı t:·r httı  ııı.ım.h ;..: i i ldcn ( ;ewand . .
. 

ı\ I n n  V,ırn, fllL· ı n V.ncr. und hiircsı du nu.  hı , 

\V.ı... E rkn kiin ıg ın ır  k·ı ... e VL·rı..rr ıdır ) " 

�t"ı ruh ıg , hlt:" ıhc r ı ı ! ı ıg . nıe ı n  K i nd :  

I n  d Li rrL�n n l :iıınıı \:ill'ıl" l t  d t r  \Xl i n d . "  

" W i l l-;r .  feiııer Knabe, d u m i r m i r gehn? 

Mt'ınt Tü<..IHH am d üsrern Orr ? 
Meine Tüdırer ri_ihrc-n den n1ich r l ichen Rei h n 

U nd w iegtn und ranze-n und si ngen dich e i n . "  

"Mein  V:ırt·r. nıein Varcr, und siehsr d u  n i c h  dorr 

Er lkönigs Töchter am düsrern On(' 

"Mein  Sohn, nıein Sohn, ich sdı es genau: 

Es 'iL heintn d ie al ren Weiden so grau . .. 

" k h  l i dx· d ic lı . nıiclı reizr d(· ine schöne Gesralr; 

Und bisr du nichr w i l l ig . so brauch ich Gewa l r . " 

" Meın Varer. nıei n  Vat('f, jerzr fassr er ın iclı an!  

E rl kiin ig hat m i r ei n Leid geran! " 

Dem Varer graust"ts. er reiter geschw i ııd, 
E r  h�ilı i n Armen des achztnde Ki nd, 
Erreiclır den H of mit M ü  he und N or: 
In seinen A rnıc:n das K i nci war wr. 

Ara l nr ermission 

BÜYÜK DÜO G R A N D  DUO ( I I.J93 J 
Müzik M usic Lou Harrison - Keman ve Piyano için Büyük Düo 
Grand Duo for V io l in  and Piano: Prelllde-StallljJede-A Romtel-Po/ka 

Koreografı Choreography: Mark Morris 
Işık L iglır ing :  Michael Chybowski 

Giysi Cosrumes: Susan Ruddie 

JOE BOWIE, CHARLTON BOYD, RUTH DAVIDSON, TINA FEHLANDT. 
DAN JOYCE, VICTORIA LUNDELL, MARIAN NE MOORE, RACHEL MURRAY, 

JUNE OMURA. KRAIG PATTERSON, MIREILLE RADWAN-DANA, 
GUILLERMO RESTO, WI LLIAM WAGNER, M EGAN WILLIAMS 

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon Atarürk Cu l nıral Cenrre, Grand H a l l  

1 3 .6. 1 996, 1 9.00 7 .00 pm - 1 4.6. 1 996, 2 1 .30 9.30 pm 

• Mark Morris Dance Group was 

formed in 1 980 and gave its first 

concert in New York City that year. I n  

acid i r i ton t o  touring widely, the Dance 

Group has been the subject of relevision 

speeials for PBS " Danee in Ameriea" 

series and London Weekenel Television's 

"South Bank Show" .  From 1 988 to 

1 99 1 ,  the Danee Group was the 

residem company of the Theatre Royal 

de la Monnaie in B russels, Belgium.  

The Dance Group has recently 

eomplered rwo fi l m  proıects, a 

collaborarion with eell ist  Yo-Yo Ma 

using ) .S.  Bach's "Thi rd Su i re for 

Unaecompanied Cello" and a fil m  

version o f  Henry Purce l l 's " D i  d o  and 

Aeneas" .  

• Lansing, Michigan'da doğan JOE 
BOWIE, Brown Üniversitesi'ne 
devam ederken dansa başladı. Ingiliz 
ve Amerikan Edebiyatı bölümlerinden 
başarı ödülüyle mezun olduktan 
sonra New York'a yerleşti; Mark 
Morris i le Belçika'ya gitmeden önce 
Robert Wilson ve Ulysses Deve'un 
yapıtlarında, iki yıl süreyle de Paul 
Taylor Dans Topluluğu'nda dans etti. 

• JOE BOW I E ,  born i n  Lansing, 

Michigan, began danei ng w h i le 

attending Brown U niversity .  After 

graduaring with honours in English 

and American Li terature, he moved to 

New York and performed in the works 

of Robert W i lson , U l ysses Dave, and 

daneeel w i th The Paul Taylor Dance 

Company for rwo years before going to 

Belgi u m  with Mark Morris. 

• New Jersey'de doğan 
CHARL TON BOYD, oradaki i nner 
City Ensemble & Dance Company'de 
eğitim gördü ve gösteri lere katıldı. 
Ju i l l iard Okulu'ndan mezun olduktan 
sonra Limon Dans Topluluğu'nda ve 
"The Ebony Games" müzikalinde 
dans etti. Jose Limon Tekniği videosu 
b irinci kaseti i le başka müzik 
videolarında yer aldı. 

• CHARLTON BOYD was born i n  

New Jersey where h e  srud ied and 

performed w ith I nner C i ry Ensemble 

Thearre & Danee Company. He i s a 



graduare of the J u i l l iard School and has 

danced wirh the Limon Dance 

Company and in rhe m usical "The 

Ebony Games" .  He appears in the Jose 

Limon Technique Video, Volume 1 ,  

and other m usic videos. 

• New York doğumlu olan RUTH 
DAVIDSON, Gösteri Sanatları 
Lisesi 'nde dans eğitimi gördü ve 
Helen Tamiris Ödülü'nü kazandı. 
Purchase'deki Suny Koleji'den 
diploma aldıktan sonra Hannah Kahn 
Dans Topluluğu'nda profesyonel 
kariyerine başladı. Daha sonra Don 
Redlich Dans Topluluğu'na katı ldı ve 
dans hocası Hanya Holm i le çalıştı. 
Hanya Holm'un kariyeri üzerine 
yapılan "Hanya: Bir Dans Öncüsünün 
Portresi" adlı fı lmde dans etti. 
1 979'den beri Jocelyn Lorenz i le 
sürekli eğitim gören Ruth Davidson 
1 980'de Mark Morris Dans Grubu'na 
katıldı .  

• R UTH DAVIDSON, a native New 

Yorker, began serious dance train i ng 

ar the High School of Perform i ng Ares 

where she received the covered Helen 

Tam iris Award. Afrer arrain i ng her 

B . F . A  from Suny College ar Purchase, 

she began her professional career wirh 

the Hannah Khan Dance Company. 

She larer joi ned the Don Redlich 

Dance Company where she alsa had 

the honour of working wir  h dance 

master Hanya Holm .  She appeared i n  

"Han ya: Porrrair of a Dan ce Pioneer", 

a biographical fi l m  on the career of 

Ms. Holm.  Rurh Davidson has been 

w i rh the Mark Morris Dance Group 

s i nce 1 980. S he has consistenrly 

studied w ith Jocelyn Larenz si nce 

1 979 

• Wilmington, Delaware'de yetişen 
TINA FEHLANDT, Mark Morris Dans 
Grub'un kurulduğu 1 980 yılından beri 
topluluğun üyesidir. Kanada Repertuar 
Dans Topluluğu, Boston Konser Dans 
Topluluğu, New York Üniversitesi 
Tisch Sanat Okulu, Minnesota 
Universitesi ve San Francisco 
Balesi'nde Mark Morris'in yapıtlarını 
sahneledi, Boston Balesi i le Amerikan 
Bale Tiyatrosu'nda onun yardımcılığın ı  
yaptı. Tina Fehlandt White Oak Dance 
Project'te de dans etti. 

1 88 
• TINA FEHLANDT grew up i n  

W i l m i ngron,  Delaware. She has been a 

member of rhe Mark Morris G roup 

si nce i rs i nceprion in  1 980.  She has 

sraged Mr.  Morris' work on R epenory 

Dance Company of Canacla, Concen 

Dance Company of Bosro n ,  New York 

U n i vers i ty  Tisch School of the Ares, 

U n i vers i ty  of Minnesota, San Francisco 

Baller and assisteel h i m  on his work 

w i th the Bosron Baller anel American 

Bal ler Thearre. Tina Fehlanclt has alsa 

appeared wirh rhe White Oak Dance 

Project. 

• Dover'l ı  (New Jersey) olan SHA WN 
GANNON, Lee Theodore'un 
Amerikan Dans Makinası, Nina 
Wiener Dans Topluluğu, Mark 
Dendy'n in Dendy Dans, Laura Dean 
Dançıları ve Müzisyenleri ve Jane 
Comfort ve Topluluğu'nda dans etti. 

• SHA WN GANNON is from Dover. 

New Jersey. H e  has daneeel w i r h  Lee 

Theodore's American Dance Machine,  

the N i na W iener Dance Company, 

Mark Dencly's Dendy Dance, Laura 

Dean Daneers anel Musicians, anel Jane 

Comfon and Company. 

• Staurt'ta (Virginia) doğan DAN 
JOYCE, dans eğitimi gördüğü Kuzey 
Carol ina Sanat Okulu'ndan 1 983'de 
mezun oldu. Önce, bir mevsim 
Maryland Dans Tiyatrosu'nda dans 
ettikten sonra, dört yıl çalıştığı Boston 
Konser Dans Topluluğu'na katı ld ı .  
1 988'de Mark Morris Dans Grubu 
üyesi oldu. 

• DAN JOYCE, from Stau n,  Virg i n ia ,  

began his  professional ciance rrai n i ng ar  

the Non h Carolina School of the Ares, 

where he receivecl h is  B . F . A  degree i n  

1 98 3 .  H e  danced for a season with rhe 

Marylancl Dance Theatre before j o i n i ng 

Concerr Dance Company of Bosron for 

four years. He joi ned rhe Mark Morris 

Dance Group in 1 988.  

• Berkeley, Cal ifornia'da doğan 
VICTORIA LUNDELL, daha sonra 
Detroit'e yerleşerek Rose Marie 
Floyd ve Dolores All ison i le dans 
eğitimi gördü. Profesyonel olarak 
Harbinger Dans Topluluğu ve, konuk 
sanatçı olarak da, Meks iko kentinde 

Utopia Dans Tiyatrosu'nda dans etti 
ve 1 989'da Michigan Üniversitesi dans 
bölümünden mezun oldu. Parsons 
Dans Topluluğu'nda dört yıl 
çal ıştıktan sonra 1 994'de Mark 
Morris Dans Grubu'na katı ld ı .  
Victoria Lundell, kendisine sürekli 
esin kaynağı olan David Matiano'ya 
çokşey borçludur. 

• V ICTOR I A  L U N DELL was born i n  

Berkelcy, C a l  i fiırn ia t h e  n moved w 
Derro i r  whnt: she !>t udieJ danct: w i r h  

R ose Ma rit: floyd a n d  Dolort:s A l l i son .  

She  danct:d professiona l l y  wi r l ı  

H arb i nger Dance Compan y , guesu·d 

w i r h  U ropia  Danct: Tlıearre i n  Mex ico 

Ci ry , and rhe n  complued her B . I ' . A .  

i n  ciance from the U n i vers i t y  of 

M i ch igan i n  1 9H9. For f( ıur years ,he 

danecd w i r h  The Parsons Danct 

Company, and has lx·cn dan e i ng wi rh  

the Mark M orris Dann· G roup s i  nce 

1 994. Vicwria  g i ves specia l r lıan ks ro 
David Mar iano , who is a conr i n ucl 

source of i nsp i rar ion . 

• Chapel Hi l l 'de (Kuzey Carolina) 
doğan MARIANNE MOORE. Kuzey 
Carol ina Sanat Okulu'nda dans 
eğitimi gördü. White Oak Dance 
Project'te de dans etti. 

• M A R I A N N E  M OO R E  was born i n  

Clıapel ! I i l i ,  N orrh Carol ina ,  and 

srud ied dance ar Norrh Carol i na School 

of the A res.  She has a lso danecd w i r  h 

the W h i te Oak Danct: ProjccL 

• Dans eğitimine Vancouver'de 
(Kanada) başlayan RACHEL 
MURRA Y. S imon Fraser 
Üniversitesi'nden mezun oldu. 
Honolulu'da Betty Jones'un Dances 
W e Dance Topluluğu ve New 
York'ta Senta Driver'in Harry 
topluluğunda dans etti. 1 988'de Mark 
Morris Dans Grubu'na katı ldı .  

• R AC I- I E L  M U R R AY began hn 

dance rrai n i ng in Vancouver, B .C .  ar 

Si mon Fraser U n ivers i ty .  She rhen 

wcnr on ro perform w i r h  Berry J ones ·  

Dances W e Dance Company i n  

Honolulu a n d  i n  Sema Driver's 

" H arry" in New York C i ry .  Shc ıoined 

the Mark Morris Dance G roup 

i n  1 98H. 



• i lk dans eğitimine Alabama 
Üniversitesi'nde (Birmingham/ABD) 
başlayan JUNE OMURA daha sonra 
Barnard Kolej i 'ne devam etti ve 
1 986'de, dans ve ingil izce dallarından 
üstün başarıyla mezun oldu. New 
York'ta Kenneth King. Sally Si lvers, 
R ichard Bul!, Peter Healey ve 
Hannah Kahn ile çal ıştıktan sonra 
1 988'de Mark Morris Dans Grubu'na 
katı ld ı .  

• J U N E  O M U R A  rtet· i ved her earl y 

dance rrai n i ng ar rhe U n i vers i ty ol 

A la bama i n  B i rm i ngham and r hen 

a t t('nded Barııard College. grad uar i ng 

i n  1 9H6 w i r h honours i n  dance and 

En  g l  i s h .  Sh e has danced ! o r  Mark 

M orris s i nce 1 ')ilH,  prev ious ly 

perf o rm i ng i n New York w i rh Kennerh 

K i ng ,  Sa l l y  S i l vers, R ichard Bul ! ,  Peter 

H ealt:y and Hannah Ka l ın .  

• Trenton'da (New Jersey) doğan 
KRAiG PATTERSON. Ju i l l iard 
Okulu'ndan 1 986'da mezun oldu ve 
! 987'de Mark Morris Dans Grubu'na 
katı ldı .  

• K R A I G  PATT E R SO N ,  Trenron ,  

New jerst:y .  rı.:c('i ved h i s  B . F . A .  i n  

I ')H6 from th(' j u i l l iard Schoo l and 

lxgan dane i ng w i ı: h  ı:hc M ark Morris 

Dancı.: G roup i n  I ')H 7 .  
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• M I REILLE RADWAN-DANA 
"Altı Büyükbaba bu dünya yüzüne, 
heps in in  de mutlu o lduğu birçok 
şey koydu .  Her küçük şey bir 
nedenle gönderi ld i  ve, bu şey iç inde 
de mutluluk ve mutlu etme gücü 
olması gerekl i .  Otların b irb ir ler ine 
mutlu yüzler in i  gösterdikleri g ib i ,  
dünyan ın  Büyükbaları n ı n  arzularına 
uyarak biz de öyle yapmal ıyız." 
(Black Elk) 

• "The Six Grandfarhers have placed i n  

r h i s  world many rh ings, a l l  of which 

should be happy. Every l i rcle rh ing is  

senr  for somerh i ng , and in rhar  r h i ng 

r here should be happiness anel rhe 

power ro make happy. Like rhe grasses 

show i ng reneler faces ro each other, rhus 

we should do, for this  was rhe wish of 

rhe G randfarhers of rhe wor ld . "  

( B lack E l k )  

• GUiLLERMO RESTO Mark Morris 
ile beraber dans ediyor. 

• G U I LLE R MO R ESTO daııces wirh 

M ark Morris .  

• Larchmont' lu  (New York) olan ve 
Martha Graham Dans Okulu'nda 
eğitim gören WILLIAM WAGN ER, 
Purchase'deki New York EyaJet 
Üniversitesi I ngilizce bölümünden 

mezun oldu. Mark Morris Dans 
Grubu'na 1 988'de katı ldı. 

• WILLIAM W AGNE R  i s  from 

Larchmonr, New York. He srucliecl ar 

rhe Mardıa Graham School of Dance 

anel is an English graduare from the 

Srare U n iversity of New York ar 

Purchase. He joi ned rhe Mark Morris 

Dan ce Groupe in 1 988.  

• Hem Los Angeles (California) , hem 
de Toronto'lu (Kanada) olan MEGAN 
WiLLIAMS, Ju i l l iard Okulu'ndan 
mezun oldu; Ohad Naharin, 
Glenn/Lund/Dance ve Mark Haim gibi 
dansçıyla çalıştı. 1 988'den beri Mark 
Morris Dans Grubu üyesi olan Megan 
Will iams, New York'ta düzenli olarak 
ders vermektedir. 

• MEGAN WILLIAMS hails from Los 

Angeles, Cal i fornia and Toronro, 

Canada. She is a B . F. A .  graduare of t he 

Jui l l iard School and has daneeel wirh 

Ohad Naharin ,  Glenn/Lund/Dance and 

Mark Haim, among orhers. She has 

been a member of the Mark Morris 

Dance Group si nce 1 988 and reaches 

regularly i n  New York. 

• Kuzey Carolina Sanat Okulu 
mezunu olan JULIE WORDEN, 
Chicago'lu koreograflar Bob Eisen, 
Jan Erkert ve Sheldon B. Smith ile 
dans etti. 

• J ULIE WORDEN ,  graduare of the 

Norrh Carol ina School of the Arrs has 

daneeel w i r h  Chicago choreographers 

Bob E isen, Jan Erkert and Sheldon 

B. Smith.  
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MARK MORRiS DANS GRU BU ÇALIŞANLARI 

MARK MORRIS DANCE GROUP ST AFF 

Teknik Müdür johan Hencken.r, Techn ical Direcror 

Geliştirme Müdürü Michctel O.r.ru, Development Direcror 

Idari Yönetici Eva NichoiJ , Execut i ve AJ min isrraror 

Mali Yönetici Lynn \flichern, Fiscal Ad m i n i s t ratOr 
Işık Sorumlusu M ichcte! Chybou'Jki, Light ing Supervisnr 

Müzik Yönetmeni Lirıda Dou ·de/1, Music Di renor 

Gardrob Sorumlusu Smttn l?!lddie, Wardrop Supcrvisor 

Idari Yardımcı LeJ!ey Ben·on, Adııı in istrat i ve Assistant 

Hukuk Danışmanı Mark S elinger ( Kaye. Scholer. Piem�<m. /lay & 1-/cnhlhr), Le�al Couı ısl'l 
Ortopedist David S. WeiJJ , M. D., Orr hopaed ist 

Muhasebeci Kathryn L11ndq11iJt, CPA,  Accountant 

Maxine Morris ve Tanrı sayesinde. Than ks to Max ine Morris and god. 

Çal ışmaya kendi lerini adamaları, destekleri ve sonsuz katkı larından dolayı bütün dansçılara en derin teşekkürler. 
Si nceresr rhanks co all  rhe daneers for their ded icarion, support and i nca l cu lable conr r ihu r ion w che works. 

Ek parasal katkı aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan sağlanmıştır. 
Addi r ional funding has been receivecl from the 

AT&T Foundation, Mary F l ag le r  Cary Charitable Trust ,  Consol idated Ed ison , Cowles Char i r able Trusr. Dance I ne ,  

Dover Fund, Eleanor Naylor Dana Chari table Trust, T h e  F a n  Fox and Les l ie R Samuels Fou ndat ion I ne . ,  

Fund for A . S .  Arcists,  Howard G i lman Foundation, Harkness Fou ndat i on for Dance, Syd ney & Francis  Lewis  Foundar ioo ,  

Meer che Composer, Andrew W .  Melloıı Fouııclarioıı , J oyce Merrz-G i l ınore Foundat ion ,  

National Dance Resicleney Programme - a grant programme underwritten by che Pew Charirable Trusrs and ad m i n i s r rated at  

the New York Foundation for the Ares, Ph i l ip  Morris Companies I ne . ,  The Shuberr Foundat ion ,  Ine . ,  Li l a  Wal lace- Reader·s 

Digest Fund and the Friends of the Mark Morris Dance G roup.  

Mark Morris Dans Grubu aşağıdaki kuruluşlardan ek destek almaktadır. 
The Mark Morris  Dance Group receives adel i r i ona l supporr from 

Bankers Trust Foundation, Ph i l i p  Morris Compan ies I n e . ,  

Times Mi rror and Time Warner through eınployee march i ng conr r i bur ions programıııes. 
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MEH MET SANDER DANS TOPLULUGU 

MEHMET SANDER DANCE COMPANY 

BRITISH AI RWAYS 
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TEK BOŞLUK SINGLE SPACE ( 1 ')92) 
Koreografı ve sahne tasarımı Clıoreog raplwr and ser concepr ion :  M EHMET SAN DER 

Iş ık tasarımı Lighr des ign :  HAROLD NICHOLS 
Dansçı Perfornıer: MEH MET SANDER 

IÇ BOŞLUK I N N E R  SPACE 1 1 ')')2) 
Koreografi ve sahne tasarımı Choreographer and ser concepr i o n :  MEH MET SANDER 

Iş ık  tasarımı Ligl ır  des ign :  HAROLD N ICHOLS 
Dekor yapımı Set E ng i neer i ng : ALAN PANOVICH ve and XANE EVANS 

Dansçılar Perfornıtrs: 

LUCIANNE AQUINO - ALAN PANOVICH - MEHMET SANDER 

SERT TAHTA BOA R D  STI FF ( ! ') ') !  J 
Koreografi ve sahne tasarımı Clıoreographer and ser conceprion:  MEH MET SANDER 

Işık tasarımı Lighr  des i g n :  HAROLD N I CHOLS 
Dansçılar Pc:rfornıers: 

LUCIANNE AQU INO - ALAN PANOVICH 
MEHMET SANDER - DIANE TAKAMINE 

Ara 1 n r ernı iss ion 

HAREKETIN BAŞLANGlCI  IN l T I  ATI ON OF MO V E M E N T  ( 1 992) 
Koreografı C :horeograplıer: M EHM ET SANDER 
Işık tasarımı Lighr des i g n :  HAROLD N I CHOLS 

Dansçılar Perforıners: 

LUCIAN NE AQUI NO - ALLEN MOON - ALAN PANOVICH 
MEH MET SANDER - DIANE TAKAM I N E  

D I R E K  POLE 1 1 9')3)  
Koreografi Choreographer: MEHMET SANDER 
Işık tasarımı Lighr  des i g n :  HAROLD N I CHOLS 

Dansçılar Pcrfornıers: 

LUCIANNE AQUINO - ALAN PANOVICH - DIANE TAKAMINE 

M E HM ET SANDER 
DANS TOPLULUGU 

MEHMET SANDER 
DANCE COMPANY 

• MEHMET SANDER 1 967'de 
Istanbul'da doğdu ve dansa 1 984'de 
Geyvan MCMi llen i le aynı kentte 
başladı. Eğitimi daha sonra Londra 
Çağdaş Dans Okulu, Cal Eyalet 
Üniversitesi (Long Beach), Harvard 
Üniversitesi ve Amerikan Dans 
Festival i 'nde sürdürdü. Mondrian, 
Kandinski, Malevich, John Cage, 
El lsworth Kelly, Louis Kahn, post
modern mimari ve fizikten esinlenen 
Mehmet Sanders' i n  dans alanında i lk  
etkilendiği sanatçı lar i se Merce 
Cunningham, Lucinda Chi lds, Jeff 
Slayton, El izabeth Streb ve Gloria 
Newman oldu. 
1 990 yı l ında Mehmet Sander Dans 
Topluluğu'nu kurdu ve gösterileri ile 
koreografı lari için Long Beach 
Sanatlar Kamu Kurumu 1 992/93 
Sanatçı Ödülü, toplu luğun gösterideki 
olağanüstü başarıs ından dolayı 1 992 
Lester Horton Dans Ödülü, 
sanatçının gösterideki olağanüstü 
başarısından dolayı 1 993 Lester 
Horton Dans Ödülü'nün yan ıs ıra 
b irçok ödül aldı . Mehmet Sander'in 
koreografı leri ABD'nin batı 
kıyısındaki Sushi Galeri (San Diego), 
H ighways (Santa Monica), Saddleback 
Cemaat Koleji (M ission Viego), 
Çağdaş Sanat Müzesi, Los Angeles 
Çağdaş Sergileri, 1 993 Los Angeles 
Festivali, Japon Amerikan Tiyatrosu 
ve Alaska Gösteri Sanatları Merkezi 
(Anchorage) gibi birçok mekanda 
sahnelendi. Mehmet Sander Dans 
Topluluğu merkezi Los Angeles'de 
bulunan ve 1 994 UCLA Gösteri 
Sanatları Merkezi Dans Serisi'ne dahil 
edilen i lk  topluluk oldu. 
Mehmet Sander ve Topluluğu 
Avrupa'da Hol landa Dans Festivali, 
Avrupa'da Yeni Hareketler Festivali 
( lskoçya), lCA Canlı Sanata Ulusal 
Bakış (Ingi ltere), Belçika'da Antwerp 
ve Klapstuk Festival leri, Münih Dans 
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KONTROLLU BOŞLUK 1 SONSUZ BOŞLUK 

CONTROLLED SPACE 1 INFI NITE SPACE ( 1 994) 

Koreografı Choreographer: MEHMET SANDER 
Işık tasarımı Lighr des ign:  HAROLD NICHOLS 

Dansçılar Performers: 

SCOTT ABRAHAM - LUCIANNE AQUINO - ALLEN MOON 
ALAN PANOVICH - MEHMET SANDER - DIANE TAKAMINE 

Özel teşekkür Special rhan k  you ro: SEZGIN SANDER 
Teşekkür Thank you ro: ERGIN SANDER - SEHER SANDER - GEYYAN McMILLEN 

Bu program HAROLD NICHOLS'a ithaf edilmiştir. 
This programme is dedicared to H A ROLD NICOLS 

Teknik Müdür Technichal Direcror: JENNIFER BOGGS 
Idari Yardımcı Adminisrrarive Assisranr :  CASEY CARNEY 

Temsilci Booking Represenrarion: DARLENE NEEL PRODUCTIONS 
3608 Mu lr iview Drive, 

Los Angeles, CA 90068- 1 224 

9.7. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu, 1 9.00 
Ararürk Culrure Cenrre, Grand Hal l , 7 .00 pm 

Festival i ,  Saizburg Festivali, Belluard 
Bollwerk Ulus lararası Festivali 
( l sviçre) gibi birçok etkinl iğe katı ldı .  
Topluluk 1 996 Sonbaharında 
Kopenhag'a turne yapacak ve sonra 
da, yeni bir yapıt ısmarlayan Klapstuk 
Festivali için Belçika'ya gidecektir. 
Toplu luk ayrıca, baharda Yeni 
Hareketler Festivali tarafından 
yaratıc ı l ık konusunun işleneceği özel 
b ir proje iç in i ki haftalığına Glascow'a 
davet edi ld i .  Gelecek mevsim "Iç 
Boşluk" adlı yapıtını Joffrey BalJet'de 
sahnelemek üzere davet edilen 
Mehmet Sander'e ayrıca Los 
Angeles' l i  iki topluluk tarafından yeni 
yapıtlar s ipariş edi ldi .  

• M E H M ET SA N DE R was born i n  

1 96 7  i n  l s ranbu l ,  Turkey where he 

began his dane ing career i n  1 9H4 wi rh 

Geyvan McM i l len .  He conr i n ued h is  

s rud ies ar  Lundon Cunremporary Dance 

Schoo l ,  Cal Srare U n i vers i t y ,  Long 

Beach ,  H arvard U n i vcrsi ry and rhe 

A merican Dance Fest iva l .  He d raws 

i nspi rar ion from Mond rian , Kand insky ,  

Malev i ch , John Cage, E l lsworrh Kel l y ,  

Lou i s  Kahn ,  pusr modern arclı i recr ure 

and physics ,  and acknow ledges ıvlerce 

C u n n i ng haın ,  Lucinda Chi lds , Jeff 

S layro n ,  E l i zabet h  Srreb a n d  G loria 

Newınan as his ear ly  i n f luences. 

He fou nded Meh met Sander Dame 

Company i n  1 990. H e  has received 

n umerous awards for h i s  performances 

and choregraphy i nc i uel i ng r he 

1 992/93 Lung Beach Publ ic 

Corporat ion For r he Arrs 1 ndiv idual  

A rrisr G ram, rhe 1 992 Lesrer H orton 

Dance Award for Oursrancl i ng 

Achievemenr in Performance/Com pany 

and r he 1 99 .) Lesrer Hnrron Dance 

A ward for Outstand i ng Ach ievemenr 

in for Performance/ l nd iv i c lua l .  Mehmet 

Sander's choreography has been 

presenred ar ven ues r h rııughour r hc 

wesrern US i nc i uel i ng Sushi  Gal lery in  

San  Diego, H ighways i n  Sanra Mon ica, 

Sadd leback Com m u n i r y  Col l ege in 

M issinn Viejo, M useunı of 

Cunreın porary Ar r ,  Los A ngeles 

Conrenı porary Exh ib i r ions, l 99 .1 Los 

A ngeles Fesr iva l ,  J apan A merican 

Thearre, and rhe A l aska Cenrre for rhe 

Perform i ng A rrs i n  Anchurage. 

Mehmet Sander Dance Company is rhe 

only Los A nge les based ciance company 



rhar was i ncorporared inro rhe 1 994 
UCLA Cenrre for rhe Performing Arrs 

Dance Series. 

Mehmet Sander and his Company have 

perfiırmed in Europe, appearing at 

various fesrivals inci uel ing the Hol land 

Dance Festival ( Nerherlands), New 

Moves Across Eu rope Festival 

( Scor land), lCA National Review of Li ve 

A rt ( E ngland), Anr werp Festival and 

Klapstuk Festival ( Belgium),  Munich 

Dans Festival (Gernıany), Salzburg 

Festival ( Austria) and the Belluard 

Bollwerk International Festival 

ı Swırzerland ). Nexr season in the aunın 

rhe company wi l l  tour to Copenlıagen 

and w i l l re turn to Belgiunı where the 

K lapsr uk  Festival has comm issioned a 

new company work. In spring, rhe New 

Movr·s has invi red the company for a 

spec ial innovarive project for rwo weeks 

in Glascow which focuses on the 

creative process. Nexr season,  Mehmet 

Sander has been askecl ro ser one of his 

company works ( l nner Space) on The 

.Joffrey Baller and rwo Los Angeles area 

presenrers have cnmnıissioned new 

works . 

• SCOTT ABRAHAM Los Angeles'de 
doğdu ve Huntington Beach, 
California'da büyüdü. Santa Cruz'daki 
California Üniversitesi'nde tiyatro 
eğitimi gördü. 1 993'de Mehmet 
Sander Dans Topluluğu'na katı lmadan 
önce uzun süre aktörlük yaptı. 

• SCOTT A B R A H AM was born in 

Los Angeles and rai sed in Humington 

13eaclı, Cal i fornia. H t· sruclied d rama ar 

1 9 3  
the U ni vers i ty of Cal i fornia, Sanra 

Cruz. He acrecl for several years before 

jo in ing the Mehmet Saneler Dance 

Company in 1 993 . 

• LUCIANN E  AQUI NO, Long 
Beach'deki Cal ifornia EyaJet 
Üniversitesi dans bölümünden mezun 
oldu. Ayrıca çağdaş ballet, akrobası ve 
etnik dans konusunda eğitim gördü. 
1 99 1 'de topluluğa katı ld ı .  

• LUC I ANNE AQUINO is a gracluare 

of Cal i fornia State U nivers ity at Long 

Beach where she receivecl her B . F . A .  i n  

clance. H e r  movemenr t ra i n i ng also 

i ncl ucles modern bal let,  acrobatics anel 

ethnic clance. Slıe joi ned the Company 

i n  1 99 1 . 

• ALLEN MOON, topluluğa katı lan 
en son dansçıdır. 

• ALLEN MOON is the recent clancer 

ro jo in  rhe Company. 

• ALAN PANOVICH, Mehmet 
Sander Dans Topluluğu'nun i lk  
üyelerindendir. 1 98 1 'den beri, Laguna 
Beach'deki (California) BalJet Pacifıca 
dahil birçok dans topluluğuyla 
çal ışm ıştır. 

• ALA N  PANOVICH is  an original 

member of rhe Mehmet Sander Dance 

Company. He has been affıl iated w i th 

various ciance companies s ince 1 98 1 ,  
inc iuel i ng Baller Pac i fica i n  Laguna 

Beach, Cal i fornia. 

• DIANE TAKAMI N E  j imnastik 
eğitimi gördü ve 1 993'de Mehmet 
Sander Dans Topluluğu'na katı ld ı .  I ki 
çocuk sahibidir. 

• D I  A N E  T AKAMINE has a 

backgrouncl i n  gymnastics.  She joi necl 

rhe Mehmet Saneler Dance Company i n  

1 993 .  She has two chi lclren . 

• Teknik  Müdür ve be kar beyaz 
kadın olan JENNIFER BOGGS sigara 
içmeyi, uzun saatler çalışmayı, seyahat 
ve dans etmeyi, ağır eşyaları 
kaldırmayı sever. Yetiştirmek üzere, 
yetenekli ve avangard gösteri 
sanatçı ların ı  arayıp, bulur. Bu arada, 
Hol lywood' lu  film yapınıcıianna 
bedenini  satmayı sürdürecektir. Onu 
bu azaptan kurtarın. Jennifer Boggs. 
ölmüş olan Reza Abdoh'un ış ık 
tasarımcıs ı olarak Avrupa ve 
Amerika'da çok seyahat etmiştir. 

• J ENNIFER BOGGS, Technical 

Di recror, is a SWF (single white 

female).  L ikes smok i ng ,  working long 

hours, rou r i ng, daneing anel l i fr i ng 

heavy objects. Seeks talenrecl avanr 

guard performance artisr ro enable. In 

rhe meanrime,  she w i l l  con t inue ro sel ! 

her bocly ro Hollywood fi l m  makers. 

