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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
26. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 
Kültür Bakanlıgı ve Turizm Bakanlıgı'na 
teşekkür eder. 

The İscanbul Foundation for Culcure and Ares 
would !ike co chank che 
Promocion Fund of che Turkish Prime Miniscry, 
che Miniscry ofCulcure and che Miniscry ofTourism 
whose generous concribucions have made che 
26ch Incernacional İscanbul Music Fescival possible. 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali, 
Avrupa Festivaller Birligi üyesidir. 

The lncernacional İscanbul Music Fescival is a 
member of che European Fescivals Associacion. 

Programda degişiklik hakkı saklıdır. 
The 26ch lncernacional İscanbul Music Fescival recains 
che righc co make alceracions co che programme. 

26th INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
MUSIC FESTIVAL 





Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı 

The 75dı Anniversary of che Republic of Turkey 

M illi ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, 

söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son 

musiki kurallarına göre işiemek gerekir. Ancak bu sayede, 

Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini 

alabilir. 

I t is essential to util ise the latest musical trends to treat the 

ideas, expressions and statements that reveal the nation's 

highest senti ments and convictions. Only then can Turkish 

national music develop and take i ts place in the universal world 

of music. 



iSTANBU L  KÜ L TÜR VE SANAT VAKFI 

Sanatla 26 Yıl 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok 
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan 
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir 
benzerinin, Istanbul'da da yapılmasını düşleyen Dr. 
Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliğinde, 1973 yılında 
kuruldu. lık Istanbul Festivali, Cumhuriyetin SO. 
yılının kutlandığı 1973 yılında, I S  Haziran -
IS Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile 
birlikte çeşitli ulusların değişik sanat dallarındaki 
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra 
programında seminer ve konferansiara da yer verdi. 
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri 
Birliği Üyeliği'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali 2S yılda La Scala Filarmoni'den (Muti) 
New York Filarmoni (Mehta & Masur) ve 
Concertgebouw Kraliyet Orkestrası'na (Sawallisch); 
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda 
Orkestrası'na (Mackerras & Hickox); Hilliard 
Topluluğu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne; 
Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e; Yehudi 
Menuhin'den ltzhak Perlman'a; Julian Lloyd 
Webber'den Mischa Maisky'e; Narciso Yepes'ten 
Christopher Parkening'e; Leyla Gencer'den 
Montserrat Caballe'ye; Bolşey Balesi'nden Amerikan 
Bale Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve 
topluluklarını Istanbul'da konuk etti. 
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali 
programında yer alan film gösterileri 1984'ten 
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenliğe 
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını 
aldı. 198 S'te Festival programında, ilk kez biri 
uluslararası Altın Lale ödülü, diğeri ulusal olmak 
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı 
başında, FIAPF (Federation lnternationale des 
Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları 
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Öze� Konulu, 
Yarışmalı Festival" olarak tanındı. 1996 yılından 
şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo 
Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet, 
Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo, 
Muhterem Nur, Faruk Kenç ve Bertrand Blier gibi 
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve 
sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur" ödülleri 
verilmeye başlandı. 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diğer 
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılında Mayıs 
ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro 
Festivaline dönüştü. Bugüne değin çeşitli Türk 
topluluklarının yanısıra Piccolo Teatre di Milano, 
Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre 
Dramatique National D'Orleans, Royal National 
Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro 
topluluklarını ve Robert Wilson, Yuri Lubimov, 

Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig, 
Theodarus T erzopoulos, Heiner Göebbels, And re 
Willms, lan Helm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi 
sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997 
yılından başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı. 
Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler, 
Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov ve Melih Cevdet 
Anday aldılar. 
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul 
Festivali programlarının bir bölümü olarak 
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve 
uluslararası sergilere 1987 yılında son verildi ve bu 
tarihten itibaren çağdaş sanattaki son akımların 
sergilendiği Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı. 
1989 'da, genel koordinatörlüğünü Beral Madra'nın 
üstlendiği 2. Bienal'in teması "Geleneksel 
Mek§.nlarda Çağdaş Sanat"tı. 1992'de 
gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin 
yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel 
Farklılıklar" teması altında topladı. Küratörlüğünü 
Rene Black'un üstlendiği 4. Uluslararası Istanbul 
Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak saptandı 
ve Bienal'e SI ülkeden 123 sanatçı katıldı. 1997 
yılında düzenlenen S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin 
küratörü Rosa Martinez'in teması ise "Yaşam, 
Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer Güçlükler 
Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden 86 
sanatçıya evsahipliği yaptı. 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul 
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm caz 
müziğine ayrılmıştı.l994'ten itibaren ayrı bir şenlik 
olarak düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, o 
günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e; 
Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy 
Gillepsie'den Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının 
önde gelen isimlerini cazseverlerle buluşturuyor. 
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra 
programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel 
müzik dallarında yoğunlaştıran Uluslararası Istanbul 
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
olarak değiştirildi. 
1997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında 
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran
Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz 
Festivali'ni ve her iki yılda bir Ekim-Kasım aylarında 
Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir 
kültür merkezi kazandırmak için başlattığı 
çalışmalar sonucunda, geleceğin Istanbul'unun en 
seçkin sanat, kültür ve kongre kompleksini 
oluşturacak "Millenium Projesi" 2000 yılında 
hizmete girecek. 



. İSTANBUL FOUNDATION FOR CUL TURE AND ARTS 

26 Years w ith the Arts 
The İstanbul Foundation for Culture and Arts was 
founded in 1973 under the leadership 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, ro be held 
in İstanbul. Thus, the 1st Istanbul Festival was held 
from 15 J un e ro 15 July 197 3, on the 50th anniversary 
of the foundation of the Republic of Turkey. 
From its fırst inception the İstanbul Festival has aimed 
at including in its programmes the fınest examples of 
arristic creativity in all diciplines of art from both 
Turkey and abroad, as well as seminars, conferences and 
lectures. The Istanbul Festival was accreditted as a 
member of European Festivals Association. In 25 years, 
the Festival has hasred world renowned anisrs & 
groups from La Scala Philharmonic (Muti), New York 
Philharmonic (Mehta & Masur) ro Royal 
Concertgebouw ürehescra (Sawallisch); from Orpheus 
Chamber ürehescra (Kremer) to Scottish Chamber 
Orchestra (Mackerras & Hickox); from Tokyo String 
Quartet ro Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccolini ro 
lvo Pogorelich; from Yehudi Menuhin to ltzhak 
Perlman; from Julian Lloyd Webber ro Mischa Maisky; 
from Narciso Yepes ro Christopher Parkening; from 
Leyla Gencer ro Maneserrat Caballe; from Bolshoi 
Baller ro American Baller Thearre. 
From 1984 onwards film screenings included in the 
International İstanbul Festival programmes began ro be 
organised as a separate activity in April. In 1985, two 
competitive sections, one national and one 
international (Golden Tulip), were included in the 
International İstanbul Film Festival Programme. In 
1989, it was offıcially recognised by FIAPF (Federation 
Inrernationale Associations des Producteurs de Films) 
as a "Competitive, Specialised Festival". Beginning 
from 1996 "Lifetime Achievement" and "Honorary" 
A wards began ro be presenred ro local and 
international cineastes, actors and actresses such as 
Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo Ponrecorvo, 
Michelangelo Anronioni, Claude Sauret, Elia Kazan, 
Peter Greenaway, Istzvan Szabo, Muhterem Nur, Faruk 
Kenç, and Bertrand Blier, ro name a few. 
The thearrical conrribution, which had originally 
formed one branch of the International İstanbul 
Festival, was re-organised in 1989 as a third regular 
activity of the İstanbul Foundation for Culture and 
Arts. The International İstanbul Theatre Festival is 
held in May, with a programme comprising the fınest 
examples of the works of both foreign and Turkish 
thearre companies. The Theatre Festival hasred world 
renowned groups, companies and directors including 
Piccolo Teatro Di Milano, AttisTheatre, Beriiner 
Ensemble, Cenrre Dramatique National D'Orleans, 
Royal National Thearre, Robert Wilson, Yuri 

Lyubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane 
Braunschweig, Thedorus Terzopoulos, Heiner 
Göebbels, Andre Willms, Ian Holm, Diana Rigg, Alla 
Demidava ro name a few. Beginning from 1997 
"Honorary Awards" began ro be presenred and Giorgio 
Strehler, Yıldız Kenter, Yuri Lyubirnov, and Melih 
Cevdet Anday were awarded since then. 
In 1987 the various national and international 
exhibitions devoted ro the latest trends in 
conremporary art were discontinued and the 1st 
İstanbul Biennial was held. The concept of the 2nd 
International İstanbul Biennial in 1989, coordinated 
by Beral Madra was "Conremporary Art in Traditional 
Spaces". The theme of the 3rd International İstanbul 
Biennial in 1992 was "Production of Cultural 
Difference" under the directian ofVasıf Korrun. The 
theme of the 4th International İstanbul Biennial 
curated by Rene Black was ORIENT/ATION and 
about 12 3 art i srs form 51 countries exhibited the ir 
works. The 1997 Biennial's curaror, Rosa Martinez 
chose the theme as "On Life, Beauty, Translation & 
Other Diffıculties" and the 5th International İstanbul 
Biennial hasred 86 artists from 45 countries. 
Beginning from 1986, a special seetion was dedicated 
ro jazz within the International İstanbul Festival. From 
1994 onwards the event began ro be organİsed as a 
separate activity. Since then the International İstanbul 
Jazz Festival hosted many masters of jazz, from Keith 
Jarret to Jan Garbarek; from Manhattan Transfer ro 
Wynron Marsallis; from Dizzy Gillepsie to Modern 
Jazz Quartet. 
W ith the announcement of a separate Jazz Festival, the 
name of the International İstanbul Festival was 
changed ro International İstanbul Music Festival which 
carries on its activities as a specialised summer festival 
of classical music, ballet, opera and traditional music. 
The İstanbul Foundation for Culrure and Arts which 
celebrated 25th year of i ts establishmenr in 1997 , 
organİses the International İstanbul Film Festival in 
April, the International İstanbul Theatre Festival in 
May, the International İstanbul Music Festival in J u ne
July, the International İstanbul Jazz Festival in July 
and the International İstanbul Biennial in the aurumn 
every two years. 
The "Millenium Project" iniciared by the İstanbul 
Foundation for Culture and Arts will furnish İstanbul 
with a prestigous art, culrure and congress venue in the 
year 2000. 



iSTANBU L  KÜ LTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
ONUR KUR U LU THE HONORARY BOARD 

Cumhurbaşkanı 
SÜLEYMAN DEMIREL 
President 

Başbakan MESUT YILMAZ 
Prime Minister 

Içiş leri Bakanı MURAT BAŞESGIOGLU 
Minister of Internal Affairs 

Dışişleri Bakanı ISMAIL CEM 
Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı ZEKERIYA TEMIZEL 
Minister of Finance 

Milli Eğitim Bakanı H IKMET ULUGBAY 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı NECDET MENZI R  
Minister of Transport 

Kültür Bakanı ISTEMIHAN TALAY 
Minister of Culture 

Turizm Bakanı IBRAHIM GÜRDAL 
Minister ofTourism 

Istanbul Valisi KUTLU AKTAŞ 
Governor of İstanbul 

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı 
RECEP TAYYIP ERDOGAN 
Mayor of İstanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 

NECIL KAZlM AKSES 
FERIT ALNAR 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PIERLUIGI  ALVERA 
HARRY BAGGE 
Dr. DJAMCHID BEHNAM 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
BERTIL BOKSTEDT 
NADIA BOULANGER 
JEANDE BROGLIE 
PABLO CASALS 
DAME NINETTE DE VALOIS 
Prof. CARL EBERT 
SAIME EREN 
PHILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
MUHSIN ERTUGRUL 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZINO FRANCESCATTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 

PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKAY 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTü HALFFTER 
FEYZI HALICI 
WILLIAM J .  HANDLEY 
ARTHUR HAULOT 
Dr. FRANZ HERBATSHEK 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
LOUIS JOXE 
BARON G. BEGOUGNE DE JUNIAC 
HERBERT VON KARAJAN 
YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
Dr. SADEGH KIA 
LORD KINROSS 
ONAT KUTLAR 
LUIS GARCIA DE LLERA 
IGNACY LOGA-SOWINSKI 
PIERRE L YAUTEY 
ORD. PROF. Dr. ARIF MÜFIT MANSEL 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
MARIO MONDELLO 
MARIO MORTARI 
SEPPO NUMMI 
NURVER NUREŞ 
SHINZO OHYA 
Dr. SEROITE OKACHA 
H IKMET ONAT 
Prof. CARL ORFF 
Prof. GYULA ORTUTAY 
MEHRDAD PAHLBOD 
ANDRE PARROT 
LUCA PIETROMARCHI  
Dr. STANISLAW PIOTROWSKI 
Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY 
ARTHUR RUBINSTEIN 
SIR RODERICK SARELL 
A. ADNAN SA YGUN 
MUKADDER SEZGIN 
RENZO SIL VESTRI 
Dr. GUSTAV ADOLF SONNENHOL 
LEOPOLD STOKOWSKI 
JAMES J. SWEENEY 
MITSUO TANAKA 
AFEWORK TEKE 
ARNAULO WAPLER 
ANDRE WENDELEN 
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BURLA MAKINA TICARET VE 
BORUSAN, BORU SANA Yil A.Ş. 

YATIRIM A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 

MEHMET R. DEVRES FAHI R  ÇELIKBAŞ 

ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. ERDOGAN DEMIRÖREN 

ALl KOÇMAN 
DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU 

BERNARD NAHUM 
SELMA H. DEVRES 

OSMANLI BANKASI A.Ş. 
Prof. HAYRI DOMANIÇ 

IZZET PENSOY 
AHMED ŞECI EDIN 

PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. OSMAN EDIN 

VE TIC. A.Ş. 
EGE HOLDING A.Ş. 

SlNAI YATIRIM VE KREDI 
ELGINKAN HOLDING A.Ş. 

BANKASI A.O. 
ÖZER ESEN 

TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN 

MAKINA TIC. TAŞ. 
KERIM GÖKAY 

AFIF TEKTAŞ GÜMÜŞSUYU HALl SAN. 

TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA 
VE TIC. A.Ş. 

BANKASI A.Ş. 
VIT ALl HAK KO 

TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL 
HALK SIGORTA TAŞ. 

KURUMU NI HAT HAMAMCIOGLU 
H ILTON INTERNATIONAL, 

ISTANBUL 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE 

MA TBAACILIK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
IKTISAT BANKASI TAŞ. 
lST AN BUL BÜYÜK ŞEHIR 

BELEDIYESI 
ISTANBUL MENKUL 

KlYMETLER BORSASI 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
lST AN BUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 
ARA KUYUMCUYAN 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 

A. RlZA ÇARMIKLI 
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 S IPAHIOGLU 
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 KO LL. ŞTI. 
ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 

TÜRK LTD. ŞTI. 
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
VEB OFSET ILERI 

MATBAACILIK A.Ş. 
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 



YÖNETIM KUR U LU YÜRÜTME KUR ULU DA NIŞMA NLAR 
BOARD OF ADMINISTRATION EXECUTIVE BOARD ADVISORS 

Başkan Başkan President Genel Danışman 
Presidenr ŞAKIR ECZAClBAŞI General Advisor 

ŞAKI R  ECZAClBAŞI Üyeler Members S IR JOHN TOOLEY 
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BARLAS KÜNT AY 

AUDITORS Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Dışişleri Bakanlı�ı 

ÇELIK ARSEL 
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Minisrry of Foreign Affairs 
Dr. ALT AN EDI S 

BÜLENT ERKMEN 

Maliye Bakanlı�ı Kültür Merkezi Danışmanı 
Minisrry of Finance YÖNETIM Culrural Centre Advisor 

Milli E�itim Bakanlı�ı MANAGEMENT DOGAN TEKELI 

Minisrry of Educarion Genel Müdür General Direcror Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 

Kültür Bakanlı�ı 
MELIH FERELI Graphic Design and Publicarions 

Minisrry of Culrure Genel Müdür Sekreteri Advisory Commirree 
Execurive Secrerary YURDAER ALTINT AŞ 

Turizm Bakanlı�ı FUL DURAN BÜLENT ERKMEN 
Minisrry ofTourism Genel Müdür SekreterYardımcısı PAUL McMILLEN 

Başbakanlık Dış Tanıtım Assistane ro the Execurive Secrerary 
Tanıtım Danışma Kurulu 

Başmüşavirli�i YASEMIN BASKAN 
Public Relarions Advisory Commirree 

The Office of Senior Advisor ro rhe Uluslararası Istanbul 
CÜNEYT BIROL 

Prime Minister for Foreign Promorion Müzik Festivali Yönetmeni 
BÜLENT ERKMEN 

Direcror of rhe International 
ARHAN KAYAR Turizm Bakanlı�ı Istanbul Music Festival 

Tanıtma Genel Müdürü CEVZA AKTÜZE 
PAUL McMILLEN 

Minisrry ofTourism, 
Uluslararası Istanbul 

CEMAL NOYAN 
General Direcror of Information AYHAN TEZCAN 

Film Festivali Yönetmeni 
Devlet Opera ve Balesi Direcror of rhe Inrernational Hukuk Işleri Danışma Kurulu 

Genel Müdürü Istanbul Film Festival Legal Advisors 

General Direcror of the HÜLYA UÇAN SU ASLI BAŞGÖZ 
State Opera and Baller Uluslararası I stanbul ESAT BERKSAN 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tiyatro Festivali Yönetmeni NILGÜN GENÇ 