Save her from rhis percl i t ion.  Ms.  Boggs 

has toureel E urope anel America 

exrensively as the l ight clesigner for rhe 

Iate Reza Abcloh. 
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DANS D A N C E  

MEH MET SANDER DANS TOPLU LUGU 

MEHMET SANDER DANCE COMPANY 
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TEK BOŞLUK S I NGLE SPACE ( 1 ')92! 
Koreografı ve sahne tasarımı Choreographer and set conception: MEHMET SANDER 

Işık tasarımı Light design: HAROLD NICHOLS 
Dansçı Performer: MEHMET SANDER 

IÇ BOŞLUK I NN E R  SPACE ( 1 992) 
Koreografı ve sahne tasarımı Choreographer and set concept ion: MEHMET SANDER 

Işık tasarımı Light design:  HAROLD NICHOLS 
Dekor yapımı Set E ngineering: ALAN PANOVICH ve and XANE EVANS 

Dansçılar Performers: 

LUCIANNE AQUINO - ALAN PANOVICH - MEHMET SANDER 

SERT TAHTA BOA R D  STI F F  1 I <J'J I !  
Koreografı ve sahne tasarımı Choreographer and set conception: MEHMET SANDER 

Işık tasarımı Light design:  HAROLD NICHOLS 
Dansçılar Performers: 

LUCIANNE AQUINO - ALAN PANOVICH 
MEHMET SANDER - DIANE TAKAMINE 

Ara l mermission 

HAREKETIN BAŞLANGICI I NITIATION OF MOYEMENT 1 l lJ lJ2) 
Koreografı Choreographer: MEHMET SANDER 
Işık tasarımı Light design:  HAROLD NICHOLS 

Dansçılar Performers: 

LUCIANNE AQUINO - ALLEN MOON - ALAN PANOVICH 
MEHMET SANDER - DIANE TAKAMINE 

DIREK POLE 1 1 993 ) 
Koreografi Choreographer: MEHMET SANDER 
Işık tasarımı Light design: HAROLD NICHOLS 

Dansçılar Performers: 

LUCIANNE AQUINO - ALAN PANOVICH - DIANE TAKAMINE 

KONTROLLU BOŞLUK 1 SONSUZ BOŞLUK 
CONTROLLED SPACE / I NF I N I TE  SPACE 1 I ')<J.n 

Koreografı Choreographer: MEHMET SANDER 
Işık tasarımı Light design: HAROLD NICHOLS 

Dansçılar Performers: 

SCOTT ABRAHAM - LUCIANNE AQUINO - ALLEN MOON 
ALAN PANOVICH - MEHMET SANDER - DIANE TAKAMINE 

Özel teşekkür Specia l  thank you to: SEZGIN SANDER 
Teşekkür Thank you to: ERGIN SANDER - SEHER SANDER - GEYVAN MCMILLEN 

Bu program HAROLD NICHOLS'a ithaf edilmiştir. 
This programme is dedicated to HA ROLD NIC HOLS 

Teknik Müdür Technichal Director JENNIFER BOGGS 
Idari Yardımcı Administrative Assisram: CASEY CARNEY 

Temsilci Booking Represemation: DARLENE NEEL PRODUCTIONS 
3608 Mult iview Drive, 

los Angeles, CA 90068- 1 2 24 

1 0.7. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu. 1 9.00 
Atatürk Culnıre Cemre, Grand Hall ,  7 .00 pm 
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G E N Ç  SOLiSTLER DiZiSi  Y O U N G  SOLOI STS S E R I ES 

ll 
Katkt!artndan dolayt BP PETROLLERİ A.Ş. ne teşekkiir eder-iz. 1 \\'le are grate/nl to BP PETIWLLEJ<i A .Ş. Joı· tbeir ' ""tribnll,m. 

iSTANBUL ÜNiVERSiTESi 
DEVLET KONSERVATUARI ÖGRENCi ORKESTRASI 

İSTANBUL UNIVERSITY ST ATE CONSERV ATOI RE 
STUDENT ORCHESTRA 

RAM IZ MELIK ASLANOV, şef conductor 

NILGÜN YÜKSEL, keman violin 

SEVIL ULUCAN, keman viol in 

NEYIRE DENIZ SARIER, piyano piano 

BÜLENT KÜLEKÇI. tenor 

Fe/ix Mende/ssohn ( 1 809- 7 84 7) 

Fingal Mağarası Uvertürü, Op.26 Fingal's Cave Overcure, Op.26 

A llegro moderato 

johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750) 

2 Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Minör, BWV 1 043 
Concerto for 2 Violins and Scrings in D Minor, BWV 1043 

Vivace · Largo ma non tarıto · A llegro 

Giuseppe Verdi ( 1 8 7 3 - 1 90 1 )  

Rigoletto Operası'ndan Dük'ün Aryası "Questa o quella '' Duke's Aria from R igoletto 

Gaetano Donizetti ( I  797 - 1 848) 

Aşk lksiri Operası'ndan Nemorino'un Aryası " Una furtiva lagrima " 

Nemorino's Aria from L'El is ir  d 'Amore 

Dmitry Borisovich Kabalevsky ( 1 904- 7 987) 

Piyano Konçertosu No.3, Op.SO Piano Concerco No. 3 ,  Op. 50 

A llegro mo !to · A ndan/e co rı moto · Pres to 

Ara lnrermission 

joharmes Brahms ( 1 833- 7 897) 

Senfoni No.2, Re Majör Op.73 Symphony No.2 in D Major, Op.7.3 

A !legro rıorı troppo · A dagio rıorı troppo-L'istes.ro tempo, ma grazio.ro 

· A flegretto grazioso (Q11cısi A ndarıtino}-Presto ma non aSJai · A llegro mn .rpirito 

25.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Atatürk Cu! tura! Cenrre, Concert Hal l .  7 .00 pm 

RAM I Z  M EL IK ASLANOY 

• Ramiz Melik Aslanov, Azerbaycan 
Devlet Konservatuarı'nı biti rdikten 
sonra Leningrad (bugünkü St. 
Petersburg) Devlet Konservatuarı'nda 
Prof. G rikunov i le şefl ik eğitimi  gördü. 
1 977-79 arasında Kahire Konservatuarı 
Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Bu 
orkestrayla birl ikte ltalya, Yugoslavya ve 
Berlin'e turne yaptı; 1 978'de lskoçya 
Müzik Festivali'nde büyük başarı kazandı .  
1 988-90 arasında I rak Ulusal 
Orkestrası 'n ın genel müzik 
d irektörlüğünü yaptı. 1 97 1  yı l ından beri 
yönetimindeki Devlet Radyo ve 
Televizyon Orkestrası i le Azerbaycan ve 
Rusya'daki diğer cumhuriyetlerde klasik 
müziğin yaygınlaşması için çalışan, halen 
Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nda 
opera hazırl ık s ın ıfı profesörü ve Devlet 
Oda Orkestrası şefi olan Aslanov ayrıca 
Almanya. Avusturya, ltalya gibi birçok 
Avrupa ülkesinde konserler yönetti. 
Azerbaycan, Rus ve batı l ı  besteciler i le 
çağdaş eserleri içeren geniş bir 
repertuara sahip olan Ramiz Mel ik 
Aslanov özell ikle Karayef, Şostakoviç, 
Prokofıef ve Brahms'ın bestelerinde 
uzman bir şeftir. 

• R A M IZ M ELi K ASLANOV, afrer 

graduating from the Azerba i jan S ra re 

Conservatoi re, srudied ardıesrral 

conducting w i dı Prof. Gri kunov ar rhe 

Len i ng raJ (St. Perersburg) Srare 

Consc:rvatoire. From 1 97 7  ro 1 ')7') he 

conclucred che Cai ro Conservaroi rL· 

Symphony Orchesrra w i c h  which h� 

roured i n  l caly,  Yugoslav ia , Berl i n  and 

gave very successful concerrs ar rhe 

Scocr ish Music Festival in 1 ')78 .  A; a 

guesc artist he has conducted conccrcs in  

Germany, A uscria, l ta ly  and i n  several 

European counrries .  He was rhe music 



din·cror of the I raq National Orchestra 

from ı )lHH ro ı )1)10. Si nce ı )17 ı he has 

heen the manager of the State Radio and 

1 9 7  
ı 9HR-R9 school year b y  Ayhan Turan 

and from 1 989 ro 1 994 by Erol E rdinç. 

S ince ı 994 i t  has worked w ith Ram i z  

Television Orchestra w i th which h e  works Melik Aslanov. The I. U. State 

Conservaroi re Srudenr Orchestra has 

given successful concerrs ar the Harbiye 

Muhsin Ernığrul Thearre, Istanbul 

University Faculry of Science, Cemal 

Reşit Rey Concerr Hall, Ararürk Culrural 

Centre and the Dalınabahçe Palace. 

egitimini l .ü. Devlet Konservatuarı 
Lise 1. s ınıfta Venyamin Varşavski i le 
sürdürmektedir. 

• Born i n  1 98 1  i n  Sumen, Bulgaria, 

Sevil U l ucan is srudying violin with 

Yenyarnin Varshawsky in rhe fi rsr class 

of lycee at rhe Istanbul University State 

Conservatoi re. 

i ntensively ro propagate classical music 

in Azı:-rhai jan as well as in the other 

regions. Ramiz Mel ik  Aslanov is a 

professor at the Azerbai jan Stare 

Conservaroi re i n the opera prepararory 

class as wı:- 1 1  as he i ng t he conducror of rhe 

S ra te Chambı:-r Orchı:-srra. H is reperroire 

includes amongst orhers works by 

Azerbai janian,  Russian, Western and 

cnnrı:-mporary composers. He ı:-specially 

prı:-fers works by Karayef. Shostakovich ,  

Prokoflt:v and Brah ms.  

r--------------1 N EYIRE DENIZ SARlER 

i .Ü. DEV LET KONSERVATUARI 
ÖGRENCI O RKESTRASI 

L U .  STATE CONSE R VATO l R E  

STU D E N T  O R C H EST R A  

• Konservatuar yüksek sınıf 
öğrenci lerinden oluşan ve 1 956'da 
kurulan I .B.  Konservatuan Öğrenci 
Orkestrası, ilk yı l larda Hulusi  Öktem, 
Ekrem Zeki Ün ve Ayhan Turan 
tarafı ndan çalıştınldı ve başarıl ı  
konserler verdi .  Konservatuann 
1 986'da Istanbul Üniversitesi'ne 
bağlanması i le yeniden oluşturulan 
orkestra, I.Ü. Devlet Konservatuan 
Öğrenci Orkestrası adını aldı . 
1 988-89 öğretim yı l ında Ayhan 
Turan, 1 989-90 öğretim yı l ından 
itibaren de Erol Erdinç tarafından 
yöneti len orkestra 1 994-95 öğretim 
yı l ı  başından beri şef Ramiz Mel ik 
Aslanev i le çalışmaktadır. Orkestra 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, 
l .ü .  Fen Fakültesi, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu, Atatürk Kültür 
Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı 'nda 
başarı l ı  konserler verdi. 

• The orchı:-sr ra ,  r he ını:-mbers of which 

are h igher levı:-1 srudenrs of r he 

conservaroire, was founded in ı 95 6  as 

t h ı:- I stanbul M unic ipa l i r y  Conservaro ire 

Srudenr Ürehescra and was r rai ned and 

conducred i n  i rs  early years by H u l usİ 

Ökrem , Ekrem Zeki Ün and Ayhan 

Turan.  In ı )lH6 rhe conservaroire was 

placed u nder the managemenr of rhe 

I stanbul U n ivers i ty  anel r he orchesrra 

renamed rhe Istanbul U n ivers i ty  State 

Conservaroire Student Orchestra. The 

orchestra was conducred during t he 

N I LGÜN YÜKSEL 

• 1 980 yıl ında dogan ve keman 
egitimine MSÜ Devlet 

Konservatuarı'nda Gülden Turalı i le 
başlayan Ni lgün Yüksel, halen eğitimini 
l .ü. Devlet Konservatuarı Lise 1 .  sın ıfta 
Yenyarnin Varşavski ile sürdürmektedir. 

• Born i n  ı 980, N i lgün Yüksel began 

her study of rhe viol in  wirh  Gülden 

Tural ı  ar the M i mar S i na n  U ni vers i ty  

Srare  Conservaroi re .  Ar rhe  moment she 

is s tudying v i o l i n  w i rh Venyam i n  

Varshawsky i n  rhe fırsr class o f  lycee ar 

rhe I. U. S ra re Conservaroire. 

SEVIL  ULUCAN 

• 1 98 1  yı l ında Bulgaristan' ın Şumnu 
kentinde doğna Sevil Ulucan, keman 

• 1 98 1  yıl ında dogan Neyire Deniz 
Sarıer, 1 988'de girdigi l .ü. Devlet 
Konservatuarı'ndaki egitimini  Zeynep 
Yurdakul (piyano) ve Duygu Ünal 
(teori) i le sürdürmektedi r. 
Konservatuar orta devre l l l .  s ın ıfta 
olan Sarıer, Lala Margul is' in piyano 
kurslarına da katı lmıştır. 

entereel rhe Istanbul Un iversity Srare 

Conservaroi re in 1 988 and is ar present 

continuing her stud ies wirh Zeynep 

Yurdakul (piano) and Duygu Ünal 

(rheory) i n  rhe third class of rhe midel le  

level . She has also followed rhe piano 

BÜLENT KÜLEKÇI 

• 1 97 1  yı l ında doğan Bülent Külekçi, 
1 99 1  'de l .ü. Devlet Konservatuarı'na 
girdi. Şan egitimini  halen Lisans 
V. sın ıfta Prof. Fidan Kassimova ile 
sürdüren Külekçi, konservatuar 
bünyesinde kurulmuş olan Sera Oda 
Müziği Topluluğu ve TRT Gençl ik 
Korosu üyesid ir. "Arşın Mal Alan" 
operetinde sahneye çıkmaktadır. 

entered the Istanbul Un iversity Srare 



Conservaroire in 1 99 1  and is at present 

studyi ng in the Master class fifrh level 

wirh Prof. Fidan Kassi mova. He is also 

a member of the Sera Chamber 

Ürehescra and the TR T Youth Chorus. 

He also performs i n  the operetta "Arşın 

Mal Alan".  

Mendelssohn: Uvertür 

Alman besteci Mendelssohn daha 
gençlik çağının başlangıcında Paris ve 
i sviçre'yi gezmiş, I 829 baharında 20 
yaşında, arkadaşı Kl ingemann i le gittiği 
I ngiltere ve lskoçya'nın doğal 
güzell iklerine hayran kalmıştı. Kraliçe 
Marie Stuart'ın taç giydiği şatoda No.3 
lskoç Senfonisi'nin başlangıcını 
bulduğunu söyleyen Mendelssohn, 
lskoçya'nın Izianda'ya bakan kuzeybatı 
kıyısındaki Hebrid takım adalarında da 
Hebridler ya da Fingal Mağarası adl ı  
uvertürün taslakların ı  hazırladı. 
Birl ikte gittikleri bu adalardan en 
küçüğü olan Staffa'daki Fingal Mağarası 
ikisini de etki lemişti. Kl ingemann 
şunları yazmıştı: "Sandalla ulaştığımız 
ve girişine kayalıklardan tırmandığımız 
mağara girişinde dalgalar şiddetle 
uğulduyordu. Böyle fantastik bir 
mağarayı giren yeşil sular başka bir 
yerde görülemez. Mağaranın taş 
sütunları bir orgu anımsatıyordu: 
Karanlıkta garip bir yankı 
duyuluyordu". Mendelssohn'un 7 
Ağustos 1 829 tarih inde, usta bir 
piyanist olan kızkardeşi Fanny'ye 
yolladığı mektupta da on ölçülük  bir 
nota yer alıyordu: "Hebridler' in benim 
üzerimde ne olağanüstü bir etki 
yaptığını aniayabilmen için, bana i lham 
vermiş olan doğanın yol açtığı eskizleri 
sana yolluyorum". Mendelssohn'un 
mağara içinde kaleme aldığı notalar 
uvertürün ilk on ölçüsüydü .. . 
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Mendelssohn'a dönüşte izlenimleri 
sorulduğunda, "Bu ancak müzikle 
anlatılabi l i r, sözle deği l . ." cevabını 
vermişti. Ancak yine de bu müzikle 
anlatım oldukça zaman almış, besteci 
uvertürünü 1 830-3 I kışını geçirdiği 
ltalya'da -Roma'da- tamamlayabilmişti. 
Mendelssohn I 830 yıl ında, yine de 
memnun kalmadığı uvertür hakkında 
şunları söylüyordu: "Tamamlanmış 
olarak kabul etmiyorum. Orta bölüm 
kötü: Deniz dalgaları, martılar ve 
balıklar yerine daha çok kontrpuan 
kokuyor ... " Eser ilk kez Londra'da 
1 4  Mayıs 1 832'de Thomas Attwood 
yönetiminde "Fingal Adaları" başlığıyla 
seslendirildi. Besteci, yine adeti olduğu 
üzere beş hafta sonra uvertürü 
yeniden elden geçirmiş, bazı 
değişiklikler yapmıştı. Wagner'in 
"Sahip olduğumuz en güzel müzik 
eserlerinden biri" olarak tanımladığı 
uvertür -Mendelssohn'un mağarada 
hazırladığı eskizle- 4/4'1ük ölçüde, 
romantik Si minör tonda, canlı 
tempoda viyola, viyolonsel ve 
fagotların sunduğu fıgür ile başlar. 
Mağaranın içini caniadıran bu gizemli 
fıgür gelişerek bir tema şeklinde, her 
tekrarında değişerek tüm esere 
egemen olur. Ikinci tema ise şarkı 
söyler (Cantabile) biçimde önce 
viyolonsellerle denizin hareketini 
yansıtır: Kemanların bir dalga oluşumu 
gibi çizdiği eşlikle bu canlı manzarada, 
şiirsel üslupta deniz kuşlarının ve 
rüzgarın sesi, üfleme çalgıların 
çağrısıyla güçlendiri lerek duyurulur. l i k  
temanın dönüşüyle okyanustaki 
yalnızlık tekrar belirir. Bunu izleyen 
gelişim ve ikinci temanın işlenişinden 
sonra kısa ve çok parlak bir Coda 
gelir; trompetlerin pianissimo başladığı 
ve çok uzun tuttuğu eşl ikte, birinci 
tema sanki dalgaların altında kaybolur. 
Bu arada flüt te ikinci temayı çok kısa 
anımsattıktan sonra uvertür, ş i irsel ve 
melankolik havada sona erer. 
(Süre 1 O') 

Bach: 2 Keman için Konçerto 

Bach Köthen'de Prens Leopold'un 
hizmetinde orkestra yöneticisi 
(Kapellmeister) olarak çalışırken 
1 7 1 7- 1 723 yı l ları arasında sekiz 
keman konçertosu yazmıştır. Aslında 
Bach'ın daha sonraki Leipzig kilise 

korosu yönetici l iği görevinde, 
müzikçi lerinin herhangi bir çalgıyla 
i lgilenmesine izin vermeyen 
amirlerine karş ın ,  Köthen 
prensliğinde koro bulunmaması önce 
bestecin in ve sonra da tüm 
müzikseverlerin yararına oldu: Bach 
böylece prensin sevdiği çalgı 
müziğin in  şaheserlerini bestelemek 
olanağını bulmuştu. Ayrıca 
Amsterdam'daki öğreniminden dönen 
genç Weimar prensi Johann Ernst'in 
buna katkısı büyüktür. Çünkü genç 
prens önceki yıl larda Amsterdam'da 
basılan Yivaldi, Marcello gibi ünlü 
ltalyan bestecilerin konçerto 
partisyonları n ı  1 7 1 3'de Weimar'da 
bulunan Bach'a geti rmiş, o da italyan 
sti l in i  dikkatle inceleyebilmiş, hatta 
bazı larını yeniden düzenlemişti . 
Albert Schweitzer'in bel i rtiğine göre 
Bach' ın  Köthen'de yazdığı keman 
konçertolarından ancak yarısı 
günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar da 
oğlu Phi l ipp Emanuel'den kalanlardır. 
Diğer oğlu Wilhelm Friedemann'da 
olanlar ise kaybolmuştur. 
Bach' ın tüm keman konçertoları 
arasında en çok sevi leni ve tanınanı ik i  
keman iç in alanıd ır: Orkestra 
partis in in piyano, ya da yaylı çalgılar 
dörtlüsü tarafından da rahatça 
çalmabilmesi halinde bi le güzel l iğini 
yitirmemesi nedeniyle eser, 
amatörler arasında da ilgi görmüştür. 
Bu konçertoda tek problem yalnızca 
iki, iyi keman ustası bulabilmektir. 
Çünkü kanon, ya da füg biçiminde 
gelişen solo partiler, bu birbirini 
izleyen dizi ler, iki solo çalgının büyük 
bir ustalıkla kaynaştırı lması, eşdeğer 
iki yorumcuyu gerektir ir. Bach 
çağında bu yarumcular da 1 7  I 6'da 
Berl in'de işlerini kaybeden Prusya 
Kralığı orkestrası müzikçileri oldu. 
Bach' ın keman konçertolarını 
Berl in'den Köthen'e yerleşen ve 
orkestranın b irinci kemancısı olan 
Joseph Spiess için yazdığı san ı l ıyor; 
ana temaları gamlarla oluşan iki 
keman için konçertosunda ise yine 
Berlin'den gelen bir başka kemancı 
Martin Friedrich Marcus'un katkısı 
düşünülmüş. 
Rondo formunda, Re minör tondaki 
1 .  Bölümde (Yivace). Bach' ın 
konçerto türüne i lerici yaklaşımı, solo 
ve tutti partilerde bel i rginleşir. ik i  
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solist sürekli olarak orkestra Rigoletto'dur. Konusu Victor Konservatuarı'na girmiş, 
tarafından desteklenir; böylece solo- Hugo'nun Kral Eğleniyor adlı M iaskovski 'n in kompozisyon 
tutti dengesi kes in l iğini yitirir. Füg eserinden al ınan dört perdel ik opera, öğrencisi olmuş, iki yıl sonra da i lk  
biçiminde i lk temayı orkestranın ik inci 1 6. yüzyı lda Mantua ve civarında bestelerini yazmıştır. 1 928'de i lk 
kemanları i le ik inc i  solist çok canl ı  geçer. Mantua Dükü'nün soytarısı piyano konçertosuyla Rusya dışında 
şekilde duyurur. Daha sonra da kambur Rigoletto, güzel kızı Gi lda'yı da tanınmıştır. Dört opera, operet, 
birinci kemanlar i le birinci solist aynı herkesten saklamasına karşın, kendisi sahne müzikleri yanında koro 
temayı rizlerde sergi ler. Ikinci tema saraydaki soysuz eğlencelere, dükün eserleri, senfoni ler; keman, 
ise sol istler tarafından yansıtı l ı r. T utti çapkınl ığına yardımcı olmaktadır. viyolonsel, piyano konçertoları ve 
temanın böylece yaln ızca gi rişte Yaln ızca kadın ları düşünen Dük oda müziği eserleri de yazan 
duyurulduğu bölümde eşdeğerdeki iki (Duca), birinci perdede söylediği Kabalevski 3. Piyano Konçertosu'nu 
solo partis i benzetimlerle, büyük 6/8' 1 ik ölçüde kısa ve neşeli arya 1 952'de bestelemiş ve bu konçertoyu 
aral ık l ı  ( interval) sıçrayışiada dengeyi "Questa o quella" (Şu ya da bu kadın - 1 948'deki keman, 1 949'daki 
sağlar ... Fa majör tondaki 2. Bölüm benim iç in eşittir) i le aşkına sadık viyolonsel konçertoları i le birl ikte-
(Largo ma non troppo) olağanüstü kalanları alaya alarak, ç içekten çiçeğe gençliğe ithaf etmiştir. 1 940'da 
huzur verici bir havadadı r. Adeta bir uçan arı  gib i  olduğunu anlatır. komünist partis ine giren, savaş 
tapınak iç in in mistik atmosferini s ırasında kahramanl ık eserleri 
yansıtan bu gibi bölümlerin, Bach 

Donizetti: Arya 
besteleyen Kabalevski, 1 948'de 

tarafından kil isede koro ayin leri partin in müzik ödülünü kazandıktan 
arasında çalgı müziği olarak Ressin i'yi örnek alarak her yıl birkaç sonra daha lirik eseriere yönelmiş ve 
değerlendiri ldiğini ve bu nedenle opera yazan ltalyan besteci Gaetano neşeli, melodik karakterdeki bu üç 
yazı ldığını eski müzik uzmanı J .  N.  Donizetti, ancak 1 832'de Aşk lksiri i le  konçertosuyla gen iş  kitlelerde daha 
Forkel 1 802 yıl ında Leipzig'de bu ün kazanmıştır. Felice Romani 'nin popüler olmuştur. 1 979'da Prag adlı 
büyük besteci hakkında yayınlanan -ve l ibrettosu üzerine bestelenen iki 4. Piyano Konçertosu'nu da yazan 
i lk  eser olma onurunu kazanan- perdelik komik opera i lk  kez Kabalevski'nin ülkemizde en çok 
kitabında öne sürmüştü. A . 1 2  Mayıs 1 832'de M i lane'da çalınan eseri 3 .  Piyano Konçertosu'dur. 
Schweitzer de bu fikrin olsa olsa sahnelenmiştir. Güftesin in sekiz, Konçertonun oldukça hızlı (AIIegro 
ancak iki keman için konçertosunun müziğin in 1 4  günde yazıldığı operayı, molto) tempodaki 1 .  Bölümü 
ağır bölümü için geçerl i l iğini öne kadınlara düşkün olan Donizetti, gösterişli bir girişle başlar, daha da 
sürer. Orkestranın yaln ızca basit ve M i lane'lu hanım iara ithaf etmiştir. hızlanarak orta bölmeye ulaşır ve solo 
hafif sürekli bas (bass o continue) 1 9 . yüzyı l ın baş ında bir ltalyan çalgın ın parlak kadansıyla biter . . .  
eşl iğini yüklenerek solistlere duygulu köyünde geçen olaylarda genç köylü Ağırca ve rahat (Andate con moto) 
bir anlatım olanağı sağlaması ,  Sici l iane Nemorino güzel ve zengin Adina'ya tempodaki 2. Bölüm ise sevimli  ve 
temposundaki sakin akışl ı  bu bölüme aşıktır. Genç kızı etkileyebilmek için, zarif havasıyla d inlendiric id ir  . . .  Çok 
ayrı bir güzel l ik verir. Sol istlerin b iri b ir gün köye gelen şarlatan dektorun hızlı (Presto) tempodaki final hızlı ve 
ön plana geçerken, diğeri onu zarif sattığı aşk iksir ini içer; b ir  şey elde canl ı  modülasyonlada başlar. Marşı 
süslemelerle destekler . . . 3 .  Bölüm edemeyince ikinci şişe iksire para anımsatan orta bölmeden sonra yine 
(AIIegro) canlı ve seviml i  b ir havada bulmak için askere yazı l ır. Ancak bu çok hızlanarak parlak bir Coda i le  
gel i ş ir. I ki sol ist bu kez kanon arada mirasa konduğunu  bi lmemekte, eser sona erer. 
biçiminde yakın benzetimlerle ama mirası duyan köy kızları ona ilgi 
( imitasyon) tüm temaları sunarlar. göstermektedir. Bunu gören Adina 

Brahms: Senfon i  No.2 
Orkestra da ik i  kez un ison (teksesli) gözyaşları döker, Nemorino onu ünlü 
pasaj larla sol istlerin partis in i  romansı i le teselli eder: Arp ve I ngiliz Johannnes Brahms'ın b irinci piyano 
yüklenerek onlara armonik düzende kornosunun etkili eşliğinde operanın,  konçertosu i le ikincisi aras ında aşağı 
karşıtl ık kurma olanağı sağlar. Bölüm hatta ltalyan operaların ın en ünlü yukarı 24 yı la yakın bir süre 
yine baştaki Re minör tonal iteye aryalarından birini söyler: "Una geçmesine karşın, besteci i kinci 
dönerek, aynı canl ı  Rondo biç iminde Furtiva Lagrima" (Gizl i bir damla senfonis ini birinciden 1 2  ay sonra 
sona erer. Eserin ayrıca Do minör gözyaşı) .  yazmış. Artık kendine güveni b iraz 
tonda iki klavsen ve orkestra iç in daha artan Brahms'ın ayrıca Wörther 
düzen lemesi de (BWV 1 062) vardır. 

Kabalevski: Piyan o  konçertosu 
gölü kıyısında, 1 877 yıl ında geçirdiği 

(Süre 1 8') huzurlu yaz ayları, pastoral ve l ir ik 
Petersburg'ta doğan Rus besteci, havadaki ikinci senfonin yaratı l ış ında 

Verdi: Arya piyanist ve müzik yazarı Dimitri büyük etken olmuştur. 
Borisoviç Kabalevski ş i ir  ve resim Besteci aynı yılın Eylül 'ünde, Baden-

Yalnızca italyan besteci Giuseppe çalışmaları yanında, 1 4  yaşında Baden yöresindeki Lichtenthal'de 
Verdi 'n in değil tüm operalar arasında Moskova'ya giderek Skriabin eserini bitirdi ve yayıncı S imrock'a 
en çok sevi len, en çok oynanan Enstitüsü'nde müzik öğrenimine yazdığı S Ekim 1 877 tarihli 
opera, i lk kez 1 85 l 'de sahnelenen başlamış, 1 92S'de Moskova mektubunda "Yeni, sevimli canavar" 



olarak tanımladığı 2. Senfoni i lk  kez 
30 Aralık'ta Viyana'da seslendirildi. 
Çağın ünlü şefi Hans Richter'in Viyana 
Filarmonis i  ile yaptığı provaları 
izleyen, Haydn ve Mozart 
biyografi lerini de yazan Cari F. Pohl 
( 1 8 1 9-87) "Harika b ir  eser ... her 
bölümü saf altın ve dört bölümün 
tümü gerekli b ir bütünlük 
oluşturuyor" cümleleriyle hayranlığın ı  
bel i rtmiş. Eserin i l k  yorumu da 
Viyana'da büyük başarı kazanmış, 
hatta üçüncü bölüm tekrarlanmıştı. 
Bu başarıdan cesaret alan Brahms 
ertesi yıl Leipzig'de Gewandhaus 
orkestrasıyla eserin i  yönetmiş, ancak 
beğeni lmemesine o kadar üzülmüştü 
ki, yayıncısı Simrock'a birinci bölümü 
tekrar yazmağı önermiş, fakat bu 
sonuçsuz kalmıştı. 
Re majör tonda, 3/4'1ük ölçüde 
başlayan ve 20 dakikayı aşan 
uzunlukta ve o kadar çabuk olmayan 
(AIIegro non troppo) tempodaki 1 .  
Bölümde, daha i lk ölçüde senfonin in 
l ied karakterindeki ana fikri 
duyurulur: Viyolonsel ve 
kontrbasların üç notadan oluşan 
girişinden sonra korno yumuşak 
biçimde ana temayı belirler; flüt, 
klarnet ve fagot temayı aynı yumuşak 
tavı rda i lerletir. Daha sonra aynı 
korno ezgisi bu kez eşlik figürü olarak 
duyuru lur ve tema bölümün yapısında 
egemen olur. Vurma çalgıların hafif 
vuruşlarını izleyen üfleme çalgıların 
kesik (staccato) geçişlerinden sonra 
ikinci ana tema, güzel ve geniş 
biçimde yaylı çalgılar tarafından 
sergilenir. Viyolonsellerin ve 
viyolaların duyurduğu zarif ve şarkı 
söyleyen (cantando) tema kemanların 
eşlik figürleriyle gelişir. Bu sakin akışlı 
tema yeni motiflerle çok kez kesi l ir; 
bunlardan özellikle keskin ritmli i lk 
motif belirgin bir karşıtlık oluşturur. 
I kinci karşıtl ık da, baslar ve kemanlar 
arasında benzetimle ( imitation) belirir. 
Bu canlı bölmelerden sonra yine i kinci 
tema, önce flüt sonra kemanlarda 
sevimli triyolelerle, sakinleştirici b ir 
havada duyurulur. Ustaca işlenen 
gel işirnde ise, ani bir ton değişim iyle 
korno girişteki etkili ezgiyi bu kez Fa 
majörde başlatır. Sonra orkestrada 
geri l im artar, ana tema kendini  
oluşturan unsurlara ayrılır; özel l ikle 
temanın  ikinci yarısı, birçok partin in  
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özgürce eşliğiyle bazan ön, bazan arka 
planda görünerek ilginç bir kontrpuan 
çalışması çizi l ir. Büyük bir 
kreşendonun trombon i le kesilmesi 
bir dönüm noktası oluşturur. Ancak 
her kesinti, her durak daha güçlü b ir  
geri l im yaratmaktadır. Tekrarla 
(reprise) birl ikte pastoral hava 
yeniden belirir. Yayl ıların desteğinde 
büyülü gibi yansıyan özlem dolu 
korno solosuyla Coda'ya geçi l i r. 
Sakin, barışcı havada bölümün tüm 
güzel ezgi leri bazan kesik (staccato), 
bazan yaylıların pizzicatosu ile b ir 
daha geçide katı l ır  ve sona ulaşır . . .  Si 
majör tonda 4/4' 1ük ölçüde başlayan 
ağırbaşl ı  havada ve o kadar ağır 
olmayan (Adagio non troppo) 
tempodaki 2. Bölüm üç bölmeli bir 
yapıdadır. Önce parlak majör tona 
karşın hüzünlü ve içtenlikl i bir ezgi 
viyolonsel i le sunulur. 1 2  ölçü sonra 
giren kemanlar, tizlerde flüt ile 
desteklenerek melodiyi al ır. Lied 
benzeri bu melodi b iraz sonra yeni b ir 
motif sunan korno ve diğer çalgılar 
tarafından bir fugato biçiminde 
geliştir i l ir; ana tema her zaman ışıklı 
sunulur. Bir düşüşle (diminuendo) 
geçilen bölme aynı hızda fakat zarif 
(L'istesso tempo, ma grazioso) 
tempoda, 8/ 1 2' 1 ik ölçüdedi r. Zarif 
ama kaprisli senkoplada sunulan, 
giderek tutkulu ve karanl ık bir anlatım 
kazanan bölme, soğukkanl ı  ton 
değiş imiyle sürer: Bir kreşendo i le 
giderek yükselerek ani bir sessizliğe 
(piano) bürünür, yaylı çalgılar bas 
perdelerde fısıldaşır gibidir. Tizlerde 
ise obua ve klarnet ezginin parçalarını 
duyurur; arada fagot ve trombonun 
yakınan sesleri bel ir ir. Bölümün ana 
teması birkaç kez değişik çalgılarda, 
değişik tonalitelerde yakınmalada 
kesilerek duyulur ve sonunda asıl 
tonal iteye dönerek kendin i  ıspatlar. 
Bölüm giderek sakin bir kabulleniş ile, 
sessizce sona erer . . .  Sol majör 
tondaki, 3/4' 1ük ölçüde ve zarif 
h ızl ı l ıkta (AIIegretto grazioso) 
tempodaki 3. Bölümün giriş in i  besteci 
ortadan biraz daha ağırca gibi (Quasi 
andantino) tanımlamıştır. Neşeli ve 
kaygısızca havası ile sanki bizi başka 
bir atmosfere götüren ve iki trio 
bölmesini içeren Rondo biçimindeki 
bu bölüm, Brahms'ın en sevilen 
senfoni bölümlerinden biri olarak 

değerlendir i l ir . . . .  Kiarnet ve fagotun 
eşliğinde obua, buruk ama seviml i  bir 
tonda, zarif ve can l ı bir menuet tavrı 
i le- ana motiften kazanılan- temayı 
viyolonselin de pizzicato katkısıyla 
sunar. Bi rden şaşırtıcı bir h ızda tablo 
değişir: Bu ilk trioda can lı figürler çok 
hızlı olmayan (Presto ma non assai) 
tempoda, çok ritmik ve kendine özgü. 
kısa süren bir atmosfer yaratı r. Renkli 
değişimlerle peslerde, tizlerde 
duyurulan tekrarlardan sonra ikinci 
trio, girişteki zarif tempodaki ezgiyi 
izler. Bu kısa bölüm yine sessizce 
söner . . .  Re majör tondaki, 4/4'1ük 
ölçüdeki final, 4. Bölüm, neşel i  ve 
çoşkun (AI Iegro con spirito) tempoda 
ve yaylı çalgı ların canl ı ,  problemsiz ana 
temayı alçak sesle (Sotto voce) 
hemen sunmasıyla başlar. Buna üfleme 
çalgılar de pianissimo olarak katı l ı r. 
Diğer çalgı ların da güçlenerek 
katıl ımıyla akıcı ve kudretli bir hava 
yaratı l ır; tema ritmik değiş imlerle 
şeki l lenir. Eşl ik motifinden oluşan yeni 
motif. Brahms'a özgü çekici 
gel iş imlerle, tahta üfleme çalgıların, 
yaylıların pizzicato akorları eşliğinde, 
üfledikleri sekizl ik figürlerle 
duyurulur. Hanslick'in "Mozart' ın kanı 
dolaşmış" diye tanımladığı bölüm, 
parlak törensel canl ı l ıkta ve azimle 
sona erer. (Süre 44') 
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G E N Ç  SOLiSTLER DiZiSi  Y O l  ' N G  SOLO I STS S E R I ES 

CENK ATASOY, keman viol i n  

ZEYNEP POYRAZ, p iyano piano 
Lud-ıl 'ig vcm Beelho·ven ( 7  7 70- 1 82 7 )  

Sonat, Fa Majör, Op.24 No.S ( I lkbahar) Sonara i n  F Ma jor , Op.24 No .5  (Spri ng)  

A llef!.ro 

ilclrıl!,io mo/to eSf!reniFo 

SdJerzo. rl !lt•f!.n' mo/to 

l?ondo. r\ 1/egro ll/tl mm troppo 
Yalfln Tura ( 1 93 4 )  

Bala d 13a l l  ade 

Frilz Kreisleı· ( 1 8 7 5 - 1 902) 

Prelüd ve Al legro Prelude and A l l egra 

iRiS ŞENTÜRKER, piyano piano 
Ludu•ig van Beethoveıı 

Sonat, Re Majör Op. l O No.3 Sonara i n  D Major, Op. l O No.3  

Pre.rto 

Lt/1'')!,0 t.' 11/f:JIU 
A llew·o 

1\ lle/!, ro 

Johannes Brahım ( 1 83 3 - 1 897)  

Piyano Parçaları, Op. l I B'den 2 Bölüm 
2 Mov�menrs from Piano Pieces, Op. 1 1 R 

1 .  l ntermezzo, La minör A m i nor: A llegm 11011 ana i 

2. Balad Sol Minör Bal i ade i n G M i nor 

Frederic Chopin ( 1 8 1 0- 7 849)  

Balad, So l  Minör Op.23 No.  i Bal iade i n G M i nor, Op.23 No. l 

CENK ATASOY 

• 1 975'de Istanbul'da doğan Cenk 
Atasoy, 1 990'da Istanbul Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdi ve 
keman eğitimine Kemal Yı ld ırım i le 
başladı. Halen Marmara Üniversitesi 
l l l .  s ın ıf öğrencisi olan Cenk Ataköy 
öğrenimini Doç. Cemalettin Göbelez 
ve Hakan Şensoy i le sürdürmektedir. 