General Direcror of the State Theatres Direcror of the Inrernarional Mali Işler Danışmanı 
Istanbul Thearre Festival Financial Advisor 

Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN SACIT BASMACI 
Orkestrası Müdürü Uluslararası Istanbul 
Direcror of the Presidential Caz Festivali Yönetmeni Idari Işler Danışmanı 
Symphony Orchestra Direcror of rhe Inrernarional Adminisrrarive Affairs Advisor 

Istanbul Jazz Festival RIFAT ÖKTEM 
HAMIT BELLI GÖRGÜN TANER 
Prof. Av. ERCÜMEND BERKER 

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni 
Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI 
GE NCA Y GÜRÜN 

Direcror of rhe Inrernarional 
Istanbul Biennial 

TAYFUN INDIRKAŞ N. FUL YA ERDEM Cl 
Doç. YEKTA KARA 

Mali ve Idari Işler Yönetmeni GEYVAN McMILLEN 
Dr. NAZAN ÖLÇER Direcror, Finance and Adminisrration 

Prof. Dr. BÜLENT ÖZER AS U MAN BAYRAM 

Dr. CAN PAKER Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni 

DOGAN TEKELI Direcror, Press and Public Relarions 

H ILMI YAVUZ ESRA NILGÜN MIRZE 
Sponsorluk Yönetmeni 
Direcror, Spansorship 

ÖMÜR BOZKURT 



ULUSLARARASllSTANBU L  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 
GEYV AN McMILLEN 

Yönetmen 
Director 
CEVZA AKTÜZE 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
AHMET ERENLI 

Yönetmen Sekreteri ve Agırlama 
Secretary to the Director and Hospital i ty 
EBRU INCI 

Yardımcı 
Assistant 
ENGIN AYDENlZ 

Basın ve Halka I lişkiler 
Press and Public Relations 

Yönetmen 
Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Yönetmen Yardımcıları 
Assistant Directors 
ZELIHA KAYA, Protokol ve Gişe Protocol and Box Office 
SACIDE ERKMAN KESKIN, Basın Ilişkileri Press Relations 
NILGÜN SARAÇOGLU, Basın Ilişkileri Press Relations 

AYNURATAKUL,Departman Sekreteri Department Secretary 
SADlK SAGIROGLU, Yardımcı Assistant 
MERIÇ SOYLU, Yardımcı Assistant 
BILGE SAGUN, Yardımcı Assistant 
ALl YILDIZ, Yardımcı Assistant 

Arşiv Fotografları 
Archives Photos 
FOTOGRAFHANE 
MUAMMER YANMAZ 
NESLIHAN CAN 

Spansorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 

Yardımcı 
Assistant 
SELIN AYSAY 

( 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Adminisrration 

Yönetmen 
Director 
AS U MAN BAYRAM 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
ABDULLAH KARADENIZ 

Muhasebe 
Accounting 
METIN BAYRAM 
BAŞAK SUCU 

Teknik Işler 
Technical Affairs 
BOZKURT KARASU, Yönetmen Yardımcısı Assr. Director 

NILÜFER KONUK, Yüksek Mimar, Architect 
GÖKHAN URULU 
KEMAL YIGITCAN 
APO AYDIN 

Arşiv 
Archives 
AYDAN ÖZSOY 
EMINE ŞAH IN YEŞIL 
NIHAN GÜZEL 

Santral 
Operatar 
AYŞE SAYAN 

Yardımcı Hizmetler 
Services 
HASAN SAYAN 
AZMI  AKSUN 
ADEM KALAÇ 
SÜLEYMAN ÖZTÜRK 



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

gerçekleştiri lmesinde büyük destek sa�layan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike to thank the 

Corporate Spansors whose 
generous comributions have made the 

26th International İstanbul Music Festival possible. 
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--------- ------------- -- ----- - - ----·-
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
26. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleşmesinde büyük destek sağlayan 

Festival Sponsoru'na 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike to thank the 

Festival Spansor whose generous 
comribution has made the 

26th International İstanbul Music Festival possible. 



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

gerçekleşmesine katkılarıyla 
en büyük destegi veren aşagıdaki kurumlara 

özellikle teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to express i ts special thanks to the 

fallawing i nstitutions and companies for the important 
contribution they have made to the 

26th International İstanbul Music Festival. 

IUEczacıbası 
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ISTANBUL 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
26. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 

gerçekle�mesinde destek saglayan 
Gösteri Sponsorları'na 

te�ekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike co thank its 
Performance Spansors 

for the comribution they have made co the 
26th International İstanbul Music Festival. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1998 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne 
destek olan Basın Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank its 

Press Sponsors for providing 
complimentary announcemenrs of 

the 1998 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1998 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would like to thank its 

Television Spansors for providing 
coınplimentary announcements of 

the 1998 İstanbul Festivals. 

PRitva CIN eS 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1998 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
radyo kuruluşlarına teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank 

the following radio stations for providing 
free air time for the announcemems of the 

1998 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NUMBER ONE FM 

RADYO D 

RADYO FOREKS 



Teşekkür ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
1998 İstanbul Festival Dostlan'na 
teşekkür eder. 

Special thanks. 
The İstanbul Foundation for 
Culture and Arts is grateful 
to the "1998 Friends of 
Istanbul Festivalsn. 

Ömer Ahunbay 
M. Hilmi Altıparmak 

Adnan Arduman 
EdaArduman 
Şahat Atalay 

E. SevinAyas 
Sami Baksan 

Mehmet An Balcı 
Akın Balcıoğlu 
Cihan Baydur 

Gül Bayramoğlu 
Ara Berberyan 
Nairi Berberyan 
Mary Berkmen 

Füsun Berkol 
Billur Deniz Bersis 
Mehmet Ali Bersis 

Ufuk Bişak 
Anahid Bozaciyan 

Kerim Bozkurt 
Rıza Oğuz Bozkurt 

Badrik Büker 
Zabel Büker 

Nurhan Canik 
Gözde Dedeoğlu 
Abdullah Demir 
Mehmet Demir 

Muharrem Dursun 
Eda Ergelen 

Tolon Erbatuk 
M. Ahmet Ertegün 

Ersin Eti 
Orhan Göymen 

Feyyaz Günan 
Servet Harunoğlu 

Hümeyra 
Tayfun İndirkaş 
Zühre İndirkaş 
Kazım İspahani 
Nevra İspahani 

Ayla Kalkan 
Jak Kamhi 
Tüli Kamhi 

ErolKaragöz 
Gül Kaya 

Asım Kocabıyık 
Nurhan Kocabıyık 
Ali Bülent Kurama 

Naci Mumcu 
Vedat Oğuzhan 

Turhan Okur 
YahyaÖzalp 

İrfan Özer 
Birol Özkay 
Nazlı Özkay 

Leyla Pekcan 
Fahrettin Peksaygılı 

Nursel Poyraz 
Tayfun Poyraz 

Mehmet Selamet 
Doğan Tekeli 

Mustafa Terzioğlu 
M. Nejat Toğrul 

Osman Tokat 
Tuncan Tontaş 

M. Elisabeth Turhan 
Nural Turhan 
Murat Türkay 

Alper Utku 
Füsun Üsrün 

Temiz Üstün 
Mihrinur Yaramancı 
Tezcan Yaramancı 
A. Cüneyt Yüksel 



TEŞEKKÜR ACKNOWLE DGEMENTS 

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

The Istanbul Foundation for Culture and Arts would like 
to thank the following Ministries, institutions, companies 
and individuals for che generous supporr they have given 
che 26rh International Istanbul Music Festival. 

Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı 
Sayın lsmail Cem, Dışişleri Bakanı 
Sayın lbrahim Gürdal, Turizm Bakanı 

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi 
Devlet Hava Meydanları Işletmesi Başkanlıgı 
Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü 
Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlügü 

Gümrükler Genel Müdürlügü 
Kültür Bakanlıgı Müsteşarlıgı 
Kültür Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıkları 
Kültür Bakanlıgı Anıtlar ve M üzeler Genel Müdürlügü 
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıgı 
T.C. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü (Yusuf Bolayırlı) 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlügü 

Istanbul Valiligi 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlıgı 
Beyoglu Belediye Başkanlıgı 
Eminönü Belediye Başkanlıgı 
Şişli Belediye Başkanlıgı 
IETT Genel Müdürlügü 

AFAA-Association Française d'Action Artistique 
Air France (Demet Cengiz) 
Aktif Dagıtım (Yusuf Köse) 
Alphagraphics Basımevi (Turgay Başaran) 
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti. 
Ann Uysal 
Armada Oteli (Kasım Zoto-Mehmet Tansuğ) 
Arsen Gürzap 
Art Video Productions (Doğan 0/guner) 
Arzu Badur 
Aslı Başgöz 
Atatürk Hava Limanı Mülki Idare Amirligi 
Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlügü 
Atatürk Hava Limanı Çıkış Gümrük Müdürlügü 
Atatürk Hava Limanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü 
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü (Özcan Duru-Fadime Gümüş) 
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş) 
Atilla Aksoy 
Ayasofya Müzesi Müdürlügü (Ali Kılınçkaya) 
BEK Tasarım 
BetOI Mardin 
Bilgin Peremeci 
Bülent Erkmen 
Cavit Gürpınar ve Ekibi 
Cenix (Kerem Yörük) 
Ceylan lnter-Continental Istanbul (Aiejandro Moreno -Aşkın Yüce/sin) 
Çakır Kagıtçılık, Nakliyat San. Ltd. Şti. (Aii-lbrahim Çakır) 
DAP (Akın Alyanak) 
DDF (Arhan Koyar) 
Defnis Bilgisayar Hizmetleri (Behçet Akalın) 
DHL-Worldwide Express (Koray Özbay- Bonu Çolak-Ali Tümay) 
Dogan Tekeli 
Doguş Ses, Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Dört Renk (Selçuk Çelik) 
Duran Ofset (Oktay Duran) 
Prof. Av. Ercümend Berker 
Prof. Ersin Onay 
Av. Esat Berksan 
Fatih Özgüven 
Favori Multimedya (Hakan A/acahanlı) 
Ferhat Karakaya ve Ekibi 
Ferit Ocaklı, Devlet Hava Meydanları Başmüdür Yardımcısı 
Fida Film (Ferruh Doğan) 
Film Sokagı Stüdyoları (Di/oy Gürün) 

Fransa Büyükelçiligi, Ankara Embassy of France, Ankara 
Fransa Başkonsoloslugu Tht General Cansulare of France (Eric Lebedel) 
Fransız Kültür Merkezi, Istanbul 

French Culrural Center, İstanbul ( Philippe Pialoux) 
F-Stop 
Füsun Gençsü 

Gelincik Çiçekevi (Cem Eras/an) 
Geyvan McMillen 
Gökhan Urulu ve Ekibi 
Gülay Pekel, Devlet Hava Meydanları Işletme Müdürü 
Güler Nakliyat (Saim Güler) 
Gürbüz Akdemir, Devlet Hava Meydanları Başmüdürü 
Prof. llhan Usmanbaş 
Imaj TV Yapım Ltd. Şti. (Cemal Noyan) 
lnterpan Reklamcılık (Mustafa //bak - lbrahim Akman) 
lrkin Aktüze 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlügü 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlügü 
Istanbul Filarmoni Dernegi 
Istanbul Gümrükler Başmüdürlügü 
Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlügü 
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Bruno Bel/one) 
Sir John Tooley 
Kürşat Korkut 
Leyla Gencer, Devlet Sanatçısı 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (Sinan Bilse/) 
Maçka Oteli (/rfan Ta/u) 
Mahmut Karaman ve Ekibi 
The Marmara Istanbul (Bülent Şenses -Nes/ihan Özyiğit) 
Marmara Üniversitesi, Atatürk Egitim Fakültesi, 

Müzik Egitim Bölümü Başkanlıgı 
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin -Cenap Kangöz) 
Megatrails (La/e Aktüz) 
Mehmet Demirel 
Mehmet Sayan ve Ekibi 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlügü 
Mihriban Sandal 
Mimeray (Erol Ağakay) 
Muhtecim Tuncer ve Ekibi 
Nadir Bekar 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
Neslihan Gücüm 
Nilgün Genç 
Oguz Yaşargil 
Oto Basımevi (Asım Mandacı) 
Paul McMillen 
Poli Group Ltd. Şti. 
Promoshop (Sedat Altun) 
Reklamiş (Mehmet Süzen) 
Doç. Rengim Gökmen 
Rıdvan Kaya 
Rıfat Öktem 
RPM Radar 
Sacit Basmacı 
Savoy Oteli (Hasan Borut) 
SelinGünal 
Semih Akyüz 
Serdar Elektrik 
Sezai-Zekai Altunbek 
Sinefekt 
Smartel (Sibel -Atıf Tez erten) 
Suna Magara 
Swissair (Gion-Pieder Pfister- Pierre Siemaszko) 
Tipograf (Osman Tülü) 
TRT Istanbul Televizyonu 
TRT Müzik Dairesi Başkanlıgı 
Tursan Turizm Ltd. Şti. (Ahmet Güngör) 
Türek-Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti 

(Alp Opçin -Sema Çubukçu) 
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlıgı 

(Faik Akın -Yurdagül Altmörs) 
Türk Hava Yolları, Kargo Başkanlıgı 

(Bülent Demirci - Emine Yurdagül) 
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlügü (A. Nuran Abdullahoğlu) 
Wall (Şenol Yüksel) 
Yeşim Demir 
Yurdaer Acar 
Yurdaer Altıntaş 



Koçbank, grirevinin sadece mükemmel bankacılık hizmetleri 

sunmak değil, kültür ve sanata destek vererek 

toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmak olduğuna inanıyor. 

1998'de Uluslararası Istanbul Müzik Festivali, Film Festivali, 

Tiyatro Festivali, Caz Festivali Kurumsal Spansoru olmaktan gururluyuz. 

-KOCBANK -



Teknoloji 
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11SANAT MEDENiYETi; MEDENiYET iNSANLIGI BESLER11 

THE MARMARA iSTANBUL, 

26. ULUSLARARASI iSTANBUL MÜZiK FESTiVALi'NiN 

KURUMSAL SPONSORLARINDAN 

BiRi OLMAKTAN ONUR DUYAR. 

11 
THE ARTS SUPPORT CIVILIZATION AND 

CIVILIZATION SUPPORTS HUMANITY 
11 

THE MARMARA ISTANBUL 

IS PROUD TO BE ONE OF 

THE CORPORATE SPaNSORS OF" THE 

26TH INTERNATIONAL ISTANBUL MUSIC F"EIITIY.Ai.. 



Uygarlığın 
O r t a 1< U m u t 1 a r ı 

Dü ny an ı n H e r y e r ı n d e 

A ynı D i ll e Yazılıyo r . 

Müzik tüm sanat dalları gibi, insanların yaşam kalitesini geliştirir, 

ortal< umutları dile getirir. 

Daha güzel yaşanacal< bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı 

bir yaşam felsefesi kabul eden Renault, 

İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olaral< 

müzik sanatına da destel< veriyor. 

@ 
RENAULT 



Dünyada hızlı hava taşımaciiiğinin lideri DHL, 27 yıllık 

birikimini ve deneyimini Istanbul Müzik Festivali'nin hizmetine sunuyor. 

DHL, 26. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin Kurumsal Sponsoru olmaktan gurur duyuyor. 
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haber, 

spor, 

film, 
dizi, 

eğlence 

ATV'de izlenir 

atv 





1 
• 

Rüya değil gerçek ! 

Hollywood'dan en sıcak haberler, süper yıldızlar, 
ödüllü filmler ve sinemayla ilgili her şey. 

Hepsi tek kanalda 
Kültür ve sanat la dolu bir yaşam1n kalit esine inanan BRAVO ! t v, 

y1llfırd1r ülkemizde kültür ve sanat1n gelişmesi için çaba göst eren 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfi Festivalleri'ne "Medya Sponsoru" 

o larak katkida bulunmaktan onur duyar. 









SHOW TV SANATlN VE SANATÇlNlN YANINDA 

26. Uluslararası 
• 

Istanbul Müzik Festivali'ne 

katılan müzik yapıtiarına 
..., . 

ve emegı geçen 

tüm sanat dostlarına 

başarılar dileriz. 

SHOW 
T.V. 

TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEGi 





-Rotamızı belirledik ... 





26. ULUSLARARASI 
iSTANBUL MÜZiK FESTiVALi'NDE 

• • • 

KEYIFLI DINLEMELER! 

iNTERNET: http://www.logo.com.tr 

LOGO 
Y A ZILI M 
DÜNYA STANDARTLARINDA 
VERiMLiLiK ÇÖZÜMLERi 





"www.istfest.org" sitesi 
Netwise - Praksis 

tarafından hazırlamıştır. 

Tel: (212) 230 70 02 Faks: (212) 230 64 37 

E-mail: info@netwisecorp.com E-mail: info@praksis.com 

Bir coşkudur 
"Istanbul 
Müzik 
Festivali" 

Bu eaşkuyu paylaşmanm gururunu 
yaşlYoruz ... 

�netwise PRAKSIS 



�1997 Delta Air Unes, Ine. 

We fly wherever you do. 

Maybe it's to present that arduous 

proposal clenched tightly in your 

hands. Or simply to accept an 

award earned for a lifetime's work. 

Whatever your reason for flying, 

you have business on your mind. 

And the fact that you arrive relaxed 

and prepared is just as important 

to us as why and where 

you're going. Which is why, at 

De/ta Air Lines, we make it our 

business to ensure getting 

to that important place is 

as smooth as possible. 