• Born in 1 97 5  in  Istanbul ,  Cenk 

Arasoy enrered rhe Istanbul Anarolian 

Lycee for Fine Arrs in 1 990 and 

srudied violin wirh Kemal Yıldır ım. 

Ar rhe momenr he is a srudenr in rhe 

I I l rd grade ar Marmara U niversity and 
26.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 works wirh Assisranr Prnfessor 

Arar ürk C u l ru ral Cemre, Concerr Hal l , 7 .00 pm ----------------------------------i Cemalenin Göbelez and Hakan Şensoy 

ZEYNEP POYRAZ 

• Zeynep Poyraz 1 976'da 
Bandırma'da doğdu. 1 990'da Istanbul 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne 
girdi ;  Esin Oruç i le başladığı piyano 
öğrenimine 1 99 1  'den beri Faris 
Akarsu i le devam etmektedir. 
Marmara Üniversitesi Müzik Eğitim i  
Bölümü l l l .  s ın ıfta olan Zeynep 
Poyraz, Aytaç Rızaguleyeva i le 
çalışmaktadır. 

• Born in 1 97 6  in  Bandırma, Zeynep 

Poyraz enrered rhe İstanbul Anarolian 

Lycee for Fine Arrs in 1 990. She began 

her study of rhe piano wir h Esin Oruç 

and, s ince 1 99 1 ,  has been studying 

wirh Faris Akarsu. Zeynep Poyraz is i n  

rhe I I !rd grade in rhe Marmara 

Un iversity Music Srudy Deparrmenr 

and is working wirh Aytaç 

R ızaguleyeva. 
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I RIS  Ş ENTÜRKER beğeni len bu dört bölümlü sonat, 
L--------------------1 sonradan takılan i lkbahar adına uygun 

• 1 979 yı l ında Istanbul'da doğan Iris 
Şentürker, piyano eğitimine beş 
yaşında Prof. Ergican Saydam ile 
başladı. 1 987'de l .ü. Devlet 
Konservatuarı'na yarı-zamanl ı  öğrenci 
olarak kabul edi ldi ve 1 99 1  'de Prof. 
Meral Yapal ı 'n ın öğrencisi oldu. 
Leontina Margulis ve lrina 
Zaritskaya'nın Master kurslarına 
katı ldı .  Çeşitli öğrenci konserlerinde 
yer aldı. 1 995 Aralık ayında l .ü. 
Devlet Konservaruan Öğrenci 
Orkestrası eşliğinde konser veren I ris 
Şentürker, aynı konservatuarın Lisans 
1 . s ınıfındaki çal ışmalarını Prof. Meral 
Yapalı ile sürdürmektedir. 

• Born i n  1 979 in İsranbul, Iris 

Şenrürker began her srudy of che piano 

w i rh Prof. Ergican Saydam ar rhe age of 

fıve. In 1 987 she enrered che İsranbul 

U niversity Srare Conservaroire as a 

parc-rime srudenr and i n  1 99 1  she 

became a snıdenr of Prof. Meral Yapalı .  

She parricipared i n  rhe Masrer Courses 

conducred by Leonri na Margul is  and 

Ir ina Zarirskaya. She has performed i n  

various snıdenr concerrs. In 1 995 she 

gave a concerr wirh che I. U .  Srare 

Conservaroire Snıdenr Orchesrra. She is 

ar presenr conri n u i ng her snıdies wirh 

Prof. Yapalı i n  che Masrer Class fı rsr 

level i n  che same conservaroire. 

Beethoven: Sonat No.S 

1 80 1 yı l ında bestelenen ve Ko nt 
Moritz von Fries'e adanan Op.24 
No.S Keman Sonatı ( I lkbahar), 
Kreutzer Sonat ile birl ikte Ludwig van 
Beethoven' in en çok tan ınan eserleri 
arasındadır. Yazı l ış yı l larında bi le 

biçimde güneş l i,açık b ir  havayı 
yansıtır. 1 .  Bölümde (AIIegro) keman 
şarkı söyler gibi hülyal ı ,  süslü bir 
temayla girer. Piyanonun parlak Do 
majör tondaki akorlarıyla gelişen yan 
tema kuvvetli -ancak anlaşmazl ık  
yaratmadan- b ir  bahar meltemi gibi 
sürer .. . 2. Bölümde (Adagio molto 
espressivo) birinci bölümdekine 
benzer tema her iki çalgıda sırayla, 
l i rik şekilde değerlendiri l ir; sanki 
yeşil l ikler içinde rüya gibi bir doğa 
canlandırı l ır ... Çok kısa b ir  Scherzo 
olan 3. Bölüm (AIIegro molto) 
kemanın staccato (kesik), şakacı b ir  
tavırda belirlediği tema üzerine 
kuruludur. Ancak piyano iki kez, 
parlak ve süprizli La majör akorlarla 
renkli bir kentrast yaratır. Kısa Trio 
(AI Iegro molto) bölmesi ise 
Scherzo'nun ritmik havas ın ı  biraz 
yumuşatır ve Rondo fınale hazırlar . . . 
4. Bölümdeki (AIIegro ma non 
troppo) cıva gibi hareketl i ,  bir bahar 
ı rmağı gibi akan, ihtiraslı gel işen 
keman-piyano diyalogu biraz geri l im 
de hissettirir; dans eden b ir  tavırla 
sürer. Re minör tondaki yan tema da 
bu tavrı değiştiremez. Ana tema, 
çeşitlemelerle şakacı bir biçimde 
tekrar tekrar bel irir. Eser virtüoz bir 
Coda i le sona erer. (Süre 23') 

Tura: Balad 

Istanbul'da doğan, önce Demirhan 
Altuğ sonra da Cemal Reşit Rey i le 
çalışan Yalç ın Tura i lk  beste 
denemelerine Galatasaray Lisesi'nde 
sahne müziği i le başlamış, başarı l ı  
pekçok fi lm müziği yazmıştır. Haldun 
Taner' in  "Keşanlı Ali Destanı"na 
1 964'de yazdığı müzikle başarısını 
sürdürmüş. 1 969'da Ankara Filarmoni 
Derneği'nin siparişi üzerine 
"Enginlerden Yücelerden"i 
bestelemiştir. 1 97 1  'de TRT 
yarışmasında 1 3  ödül kazanmış, 
1 972'de geleneksel unsurlara dayanan 
"Hüseyni Saz Semaisi"ni, 1 978'de 
teksesliliğin olanaklarını irdeleyen 
"Irak Saz Semaisi"ni yazmıştır. 
Eserlerinde daha çok geleneksel 
kaynakları değerlendirme kaygısını 
yansıtan, özüne dokunmadan 
çokseslendirmeğe çalışan Tura, 

Balad'ı kemancı Gönül Gökdoğan' ın 
1 97 1 -72 konser mevsiminde çalması 
için yazmağa karar vermiş. Ancak 
zaman azlığından, 1 962'de bir fi lm iç in 
obua, korno, arp, t impani ve 
yayl ıçalgılar için bestelediği müzik 
akl ına gelmiş. Bu müziği, gene küçük 
bir orkestranın çalabi ieceği bir 
rapsodi olarak işlemeye koyulmuş, 
ama biti rememiş ve sonunda, keman 
ve piyano için düzenlemiş. ilk kez 
Gönül Gökdoğan ve Arın Karamürsel 
tarafından Maksim salonunda 2 1  
Ocak 1 972 akşamı seslendiri len 
Balad'ı besteci şöyle tanımlıyor: 
"Örgü, yapı ve kuruluş yönünden 
incelendiğinde Balad'ın bir tek 
hücreden doğmuş olduğu görülür. Bu 
hücre, 1 2  eşit aral ıkl ı  dizinin en küçük 
aralığı olan küçük iki l iyle, onu izleyen 
büyük ik i l i  aralıklardan oluşmaktadır. 
Eserin ritmik yapısı da benzer i l işki leri 
gözeten hücrelerden oluşmuştur .  2-
1 - 1 -2 süre oranın ın  doğurduğu Yürük 
Semai usulüyle 2+3'den oluşan Türk 
Aksağı ve 3-2-2-)'den oluşan Aksak 
Semai usul leri eserin ritmik 
kuruluşunda büyük rol oynamaktadır. 
Iç yapı bakımından böyle sıkı bir 
örgüye sahip bulunan ve bir anlamda 
dizisel müzik anlayışına uygun düşen 
Balad, dış görünüş bakımından çok 
özgür bir yapı görünümüyle ortaya 
ç ıkmakta, bir halk sanatçıs ın ın içinden 
kopup gelen özgür bir deyiş ve oyun 
havasını  andırmakta; halk müziğinden 
esin lenerek bestelenmiş bir Rapsodi, 
bir Balad niteliğinde görünmekted ir. 
Bu adların önce i lkini düşünmüşken 
sonradan ikinciyi seçiş im eserde 
oyun, dans yönünün ağır basması 
kadar, 1 9. yüzyıl romantizmine yakın 
bir havanın da bir derece öneml i  bir 
rol oynamasın ın etkisiyle olmuştur. i lk 
bakışta bir çel işme gibi görülebilecek 
bu özellikler asl ında Balad' ın etki 
gücünü yaratan geri l imlerin 
kaynağıdır. Gerçekten de Balad' ın en 
büyük özel l iğini , dengeli karşıtlıklar ve 
beklenmedik gel işmeler meydana 
getirmektedir." (Süre 8') 

Kreisler: Prelüd ve Al legro 

Avusturyalı kemancı Fritz Kreisler 
kendine özgü tatl ı soneritesi ve 
tekni k  ustalığı i le ün kazanmış, bu 
özellikleri yanında keman 
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repertuarına güzel ve zarif parçalar yapı l ı  tema, her yeni belirişinde başka hatırlanır. Eser sert ve etkili vuruşlu 
kazandırmıştır. Bazı müzik b ir  karakter kazanır. (Süre 24) oktavlarla son bulur. (Süre 9') 
eleştirmenlerince "soylu salon müziği 
parçaları" bestelediği öne sürülen 

Brahms: l ntermezzo ve Balad 
Kreisler. konser programlarında 
kendi parçalarının yanısıra Boccherini, Kariyerine daha 1 4  yaşında piyanist 
Martini, Porpora, Couperin, vs . .  gibi olarak başlayan, 20 yaşında ilk solo 
eski ustalara ait olduğunu belirttiği piyano sonatını yazan Brahms, 60 
parçalara da yer veriyor, bunları yaşına merdiven dayamış ve artık 
kendis inin yazdığını gizliyordu. yaşlandığını, sıranın gençlere geldiğini 
Sonradan bu şakasını açıkladığı zaman, bel i rtmesine karşın, 1 892'de dört 
en başta bu eserleri öğrenci lerine kitap halinde (Op. l l 6- 1 1 7- 1 1 8- 1 1 9) 
"belli b ir çağın örnekleri" olarak 20 tane olağanüstü ciddi ve l ir ik 
öğreten keman hocaları kızmıştı. piyano parçası besteledi. Yaz ayları 
Bunlardan Pugnani stilindeki Prelüd süresince kaldığı Bad lschl'de yazdığı 
ve Allegro'da, klasik yapıdaki ağır bir bu parçalardan, Op. l 1 8  içinde yer 
gir iş olan Prelüd'ü izleyen canlı ve alan altı parçanın da başlıkları 
akıcı Allegro, kemanın ilginç kadansını değişiktir: 1 .  lntermezzo (La minör) ,  
da içerir. (Süre S') 2. lntermozzo (La major), 3 .  Balad 

(Sol minör), 4. lntermezzo (Fa 

Beetboven: Son at Op. l O No.3 
minör), S .  Romanze (Fa majör), 6 .  
lntermezzo (Mi bemol minör) . 

Beethoven'in 1 79S-98 yılları arasında La minör 1 .  lntermezzo, bu "ara 
yazdığı ve Kontes Browne'ye ithaf müziği" başlığına rağmen tek temalı 
ettiği Op. l O üç piyano sonatının tutkulu bir Prelüde benzer, şiddetli 
üçüncüsü olan Re Majör Sonat, bir sonbahar fırtınası gibi eser ... 3 .  
diğerleri gibi ü ç  bölümlü değil, dört Parça, Sol minör tondaki Balad ise 
bölümlüdür ve bunların içindeki en biraz buruk havasıyla lntermezzo'lara 
geniş kapsaml ı  zengin fantezi l i ,  tezat oluştururken, orta bölmede Si  
piyaniste etkili yorum olanağı majör tonda zarif b ir  liedi içerir. 
sağlayanıdır. 1 .  Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, 
Re majör tonda, çok hızlı (Presto) 

Cbopin: Balad No. l 
tempodadır ve parlak şekilde, zıt 
temalar ve zıt gel iş imlerle sunulur. Chepin'in baladları, bestecinin 
Ana tema dört ölçülük oktavlı bir çağdaşları tarafından ona has bir tür 
pasajd ır; bunu altı ölçülük b ir  zıt motif olarak kabul edi lmiş ve çok ender 
cevaplar. Ikinci tema ise şarkı tarzında taklid edilmiştir. Lied, rondo, sonat ve 
duyurulan güzel bir melodidir . . .  varyasyon formlarının destansı ve 
2. Bölüm 6/8'1 ik ölçüde, Re minör dramatik unsurlada işlenmesiyle 
tonda, ağır ve ölçülü adımlı (Largo e yaratılan Chopin baladlarında, 
mesto) tempoda başlar. Temanın Polanya ve Litvanya efsanelerinden 
karanl ık bas akorlarla belirlenmesini esinlenilmiştir. Schumann'ın "en vahşi 
Beethoven, "Bir melankoliğin ruhsal ve kendine has bir kompozisyon" 
durumunu canlandı rmak" olarak olarak nitelendirdiği No. l Balad'ı, 
tanımlar . . .  3 .  Bölüm 3/4' 1ük ölçüde, Chepin 20 yaşındayken bestelemiştir. 
Re majör tonda, neşeli (AI Iegro) Eser ağır bir girişle başlar, oktavlarla 
tempoda, sevimli ve sade bir Menuet gelişen bu Largo, bir resitatifle tatlı 
i le. sanki önceki bölümün karanl ık bir melankoliyle yüklü bir ezgiye 
izlenimini  s i lmek ister gibidir. bağlanır. Moderato tempodaki bu ezgi 
Bölümün Sol majör Trio'su ise şakacı Litvanyalı mi l l i  kahraman Conrad 
yapıdadır ... 4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Wallenrod'un büyük acılardan sonra 
neşeli (AIIegro) tempoda, doğaçtan trajik bir şekilde son bulan hayatını 
çalın ırmış gibi hafif, özgür aniatımda canlandırır. Hüzünlü ana tema bir 
olmasına karşın, klasik forma (A-B-A- süre sonra heyecanl ı  pasaj lada l ir ik 
C-A-B-A-Coda) kesinl ikle uyan bir bir fikir hal inde önce kararsızca 
Rondo'dur. Hiç yoktan oluşurmuş beliren ikinci temaya dönüşür. Presto 
duygusunu veren ve suslarla kesilen con fuoco'da, bu traj ik sonu belirten 
üç sekizlik notadan kurulu dinamik anlardan sonra ana tema tekrar 
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G E N Ç  SOLiSTLER DiZiS i  YOU N G  SOLOI STS SE R I ES 

BERNA SAGDIÇ, trombon trombone 

GÜLDEN AYKAÇ-MÜGE HENDEKLi 
piyano piano 

Benedetto Mareel/o ( 1 680- 1 7  3 9) 

Sonat Op.2, La Minör No.3 Sonara Op.2 i n  A M inor Ncd 

A elagio · Allegro · Largo · Altegro 

Gabriel Fauri ( 7 84 5 - 7 924 ) 

Ap res un Reve, Op. 7 No. 1 
A nelanti no 

Cari Maria von Weber ( 1 786- 1 826) 

Romans, Do minor Romance in C Minor 

A nelante so.rtenuto 

Frank Martin ( 1 890- 1 9  7 4 )  

Balad Baliade 
Larga111ento . A ltegro giiiSto . Vivace cıssai . Crandioso . Larga111en1e 

9 ViYOLONSEL iLE ODA MÜZiGi 

CHAMBER MUSIC WITH 9 CELLOS 
EDA ŞAKUL - SEZA KÖKE - ARZU GÖK - GÜLSIN GÜMÜŞ -

YASEMIN AKlNCILAR - GÖZDE ÖCAL - ONUR NAR 
SUNA YÜKSEL - GÖZDE TIKNAZ 

Georg Goltermann ( 1 824 - 1 898) 

Religioso - Sostenuto 

Piotr i. Çaykovski 1 Pyotr I. Tcbaikovsky ( 1 840- 1 893 ) 

Bir Efsane, Op.S4 No.S A Legencl, Op.54 No.5 

Moelerato 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7  5 6- 1 79 1 )  

Andance Cantabile 

Mikhail Glinka ( 7  804 - 1 8 5  7 )  

Maestoso 

Alexander Krein ( 1 883 - 1 9 5 1 )  

Fragment Lyrique 
A nelarıle tOrJ ani ma 

1 saac Albeniz ( 1 860- 1 909) 

Cataluiia 

Werner Thomas-Mifune ( 1 94 1 )  

Vals-Kolaj Walrz-Collage 

Tomaso Albirıoni ( 1 6 7 1 - 1 7  50) 

Adagio, Sol Minör Aclag io i n G M i nor 

Scott joplin ( 7  868- 7 9 1 7) 

The Entertainer 

BERNA SAG DIÇ 

• 1 973'de Hamburg'da doğan ve l .ü .  
Devlet Konservatuarı son s ın ıfta 
Aycan Teztel i le eğitimin i  sürdüren 
Berna Sağd ıç, ayrıca Kent 
Orkestrası'nda birinci trombon 
çalmaktadır. Eric Larsson'un 
Trombon Konçertosu'nu i .ü. Devlet 
Konservatuarı Orkestras ı ,  R imski 
Korsakofun Trombon 
Konçertosu'nu da Kent Orkestrası 
eşl iğinde seslendiren Sağd ıç, ayrıca 
Trombon Dörtlüsü'nde birinci 
trombon çalmaktadır. 

• Born i n  Hamburg in 1 97 5 ,  Berna 

Sağd ı\ i s  now in the li nal grade of rhı: 

I s tanbu l  U n i vers i t y  Srare Conservaro i re 

where she is s t udy i ng w i t h  A ycan 

Teztl'l and a t  t he same r i me p la y i ng 

fi rst t rom bone i n t he Ci r y  Orchesr ra . 

She has performed Er ic  Larsson's 

Trombone Concerto w i r h  t he I stanbul  

U n i versi t y  Srare Conservawire 

Ürehes c ra and the R i msky Korsakov 

Trombone Concuro w i t h  the C i ty 

Orchcs r ra .  S he is al so a muııher of t he 

Trnınbonc Quartcr . 

VIYOLONSEL DOKUZLUSU 

---------------------------1 CELL O  N O  N ET 
27.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 

Atatürk Cultural Cenrre, Concert Hal l ,  7 .00 pm • 1 97S'de Istanbul'da doğan EDA 
BESTE ŞAKUL, 1 986'da l .ü .  Devlet 
Konservatuarı'nda viyolonsel 
eğitimine Doç. Sevil Gökdağ ile 
başladı. 1 989'da Alexander Rudin' in, 
1 99 1  'de de Helmut Rochol'un 
kurslarına katı ldı ;  Genevieve 
Teulienes i le Master çalışmaları 
yaptı. l 994'de yaz mevsiminde 



Fransa'da düzenlenen Akdeniz 
Gençl ik Orkestrası 'n ın sınavını 
kazanarak Fransa, ltalya, Tunu s ve 
Fas'ta staj yaptı. Halen Lisans IV. sınıf 
öğrencisi olan Eda Beste Şaku l, 23. 
Ulus lararası istanbul Müzik 
Festival i 'nde Genç Sol istler Dizisi 'nde 
resital verdi . . .  1 977'de istanbul'da 
doğan SEZA KÖKE, 1 988'de i .ü.  
Devlet Konservatuarı'nda Doç. Sevil 
Gökdağ'ın viyolonsel s ın ıfına girdi . 
Lisans l l .  s ın ıf öğrencisi olan Seza 
Köke, oda müziği ve okul orkestrası 
çalışmalarını sürdürmektedir . . .  
1 978'de istanbul'da doğan ARZU 
GÖK, 1 989'da l .ü.  Devlet 
Konservatuarı 'nda Doç. Sevil 
Gökdağ' ın viyolonsel s ın ıfına girdi . 
Lisans 1 .  s ın ıf öğrencis i  olan Arzu 
Gök, oda müziği ve okul orkestrası 
çal ışmalarını sürdürmektedir . . .  1 977 
y ı l ında doğan GÜLSIN GÜMÜŞ, 
eğitim in i  halen Lise l l l .  s ın ıfta Doç. 
Sevi l Gökdağ i le sürdürmektedir . . .  
1 978'de istanbul'da doğan YASEM i N  
AK I NCILAR, viyolonsel eğit imine 
1 989'da MSÜ Devlet 
Konservatuarı'nda başladı . Daha 
sonra I .Ü. Devlet Konservatuarı'na 
geçerek Doç. Sevil Gökdağ' ın 
viyolonsel öğrencis i  oldu. Yasemin 
Akıncı lar halen Lise l l .  s ın ıfta eğitim 
görmektedir ... 1 982'de Istanbul'da 
doğan GÖZDE ÖCAL, 1 993'de i .ü .  
Devlet Konservatuarı'na girdi ve Doç. 
Sevi l  Gökdağ' ın öğrencisi oldu. Eğit imi 
halen Orta l l l .  s ın ıfta 
sürdürmektedi r  . . .  1 982'de Istanbul'da 
doğan ONUR NAR, 1 993'de l .ü. 
Devlet Konservatuarı'na girdi ve Doç. 
Sevil Gökdağ' ın öğrencis i  oldu. 
Eğitimin i  halen Orta l l l .  s ın ıfta 
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sürdürmektedir ... 1 983'de I stanbul'da 
doğan SUNA YÜKSEL, 1 994'de l .ü. 
Devlet Konservatuarı'na girdi ve Doç. 
Sevil Gökdağ' ı n  öğrencisi oldu. Eğitimi 
halen Orta l l .  s ın ıfta sürdürmektedir . . .  
1 983 yı l ında doğan ve 1 99S'de l .ü .  
Konservatuarı'na giren GÖZDE 
T IKNAZ, eğit imine halen Orta 1 .  
sınıfta Doç. Sevil Gökdağ i le devam 
etmektedir. 

• Born i n  Istanbul i n  1 97 5 ,  EDA 

BESTE ŞAKUL began her study of the 

cello wirh Assnciare Prof. Sevil Gökdağ 

in rhe Istanbul U niversity Srate 

Conservaroire in 1 986. She parr icipated 

in the cello courses of Alexander Rudin 

( 1 989) and Hei rnur Rochol 0 99 1 )  and 

alsa srud ied wirh Genevieve Teul ienes. 

I n rhe s um m er of 1 994 sh e succeeded 

in rhe aud it ion hele! by rhe ürehestre 

des Jeunes de la Mediterranee in France 

and conrinuecl her rrain i ng in France, 

l taly,  Tun isia and Morocco. She gave a 

rec iral in rhe 2 3 rcl l nrernarional 

I stanbul Music Fesrival Young Soloisrs 

Series and is ar presenr cont inu ing her 

stud ies in rhe Master Class I Vrh !eve! . . .  

Born i n  1 97 7  i n  Istanbul, SEZA 

KÖKE entereel rhe cello class 

conducrecl by Associate Prof. Sevil 

Gökdağ i n  the lsranbul U niversity 

Srare Conservaroi re in 1 988.  He is at 

presenr studying i n  rhe Masrer Class 

l l ncl level and ar rhe same t ime 

working wirh the chanıber orchesrra 

and student orchesrra of the same 

conservaroi re .. Born i n  1 97 8  i n  

I stanbul ,  ARZU GÖK entereel the 

eel lo class conducred by Associate Prof. 

Sevi l  Gökdağ in rhe Istanbul 

U n iversity State Conservaroire i n  1 989. 

She is  at present cont inuing her studies 

in the Master Class Ist level as well as 

worki ng with the chamber orchesrra 

and student orchesrra of rhe same 

conservaroire . . .  Born in 1 97 7 ,  GÜLSiN 

GÜMÜŞ is studying wirh Associate 

Prof. Sev i l  Gökdağ in Lycee l l l rd class 

of rhe Istanbul U n i versity Srare 

Conservaroire . . .  Born in 1 978 i n  

lsranbul, YASE M I N  A K l NC I LAR 

began her srucly of the cello ar the 

M i mar Sinan U niversity Srare 

Conservaroi re i n 1 989. S he larer 

transferred ro rhe Istanbul U niversity 

Srare Conservaroire and studied cello 

under Assnciare Prof. Sevil Gökdağ. 

Yasem i n  Akınc ı lar is  ar present 

studying in Lycee Und class in rhe 

conservaroire . . .  Born in 1 982 i n  

Istanbul,  GÖZDE ÖCAL enrered the 

Istanbul U n i versity State Conservaroi re 

in 1 993,  where she is at presenr 

srudying wirh  Associate Prof. Sevil 

Gökdağ i n  rhe M idelle Seetion I l l rd 

class . . .  Bom i n  1 98 2  i n  Istanbul, 

ONUR NAR entereel rhe Istanbul 

U niversity State Conservaroire i n  1 993,  

where he i s  at presenr studying wirh 

Associate Prof. Sevi l  Gökdağ in the 

Midelle Seetion I I Ird class . .  Born i n  

1 983 i n  Istanbul, SUNA YÜ KSEL 

entereel the Istanbul U niversity State 

Conservaroi re in 1 994, where s he is  at 

present studyi ng w i th Assnciare Prof. 

Sevi l  Gökdağ i n  the Midelle Secr ion 

I l nd class . . .  Born in 1 98 3  GÖZDE 

TI K N AZ emereel the Istanbul 

U niversity State Conservaroire i n  1 995 , 

where she is at presenr studyi ng with 

Assnciare Prof. Sev i l  Gökdağ i n  the 

M idelle Secrion Ist class. 