Cal/ your Travel Agent or De/ta Air Lines at 233 38 20 
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tipograf@tipograf.com 
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"Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi" 

Sanat büyüteç altında ... 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın 15 yıllık 
çalışması sonucu ortaya çıkan "Eczacıbaşı 
Sanat Ansiklopedisi", Yapı-Endüstri Merkezi 
Yayınları tarafından yayımlandı. Üç 

terminolojisi, yapıtlar, akımlar, üsluplar, 
sanatçıların özgeçmişleri, uygarlı klar. .. 
Kısacası, sanatla ilgili aradığınız tüm bilgiler, 

cİltten oluşan "Eczacıbaşı Sanat 
Ansiklopedisi", mimarlıktan epi
grafiye, resimden seramiğe, arkeolo

Dr. NEJAT F. 
ECZACIBASI 

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin 
içerdiği 4400 maddede ayrıntılı 
biçimde işleniyor. "Eczacıbaşı 
Sanat Ansiklopedisi ", yalnızca 
sanatseverlerin değil, yazan, jiden minyatüre kadar birçok sanat VAKFI 

ile ilgili bilgileri, alfabetik bir 
düzende bir araya getiriyor. Onlarca sanat 
dalının tarihsel gelişimi, kavramları ve 

düşünen ve tartışan her çağdaş 
insanın kütüp hane sinde yerini alm.ası 
gereken, benzer siz bir başvuru kaynağı. .. 

Genel Dağıtım: Yapı Endüstri Merkezi 



ORKESTRALAR- ODA MÜZiGi- RESiTALLER 

ORCHESTRAS - CHAMBER MU SIC - RECIT ALS 
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ORKESTRALAR- ODA MÜZiGi- RESiTALLER ORCHESTRAS - CIIAMBER l\HISIC - RECITALS 

E UROPA GALANTE 

ilAELLI 
Katkıları için TVRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. ye te;ekkiir ederiz. 

We would /ike to thank TORK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. for spansoring thi.r perfonnance. 

FABIO BIOND I, şef ve 1 .  keman conducror and lst violin 

Arcangelo Coreili (1653-1713) 

Konçerto Grosso, Sol Minör Op.6 No.B (Noel Konçertosu) 
Concerro Grosso i n G M i nor, Op.6 No.8 (The Chrisrmas c;oncerto) 

Vivace-Grave • Allegro • Adagio-Ailegro-Adagio 

• Vivace • Allegro • Largo ( Pastorale) 

Francesco Geminiani ( 1687-1762) 

Konçerto Grosso, Mi Minör Op.3 No.6 Concerto G rosso in E M i nor, Op.3 No.6 
A ndan/e • Allegro assai-Andan/e 

• A llegro-Andante • A llegro 

Pietro Antonio Locatelli ( 1695-1 764) 

Konçerto Grosso, Re Majör Op. l No.S Concerro G rosso in D Major, Op. l No.5 
Largo • A llegro • Largo • A llegro 

Ara I nrerm ission 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Keman için 4 Konçerto, Op.B (Mevsimler) 
4 Concerri for Viol i n ,  Op.8 (The Four Seasons) 

1 .  I lkbahar, Mi Majör Spring in E Major: Allegro 1 Largo 1 Allegro 

2. Yaz, Sol Minör Summer i n  G M inor: Allegro non molto 1 A '
c!agio 1 Presto 

3. Sonbahar, Fa Majör Aurumn i n  F Major: Allegro 1 Adagio mo/to 1 Allegro 

4. Kış, Fa Minör W inrer i n  F M inor: Allegro rıorı mo/to 1 Largo 1 Allegro 

Solist Soloist: Fabio Biondi, keman viol in  

Eireni Museum, 7 .00 pm. 

Toplnlnğnn nakliyesi İtalyan Kiiltiir Merkezi, İstanbnl ıarajind<lll kaıplanlllljllr. 
The trcmsjJortaıion of the Ememble by CO!lrtesy of the 1 ıcı/ian Cnlttmıl Cem re. lstanbnl. 

FABIO BlONDI 

• Palermo'da dot-m Fabio Biondi 
önce Salvatore Cicero, sonra da 
Roma'da Mauro loguercio ile keman 
eğitimi gördü. 1 2  yaşında RAl 
Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği 
ilk konseriyle başarılı u luslararası 
kariyerine başladı .  Barok müziğin 
öncü bestecilerini keşfetmesi, genç 
yaşında müzik ufkunu genişletmesini 
ve kariyerinde yeni adımlar atmasın ı  
sağladı .  16 yaşında Viyana 
Musikverein'daki Bach yorumunda, 
barok çağ keman ve yayını  yine 
Barok teknikle kullandı. O 
dönemden beri La Capella Real, 
Musica Antiqua, La Chapelle Royale 
ve Les Musiciens du Louvre gibi 
tanınmış b irçok toplulukla çalıştı. 
1 989' da Europa Galante topluluğunu 
kurdu. 
Fabio Biondi'nin hem uluslararası 
repertuara, hem de tanınmayan 
bestecileri yeniden keşfetmeye 
yönel ik müzikal gel işimi üçyüz yı l l ık 
müziği içermektedir. Bu gelişim, 
Vivaldi 'nin Dört Mevsim'i , Coreil i 'n in 
Konçerto Grosso'ları, Haendel'in 
operaları ve A. Scarlatti 'nin 
oratoryolarından Schubert ve 
Schumann'ın sonatiarına kadar geniş 
b ir  yelpazeyi kapsayan kayıtlarında da 
görülür. Ayrıca Veracini ,  Vivaldi, 
locatel l i  ve Tartin i  gibi 1 7. yüzyıl 
ltalyan keman repertuarı nın da 
kayıtların ı  gerçekleştiren Fabio 
Biondi bugün, sürekli araştırmayı bir 
stile dönüştürmüştür; ancak bu stil 
dogmatik şartlanmadan uzak, özgün 



dil in araştırılmasıyla ilgil idir. Bu 
yaklaşım onun solist ve şef olarak 
Accademia di Santa Cecilia (Roma), 
Retterdam Oda Orkestrası, Nice 
Operası, Granada Orkestrası gibi 
topluluklarla işbirliği yapmasını  
sağlamıştır. Piyano, klavsen, piyano
forte ikil isi veya solist olarak La Cite 
de la Musique (Paris), Hogi Hall 
(Tokyo), Madrid Ulusal Salonu ve 
Wigmore Hall (Londra) gibi önemli 
konser salonlarında sürekli 
müzikseverlerin karşısına 
çıkmaktadır. 

• Born in Palermo, Fabio Biondi 
srudied viol in firsr wirh Salvarore 
Cicero and larer wirh Mauro Loguercio 
in Rome. H is internarional career gor 
of( ro an impressive s ran ar rhe age of 
1 2  when he gave h is  firsr concerr wirh 
rhe RAl Symphony Orchesrra. Sri l l  in 
his yourh, he d iscovered rhe pioneers of 
Baroque music, expand ing his  musical 
visian and giving d irecrion ro h is  
career. Ar ı 6, he performed Bach ar  
rhe Vienna Musikverein,  using a 
Baroque vioı in  and bow wirh Baroque 
rechnique. He has s ince rhen worked 
wirh many fanıous ensembles, 
includ ing La Capella Real ,  Musica 
Antiqua, La Chapelle Rayale and Les 
Musiciens du Louvre. In 1 989, he 
founded rhe Ensemble Europa Galanre. 
His musical development, orienred 
rowards borh an universal reperroire 
and rediscovering unknown composers, 
encompasses rhree centuries of music. 
So does h is  discography, which 
i ncludes rhe Four Seasons, Corel l i 's 
Concerri Grossi , Schuberr and 
Sc humann sonaras, Handel 's operat ic 
works and A.  Scarlarri orarorios. He 
also recorded rhe I ral ian viol in  
reperroire of  rhe  ı 8rh century wirh 
works by Verac in i ,  Vivald i ,  Locare l l i ,  
Tarr in i .  Fabio Biond i roday inearnares 
perperual research inro sryle in rhe 
quesr of original language free of 
dogmaric condi r ioning. This approach 
!ed h im ro collaborare as soloisr and 
conducror wirh orchesrras ! ike rhe 
Accademia d i  Sanra Ceci l ia  in  Rome, 
rhe Chamber Orchesrra of Rorrerdam , 
rhe Opera de N ice, rhe Orchesrra 
Ciudad de Granada. In duo wirh piano, 
harpsichord, pianoforre or as soloisr, he 
regularly performs in  mosr presrigious 
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halis such as La Ci re de la Musique in  
Paris, Hogi Hal l  in  Tokyo, 
Aud i rorium Nacional de Madrid and 
Wigmore Hal l in London. 

EUROPA GALANTE 

• Fabio Biondi tarafından 1 989'da 
kurulan Europa Galante topluluğu, 
ltalya'da Barok müziğin yeniden 
doğuşunun simgesi olarak, kısa 
zamanda uluslararası üne kavuştu. 
Yaptıkları i lk  CD kaydından itibaren, 
devrimci yaklaşımı, ltalyan müziğini 
serbest ve tutkulu çalışıyla bütün 
dünyadaki müzik severlerin 
beğenisini kazandı. Topluluğun 
CD'Ieri Charles Cross Akademisi, 
Antonio Vivaldi Kayıtları Uluslararası 
Ödülü, yı l ın Diapason d'Or Ödülü, 
RTL Ödülü, Plakseverler Büyük 
Ödülü gibi birçok ödül aldı. 
Vivaldi'nin Dört Mevsim' in in yorumu 
büyük sansasyon yarattı ve 1 996'da 
Vivaldi'nin konçertoları kaydı altı ay 
boyunca tüm Fransız müzik 
l istelerinde birinci oldu. 
Europa Galante Saint Denis, Beaune, 
San Sebastian, Costa Yerde ve 
A. Scarlatti'nin La Maddalena 
Oratoryosu'nun ilk kez 
seslendirdikleri Ambronay gibi birçok 
uluslararası müzik şenliğine 
katı lmaların ın yanısıra Monte Carlo'da 
Printemps des Arts, Paris'te Theatre 
des Champs-Eiysees ve Theatre de la 
Ville, Londra'da Wigmore Hall, 
Amsterdam'da Concertgebouw ve 
Berlin Filarmoni gibi Avrupa'nın en 
önemli salonlarında konserler 
vermekte, Hollanda, Japonya, lsrail ve 
Ispanya'ya turneler yapmaktadır. Mart 
1 998'da ilk kez ABD'ye giden 
topluluk Washington'da ünlü Kongre 
Kütüphanesi'nde konser vermiştir. 
Topluluğun repertuarında Vivaldi, 

Locatell i ,  Corell i , Geminiani gibi 
1 8. yüzyıl çalgı müziği, Haendel'in 
vokal eserleri (Poro ve Ariadna), 
Vivaldi (Timurlenk), A. Scarlatti 'nin 
crateryoları (Maddalena, Humanitil et 
Lucifero, Caino), Tartin i  ve Dario 
Castel io'nun sonadarıyla 
Boccherini 'nin üçlüleri ve beşlileri 
bulunmaktadır. 

• Founded in 1 989 by i rs conducror 
Fabio B iond i ,  rhe ensemble Europa 

Galante has quickly reached an 
i nternational fame, becoming a symbol 
of rhe rebirrh of Baroque music i n  
Iraly. Since i rs fırsr recording, Europa 
Galante has commanded a world 
audience wirlı i rs revolurionary 
approach and free and impassioned 
playing of I ral ian music. Their 
recordi ngs have won presrigious awards 
such as rhe Academie Charles Cross, 
Premio Inrernazionale del Disco 
Anronio Vivald i ,  Diapason d'Or of rhe 
Year, Prix RTL, Grand Prix du 
Discophile. Their inrerprerarion of 
Vivaldi's The Four Seasons creared a 
sensarian and rheir recordi ng of 
Vivaldi's Concerri in 1 996 has achieved 
rhe rare d isr incrion of remain ing s ix 
months in  rhe overall French musical 
charr. 
The ensemble is performi ng in  rhe 
imporrant European concerr halis such 
as Prinremps des Arrs in Monre Carlo, 
Thearre des Champs-Elysees and 
Thearre de la V i l le  in  Paris, Wigmore 
Hall  in London, Concerrgebouw in  
Amsrerdam and Berli n  Phi larmonie. 
Europa Galante rours regularly ro 
Holland , ]apan, Israel and Spain .  In 
March 1 998 rhey made rheir American 
debur, performi ng in rhe Library of 
Congress in  Washingron. 
The reperroire of rhe Europa Galante 
i ncludes rhe main insrrumenral works 
of rhe l 8rh cenrury (Vivaldi ,  Locarel l i ,  
Core! l i ,  Gemi niani) ,  rhe  vocal works of 
Handel (Poro and Ariadna), Vivaldi 
(Tamerlano), A .  Scarlarri 's orarorios 
(Maddalena, Humanira er Lucifero, 
Caino), Tarrini 's  and Dario Casrello's 
sonaras and rhe Boccherin i  rrios and 
quinrers. 

Core/li: Konçerto G rosso 

Konçerto Grosso sti l in in ltalya'da en 
büyük ustası olan Arcangelo 
Coreil i 'nin 1 7 1 2  yılından önce yazdığı 
sanılan Op.6 " 1 2  Concerto Grosso" 
bu türün klasik bir modelidir. 
Bestecinin ölümünden sonra, 
öğrencisi ve baş mirasçısı kemancı 
Matteo Fornari'nin 1 7 1 3  
sonbaharında Amsterdam'daki yayıncı 
Etienne Roger'e gönderdiği bu 
1 2  Konçerto Grosso, "Concerto 
Grosso'lar - Solo iki Keman, 
Viyolonsel i le Kemanlar, Viyola ve 



Baslardan oluşan Orkestra için Prens 
Giovanni Guglielmo'ya ithaf 
edilmiştir" başlığıyla yayınlanmıştır. 
Trio Sonat formunu geliştirip iki 
keman, viyolonsel gibi solo çalgılara 
yer vererek konsertant (concertino) 
çal ışı hazırlayan ve dört sesli tutti 
grubuyla da Grosso'yu kurarak 
Konçerto Grosso'yu oluşturan 
Corei l i 'n in Op.6'da bulunan ve dörtle 
sekiz arasında bölümlere ayrılan bu 
1 2  eserin ilk sekizi "Da Chiesa" 
(Kilise) Konçertosu, son dördü de 
"Da Camera" (Oda) Konçertosu 
sti l indedir. Ancak bunlar kilise müziği 
olmayıp, o zamanlarda Roma'nın ünlü 
ispanya Merdivenleri'nde veya 
Navona Alanı'nda verilen konserlerde 
çalınan törensel ve sade yapıdaki 
eserlerdir. Coreil i 'nin bu diziden 
8. Konçerto'su "Kil ise Konçertosu" 
türündedir. Daha sade, ancak 
törensel ve parlak yapıdaki eserin 
başlığındaki "ad arbitrio che si 
potranno radoppiare" (istenildiği 
takdirde katlanıp yorumlanabilir) 
cümlesi, o çağlarda gerektiğinde 
kalabal ık bir müzikçi topluluğu 
tarafından da seslendiri ldiğin i  ispatlar. 
Gerçekten de müzik tarihçileri 
Corei l i 'n in Roma'daki orkestra 
kadrosunun I SO kişiye kadar 
yükseldiğini belirtir. Ancak Coreil i 'nin 
ölümünden bir yıl sonra, 1 7 1 4'de 
Amsterdam'da yayınlanan bu 
konçertonun Kardinal Ottoboni 'n in 
siparişi üzerine 1 699'daki geceyarısı 
ayini için yazıldığı o zamanın 
belgelerinden anlaşı lmıştır. Çok 
bölümlü oluşu nedeniyle Venedik 
kilise kaneniarına benzetilen eserde, 
orkestranın Concerto Grosso (Büyük 
Konçerto), ya da tutti adlı büyük 
bölüm, birinci ve ikinci kemanla 
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viyolonselin oluşturduğu Concertino 
(Küçük Konçerto) grubuyla kentrast 
oluşturur. Ancak Coreil i  bu 
kontraslarla göz boyarnayı 
düşünmemiş, saygın ve berrak bir 
anlatımla Tartini, Vivaldi, hatta Bach 
ve Haendel'in konçertoların ın 
temelini kurmuştur. Eserdeki melodik 
zenginl iğin ve tempoların çok 
değişmesi ise Napeli stili opera 
tarzıyla, 1 6. yüzyıl ın Madrigal 
üslubunun etkis in i  yansıtır. 
Konçerto bir orkestra tutti'siyle 

3/4'1ük ölçüde, sert akorlarla canl ı  
(Vivace) tempoda başlarsa da, altı 
ölçü sonra derin aniatımlı 4/4' 1ük 
ölçüdeki geniş ve ağır (Grave) 
tempoya dönüşür . . .  Sürdinl i  
yayl ılarda ve süslemesiz çalınan 
Grave'yi canl ı  ve neşeli (AIIegro) 
bölüm izler. Coreil i 'nin kontrpuan 
özell iklerini sergileyen Allegra'da solo 
çalgılar ustai lkiarını gösterir ve 
Noel'in gelişini müjdeler . . .  3. Bölüm 
ise ruhani, ağır (Adagio) tempoda ve 
Mi  bemol majör tonda girerse de, 
neşeli ve hızlı darbelerle Allegro 
bölme tarafından kesilir; ancak yine 
ağırlaşır, d insel bir anlatım kazanır 
(Adagio) ... Bundan sonra gelen, yine 
Sol minöre dönüşen, 3/4' 1ük ölçüdeki 
neşeli (AIIegro) tempodaki i ki bölüm 
eski dansları anımsatır . . .  AIIegro'ya 
bağlı olarak giren son bölüm ise, 
isteğe bağlı (Ad l ibitum) şekilde ağır 
(Lento) yorumlanan zarif "Pastorale" 
sahnedir. 1 2/8'1ik ölçüdeki ve Pastaral 
(Kır işi) başlığını taşıyan bölümde üçlü 
aralıkla sunulan çoban ezgisi lsa'nın 
doğumunu canlandırır ve sanki yeni 
doğan bebeği uyandırmaktan korkar 
gibi, çok hafif akorlarla sona erer. 
Modern müzikoloj in in kurucusu 