Marcello: Sonat 

Babası Venedik Senatörü, ağabeyi 
Alessandro da besteci olan 
Benedetto Marcello keman ve şan 
dersleri almış, 27 yaşından sonra da 
önemli devlet görevlerinde bulunmuş, 
hatta lstria val i l iği bi le yapmıştır. 
Pekçok sayıda d in i  koro eserleri -beş 
oratoryo, 400 kantat- yanında, çağının 
geleneğine uygun biçimde, Driante 
Sacreo takma adıyla besteci olarak 
Roma Akademisi'ne kabul edi lmiş, i lk 
besteleri 1 708'de Venedik'te 
yayınlanmıştır. Daha sonra, 1 7 1 7'de 
Amsterdam'da Op.2, 1 732'de 



206 
Londra'da Op. l flüt sonatları alan Do minör tondaki ağırca, fazla konser turneleri ile başlamıştır. Bu 
yayınlanan Marcello'nun 1 734'de hızlanmadan, tutumlu (Andante arada senfoni ve viyolonsel 
Amsterdam'da basılan Op.2 altı sostenuto) tempodaki giriş sonradan konçertoları yazan Goltermann. 
sonatı iki viyolonsel (ya da iki bas trombona uygulanmıştır. Würzburg ve Frankfurt'ta müzik 
viol) ve sürekli bas (ya da viyolonsel) di rektörlüğü de yapmıştır. Üç 
için ese.rleri içerir. Çağında başarılı bir 

Martin: Balad 
uvertür, pekçok şarkı ve org 

öğretmen olan ve enstrümantal prelüdleri de yazan Goltermann. daha 
müziğinde Vivaldi 'n in form ve stil Bir papazın onuncu ve sonuncu çok sekiz viyolonsel konçertosu. 
etkisi sezilen Marcello, bu üç çalgı iç in çocuğu olarak Cenevre'de doğan viyolonsel iç in SO kadar sonat. sü it. 
yazdığı altı Trio Sonata'larından lsviçreli besteci Frank Martin piyano düo ve salon parçalarıyla tanın ı r. O 
bazıları ün lü  tromboncu Bronimir  i le müziğe başlamış, dokuz yaşında i lk  çağlarda çok ilgi gören bu eserler 
Slokar tarafından trombon ve orga da bestelerini yazmıştır. Üniversitedeki günümüzde daha çok öğretim amaçl ı  
uygulanmış ve plak kaydı da matematik ve fizik öğrenimi yanında değerlendi rilmektedi r. 
yapı lmıştır. Trombon ve piyano için piyano ve kompozisyon öğrenimi de 
düzenlemesi de yapılan No.3 La yapmıştır. Kurduğu Cenevre Oda 

Çaykovski: Efsane 
Minör Sonat da, al ışı ldığı gibi zamanın, Müziği Topluluğu'nu uzun süre 
ağır-çabuk-ağır-çabuk düzeninde yöneten; klavsen ve piyano da çalan Büyük senfoni ve konçertolar yanında 
yazı lmıştır ve -Vitali ve Coreil i  i le Martin, konservatuarda oda müziği 1 1 opera, d in i  koro eserleri ve 
1 7. yüzyıl sonunda başlayan, süit dersleri vermiş, 1 932'de Schönberg'in şarkılar yazan Çaykovski, 1 883 yı l ın ın 
düzeninden kurtularak gelişen- yeni 1 2  ton sisteminden etkilenmeye 28 Ekim- l S Kasım günleri arasında 1 6  
sonat sti l in in güzel örneklerinden başlamış. ancak bunu kendi kişisel tını çocuk şarkısı bestelemiş ve bunları 
bir ini oluşturur. anlatım ve tekniği i le -Atonal ite'yi Op.S4 altında toplamıştır. Bu Op.S4 

kabul lenmeden- kul lanmıştır. Onun dizis in in, Pleşeyefin sözleri üzerine 

Faure: Apres un Reve 
bu özel l ikleri, 1 938-49 arasında yazı lan beşincisi Legenda (Efsane) 
yazdığı beş Balad'da da görülür. başlığını da taşır. Çaykovski, ingil izce 

Usta bir orgçu ve seçkin bir 1 938'de alto-saksofon ve yaylı lar, flüt orijinali "lsa da henüz bir çocuk iken" 
öğretmen olan Gabriel Faure, daha ve piyano, 1 940'da Cenevre'de adl ı  bir ş i ir in uyarlaması üzerine 
Saint-Saens'ın öğrencisi i ken şarkılar trombon (ya da tenor-saksofon) ve yazılan şarkının, 1 884'de 
bestelemişti. Onun 20 yaşında piyano için yazdığı bu eserlerden orkestrasyonunu da yapmış, 1 889' da 
yaşındayken, 1 865'de yazdığı Op.7 sonra Franck Martin 1 972'de Salzburg da eşl iksiz koro iç in düzenlemiştir. 
"Trois Melodies" (Üç Melodi), Festivali için viyola, üfleme çalgılar, 
Fransız şair Romain Sussine'in ş i irleri klavsen, arp ve timpani için altıncı bir 

Mozart: Andante 
üzerine bestelenmiştir. Bu üç Balad daha bestelemiştir. Daha sonra 
melodiden, "Dans un sommeil . ." bu Balad'ların orkestra eşliği Kısa zamanda Köchel dizisine göre 
(Uyku içinde) sözleri ile giren düzenlemelerini de yapan Martin' in 626 kadar eser yazan Mozart 22 
1 .  Melodi "Apres un  Reve" (Rüyadan bu eserlerinde, solo çalgıya bir opera. pekçok motet. mes, psalmo. 
sonra) başlığını taşır. Bu güzel ezgi, konçerto türünde virtüoz görevler litani gibi d in i  eserler yanında, ünlü 
günümüzde daha çok, Pablo Casals'ın verdiği ve eşliği de, orkestral Requiem'den (KV626) başka, yüzlerce 
viyolonsel düzenlemesiyle tan ın ır. renklerde uyguladığı görülür. Martin arya, l ied, şarkı ve kanonu da 
(Süre 3 ' )  trombon iç in  Balad'ındaki beş bestelemiştir. Onun bu programda 

bölüme, ağır ve geniş (Largamente) yer alan Andante cantabile (ağırca ve 

Weber: Romans 
tempo i le başlamış; şen ve ı l ıml ı  duygulu) tempodaki bölümü, 1 79 1 'de 
(AIIegro giusto) ve çok canl ı  (Vivace Baden'de yazdığı "Ave verum 

Alman romantik okulunun kurucusu assai) bölümlerde solo çalgıya kendin i  Corpus" başl ıkl ı  karışık koro, yaylılar 
sayılan Weber on opera, iki piyano gösterme olanağı sağlamıştır. 4. ve org için KV6 1 8  Motet' inden 
konçertosundan başka klarnet, fagot, Bölümü görkemli (Grandioso) şekilde al ınarak dört viyolonsel için Thomas-
korno, flüt gibi üfleme çalgılar iç in etkili ele almış ve eseri yine başladığı Mifune tarafından düzenlenmiştir. 
konçertant eserler ve konçertolar da gibi Largemente tempoda bitirmiş ... 
yazmıştır. Onun bir solo çalgı ve (Süre 8') 

G li nka: Maestoso 
orkestra için konçertant eserlerinin 
başında özell ikle de ağır ve l irik bir 

Goltermann: Religioso Rus ulusal müziğinin babası diye 
bölüm mutlaka yer alır. Weber tanımlanan Mikhail lvanoviç Gl inka 
1 809'da viyola ve orkestra iç in yazdığı Hanover'de doğan, Frankfurt'ta ölen piyano, keman ve kompozisyon 
Op.79 Andante ve Rondo Ungarese Alman viyolonselci, orkestra şefi ve dersleri almış, 24 yaşına kadar çalıştığı 
adlı eserinde de aynı yöntemi besteci Georg (Edvard) Goltermann, posta memurluğundan ayrı lmış ve 
kullanmış, bu eseri sonradan 1 8 1 3'de ünlü çelist Romberg'in son öğrencisi önce !talyan müziği etkisinde eserler 
Op. l 58 olarak fagot ve orkestra için Prell i le çalışmış, sonra da Joseph yazmıştır. i lk operası "Çar için bir 
de düzenlemiştir. Eserin başında yer Menter'den ders almış, kariyerine Hayat" ile Rus operasının kurucusu 
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olan, italyan tekniği i le Rus ruhunu viyolonselci. . .  Babası da müzikçi  olan birl i kte- yanmıştır. Ancak org 
kaynaştırarak yazan Gl inka'n ın Thomas-M ifune, i lk  derslerine dört partis in in bulunmasından sonra R. 
Maestoso (Görkemli) tempodaki yaşında kemanla başladıktan sonra Giazotto tarafından tamamlanarak 
parças ı ,  bir Rus kahramanlık şarkısın ın  Emanuel Feuermann kuartetin in müzikseverlere sunulmuş ve her çalgı 
uygulamasıdır. 1 834-36 yıl ları arasında kemancısı Hermann Zitzmann'dan için düzenlemesi yapılan ünlü bir eser 
yazıldığı san ı lan "Ulusal Şarkı Motifi" ders aldı. 1 8  Yaşında Alman Müzik olmuştur. Eseri dört viyolonsele W. 
adlı parça asl ında piyano için Yüksel Okulları yarışmasında birinci Thomas-Mifune uygulamıştır. 
bestelen miş, 1 969' da Moskova 'da olduktan sonra Paris'te Andre 
yayı n lanmıştır. Navarra i le çalıştı . Uzun yıl lar 

joplin: The Enterta iner 
Westfalya Senfoni Orkestrası'n ın 

K re in: Li ri k Fragment birinci viyolonselisti olan Thomas- Arkansasil zenci piyanist ve besteci 
M ifune 1 97S'te solo kariyerine Scott Joplin 1 9. yüzyıl sonunda 

Nijn i  Novgorod'da doğan ve başladı. 1 97 1 -87 arasında ise hafif Ragtime kralı olarak tanınmıştır. 
Moskova yakınlarında ölen Rus müzik dünyasın ı  keşfe çalıştı, 1 972'de Paçavra, eski püskü, şamata anlamına 
besteci Aleksander Abromiç Kreyn Köln' de yalnızca viyolonsellerden gelen Rag kel imesi, zaman 
(Krein) müzikçi bir ai leden oluşan ilk topluluğu kurdu ve anlamındaki Time kel imesi ile 
gelmekteydi. Özel l ikle kardeşi ve al ış ı lmamış müzikleri, Offenbach, S. birleştirilerek önce, kes ik zamanlı 
yeğeni çok tanınan yahudi ası l l ı  Joplin, Brubeck, Fats Wal ler'in (senkoplu) ve Afrika kökenli es ir  
Kreyn' in  en ünlü eseri, plak parçalarını yorumladı. Ayrıca zencilerin müziğin in ç ı lgın tempolu, 
katalogianna da girmiş olan Op. l a televizyonda, ünlü karikatürist ritmik unsurunu tanımlamakta 
Lirik Fragment'tir. Hoffnung'un yaptığına benzer kullanılmış; 1 9. yüzyıl sonunda bu 

yarışmalar düzenledi: Dakika Vals türdeki ilk eserler böyle 

A lhwiz: Cataluiia 
Yarışması, Liszt'in Aşk Rüyası adlandırı lmıştır. Ancak daha sonra asıl 
Hastane versiyonu, Iki Kişil ik bir renkli unsur, armonik ve orkestral 

Katalanya'da doğmasına karşın Arap Viyolonsel l i  Strauss Valsi gibi i lginç yapı ağır basınca Caz, i ki nci güçlü 
ası l l ı  olduğunu öne süren lspanyol programlar yaptı; kabare programları terim olarak Ragtime'ı yutmuş ve bu 
besteci ve piyano virtüozu isaac düzenledi ve bu nedenle 1 984 Alman kel ime giderek kaybolmuştur. 
Albeniz daha dört yaşında ilk resital in i  Plak Ödülü'nü kazandı. Bu arada ciddi Günümüzde pekçok fi lmde müzik 
vermiş, dokuz yaşlarında evden konçerto yorumları da büyük övgü olarak kullanı lan Rag' ler 1 970'1erde 
kaçarak kuzey Ispanya'da resital ler kazandı. . .  200'den çok eser yazan, tekrar moda olmuş, yeniden 
vererek para kazanmış, 1 1 yaşında düzenleyen Thomas-M ifune kolay doğuşunu yaşamıştır. Ilk önemli caz 
Güney Amerika'ya giderek turnelerin i  öğrenim metodları da hazırlamış. piyanisti de sayılan Scott Joplin, The 
sürdürmüştü. 1 883'de evlendikten ve Onun birbiri içine geçen valsleri Entertainer adlı ünlü Ragtime'i 
müzikolog Pedrell i le tanıştıktan içeren Vals-Kolaj adl ı  eseri de 1 900'de bestelemiştir. 
sonra durulan Albeniz, onun etkisiyle temaların ilginç kullan ımı  i le 
halk müziğine yönelmiş ve hepsi de seçkin leş ir. 
ispanya i le i lgi l i  başlıklar taşıyan 
eserleriyle çağdaş lspanyol piyano 

A lhinoni: Adagio 
müziğin in kurucusu olmuştur. Onun 
1 886'da bestelediği No. i lspanyol Mevsimler nası l Vivaldi 'n in en 
Süiti Granada, Cataluiia, Sevilla, Cadiz tan ınmış eseri ise, Sol minör Adagio 
ve Asturias başl ıkl ı beş parçadan da Albinoni 'n in en ünlü bestesidir . . .  
oluşur. Bu dizin in ik i nci dansı Uzun yıl lar unutulan Tomaso 
Cataluiia, 3/8' 1 ik ölçüde, orj inal G iovanni Albinoni 53 kadar opera, 
versiyonunda Sol minör tonda ve dört sahne müziği, 20 kantat dışında 
neşel i (AI Iegro) tempoda olan, Op.2. Op.S, Op.7, Op.9 ve Op. l O 
genell ikle flüt ve deflerle dans edilen dizilerinde onikişer tane beşli 
ulusal Katalanya dansı Sardana'yı konçerto (beş çalgı grubundan oluşan 
temel al ır. orkestra konçertosu=Concerto a 

cinque), yani 60 kadar konçerto ve 

Tboıncıs-Mifıme: Vals-Kolaj 
yine bu sayı cıvarında üçlü sonat (Trio 
Sonata) bestelemiştir. Bir film müziği 

Telif hakkı nedeniyle Almaya'da olarak 1 960'1 ı  yı l larda geniş kitlelerce 
yaygın Thomas soyadına, Münih'te tanınan Sol M inör Adagio, bestecinin 
yemek yediği Japon lokantas ındaki tematik eser katalogunda yer 
pirzelanın adı M ifune'yi ekleyen almamıştır. Çünkü orjinali l l .  Dünya 
Werner Thomas-Mifune, Savaşında Dresden Devlet 
1 94 1  Frankfurt doğumlu bir Kitaplığı'nda -bazı Vivaldi eserleriyle 



208 

G E N Ç  SOLiSTLER DiZiSi  Y O U N G  SOLO I STS S E R I ES 

CEREN NECiPOGLU, arp harp 
Alphonsejean Hasselmans ( 1 845 - 1 9 1 2) 

"Kaynak", Op.44 "The Spring" Op.44 

Sergiıt Natrcı ( 1 924) 

Arp için Sonatina Sonar i na for Harp 

A 1 legretto semplice 

Lento mbato 

!\ loderato ben rilinato 

johann Sebcıstian Bach ( 1 68 5 - 1 750) 

Süit No. l ,  Mi Minör, BWV996 Su i re  No.  I i n  E M i nor, B W V996 

Prdludium ( Passagio-Presto) 

Al  lemande 

Courante 

Sarabande 

Bourrie 

Gigue 

Georg Friederich Haendel ( 1 685 - 1 7 5 9) 

Arp Konçertosu, Si bemol Majör, Op.4 No.6 (Solo düzenlemesi) 
Harp Concerro in B Flar Major, Op.4 No.6 (Solo version) 

A ndante, A llegra 

Larghetto 

A llegra 11toderato 

BORA KORKMAZ, flüt fluce 

johann Sebastian Bcıch ( 1 68 5 - 1 750) 

Sonat, Mi Majör, BWV I 035 Sonara i n  E Major, BWV I 03 5  

Adagio 111a non tanto 

Allegra 

Siriliana 

A 1/egro ass ai 

Gabriel Faure ( 1 84 5 - 1 924 )  

Fantezi, Op.79 Fanrasie, Op.79 

A ndantino-AIIegro 

Francis Poıtlenc ( 1 899- 7 963 ) 

Sonat Sonata 

A llegro malinronico 

C antifena 

Pres to giocoso 

28.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Atarürk Culrural Cenrre, Concerr Hall ,  7 .00 pm 

CEREN N ECIPOGLU 

• 1 97 3  yı l ında Istanbul'da doğan 
Ceren Necipoğlu, 1 984'de Istanbul 
Alman Lisesi'ne ve I .Ü.Devlet 
Konservatuarı arp bölümüne girdi .  
1 99 1  'de Kiel 'de (Almanya) Genç 
M üzikçiler Yarışması'nda mansiyon 
aldı .  1 993'de Almanya eski 
Cumhurbaşkanı Dr. Richard von 
Weizsaecker'in hami liği nde 
düzenlenen yarışmada üçüncü, 
1 993'de Lyon'da (Fransa) ASTH' ın 
(Association Sauvegarde et T radition 
de la Harpe) düzenlediği uluslararası 
arp yarışmasında ikinci oldu. Aynı yıl 
Prof. Dr. Aristid von Würtzler ve 
Prof. Sylvia Kowalczuk'un 
Macaristan'da düzenlediği Master 
s ınıfına burs lu olarak katı ld ı  ve kurs 
sonunda Kezsthely M üzesi'nde 
konser verdi .  1 993 'de Prof. Emel 
Çelebioğlu'nun armoni s ın ıfı ndan 
mezun oldu. Halen I leri Devre IV. 
s ınıfta Yard.Doç. Ümit Tunak ile arp, 
Prof. Ergican Saydam ile oda müziği 
çalışan Ceren Necipoğlu ayrıca B.Ü. 
M ütercim-Tercümanl ık Bölümü l l l .  
sınıfta okumaktadır. 

• Born i n  1 97 :'>  in l sranbul ,  Ceren 

Nec i poğ l u  emtred rhe l s ranbu l  

German Lycee and rhe I stanbu l  

U n ivers i t y  Srare Consuvawi re i n  1 ')H 1 .  
I n  1 99 1  she won an award ar rhe 

J ugtnd M usiz ierr in K i<: l ,  Germany. In 

1 99.) she won r h i rd pr ize i n  rhe 

com pct i r ion organ i sed under rhe 

parronage of Dr. R ichard von 

Weizsaec ku, r lıe former Pres i denr of 

t he Federal Republ ic  of Germany. I n  

I 99.'1 sht was awarded second prize i n  



the ASTH ( Associar ion Sauvegarde er 

Trad i t ion de la H arpe) i n  Lyon ,  France. 

The same year she parr i c i pated as a 

scholarsh i p  suıdenr i n  t he M aster Class 

conducted by Prof. Dr. A risr icl von 

Wü rtzler and Prof. Sy lv ia  Kowalczuk 

ı n  H ungary, g i v i ng a cuncerr at t he 

Kezsthely M use um on the com pler ion 

of t he cours<:-. I n  1 993 she g raduarecl 

from the harmony c l ass conducred by 

Prof. E mel (;e ıcb ioğ l u .  Ceren 

Necipoğ l u  is at presen t stud y i ng harp 

with Assistant Assoc iate Prof. Ü m i t  

Tunak anel cham ber mus ic  w i t h  Prof. 

Erg ican Saydam in the ! Vrh c lass of 

Advanced Seet ion as wel l as s tu d y i ng i n  

the t h i rd c lass o f  the l n rerpreter

Translaror Dqxırt ment uf the Boğazi ç i  

U n i versi r y .  

BORA KORKMAZ 

• 1 976'da Gelibolu'da doğan Bora 
Korkmaz, Hüseyin Avni Sözen 
Lisesi 'n i  bitirdi. Metin Yavuz i le 
çalışarak i .ü.  Devlet Konservatuarı 
yarı-zamanlı flüt bölümüne 1 99 1  'de 
girdi ve Erkan Alpay ile eğitim gördü. 
1 993'de ODTÜ Gıda Teknolojisi 
bölümünü kazandı ve bir süre Aycan 
Sancar ile çalıştı. 1 993'de Edward 
Senecal ' ın ve 1 995'de de Gülşen 
Tatu'nun kurslarına katı ldı . Daha 
sonra ODTÜ'yü bı rakarak 
konservatuarın l i sans bölümünü 
kazandı ve tekrar Erkan Alpay'ın 
öğrencisi oldu. 1 996 Ocak ayında 
yapılan The British Counci l ' in 
düzenlediği "Yı l ın Genç Müzisyeni" 
yarışmasında tahta üfleme çalgılar 
dalında Türkiye ikincisi oldu. 

• Born in 1 97 6  in Gel i bo l u ,  Bora 

Kork maz graduared from t he H Lisey in  

Avn i  Sözen Lycee. H e  stud iecl for s i x  

monrhs w i t h  Met i n  Yavuz and  entereel 

the fl ure secr ion of rhe Istanbul  

U n i vers i t y  Srare Conservaroi re i n 1 99 1  

as a part-r i me s ru dent , s tu d y i ng the 

fl ure wirh E rkan Al pay for two years. 

1 n 1 993 he enrered rhe Food 

Technology Depart ment of t he M idel l e  

E<ıst Technica l  U n i vers i t y  a n d  f o r  a 

t i me con r i n ued h i s  s tud ıes of the fl ure 

with A ycan Sancar. H e  part i c i pated in 

the course conducted by Ed ward 

Sent-cal ( 1 99 .) )  and G ü l �en Tatu  

( 1 995 ) . A fter I c a  v i  ng the M idd i  e Easr 
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Tech ical  Un ivers i ty  he won enrrance 

to r he Master Seet ion of the 

Conservaroi re where he again became a 

sr udent of E rkan A l  pay. In J anuary 

1 995 he won r he second prize for 

Turkey i n  the wood-w ind  seet ion of 

the ·'The Young Musician of the Year" 

comper i r i on organ ised by The Brit ish 

Counc i l .  

Hasselmans: Kaynak 

Belçika asıl l ı  arpist ve besteci 
Alphonse Jean Hasselmans 
Almanya'da öğrenim görmüş, 
Fransa'da ün kazanmıştır. Çok usta 
bir yerumcu olduğundan birçok 
besteci arp için besteledikleri eserleri 
ona adamıştır. 50 Kadar arp parçası 
yazan Hasselmans'ın en tanınmış 
besteleri arasında Chanson de Mai 
Op.40, Cente de Noel Op.33, Follets 
Op.48, Prelude Op52, G itana ve La 
Source (Kaynak) Op.44 
bulunmaktadı r. Dört dakika kadar 
süren Kaynak adlı konser etüdü 
pırı ltı l ı  arpejlerle bir suyun kaynaktan 
doğarak, sakin ve neşeli akış ını 
canlandır ır. 

Natra: Sonatina 

Bükreş'te doğan, Yahudi ası l l ı  besteci 
Sergiu Natra, 1 945'te G. Enescu 
ödülünü kazanmış ve 1 96 1  'de lsrail'e 
yerleşmiştir. T ei-Aviv 
Üniversitesi 'nde kompozisyon dersi 
veren, eserleri l srai l  Filarmoni 
Orkestrası'nca yorumlanan Natra, i lk 
eserlerinde Stravinski, Prokofıef ve 
H indemith'ten etkilenmiş; l l .  Dünya 
Savaşından sonra ise folklorik 
unsurları değerlendirmiştir. Ancak bu 
sti l le de, işçilere ve köylülere 

erişemediğini öne süren Natra, yine 
eski tarzına dönmüş, kısa motifleri 
varyasyonlada atanal şekilde 
işlemiştir. Orkestra için marş, süit, 
senfoni, toccata gibi eserler yazan 
besteci, çalgı müziğinde özell ikle 
klavsen ve arpı kullanmıştır. 1 960'da 
keman ve arp için Müzik, 1 968'de arp 
için l nterlude, 1 970'de arp için Dua, 
1 976'da arp ve yayl ı lar için 
Divertimento gibi eserler yazan 
Natra, Arp iç in Sonatin' i 1 965'de 
bestelemiştir. Bu eser Kudüs'te 
1 965'teki 3 .  U luslararası Arp 
Yarışması'nda mecburi parça olarak 
seçi lmiştir. Arp için Sonatina'nın 
sorgulayan bir havadaki ve Allegretto 
semplice (sade b ir  neşeyle) 
tempodaki 1 .  Bölümü, gizemli 
arpejleri de içerir. Kısa ve çok 
rubatolu bir agır bölümden sonra 
yine baglı olarak giren 3 .  Bölüm 
ritmik ancak orta hızdadır (Moderato 
ben ritmato). (Süre 8') 

Bach: Süit No. l 

Bach solo lavta için, bazı solo 
parçalar yanında dört te süit 
bestelemiştir. Bunların i lki, bazı 
uzmanlara göre 1 720'de Köthen'de, 
bazılarına göre ise -ilk bölümünün 
taşıdığı Passagio adı nedeniyle-
1 705'1erde yazıldığı öne sürülen M i  
M inör Süit'tir. BWV996 olarak 
numaralanan Süit, barok stile uygun 
olarak bir prelüd ile çeşitli dansları 
içerir: 1 .  Bölüm Praludium'da önce 
4/4' 1ük ölçüde bir Fransız uvertürü 
sti l inde bir Passgio (geçiş) yer alır; 
bunu 3/8'1 ik ölçüde çok hızlı (Presto) 
tempoda füg biçimi benzetimlerle 
izleyen bölme izler. 2. Bölüm 4/4'1ük  
ölçüde, zarif b i r  l ied biçimli 
Allemand'dı r. 3 .  Bölüm 3/2' 1 ik 
ölçüde, ancak 3/4' 1ük ve 6/8'1 ik 
vuruşlarla karakteristik b ir  
Courante'dir. 4. Bölüm yine aynı 
ölçüde, l ir ik ancak yine de görkemli 
ağırlıkta bir Sarabande'dir. 5 .  Bölüm 
4/4'1ük ölçüde, iki sesli olarak 
düzenlenmiş neşeli dans Bourree'dir. 
Sonuncu, 6. Bölümü ise 1 2/8' 1 ik 
ölçüde çok hız l ı  tempoda, canlı 
olduğu kadar güç bir I ngil iz dansı 
Gigue oluşturur . . .  Bu lavta sü itini arp 
için, ünlü kadın arpist Marie-Ciaire 
Jaimet uygulamıştır. (Süre 1 8') 
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Haendel: A r p  Konçertosu yazmaya mecbur kalmış olan Bach, Paure: Fantezi 
1 7 1 7  yılında Köthen Prensf iği 

Alman besteci Haendel' in  1 7 1 2'den h izmetine gir ince çalgı müziğine Organist olarak yetişen, sonra da 
sonra yeni vatanı olan ingi ltere'de, yöneldi ve solo keman, viyolonsel, Ravel, Enescu, Boulanger gibi ünlü 
- 1 738'de Op.4 Altı Konçerto, 1 740'da klavsen ve flüt iç in eserler yanında müzikç i ferin öğretmeni olan Fransız 
Op.6 Dört Konçerto ve ölümünden konçertolar da yazdı .  Onun bu besteci Gabriel Faure, l irik parçalarını 
sonra 1 760'da Op.7 Altı Konçerto mutlu yı l larında yazdığı solo flüt ve daha çok piyano, viyolonsel ve keman 
olarak- yayınlanan 1 6  org konçertosu flüt-klavsen (ya da sürekl i  bas) gibi çalgılar için yazmış olmasına 
özgün eserleridir. Opus numarası eş l i kl i  sonat ve partitatarın sayısı karşın, 1 898'de Massenet'nin yerine 
olmayan ve org konçertosu olarak sekizi bulur; ancak bun lardan konservatuara kompozisyon 
beliren diğer eserler ise başka üçünün Bach' ın oğullarına ait olduğu profesörü ve Madelaine Ki l isesi'ne 
eserlerden uygulanmıştır. Haendel ' in da öne sürülür . . .  BWV 1 03 5  sayılı baş organist olduktan bir- iki yıl sonra 
org konçertoları basit orkestra eşliği flüt ve sürekli bas için Mi  Majör flüt için de iki beste yapmış; aynı yıl 
nedeniyle, orkestra i le ya da eşlik Sonat'ı ise Bach' ın bestelediği Maeterlinck'in konusu üzerine, 
olmadan rahatl ıkla çalınan eserlerdir. kesindir. Flüt ve bas eşliği partis in in senfonik şaheseri kabul edilen Pelleas 
Orgu konçertoda kullanan ilk besteci ayrı ayrı işlendiği bu sonatın kopya ve Mel isande'ı da bestelemişti. Onun 
olan Haendel bu eserlerin halka yakın edi lmiş  partisyonu, Berl i n'de eski 28 Temmuz 1 898'de tamamladığı flüt 
olması için, iki obua ve yaylılardan Prusya Devlet Kitaplığı'nda, ve piyano için Op.72 Fantezi 's in in, 
oluşan kolay bir orkestra düzeni ltalyanca "Sonata per Traverso solo daha sonra 1 957'de L. Aubert 
kullanmış, akıcı melodileri, vi rtüoz e Continue del Signr. Giov. Seb. tarafından orkestrasyonu da 
figürleri italyan Konçerto Grosso Bach" başlığıyla bulunmuştur. yapı lmıştır. ik i  bölmeden oluşan, 
uslubuna uygun tutti-solo değişimleriyle Köthen'den önce bazan blok-flütü ağırca ve l ir ik bir gi rişten (Andante) 
işlenmiştir. Daha, doğduğu kent kul lanan Bach, tüm bu solo sonra hızlanan (AI Iegro) bölmesiyle 
Halle'de org çalan, Ingiltere'de sahnede sonatları daha kişisel an latım olanağı Fantezi, Faure'nin en önemli flüt 
oratoryoların ın bölüm aralarını org sağlayan Traverso (çapraz flüt) için eserid ir. 
resitalieri i le renklendiren Haendel, bestelemiş ve özel l i kle eşl ikteki 
bu eserlerin çoğunu -klavsen ile de klavseni daha önemli sayarak, bu 

Poulenc: Sonat 
çal ınabitmesi için- i ki parti l i  yazmıştır. bell i  bölümterin dans karakterlerini 
Haendel çeşitli uyarlamaları da olan bölüm başl ı klarında belirtmeyerek Fransız besteci ve piyanist Francis 
bu konçertolardan altıncısını, Op.4 bu çalgıya daha zengin bir yorum Poulenc, konserlerinde seslendi rdiği 
No.6 org konçertosunu, önce olanağı yaratmıştır ... ltalyan sti l i n in  solo piyano parçaları ve şarkılar 
zamanın ünlü arp virtüozu Powell için bel irgin şekilde d ikkate al ınmadığı dış ında, pekçok film müziği ve 
bestelemiş, -orkestrada i ki obua bu dört bölümlü sonatın 1 .  Bölümü, özel l ikle her çalgı iç in sonatlar 
yerine iki flüt kullanmış- ve eser i lk  çok fazla ağır olmayan (Adagio ma yazmıştır. Poulenc'in bestelediği son 
kez 1 9  Şubat 1 736'da lskender'in non tanto) tempoda, flütün t ip ik üç sonatı da üfleme çalgılar iç indir. 
Şenliği adlı crateryonun i lk  etki l i  pasajtarla seçkinleştiği eski Önce devrimci besteler yapan, 
yorumunda diğer org konçertoları ile Fransız tarzında bir Allemand'dır . . .  1 930'1u yıl larda klasik anlayışa dönen, 
aynı gün, bölüm aralarında çal ınmıştır. Neşeli (AI Iegro) tempoda, 2/4' 1ük daha sonra da bu ik is in in sentezi 
Haendel o yıl eseri, org konçertosu ölçüdeki 2. Bölüm, Bach'ta al ış ı ld ığı olarak, espril i ,  alaycı ve eğlenceli 
olarak yayınlamıştır ... Üç bölümden gibi, bir füg biç iminde değil, bas eserler yazan, ancak her zaman i lginç 
oluşan konçerto günümüzde daha çok eşl iğinde gelişen bir Bourree olmayı becerebilen Poulenc'in 
solo arp i le çal ınmaktadır. şek l indedir ve tema sonda 1 956'da flüt iç in yazdığı tek sonatı da 
Konçertonun 1 .  Bölümü 4/4'1ük genişleti lmiş formda tekrar ele onun en sevilen ve en çok plağa 
ölçüde, akıcı Andante-AIIegro a l ın ır  . . .  3. Bölüm 6/S' I i k  ölçüde, kaydedilen eserlerinin başında gelir. 
tempoda zarif bir tema ile başlar. sakin ancak temposu bel irti lmemiş H ızl ı-ağı r-hızl ı şemasına uygun olarak 
Çeşitli ve belirgin tekrarlarta gelişir. bir S ici l iano'dur; armonin in oldukça yazılan Flüt Sonatı 'nın neşeli ve 
2. Bölüm 3/4' 1ük ölçüde ağırca zor yansıyabi ldiği, kontrpuanın melankolik (AIIegro malinconico) 
(Larghetto) tempoda sade ve l irik ezgi kanon ve benzetimiyle işlendiği bu başlığını taşıyan 1 .  Bölümünü, metodik 
-çok hafif eşl ikte- tek sesli olarak da dansın, -herhalde yorumculara şarkı (Cantilene) başl ıkl ı  2. Bölüm 
al ın ır. 3. Bölüm ise 3/S' I ik  ölçüde, daha zorluk çıkartmamak için- temposu izler. Eser çok hızlı ve oyuncu (Presto 
neşel i  b ir Allegro moderato tempoda, kes in  olarak gösteri lmemiştir . . .  giocoso) tempoda, espril i biçimde 
-konçerto versiyonunda- sık tutti-solo 4. Bölüm, oldukça hızlı (AIIegro sona erer. 
değişimleriyle çok kısıtlı fromda ve assai), hatta fırtına gibi tempodaki, 
yine tekrarlarta gelişir. (Süre 1 O') üç bölmeli fi nalde de ikinci bölüm 

gibi bas eşl i k, flüt partisindeki 

Bach: Sonat, Mi M ajör 
motiflere h iç karışmadan yol 
gösterici görevini üstlenir. 

Yaşamında hep ki l ise müziği (Süre 1 3 ' )  
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G E N Ç  SOLiSTLER DiZiSi  Y O U N G  SOLOI STS S E R I ES 

SI LA ESER, viyola v io la  
Georgi S U'iridoı1• ( 1 9 1 5 )  

Hüzünlü Şarkı, Sol M inör The Sad Song i n G M i nor 

A rcaı1gelo Coreili ( 1 o 5 3 - 1 7 1 3 )  

Sonat, R e  M inör Op.S No. l 2  (La Folia) Sonata in  D M i nor, Op. 5 No. l 2  (La Folia) 

;\ ;/,,�,o-!1 /legm-i\dagw- Viı•ac"e-!1 1/egm-A ndaılle-!11/egru-!ldctgio-A 1/egro 

Mikbai/ G/inkcı ( 1 804- 1 85 7 )  

Viyola Sonatı, R e  M inör V iola Sonata in  D M i nor 

!1 /leı<m muderctlo · Lar.�bello Illa non /rof!/10 

SENEM ERCAN, piyano piano 
jobcmn Sehastian Bacb ( l o8 5 - 1 7 50) 

Das Wohltemperierte Klavier'den 2 Prelüd ve Füg 
2 Prdud�s and Fugues from Das \1(/ohltemperierre Klavier 

1 .  l l .  Kitaptan No.6, Re Minör Prelüd ve Füg (BWV875) 
Pn:l ude and Fugue in D M i nor No.<) from the 2nd Book (BWV87 5 )  

2.  1 .  Kitaptan No.9, Mi Majör Prelüd ve Füg (BWV854) 
Pn: l ud� and Fugue in E Major No. <) from the 1 st Book (BWV854) 

Ludll 'ig t 'cm Beetboven ( 1 7 70- 1 82 7 )  

Son a t  No. 22, Op.S4 Sonata N o . 2 2  Op. 54 

In tempo rl"un tilnilte/lO · !1 /legrello 

Rohert Scbumcmn ( 1 8 1  0- 1 8 5o)  

Papillons, Op.2 

Frederk CbojJin ( 1 8 1 0- 1 849)  

Noktürn No.2 1 ,  Do Diyez Minör  Op.Posthum 
Nonurnc No.2 1 in C Sharp M i nor, Op.Posthum 

Len!o ron !!.ran espreSJione 

Frederic Cbojıin 

Scherzo, Op.20 No. l 

29.6. 1 996. Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 

Aı ariirk Culrural  Cent r�. Concerr Hal l ,  7 .00 pm 

S ILA ESER 

• 1 979 yıl ında Istanbul'da doğan Sı la 
Eser, 1 990'da l .ü. Devlet 
Konservatuarı'na girdi ve eğitimine 
Ani Inci i le başladı. 1 992'de Betty 
Osteroth'un yaz kurslarına katıldı ve 
aynı yıl viyolacı Marco Bergamaschi 
ile oda müziği üzerine çalıştı. 1 993 
yıl ında girdiği l .ü. Devlet 
Konservatuarı Öğrenci 
Orkestrası 'ndaki çalışmaların ı  önce 
Erol Erdinç, sonra da Ramiz Mel ik 
Aslanov i le  sürdürmektedir. 1 994'den 
beri Ç iğdem Altaş Epikman ile viyola 
ve Giray Rosenfos ile de oda müziği 
çalışan Sıla Eser, aynı konservatuarda 
Lise l l l .  s ınıf öğrencisidir. 

• Born i n  1 97 9  i n  Istanbul ,  Sıla Eser 
entered the Istanbul U n i versity State 
Conservatoire in I 990 and began her 

viola studies with  Ani  İ n c i .  In 1 992 

she part icipated i n  the summer courses 
conducted by Betty Osteroth and i n  
the same year she studied chamber 

music w i th Marco Bergamasc h i .  In 
1 993 she joi ned the ! . U .  State 
Conservatoire Orchestra, working fı rst 
with the conductor E ro l  E rd i nç and 

then with Ramiz Me! ik  Aslanov. Si  nce 
1 994 she has been studying viola with 
Çiğdem Epikman and chamber music 
with G i ray R osenfos. Sıla Eser is at 
present con c i n u i ng her studies in  the 
I!Ird grade. 

SENEM ERCAN 

• 1 978'de Bursa'da doğan Senem 
Ercan, piyano eğitimine 1 99 l 'de 



Fethiye Sanl ıkol i le başladı. 1 992'de 
Istanbul Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi 'ne girdi. Eğit imini piyanist 
Ayşegül Sarıca'n ın  gözetiminde Ali 
Darmar ve Fahri Pekiner ile 
sürdürmektedi r. 

• Born in 1 97 8  i n  B ursa, Senem Ercan 
began her smdy of the piano with 
Fethiye Sanlıkol i n  1 99 1 .  I n  1 992 she 
enrered the Istanbul Anatolian Art 
School where she i s  now studying w i th 
A l i  Darmar and Fahri Pekiner under 
the supervision of pianist Ayşegül 
Sarıca. 

Swiridow: Andante 

Rus besteci ve piyanist Swiridow, 
doğduğu Kurks'ta i lk  müzik 
öğrenimin i  tamamladıktan sonra 
Leningrad (şimdiki St. Petersburg) 
Konservatuarı'nda Şostakoviç' in de 
öğrencis i  olmuş, 26 yaşında konser 
piyanisti olarak müzik kariyerine 
başlamış ve bu arada, özel l ik le ün lü  
Rus yazarlar ın ın,  Puşkin, Mayakovski, 
Tolstoy, Yesenin ' in  metinlerini  
poem, oratoryo gibi koro eserleri, 
ya da sahne müziği olarak 
bestelemiştir. 1 960' da Lenin 
Ödülü'nü kazanan Swiridow'un Sol 
minör tondaki l ir ik Hüzünlü Şarkı'sı 
viyolaya uygulanmış ve ağırca 
(Andante) tempodaki bu parça, bu 
çalgın ın  soneritesine uygun 
parçalardan b i ri olmuştur. (Süre 7') 

Core/li: La Folia 

La Folia, eski b ir lspanyol, ya da 1 4. 
yüzyıl Portekiz dans teması olarak, 
Chaconne biçiminde 1 6  varyasyonla 
işlenmiş ünlü bir ezgid i r. La Folia'yı 
Corei l i 'den başka Frescobaldi, Vivaldi, 
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D. Scarlatti, Bach, C. Ph .  Bach, 
Cherubini, Liszt, Rahmaninof, M.  
Ponce gibi besteci ler de kullanmıştır. 
Bu Coreil i  varyasyonlarını Fransız 
kemancı Hubert Leonard ( 1 8 1 9-
1 900) keman ve orkestra için de 
düzenlemiştir. Op.S dizis in in 
sonuncusu, 1 2  numaralı La Folia 
Sonatı 3/4' 1ük ölçüdeki ağır (Adagio) 
tempodaki Sarabande benzeri La Folia 
teması ile başlar ve solo keman ön 
planda kalarak bu temayı değişik 1 6  
varyasyonla, Allegro-Adagio-AIIegro
Andante-AIIegro-Adagio tempolarda 
ve sonuncu bölme Allegra'da canlı 
tremololarla işler. Viyolaya da 
uygulanan bu sonatı Corei l i 'nin 
öğrencisi Geminiani, Konçerto 
G rosso biçiminde yaygınl ığını 
sağlamıştır. (Süre 1 4') 

Glinka: Sanat 

Smolensk bölgesine yerleşmiş aslen 
Polenyalı b ir ailenin oğlu olan Mikhail 
lvanoviç Gl inka sistematik olmayan 
özel müzik dersleriyle yetişti. O 
cıvarda oturan amcasının serflerden 
oluşan özel orkestrasıyla Mozart, 
Haydn, Beethoven uvertürleri ve 
senfonileri çalması onu çok etki ledi .  
l ik enstrümantal bestelerini de 1 8  
yaşında Mozart' ın temaları üzerine 
yazdı .  O yı l lardan sonra hem 
orkestra, hem piyano, ya da arp iç in 
sola çalgı eserleri ve oda müziği 
besteledi. Onun bir yaylı çalgı için tek 
sola eseri 1 825'de, memuriyetten 
ayrıldığı yıl bestelerneğe başladığı, 
ancak 1 828'de yarım bıraktığı Viyola 
Sonatı'dır. 1 932 yıl ında Moskova'da, 
V. Borisovski'nin düzenlemesiyle iki 
bölümlü olarak yayın lanan sonat, 
neşeli ancak ı l ıml ı  (AIIegro moderato) 
tempodaki 1 .  Bölümle, pek o kadar 
ağır olmayan (Larghetto ma non 
troppo) başlıklı 2. Bölümden oluşur. 

Bach: 2 Prelüd ve Füg 

Bach kendi zamanında bulunan, 
klavsen, klavikord, şpinet, piyano
forte, org gibi tüm klavyeli çalgıları 
kullanmıştı. Sonradan öğrenci lerini ve 
bu arada oğullarını da eğitebilmek için 
bestelediği bu klavyel i  çalgı parçalarını 
en sonunda "Das Wohltemperierte 
Klavier" (Eş Düzenl i Klavye) başl ıkl ı  

dizisini , iki kitaptan oluşan Prelüd ve 
Füg'lerle sonuçlandırmıştı. Birinci 
kitaptaki bazı parçaları da oğlu 
Wilhelm Friedemann Bach için yazdığı 
Clavier Büchlein 'dan (Klavye 
kitapçığı) alm ıştı. 1 722'deki 24 Prelüd 
ve Füg'den sonra Bach, ikinci kitabı da 
1 738-42 arasında oluşturmuştu. 
l lerde Chepin ve diğer ünlü piyanist 
bestecilere örnek olan bu Prelüd ve 
Füg'lerin önsözünde Bach, "ses ve 
yarım seslerin tümünün major ve 
minör tonda yazı larak öğrenme 
heveslisi gençlerin yararına ve 
kullan ımına sunulduğunu" bel i rtir. 
Böylece her iki kitapta da, Do'dan 
başlayarak, gamdaki tüm notalar tam 
ses ve diyez, ya da bemollü yarım 
seslerdeki tonalitelerdeki parçalardan 
oluşur. I kinci kitabın 6. Prelüd ve 
Füg'ü Re minör tondadı r. Prelüd 
3/4'1ük ölçüde, Bach' ın geç stil piyano 
yazısına mükemmel bir örnektir: 
Goldberg varyasyonlarını anımsatan 
aydın l ık  ve berrak yapıdadı r; her iki 
ele özgürce çalışma olanağı sağlayan 
stiliyle, figürlerin detaylı işlenişiyle 
seçkinleşir. 4/4' 1ük ölçüdeki Füg ise üç 
sesli olarak düzen lenmiştir. Canl ı  
sıçrayışlı 1 6' 1 ık  triyolelerle, kromatik 
iniş şeklinde iki bölümden oluşan 
tema gelişirnde beş kez tüm olarak 
sergi lenir ... Birinci kitabın 9. Prelüd ve 
Füg'ü Mi  majör tondadır. 1 2/8' 1 ik  
ölçüdeki Prelüd bir id i le benzeyen, 
hülyalı Andantina tempoda, zarif ik i  
sesli eşl ikle gelişen bir aryayı 
anımsatır. Füg ise 4/4'1ük ölçüde, 
parlak ve ateşl i  yapıda üç sesli gelişen 
etki l i  bir konser parças ıd ır. 

Beethoven: Sanat No.22 

Ünlü iki sonat, Waldstein i le 
Appassionata arasında 1 804 yıl ında 
bestelenmiş olan Fa Majör Sonat, iki 
bölümlü oluşuyla sonat şemasına da 
aykırı düşer. Ayrıca i lk duyuşta insanı 
saran özel l ikte olmamasına karşın 
sonradan sezilen güzelliği yanında, 
Beethoven bu eserinde sonat 
formunu kendi kişisel anlayışına göre 
ele almış, çok bel i rgin ve keskin 
tarzda, ön planda sergileyerek ilgi 
çeken bir eser oluşturmuştur. 
Piyanist Cari Reinecke'nin ( 1 824-
1 9 1  O) belirttiği gibi çekici bir ikinci 
temanın eksikl iği hissedilen sonatın 



asıl değeri duygusal yönde değil, 
modülasyonların detaylandırı lmasında, 
motiflerin geliştiri lmesinde ve 
dokudaki yerel kontrastiarda 
görülür ... 1 803 yıl ında Fransız çalgı 
yapımcısı Erard' ın Paris'ten 
Beethoven'e hediye olarak yolladığı 
ve o zamana kadarki beş oktavlık 
piyanoları aşan zengin l ikteki piyanoya 
karşın Beethoven, Waldstein 
sonatından sonra 1 804'de yazdığı 
Op.54 Sonat'ta yine eski tip çalgılara 
dönmüş gibidir. Sonatın Fa majör 
tonda ve 3/4' 1ük ölçüdeki Menuet 
temposundaki (In tempo d'un 
Menuetto) 1 .  Bölümü, sade ve 
anlaml ı ,  gerçek bir dans temasıyla 
başlar. Bir lied formunda gelişen 
tema, 24. ölçüde iki  sesli oktavlı 
hareketle bir T rio görevin i  devral ır  . . .  
2/4' 1ük ölçüde ve neşelice 
(AIIegretto) tempodaki 2. Bölümde 
ise Bach'ı anımsatan iki sesli yapısıyla 
ve sürekli devin imi (Perpetuum 
mobile) ile Op.26 La Majör Sonat'ın 
son bölümünü anımsatır. (Süre 1 1 ') 

Schumann: Pap i l l ions 

Schumann 1 9  yaşında, Friedrich 
Wieck'ten piyano dersleri alamaya 
başladığı 1 830' dan önce bestelemeye 
koyulduğu Papil lons (Kelebekler) adlı 
1 2 küçük parçadan oluşan eserin i ,  
lsviçre ve ltalya'daki tati l inden sonra 
1 83 1 'de tamamladı. Bu arada, ilerde 
evleneceği Clara Wieck'e yazdığı 
mektupta Schubert'ten büyük övgü i le 
söz ediyordu. Heidelberg'te 1 829'da 
öğrenciyken, bir arkadaşı ile sık sık 
Schubert'in dört el piyano 
Polonez'lerini çalan ve orada kendi de 
sekiz Polonez yazan Schumann, 
bunlardan ikisini Papil lons'da 
kullanmıştır . . . .  Herbiri, hemen ortaya 
çıkıp, daha dinleyici farkına varmadan 
kaybolan ve çekici tasvi rleri, kişi leri, 
ya da karakterleri bel i rten bu 1 2  
parçaya, çok uygun biçimde 
"Kelebekler" adını veren Schumann, 
aslında Jean Paul adlı Alman yazarın 
bir öyküsünden esinlenmiştir: Onun, 
gençliğin kural tanımayan taşkın 
dönemini  anlatan Flegeljahre (Saygısız 
gençl ik yı l ları) adlı kitabın ın son 
bölümündeki fantastik bir maskeli 
balo sahnesini işleyen Schumann, 
romanın Walt, Vult ve Wino adlı 
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gizeml i  üç fıgürüne de hayat verir. 
Altı giriş ölçüsünü oluşturan Giriş'ten 
(l ntroduzione) sonra başlayan orta 
hızdaki (Moderato) bölmede hemen 
dans ve maskelerin geçidi beli rir. 
Schubert'i anımsatan bu dalgın Valsi 
kesen parlak fanfarlardan sonra 
duyulan Fa diyez minör oktavlar da 
Jean Paul 'u tanımlar. Bu tutkulu dans 
sarhoşluğu, yerin i  zarif ve soylu 
Polonez adımiarına bırakır. Noktalı 
tarzda sunulan Polacca gerçek 
Schumann sti l indedir. Buruk şakacı 
tavı rlarla, gençl ik ateşi ile, çok hızl ı  
(prestissimo) tempodaki bölmeler, 
zaman zaman duygulu Alman Valsi'ne 
dönüşür. En sonda ise Dede ile 
Nine'nin eski şarkısı çok ağır (Piu 
lento) tempoda duyurulurken bu 
düşten uyanıp gerçeğe dönüşün 
görevlerini bel irten sabah çanları 
çalar ve eser yedi l i  bir akorla birl ikte 
yavaşça çok hafif çözülür, bir köpük 
gibi söner. (Süre I S') 

Chopin: Noktürn No.2 1 

Chepin ' in  1 832-46 arasındaki 1 4  yı lda 
bestelediği Op.9 i le başlayan, Op.72 
i le sona eren 20 Noktürn'ünden 
başka Opus numarası taşımayan iki 
Noktürn'ü daha vardır. Daha önce 
I riandalı John Field'in romantik ve 
özgür formlu parçalar iç in kul landığı 
Noktürn sti l in i  Chopin, daha armonik 
nüanslarla, değişken ritm ik  
çekici l iklerle iş leyerek zenginleştirdi. 
Chepin'in 1 830'da, Varşova'da halk 
huzurunda i lk  konserlerini verdiği yı l 
bestelediği, opus numarası taşımayan 
Do Diyez M inör Noktürn, ancak 
bestecinin ölümünden çok sonra, 
1 87S'te yayınlanmıştır. Chepin'in 
kronolojik sıraya göre üçüncü 
Noktürn'ü olan eser, genç piyanistin 
aşkı Constantia'yı bir türlü 
unutamadığı, ü lkesinden ayrı l ıp  
ayrıimamayı düşündüğü kararsız 
anlarında yazılmıştır. Biraz abartılı 
"Lento con gran espressione" (Ağır, 
geniş ve büyük bir duygusallıkla) 
başlığı da onun bu duygu karışıklığını 
yansıtır. (Süre 4') 

Chopin: Scherzo No. l 

Bakınız: lvo Pogorelich Resitali, 
27.6. 1 996 
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G E N Ç  SOLiSTLER DiZiS i  Y O U N G  SOLOI STS S E R I E S  

NiLÜFER ALKAYA, piyano piano 
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 7 827 )  

Piyano Sonatı No.3 1 ,  La Bem o l  Majör, Op. l 1 O 
Piano Sonata No .3  in A Fiat Ma jor , Op . ı ı O 

Moderato cantabile 111olto esprmiı;o 

A llegro mo/to 

Adagio ma non trofJjJo-F11ga (A IIegro ma non trofJjJo) 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7 )  

Variations Serieuses, Re  Minör Op.54 Variacions Serieuses i n  D Ma jnr, O p .  5 i 
Claude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8) 

Pour le Piano 
Pril11de 

Sca'tlhande 

Torrata 

iSTANBUL TROMBON DÖRTLÜSÜ 

İSTANBUL TROMBONE QUARTET 
BERNA SAGDIÇ, 1 .  trombon ı sc crombone 

ASLI ERŞEN, 2. trombon 2nd r rombone 

GÖKAY GÖKŞEN, 3. trombon 3rd rrombone 
G. EBRU ULAMAN, bas trombon bass rrombone 

Thomas Mor/ey ( 7 5 5 7- 7 602) 

Now is the Month of Maying 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 &4 7 )  

Equal 
A fla Marcia-A ndante soste111110 

joseph Haydn ( 1 732- 1 809) 

Yaratı l ış Oratoryosundan ·'Vollendet ist das Grosse Werk '' from che Creacion Oracorio 

Kazimierz Seraeki ( 1 922- 1 98 1 )  

4 Trombon için Sü it'den S Bölüm 5 Movemenrs from the Suire for 4 Trombones 

Intrada · Canon · lnterl11de · Chorctl · lntermezzo 

Camille Saint-Sa i/ns ( 1 83 5 - 1 92 7 )  

Senfoni No.3'den Adagio Adagio from Symphony No. 3 

Ernest Miller 
3 Parça 3 Pieces: 

Dance. Lctment. Scherzo 

Pau/ Tanner 
Just Bach 

David Fetter 
Rockola 

30.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Ararürk Culnıral Cemre, Concerr Hal l ,  7 .00 pnı 

N i LÜ FER ALKAYA 

• 1 973 'de Ankara'da doğan 
N i l üfer Alkaya, 1 984'de MSÜ 
Devlet Konservatuarı 'n ın  s ınavın ı  
kazanarak Yard.Doç. Lale Önge i l e  
piyano eğitim ine başlad ı .  
Çal ı şmalarını daha sonra Prof. 
Suna Erel i le sürdürdü ve 1 99S'de 
pekiyi dereceyle mezun oldu. 
i lk  konserin i  1 1 yaş ı nda veren 
Alkaya, Resim Heykel Müzesi 
ve Avusturya Kü ltür Ofis i 'nde 
konserler verd i .  M imar S inan 
Ün iversitesi bünyesinde yapı lan 
1 994 Bach Piyano Yarışması 
ve 1 995 Etüd Yarışması ' nda 
ödül aldı. Çal ışmaları n ı  halen 
besteci Al i  Darmar i le  
sürdürmekted ir .  

• Born i n  A n kara in  1 ')7 \ , N i l li t'er 

A l kaya s uu.:eeded i n  t he exa m i n a r ion  

for the M i mar  S i nan U n i vı:rsi r y  Scare 

Conservauı i re w l ı i c h  she ent ereel i n  

ı 9Hiı and hegan her st udy o f  the 

p iano w i t h  Ass r . Assoc iate P rof. La le 
Önge. She com i n ued her educa r i un 

w i dı Prof. Suna Ere l ,  g rad uar i ng 

w i t h  h igh  honou rs i n  1 ') ')) . She gave 

her fi rst concert ar the age ol. ı ı and 

has performed in the ıvt u>eu nı of 

Pai n r i ng and Sc u l pr u re and t he 

A ustr ian  Cu i [U ral  Office. She won 

pri zes at t l ıe 1 ')')! ı IJach P iano 

Cunıpcr i r io ı ı  and the 1 ')') 5 Er ude 

Cunı pct i t ion organ İ sed by t l ıe M i mar  

S i nan n i vtrs i t y .  N i l li f'er A l kaya i; 

a t  presenr con t i n u i ng lıer study o( 

the piano w i c h the  conı posn A l i  

Darmar.  



i ST AN BUL T R O M BON 
DÖRTLÜSÜ 

İ STA N B U L  T R O M BONE 

QU A R T ET 

• Çalışmalarına oda müziği 
dersleriyle başlayan I stanbul 
Trombon Dörtlüsü, barok öncesi 
dönemden çağdaş müziğe kadar 
uzanan geniş bir repertuara sahiptir. 
Repertuarında ayrıca çeşitli caz 
parçaları da yer almaktadır. Topluluk 
çeşitli yerlerde konserler vererek 
etkinl iklerini sürdürmektedir . . .  
1 973 'de Hamburg'da doğan ve l .ü. 
Devlet Konservatuarı son s ın ıfta 
Aycan Teztel i le eğitimini sürdüren 
BERNA SAGDIÇ, ayrıca Kent 
Orkestrası'nda birinci trombon 
çalmaktadır. Eric Larsson'un 
Trombon Konçertosu'nu i .ü. Devlet 
Konservatuarı Orkestrası, Rimski
Korsakofun T rom bo n 
Konçertosu'nu da Kent Orkestrası 
eşliğinde seslendirdi ... 1 977'de doğan 
ASLI ERŞEN, çalışmalarına 1 99 1  'de 
i .ü.Devlet Konservatuarı'nda Aycan 
Teztel ile başladı .  Aynı zamanda 
Marmara Üniversitesi I letişim 
Fakültesi' nde eğitim gören Aslı 
Arşen, oda müziği grupları i le ve 
solist olarak konserler vermektedir . . .  
1 980 doğumlu olan GÖKA Y 
GÖKŞEN, i .Ü. Devlet 
Konservatuarı'nde beş yıldır Aycan 
Teztel i le trombon eğitimi görmekte, 
okul orkestrası ile oda müziği 
toplul ukların ın konserlerine 
katılmaktadır .. . 1 975'de doğan G. 
EBRU U LAMAN, trombon eğitimin i  
beş y ı ld ır Aycan Teztel i le I .Ü. 
Devlet Konservatuarında 
sürdürmektedir. Ayrıca Kent 
Orkestras ı'nda üçüncü trombon 
çalmakta. okul orkestrası ve oda 
müziği toplul uklarıyla da konserler 
vermektedir. 

• These four young m usicians began c;ı 
work wgerher dur ing thcir chamber 

music lessons. The i r  large reperroi re 

exrends from BanKıue ro conremporary 

music ,  and also i ncl udes a n u m ber of 

jazz pil'ces. The I stanbul Trombone 

Quarret gives concerts i n  d i fferenr 

hal is  . . .  Horn i n  Hamburg in 1 ')7 3 , 

B E R N A  SA(; D IÇ is in the fina! grade 

of the lsranbul U n iversity Srare 
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Conservaroire where she studies 

r rombone with  Aycan Tezrel . She also 

plays f'irst trombone in the C i ty 

Orchesrra. She has performed Eric 

Larsson 's Trombone Concerro w ith the 

Istanbul U n ivers i ty State Conservatoire 

Ürehescra and the R i msky Korsakov 

Trombone Concerto with the City  

Orchestra . .  Born i n 1 97 7 ,  ASLI 

E RŞ E N  starteel her rrombone stu d ies 

wi th  Aycan Teztel at the Istanbul 

U n i vers i t y  State Conservatoire i n  1 99 1 .  

S he is  al so a srudenr i n the 

Communications Faculry of Marmara 

Un ivers i t y .  She performs with chamber 

nı usic groups and alsa as a concert 

soloist . . .  Born in 1 980, GÖKA Y 
GÖKŞEN has been studying the 

trombone with Aycan Teztel for five 

years at the I stanbul U n i vers i ty  State 

Conservaroi re. He performs with the 

Conservaroi re ürehescra as well as with  

chamber m usic  ensembles . .  Born i n  

1 ')7 5 ,  G .  E B R U  ULAMAN has been 

studying rrombone w i th Aycan Teztel 

ar the Istanbul U ni versi ty State 

Conservaroi re for five years. She plays 

th i rd trombone in the C i ty Ürehescra 

and gi ves concerts w i th the 

Conservaroi re Ürehescra as well as with 

chamber music ensembles. 

Beethoven: Sanat, Op.3 1 

Stravinski 'n in deyimiyle "Çalgıların 
Kralı" olan piyano için en çok ve 
yenilikçi eser yazan bestecilerin 
baş ında Beethoven gelir. En derin 
düşüncelerini, h is lerin i  piyanoya 
emanet eden büyük besteci, bu çalgı 
için 32 sonat yazmıştır. Son üç 
sonatını Beethoven, Missa Solemn is  
üzerinde çalıştığı 1 820-22 yıl ları 

arasında, sürekl i hasta olduğu, hatta 
sarı l ık geçirdiği 1 82 1  yı l ının çalkantılı 
günlerinde bestelemiş ve her üç 
sonatta da ortak ve yen i  bir final 
öngörmüştür. 1 820 Nisan' ında 
yayıncıs ı  Schles i nger'e altı ay iç inde 
üç sonatı tes l im edeceğin i  söyleyen 
Beethoven, Op. l 1 O sonatı ancak 
1 822 baharında bitirebilmiştir. Diğer 
i kis i  g ib i  bir ithaf taşımayan sonatın,  
Beethoven için özel b ir  anlamı 
olduğu, yalnızca kendisi için, biraz 
iyi leşmesine bir şükran anlatım ı  
olarak yazıldığı düşünülmektedir. 
Elej ik ve hü lyal ı  bir anlam taşıyan 
sonatın 1 .  Bölümü 3/4' 1ük ölçüde ve 
orta h ızda, şarkı söylercesine çok 
duygulu  (Moderato cantabile molto 
espressivo) tempoda, yumuşak ve 
bol armonik yapıda, bir yayl ı  çalgılar 
kuarteti havasında başlar. Çok sakin, 
huzurlu giren zarif kadanslarla 
yükselen ve tri l lerle süslenen tema, 
şi irsel düşünceyle ölüme yaklaşım 
gibidir. Dış görünüşte eski sanat 
formuna uyulmuş görünen bölüm, iç 
yapısı ndaki fantezi dolu, şarkı 
söyleyen temanın dönüşüyle oluşan 
motifin Beethoven tarafından çok 
sevi ldiği, Op.30 Sol Majör Keman 
Sonatı 'n ın Tempo d i  M inuetto'sunda 
ve Op.70 No.2 Üçlü'nün 
Allegro'sunda da ku l lanmış 
o lmasından anlaş ı l ı r. Geliş irnde ise 
yalnızca i lk ölçü lerde, temanın 
motifinden faydalan ı l ı r  . . .  2. Bölüm, Fa 
minör tonda, 2/4' 1ük ölçüde, çok 
h ızlı (AI Iegro molto) tempoda bir 
Scherzo'dur. Güçlü ritmiyle i l k  
bölümün l i r i k  havasına tezat 
oluşturan bölümün onyedinc i  ölçüde 
gi ren yan teması ,  o günlerin popüler 
bir şarkıs ın ın, "lch bin l iederlich"in 
(Ben çapkınım) melodisinden 



kaynaklanır. Trio bölmesi ise, sağ 
el in oluşturduğu arabesk pasajlara, 
sol el in staccato desteğiyle 
oluşturu lur ... 3. Bölüm 1 2/ 1 6' 1 ı k  
ölçüde, pek o kadar ağır olmayan 
(Adagio ma non troppo) tempoda 
başlayan hüzünlü bir ağıttır. Adeta 
Bach' ın kompleks aniatıml ı  bir barok 
Passion'u gibi olan giriş, yaln ızca 
sonradan oluşacak füg bölmesine bir 
ön müzik deği ldir. Bu iki bölme tam 
bir bütündür; eş değer b ir  anlamı 
içerir. Adagio'nun i lk kısmında, 
dördüncü ölçüde hüzünlü bir 
ciddiyetle bel i ren tema bir resitatif 
biçimindedir; giderek yoğunlaşır ve 
s in ir l i  bir hal a l ı r. Bunu acı çeken 
anlatımdaki arya (Arioso dolente) La 
bemol minör tonda, etk i l i  ve özlem 
dolu bir melankol iyle izler. Bunu da 
hemen, pek o kadar h ızl ı  olmayan 
(AIIegro ma non troppo) tempodaki, 
6/S' I ik  ölçüdeki Füg (Fuga) takip 
eder: Bu, acın ın üzerinde i rade 
gücüyle yükselişi, doğrulmayı temsil 
eder gibidir. 1 .  Bölümün doğal 
ezgisine benzeyen akıcı tema 
geniş leyerek, soylu biçimde fügü 
oluşturur. Burada, Beethoven' in çok 
sevdiği kontrpuan ustalığı 
sergi lemelerinden sonra sonat, b ir  
zafer havasında, parlak biçimde sona 
erer. (Süre 22') 

Mendelssohn: Variations Serieuses 

Mendelssohn'un 1 84 1 'de Berlin'de 
koro ve orkestra yöneticisi olarak 
bulunduğu yıl yazdığı bu eser (Ciddi 
Varyasyonlar), onun ustalığını 
gösterir. Ayrıca varyasyon stilincieki 
bir eseri minör tonda yazarak 
Beethoven'i örnek almış, Haydn 
görüşü olan eğlence müziğinden 
uzaklaşmıştır. O çağda moda olan 
Parlak \<aryasyonlar'a (Variations 
Brilliantes) bir tepki olarak da görülen 
eseri A. Cortot, "Kibar tavırlı besteci, 
şeytana kapılmış gibi cadılar 
bayramına koşuyor" diye tanımlamış ... 
Eser ciddi bir tema ile 1 7  
varyasyondan oluşur. Hızlanmayan, 
dayanıklı (Andante sostenuto) 
tempoda ana temayı izleyen 
varyasyonlar birbirine çok derinden 
bağlıdır; Re majör tonda olan 1 4. 
Varyasyon dışında tümü de minör 
tonda, sınırları çok güç sezilen 
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biçimde birl ikte örülmüş gibidir. 
(Süre 1 2') 

Debussy: Pour le  Piano 

1 90 l 'de bestelenen eser Debussy'n i n  
olgunluk dönemine geçişini belirleyen 
ve en çok çal ınan eserlerinden 
biridir. l ik kez 1 1 Ocak 1 902'de 
Paris'te Ricardo Vifies tarafından 
seslendirilen eser, 1 7. ve 1 8. yüzyıl 
Fransız bestecilerin in  saf klasizm ine 
biç im ve estetik anlayışla b ir  
yaklaşımdır. 3/4' 1ük  ölçüde ve La 
minör tondaki Prelüd, oldukça canl ı  
ve çok r itmik (Assez anime et tres 
rythme) baş l ığını taş ır  ve piyano 
tekniğin in belli baş l ı  unsurlarıyla 
belirgin leşir: H ız l ı  geçişler, ton i k  ve 
diyatonik gamlar, akorlu pasajlar ve 
özel l ikle sert vuruşlar Fransız 
müziğinde, Debussy'den sonra 
başlayan Vitalizm (canl ı l ık) çağın ın 
öncüsü kabul edi l i r  . . .  2. Bölüm 3/4' 1ük 
ölçüde ve Do m inör tondaki 
Sarabande ağır ve ciddi bir zarifl ikle 
(Avec une elegance grave et lente) 
başlığını taş ır. Biçimde klasiktir ancak, 
yedi l i  ve dokuzlu akorlarla, armonik 
kontrastiada modern ve kendisine 
özgü olgun bir hava yaratan Debussy, 
Sarabande'da bu eski dans ın  ritm ik 
özell iklerini koruyarak, esk i  ustalara 
(Rameau'ya) saygısın ı  belirtmiştir . . .  
Son bölüm, 2/4' 1ük ölçüde ve Do 
diyez minör tondaki Toccata can l ı  
(vif) tempodadır. Bu bölümde 
dramatik etki lerden kaçın ı lmış, bir 
"Perpetum Mobile" (devamlı 
hareket) gözeti lmiştir. Uzak 
modülasyonlar (bir tondan başka 
tona geçişler), s ık tekrarlar, 
Rubato'suz akıcı bir çalış, t ınının 
yükselişlerinde bi le gözeti len ölçü 

disiplini ve kontrol piyaniste güç 
görevler yükler. l ik  çal ın ış ında bi le 
büyük bir taşkın l ıkla alkış ianan ve 
yorumu tekrarlanan Toccata eserin 
en çekici ve en sürekleyici 
bölümüdür. (Süre 1 2' )  

Mor/ey: Now is the Month of Maying 

Londra'da doğan, Wil l iam Byrd'ün 
öğrencisi olan Thomas Morley, o 
çağın belgelerine göre "müziğin hem 
teorik, hem de pratik alanlarında 
başarı l ı  olduğu kadar, matematik 
dalında da üstün düzeydeydi". Oxford 
Üniversites i 'nde Müzik Doktoru 
ünvanı almış, büyük ki liselerde 
organist olarak çalışmıştı. Birçok 
Canzone'leri, Madrigal' leri, 
enstrümantal ( consort) müzikleri, 
lavta eşliğinde şarkıları vardır. Bu 
müzikler kitaplar halinde 1 593'te 
yayın lanmaya başlamış ve bestecinin 
ölümünden sonra bi le uzun süre 
kul lanımda kalmıştır. "Now is the 
Month of Maying" (Şimdi Mayıs 
Ayıdır) adlı bu parça da 1 595 yı l ında 
yayınlanan, beş ses için yazı lmış olan 
"The First Booke of Ballets to Five 
Voyce" (Beş Ses için Bale Müzikleri 1 .  

Kitabı) adl ı  eserinin onbirinci 
bölümüdür ve canl ı  (Vivace) tempoda 
Mayıs ayının güzelliğini yansıtır. 

Haydn: Allegro 

Bu parça Avusturyalı besteci Joseph 
Haydn' ın 65 yaş ında yazdığı Yaratı l ış 
oratoryosundan alınmış ve dört 
trombona uygulanmıştır. Haydn'ın, 
Londra'da bulduğu d in i  metinlerden 
oluşturulmuş l ibretto üzerine 
1 798'de tamamladığı eserde 
kontrpuanın ustal ıkl ı  kullanımı, solo 
seslerle koronun uyumu büyük 
beceriyle sağlaması ve bunları son 
senfoni lerindeki büyük orkestra 
kadrosuyla gerçekleştirmesi çağında 
da hayranl ık uyandırmış, ilgi 
toplamıştır. Oratoryonun ikinci 
bölümünün sonunda yirmialtıncı 
parçasın ı  oluşturan ve dört sesli koro 
için yazılmış olan kısım "Vollendet ist 
das Grosse Werk" (Büyük eser 
tamamlanmıştır) sözleriyle başlar; 
"Yaratıcının seyredip sevindiği, bizi de 
sevince boğan ve yüce Tanrı'ya övgü 
olmasını di lediğimiz şarkımız" 



sözleriyle süren kısımda, dünyanın 
yaratı l ış ının sona erdiği neşel i  
(AIIegro) tempoda vurgulanır. 

Serocki: Süit 

Polenyalı piyanist ve besteci 
Kazimierz Serocki, Lodz'dan sonra 
Paris'te Nadia Boulanger i le 
kompozisyon, Levy ile piyano 
öğrenimi yapmış, 1 946-5 1 arasında 
konser piyanisti olarak müzik 
kariyerine başlamıştır. Daha sonra 
besteci l iğe önem veren Sereeki ü lkesi 
Polanya'da ve UNESCO 
yarışmalarında çeşitli ödüller de 
kazanmıştır. Kontarsky Piyano Iki l isi 
ve Strasburg Vurma Çalgılar 
Topluluğu için eserler de yazan 
Serocki, senfoni ler, orkestra ve koro 
parçaları, oda müziği eserleri içinde 
1 953'de Trombon Konçertosu, 
1 954'de trombon ve orkestra iç in 
Sonatina gibi eserler de bestelemiştir. 
Serocki, bu programda ilk beş 
bölümü çalınacak olan Dört 
Trombon için Süit' i 1 953'de 
tamamlamıştır. lntrada-Canon
interludium-Choral-lntermezzo
Arietta-T eecatina adl ı  yedi bölümden 
oluşan Süit, Sereeki'n in  1 2  ton 
serializm sistemine yakınlaşan biçimde 
Polanya'da yazılmış i lk eserlerinden 
sayı l ı r. 

Saint-SaiiiiJ: Adagio 

Bu Adagio'nun yer aldığı Orglu diye 
adlandırı lan 3 .  Senfoni 's in i ,  Fransız 
besteci Camil le Saint-Saens Londra 
Fi larmoni Derneği 'n in s iparişi olarak 
1 886'da tamamlamış ve eserini 
-bestelerinin Almanya'da çalınmasını  
sağlayan- Franz Liszt'e ithaf etmiştir. 
ilk kez 1 9  Mayıs 1 886'da, besteci 
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yönetiminde seslendiri len Op.78 Do 
Minör 3.  Senfoni ,  geniş bir orkestra 
kadrosu iç in yazı lmış, egzotik, bazan 
duygusal ancak zarif ve renkli b ir 
eserdi r. Senfonin in ağır (Adagio) 
tempodaki, 6/8' 1 ik  ölçüdeki girişi 
Liszt'i anımsatır. 
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G E L E N EKSEL M Ü Z i K  T R A D I T I ON A L  M U S I C  

KÜL TÜR BAKANLIGI iSTANBUL DEVLET 
KLASiK TÜRK MÜZiGi KOROSU 

MINISTRY OF CULTURE TURKISH 
CLASSICAL MUSIC STATE CHORUS OF İSTANBUL 

Katkılarmdan do/ay1 İSTA N B UL TİCA RET ODASJ "na te[ekklir ederiz. 
\Ve are gı·ate[11/ to İSTA NBUL CHA /II BEJ? OF COMME!?CE for theiuontrihlltions. 