Johann Forkel'e ( 1 749- 1 8 1 8) göre 
Corell i ,  meleklerin Beytüllahim 
(Bethlehem) kenti üzerinde kanat 
gerişlerini müzikte duyurmayı 
amaçlamıştır. 
Basit olduğu kadar duygulu olan bu 
müzik, ilerde Haendel'in Mesih ve 
Bach' ın Noel oratoryolarına protatip 
oluşturacaktır. (Süre 1 6') 

Scarlatti'den ders almıştı. l 7 1 1 'de 
Napeli'de orkestra şefi olmuş, birçok 
dile çevrilen ilk keman metodundan 
başka gitar ve sürekli bas için 
metodlar yazmıştı. 1 7 1 4'de yerleştiği 
Londra'da 1 748'e kadar yaşamış, 
1 749-55 arasında Paris'te oturmuş; 
1 762'de, bir öğrencisinin çağrısı 
üzerine Dublin'e gitmiş ve ölümüne 
kadar da orada kalmıştır. Belli bir 
mevki sahibi olmadığından kemanıyla 
geçinen, sürekli borç altında kalan 
Geminiani, Bach'tan önce yazdığı "Füg 
Sanatı" adlı eserinin yanısıra 24 
Keman Sonatı, Op. 2 ve Op.3 olarak 
1 2  Konçerto Grosso, birçok oda 
müziği de bestelemiştir. Ayrıca 
öğretmeni Coreili'nin 1 700'de yazdığı 
Op.5, 1 2  Keman Sonatı'nı Konçerto 
Grosso stilinde yeniden düzenlemiştir. 
Çağdaşlarınca tüm kurallara 

kesinl ikle uyan bir besteci olarak 
tanımlanan Geminiani'nin 1 732 ve 
1 733'de solo parti leri yayınlanan 
Op.2 ve Op.3 Konçerto Grosso'ları 
zengin bir kontrpuan işleyişini 
sergiler. Ancak Geminiani daha sonra 
1 75S'de, bu konçertoların orkestra 
kadrosunu daha büyütmüş ve 
partileri, virtüoz süslemelerle 
geliştirerek yeniden yayınlamıştır. 
1 733 'de, yaylı çalgılar dışında iki 
keman, viyola ve viyolonselden oluşan 
solo yaylı çalgılar kuarteti karşısına, 
1 755'de, diğer iki keman ve bası 
Konçerto Grosso çalgıianna ekiemiş 
ve böylelikle eserde solo çalgılar olan 
Konçertino grubuna karşı orkestrayı 
güçlendirmiştir. O yıl larda yavaş yavaş 
Barok çağdan uzaklaşıp, Galant çağa 
yönelen müzik stilinde, Geminiani'nin 
-eski tarz yorum özelliklerinin 
kaybolmasını önlemek için- özell ikle 
süs notalarına, vi rtüoz süslemelere 
önem verdiği ve bunları notalar 
üzerinde gösterdiği bil inmektedir. 
Yüzyıl ımızda, 1 935'de, daha sade bir 
anlatımı tercih eden uzmanlar bu 
Konçerto Grosso'ları i lk versiyonla 
yayınlamışlarsa da bugün genellikle 
ikinci versiyon yorumlanmaktadır. 
Op.3 dizisinde yer alan 1 2  Konçerto 

Grosso'nun çoğu eski kilise sonatı 
(Sonata di Chiesa) stilindedir. Bu 

Geminiani: Konçerto G rosso 
f-------------------1 dizisin altıncısı, Mi Minör Konçerto 

Ünlü bir keman virtüozu olan ltalyan Grosso da bu stilde olduğu için 
Francesco Geminiani Lucca'da müzikal üstünlük ağır tempodaki 
doğmuş, Roma'da Coreili ve A. görkemli bölümlerdedir. Geminiani 
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de, Bach'ın derinl iğini ve haşmetini  görev yapan Locatel l i 'nin ünü, o solo keman ve yaylı çalgılar için 
anımsatan bölümleri daha çok yıl larda keman virtuözu olarak ülke konçertoların özel b ir yeri olmasına 
kullanmış, birinci Andante'den sonra sınırların ı  bi le aşmıştı. Almanya'da bir neden de eserin dört mevsimi 
gelen 2. Bölümü, oldukça hızlı pekçok konser veren, krallar tasvir etmesine karşın, tümüyle bahar 
(AIIegro assai) başlamasına karşın yine huzurunda çalan Locatell i  ölünceye havasını yansıtmasıdır. Vivaldi eserine 
de ağırca (Andante) bitirmiş; neşeli kadar kalacağı Amsterdam'a açıklayıcı olarak Bahar, Yaz, Sonbahar 
(AIIegro) 3. Bölümü de Andante ile yerleştikten sonra konser ve ve Kış başlıklı dört de sone 
sonuçlandırmıştır. Canlı ve neşeli derslerini sürdürmüştü. eklemiştir. Böylece müzik tarihinde 
(AIIegro) tempodaki son bölüm ise Op. l Konçerto Grosso'larını özellikle ilk kez programlı eser yaratan da o 
Barok stilin alışı lmış hızlı finalidir. seven, hatta Amsterdam'a yerleştikten olmuştur. Bestecinin yazdığı sanılan 
(Süre 1 O') sonra, 1 729'da bu eserin özenle ikinci bu soneler, eserin 1 72S'de 

baskısını hazırlayan Locatelli , 1 733 'de Amsterdam'da Le Cene yayınevince 

Locatelli: Konçerto G rosso Troost tarafından yağlıboya portresi basılan i lk kopyalarında yer almıştır. 
yapılırken arka planda bu diziden No.8 Op.8 olarak numaralanan ve "l l  

ltalya'nın Bergamo kentinde doğan, Noel Konçertosu'nun fügünün Cimento deii'Armonia e 
1 729'da Amsterdam'a yerleşen Pietro notalarının da gözükmesini istemiştir. dell' lnventione" (Armoni ve buluşun 
Antonio Locatell i  çağının en büyük Locatelli'nin, öğretmeni Coreili'ye bir denemesi) başlığını taşıyan oniki 
keman virtüozlarından biri olarak saygı ifadesi olarak görülen Op. l konçertonun i lk dördü olan 
anılmıştır. Roma'da Arcangelo dizisinin No.S, Re Majör Konçerto Mevsimler'in her konçertosu da bu 
Coreil i 'nin öğrencisi olarak yetişen, Grosso'sunda bu saygının özell ikle sonelerle i l işkil idir. Hatta Vivaldi, 
Amsterdam'da ünlü Barok farkedilmesine karşın yine de, bunu kesinleştirmek amacıyla, her 
bestecilerin eserlerin in basımıyla ün bestecinin kendi stili belirgindir: Kurala soneyi harflerle işaretiemiş ve bunu 
kazanan Le Cene yayınevinde uygun formda kullanılan füg stili, partisyanun üzerine işlemiştir. 
düzeltmen ve danışman olarak da kontrpuan içeren pasajların Tonalite konusunda da dikkatli 
çalışan Locatell i , 1 2  Konçerto Grosso orkestranın benzer sesli (Homofon) davranmış, her mevsimi kendine 
(Op. l ), 1 2  Flüt Konçertosu (Op.2), katılımıyla değişmesi, viyolanın uygun tonalitelerde değerlendirmiştir. 
özellikle Paganini'yi etkileyen L'Arte solistlerde yer alması bu ilginç 1 .  Konçerto'da BAHAR'ın canl ı l ığın ı  
Viol ino (Keman Sanatı) adl ı  1 2  kullanımlardır. Ayrıca kısa kısa daha iyi belirlemek için kemanın en 
Konçerto (Op.3) ve 24 Kapris, 6 bölümlerden oluşan bu konçertoların parlak ve aydınl ık tonalitesi olan Mi 
Introduction ve 6 Konçerto (Op.4), 6 aralarında bir anlık süreler bırakılarak majörü kullanmıştır. Bahar' ın 1 .  
Trio Sonat (Op.S) ve 1 2  Keman yorumu ve tümünün tek bir bütünmüş Bölümü Allegra'da beş tutti ve dört 
Sonatı (Op.6) bestelemiş. gibi ağır-çabuk-ağır-çabuk konstrastıyla solo pasaj vardır. Tutti'ler eğlenceli 
Coreili gibi yalnızca Sonata ve çalınması çekiciliğini de arttırır. köy ezgi lerini; sololar ise kuş 

Concerto formlarıyla ilgilenen Bir tutti i le giren hüzünlü bir arya cıvıltısını, oktavlarla gök gürültüsünü, 
Locatell i 'nin i lk kez 1 72 1  'de benzeri, -konçertonun en kısa tremololarla şimşekleri ve yine çeşitli 
Amsterdam'da Le Cene yayınevinde bölümü olan- 1 .  Bölüm ağır (Largo) kuşları canlandırır. Sone şöyledir: 
basılan Op. l ,  1 2  Konçerto Grosso'su, tempodadır  . . .  2. Bölümde çabuk "Baharın gel işini kuşlar neşeyle 
1 729'daki düzeltmelerle tekrar aynı (AIIegro) tempoda, canl ı  ve hızlı solo karşılıyor, sevimli şarkılarıyla 
yayınevince yayınlanmıştır. Onun bu çalgıların virtüoz ve çevik hamleleri kutluyor. Kaynakların hafif şırıltısı 
1 2  Konçerto Grosso'su, Corei l i 'n in bu hüzünü dağıtır. Bölüm yine ağır bir duyuluyor. Zefir rüzgarı hafifçe 
Op.6 Konçertolar'ına en yakın akorla sona ererken üçüncü ağır esmekte. Sonra hava kara bir 
eserleridir. Yalnızca i lk sekizi Kil ise (Largo) bölüme geçişi de sağlar. mantoyla örtülür; şimşek ve gök 
Konçertosu, diğer dördü de Oda Ezginin daha çok kesik akorlar gürültüsü baharı duyurmak ister. 
Konçertosu olması nedeniyle değil, eşliğinde duyurulduğu bu bölüm, bir Ortalık yeniden sessizleşince kuşlar 
aynı zamanda sekizinci konçertonun bekleyişi yansıtır gibidir; bölüm, bir tekrar sihirl i şarkıları na başlar" . . .  
Coreil i 'nin Noel Konçertosu stilinde solo kadansla daha da ağırlaşarak son Bahar' ın 2. Bölümü Large'da ikinci 
yazılması ve Noel başlığını taşıması, bulur. 4. Bölüm çabuk (AIIegro) keman pastaral bir sahne sergiler: 
pastoral bir bölümle sonuçlanması bu tempodadır, canl ı  akorlarla başlar. "Çiçeklerle bezenmiş çayırda, 
benzerliği gösterir. Bunun dışında, Solo çalgıların parlak, gösterişli yaprakların tatlı hışırtısında keçi 
Locatell i 'nin orkestranın solist çalgılar çıkışları, forte-piano nüansları tüm çobanı, yanındaki sadık köpeğiyle 
grubuna -Concertino'ya- bir ya da iki çalgıları etkiler. Ancak eser şaşırtıcı sakin yatmaktadır". Bu ağır bölümde, 
viyola eklemesi onun bu alanda yaptığı biçimde ağırlaşarak, hafifçe bir akorla partisyanda 'çok güçlü' çalınması 
yeni l iklerdendir. Bu yeni l ik de yıllar sona erer. (Süre 8') istenilen köpek havlamaların ı  viyola 
sonra, 1 732'de Geminiani tarafından canlandırır . . .  Son bölüm Allegro, 
tekrarlanacaktır . . .  1 7 1 7-23 yılları 

Vivaldi: Dört M evsim sevimli bir kır dansıdır. "Peri kızları ve 
arasında Damasa'da Kardinal Pietro çoban gaydanın şenl ikl i  sesiyle dans 
Ottoboni'nin hizmetinde Santa Vivaldi'nin bestelediği yüzlerce ederek, parlak i lkbaharı şanına uygun 
Lorenzo bazil ikasında müzikçi olarak konçerto arasında Mevsimler başlıklı karşılar". Ancak tonal ite bir an 



parlaklığını yitirir ve Mi minöre 
döner, ama sonuçta yine aynı şenlikli 
havaya kavuşulur. 
2. Konçerto YAZ'da kullanılan Sol 
minör tonalite, bu mevsimin boğucu 
sıcağını  belirtmek için seçilmiştir. 
Sıcağı anlatan ağır girişle başlayan i lk 
bölümde (AIIegro non molto) dört 
tutti ve üç solo pasaj vardır: lik solo 
guguk kuşunu, onu izleyen tutti'ler 
kumru ve sakanın ötüşünü, son tutti 
ise havanın aniden değişerek 
kötüleşmesini yansıtır. Senenin 
sözleri şöyledir: "Yakıcı yaz sıcağında 
çoban ve sürü kavrulur; çarnlar 
tutuşur  gibidir. Guguk kuşunun 
çağrısını kumru ve saka cevaplar. 
Hafifçe esen meltemle poyraz birden 
yarışır. Küçük çoban, şiddetlenen 
rüzgardan korkarak ağlar; sürünün 
geleceği tehlikededir" . . . 2. Bölüm 
Adagio'da ise solo keman, yaklaşan 
fırtınadan dolayı çobanın endişesini 
melankol ik biçimde anlatır . . .  Yaz' ın 
son bölümü Presto'da fırtına 
patlamıştır. "Korkulan doğru 
çıkmıştır: Gök gürlemekte, şimşekler 
çakmakta, yağan dolu ürünü, gururlu 
buğday başakların ı  kırmaktadır". 
3. Konçerto SONBAHAR, Fa majör 
tondadır. lik bölüm Allegro, ürünü 
kurtaran köylülerin sevincini anlatır; 
solo keman, içkiden sarhoş olanların 
yürüyüşünü akrobatik hareketlerle 
çizer: "Köyde herkes mutlulukla, dans 
ve şarkılada bereketli ürünü 
kutlamakta ve Baküs'ün içkisini bol 
bol tatmakta, bu sevinç uykuyla sona 
ermektedir" . . .  2. Bölümde (Adagio 
molto) "Şarkı ve danslar bitmiştir. 
Hava sakin ve güzeldir. Ve mevsim 
onları en tatlı uykuya çağırır" . . .  
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3 .  Bölümde (AIIegro) sakin hava 
birkaç klavsen arpejiyle değişir: "Gün 
ağınrken avcılar boruları, tüfek ve 
köpekleriyle ava çıkar, kaçan hayvanı 
sürerler. Tüfek ve köpeklerin çılgın 
seslerinden ürken sinirl i hayvan 
yaralanır ve kaçmayı dener, ama 
ölür". 
Fa minör tondaki 4. Konçerto KIŞ, 
belki de eserin en sistemli 
can landırı lanıdır. 1 .  Bölüm (AIIegro 
non molto), soğuğu anlatan bir 
tutti'yle başlar: "Dondurucu buz gibi 
soğukta gümüş gibi parlayan karda, 
buz gibi poyraz estiğinde herkes 
ayaklarını yere vurur, acı donda dişler 
takırdar" . . .  2. Bölüm (Largo), ocak 
başındaki rahatı tasvi r  etmek için, 
daha sıcak Mi  bemol majör 
tonundadır. Tüm eserin en başarılı 
olduğu kabul edilen bu bölümde 
keman, yağmuru canlandıran diğer 
çalgıların onaltılık notalarla 
pizzicato'su eşliğinde, nefis bir ezgiyi 
duyurur. "Günler sakin ve mutlu, 
ocak başında geçer. Dışarda yağmur 
herkesi ıslatırken, buz üzerinde kayıp 
düşmernek için birçokları dikkatli 
yürürken" . . .  Eserin finalinde 
(AIIegro) herkes yine dışarda, 
soğuktadır: "Buzların üzerinde 
yürüyenler, kayanlar sonunda düşer. 
Buzlar kırı l ıncaya kadar tekrar 
denerler. Kapalı kapılar ardında 
lodos, poyraz ve diğer bütün 
rüzgarlar yarışır. Işte bu Kış'tır ama 
yine de neşelidir". (Süre 44') 
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--1 ögrencisi olarak Ankara Devlet 
SELMA GÖKÇEN, viyolonsel cello Konservatuarı keman bölümüne 

Hasan Ferit Alnar ( 1 906- 1 9 78) 

2 Dans Dances 

Camille Saint-Sai!ns ( 1 83 5 - 1 92 1 )  

Viyolonsel Konçertosu No. ! ,  La Minör Op.33 
Ce! lo Concerro No. l in A M i nor, Op. 3 3  

A llegro 11011 troppo • A llegrello coıı 111010 

• Tetti/Jo /, 1111 peu moim vi te 

Ara l ntermission 

Cesar Franck ( 1 822- 7 890) 

Senfoni, Re Minör Symphony in D M inor 
Lento-A 1/egı-o • A llegretto • A flegro 11011 troppo 

1 1 .6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Aratürk Cul nı ral Centre, G rand Hal l ,  7 .00 pm. 

giren Gürer Aykal, 1 962'de Adnan 
Saygun'un kompozisyon sınıfına geçti. 
Keman bölümünü bitirerek 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası 
üyesi oldu. 1 969'da kompozisyon 
bölümünden mezun olduktan sonra, 
orkestra şefl igi egitimi için devlet 
bursuyla Londra'ya gitti; Guildhall 
Müzik Okulu şeflik yüksek sınıfına 
girerek Andre Previn ve George 
Hurst gibi şeflerle çalıştı. 1 97 1 'de 
Siena'da Chigiana Akademisi, ertesi 
yıl da Guildhall ve Kraliyet Müzik 
Akademisi şefl ik bölümünden mezun 
olan Gürer Aykal, 1 972-73 yılları 
arasında şefl ik egitimini Roma'da 
Franco Ferrara ile sürdürdü ve Santa 
Cecilia Orkestrası'nı yöneterek 
mezun oldu. Bu arada Pontifıcio 
lstituto di Musica Sacra'da Dominico 
Bartolucci ile Gregoryen müzigi ve 
Rönesans çoksesl i l igi üzerinde çalıştı. 
Hemen hemen tüm Avrupa 
ülkeleriyle Rusya ve Güney 
Amerika'da konserler yöneten 
Devlet Sanatçısı Prof. Gürer Aykal, 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası 
Genel Sanat Yönetmeni ve Birinci 



Şefi, Lubbock Teksas Senfoni 
Orkestrası Genel Müzik Direktörü, 
Oulu {Fin landiya) Senfoni Orkestrası 
Birinci Konuk Şefi ve Bilkent 
Üniversitesi öğretim üyesidir. 