------------------------------------------------------� 
Prof. Dr. NEVZAT ATLIG, şef conducror 

SERAP MUTLU AKBULUT, ses voice 

MÜNIP UTANDI, ses voice 

EN DER ERGÜN, koro müdürü ve şef yard. chorus manager and assisram conducror 

1 2.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Atatürk Cultural Centre, Concert Hall ,  7 .00 pm 

Prof. Dr .  N EVZAT ATLIG 
Devlet Sanatçıs ı  Srare A n i sr 

• Müziğe kemanla başlayan Nevzat 
Atlığ Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 
Üniversite korosunda keman çaldı ve 
koroyu yönetti. istanbul Radyosu , i . B. 
Konservatuarı Türk Müziği Toplu luğu 
ve Klasik Koro'nun yönetic i l iğini yaptı. 
Mil l i  Eğitim Bakanlığı Türk Müziği 
Komisyonu başkanlığı. 1 000 Temel 
Eser Komisyonu ve TRT Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 
1 976'da Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu'nun kurulmasıyla, koronun 
şefl iğine atandı . 1 98 1 'de Kültür 
Bakanlığı Klasik Türk Müziği Başarı 
Ödülü'nü, 1 983'de Türk Kültürüne 
H izmet Ödülü'nü, 1 987'de Devlet 
Sanatçısı ünvanını aldı . Prof. Dr. 
Nevzat Atlığ aynı zamanda ITÜ Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı öğretim 
üyesidir. 

• Nevzar A d ı ğ ,  a graduare of rht 

Facu l ry  of Med ic ine, srarred his musical 

educarion w i rh  viol i n .  1-k has conducred 

rhe Turkish music ensemblt·s of rhe 

I mmbul  Radin,  r he M un ic ipa l i r y  

Constrvaro i re Ensemble and  r he 

Classical Choir .  He was rhe presidenr of 

rhe Com m ission for Turkish M usic ,  

formed by r he M i n is rry of Educarion 

and mem ber of rhe board of " "The 1 000 



Basic Wurks" as wel l  as of the Turkish 

Rad i o-Televi sion Corporat ion .  I n  ı 976 

he w as a ppoi ıı ted co nd ucror of t he 

Turk i sh Class ical M us ic  Stare Chorus, 

founded hy r he M i n i s t ry ofCu l r ure. I n  

ı 9H ı h e  recc.:ived t he ·· Accompl i shmenr 

i n Turkish Class ical M usic · ·  award and in 

ı 9H ) rhe · ·serv i t t·s Rendt:red m Turkish 

Cu l rurc'' award . In I ')H7 he recc i ved t he 

t i r  le of "State Art i sr " .  Prof'. Dr. Nevzat 

A t l ığ i s  also on the reaching staff of the 

!TU M usic Srarc Conservaroi re. 

SERAP M UTLU AKBULUT 

• Serap M u r l u  Akbu lu t  eği t i m  giirdüğü 

i . B .  Konservaruan Türk M üziğ i  

Böl ümü 'nden ı 9(i5 'de mezun o ldu .  

Konsnvanıarda Nevzat A r l ığ ,  M ust afa 

Naliz l rmak , Melahat Pars, Şefik 

Gü rmeric; ,  Dürdane Altan, Halil  Bedii 

Yönetken, Süheyla A l t m ı şdi irr ve Na ime 

Batanay i le  çal ışt ı .  ı 962'de A marör 

Sanatç ı lar Programı i le i stanbul  

Radyosu program iar ına kat ı l maya 

başlad ı ;  ı 965 'de radyonun kadrosunda 

yer .ıld ı .  ı 967'de beri plak ça l ı şmaları n ı  

sürdüren,  ı 976'da Devler Klas i k  Türk 

M üziği  Korosu'na kat ı lan Serap M u t l u  

Akbulut Tunus, Cezayir, M ıs ır, K ıbrıs ve 

Avrupa 'da konserler verd i .  

• Serap M u t l u  Akbu lu t  s tud ied a t  the 

Turk i sh M us ic  Department of r he 

I stanbul  M u n ic ipa l i t y  Conservam i re 

from where she g raduared in ı 965 . She 

worked w i th  such teachers as Nevzat 

A r l ığ ,  M usrafa Nafiz  l rnıak ,  Melahar 

Pars, Şefi k G ürmeriç,  Dürdane Al ran ,  

H a l i l  Bed i i  Yiinet ken , Süheyla 

A l t m ı şdiirt and Na ime Baranay.  In 

ı ')62 she began her part i c ipat ion i n  the 

"Young M us ic ians Program me" of the 

Is tanbul  Rad io ,  becom i ng a regu lar 

perfıırmer in ı 965 .  Si nce ı 967 she has 

22 1 
nıacle many recorclings. I n  1 97 6  she 

became a menıber of the Turki sh 

Classical Music  Srate Chorus. She has 

g i ven concerts in Tunisia, Morocco, 

Egypr , Germany ,  Hollancl and Cyprus. 

MÜNiP  UT ANDI  

• Münip Utandı, Hukuk Fakültesi'ndeki 
eğitimi sırasında Süheyla Altmışdört ve 
Ender Ergün yönetimindeki Üniversite 
Korosu'na devanı etti. 1 976'da 
kurulan Istanbul Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu'nun ilk kadrosunda yer 
aldı ve müzik çalışmalarını Nevzat Atlığ 
ile sürdürdü. Koronun yurtiçi ve 
dışında, radyo ve televizyonda verdiği 
konserlere, yaptığı CD kayıtlarına 
solist olarak katı ldı . TV dizileri, 
radyofonik piyesler ve tiyatro 
oyunlarının müziklerine sesiyle katkıda 
bulundu. 

• M ün ip U tanclı began s ing i ng in the 

U n i vers i t y  Choir conducted by Süheyla 

A l t m ı şdört and Ender Ergün whi le st i l i  

a stuclenr ar the Faculty of Law . He was 

one of the lı rst  members of the Turkish 

C lass ical M us ic  State Chorus of I stanbu l ,  

foundecl i n  ı 976. He conr inued his 

musica l study w i rh  Nevzat Atlığ. He 

has performeel as soloisr w i th the Chorus 

in concerts in Turkey and abroad, i n  

sanatı gelecek nesil lere aktarabilmek 
ve klasik Türk müziğini yurtiçinde ve 
dışında tanıtarak yaygınl ık kazanmasını 
sağlamak amacıyla Kültür Bakanl ığı 
tarafından 1 S Kasım 1 975 tarihinde 
kurulmuştur. Koroyu bugüne kadar, 
aynı zamanda kurucusu olan Devlet 
Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, koro 
şefi ve sanat kurulu başkanı olarak 
yönetmiş; şef yardımcı l ığı görevini  ise, 
önce Mefharet Yı ld ı rım, 1 984 yıl ından 
itibaren de Ender Ergün üstlenmiştir. 
Toplu luk bu amaçlar doğrultusunda 
yı l lardan beri Atatürk Kültür 
Merkezi'nde her pazar günü halka 
verdiği haftal ık konseriere ek olarak 
radyo ve televizyon programiarına 
katı lmakta; üniversite ve akademilerin 
yanıs ıra u luslararası kongre ve 
sempozyumlarda konserler vermekte, 
kaset ve CD'Ier doldurmaktadır. 
Ayrıca 20 fasikülden oluşan nota da 
yayınlamış olan koro, yurtiçindeki 
etkin l iklerinin yanıs ıra Almanya, 
Tunus, Cezayir, M ısır, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 'ne turneler 
yapmıştır. 

• The Classical Turkish M usic  Srate 

Clıorus was founclecl by the M i nistry of 

Culrure on 1 5  November 1 97 5  w i th the 

ai nı of a perfecr execurion anel 

performance of the classical repertoi re of 

Turkish nı usic which forms one of the 

mosr im portant parts of the national 

culture, to transmi t  this form of art 

properly to furure generations and to 

promote anel propagate the classical 

Turkish music in  the counrry as well as 

abroad . Since i ts foundation the chorus is 

conclucted by the State Artist Prof. Dr. 

Nevzat Atlığ who i s  the chorus master as 

well as the artistic d irector. The assistant 

clıorus master' s task was fırsr assumed by 

Mefharet Yı ldırım and then by Ender 

rad io and telev is ion programmes as well E rgün,  starting from ı 984 . The clıorus 

as i n the ir  CD record i ngs . He has also gives i ts usual public concerts every 

sung i n TV series, radio  plays anel dnı.mas. sunday at the Atatürk Cultural Cenrre, 

I STANBUL D EVLET K LAS I K  
TÜ R K  M ÜZIG I  KOROSU 

T U R K I SH CLASSICAL M U S I C  

STATE C H O R US OF İ STANB UL 

• Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
mi l l i  kültürümüzün çok önemli bir 
dalı olan müziğimizin klasiklerini en 
üst düzeyde icra ve temsil etmek, bu 

appears on television anel nıakes radio 

programmes anel performs in universities 

anel acaclemies as well as at inrernational 

congresses anel seminars. l t  also recorclecl 

many CDs and cassettes anel publishes 

many scores. The Turkish Classical 

Music State Chorus has toureel 

extensively in Turkey and performeel in 

Gernıany, Morocco, Algier, Egypte anel 

Turkish Republ i c of Northern Cyprus. 



222 
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MÜNiR NURETTiN BEKEN, ud 
�yapı 
ın::ICJ merkezi l•ıuı vı u•nluulııı ;luııl 

Katktlanndan dolayt YAPI MERKEZi iNŞA/ı ' (  VE SA N. A .Ş. 'm 1</ekkiir ederiz. 
W e are grateful to YAPI ;HEI?KEZi iNŞAA T  VE SAN. A .Ş. jol lheirıolllrilmliwtr. 

Irak Fihrist Taksimi Didacric I mprovisarion 

Şerif ( ?- 1 680?) 

Irak Peşrevi lnstrumental Prelude in rhe I rak Mode 

Taksim lmprovisarion 

Tanburi Biiyük Osrnan Bey ( 7  8 1 6- 1 88 5 )  

Uşşak Peşrevi lnstrumental Prelude i n  r h e  Uşşak Mode 

Taksim l m provisarion 

İskender Kutrnani 
Karciğar Köçekçeler Aurhenric Dance Suire 

Ara I n rermission 

Taksim Improvisarion 

Mutlu Torun ( 1 942) 

Bir Aile: Ana, Baba ve Çocular A Fam i ly :  Morher, Farher and Chi ldren 

Taksim l mprovisarion 

C inıtçen Tan rı korur ( 1 9  3 8) 

Güneşe Köprü A Bridge ro rhe Sun 

Taksim l mprov isarion 

Şerif M u h iddi n T argan ( 1 89 2- 1 96 7) 

Kanatiarım Olsaydı I f  I Had W i ngs 

Yalçın Tura ( 7 934) 

Solo Ud için Süit Su i re for Solo Uel 

Fartlai.rie · Eıude · A ria · Rol/Clec/lt 
john Cage ( 1 9 1 2- 1 992) 

4'33" 
Kervan Caravan 

(Batı Orta Anadolu'dan Halk Müziği A urhenric Folk M usic from Mid-Wesr Anaro l ia) 

1 4.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 

Aratürk Culrural Centre, Concert Hal l ,  7 .00 pm 

MÜNIR NURETTI N BEKEN 

• 1 964'de Istanbul'da doğan Münir 
Nurettin Beken. Istanbul Türk Müziği 
Konservatuarı'nda Mutlu Torun ile 
eğitim gördü. 1 98S'de Polonya'nın 
Bydgoszcz kentinde düzenlenen 
Uluslararası Müzik Festival i 'nde 
Türkiye'yi temsi l  etti ve çeşitl i 
resital ler verdi .  Aynı yı l  iTÜ Öğrenci 
Üstün Başarı Ödülü'nü aldı .  1 986'de 
Konservatuarı üstün başarı ile bitirdi 
ve 1 988'de yine ayn ı konservatuarda 
yüksek l isansı n ı  tamamlad ı .  lhsan 
Özgen, Bekir Sıdkı Sezgin, Cinuçen 
Tanrıkorur, Alaeddin Yavaşça gibi 
müzisyenlerle birl ikte, Necdet 
Yaşar' ın kuruculuğunu üstlendiği 
Kültür Bakanlığı Istanbul Devlet Türk 
Müziği Topluluğu'nun ilk üyeleri 
aras ında yer aldı. TRT Istanbul ve 
Ankara televizyonlarında yapılan 
çeşitl i programların özgün müziklerini 
ve müzik yönetmenliğini yaptı. ITÜ 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
Orkestras ı 'n ı  üç yıl yöneten Beken. 
aynı zamanda Istanbul Stüdyo 
Orkestrası ile, şef ve çeşitli çalgıların 
icracısı olarak pekçok müzik kaydı 
yaptı. Dino i le Ceren adlı bale süiti 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi 
tarafından sahnelendi; birçok eseri 
hem Türkiye'de, hem de yurtdışında 
seslendiri ldi. 
1 989'da doktora çalışmaları için 
Maryland Üniversitesi'nden verilen 
bursla ABD'ne gitti ve Barbara 
Haggh. Mantle Hood, Jozef 
Pacholczyk, Phil ip Schuyler ve Stuart 
Smith gibi dünyaca tanınmış isimlerle 
etnomüzikoloji, kompozisyon, 20. 
yüzyıl kompozisyon teknikleri, dünya 
müzikleri, estetik, rönesans müziğ, 
analiz, organoloj i ,  müzik yazarlığı. 
müzik kaydı, alan çalışması ve fi lm 
teknikleri konusunda çalışmalarını 
tamamlayarak "Doktora Adayı" 
mertebesine yükseldi .  ABD'de 
Baltimere Walters Sanat Galerisi, 
Smithsonian Enstitüsü, New York 
Metropol itan Sanat Müzesi, Tekstil 
Müzesi, San Francisco Herbst Tiyatro 
Salonu, Philadelphia Sanat Müzesi gibi 
önemli salonlarda konser ve 



resitaller: El izabethtown College, 
George Washington Üniversitesi, 
Amerikan Üniversitesi, Maryland 
Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, 
George Mason Ün iversitesi, Jersey 
City State Col lege'de resiraller ve 
açıklamalı konserler verdi .  
Amerikanın Sesi i ç i n  programlar 
yaptı. Münir Nurettin Beken aynı 
zamanda pekçok fi lmin özgün 
müziği n i  hazırlayarak 1 992 Antalya 
Altın Portakal F i lm Festivali ve 1 993 
Ankara Uluslararası Film Festivali "En 
iyi Özgün Müzik" ödüllerini aldı .  
1 993 sonunda Maryland 
Üniversitesine bağlı Türk Müziği 
Merkezi direktörlüğüne atanan Münir 
Nurettin Beken, aynı ün iversitede 
Türk müziği üzerine icra ve nazariyar 
dersleri vermekte: yurtiçi ve 
yurtdışında verdiği resitallar, yazdığı 
eserlerle Türkiye'n in kültür elçisi 
olmaya devam etmektedir. Sanatçı 
1 994'de Maryland Devlet Sanat 
Kurulu Ferdi Sanatçı Ödülü'ne layik 
görüldü. 

• Born i n  1 96- i in l sran bu l ,  M li n i r  

Nuret t i n  Beken s rud ied nıus ic w i r h  

M u t l u  Torun ar t he I s tanbul  Turkish 

M us ic  Cunscrvam i rc .  I n  1 91-1 5 he 

n:presenred Tu rkey at the 1 nrernat ional 

Bydgoszcz M us ic  fcst iva l  in Poland 

and gave several rec i ra l s .  I n  the same 

year he w un r he St udenr H igh Success 

A ward of the Is tanbul  Techn ica l  

U n i vers i t y  and i n  1 9H6 he graduated 

from the conservato i re w i t h  honou rs, 

conı plet i ng h i s  Masrer"s degrec in 

1 ')HH .  H e  was one of the fi rst menıbers 

of the M i n i s t ry ofCu l tu re Is tanbul  

State Turk ish  M us ic  E nsemble  founded 

by Necdet Yaşar i n  cooperar ion w i r h  

other Turk i sh m us ic ians  such a s  i hsan 

Özgen,  Bek i r  S ıdk ı  Sezg i n ,  Ci mıçen 

Tanr ı korur anel A l aeelel i n  Yavaşça. H e  

has conı posecl m u s i c  for various 

telev i s ion series of rlıe Turk ish  Rad io  

and Telev is ion,  and cond ucrecl rhe ITU 

Turkish M us ic  State Cunservaro i re 

Orchesrra for rh ree years. H e  has m ade 

nıany record i ngs as conducror and 

i nsrrumenral i sr w i t h  the I s tanbul  

Studio Orchesrra. His  bal ler  mus ic  

" 'D ino and Cercn"" was sraged ar the 

Is tanbul State  Opera and Bal ler and 

several of  h i s  compos i r ions have been 

performed w i t h i n  Tu rkey and abroad . 

223 
l n  1 989 Mli n i r  N ureni n  Beken went to 

rhe USA on a scho larsh i p from the 

Un ivers i ty of Maryland for docroral 

s t ud ies .  The subjecrs smdied coınprised 
erhnom usico logy , compos i rion,  20rh 

century composir ion rechniques, world 

music, aesrher ics, Renaissance music, 

anal ysi s , organo l ogy ,  music wrir ing, 

nı us ic  recorcl i ng and rechniques of fi l m  

ınusic w i r h  renowned names such as 

Barbara Haggh , Manrle Hoocl, Jozef 

Pacholczy k ,  Phil ip Schuyler and Stuart 

Smith .  He gave reci rals and concerrs i n  

such places as Balti mare W alters Art 

Gal lery, the Smi thsonian I nstitute, rhe 

New York Metropol i ran Art Museum, 

the Texri le Museum , the San Francisco 

Herbst Thearre Hall and the 

P h i lade lph ia  Art Museum ,  and gave 

lectures and performances in many 

col leges and universi ries such as 

El izabethrown College, George 

Washington U niversity,  rhe American 

U nivers ity ,  Maryland U niversity,  

Columbia U nivers i ty ,  George Mason 

University and Jersey Ciry Srare 

College. He alsa made programmes for 

r he Yoice of A merica. Mlini r  Nurett in 

Beken has a lso composed m usic for a 

number of fı lms,  winning " Best F i lm 

Music'" awards at  the 1 992 A n ta lya  

Golden Orange F i l m  Fest i val and the 

1 993 I nternational Ankara Fi lm 

Fes t i va l .  At the moment,  M li n i r  

N u re tt i n  Beken is reaching t h e  rheory 

and pracrice of Turkish m us i cal  

performance ar Maryland University,  

where he was appoinred the Director of 

t he Turk ish  Music Cenrre i n  1 99 3 .  He 

has been awarded the " l nd ividual Arrisr 

of Maryland Stare A res Council 

Award" " . 
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G E L E N E KSEL M Ü Z i K  TR A D I T I ON A L  M U S I C  

KÜL TÜR BAKANLIGI iSTANBUL TARiHi  
TÜRK MÜZiGi TOPLULUGU 

MINISTRY OF CULTURE TURKISH HISTORICA L  M USIC 
ENSEMBLE OF lST ANBUL 

Konserin 1 .  Bölümü bestekar Sultanların eserlerine ayrılmıştır. 
The fırst part of the concerr i s  devared ro works coınposed by the Sulrans. 

ll. Gazi Gircıy Han "Tatar" ( 1 5 5 4 - 1 60 7 )  

MahCır Peşrevi lnstrumental Prel ude i n  t h e  Mahur Mode 

lll. Sultan Selim ( 1 76 1  - 7 808) 

Zavil Beste "Bezm-i cllemde meserret bana rdndn i/edir" Song i n  the Zav i l  Mode 

ll. Sultan Bayezid ( 1 4 5 0 - 1  5 1 2) 

Evic Saz Semaisi lnstrumental Postlude i n  the Evic Mode 

Şehzade Mehmet Seyfettin Efendi ( 7 8 74- 7 927) 

Evic Ağır Semai "Hiisn-ii dnm nakjolmıclll kalbime ey llleh-re/1/ctl" Song i n  the Evic Mode 

IV. Sultan Murcıd ( 7 6 7 2- 7 640) 

Uzzal Peşrevi lnstrumental Prelude i n  the Uzza l Mode 

ll. Sultan Mcıhmud ( 1 785 - 1 83 9 !  

Hicaz Şarkı "Soylemez miydim sana ey giil'izclr" Song in t h e  H icaz Mode 

VI. Sultcın Mehmed Vahdeddin ( 1 86 1 - 1 926) 

SCız-i di l Şarkı "Fikr-i hulydJt biitiin serde gezer" Song i n the Suz-i d i l  M ode 

Sultcın Abdiilcıziz ( 1 830- 1 876) 

Hicaz-Humayun Sirto 

lll. Sultcın Selim 
Şehnaz Şarkı "Bir nev-rivdne clil miibtelacl!r" Song in the Şehnaz Mocle 

(Güfte Lyrics: by VtiJtj) 
Ara lnrerınission 

Bu bölümde ' ·  7 996 Decle Efeneli Yıl! " nedeniyle Hammarni-zade Isınail Dede Efendi'nin 
ilahilerinden seçmeler yer alacaktır. 

The second part of the concert is clevorecl to Hyıns by Haınınaın i-zacle İsmai l Dede Efeneli 

on the occasion of the . .  7 99ô Decle Efendi Year". 

AHMET ÖZHAN 

• Ahmet Özhan, Üsküdar Musik i  
Cemiyeti ve I .B .  Konservatuarı' nda 
eğit imini sürdürürken, bir yandan da 
sahne ve plak çalışmaları yaptı. 
Istanbul Radyosu Türk sanat müziği 
sol isti olan sanatçı, TRT yapımı olan 
Hacı Arif Bey ve Aliş adlı televizyon 
dizi lerinde baş rolü oynadı .  Asya 
Ülkeleri Şarkı Yarışması 'nda 
Türkiye'yi temsi l  etti. Kültür Bakanlığı 
Istanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu'nun kurucusu ve genel 
yönetmeni olan Ahmet Özhan, klasik 
ve tasavvuf müziği dalı nda en iyi 
solistler arasında yer almaktadır. 
Sanatçı yurtiçinde ve dış ındaki konser 
turnelerini sürdürmektedir. 

• A h mer Özhan srud ied at t he Üsklidar 

M u sic A ssoc ia r ion as we l l  as at the 

l scuı bu l  M u n i c ipa l i r y  Conservaro i re .  

W h i le st i l i  a srudenr he gave concerrs 

and made several record ings .  He is a 

soloist in t lıe Turk i sh c lass ical ııı usic 

program ınes on the I stanbul  Radio and 

has appeared in t he r i t le rolcs i n  H ac ı  

A r i f  Bey a n d  Al  i ş ,  t wo relevis io ı ı  serirs 

real i sed by t l ıe Turk ish Rad io

Telev i s ioı ı .  l l e represeııred Tu rkey ar 

the Asiaıı Cou nt r ies Song Coıır est .  The 

founder and d i rector of rhe M i ni sr ry of 

Cu l ru re Turk ish H i srorical M us ic  Start 

Ensemble of  I s tanbu l ,  Ahmer Özhaıı is 
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Hammamizade İsmail Dede Efendi ( 1 778- 1 846) 

Çember Usulünde Bestenigar "Y d ilahi elimle Sen ' sin dimle Sen " 
(Güfte Lyrics by: Seyyid Nizamoğlu Seyyid SeJfullah) 

Yürük Semai Usulünde Evic "Ey maksad-ı dpkin oları M ev/and" 
(Güfte Lyrics by: i.rmail Dede Efendi) 

Evsat Usulünde Şehnaz ·· Yiiriik değirmenler gibi diinerler" 
(Güfte Lyrics by: Yunus Emı·e) 

(Dede Efendi'nin en son bestesidir The l asr work composed by Dede Efendi) 

Sofyan Usulünde Şehnaz ··Kerim A llah. !?ahim A llah '' 

Düyek Usulünde Suznak "Ben bilmez idi m gizli ayarı hep sen imi;sin "  

Düyek Usulünde Rast ''AJkmla rihan beste. /;/tfeyle indyet kıl 
(Güfte Lyrics by: Şehy !\bd-iii ehad Ni/rf) 

Sofyan Usulünde Rast ''Hak 'ka dpk olanlar zikm/ldhdan kawr mı " 
(Güfte Lyrics by : Şeyh Muhyiddin Üfıdde) 

A�ır D üye k Usulünde Saba "0/mayırak senden at d. kul n 'eylesin Y d l?abbend" 
(Güfte Lyrics by: Hz. Aziz Mahmud l-liidaf) 

Aksak Usulünde Saba "H abibullah rihane ran değil nıi? " 
(Güfte Lyrics by : Şeyh Abd-ii/ ehad Nıirf) 

Düyek Usulünde Hicaz (Uzzal) '·Eya alemierin ;ahı tecelli kıl" 
(Güfte Lyrics by: Merkez Mtisa Muslihiddin) 

Sofyan Usulünde Hicaz "Gelin gidelim A llah yoluna " 
(Güfte Lyrics by : )'tmm Emre) 

Sofyan Usulünde lsfahan '· Yandı m ya kıldmı ben ndr-1 aşka " 
(Güfte Lyrics by: Şeyh Siileyman) 

1 5 .6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi , Konser Salonu, 1 9.00 
Ararürk Culrural Cenrre, 7 .00 pm 

considered as one of the best soloists i n  

the field o f  classical and mystical music. 

He appears in concerts within Turkey as 

wel l as abroad. 

ISTANBUL TARIHI  TÜR K  
M ÜZIGI TOPLULUGU 

TURKISH H ISTORICAL MUSIC 

E NSEMBLE OF İSTANBUL 

• Tarihi Türk Müzigi Toplulugu 
unutulmaya yüz tutan, sanat degeri 
taşıyan Türk Tasavvuf M üzigi ve 
Mehter Müzigi'ni kendine özgü üslub 
ve icra özell ikleriyle ortaya koymak, 
tanıtmak, kaynak inceleme ve 
araştırmaları yaparak arşivlerin tozlu 
raflarından günlük sanat etkinl iklerine 
aktarmak amacıyla, 1 99 1  yılında Kültür 
Bakanlıgı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlügü tarafından kuruldu. Daha 
önceleri de bu amaca yönelik 
çalışmaları bulunan Ahmet Özhan'ın 
genel yönetmen oldugu topluluk aynı 
düşünceleri benimseyen sanatçılardan 
oluşturulmuştur. Bu müzisyenler, 
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 
Uluslararası Istanbul Festival ierindeki 
etkin l ikleridir. Bu çalışmalar 1 99 1  'den 
sonra topluluk çatısı altında 
sürmektedir. 

• The Turkish H istarical Music 

Ensemble was founded in ı 99 ı by the 

M i nistry of Culture, General 

Directorare of F ine Ares, w ith the aim 

of presenting Turkish mystical m usic 

and Janissary m usic, both of which, i n  

spite of their  h igh artistic level, were 

partially forgotten, i n accordance with 

their  original styles and particular mode 

of execution, of making them 

universally known and of conducting 

studies and research aimed at rescu i ng 

them from the dust of archives and 

i nearparating them in daily activities. 

Ahmet Özhan was appoi nted the 

director of an ensemble composed of 

m usicians sharing the same ideas and 

ideals but, even before the formatian of 

the group, the members had already 

been performi ng together in many 
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evenrs such as che annual Mevlana icad ve terkib ettiği 1 4  makam vardı r. Sultan IV. Murcul 
commemorarion ceremony ar Konya Suz-i-dil ara makamını  padişah iken 
s ince 1 980, classical and mysrical m usic yaptığından en çok bu makam tan ın ır; Tarihte Revan ve Bağdat fatihi olarak 
concens s i nce 1 984 and concens w i rh i n  halbuki Evcara, Neva-buselik, Şevk- anılan ve devlet yönetimindeki 
che framework of che I n ternational efza gibi çok sanatlı ve günümüzde de sertliği, kişisel acı kuvveti, okçuluk ve 
Istanbul Fesrivals. kullanılan makamlar da onun ci rit merakı i le tanınan IV. Murad, 

tertibidir. Ayrıca çok usta bir tanburi aynı zamanda "Murad i" mahlası ile 

ll. Gazi Gircıy Han 
ve neyzendi. ş i i rler yazan, "Şah Murad" mahlası i le 

de besteler yapan sanatkar bir 
1 6. Kır ım Hanı olan Gazi G iray, çok 

Sultan ll. Bayezıd 
padişahtır. Sultan 1. Ahmed' in üçüncü 

başarılı askeri ve siyasi hayatının oğlu olarak 27 Temmuz 1 6 1 2'de 
yanıs ıra şair, bilgin, hattat, sazende Osmanl ı  Devleti 'n in 8. Padişahı olan doğmuş, l l  yaşında iken 1 O Eylül 
ve bestekardır. 1 554'de doğdu, Sultan Bayezıd şair, bilgin, hattat ve 1 623'de 1 7. padişah olarak Osmanl ı  
1 588'de Kır ım Han ı  o ldu ve müzisyen bir hükümdardı .  1 450'de tahtına çıkmış ve 8 Şubat 1 640'da, 
gençliğinden itibaren I ran, Rusya, doğmuş, şehzadeliğinde Amasya Osmanl ı  ai lesinin kalıtsal hastalığı olan 
Almanya ve Polonya i le yapılan Sancak Beyi görevini yürütürken damladan vefat etmiştir. 28 yılı bi le 
savaşlarda çok parlak başarılar elde mükemmel bir eğitim görmüştü. bulmayan çok kısa ömrü içinde, iç 
etti. 1 607 yılı sonlarında Kırım'ın Büyük bir il im ve sanat koruyucusuydu. isyanlardan I ran seferlerine ve Kırım 
başkenti Bahçesaray yakınlarında Birçok bilgin ve sanatkara ayl ık meselesine kadar askeri ve siyasi 
öldü. Eski müzik kaynaklarında kısaca bağlamıştır. "AdnT" mahlası ile yazdığı alanda pekçok başarı l ı  sonuçlar almış, 
"Tatar" olarak tanımlanan ve ş i i rlerinden 1 24 adetini kapsayan bunların yanıs ıra bi l im ve sanat 
Moskova seterindeki bası l ı  b ir Divanı vardır. Eski mensuplarını h imaye etmiş, kendi de 
kahramanl ıklarından dolayı "Bora . .  kaynaklarda kendisinin dokuz saz edebiyat ve müzikte eserler vermiştir. 
lakabı verilen Gazi Giray Han, aynı eseri olduğu kaydedilmiştir. Onun Aynı makamdan (Hüseyni) altı ayrı 
zamanda Divan sahibi b ir  şairdir ve padişahlığı zamanında Edirne, Amasya, peşrev besteleyebilecek kadar 
ayrıca "Gül ü Bülbül" is imli b ir Bursa ve Manisa Darüşşifalarında kudretli bir bestekar ve müzik 
Mesnevi'si vardır. Bestelerinden, müzikle tedavinin başlatı lmış olması bilgin id ir. Bu özelliği i le de müzik 
sözlü eserleri günümüze ulaşmamış çok önemli b ir olgudur. tarih imizde tekdir. Bir yürük semai ile 
olup, ancak Peşrev ve Saz bir i lahisinden başka diğer eserlerinin 
Semai'lerinden oluşan 22 eseri 

Şehzade Mehmed Seyfeddin Efendi 
hepsi saz eseridir ve bi l inen besteleri 

bi l inmektedi r. I S  tanedir. 
Sultan l l l . Sel im'den sonraki en 

Sultan lll. Selim 
büyük besteci olan Seyfeddin Efendi ,  

Sultan ll. Mcıhmud 
22 Eylül 1 874'de Sultan Abdülaziz'in 

28. Osmanlı Padişahı ve Türk beş oğlunun en küçüğü olarak 30. Osmanlı padişahı ll. Murad 20 
müziğinde ekol sahibi, dahi b ir Beşiktaş Sarayı'nda doğdu. Denizci l ik  Temmuz 1 785'de, 1 .  Abdülhamid'in 
bestekardı r. Sultan l l l .  Mustafa'n ın eğitimi görerek iyi b ir kaptan oldu oğlu olarak doğdu, 28 Temmuz 
oğludur ve 24 Aral ı k  1 76 1 'de ve Bahriye Feriki (Koramiral) 1 808'de tahta çıktı ve 1 Temmuz 
doğmuş, amcası Sultan rütbesine kadar yükseldi .  Küçük 1 839'da vefat etti. 3 1  yı l l ık saltanatında 
1. Adbülhamid'in vefatı ile 7 Nisan yaştan itibaren aldığı müzik terbiyesi gerçekleştirdiği devlet düzenindeki 
1 789'da padişah olmuş ve 1 8  yıl süren ve kişisel yeteneği ile çok kudretli yenilikler, yeniçeri ocağını kapatması, 
hükümdarlığı 29 Mayıs 1 807'de, bir bestekar, iyi bir tanbur ve kıyafet devrimi ,  Istanbul'daki imar 
tahttan indiri lmesiyle sona ermiş; kemençe sanatçısı oldu. Tanburi hareketleri, M ısır ve Rumeli 
28 Temmuz 1 808'de Alemdar Cemi! Bey i le çok iyi dosttular ve meselelerine getirdiği çözümle siyasi 
Mustafa Paşa vakasında şehit saz çalmada Cemi! Bey'den tarihte; günümüze ulaşan 26 eseriyle de 
edilmiştir. Devletin idari ve askeri yararlanmıştır. Oğul ları Şehzade müzik tarihinde önemli bir yeri vardır. 
sisteminde "Nizam-ı cedid" diye Abdülaziz, Mahmud Şevket ve "Adil" mahlasını kul lanarak yazdığı 
adlandırılan yeni düzenlemeler ve Ahmed Tevhid Efendiler de şi irleri ve büyük bir hattat olması da 
reformlar yapmış; sanat ve bi l imin müzisyen ve usta birer tanburidi r. sanatkarlığının ayrı bir yönüdür. Müziği 
koruyucusu olmuş ve bizzat büyük Kızı Fatma Gevheri Su ltan ise büyük müzisyen Sultan l l l .  Selim'den 
müzik eserleri vermiş değerli b ir tanbur, ud, kemençede çok yüksek öğrenmiş, iyi bir ses icracısı (hanende) 
devlet adamı ve sanatçıdır. b ir  icracı ve iyi b ir bestekardı. ve aynı zamanda tanburi ve neyzendir. 
l l l .  Selim ve devri, Türk müziğinde bir Şehzade Seyfeddin Efendi 'nin en Ancak, yeniçeri ocağı ile birlikte 
köşebaşıdır. Mevlevi ayin i ,  durak, meşhur eseri Beyati Peşrevi'dir. Mehterhanenin de kapatı lması Türk 
peşrev ve saz semai leri; kar, semai, Bundan başka beşi peşrev, altısı saz müziğin in gelişmesi ve yayılması 
beste, şarkı, köçekçe gibi formlarda semaisi, sekizi ilahi olmak üzere kar, açısından zararlı olmuştur. Ayrıca 
bestelediği eserlerden günümüze beste, şarkı, tavşanca ve marş olmak kurduğu Muzika-i Hümayun i le batı 
ulaşanlar altmıştan fazladır. Kendisin in üzere 36 eseri  bi l inmektedir .  müziği Türkiye'de gelişmeye 
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başlamıştır. Sultan ll. Murad, bu Kesriye'li Süleyman Ağa ile Rukiye sarayında, haremde müzik hocası 
olgulara rağmen, kişisel sanat etkinliğini Hanım'ın oğludur. l ik öğrenimine olmuştur.) 
Türk müziği alanında göstermiş, divan, başladığı Altımermer'de Hekimoğlu Ali Dede Efendi, Sultan ll. Mahmud 
semai ve şarkı olarak besteler Paşa Camii bitişiğindeki Çamaşırcı zamanında, 1 8 1 2'de Musahib-i 
yapmıştır. "Ebrularının zahmı n ihandır Mektebi'nde sesinin güzelliği i le okulun Şehriyari olarak tekrar sarayda 
ciğerimde" diye başlayan, güftesi de ilah ibaşısı olmuş ve böylece müzik göreve başladı, daha sonra da Ser-
kendine ait Hicaz Divanı bestekarlıktaki yaşamına başlamıştır. Arkadaşlarından müezzin-i Şehriyari oldu. 3 1  yı l , 
ustalığın ı  göstermeye yeterl idir. birinin babası olan Serdefterdarl ık Enderun-i Humayun'da ve 

Anadolu Kesedan (Mal iye Bakanlığı Mevlevihanede müzik çalışmalarını 

Sulfclll VI. Mebmed 
Gelirler Genel Müdür yardımcısı) sürdürdü ve müzisyen padişahın yakın 
besteci Uncuzade Mehmed Emin himayesin i  gördü. ll . Mahmud, ancak 

Osmanlı Devletinin son padişahı olan Efendi ilk hocası olmuştur. l ik büyük devlet adamlarına verilen 
Sultan Vahdeddin, atalarının birçoğu öğrenimden sonra hocası ile hem "Murassa Imtiyaz" (veya Tasvir-i 
gibi müzisyendi. Sultan Abdülmecid'in müzik derslerini sürdürmüş, hem de Humayun) n işanın ı ,  kendi el iyle 
en küçük oğlu olarak 2 Şubat 1 86 1 'de onun aracılığıyla Maliye'de katip 1 834'de Dede Efendi'ye takmış ve 
doğdu, 4 Temmuz 1 9 1 8'de tahta çıktı. yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu arada şahsen kendisine ne çok saygı 
Saltanatın kaldırı lmasıyla Türkiye'den Yenikapı Mevlevihanesi'nde büyük duyduğunu  açıkça göstermiştir. Büyük 
ayrı ldı ,  1 926'da San Remo'da vefat etti müzikçi Şeyh Ali Nutki Dede Efendi'nin bir sanat duyarlılığına sahip olan Dede 
ve Şam'da Sultan Selim Camii  avlusuna önce öğrencisi, sonra da derviş olmuş; Efendi bu yakınlığa rağmen, l l .  
defnedi ldi .  iyi bir ses icracısı, kanuni  Mevlevilikteki 1 00 1 günlük çi le süresini, Mahmud'u, 1 826'da Yeniçeri Ocağı ile 
ve besteci olan VI. Mehmed, Türk şeyhinin yetkisini kullanarak birl ikte Mehterhanenin de 
müziğini ünlü besteci Haci Faik kısaltmasıyla 290 günde tamamlayarak kapatı lmasından dolayı çok acı bir 
Bey'den, batı müziğini de Muzika-i isminin de önüne geçen "Dede" di l le eleştirebi lmiştir. Yine Sultan l l .  
Humayun kumandanı besteci Ahmed ünvanını almıştır. Çilesi sırasında, henüz Mahmud'un kurdurduğu Muzika-i 
Necib Paşa'dan öğrendi. Türk 20 yaşlarındayken bestelediği Buselik Humayun'un etkisiyle gel işen Batı 
müziğin in çok önemli bir nota makamındaki "Zülfündedir benim baht- müziğine çok bağlı olan ve Türk 
koleksiyonunu oluşturan hocası Necib ı siyahım" şarkısı ile i lk şöhretini müziğine ilgisiz kalan genç padişah 
Paşa gibi, nota koleksiyonuna meraklı kazanmış, devrin padişahı büyük Sultan Abdülmecid zamanında Dede, 
ve çok iyi bir piyanistti. Besteci olarak bestekar Sultan l l l .  Selim'in beğeni ve kendisine gösterilen saygıya rağmen, 
70'den fazla, şarkı ağırl ıkl ı eser verdi. ilgisini çekmiştir. Şeyhin in kardeşi ve genel olarak Türk müziğine olan 

Dergah'ın Neyzenbaşısı Nasır i lgin in azalmakta olduğunu görmesi ile 

S u/tan A bdiiiaziz 
Abdülbaki Dede'den de ney üflemesini "Bu oyunun artık tadı kaçtı" diyerek 
öğrenmiştir. Dede olarak Yenikapı memnuniyets izliğin i  belirtmişti. Bu 

32. Osmanlı padişahı olan Sultan Dergahı'nda hücre (oda) sahibi duygular içinde olan ismail Dede 
Abdülaziz, babası ll. Mahmud ve ağabeyi olmasına rağmen, haftada iki defa 1 846'da öğrencilerinden Mutefzade 
Sultan Abdülmecid gibi hattat ve yapılmakta olan saraydaki huzur Ahmed ( 1 8 1  0- 1 883) ve Deliaizade 
müzisyendi .  1 830'da doğmuş, 1 86 1 'de fasıliarına okuyucu olarak katılma emri Hafız lsmai l  ( 1 797- 1 869) Efendi ler i le 
padişah olmuş ve 1 876'da tahttan almış ve 1 802'de, saraylı bir hanım olan hacca gitti. Hac görevini yerine 
indiri ldikten bir hafta sonra vefat Nazl ıter Hanım ile evlenerek geti rdikten sonra 29 Kasım 1 846'da 
etmiştir. Batı ve Türk müzikleri Dergah'tan ayrı l ıp, bugün "Dede Efendi vefat etti ve Mekke'de Cennet'ül 
konusunda iyi bilgi sahibi, iyi piyano ve Evi" olarak bilinen Akbıyık'taki eve Mualla mezarlığına gömüldü. 
lavta çalan. üstün derecede ney üfleyen taşınmıştır. Türk müziğin in  bu en önde gelen 
bir padişahdı. Günümüze kadar gelen 1 804'de şeyhi Ali N utki Dede'yi, bestekarının SOO'den fazla eseri 
Hicaz-Humayun sirtosu. Şevk-efza ve ertesi yı lda oğlu Sal ih\ 1 808'de olduğunun bi l inmesine rağmen, 
güftesi de kendine ait Muhayyer annesin i  ve 1 8 1  O' da i kinci oğlu el imizde 283 eseri vardır. Ayinden 
makamında iki şarkısı müzisyenliğinin Mustafa'yı kaybetti. 1 806'da Hatice, köçekçeye, tevşihten semaiye, 
ürünlerindendir. Kendis in in ney hocası, 1 808'de Fatma ve daha sonra da Ayşe ilahiden şarkıya kadar her formda 
büyük neyzen Beşiktaş Mevlevihanesi adlı kızları doğdu. (Hatice Hanım yazdığı eserlerin hiçbiri s ıradan 
Şeyhi Said Dede Efendi'nin oğlu neyzen devrin önemli müzikçilerinden besteci değildir. Eserlerinde, melodik 
Yusuf Paşadır. ve tanburi Arif Mehmet Ağa ( 1 794- anlatırnın yüksekliği ile teknik  

1 843) i l e  evlenmiş, ün lü  besteci ser- mükemmell ik yanyanadır. Çok 

Hammmni-zade i smail Dede Efeııdi 
müezzin M iralay Rıfat Bey ( 1 820- kuvvetli müzik nazariyatı bi lgisine de 
1 888) ile besteci Mustafa Nezih sahib olan Dede, beş yen i  makam icad 

Türk müziğin in dahi bestecisi lsmail Al bayrak' ın ( 1 87 1 - 1 964) annesi ve tertib etmiş, yeni bir usul 
Dede Efendi 1 778'de, Istanbul'da Lutfiye, Ferdane ve Saniye hanımlar bulmuştur. Yetiştirdiği pekçok değerli 
Şehzadebaşı'nda doğdu. Cezzar Ahmed bu evl i l ikten olmuştur. Dede'n in diğer müzikçi ve besteci, onun Türk 
Paşa'nın mühürdan olan ve sonradan kızı Fatma Hanım, Sultan Abdülaziz'in müziğine olan ayrı bir hizmetidir. 
istanbul'a yerleşerek hamamcıl ık yapan annesi Pertevniyal Valide Sultan Ö. Tuğrul l nançer. 
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KÜL TÜR BAKANLIGI iSTANBUL DEVLET 
TÜRK MÜZiGi TOPLULUGU 

MINISTRY OF CULTURE TURKISH MUSIC 
STATE ENSEMBLE OF İSTANBUL 

Katkılarmdan dolayı VAKIFBANK'a terkkiir ederiz. 
W e are grateful to VAKlFBANK for theiı· coııtributiom. 

NECDET YAŞAR, tanbur 

SEVGI LlMBOZ MESCIOGLU, ses voice 

Hammarni-zade İsmail Dede Efendi ( 7  7 78- 1 846) 

Ferahfeza Peşrevi lnsrrumenral Prelude i n  rhe Ferahfeza Mode 

Ferahfeza Ayin-i Şerifı'nden Enstrümantal Bölümler 
lnsrrumenral Excerprs from Ferahfeza Mass 

Tanburi Emin Ağa ( 1 7  5 0- 1 8  1 4) 

Acemaşiran Peşrevi lnsrrumenral Prelude in rhe Acemaşıran Mode 

Said Dede ( 1 803 ? - 1 85 3 )  

Şevkefza Saz Semaisi Insrrumenral Posrlude in  rhe Şevkefza Mode 

Solist Soloisr: Necdet Yaşar, tanbur 
(Ney ve kemençe eşliğinde Accompanied by ney and kemençe) 

Hammarni-zade İsmail Dede Efendi 
Bestenigar Peşrevi lnsrrumenral Prelude in rhe Besrenigar Mode 

Neyzen Salih Dede ( 1 8 1 8 - 1 888) 

Uşşak Saz Semaisi lnsrrumenral Posrlude in rhe Uşşak Mode 

Ara lnrermission 

Hammarni-zade İsmail Dede Efendi 
Beyati Şarkı "Bir gonca femin yaresi vcırdır ciğerimde" Song in the Beyari Mode 

Muhayyer Şarkı "Sevdiceğim cipktnı ağlattr" Song in the Muhayyer Mode 
Solist Soloisr: Sevgi Limboz Mescioğlu 

Harnmami-zade İsmail Dede Efendi 
Beyati Şarkı "Ağ/atma beni ineitme amcın" Song in the Beyari Mode 

Muhayyer Şark "Ben sana apk değilim '' Song in the Muhayyer Mode 

Karcığar Köçekçeler 
Topluluk The Ensemble 

1 7.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 ,30 
Ararürk Culrural Cenrre, Concert Hall ,  9 .30 pm 

N ECDET YAŞAR 
Devlet Sanatçıs ı  Srare A rr isr  

• Tanburi Cemil Bey' in üslubu, 
sanatı ve taksimleri üzerine yaptığı 
araştırmalar, hocası Mesud Cemil i le 
on yıl süren çalışmaları sonucunda 
kendine özgü bir stil yaratan Necdet 
Yaşar, virtüozluğunun yanıs ıra Türk 
müziği ses s istemi konusunda 
başvurulacak birkaç kişiden birid ir. 
Türk müziğinde unutulmaya yüz 
tutmuş ve icrası güç olan birçok 
makamı araştıran Necdet Yaşar, 
bunları başarıyla sergileyen uzman bir 
yorumcudur. Türk müziğinde 
önceden hazırlanmadan, o anda 
doğaçtan seslendirilen bir form olan 
Taksim'de son derece usta olan 
Necdet Yaşar, bu formun sayılı 
icracılarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Necdet Yaşar, 
Washington Üniversites i 'nde tanbur 
dersleri verdi. T oronto, Seul, 
Durham ( Ingiltere) ve Columbia 
üniversitelerine davet edildi; solist 
olarak Türk müziğini başarıyla temsil 
etti, b irçok Avrupa ülkesinde 
konserler verdi. 

• Necdet Yaşar, through his restardı 

on Tanburi Cemi I Bey's sryle, 

music iansh i p anel art of i mprov isarion 

(Taksim) as wel l  as through his ren 

years of studies wirh Mesud Cem i l .  has 

developed a very personal sryle and 

vi rruos iry .  He is cons idered ro bt one 

of rhe lead i ng experr on Turkish m us i c .  

He also conducred researclı on many 

modes of rhe Turkish music,  which are 

very d iffıculr ro exenıre and almosr 

forgorren and he performed rhem wirh 

skil l  and vi rruos i ry .  Necdet Yaşar is an 

experr on the Taksi m  ( i m pruv isat ion) 

and he is considered ro be one of the 

best performers of this  form of the 

Turkish music. Necdet Yaşar has 

taugh t "tanbur" (a long-neck l utt wirh 

a hem ispherica l body) ar rhe 

Washington Univers i ty and has been 



invi ted to musicology congresses at 
univers i t i es in Toronro, Seoul,  Durham 
( B rita in)  and Columbia and has gaven 
solo concens in various European 
coumries. 

�------------------------------4 
SEVGI L lMBOZ M ESCIOGLU 

• 1 966'da Istanbul'da doğan Sevgi 
Limboz Mescioğlu, 1 984'de l .ü.  
Devlet Konservatuarı'na girdi, 
öğrencil iği s ırasında üniversite 
korosuyla Ruhi Ayangil Korosu'na 
devam etti. Görevini halen 
sürdürdüğü Istanbul Devlet Türk 
Müziği Topluluğu'na 1 989'da katı ldı .  
Topluluğun yurtiçinde ve dışında 
verdiği konseriere sol ist olarak 
katı ldı .  

• Born i n  1 966 in Istanbul , Sevgi 
Li mboz Mescioğlu entereel the 
Istanbul Un ivers i ty  State 
Conservato i re in 1 984 and w h i l e  a 
studenr she sung in the university 
clıorus as wel l  as i n  R u h i  Ayangi l  
Chorus. She became a vocal member of 
the Istanbul Turkish Music Ensemble 
in 1 989, a post she s t i l i  holds. She has 
appeared as soloist in the concerts of 
the ensemble that it has given i n  
Turkey a s  wel l a s  abroad . 

l ST AN BUL D EVLET 
TÜRK MÜZIGI  TOPLULUGU 

TU R KISH MUSIC STATE 
ENSEM B LE OF İSTA N B UL 

• 1 987 yı l ında kurulan, onbeş 
kadrolu, beş konuk sanatçıdan oluşan, 
bir icra ve yorum grubu olan Kültür 
Bakanl ığı Istanbul Devlet Türk Müziği 
Topluluğu ney, tanbur, kemençe, ud, 
kanun, kudüm ve bendir gibi 
geleneksel Türk çalgı larını 
kul lanmaktadır. Toplu luk, Türk müziği 
repertuarındaki klasik formları, 
neoklasik eserleri usul ve makam, 
Türk müziği ses sistemi ve kendine 
özgü tavı rlara azami bağlı kalarak icra 
ve yorumlama amacından hareket 
etmektedir. Programlarında geniş b ir 
repertuardan seçilmiş klasik ve 
tasavvuf şarkı i le klas ik saz eserlerinin 
yanısıra icrası hüner gerektiren, 
yüksek sanat değeri taşıyan ve 
modern anlayışla yazılmış saz 
eserlerine de yer vermektedir. 
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• A performance and i n rerpretation 
ensemble, the M i nistry of Culture 
Turkish Music State E nsemble of 
İstanbul,  which was founded in 1 987,  

is formed o f  1 5  permanent and fıve 
guest musicians and uses the Turkish 
tradi t ional i nstrumenrs such as ney 
(end-blown flute), tanbur (a long-neck 
l ute with a hem ispherical body),  
kemen�·e (three-stri ng bowed lu te),  ud 
( l me),  kanun (a Turkish z ither), kudüm 
(smail  pairs of kenledrums) and ben d i r  
(a c i rcular s i ngle-headed frame drum). 
The ai m of the ensemble is  to perform 
and execute the classical forms and the 
neo-classical works of the Turkish 
music reperro i re in conformi ty with 
their origi nal style. Their  programmes 
i nclude vocal and i nstrumenral classical 
and mystical music as wel l  as 
contemporary i nstrumenral works of a 
h igh arristic value. 
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G E L E N E KS E L  M Ü Z i K  T R A D I T I O N A L  M U S I C  

BOSPHORUS 

Katktlcmnclan clolel) l lHiLLi l?EASÜI?ANS ·r. ii.Ş. 'nı• tqekklir edn·iz. 
\Ve are grate[11l tu M iLLi I?Ei\SÜ I?ANS T. A .Ş. for their contrib11tinm. 

MUTLU TORUN, ud 1 ABDI COŞKUN, tanbur 1 BEKIR REHA SAGBAŞ. kanun 

HASAN ESEN, kemençe 1 ÜMIT GÜRELMAN. ney 1 MEHMET ARIF ERDEBIL, ney 

UGUR IŞIK, viyolonsel cello 1 VAHIT ANADOLU, bendir 

FAHRETTIN ŞÜKRÜ YARKIN, kudüm 

NIKIFOROS METAXAS, kurucu ve prodüktör founder and producer 

Çoban (The Shepherd) Gircıy 
Rast Peşrevi l nsrrumenral Prelude in  rhe Rasr Mode (Düzenleme A rrangcd by Erol Der,lll) 

Gazi Giray Han (Tatar) 
Evç Huzi Peşrevi I nsrrumenral Prelude in rhe Evç Mode 

Hüseyni Büyük Zincir Peşrevi I nsrrumenral Prelude in  rhe H [iseyni  Mode 

Prens (Prince) Dimitri Kandemi-r 
Muhayyer Peşrevi l nsrrumenral Prelude in rhe Muhayyer Modc 

(Düzenleme A rrangecl by M11tl11 Tomn) 

"Huri" Pençgah Peşrevi I nsrrumenral Prelude in rhe Peııçgah Mode 
Neva Saz Semaisi I nsrrumenral Pasrl uele in rhe Neva Modc 
Buselik Peşrevi Insrrumenral Prelude in  rhe Busel i k  Mode 

Üstat (Master) Corci 
Dugah Peşrevi I nsrrumenral Prelude in rhe Dugiih Mode 

(Muallim Hakkı Bey koleksiyonundan From rhe collection of M ual l i m  H a k k ı  Bey) 
Ara I n rerm ission 

Sultan I I I .  Selim ve Saray bestekarları Sel i m  I I I  and his  Courr M usic ians 

T anburi İ /yas 
Evç-Maye Peşrevi lnsrrumenral Prelude in rhe Evç-M aye Mock 

(Muallim Hakkı Bey koleksiyonundan From the calleetion of M ual l i m  H a k k ı  Bey) 
Tanburi İsak 

I rak Saz Semaisi lnsrrumenral Posrlude in rhe I rak Mode 

Sultan lll. Selim 
SGz-i-Di lara Peşrevi lnsrru menral Prelude in rhe SCız- i -Di liirii Mode 

Ahmet Çelebi 
Hicaz Semaisi lnsrrumenral Prelude in rhe Hicaz Mode 

(Prens Kandemir koleksiyonundan From the collection of Pr i nce Kandem i r) 

Mevlevi ve Bektaşi Nefesleri Music from rhe Mevlevi and Bekrashi Orders 

1 9.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Ha l l , 7 .00 pm 

BOSPH O RUS 

• Ik inc i  Roma, hiç kuşkusuz 
kuruluşundan başlayarak önemli 
eksen ierin kesişme noktası ve tarihsel 
gel işmenin odağı haline geld i .  Daha 
sonraları, Fatih Sultan Mehmet'in 
bugün Istanbul olarak anı lan kenti 
fethetmesiyle Boğaz kıyı larına 
yerleşen yeni d insel ve kültürel güç. 
Batı'yı başka yollar aramaya zorladı. 
Bu durum, Amerika'nın keşfine ve 
giderek bir Cihan uygarlığın ın 
doğmasına yol açtı. Tüm mi l letler 
koyu mavi, ya da lacivertin 
simgelediği Güney denizlerine ve 
okyanuslarına doğru açı lma 
gereksin imi duymaktaydı .  K imi  eski 
geleneklerde bu renk, maddenin 
entropi bağlarından kurtulmuş tinsel 
esas ın ın rengi olarak kabul edi l ir .  
Osmanlı Su ltanlarının istanbul'u, 
Türk, Rum, Yahudi ve Ermenilerin 
oluşturduğu, kentin zenginl iğini 
arttıran çok kültürlü b ir kim l iğe 
sahipti. Ister tekke (özell ikle Mevlevi 
ve Bektaşi), ister saray kökenli olsun 
musiki, sonsuzluk ruhunu yakalamayı. 
"Vahdet-i vücud" yoluyla tarih dış ında 
bir varl ığa erişmeyi amaçlıyordu. 
Sarayda musiki alanında önde gelen 
kişilerin sıkça Rum (örneğin Zaharya 
Hanende), ya da Yahudi (örneğin 
Tanburi isak) kökenl i  olmasın ın altın ı  
çizmek gerekir. Dikkate değer bir 
diğer olgu da,  Rum Ortodoks 
Ki l ises i 'n in Bizans musikis inde, 
1 8. yüzyıl başlarında bir yenilenme ve 
Rönesans yaşamış olmasıdır. Bu bir 
ölçüde Mevlevi musikis inde o 
dönemde görülen gelişmeye 
bağlanabi l ir .  Istanbul'daki 
sinagoglarda, Mevlevi ve Bektaşi 
tekkelerinde veya Fener Rum 
Ortodoks Cihan Patrikhanesi'nde, 
büyük neyzen ve musiki kurarncısı 
Rauf Yekta'n ın saptadığı üzere, Şark 
Musiki Sistemi olarak adlandırı lan aynı 
musiki s istemi kullanı lagelmiştir. Bu 
sistem beşbin yılı aşkın bir süredir 
Doğu'da geçerli olan ıskalalar ve 
mikro aralıklardan yararlanır. 
Son on yılda Bosphorus Topluluğu. 
gerçekleştirdiği kayıtlar ve verdiği 



konserler yoluyla, Yunanlı 
d inleyicilere, bir zamanlar paylaşmış 
oldukları bu gerçek Doğu Musikis i  
Geleneği mirasını aşı lamaya çalışmış; 
aynı zamanda, Yunanl ı  d in leyicilere 
Anadolu tinsell iğin in değişik yönlerini 
ve bunların musiki geleneğine 
yansımalarını aktarmaya çabalamıştır. 
Konserde seslendiri len eserlerin 
büyük bir bölümü bir cemaat 
anlayışını yansıtma kaygısıyla 
seçi lmiştir: Rus soylularıyla i l işkisi 
olan Tatar soylusu, Rum ve Yahudi 
bestekarlar, Fenerli Rumların 
yetiştirdiği Romanyalı bir soylu ve 
Enderun'da yetişen bir bestekar. Bu 
cemaat anlayışı kültür ve uygarlığın 
temelinde yer almaktadır. 
i lyas' ın Evç-Maye Peşrevi i le Corci 'nin 
Dügah Peşrevi i lk defa seslendiri lecek 
olan, tanınmayan eserlerdir. Bunlardan 
ilk ikisi Muall im Hakkı Bey' in paha 
biçi lmez derlemesinden al ınmıştır. 
Topluluğun oluşumuna Türkiye'nin en 
değerli üstadlarından bazıları katkıda 
bulunmuş veya bulunmaktadır. 
Geçmişteki katkılarından dolayı Erol 
Deran ve l hsan Özgen'e, özell ikle de 
geçen yıl yitirdiğimiz ve bize büyük 
destek veren Hurşit Ungay'a 
şükranlarımızı sunarız. 
Topluluk halen, prodüktörü ve 
kurucusu Nikiforos Metaxas' ın ve en 
deneyimli  üyeleri Mutlu Torun ve 
Abdi Çoşkun'un ortak yönetimiyle 
çal ışmaktadır. 
N ikiforos Metaxas 

• E ver si nce the foundat ion of the 

Second Rome, rhis part icular 

geographical locarion has const it ured 

rhe juncrion poinr of rhe great Axis and 

the focal poinr of hisrorical 

development. Larer, after the conquest 

by Sulran Fat ih Mehmet of the city we 

know roday as İstanbul, the religious 

and cul tural pressures on rhe Bosphorus 

urged the West to c ircumvenr the 

srra irs,  lead i ng ro the d iscovery of 

Aınerica and gradual ly ro the crearion 

of a global civil isat ion. All nations feel 

the profound need to fı nd openings ro 
the seas and oceans of the South, 

symbol iseel by eleep blue or ultra

ınarine. In some ancient trad ir ions this 

is rhe eninur of matter in  irs spi riwal 

hyposrasis, freeel from the bonds of 

enr ropy. 

2 3 1  
İstanbul u nder the Sulrans o f  the 

Onoman Empire retained a mult i

cultural , ielentity with Turks, Greeks, 

Jews anel Armenians conrribut ing to 

the c i ry's prosperity .  Music, whether 

that of the rel igious brorherhoods 

(especially that of the Mevlevi and 

Bektashi)  or of the Sulran 's courr, erieel 

ro capwre rhe essence of t i melessness, 

anel rherefore of a histarical exisrence, 

through rhe spirit of the "Vahdet-i 

Vi.icud" or Uniry of Existence. 

l t  is worrhy of nore that eminem 

musicians ar the courr were ofren 

G reeks (e.g Zaharya Hanende) or Jews 

(e.g. Tanburi !sak). What is even more 

remarkable is that on exacrly the same 

si re as irs conceprion, Byzantine m usic 

of the Greek Orrhoelox Church 

experienced a renewal and renaissance i n  

the early 1 St  h century. This was parrly 

due to the flourishing ar the same rime 

of the music of the Mevlevi Order. All  

the ınusical sysrems in İ stanbul, 

whether that of the synagogues, rhe 

Mevlevi and Bekrashi orders or that of 

rhe Greek Orrhodox Oecumenical 

Parriarchare at Fener, used rhe same 

musical system, as the grear 'neyzen' 

and musicologist Rauf Yekta 

d iscovered. He called ir  the Easrern 

Musical System. This system uses scales 

and micro-intervals that have been i n  

use in  t h e  East for over 5000 years. 

The Bosphorus group has endeavoured 

for rhe last ren years through 

recordings and concerrs to offer Greek 

audiences a part of the heritage they 

once shared in this rruly Eastern 

Classical Trad ir ion . Ir has also rried to 

i ntroduce Greek audiences ro the many 

facers of A narolian spiriwal iry,  and irs 

influence i n  rhis musical rrad i rion. 

Most of rhe composir ions have been 

cl1osen to reflecr a sense of community 

rhose of a Tarar nobleman with 

relarions ro  R ussian nobi l i ty ,  Greek 

anel Jewish composers, a Romanian 

nobleman broughr up by phanarior 

Greeks anel a musician at the Sulran's 

courr, this sense of coın m un i ry being 

rhe basis of all culwre and civi l isarion.  

The Evç-Maye Peşrev of I l  yas and the 

Di.igah Peşrev of Core i (George) are 

previously unkown composir ions 

performed for the fı rsr r i me, the fı rst 

two from the priceless collection of 

Mual l i m  Hakkı Bey. 

Some of Turkey's fınest virtuosi have 

contribured or are st i l i  contriburi ng to 

the work of the Bosphorus Group. W e 

are i ndebted borh ro Erol Deran and 
İ hsan Özgen for rhe i r  contriburions i n  

r h e  past and especially r o  o u r  mentor 

H urşi t  Ungay, who left us last year. 

The Group now functions as a c lose 

synergy between the producer-founder 

N i k i foros Meraxas and the guidance of 

our senior musicians Mutlu Torun and 

Abdi Çoşkun.  

N i k i foros Metaxas 
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G E L E N E KS E L  M Ü Z i K  T I{ A D I T I O i\: A L  M l ' S I C  

REM BETiKO 

®> 
MILLI PIYAnGO 

Katkılanndan dolayı MiLLi PiYANGO idaresi Genel Miidiirliiğii'ne te1ekkiir ederiz. 
\Ve are grateful to MiLLi PiYANGO idaresi Genel Miidiirliiğii for their contributions. 

Sanat yönetmeni ve ney: KUDSI ERGUNER, arristic direcmr and ney 

Solist Solaise M ELIHAT GÜLSES, ses voice 

YUSUF BILGIN, ses voice 1 DOGAN DIKMEN, ses voice 

DERYA TÜRKAN. kemençe 1 MEHMET EMIN BITMEZ, ud 

ŞÜKRÜ KABACI, klarnet clarinet 1 BAKI KEMANCI, keman viol in  

HAKAN GÜNGÖR, kanun 1 MIRZA BAŞARA. buzuki bouzouki 

Yedikule Peme hronia dhikasmenos mesa sm Yedikule 

Adalar Sahil i Matya mu, Matya mu,  mn ematyon mu matya 

Gemilerde Talim Var Pali methizmenos i me ego yasena simera ah Kalyopaki m u  

Arnanides (Gazel): Afu esi me m isises, mra tha s e  m isisi 

Kiomisemenos amhropos dhe prepi pya na zisi 

Karcıgar Sirto 
Ma kber 

Darıldın mı? (Istanbul Türküsü A Song from Istanbul)  

Hthes m vradhi haraklaki ihes vali mrgonaki 

Ke glemuses mena alani kam sm Paşa Liman 

Uşşak Sirto 

Arnanides (Gazel): Kiirrhe I ora ki stigmi  m smma m u  aman, nanikso 

Ke sti kali parea mu kal inihtya, aman nafısm 

Mavili (Istanbul Türküsü A Song from Istanbul) 

Karabiberim Mestesmli Stastenma 

Sal lasana Mendilini (Istanbul Türküsü A Song from Istanbul) 

Entarisi Ala Benziyor Dhimitrula mu theloapopse na methiso keme senane meraklu m u  

glendiso, ela pame s t i  rafina alanyara m u  pohi psarya k e  retsina pehnidhiara mu 

Müzik transkripsiyonu: Necip Gülses, musical transc riptian 

Rumca Sözler, Bizantolog Brigitte Pitarakas tarafından fonetik olarak yazılmı�tır. 
The Greek lyrics have been written phonetically by the Byzamologist Brigitte Pitarakis. 

29.6. 1 996, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu, 1 9.00 
Atatürk Culturel Cemre, Grand Hall ,  7 .00 pm 

KUDSI ERGUNER 

• Dedesi Süleyman Erguner ve babası 
Ulvi Erguner'in sanatı olan neyzenl iği 
devam ettiren Kudsi Erguner, l iseyi 
bitirdikten sonra bir süre istanbul 
Radyosu'nda neyzen olarak çalıştı ve 
1 972'de Paris'te mimarlık öğrenimine 
başladı. Bu arada müzikoloji eğitimi 
gördü ve her iki dalda da doktora 
yaptı. Türk ve Ortadoğu müziklerinin 
yanıs ıra Hindistan, Pakistan ve birçok 
Asya ülkesinde araştırmalar yaptı. 
Uzun yıllar Fransız radyosu müzik 
yayınlarında prodüktör olarak çalıştı 
ve tüm dünyanın geleneksel 
müziklerini yayınladı. Avrupa'nın 
birçok kentinde, Amerika ve 
Japonya'da verdiği konserlerle neyi ve 
Türk tasavvuf müziği ni dünyaya tanıttı; 
neye ve Türk müziğine evrensel bir 
boyut kazandırdı. Istanbul'un kendine 
özgü müzik kültürünün tüm dallarında 
yaptığı araştırmaları hem konser, hem 
de plak olarak sundu. Kurduğu 
Istanbul Mevlevi Heyeti ile Istanbul'da 
gelişen Mevlevi kültürünü, Istanbul 
Hanımları G rubu ile harem müziğini, 
Fas ı l  Topluluğu i le geleneksel saray 
müziğini, Türk Çigan G rubu ile 
Balkanlar'da ve Istanbul'da gelişmiş 
geleneksel müziği, Istanbul 
Müezzinleri i le dini müziği, kardeşi 
neyzen Süleyman Erguner ile birl ikte 
kurduğu grup i le de enstrümantal 
Türk müziğini dünyanın çeşitli büyük 
festivallerinde tanıttı. Avrupa ve 
Japonya'nın b irçok büyük firması iç in 
kırktan fazla CD doldurdu. 
Kudsi Erguner ünlü yapımcı Peter 



Brock'un iki fi lmi i le Mahabharata adlı 
piyesin müziğini yaptı; Marco Ferreri 
ve Scorsese gibi yapınıcıların 
fi lmlerine, Franco Battiato'nun 
Genesis adl ı  operasına müziğiyle 
katkıda bulundu. Mehmet Ulusoy'un 
sahneye koyduğu Ortadirek adlı 
oyunun ve ünlü dansçı Carolyn 
Carison'un bir bales in in müziklerini 
hazı rladı. Peter Gabriel' in iki 
albümünde besteleri olan Kudsi 
Erguner, Didier Lockwood ve Jean 
Marc Padovanni gibi cazcılarla çalıştı. 
George Aperghis i le birl ikte bir film 
ve tiyatro müziği gerçekleştirdi. Li l le 
Festival i 'nin sanat danışmanlığın ı  yaptı. 

• K udsi E rguner cominues rhe fam i ly 

r rad i r ion of ney (end-blown flurt) 
play i ng esrabl ished by h i s  grandfarher 

Süleyman Erguner and his farher U l v i  

Erguner. Afrer compler i ng  his  

secondary educat ion he workecl for a 

while ar the Istanbul Radio as a ney 

player. I n  1 97 2  he starteel to study 

arch i tecru re and mus icology i n  Par is  

and receivecl h i s  Master's clegrees in  

borh branches. He concluctecl research 

on Turkish  anel M idelle Eastern music as 

wel l  as on music in lncl ia ,  Pakistan anel 

other Asian coumries. He workecl, for a 

long period, as a proclucer of m usic  

programmes ar the French rad io  anel 

prepared many programmes on worlcl ' s  

r racl i r ional m usic .  H e  imrocl ucecl the 

ney anel the Turkish Sufı M usic all over 

rht world wi tlı concerrs he has given in 

Europe, USA and )apan. He has 

accompl ished w promore the Turkish 

mus ic and espec ial ly the Ney ro 
universal acclai m .  He also imroduced 

rhe results of h is reserach on the 

au rhemic m us ical cu l ru re of Istanbu l in 

his concerrs as wel l  as in his recorcl i ngs . 

He parr ic i parecl in many mus ic  fesr ivals 

preseming the culrure of Mevlana wir  h 

h i s  Wh i r l i ng Dervishes group, the 

music in rhe Harem wirh his I stanbul  

Female Choi r, the  crad i r i onaJ courr 

m usic w i rh  his I nsrrumema l Ensemble, 

rhe tracl i r ional mus ic cleve loped i n  

Th race and i n  Istanbul wirh his Turkish 

Tzigan E nsem blt, rhe re l ig ious music 

wir  h r he Mouezzi n  of Istanbul anel 

fına l ly rhe i nsrrumema l Turk ish  music 

wir h the ensemble he founclecl wirh his 

brorher Süleyman Erguner, alsa a ney 

pl ayer . He recordecl more rhan forry 
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CDs for renownecl companies i n  Europe 

and )apan. 