• Gürer Aykal sraned ro study the 
v iol in wirh Necdet R. Atak ar the 
Ankara S ra re Conservarory in 1 95 3 and 
in L 962 he transferred ro the 
composi tion class of Adnan Saygun .  
Afrer graduaring from the violin 
secrion, he joined the Presidential 
Symphony ürehescra of Ankara. In 
1 969, having complered his  studies in 
compos i rion, he was sent ro London on 
a government scholarship ro attend 
graduare courses in  conducting, 
studying ar the Gui ldhall School of 
Music wirh  Andre Previ n  and George 
H ursr. In 1 97 1  he graduared from the 
Siena-Ch igiana Academy and the 
following year from the Gui ldhall 
School of Music and the Royal 
Academy of Music. Berween 1 97 2- 7 3 ,  

he completed his  studies of  orchesrra 
conducring in Rome wirh  Franco 
Ferrara and gave h i s  fınal examination 
by conducring the Santa Cec i l ia 
ürchesrra. In the meantime he studied 
Gregorian chant and Renaissance 
polyphony wirh  Dominico Banolucci 
ar the Pontifıcio Isriruro di  Musica 
Sacra. Prof. Gürer Aykal has conducred 
many concerrs in Europe, Russia and 
South America. He is, ar present, the 
General Arristic Director and Principal 
Conducror of the Presidential 
Symphony Ürehescra in Ankara, the 
General Arrisric Director of the 
Lubbock-Texas Symphony Orchestra 
and the Principal Guesr Conducror of 
the Oulu Symphony ürchesrra, 
F inland. A State Arrisr of Turkey, Prof. 
Gürer Aykal is also on the reaching 
sraff of the B i lkent University i n  
Ankara. 

S ELMA GÖKÇEN 

• Tutkulu ve dinamik b ir  yerumcu 
olan viyolonselci Selma Gökçen, 
etkinl ikleriyle hem eleştirmenlerin, 
hem de müzikseverlerin ilgisini 
çekmektedir. ABD'de yapılan ulusal 
yarışmalarda kazandığı ödüllerin yanı 
sıra Kuzey Carolina Senfoni Bryan 
Ödülü, Houston Senfoni ile Kuzey 
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Amerika Genç Sanatçılar yarışmaları 
ve Flagler Mathews seçmeleri 
sayı labi l ir. Suisse Romande, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Istanbul 
Devlet Senfoni, Houston Senfoni, 
Kuzey Carolina ve Aspen Filarmonia 
gibi orkestralarla çalan Gökçen, 
ABD'nin birçok kentiyle Belçika, 
!talya ve Türkiye'de resitaller verdi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı himayesinde 
Güney Amerika turnesi yaptı. Aynı 
zamanda başarılı bir oda müzikçisi 
olan Selma Gökçen, San Francisco'da 
yapılan Oda Müziği Batı Festivali, 
Güneydoğu Müzik Festival i ,  
H indemith Festivali (Oregon) ile 
Siena'daki Accademia Chigiana'ya 
katıldı . 
Leonard Rose, Channing Robbins, 
Wil l iam Lineer ve Robert Mann ile 
eğitim gördüğü Jui l l iard Müzik 
Okulu'ndan mezun olan ve Master 
derecesiyle Müzikal Sanatlar 
Doktorası 'nı alan, daha sonra da Guy 
Fallot'nun s ın ıfından Cenevre 
Konservatuarı birincil ik ödülünü 
kazanan Selma Gökçen, ayrıca Pierre 
Fournier ile de özel olarak çalışmıştır. 
Sanatçı halen Londra'da yaşamakta ve 
Gui ldhall Müzik ve Drama Okulu'nda 
ders vermektedir. 

• The eel l ist Selma Gökçen is  an 
excir ing and dynamic performer whose 
appearances earn her acclaim from 
audiences and crirics al ike. She is the 
winner of several national comperirions 
in the United States, inciueling the 
Bryan Award of the North Carol ina 

Symphony, the Houston Symphony 
Young Anisrs' Comperi rion, the Nonh 
American Young Arcisrs' Comperir ion 
and the Flagler Mathews Aud i tions. 
She has appeared with Ürehestre de la 
Suisse Romande, Presidential 
Symphony ürehescra in Ankara, 
İ stanbul State Synıphony Orchestra, 
Houston Symphony, North Carol ina 
Symphony and Aspen Philharnıonia, 
among others. Her reci tal appearances 
have taken her ro many cit ies in the US 
and to Belgium, l taly and Turkey. In 
South America, she has toureel under 
the auspices of the US State 
Department. Miss Gökçen is also an 
acconıplished chamber musician and 
has parric ipated in the Chamber Music 
West Festival in San Francisco, the 
Southeast Music Festival, the 
Hindemith Festival in  Üregon and the 
Accademia Chigiana in Siena. 
Selma Gökçen holds the Doctorare of 
Musical Arrs, as well as a Bachelor's 
and Masrer's degree from the Jui l l iard 
School, where her reachers included 
Leonard Rose, Channing Robbins, 
William Lineer and Robert Mann. She 
was awarded a Firsr Prize from the 
Geneva Conservatory as a pupil of Guy 
Fallot, and has also srudied privately 
with Pierre Fournier. She currently 
resides in  London, where she is a 
member of the faculty of the Guildhal l  
School of Music anel Drama. 

CUMHURBAŞKANLIGI 
SENFONI ORKESTRASI 

PRESIDENTIAL 

SYMPHONY ORCHESTRA 

• Günümüze kadar etkinliğini 
aralıksız sürdüren, dünyanın en eski 
senfoni orkestralarından biri olan 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
1 826'da Sultan l l .  Mahmut döneminde 
Hızıka-i Hümayun adıyla Istanbul'da 
kuruldu ve Manguel, G. Donizetti, 
Aranda, A. Mariani, Pizani, Guatelli , 
Dussep gibi yabancı şefler orkestrayı 
1 923 yıl ına kadar yönetti. 
Cumhuriyetin i lanından sonra, 
1 924'de Ankara'da Riyaset-i Cumhur 
Orkestrası adıyla çalışmalarını 
sürdüren orkestranın şefl iğini 1 946'ya 
kadar Zeki Bey, Adnan Saygun ve 
1 935'de evrensel ve Türk çoksesli 
müzik eğitimi ve kurumlarının 
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programlarını yapmak üzere conducred unr i l  1 946 by Zeki Bey and Filarmoni Orkestrası'nda şef 
Ankara'ya gelen Paul H indemith' in Adnan Saygun. In ı 935, Ernsr yardımcısı ve Devlet 
önerdiği, Alman şef Ernst Praetorius Praerorius came ro Ankara on rhe Konservatuarı'nda eşlikçi piyanist 
yaptı. Teknik yönden orkestrayı recommendarion of Paul H indemirh ro olarak görev almış, 1 937 ve 1 947 
uluslararası düzeye çıkartan ve büyük ser up conservarories ro reach wesrern arasında da Ankara Devlet 
bir orkestra pedagogu olan music and ro start rhe educarion on Konservatuarı'nda bestecil ik dersleri 
Praetorius'un 1 946'da ölümünden polyphonic Turkish music. U nder h i s  vermiştir. 1 946- 1 952 arasında 
sonra, 1 936'dan beri şef yardımcısı direcrion, rhe orchesrra reached Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
olarak görev yapan Hasan Ferit Alnar in ternational standards of rechnique. Orkestrası'n ın şefliğini de yapan 
birinci şefliğe atandı; onu Hans Afrer his dearh in 1 946 Hasan Ferit Alnar, daha sonra Avusturya ve 
Hörner ( 1 948-55), Helmut Alnar, who had been assistant Almanya'da da konuk şef olarak 
Thierfelder ( 1 958), Robert Lawrence, conducror si nce 1 936, was appointed orkestralar yönetmiş, 24 Haziran 
Bruno Bogo ( 1 960-62), Otto Principal Conducror. He was fol lowed 1 978'de -yirmi yıl önce- Ankara'da 
Matzeratlı ( 1 962-63) ve 1 963'de de by Hans Hörner ( 1 948-5 5 ), Helmut ölmüştür. 
Gotthold Efraim Lessing izledi. 1 97 1  Thierfelder ( 1 958), Robert Lawrence, Daha 1 6  yaşında Türk müziği 
yılına kadar yöneticil ik yapan Lessing Bruno Bogo ( ı  960-62), Orro Marzerarlı makamlarından yararlanarak tek sesli 
özellikle orkestranın repertuarın ı  ( ı  962-63) and by Gorrhold Efraim bir operet besteleyen F. Alnar 
genişletti, çağdaş Türk bestecilerinin Lessi ng ( 1 963-7 ı ) . Lessing enriched rhe özell ikle kanun için pekçok taksim 
eserlerinin ilk yorumlarını reperroire of rhe orchesrra by besteledi, saz semailerinde ise 
gerçekleşti rdi; bunları orkestranın performing works by contemporary Saadetin Arel'den etki lendi. Daha 
hem yurtiçi ve yurtdışı konserlerinde Turkish compesers and inrroducing sonra çoksesli batı müziğine yönelen 
yöneterek, bant kayıtlarını yaparak rheir works ro a large public rhrough Alnar'ın 1 935 yılında bestelediği 
geniş kitlelere tanıttı. 1 972'den sonra l i  ve and rad io concerrs. Jean Perrison "Prelüd ve 2 Dans", senfonik 
CSO'nun birinci şefl iğin i Jean was appointed Principal Conducror in orkestra için yazılan ilk başarılı Türk 
Perrison yürüttü. 1 957-68 arasında ı 972 and from I 957 ro I 968 Hikmet eseridir. Prelüd ve I ki Dans i lk olarak 
Hikmet Şimşek şef yardımcısı olarak Şi m şek served as assistant conducror. aynı yıl Viyana'da besteci yönetiminde 
değerli hizmetler verdi. 1 974'de şef Gürer Aykal became assistant çal ınmış, 1 953'te yine Alnar 
yardımcısı olarak atanan, 1 988'de conducror in I 974 and in 1 988 he was yönetimindeki Münih Filarmoni 
birinci şefliğe getirilen Gürer Aykal appointed Principal Conducror, a post Orkestrası tarafından banda 
bu görevini halen sürdürmektedir. he sti l i  holds. kaydedilmiştir. Bestecinin en çok 
Kuruluş kanununun çıktığı 1 957'den The Presidential Symphony Orchesrra çalınan eserlerin in başında gelen 
beri hafta sonu konserleri i le radyo was reorganised by a government Prelüd ve Iki Dans tümüyle geleneksel 
ve televizyon, gençlik ve halk, decree in 1 95 7 .  The orchestra g ives Türk sanat ve halk müziğinden 
açıklamalı çocuk ve okul konserleri weekenel concerts, youth and chi ldren's kaynaklanır. Eserin i lk bölümü Prelüd, 
veren, birçok Avrupa ve Orta Doğu concerrs as well as demonstrations i n  Türk klasik müziğin i  temel al ır ve 
ülkesiyle, Japonya ve ABD'de başarıl ı schools and records for rad io and canlı b ir oyun havasıyla bir ağır 
turneler yapan; Türk bestecilerinin relevision. Besides touring wirbin zeybeği kaynaştırır. I ki Dans ise halk 
eserlerini özellikle yurtdışında Turkey, rhe orchesrra has given müziğinden alınan temalar üzerine 
tanınmasını sağlayan concerts in several c ir ies in Europe and işlenmiştir. Bu programda bu eserin 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Midelle East, )apan and the US. The sadece Iki Dans bölümü 
Türk müzik yaşamının ayrılmaz bir Presiclential Symphony Orchestra is a yorumlanacaktır. (Süre 1 O') 
parçasıdır. pioneer in Turkish musical l ife due ro 

i rs promorion of the works of Turkish 
Saint-Sai:'ns: Viyolonsel Konçertosu • The Presidenrial Symphony composers. 

Orchesrra, one of rhe oldesr symphony Daha 1 O yaşında Mozart ve 
orchestras of the world ro have 

Alncır: 2 Dans Beethoven'in piyano konçertoları i le 
performed wi thout any interruprion halk önünde harika çocuk olarak ün 
unri l the presenr day, was founded in Istanbul'da doğan ve 1 2  yaşında iyi bir yapan Saint-Saens çok verimli bir 
istanbul in 1 826 during rhe reign of kanuni olarak ün yapan Hasan Ferit besteci olarak beş piyano konçertosu, 
Mahmut l l  as a court orchestra and Alnar, önce Sadettin Arel ve Edgar üç keman konçertosu yazmış ve 
performed u nder such foreign Manas'ın öğrencisi olmuş, 1 927'de viyolonsele de gereken önemi vermiş, 
musicians as Manguel, G. Don izert i ,  Viyana'ya giderek Joseph Marx'dan bu alanda hem piyano eşliğinde, hem 
Aranda, A. Mariani, Pizani ,  Guarell i  bestecil ik, Oswald Kabasta'dan şefl ik de orkestra eşliğinde eserler 
and Dussep unri l I 923. In  ı 924, after dersleri almıştır. 1 932'de lstanbul'a bestelemiştir. 
rhe cleclararion of the Republic, rhe dönerek Belediye Konservatuarı'nda Onun için, "Benim tanıdığım en 
orchesrra moved ro Ankara and öğretmenl ik, Şehir  Tiyatrosu'nda şaşırtıcı müzikal organizasyona sah ip 
conr inued i ts activit ies under the name orkestra şefliği yapmıştır. 1 936'da ve her türlü silahla donanımlı bir 
of Presidenci al Orchestra and was Ankara'ya giderek Riyaset-i Cumhur müzikçi olarak h issettiğini yazmış, 