Kudsi E rguner has written m usic for 

rwo fı lms by Peter Brook as well as for 

the clrama called Mahabharata. He 

comri buerecl wirh his  music to fı lms 

procl uc eel by Marco Ferreri anel 

Scorsese. I n I raly he took pan in Franco 

Battiato's opera Genesis. He composed 

music of "The Pi l lar" sraged by 

Mehmet U l usoy, a Turkish clrama 

cl i recror , as well as for Carolyn 

Carlson's bal ler . Kudsi Erguner, who 

comriburecl w Peter Gabriel's rwo 

albums, has also performeel with jazz 

mus ic ians such as Diclier Lockwoocl anel 

Jean Marc Paclovanni .  He also realised a 

fı l m anel stagecl m usic together with 

rhe comemporary composer George 

Aperghis anel he worked as the arrist ic 

aclvisor of the Li l le Festival. 

REMBETIKO 

• 20. Yüzyıl başlarında Türkiye'den 
Yunanistan'a göç etmiş olan Rumlar, 
Yunanistan'da daha önce varolan 
ancak daha sonra bir kenara itilen 
"REMBETIKO" kültürüne yeni bir 
canl ı l ık getirmişlerdir. Bu müzik son 
yıllara kadar terk edilmiş bir alt kültür 
olarak yaşamını sürdürmüş ve sonraları, 
tekrar moda olduğunda gittikçe 
armonize edilerek "Moda!" yapısından 
uzaklaşmış; Türk ve eski Yunan 
müziğinin ortak yapısı olan "Makam" 
geleneğinden kopmuş, Zeibetiko 
(Zeybetiko), Khassapiko (Kasabiko), 
Tsifteteli(Çiftetelli), Khassaposerviko 
gibi is imlerle tavernalarda buzuki ve 
gitarlarla çalınan Yunan folkloru 
şekline dönüşmüştür. 1 960'1ı yıllardan 
sonra tekrar güncel l ik kazanan bu 
müzik, i lk göçmen nesiinin gittikçe 
kaybolması nedeniyle ancak eski taş 
plaklardan dinlenebilen bir nostalji 
olarak kalmıştır. Yunanistan'da makam 
geleneği içinde yetişmiş müzisyen 
olmadığından, bu müziği otantik şekli 
i le din lemeye imkan yoktur ve 
Yunanlıların "AMANIDES", Türklerin 
"GAZEL" dediği serbest okuyuş şekli 
Yunanistan'da tamamiyle kaybolmuş 
durumdadır. Diğer yandan arşivler 
tetkik edildiğinde eserlerin çoğunun 
Türkiye'de, son yıllara kadar Türkçe 
sözlerle aynı melodiler üzerinde 
okunmakta olduğu ortaya ç ıkmaktadır. 

Bu nedenle Türk sanatçıları bir araya 
getirerek, arşivlerdeki kayıtlardan elde 
edilen repertuarı Yunanca ve Türkçe 
sözlerle okumaları projesi 
gerçekleştirilmiştir. - Kudsi Erguner 

• The Greeks who emigrarecl from 

Turkey to Greece ar the beginning of the 

20th century brought new l i fe to the 

"REMBETIKO" culture which had 

earlier exisrecl in Greece. This m usic 

survived umil quite recemly as an 

abandaneel sub-culture, and rhen, once in 

faslıian again,  was harmonised to such an 

exrem that it lost i rs "Moda!" srructure 

as well as the "Mocle" rracl irion which 

forms the structure common to both 

Turkish anel Greek music, becomi ng a 

son of Greek fo lk m usic performeel wir h 

guitars and buzuki i n  taverns under such 

names as Zeiberiko, Khassapiko, 

Tsi fretel i  anel Khassaposerviko. This 

music became quite prevalem agai n  afrer 

the l 960's but, as the fırst generatian of 

the i m migrams had almost d isappearecl, 

it coulcl be hearcl only on the old harci 

phonograph records as a form of 

nostalgia. As rhere are now no Greek 

m usicians who have been brought up i n  

t h e  Mocle rrad i rion, i t  i s  n o  longer 

possible to hear this m usic in i ts 

aurhentic form. Moreover, the free style 

of singing called "Amanicles" by the 

Greeks and "Gazel" by the Turks has 

complerely cl isappeared i n  Greece. An 

examinarıon of the archives reveals that 

most of rhese works are sung in Turkey 

with the same melodies but with 

Turkish lyrics. Hence rhe project of 

having Turkish singers sing the 

repertoire collectecl from the archives i n  

borh Turkish anel i n  Greek. 
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G E LE N EKSEL M Ü Z i K  T R A D I T I O N A L  M U S I C  

KUDSi ERGUNER VE TÜRK MÜZiGi TOPLULUGU 

K UDSI ERGUNER AND HIS TURKISH MUSIC ENSEMBLE 

� HAM HAM I ZADE 
!SMAiL DEDE EFENDi  

Katkılarmdan dolayt GOLOMA N SACHS INTERNA TIONAL 'a teıekkiir fCieriz. Tasavvuf tarih in in en önemli kolu 
\Ve are grateful to GOLOMA N SACHS INTERNA TIONA L for tbeir contrilmtium. 

olan Mevlevilik, aynı zamanda 
Sanat yönetmeni :  KUDSI ERGUNER, anisric d i recror geleneksel sanatlarımızın en büyük 

Sazlar Insrrumenrs: KUDSI ERGUNER, ney 1 NECIB GÜLSES, tanbur 
ekolüdür. Müzik tarihine kazandırdığı 
b irçok bestecinin yan ısıra, Sema 

MEHMET EMIN BITMEZ, ud 1 DERYA TÜRKAN, kemençe Törenleri için bestelenen Ayin formu 

HAKAN GÜNGÖR, kanun 1 VAHIT ANADOLU, küdüm ile müzik repertuarına, birbirinden 
güzel kırka yakın eser katmıştır. 

DOGAN DIKMEN, küdüm 1 AYTAÇ ERGEN, küdüm Hammamizade lsmail Dede Efendi, 

HÜSEYIN TUNCEL, halile ltri'den sonra, bu ekolün en sevilen 
ve en çok eser veren ustasıd ır. 

Okuyucular Singers: YUSUF BILGIN 1 AZIZ BAHRIYELI 1 ISMAIL BIÇER Dede'n in eserleri aras ında ise 

RECEP BIRGIT 1 SERHAT SARPEL 1 MEHMET KEMIKSIZ Ferahfeza makamında bestelediği 

HALIL NECIPOGLU 1 YUNUS BALCIOGLU 
Mevleyi Ayini, birçok müzik otoritesi 
tarafından yalnız ayin formunun değil, 

ALl RlZA ŞAHIN 1 AHMET ERDOGDULAR Türk müziğin in  doruk noktası ve en 

Hammamizade İsmail Dede Efendi ( 1 7 78- 1 846) 
görkemli eseri olarak nitelendirilmiştir. 
Ferahfeza Makamı, her ne kadar 

Ferahfeza Ayin-i Şerifı (Konser yorumu) Feriihfeza Mevlevi Mass (Concen Performance) Vardakosta Ahmet Ağa tarafından 
(Mevlevi Ayinleri gelenegine uygun olarak, aşagıda sıra ile belirtilen bölümler terkip olunmuşsa da, çağdaşı lsmail 

birbirine baglı olarak tek bir eser gibi çalınıp, okunacaktır. 
Dede'nin bu makamda yaptığı 

( I n  accordance wirh the Mevlevi Ceremony tradirion, rhe below secr ions w i l l  be playeel and 

sung withour in terruption as one complere work) eserlerle hayat bulmuştur. 

Kuran The Koran lsmail Dede'n in Yenikapı 

Buhuri-zade Mustafa ltri Efendi 
Mevlevihanesi 'nde yen i derviş olduğu 

Rast Makamında "Naat" in rhe Rasr Mode 
yıl lardan itibaren önce l l l .  Sel im' in, 

Sözler Lyrics by Mevlana Celaleddin Rumi sonra da l l .  Mahmud'un ilgi ve i ltifatını 

Ney Taksimi lmprovarion on Ney 
görmesi saraydaki diğer tan ınmış 

Hammarni-zade İsmail Dede 
müzisyenlerin çekememezliğine 
neden olmuş; hatta bu kıskançlık 

Ferahfeza Makamında Peşrev Prelude i n  Ferahfeza Mode birçok kez, müzikten iyi anlamayan 
Hammarni-zade İsmail Dede padişahın yanında Dede'yi küçük 

Ferahfeza Makamında Mevlevi Ayini Mevlevi Mass in Ferahfeza Mode düşürme çabasına bile dönüşmüştür. 
Sözler Lyrics by Mevlana Celaleddin Rumi 

Yine aynı amaçla, saray imamı Zeynel 
1 .  Selam ( 1 sr Salurarion) "Bijnevez ney pin hikdyet miklined Ez mdaytha jikayet mikmted. . . .  , Abidin, ramazan ayında kı l ınan teravih 

2. Selam (2nd Salurarion) "Ey mutriba dn perde zenkdn yanma mesldmedesl namazı s ırasında Kuran\ o zaman 
Ey an hayatt basa fa vii bavefa mest amedeJt"  

daha bi l inmeyen bir makam olan 3.  Selam (3rd Salurarion) 

"D�tji Mevlana behab ender mera Ferahfeza makamında okuyarak, 
Suyi bezmi htjl lllized mala " lsmail Dede'yi zor durumda bırakmak 
4. Selam (4rh Salurarion) istemiş ise de Dede, o anda bu yeni 

"S ltitanı meni ah ender di/u i11ıani men i makam üzerine bir i lahi besteleyerek 
Ah dermen bidemi menzinde sevem. l l .  Mahmud'un i ltifatını görmüştür. 
Ah yek can çı seved sad cam meni" Dede'nin daha sonraları Ferahfeza 
T anburi Zeki Mehmet Ağa makamında bestelediği diğer 

Ferahfeza Makamında son Peşrev ve son Yürük Semai eserlerle, kendisi de Mevlevi olan 
Fina! Prelude in Ferahfeza Mode and rhe fina! Yürü k Semai l l .  Mahmud'un bu makama ilgisi 

Son Taksim The Fi na! l mprovisarion gittikçe artmış ve Dede'den bir de 

Kuran The Koran 
ayin bestelemesin i  istemiştir. Padişah, 

3.7. I 996, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pnı 
i lerleyen hastalığına rağmen, eserin 
3 Nisan 1 839 tarihinde Beşiktaş 



Mevlevihanesi'ndeki i lk okunuşunda 
hazır bulunmuştur. Dede, her ne 
kadar bu ayin in bir padişahın emriyle 
bestelendiği için, şeyhin in isteğiyle 
bestelediği diğer ayin müzikleri kadar 
ruhani olmadığını bizzat kendisi 
söylemişse de, bu sözleri Dede'nin 
şeyhlerine olan bağlı l ığına ve saygısına 
bağlamak gerekir. 
Geleneksel kültürümüzün müzik ve 
estetik açısından bütün dünyanın 
i lgisini çeken Mevlevi Sema'ı, son 
devirlerin müzik estetiği i le kendi 
özgün yapısından gittikçe 
uzaklaşmaktadır. Ayin müziğin in en 
önemli unsuru ritmdir. Küdüm adı 
verilen vurma çalgı ların yanısıra 
Halile adı verilen zil lerin, s ırasıyla 
1 4-9-28- 1 0-6-9 zamanlı usul leri bütün 
canl ı l ığıyla vurması, günümüzün içine 
kapanık, çekingen ve yapmacık bir 
l i rizm ile ritmsiz okuma estetiğine 
ters düşmektedir. Hatta, geleneğe 
uysun diye bir küdüm kullanılsa bile, 
Zahme denilen sapaların ın ucuna, sesi 
yumuşatmak için pamuk 
sarı lmaktadır. Günümüzün okuyuş 
tekniği ise, son ell i yıld ır  yerleşen ve 
ancak mikrofon aracı l ığıyla 
duyuiabilen göğüs sesidir. Oysa Dede 
Efendi 'n in kendisi saray müezzinidir, 
hafızdır. Dolayısıyla bugün de 
kullanılan hafız sesi veya kafa sesi 
denilen güçlü okuma tekniğine 
sahiptir. Bu nedenle, çoğunluğu 
Dede'n in meslektaşı hafızlardan 
oluşan bir okuyucu topluluğu i le, 
ritmik yapıyı ön plana alarak, 
Ferahfeza Ayini'ni salt b ir  konser 
olarak gerçekleştireceğiz. 
Kudsi Erguner 

235  



KATlLlMCI DIZINI 

Abdi Coşkun 230 
Ahmet Erdogdular 234 
Ahmet Özhan 224 
Aidan Lang 1 7S 
Alan Panovich 1 9 1  
Aleksander Korneyev 6S 
Alien Moon 1 9 1  
Ali Rıza Şahin 234 
Andrew Greenwood 96 
Andrew Manze 49, S4 
Ankara Devlet Opera Korosu 17S 
Anne Rushworth 17S 
Arzu Gök 204 
Asdis Valdimarsdottir 77 
Aslı Erşen 2 1 4  
Ayhan Baran 3 2  
Aytaç Ergen 234 
Aziz Bahriyeli 234 

Baki Kemancı 2 3 2  
Barry Alterman 1 84 
Barry Banks 1 7S 
Bekir Reha Sagbaş 230 
Berna Sagdıç 204, 2 1 4 
Betin Güneş 1 03 
Bora Korkmaz 208 
Bosphorus 230 
Branimir Slokar 103 
Bruno Canine 84 
Bülent Külekçi 196 

Caroline Kershaw 49,  S4 
Cenk Atasoy 2 0 1  
Ceren Necipoglu 208 
Chantal Hauser 1 7 S  
Charles Sewart 7 7  
Charlton Boyd 1 84 
Cheryl Studer 87 
Chil ingirian Dörtlüsü 77 
Christian Elsner 1 S 1 
Clemens Rave 1 60 
Conton Vurma Çalgılar Beşiisi 1 4S 

Dan Joyce 1 84 
Daniel Harding 1 60 
Daniel Sepec 1 60 
Dan i e la Dessi 1 S 1 
Daria Hovora 80 
David Cunningham 1 7 S  
Derya Türkan 232, 234 
Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen I S I , 1 60 
Diane Takarnine 1 9 1  
Dokuz Viyolonsel i le 

Oda Müzigi Konseri 204 
Dogan Dikmen 232, 234 

Eda Şakul 204 
Efsun Öztoprak 32 
Elena Pushkova 1 7 S  
Ender Ergün 220 
Erol U ras 32 
Esperanza Fernandez 1 26 

236 

230 

4S 
49, S4 

G. Ebru Ulaman 2 1 4  
Gökay Gökşen 2 1 4 
Gökçen Koray 3 2  
Gözde Öcal 204 
Gözde Tıknaz 204 
Güher - Süher Pekinel 72 
Guillermo Resto 1 84 
Gülden Aykaç 204 
Gülsin Gümüş 204 

Hakan Güngör 232, 234 
Halil Necipoglu 234 
The Hanover Band 49, S4 
Hasan Esen 230 
Howard Griffiths 14S 
Hüseyin Tuncel 234 

1 Fiamminghi 4 1 ,  4S 
llia loff l l S  
Iris Şentürker 201  
lskoç Oda Orkestrası 87,  1 03 ,  1 7S 
lsmail Biçer 234 
Istanbul Devlet Operası ve Balesi 

Orkestra, Koro ve Solistleri 32 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 96 
Istanbul Trombon Dörtlüsü 2 1 4 
Istanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı ögrenci Orkestrası 1 96 
lvo Pogorelich l l l , l l S 
lzmir Devlet Senfoni Orkestrası 107 

Jaklin Çarkçı 3 2  
James Clark 1 7 S  
Jenn ifer Boggs 1 9 1  
Joe Bowie 1 84 
John Toll 49, S4 
Sir John Tooley 1 7S 
Jul ie Worden 1 84 
June Omura 1 84 

Kraig Patterson 1 84 
Kudsi Erguner 232, 234 
Kudsi Erguner ve Türk Müzigi Topl. 234 
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet Klasik 

Türk Müzigi Korosu 220 
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet 

Türk Müzigi Toplulugu 228 
Kültür Bakanlıgı Istanbul Tarihi 

Türk Müzigi Toplulugu 224 
Kurt Streit 1 7 S  

La Scala Yaylı Çalgılar Toplulugu 1 1 8, 1 23 
Levon Chilingirian 77 
Lucianne Aquino 1 9 1  

Manuel Galduf 1 26, 1 30 
Marc Froncoux 1 60 
Marianne Moore 1 84 
Mark Morris 1 84 
Mark Morris Dans Grubu ı 84 
Megan Williams ı 84 
Mehmet Arif Erdebil 230 
Mehmet Emin Bitmez 232, 234 
Mehmet Kemiksiz 234 
Mehmet Sander ı 9 ı  
Mehmet Sander Dans T oplulugu ı 9 ı  
Melihat Gülses 232 
Mireille Radwan-Dana ı 84 
Mirza Başara 232 
Mischa Maisky 80 
Mutlu Torun 230 
Müge Hendekli 204 
Münip Utandı 220 
Münir Nurettin Beken 222 

Nancy Umanoff 1 84 
Necdet Yaşar 228 
Necib Gülses 234 
Prof. Dr. Nevzat Atlıg 220 
Neyire Deniz Sarıer ı96 
Nikiforos Metaxas 230 
Nilgün Yüksel ı96 
Ni lüfer Alkaya 2 ı 4 

Ole Edvard Antonsen 60 
Oleg Tchebotourov 6S 
Onur Nar 204 
Orhan Şallıel 32 
Orquesta De Valencia 1 26, 1 30 
Osman Şengezer ı 7S 

Rachel Brown 49, S4 
Rachel Murray ı 84 
Ramiz Melik Aslanev ı96 
Randi Stene ı S ı 
Recep Birgit 234 
Reinhold Friedrich ı 4S 
Rengim Gökmen ı o7 
Richard Hickox 87, ı 7S 
Robert Farley 49, S4 
Ronald Schneider ı 7S 
Rosa Mannion ı 7S 
Rudolf Werthen 4 ı , 4S 
Ruth Davidson ı 84 



Salvatore Accardo 84 
Saim Akçıl 65 
Scott Abraham ı 9 ı  
Senem Ercan 2 ı ı  
Serap Mutlu Akbulut 220 
Sergei Slovachevsky ı3 5 
Serhat Sarpel 234 
Sevgi Limboz Mesciogu 228 
Sevil Ulucan ı96 
Seza Köke 204 
Shawn Gannon ı 84 
Sıla Eser 2 ı ı  

2 37 

I NDEX OF PARTICIPANTS 

Abdi Coşkun 230 
Ahmet E reloğdular 234 
Ahmet Özhan 224 
A idan Lang ı 75 
Alan Pannvich ı 9 ı 
Aleksander Korneyev 65 
Al ien Moon ı 9 ı  
A l i  R ıza Şahin 234 
Anclrew Greenwoocl 96 
Andrew Manze 49, 54 
Ankara Srare Opera Chorus ı 75 
Anne Rushworth ı 75 

St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ı 35, ı 4 ı  
Stephen Richardson ı 75 

Archi eleila Scala l ı 8, ı 23 
Arzu Gök 204 

Suna Yüksel 204 
Su san Gritton ı7 5 

Zelıra Yıldız 96 
Zeynep Poyraz 20 ı 
Zürih Oda Orkestrası ı 45 

Asdis Vald imarsdott ir  77 
Asl ı  Erşen 2 1 4  
Ayhan Baran 32 
Aytaç Ergen 234 
Aziz Bahriyeli 234 

Baki Kemancı 232 
Barry A lterman ı 84 
Barry Banks 1 75 
Bekir Reha Sağbaş 230 
Berna Sağdıç 204, 2 1 4  
Ber in Güneş ı 03 
Black Sea International 

Chamber ürehescra 65 

65 Bora Korkmaz 208 
Bosphorus 230 
Branimir  Slokar 1 03 
Bruno Caninn 84 
Bülent Külekçi 1 9 6  

Carol ine Kershaw 49, 54 
Cenk Arasoy 20 ı 
Ceren Necipoğlu 208 
Chamber Music Concert w ith 9 Cellos 204 
Clıantal Hauser ı 75 
Charles Sewart 77 
Charlton Boyd ı 84 
Clıeryl Stucler 87 
Chil ingi rian Quartet 77 
Ch risrian Elsner ı 5 1  
Cleınens Rave ı 60 
Cnnton Percussion Quintet ı 4 5  

Dan Joyce 1 84 
Daniel Harci ing 1 60 
Daniel Sepec 1 60 
Dan iela De ss i ı 5 ı 
Daria Hovora 80 
David Cunningham ı 75 
Derya Türkan 232, 234 
Deursche Kammerphilharmonie 

Bremen 1 5 ı ,  ı 60 
Diane Taka rn i ne 1 9 ı  
Doğan Di kmen 232, 234 

Eda Şakul 204 
Efsun Öztoprak 32 
Elena Puslıkova 1 75 
Ender Ergün 220 
Erol Uras 32 
Esperanza Fernandez 1 26 

230 

45 
49, 54 

G. Ebru U laınan 2 ı 4 
Gökay Gökşen 32 
Gökçen Koray 204 
Gözde Öcal 204 
Gözde Tıknaz 204 
Güher - Süher Pekinel 72 
G u i llermo Resto ı 84 
Gülden A y kaç 204 
Gülsin Gümüş 204 

Hakan Güngör 232, 234 
Hal i l  Necipoğlu 234 
The Hanover Band 49, 54 
Hasan Esen 230 
Howard Griffıths ı 45 
H üseyin Tuncel 234 

l Fiam m i nghi 4 1 ,  45 
l l ia loff ı 3 5  
l r i  s Şentürker 2 0  ı 
!smail  Biçer 234 
Istanbul State Opera and Baller 

Orchestra, Chorus and Soloists 3 2  
Istanbul Srare Symphony Ürehescra 96 
!stanbul Trombone Quartet 2 1 4  
Istanbul U niversity Srate Conservatoire 

Student ürehescra 1 96 
lvo Pogorelich ı ı4, ı ı 5 
İzmir  Devlet Senfon i Orkestrası 1 07 

Jaklin Çarkçı 3 2  
James Clark 1 75 
Jennifer Boggs ı 9 1  
Joe Bowie 1 84 
John Toll 49, 54 
Sir John Tooley ı 75 
Jul ie  Worden ı84 
J une Omura ı 84 

Kraig Patterson ı 84 
Kudsi Erguner 232, 234 
Kudsi Erguner and His  Turkish 

Music Ensemble 234 
Kurt Streir ı 7S 

Levon Chil ingirian 77 
Lucianne Aquino ı 9 1  



INDEX OF PARTICIPANTS 

Manuel Galduf ı 26, ı 1 0  
Marc Froncoux ı60 
Marianne Moore ı 84 
Mark Morris ı 84 
Mark Morris Dance Group ı 84 
Megan W i l liams ı 84 
Mehmet Arif Erdebil 230 
Mehmet Emin Bitmez 2 3 2, 234 
Mehmet Kemiksiz 234 
Mehmet Sander ı 9 ı  
Mehmet Sander Dance Company ı 9 ı  
Melihat Gülses 2 3 2  
M i nistry o f  Culture Turkish Classical Music 

S ta te Clıorus of Istanbul 220 
M inistry of Culrure Turkish H isrorical Music 

Ensemble of Istanbul 224 
Ministry of Culture Turkish Music S care 

Ensemble of Istanbul 228 
Mireil le Radwan-Dana ı 84 
Mirza Başara 2 3 2  
M ischa Maisky 80 
Mutlu Torun 230 
Müge Hendekl i  204 
Münip Utandı 220 
Münir Nurettin Beken 222 

Nancy Umanoff ı 84 
Necdet Yaşar 228 
Necib Gülses 234 
Prof. Dr. Nevzat A d ığ 220 
Neyire Deniz Sarıer ı96 
Nikiforos Metaxas 230 
Nilgün Yüksel ı96 
Nilüfer Alkaya 2 ı 4 

Ole Edvard A ntonsen 60 
Oleg Tcheborourov 65 
Onur Nar 204 
Orhan Şallıel 32 
Orquesta De V alencia ı 26, ı 30 
Osman Şengezer ı 7S 

Rachel Brown 49 
Rachel Murray ı 84 
Ramiz  Mel ik  Aslanov ı96 
Randi Stene ı S ı 
Recep Birgit  234 
Reinhold Friedrich ı 4 S  
Rengim Gökmen ı o7 
R ichard H ickox 87, ı 7S 
Ruben Far! ey 49, 54 
Ronald Schneider ı 7S 
Rosa Mannion ı 7S 
Rudolf Werrhen 4 ı ,  45 
Ruth Davidson ı 84 

2 38 

Salvarore Accardo 84 
Saim Akçıl 65 
Scott Abraham ı 9 ı  
Scorrish Chamber Ürehescra 87, ı o3 ,  ı 7S 
Senem Ercan 2 ı ı  
Serap Mutlu Akbu lut  220 
Sergei Slovachevsky ı 35 
Serhat Sarpel 234 
Sevgi Limboz Mescioğu 228 
Sevil Ulucan ı96 
Seza Köke 204 
Shawn Gannon ı 84 
Sıla Eser 2 ı ı  
St. Petersburg Philharmonic 

ürehescra ı 3S, ı 4 ı  
Stephen Richardson ı 7S 
Suna Yüksel 204 
Susan Grinon ı 7S 

Zehra Yıldız 96 
Zeynep Poyraz 20 ı 
Zürcher Kammerorchester ı4S 

ın 



iÇ i N DEKiLER CONTENTS 

ORKESTRALAR - ODA M ÜZiGi - RESITALLER 

ORCH EST R A S - C H A M B E R  M U S J C - RECITALS 

Istanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra. Koro ve Solistleri 
i s tanbul  Snm· Opera and B a l l e r  Ürchesr ra ,  
l .horus and So lois ı i 3 2 

1 Fiamminghi 4 1 ,  45 

The Hanover Band 49, 54 

Ole Edvard Antonsen 1 Wayne Marshall 6 0  

Uluslararası Karadeniz Oda Orkestrası 
B l ack Sı:a l n r ernar ional  Cmamber Ürche s r ra 6 5  

Güher - Süher Pekinel 7 2  

Chil ingirian Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
(hi l i ng i r ian St r i n g  Quarrct  77 

Mischa Maisky 1 Daria Hovora 80 

Salvatore Accardo 1 Bruno Canino 84 

l skoç Oda Orkestrası 
Swr r i s h  Chamber Ordıes t ra 87, ı 0 3  

Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
I s tanbul  Srate Symphony Orches t ra 96 

lzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
! z m i r  S r a t e  Synıphony Orclwsr ra 1 07 

lvo Pogorelich ı ı 1 ,  ı 1 5 

La Scala Yaylı Çalgılar Toplu luğu 
A rc h i  de l la  Sca la ı ı 8, 1 23 

Orque'ta de V a lenc ia  ı 26,  1 30 

St. Petersburg Filarmoni Orkestrası 
S r .  Petersburg Ph i l lıarmonic Ürehesc ra ı 3 5 ,  1 4 ı  

Zürih Oda Orkestrası 
Zürcher Kam merorchesrer ı 45 

Dı: u r sdw Kam merpl ı i l lıarmon i c  Bremen ı 5 ı ,  ı 60 

VOKAL M ÜZiK VE OPERA 

VOC A L  M U S ı C  A N D  OPE R A  

Tal l is  Oda Korosu 
Tal i  is Clıambc r  Clıoi r 1 68, ı 72 

Saraydan Kız Kaçırma 
Die E n r fü h r u ng am dem Sera i l  1 75 

DANS 

D A N S  

Mark Morris Dans Grubu 
M a rk M o r r i s  Danu· C rou p  1 84, 1 8 7  

Mehmet Sander Dans Topluluğu 
M e h m et Sander Dancc l .o m pa n y  ı 9 1 ,  ı 94 

GENÇ SOLISTLER DIZiSI 

YOUNG SOLOISTS SERIES 

l .ü. Devlet Konservaruan Öğrenci Orkestrası 
I .  U .  State Conservaroi re Studenr Ürehescra ı 96 

Cenk Atasoy 1 Iris Şentürker 20 ı 

Berna Sağdıç  1 9 Viyolonsel i le Oda Müziği Konseri 
Chanıber Music Concerr wi th  9 Cellos 204 

Ceren Necipoğlu 1 Bora Korkmaz 208 

Sı la Eser 1 Senem Ercan 2 ı  ı 

Nilüfer Alkaya / Istanbul Trombon Dörtlüsü 
Istanbul Trombone Quarrer 2 ı 4  

G ELENEKSEL M ÜZiK 

TRADITIONAL MUSIC 

Kültür Bakanlığı Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
M i n istry of Culture Turkish Classical Music 

Srare Chorus of İstanbul 220 

Münir Nurettin Beken 222 

Kültür Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 
M in i stry ofCulrure Turkish H istorical Music 

Ensemble of İ stanbul 224 

Kültür Bakanlığı Istanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu 
M in istry ofCulrure Turkish Music Srare 

Ensemble of istanbul 228 

Bosphorus 2 3 0  

Rembetiko 2 3 2  

Kudsi Erguner ve  Türk Müziği Topluluğu 
Kudsi Erguner and H is Turkish Music E nsemble 234 

Katılımcı Dizini 
I ndex of Parr ic ipanrs 236 



FESTiVAL KA TALOGU FESTIVAL CAT ALOGUE 

Baskıya Hazırlayan Ediror 

CEVZA AKTÜZE 

Program Açıklamaları Programme Nores 

IRKIN AKTÜZE 

Festival Afişi Fesrival Posrer 

Tasarım Design 

ESEN KAROL 
Fotoğraf Phorograph 

TÜ LIN AL Tl LAR 

Grafik Tasarım Graphic Design 

BÜLENT ERKMEN 

Grafik Uygulama Graphic Appl icarion 

OSMAN TÜLÜ (TIPOGRAF) 

Baskı ve Cilt Prim i ng 

MAS MATBAACILIK 



• • * 
• • 

ll 

* 24. U luslararası Istanbul  M üzik Festivali 
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Dereboyu Caddesi, Zağra Binası B-ı Blok 

Maslak 80670 Istanbul adresindeki, 

(0212) 285 ıı 96 telefon ve (0212) 276 59 55 faks numaralı 

MAS MATBAAC I LI K AŞ 

tarafı ndan basılm ıştır. 

Haziran 1996, Istanbul 
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Evrensel uygarlık mirasını kültürden kültüre aktaran müzik, 

büyülü tınısıyla tüm insanlığı dostluğa ve barışa çağır�or. 

Dünyanın dört köşesinden gelen müzisyenler, 

24. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali 'nde 

bir kez daha bu çağr�yı müzikseveri ere taşıyorlar . 

Böylesine büyük bjr buluşmayı desteklemekten 

onur duyuyoruz. 

tütünbank 
ü v e n  e D o s t l u k "  

1 .  

.- - -

.. 


	Image0001
	Image0002
	Image0003
	Image0004
	Image0005
	Image0006
	Image0007
	Image0008
	Image0009
	Image0010
	Image0011
	Image0012
	Image0013
	Image0014
	Image0015
	Image0016
	Image0017
	Image0018
	Image0019
	Image0020
	Image0021
	Image0022
	Image0023
	Image0024
	Image0025
	Image0026
	Image0027
	Image0028
	Image0029
	Image0030
	Image0031
	Image0032
	Image0033
	Image0034
	Image0035
	Image0036
	Image0037
	Image0038
	Image0039
	Image0040
	Image0041
	Image0042
	Image0043
	Image0044
	Image0045
	Image0046
	Image0047
	Image0048
	Image0049
	Image0050
	Image0051
	Image0052
	Image0053
	Image0054
	Image0055
	Image0056
	Image0057
	Image0058
	Image0059
	Image0060
	Image0061
	Image0062
	Image0063
	Image0064
	Image0065
	Image0066
	Image0067
	Image0068
	Image0069
	Image0070
	Image0071
	Image0072
	Image0073
	Image0074
	Image0075
	Image0076
	Image0077
	Image0078
	Image0079
	Image0080
	Image0081
	Image0082
	Image0083
	Image0084
	Image0085
	Image0086
	Image0087
	Image0088
	Image0089
	Image0090
	Image0091
	Image0092
	Image0093
	Image0094
	Image0095
	Image0096
	Image0097
	Image0098
	Image0099
	Image0100
	Image0101
	Image0102
	Image0103
	Image0104
	Image0105
	Image0106
	Image0107
	Image0108
	Image0109
	Image0110
	Image0111
	Image0112
	Image0113
	Image0114
	Image0115
	Image0116
	Image0117
	Image0118
	Image0119
	Image0120
	Image0121
	Image0122
	Image0123
	Image0124
	Image0125
	Image0126
	Image0127
	Image0128
	Image0129
	Image0130
	Image0131
	Image0132
	Image0133
	Image0134
	Image0135
	Image0136
	Image0137
	Image0138
	Image0139
	Image0140
	Image0141
	Image0142
	Image0143
	Image0144
	Image0145
	Image0146
	Image0147
	Image0148
	Image0149
	Image0150
	Image0151
	Image0152
	Image0153
	Image0154
	Image0155
	Image0156
	Image0157
	Image0158
	Image0159
	Image0160
	Image0161
	Image0162
	Image0163
	Image0164
	Image0165
	Image0166
	Image0167
	Image0168
	Image0169
	Image0170
	Image0171
	Image0172
	Image0173
	Image0174
	Image0175
	Image0176
	Image0177
	Image0178
	Image0179
	Image0180
	Image0181
	Image0182
	Image0183
	Image0184
	Image0185
	Image0186
	Image0187
	Image0188
	Image0189
	Image0190
	Image0191
	Image0192
	Image0193
	Image0194
	Image0195
	Image0196
	Image0197
	Image0198
	Image0199
	Image0200
	Image0201
	Image0202
	Image0203
	Image0204
	Image0205
	Image0206
	Image0207
	Image0208
	Image0209
	Image0210
	Image0211
	Image0212
	Image0213
	Image0214
	Image0215
	Image0216
	Image0217
	Image0218
	Image0219
	Image0220
	Image0221
	Image0222
	Image0223
	Image0224
	Image0225
	Image0226
	Image0227
	Image0228
	Image0229
	Image0230
	Image0231
	Image0232
	Image0233
	Image0234
	Image0235
	Image0236
	Image0237
	Image0238
	Image0239
	Image0240
	Image0241
	Image0242
	Image0243
	Image0244