tüm bilgisini kullanmıştır" diyen 
Gounod'yu haklı çıkarırcasına yazan 
Saint-Saens i lk viyolonsel eserin i ,  
Viyolonsel ve Piyano iç in  Op. l 6  Süit'i 
1 866'da bestelemiştir. Sonra 1 872'de 
Op.32 No. l Do Minör Viyolonsel 
Sonatı'n ı  ve No. l Op.33 La Minör 
Viyolonsel Konçertosu'nu, 1 87S'te 
piyano eşliğinde Op.43 Allegro 
Appassionato'yu, 1 877'de Op.S I 
Re Majör Romans'ı. 1 892'de Op.9 1 
Chant Saphique'i, 1 902'de No.2 
Op. l 1 9  Re Minör Viyolonsel 
Konçertosu'nu, 1 90S'te de Op. l 23 
No.2 Viyolonsel Sonatı'nı yazmıştır. 
Bu eserler arasında da en sevilen ve 
en çok çalınan Op.33 Viyolonsel 
Konçertosu'dur. 1 860'1ı yı l larda Saint
Saens kendi deyimiyle, "Bir balığın su 
içinde yüzdüğü gibi, müzik içinde 
yaşıyor", "Bir elma ağacı nası l elma 
üretirse o da öyle müzik üretiyordu", 
1 870 Alman-Fransız savaşından sonra 
1 87 1 'de arkadaşı Romain Bussine ile 
Societe Nationale de Musique'i 
kurmuştu; Ars Gallacia (Gal Sanatı) 
sloganı altında Fransız bestecilerin in 
egemen olduğu Paris Konservatuarı 
konserlerine karşı kendi müziklerini 
tanıtmak aracıyla kurulan bu dernekte 
öğrencisi Gabriel Faure, Cesar Franck 
ve Edouard Lalo'da yer alıyor ve 
Debussy, Ravel, Dukas'nın da eserleri 
yorumlanıyordu. Ancak onun, bu 
yıl larda, 1 872 de başladığı, 1 873'te 
tamamladığı Op.33  birinci viyolonsel 
konçertosu Paris Konservatuar 
Orkestrası eşliğinde, eserin ithaf 
edildiği o çağın ünlü viyolonselisti 
Auguste T olbecque tarafından 1 9  
Ocak 1 873'te i lk kez seslendiri ldi ve 
büyük başarı kazandı. Saint-Saens, 
Liszt' in  senfonik şi irleri kal ıbına uygun 
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eseri "Omphale'ın çıkrığı"nı daha yeni 
tamam iarnıştı ve bu viyolonsel 
konçertosu da klasik formdan çok, 
serbest bir fantazi biçiminde yazmıştı. 
Konçerto tek bölüm şeklinde 
düşünülmüştü, sonat formunda 
olmasına karşın melodik yapı ön 
planda tutulmuştu. Bugün viyolonsel 
repertuarının en önde gelen 
eserlerinden biri olan konçerto, solist 
için -orkestraya göre- daha aşırı 
zorluklar da içermemesine karşın, 
solo çalgı hep ön planda kalmayı 
büyük bir renk zenginliğiyle sürdürür. 
4/4' 1ük ölçüde, canl ı ve pek hızlı 
olmayan (AIIegro non troppo) 
tempoda, orkestranın kısa, sert bir 
akorunu izleyen ve solistle giren i lk 
bölmede hemen ana tema triyolelerle 
sunulurken ikinci kemanlar ve 
viyolalar hızlı 1 6' 1 ık notalarla eşlik 
eder. Temayı viyolonsel geliştirdikten 
sonra orkestra tekrar eder. Müziğin i  
akışına hiç birşey engel olmadan, hem 
l irik, hem virtüoz pasajlada ilerleyen 
konçertoda ikinci tema Fa majör 
tonda biraz daha ağır tempoda 
Noktürn havasında yine viyolonsel 
tarafından duyurulur ve yine orkestra 
tarafından işlenir. 2/2'1 ik ölçüdeki çok 
neşeli (AIIegro molto) tempodaki kısa 
geçitte Fa majör tonda bir üçüncü 
tema daha sergilenir. Burada soliste 
büyük olanaklar sağlanmış, 
viyolonselin beş oktavlık ses açıklığı 
sonuna kadar araştırı lmıştır: Hem de 
hiç boş olmayan tematik içerikle 
yüklü virtüoz pasajlarla . . .  Müziğin 
3/4' 1ük ölçüye, Si bemol majör tona, 
daha ağır (AIIegretto con moto) 
tempoya, Fransız sti l inde bir 
Menuet'e benzer havaya 
dönüşmesiyle, konçertonun orta 
bölümü -kurala göre, ağır bölümü
başlamıştır. Sürdinl i yaylıçalgıların 
sunduğu bu zarif dans ezgisi sonra da 
tahta üfleme çalgılara geçer. 
Viyolonsel bu ezgin in üstüne temayı 
duyurur: Orkestra dansı, solist temayı 
sunmuştur, ufak bir viyolonsel 
kadansından sonra eski malzeme 
tekrarlanır ve yeni pasajlar 
sergilen ir . . .  Birden başlangıçtaki 
temanın duyulmasıyla üçüncü 
bölmeye geçilmiş, müzik 4/4' 1ük 
ölçüye dönmüş, tempo i lk bölümün 
h ızına (Tempo 1) ulaşmıştır. Solist 
virtüoz bir anlatımla 1 6' 1 ık seri 

notalarla, orkestraya karşı gelir 
gibidir. I kinci kemanlada viyolaların 
senkoplu eşliğinde viyolonsel Fa 
majör tonda bir melodiyi duyurur. 
Kısa ve ağırca (Andante) tempodaki 
güzel ezgiden sonra, noktalı 6/8'1 ik 
ölçüde, etkili b ir Scherzo biçiminde 
önce ana tema anımsatılarak, sonra 
da yepyeni bir tema sunularak La 
majör tondaki tutkulu Coda ile 
konçerto çok neşeli (molto allegro) 
tempoda sona ulaştırıl ı r; ünlü müzik 
yazarı T ovey'in deyimiyle, herkes 
m uradına ermiştir! . . .  (Süre 1 9') 

Franck: Re Minör  Senfoni 

Alman bir anne ve Valon (Belçika) bir 
babadan Belçika'da doğan, küçük 
yaşta Paris'e giderek ciddi bir müzik 
eğitimi gören Cesar Franck, uzun 
yıllarını öğretmenlik ve kilise 
orgçuluğu yaparak geçirmiş, eserleri 
hayatı boyunca pek az ilgi görmüş, bir 
otobüsün çiğnemesi sonucunda 
ölümü bile meslektaşlarının kayıtsızlığı 
ile karşılanmıştı. 
En önemli eserlerini 60'ından sonra 
veren Franck, bu tek senfonisini 68 
yaşında, ölümünden iki yıl önce, 1 888 
Ağustosunda tamamlamış ve öğrencisi 
Henri Duparc'a ithaf etmiştir. Eser i lk 
kez 1 7  Şubat 1 889'da Jules Garcin 
yönetiminde Paris Konservatuarı'nda 
seslendirilmiştir. 
Eseri hakkında besteci şunları söyler: 
"Bu klasik bir senfonidir. 1 .  Bölümün 
girişinde temaların daha etkil i  
gözükmelerini sağlayan eskiden 
kullanıldığı gibi bir röpriz (tekrar) 
vardır; ancak bunun için ben, başka 
bir tonalite seçtim. Bu bölümü, birbiri 
içine girmiş bir Andante ve bir 
Scherzo izler. Andante ile 
Scherzo'nun mezürlerini eşit 
uzunlukta tuttum; öyle ki gelişimden 
sonra bir bütün olarak 
birleşebilsin ler. Böylece, sanırım ki 
problemi çözdüm. Final, Beethoven'in 
9. Senfonisi gibi, bütün temaları bir 
kere daha kapsar. Ancak bu temalar 
bir başlık gibi değil de, yeni bir rol 
kazanmak için kullanılmıştır. Bunun iyi 
olduğuna inanıyorum . . .  " Ancak ilk 
yorumdan sonra dinleyiciler ve 
meslektaşları karşıt fıkirdeydiler: 
Arnbreise Thomas ( 1 8 1  1 - 1 896 ), 
Charles Gounod ( 1 8 1 8- 1 893) gibi 



ünlü müzikçiler karşı çıktılar. Gounod 
eseri bir beceriksizlik örneği olarak 
tanımlıyor, konservatuarın diğer 
profesörleri "Bu senfoni mi?", 
"Ömrünüzde içinde hiç Ingiliz 
kornosu için tema olan senfoni 
duydunuz mu?", "Haydn ve 
Beethoven böyle mi yazdılar!" 
biçiminde sözlerle protesto 
ediyorlardı . . .  Franck'ın getirdiği 
yenilikler beğenilmemişti: l ik 
bölümdeki bir motif veya tema 
tohumundan gelişen temaların son 
bölümde tekrarı, yani "forme 
cycl ique" (tekrar formu, veya 
dönemsel form) modelini uygulayışı, 
alışı lmışın dışında üç bölümlü bir 
senfoni oluşu, Ingil iz kornosuna daha 
çok önem verilmesi bu itirazların 
başında geliyordu. Ancak, herşeye 
rağmen Franck çağımızda Fransız 
senfonik ekolünün kurucusu 
sayılmaktadır  ve Re Minör Senfoni de 
onun en çok çalınan eseridir. 
4/4'1ük ölçüde, Re minör tonda 
başlayan ve zaman zaman Brahms'ı 
anımsatan 1 .  Bölüm (Lento- Allegro 
non troppo), diğerlerinin iki katı 
uzunluğunda, 1 8  dakika kadar süren 
en uzun bölümdür. Çok ciddi havada, 
soru sorar gibi başlar; üç notadan 
oluşan bir kader motifi, ilerde bütün 
eserde Beethoven'in S. Senfonisi'nin 
kader motifi gibi , anlamlı bir rol 
oynayacaktır. Bu motif, Beethoven'in 
Op. l 35 Yayl ılar Dörtlüsü'ndeki 
"Muss es sein?  (Olmalı mı ?)", Liszt' in 
"Les Preludes"ündeki ana motif veya 
Wagner'in Walküre'sindeki kader 
motifinin görevini yapar. Törensel, 
ağır tempodaki Lento'da motif viyola, 
viyolonsel ve baslarda duyurulur. 
Tutkulu bir Allegro ile canlanarak 
temanın ritmik değişimlere uğradığı 
ve kadere karşı başkaldırmanın 
vurgulandığı bölüm, yine törensel 
Lento ile kesilir; kader yine mi hakim 
olacaktır? Ancak Allegro bölüm bu 
kez daha şiddetle başlar; ama bu 
boşuna bir başkaldırıdır. Gergin bir 
tema grubu, yine çok geniş tutulmuş 
ikinci bir tema grubuyla çarpış ır  
durur; Lento-AIIegro değişimi üç kez 
tekrarlanır. Arada, kemanın  zarif 
ezgisi (cantilena) sanki sisler 
arasından çıkar gibi pianissimo'dan 
süzülür. Sonra zafer kazanmış gibi 
parlak Majör armoniler duyulur. Bu 
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etkileyici tema akorlar şekl inde bakır 
üflemelerde yansır. Uzun gelişim 
bölümünden sonra kader teması 
tekrar, parlak biçimde tüm 
orkestrada belirir; Sol minör tonda 
ve hakim durumda olmasına rağmen, 
beklenmedik bir Re Majör akorla, 
yine acıyı belirterek bölümü sona 
erdirir. 
3/4' 1ük ölçüdeki, neşelice (AIIegretto) 
tempodaki 2. Bölüm hem alışı lmış ağır 
senfoni bölümü Andante'yi, hem de 
hızlı bölüm Scherzo'yu kapsar. Önce, 
arp ve yaylıların pizzicato akarları 
eşliğinde Ingiliz kornosunun hüzünlü 
melodisi duyulur. Bölümde hem gizli 
ve esrarengiz bir akıcı l ık sezilir, hem 
de -3/4'1ük tempoya rağmen- yaylılar 
ve arpın bir matem marşına benzeyen 
hareketi belirir. Sonra kemanlardaki 
yumuşak ezgiye klarnet de katılır. 
Bölümün şi irsel havası uyarıcı olduğu 
kadar, tatlı renklerle ve parti lerin 
ustaca işlenişi ile ilgi çeker. I kinci 
bölümü n zarif ve sakin sonu, üçüncü 
bölümün girişiyle tam bir tezat 
oluşturur. 
4/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm (AIIegro 
non troppo) tutkulu, dinamik adeta 
vahşi bir biçimde, Re Majör tonda 
başlar. "Forme cycl ique (tekrar 
formu) "modeline göre birinci 
bölümün enerj ik  ana teması fagot ve 
viyolonsellerde belirir. Bunun yan ında 
beş notadan oluşan etkili bir yan tema 
da gel iş ir ve sessizce söner. Aradan 
çok hafif şekilde çıkan birinci 
bölümün teması bir ihtar gibi 
tekrarlan ı r. Ancak tüm karış ıkl ıklar 
törensel fanfar akorlarıyla, 
orkestranın parlak renkli tını larıyla, 
başlangıçta fagotta duyulan ezginin 
görkemli bir şekilde tekrarıyla sona 
erer. (Süre 40') 
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AYŞEGÜL SARlCA, piyano piano 

Katkıları için iSTANBUL TiCAI?ET ODASI 'na leJekkiir ederiz. 
We would /ike to thank iSTANBUL CHAMBEI? OF COMMEI?CE for sponsoring this perfonnance. 

Franz Schubert (17 9 7-1828) 

Piyano Sonatı, La Majör Op. 1 20 posth. (D664) 
Piano Sonata in A Major, Op. l 20 posth .  ( 0664) 

A 1/egro rnoderato 

A ndan te 

A llegro 

Ludwig van Beethoven ( 7 7 70-1827) 

Piyano Sonatı No.23, Fa Minör Op.57 (Appassionata) 
Piano Sonata No. 23 i n F Minor, Op. 5 7  ( Appassionara) 

A 1/egro as sa i 

A ndante co n moto 

A llegro ma non troppo 

Ara Inrermission 

C /au de Debussy ( 1862- I 91 7) 

lmages ( 1 .  Kitap l sr Book) 
Reflers dans I' eau (Suda yansımalar) 

Hornınage a Rameau (Rameau'ya saygı) 
Mouvemenr (Hareket) 

Maurice Ravel (1875-1937) 

Gaspard de la Nuit 
Ondine (Su perisi) 
Le gibet (Daragacı) 

Scarbo (Cüce) 

AYŞEGÜL SARlCA 

• Piyano ögrenimine Istanbul 
Konservatuarı'nda başlayan Ayşegül 
Sarıca, daha sonra Fransa'ya giderek 
egitimine Paris Ulusal 
Konservatuarı'nda Lucette Descaves 
(piyano) ve Pierre Pasquier (oda 
müzigi) ile devam etti. 1 953 yılında 
Birincilik Ödülü'yle mezun oldu. 
Çalışmalarını Marguerite Long ile 
sürdürdü ve 1 959 Marguerite Long
Jacques Thibaud Uluslararası 
Yarışması'nda Paris Kenti Ödülü'nü 
aldı. Bugüne kadar Ingiltere, Fransa, 
Belçika, Almanya, Rusya, Polonya, 
Macaristan Çekoslovakya, Japonya, 
Çin ve Avustralya dahil pekçok 
ülkede Pierre Dervaux, Karel Ancerl, 
Louis Fourestier, Heinz Wallberg ve 
Anatole Fistoulari gibi şeflerle 
konserler verdi; Andre Navarra, 
Christian Ferras, Heinrich Schiff gibi 
virtüozlarla çaldı. 
1 968 yılından beri Cumhurbaşkanlıgı 
Senfoni Orkestrası solisti olan ve 
1 97 1  'de Devlet Sanatçısı ünvanını 
alan Ayşegül Sarıca ayrıca Fransız 
Kültür Bakanlıgı'n ın "Chevalier de 
I'Ordre des Arts et Lettres" nişanına 
sahiptir. 
Ayşegül Sarıca'nın kayıtları arasında, 
1 99 1  'de Prof. Hikmet Şimşek 
yönetimindeki Macaristan Devlet 
Senfoni Orkestrası eşliginde yaptıgı 
Cemal Reşit Rey'in Katibirn 
Çeşitlemeleri, Prof. Gürer Aykal 
yönetimindeki CSO ve Ankara Oda 
Orkestrası'yla Mozart ve 
Beethoven'in piyano konçertoları, 
kemancı Ayla Erduran ile Franck, 
Debussy ve Grieg'in sonatları, 
Schubert ve Rahmaninofun 
bestelerini içeren bir solo resitali 
CD'si bulunmaktadır. 

--------------------------------1 • Ayşegül Sarıca starred studying the 
1 2.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 piano at the İstanbul Conservarory . 

Atatürk Cultural Centre, Concert Hal l ,  7 .00 pm. S b tl h t d "  d · 1 1 --------------------------------1 u sequen y s e s u ıe wıt  ı ucenes 

Descaves (piano) and Pierre Pasquier 

(chamber music) at the Conservaroi re 
National de Paris, graduating with 
First Prize in  1 95 3 .  Following her 
studies under Marguerite Long, she 
received the Prix de la V i l le de Paris at 



the Marguerire Long-Jacques Thibaud 
Inrernarional Comperir ion in 1 959.  She 
has performed in many countries 
including Britain, France, Belgium, 
Germany, Russia, Poland, Hungary, 
the Czech Republic, )apan, Ch ina and 
Ausrral ia, given concerrs wirh such 
conducrors as Pierre Dervaux, Kare! 
Ancerl, Louis Fouresrier, Heinz 
Wal lberg and Anarole Fisroulari , and 
performed wirh vi rruosi such as Andre 
Navarra, Christ ian Ferras and Heinrich 
Schiff. 
Ayşegül  Sarıca has been the Residem 
Soloisr of the Presidential Symphony 
Orchesrra si nce 1 968. In  1 97 1 ,  she 
received the rirle "Srate Arrisr of 
Turkey" and she was also awarded 
"Chevalier de ı ·ordre des Arrs er 
Lerrres" meda! by the French Ministry 
of Culrure. 
Her various recordings i nclude the 
Katibirn Variations by Cemal Reş i t  
Rey wirh the  Hungarian Srare 
Symphony Orchestra conducred by 
Prof. Hikmet Şimşek ( 1 99 1 ), Mozarr 
and Beerhoven Piano Concerros wirh 
the Presidenrial Symphony Orchesrra 
and Ankara Chamber Orchesrra under 
Prof. Gürer Ayka l ,  wirh violonisr Ayla 
Erduran the violin and piano Sonaras 
by Franck, Debussy and Grieg, a reci tal 
disc wirh works by Schuberr and 
Rachmaninov. 

Schubert: Sonat 

Schubert'in sayısı 22'yi bulan piyano 
sonatları -bitmemiş olanları da 
saymak üzere- üç bölüme ayrılır: 
1 8 1 5- 1 9  arası 1 4  eser, 1 8 1 9-26 arası 
beş sonat ve ölüm yılı olan 1 828'de 
bestelenen üç sonat . . .  Ölümünden 
bir kaç ay önce yazdığı ve opus 
numarası taşımayan La Majör Sonat 
(0.959) ile aynı tonalitede olan bu 
türdeki ikinci eseri, Op. l 20 Piyano 
Sonatı onun ilk döneminde, 1 8 1 9  
Haziranında yazdığı andördüncü 
sonatıdır. (Bu 1 4  sonatın dokuzu da 
tamamlanmamıştır.) 
Avusturyalı müzik tarihçisi Otto Erich 
Deutsch'un ( 1 883- 1 967) 
numaralamasıyla 0664 sayısını alan 
sonatın daha önce, 1 825'de yazıldığı 
da öne sürülmektedir. Bestecinin 
ölümünden sonra 1 829'da Josef 
Czerny tarafından yayınlanan bu 
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eserde, Schubert kendi l irik yapısını, 
saflığını , mutluluğunu i lk kez tümüyle 
tekrar bulmuş gibidir. Yaz aylarında 
sürekli gittiği Steyr i l inde tanıdığı 1 8  
yaşının gençliği yanında pek virtüoz 
olmayan güzel piyanist Josephine von 
Koller için yazılan ve bu nedenle de 
piyano partisinin pek zor olmamasıyla 
tanınan sonat, neşeli ve güneşli bir 
hava gibi sıcak karakterdeki yapısıyla, 
karanl ık bulutlardan, dramatik 
gerilimlerden uzak kalır. 
Orta hızdan biraz daha canl ı  tempoda 
çal ınması öngörülen 1 .  Bölüm 
(AIIegro moderato) özellikle güzel 
ana temasıyla ün kazanmıştır: Kaygısız 
neşede, bir klarnet tarafından 
seslendiril iyormuş gibi duyulan 
romantik karakterli ezgi, piyanoda sol 
elin kırık akorlu bas eşliğinde başlar; 
lied biçimindeki tekrarlada sergilenir. 
Yükselen triyolelerle bağlanarak 
beliren yan tema ise, Beethoven'in 7. 
Senfonisi'nin Allegro bölümünün 
ritmik düzenine benzeyen yapıda ve 
armonik yoğunluktadır. Gelişirnde ana 
tema karanl ık bas seslerde, 
benzetimle yansıtı l ır. Buradaki önemli 
güçlük -herhalde güzel Fraeulein'ı 
biraz yormak isteyen- Schubert'in 
oktavlı pasaj larıyla ortaya çıkar ve 
parlak bir etki yaratır. Daha sonra 
sakinleşen, ana ve yan temaların 
birleşmesiyle oluşan bölmeyi, tekrar 
(reprise) izler. O da, şaşırtıcı 
süprizlerden uzak, ana temayı i ki kez 
hafifçe duyurduktan sonra baslarda 
kaybolarak, çekingen Coda'ya 
ulaşır . . .  2. Bölüm (Andante) ağırca 
tempoda ve eserin başka tonalitede 
(Re majörde) olan tek bölümüdür. 
Schubert'in en sade anlatımlarından 
biri olan ve sakin söylenen bir liede 
benzeyen bölüm, başta törensel ama 
zarif aksanlı, hafifçe (pianissimo) 
duyurulan tema ile başlar. Bu tema üç 
kez belirir: I kincide Sol majörde, Tirol 
ritminde ve zengin eşlikte; üçüncüde 
ise yine ana tonal iteye dönerek 
baslardaki benzetimli eşl ikte yansır. 
Bölüm, Schubert'e özgü mutlu 
efektlerle, majör ve minör tonlar 
arasındaki geçişlerin yarattığı özel 
armonik etkiyle sona erer . . .  3. Bölüm 
(AIIegro) canl ı  ve yine ası l  tonalitede 
olan La majördedir. Neşeli, daha çok 
teknik gerektiren parlaklıkta, 
Mozart'ın Rondo'larını anımsatan 

havadaki bel irgin ritmiyle seçkinleşir. 
Sonat formunda yazılmıştır. Gelişirnde 
armonik renki i l ikle ve piyanonun 
etkin biçimde tema başlangıçların ı  
yansıtmasıyla süren finalde, arpej lerle 
süslenen bir ara bölme de 
(lntermezzo) aşılarak sona ulaşı l ır. 
(Süre 22') 

Beethoven: Sonat No.23 

1 804-5 yılları arasında yazılan bu 
sonatın, Beethoven'in öğrencisi 
Ries'in anlattığı bir öyküsü var: Ries 
1 804 yıl ında, Viyana yakınlarındaki 
Döbling'de bir gezi s ırasında 
Beethoven'in sürekli homurdanıp, 
kendi kendine garip sesler çıkardığını 
duyar. Besteci ona sonatın son 
bölümünün temasını bulduğunu 
söyler; koşarak eve döner, şapkasını 
bile çıkarmadan piyanoya oturur ve 
bir saat boyunca, kendinden geçmiş, 
çalar. O yıl, önce üçüncü bölümü 
bestelenen sonat Beethoven'in en 
sevdiği sonatıdır. lik kez 1 807 yıl ında 
Viyana'da yayın landığında, romantik 
müzikseverlerin ilgisini çekmek için 
esere tutkulu, heyecanl ı  anlamına 
gelen Appassionata sözü eklenmiş ve 
besteci de buna itiraz etmemiştir. 
Büyük bir tutku ve acıyı demir gibi bir 
iradeyle, karamsar biçimde yansıtan 
bu eseri hakkında bir açıklama 
istendiğinde Beethoven kısaca 
"Shakespeare'in Fırtınası'nı okuyun" 
cevabını vermiş. 
1 .  Bölümün (AIIegro assai) çok hafif 
(pianissimo) başlayan girişi hemen bir 
geril im ortamı yaratır. Sanki karanlık 
güçlerin temsilcisi gibi beliren üç nota 



ve bir tri l in  oluşturduğu motif tüm 
sonatın temel unsurudur. Bir an 
kaybolan motif, kısa bir sessizlikten 
sonra tekrar duyulur; ancak daha 
güçlü, daha tiz tondadır; bu arada 
trillere cevap olarak beliren (5. 
Senfoni'nin ünlü kader vuruşlarını 
anımsatan) dört notalı motifle birl ikte 
bölümün tutkulu gelişimine öncülük 
eder. Bazen hızlanan ve güçlenen, 
bazen de ağırlaşan ve hafifleyen ani 
değişimierin karşıtlığı geril imi arttırır. 
Bu arada ana tema buruk bir 
görkemle yüksel ir ve güçlü akorların 
çekiç gibi üç kez vuruşu arasında 
bastırı l ır. Serbest bir fantezi biçiminde 
gelişen bölüm, güçlü (forte) akorların 
sinmesiyle sakin bir sona ulaşır ve 
zarif, barışçı ikinci bölüme geçişi 
hazırlar . . .  2. Bölüm (Andante con 
moto) sade bir ezgi üzerine basit 
varyasyonlar olarak sürer. Bu sakin 
varyasyonlar, ulaşılan mutlu ve barışçı 
havayı sanki rahatsız etmek istemez. 
Sonda yine sade ezgi bel irir. Ancak, 
duyulan değiş ik akorlar rahatsız 
edicidir . . .  Ve hemen, b ir atakla, ara 
verilmeden 3. Bölüme (AIIegro ma 
non troppo) geçilir. Huzursuz, adeta 
vahşi bir ritm Shakespeare'in 
Fırtınası'nı anımsatır. Birinci bölümün 
kontrastiarı burada daha dengeli, 
dizginlenmiş gibidir. Fırtına sakin 
biçimde sona ermeyecek, kesik ve 
çok hızlı akorlarla sürecek, sonra da 
virtüoz kadanslarla ulaşılan üç güçlü 
akorla noktalanacaktır. (Süre 27') 

(,O 
bir yumuşaklık getirmiş; orkestranın 
renklerini, sanki piyano çekiç vuruşlu 
bir çalgı deği lmişcesine, çalgısında 
duyurmayı başarmıştır. Akorlarla 
sesin rengini öyle belirsiz şekilde 
karıştı rmıştır ki, piyano bi l inen o 
kesin kişi l ikten uzaklaşmıştır. Bu tın ı  
zenginliğin in piyanoya kazandırdığı saf 
ş i irsel etki, empresyonist resim sti l ine 
en çok yaklaşan lmages (Imgeler) adlı 
dizin in birinci kitabında görülür. 
Debussy, 1 905'de ilk eşinden 
ayrılarak Emma Bardac ile evlendiği 
yılda tamamladığı ilk diziyi, o zamana 
kadar yazdığı eserlerin doruğu olarak 
niteler ve " . . .  hiç de kendini  
beğenmişl ik yapmadan inanıyorum ki, 
bu üç parça başarılı olmuştur ve 
piyano dağarındaki yerin i  alacaktır . . .  
Schumann'ın solunda ve Chopin' in 
sağında . . .  as you l ike it (nası l  
isterseniz)" der. 1 905 yıl ında Durand 
yayınevince basılan Imajlar'ın birinci 
dizisi i lk kez Paris'te, aynı yıl 3 Mart'ta 
Societe Nationale salonunda ünlü 
piyanist Ricardo ViÖes tarafından 
seslendirildi. 
Imajlar'ın i lk parçası "Reflets dans 
l'eau" (Suda yansımalar), 4/S'I ik 
ölçüde, Re bemol majör tonda, 
ağırcadan biraz hızlı (Andantino 
molto) tempodadır. Parçanın ana 
unsurunu su ve ışık oyunları 
oluşturur. Müziği "elemanları 
sonsuzlukta söz sahibi olan bir tür 
matematiğe" benzeten ve "doğa i le 
ruh arasında aracı olarak akıcı 
özelliğiyle en önce suyun simgesi 

Debussy: Imajlar olabileceğini" söyleyen Debussy bu 
_______________ __, görüşünü, La Mer (Deniz) i le bu 

Fransız empresyonist besteci Claude 
Achil le Debussy'nin veriminde solo 
piyano için yazdıkları önemli bir yer 
tutar. Oscar Bie'n in  Piyano adlı 
kitabında tanımladığı gibi, "Duygusal l ık 
yansıtmayan ve oluştuğu anda yitip 
giden piyanonun tınısını bir kişi l ik 
olarak gören ve bu sesin tüm 
varoluşunu, yalnızca parmağın tuşlara 
hafif ya da güçlü basışları ndaki, türlü 
mizaçlardaki değişikl iklerle -canlılık, 
s inirl i l ik, hafifl ik, özgürlük, çekici l ik 
gibi kavramlar kazanarak
sürdürdüğüne inanan Debussy"nin 
müziği gerçekten de, daha önce hiçbir 
bestecinin cesaret edemediği bir çığır 
açmıştır. 
Debussy piyanoya, Chopin'i de aşan 

parçada benzer motifleri kul lanarak 
da destekler. Suda Yansımalar'ın ikinci 
temasıyla Deniz'in üçüncü 
bölümündeki ses dizi l iş inin ritmik 
formu değişik olmasına karşın anlatım 
aynıdır. Kadansların bolluğu Liszt'i 
anımsatsa bi le 1 9. yüzyı l ın gösterişli 
yapısından uzak olan kadanslar, pp 
(pianissimo) ile ff (fortissimo) 
arasındaki tüm nüanslarda yüzerek, 
yokluğa ulaşır. Daha i lk ölçüde 
melodik bölme başlamadan, as ı l 
tonalitenin -Re bemol majörün- yedi 
sesin in de bir arada tınlaması daha da 
ilginçtir. Üç notadan oluşan doğa 
motifi eser boyunca birl ikte 
duyulur . . .  2. Parça "Hommages a 
Rameau" (Rameau'ya saygı) 3/3 ' 1ük 

ölçüde, Sol  diyez minör tonda, ağır ve 
olgun (lent et grave) tempodadır. Bu 
ağırlığın model alındığı Sarabande'ı, 
geç Barok çağın Fransız bestecisi J. 
Ph. Rameau'dan esinlenen Debussy. 
parçanın başına "Bir Sarabande 
stilinde, ama güçsüz" ibaresini yazmış. 
Ancak bu parça hiç de alışı lmış 
Sarabande dansı formunu yansıtmaz; 
o çağiara ait formlar üzerine özgür 
bir düşüneeye dalıştır. Sanki o çağın 
orglarının, çanlarının ağır melankolisi 
duyulur; soylu bir tarzda başlayan, 
geçmişten geleceğe uzanan, diğer 
yandan uzak geçmişe katı bir modal 
anlayışla kaçan düşünceler arasında 
Sarabande'ın asıl ritmi, stili 
farkedilmez bile. Bir arabesk gibi 
uzanan çizgi, orta bölmede temanın 
tersten sunuluşuyla, eski ustalara bir 
nazire oluşturur gibi sürer . . .  3 .  Parça 
"Mouvement" (Devinim/Hareket), 
2/4' 1ük ölçüde, Do majör tonda, canlı 
(Anime) tempodadır. Debussy'nin 
nefret ettiği makine hızının ritmi, 
sürekli bir devinimi (moto perpetuo), 
hareket özgürlüğünü belirten bu 
çekingen başlıkla aniatılmak istenir; 
Mouvement, daha çok soyut bir 
kavramı, i lerde Prokofiefin 
T occata'sıyla ulaşılan ritmi k gücü 
simgeler. Buna karşın Debussy, en 
önde gelen ve ilkel olanı simge 
yapmıyor, tersine triyolelerin yarattığı 
monoton tınıyla doğanın ruhsal bir 
görünümünü çiziyor ve A. 
Cortot'nun deyimiyle " . . .  triyolelerin 
eşit mırıltısıyla Stravinski, Bartok, 
Casella gibi ritmik despotluğu ilke 
edinen bestecilere kaynak 
oluşturuyor". Piyano tekniği 
yönünden de benzersiz olan 
Debussy'nin özellikle sevdiği gibi, 
elierin en kısa açıklıkta bile çapraz 
çalışı ve tını ların çok ustaca kullanımı 
parçaya ayrı bir ilginçlik kazandırır. 
(Süre 1 6') 

Ra·vel: Gaspard de la N uit 

En özgün düşüncelerin i  piyano 
üzerinde uygulayan Maurice Ravel, 
eski Fransız klavsenciler ekolünün 
çağdaş anlayışla devamını, 
Debussy'n in yarattığı ortamda 
geliştiren besteci olarak tanımlanır. 
Bu gelişirnde Liszt' in  olağanüstü 
tekniğinden de yararlanan Ravel' in 



piyano eserleri arasında, hiç şüphesiz, 
1 908' de bestelenen "Gaspard de la 
Nuit" dorukta yer alır. 
ilk kez 9 Ocak 1 909'da Paris'te, 
bestecinin konservatuardan sınıf 
arkadaşı olan ünlü piyanist Ricardo 
Viiies tarafından çalınan ve her 
bölümü ayrı bir kişiye: 1 .  Bölüm 
(Ondine) piyanist Harold Bauer'e, 
2. Bölüm (Le gibet) müzik eleştirmeni 
Jean Marnold'a ve 3. Bölüm (Scarbo) 
ise piyanist Rudolph Ganz'a ithaf 
edilen eser, ancak Baudelaire'in 
ilgisiyle adı duyulan Aloysius (Louis) 
Bertrand'ın ( 1 807-4 1 )  ş i irleri üzerine 
bestelenmiştir. Burgonya'nın dağlar 
arasındaki başkenti Dijon'daki 
olağandışı, garip olayları ve tarihi dile 
getiren "Gaspar de la Nuit" adlı kitap, 
önce piyanist Yiiies'in ilgisini çekmiş 
ve arkadaşı Ravel'e göstermiş; bu 
türdeki eserlerin ustası Edgar Allan 
Poe'nun da hayranı olan besteci 
hemen Bertrand'ın kitabından üç 
özgün şi iri, başlıklarıyla seçerek 
değerlendirmiştir. Ravel hakkında 
kitap yazan Roland-Manuel bestecinin 
bu gizemli eser için yalnızca şunları 
söylediğini belirtir: "Balakirefin 
lslamey'inden daha zorlu, 
transcendent (doğadan üstün, çok 
fantezi) virtüozluk gerektiren piyano 
parçaları yazmak istedim". Ravel' in  
her parçada ayrı bir teknik güçlük 
sergi lediği "Gaspard de la Nuit" 
böylece bestecinin kendi tın ı  
fantezisinden gelen büyüleyici b ir 
parlaklık yaratır; Roland-Manuel'in 
deyişiyle "Bu romantik ve yapma 
olaylar doğal lık ve gerekli l ik 
görünümüne ulaşır". 
Klasik sonat formunda, çabuk-ağır
çabuk tempolarda düzenlenmiş eserin 
i lk bölümü "Ondine" (Su perisi), bir 
su perisinin tüy hafifliğindeki şarkısını 
yansıtır: Peri, yalnız kalanların suyun 
derinliğine kadar kendisini 
izlemelerini ister, ama birden suyun 
sonsuzluğunda kaybolur. Ikinci 
temada ise, türlü vaadlerle güçlenen 
bu çağrı daha da karşı konulmaz 
biçimde duyurulur. Gerçek yaşamında 
yalnız bir insan olan Ravel, Ondine'in 
bu girişinde -o zamana kadar 
duyulmamış- bir tremolonun 
uygulanmasını, hem de ppp (en hafif 
sesle) biçimde ve bu şi irin kuru bir 
etüd olmasını önleyerek 

6 1  
gerçekleştirilmesini ister. Ayrıca şi irin 
sözlerinin bir program müziği olarak 
öne çıkmasını da özellikle 
düşünmeyen Ravel belirli kurallar da 
koymuştur. Fakat Ondine'in 
sonundaki "Peri biraz gözyaşı döker, 
kahkahalarla sarsı l ır ve kaybolur" 
dizesi gerçekten de bu bölümün 
sonunda grafik olarak 
canlandırılmamış mıdır? . . .  Ağır 
tempodaki 2. Bölüm "Le gibet" 
(Darağacı) ise teknik olarak ayrı bir 
güçlük sergiler. Bir oktav ses aralığı 
içinde, değişik dinamizmde ve çok 
geniş bir parmak açıkl ığıyla, hiçbir 
zaman arpej şekl ine kaçmadan 
yorumlanan akorlarla sürekli olarak 
tekrarlanan Si bemol notasın ın 
belirgin duyurulması piyanistleri "tuşe 
etüdü" ya da "anlatım çalışması" gibi 
zorlar. "Le gibet"nin Ravel tarafından 
çalınan eski bir kaydını din leyen 
piyanistler, bu beş dakika kadar süren 
52 ölçülük parçada, 1 53 kez 
tekrarlanan Si bemol notasının, bu 
kurşun gibi ortamdaki ilginç ve etkili 
yorumuna hayran kalmışlardır. 
Bestecinin bu parçada istediği 
yorumda, 27 tür vuruş tekniğini 
(tuşeyi) keşfeden Ravel uzmanı 
piyanist Henri Gi i-Marchex, bir daha 
bu denli empresyonist çalışa hiçbir 
piyanistin cesaret edemeyeceğini 
bel i rtir. Bu ağır atmosferde, uzaktan 
duyulan ölüm çanların ı  simgeleyen Si 
bemol notası, çok ağır tempoda 
duyulur ve Bertrand'ın metnine uyar: 
"Ah! Ne duyuyorum? Bu gıcırdayan 
gece rüzgarı mı, yoksa darağacında 
inleyerek sallananlar mı? Ufukta, şehir 
duvarlarında yankılanan çan sesi ve 
ası l ı  iskelederin batan güneşin 
kızı l l ığındaki görünümü . . .  ". Fakat "Le 
gibet"nin i lk ve son bölümlerini 
oluşturan bu satırlarda belirtilen 
"Güneşin kızıllığı"na karşın Ravel, 
belki de müzik tarihinin en karanlık 
gecesini yaratmıştır . . .  3 .  Parça 
"Scarbo" (Kötü kalpli cüce), Ondine'e 
tam bir karşıtl ık oluşturur. Burada 
şeytani güçler, görünümler çılgınca 
yükselir. Düşünülebilen her türlü olay 
ve trük, olağanüstü güçlükler dizisini 
dokuz dakika boyunca sergileyecek 
yerumcunun ellerine d inlenme süresi 
bırakmaz; tüm teknik yapı, bazen 
Schönberg'i anımsatan armonik 
düzen, birbi riyle kesişen parçalanmış 

motifler, tınıdan gürültüye kadar 
uzanan pasajlar ve ritmin değişkenliği 
büyük bir temanın belirmesine olanak 
vermez, ama yine de panik yaratmaz. 
Ravel metni büyük özgürlükle 
işlemiştir: "Duvar nişindeki yatağımın 
gölgesinde, onun çın layan 
kahkahalarının titreşimini ne çok 
dinledim . . .  Tek ayak üstündeki 
dönüşler . . .  Onun sivri külahın ın 
üstünde, bir gotik katedral in çan 
kulesindeki gibi, altın çıngıraklar . . .  Ve 
birden yere çöküşü . . .  ". Bu bölümde, 
deli l iği kadın kılığında canlandıran 
Bertrand'in metnini ,  Ravel doğal 
olmayan vals ritmiyle, aldatıcı lspanyol 
danslarıyla bir şeytani gücü 
maskeleyip Scherzo kesitinde yansıtır. 
(Süre 20') 
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MARi iNSKi TiYATROSU SOLiSTLERi,  ORKESTRA VE KOROSU 
(Ki ROV OPERASI) 

THE SOLOISTS, ORCHESTRA AND CHORUS OF THE MARIINSKY THEATRE 
(KIROV OPERA) 

Mercedes·Benz Türk 
Katkrlart i[in MEI?CEDES-BENZ TORK A.Ş.ye teJekkiir ederiz. 
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VALERY GERGIEV, şef conducror 

VALERY BORISSOV, koro şefi chorus master 

VALERY G ERGIEV 

• Valeri Gergief St. Petersburg Kirov 
Operası'nın (Mariinski Tiyatrosu) 
Birinci Şef ve Sanat Danışmanlığına 
1 988 yılında atandı. Bu tarihten 
itibaren Kirov Operası yaptığı 
turneler, televizyon yayınları, CD ve 

---------------------------------1 video kayıtlarıyla Rusya içinde ve 
ZLATA BULYCHEVA, mezzosoprano dışında katıldıgı festivallerle adını  tüm 

NIKOLAI GASSIEV, tenor dünyaya duyurdu. 
------------------------------1 1 953 yılında Moskova'da dogan Valeri 

VLADIMIR VANEEV, bas bass 

H ector Berlioz ( I  803 - 1 869) 

"Romeo ve Jülyet" Dramatik Senfon isi, Op. 1 7  
.. Rom eo ec J u l ierce .. Symphonie Dramacique, Op. l 7  

ı 
• Introduction - Orchesrre: Combats, tumulce. Incervencion du Prince 

(Giriş - Orkestra: Çatışmalar, kargaşa. Prensin araya girmesi ) 
• Prologue: Mezzosoprano solo ec pecic choeur 
(Prolog: Mezzosoprano solo ve küçük koro) 

• Scherzino vocal pour renor solo avec choeur 
(Tenor solo ve koro için vokal Scherzino) 

l l  
• Romeo seul  - Triscesse - Concerc ec bal  - Grande fece chez Capulec: ürehesere 

(Romeo yalnız - Hüzün - Konser ve balo - Capulet'lerdeki büyük eğlence: Orkestra) 
A rıdarıte - A 1/egro 

l l l  
• Le )ard in d e  Capulec si lencieux e c  deserc. 

Les jeunes Capulecs, sorcam de la fece, passene en chancanc des rem i n iscences 
de la m usique du bal :  Choeur et arehestre 

(Capulet'lerin sessiz ve boş bahçesi. Eglenceden çıkan genç Capulet'ler, baladaki 
müziği mınidanarak geçer: Koro ve orkestra) 

Gergief, Leningrad Konservatuarı'nda 
llya Musin ile şefl ik eğitimi gördü. 
Öğrencilik yıllarında, Moskova'da 
yapılan ülke çapındaki Şefl ik 
Yarışması'nı kazandı; 23 yaşında da, 
Berlin'de düzenlenen ünlü Herbert 
von Karajan Şefl ik Yarışması'nda 
Büyük Ödülü aldı. 1 978 yılında Kirov 
Operası'nda ilk kez Savaş ve Barış 
operasını yönetti; bunu Mazeppa, 
Prens lgor, Lohengrin, Manon Lescaut 
ve Don Giovanni temsilleri izledi. 
Dört yıl boyunca Ermenistan Devlet 
Orkestrası'nın şefl iğini yaptı ve ayrıca, 
eski Sovyetler Birliği'ndeki tanınmış 
tüm orkestraları yönetti. Rusya 
dışındaysa Bavyera Radyo Senfoni, 
Berlin Filarmoni, Boston Senfoni, 
Chicago Senfon i, Japon Filarmoni, 
Londra Filarmoni, Londra Senfoni, 
Los Angeles Filarmoni, New York 
Filarmoni, Oslo Filarmoni, Kral iyet 
Concertgebouw, Londra Kral iyet 
Filarmoni, San Francisco Senfoni ve 
Roma Santa Cecilia Orkestrası gibi 
dünyanın hemen hemen tüm büyük 
orkestralarıyla konserler verdi. 
lik kez 1 99 1 'de Bavyera Devlet 
Operası'nda Johan n es Schaafın yapımı 
olan Boris Godunov'u yöneterek adırıı 
Avrupa'da duyuran Gergief, aynı yıl 
San Francisco Operası'nda Savaş ve 
Barış'ı yöneterek ABD'deki i lk çıkışını 
yaptı. Daha sonra San Francisco 
Operası'nda Placido Damingo'nun da 
yer aldıgı Heradiade ve Kirov Operası 
ile ortak yapım olan Ateşli Melek ile 
Ruslan ve Ludmila operalarını yönetti. 
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• Scene d'amour: Jul ierre s u r  l e  balcon er Romeo dans l'ombre: Orchesrre seule 

(Aşk sahnesi: Jü lyet balkonda ve Romeo gölgede saklı: Sadece orkestra) 
Adagio 

IV 
• La reine Mab, ou la fee des Songes - Scherzo: Orchesrre seul 

(Kraliçe Mab veya Düşler perisi - Scherzo: Sadece orkestra) 
• Convoi funebre de Jul ierre: Choeur er orchesrre 

Oülyet'in cenaze alayı: Koro ve orkestra) 
• Romeo au combeau des Capulers - Reveil de Jul ierre: Orchesrre 
(Romeo Capulet' lerin mezarında - Jülyet'in uyanışı: Orkestra) 

V 
• La foule accourr au cimeriere - R i xe des Capulers er des Monragus. 

(Kalabalıgın mezarlıga koşuşması - Capulet ve Montague'lerin mezarlıkta çatışması) 
• Recirarif er Air du Pere Laurence C Rahip Laurence' ın  Res irarif ve Aryası) 

• Sermenr de reconcil iarion (Barışma yemini) 
Le Choeur er 1 'orchesrre (Koro ve orkestra) 

1 5.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E i reni Museum, 7 .00 pm.  

Haziran 1 993'te Covent Garden 
Kraliyet Operası'nda Evgeni Onegin' in 
yeni yapımını, Mart 1 994'te de 
Metropolitan Operası'nda Placido 
Domingo'nun baş rolünü üstlendiği 
Otello'yu yönetti; aynı yıl Klasik Müzik 
Ödülleri'nden Yıl ın Orkestra Şefi 
ödülünü aldı. 
Valeri Gergief 1 993'ten beri her yıl 
Haziran ayı sonunda St. Petersburg'da 
düzenlenen ve opera, bale, senfonik ve 
koral konserler ile resitalierin yer 
aldığı Beyaz Geceler Festivali'nin Sanat 
Yönetmenliği görevini de 
sürdürmektedir; aynı zamanda, üç yıl 
önce kurduğu ve her yıl Temmuz ayı 
başında Finlandiya'da yapılan Mikkeli 
Uluslararası Müzik Festivali'nin Sanat 
Yönetmeni'dir. Valeri Gergief, Kasım 
1 993'te Kirov Operası'nı güçlendirmek 
için "Kirov Operası Dostları" derneğini 
önce lngiltere'de, daha sonra da 
ABD'de kurdu. Sanatçı aynı zamanda, 
Kirov Operası solistlerin in Kraliyet 
Filarmoni Orkestrası'na katılarak 
ender olarak çalınan Rus başyapıtları 
ile St. Petersburg ile bağlantısı olan batılı 
bestecilerin eserlerinin yorumlandığı 
"Kraliyet Filarmoni Mariinski-Kirov 
Serisi"nin de sanat yönetmenliğini 
yapmaktadır. Bu konser dizisinde 
lolanta, Ölümsüz Kasçay, Aleksander 
Nevski, b ir Wagner programı, 
Berlioz'un Romeo ve Jülyet'iyle, Kirov 
Operası sanatçılarından Olga Borodina 
ve Sergei Aleksaşkin'in de katıldığı 
Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi'ni 
yönetmiştir. 
Valeri Gergief 1 989'dan beri sadece 
Philips Classics için kayıt yapmaktadır. 
Kirov Operası i le birl ikte dolduğu 
CD'Ier arasında Savaş ve Barış, 
Kovançina, Maça Kızı, Sadko, Prens 
lgor ve Ateşli Melek operaları 
bulunmaktadır. Ayrıca Mariinski 
Tiyatrosu Orkestrası i le Romeo ve 
Jülyet, Uyuyan Güzel balelerin in  
tamamı, Şostakoviç'in 8. Senfoni'si, 
Rahmaninofun 2. Senfoni'si, 
Mussorgski'nin Ölüm Dansları ve 
Şarkıları, Dmitri Hvorostovski ile opera 
aryaları, popüler Rus eserlerini içeren 
Beyaz Geceler ve Russian Spectacular 
isimli iki CD'nin kayıtlarını yapmıştır. 
Önümüzdeki yıllar için planlanan 
kayıtlar arasında Ruslan ve Ludmila, 
lolanta, Ölümsüz Kasçay ve Pskov'lu 
Kız operalarıyla, piyanist Aleksander 



T oradze ile gerçekleştireceği 
Prokofıev'in tüm piyano konçertoları 
yer almaktadır. 
1 995 sonbaharında Retterdam 
Filarmoni Orkestrası Birinci Şefl iğine 
getirilen Valeri Gergief New York 
Metropolitan Operası'nda Maça 
Kızı 'nın yeni yapımını, 1 996-97 
sezonunda "Lohengrin" ve 1 997-98 
sezonunda da Tal ih in Kudreti 
operalarını I ngiltere'de yönetti. Yakın 
gelecekte Mariinski Tiyatrosu'nda 
salınelenecek yeni yapımlar arasında 
Tal ihin Kudreti, Prens lgor, Carmen, 
Kumarbaz ve Prokofıev'in Duenna 
(Manastırda Nişan Töreni) operaları 
bulunmaktadır. 

• Valery Gergiev was appointed 
Principal Conducror and Anistic 
Director of the Kirov Opera, Mari insky 
Thearre, St. Perersburg,  in 1 988. Since 
rhen he has led the Kirov Opera ro 
international promi nence through 
tours, relecasrs, recordings and fesrivals 
in Russia and abroad. 
Born in  Moscow in 1 953 ,  Valery Gergiev 
srudied conducring wirh Il ya Musin ar the 
Leningrad Conservarory. White stili a 
srudenr, he won the All-Union Conducrors' 
Comperirion Prize in Moscow. Ar the 
age of 23,  he won the presrigious Herben 
von Karajan Conducrors' Comperir ion i n  
Berl in.  H e  made his Kirov Opera debur 
in 1 978 w ith W ar and Peace which was 
immediarely followed by producrions of 
Mazeppa, Prince Igor, Lohengrin, Manon 
Lescaur and Don Giovanni. For four 
years he was the Chief Conducror of the 
Armenian Stare Orchesrra, and he has 
frequenrly conducred the leading 
orchesrras of form er Soviet U nion. He 
has conducted v irrually all of the major 
i nternational orchesrras, i nciueling 
Baverian Radio Symphony, Berlin 
Philharmonic, Bosron Symphony, 
Chicago Symphony, )apan Philharmonic, 
London Philharmonic, London Symphony, 
Los Angeles Philharmonic, New York 
Philharmonic, Oslo Philharmonic, Royal 
Concengebouw, Royal Philharmonic, 
San Francisco Symphony and Sanra 
Cecilia ürehescra of Rome. 
In 1 99 1  he made his European opera 
debur wirh the Baverian Srare Opera, 
conducring Johannes Schaafs new 
production of Bori s Godunov. The same 
year saw his American opera debur wirh 
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a new producrion of War and Peace ar 
the San Francisco Opera. He 
subsequenrly returneel ro San Francisco 
for Heradiade (wirh Placido Domingo), 
Fiery Angel, and Ruslan and Ludmila 
(the larer rwo being co-producrions wirh 
the Kirov Opera). J u ne ı 993 markeel his 
debur wirh the Royal Opera, Covenr 
Garden, in a new producrion of E u gene 
Onegin,  and in March 1 994 he made his 
Metropoliran Opera debur in a new 
Orello wirh Placido Domingo. The same 
year, Gergiev was nameel Conducror of 
the Year ar the Classical Music Award. 
S i nce ı 993 Valery Gergiev has been the 
Arrisric Director of the famous White 
Nighrs Festival i n  St. Perersburg, held 
annually ar the end of June, fearuring 
operas, ballers, symphon ic and choral 
concerrs and rec irals. He is also the 
Arrisric Director of the annual Mikkeli 
I nternational Music Festival i n  Finland, 
which he creared three years ago and 
which rakes place i n  early Ju ly. 
In  November 1 993, Valery Gergiev 
founded Friends of Ki rov Opera in  
Brirain ro  supporr and promore the 
work of this unique and hisroric 
company and the American Friends has 
recenrly been esrablished. Gergiev is 
also Anisric Director of the Royal 
Philharmonic Mar i insky-Kirov Series, 
in which soloisrs from the Ki rov Opera 
join the Royal Philharmonic ro perform 
rare Russian masrerpieces and works by 
wesrern compasers that have hisrorical 
associarions wirh St. Perersburg. Concerrs 
i n  the series have i ncluded Iolanta, 
Kashchei the Immorral, Alexander 
Nevsky a Wagner programme, Berlioz's 
Romeo et Juliene and Berlioz's The 
Damnar i on of Faust w ith Kirov arrisrs 
Olga Borodi na and Sergei Alexashkin. 
Si nce 1 989 Valery Gergiev has recorded 
exclusively for Phil ips Classics. His  
numerous recordi ngs i nclude W ar and 
Peace, Khovanshch ina, The Queen of 
Spades, Sadko, Prince lgor, and Fiery 
Angel wirh full Ki rov Opera. Wirh the 
Mari i nsky Thearre ürehescra he has 
recorded the complere baliers Romeo 
and Jul ier and Sleeping Beaury, 
Shosrakovich's 8rh Symphony, 
Rachmaninov's 2nd Symphony, 
Mussorgsky's Songs and Dances of 
Dearh and opera arias wirh Dmitri 
Hvorosrovsky, as well as rwo el ises of 
popular Russian showpieces: White 

Nighrs and Russian Specracu lar. Furure 
releases include rhe operas Ruslan and 
Ludmi la, lolanta, Kashchei the 
Jmmorral, and Maid of Pskov and rhe 
complere cycle of Prokofıev's piano 
concerros wirh Alexander Toradze. 
In the 1 995 Aurumn Valery Gergiev 
became Principal Conducror of the 
Rorherdam Philharmonic Orchesrra. 
He returneel ro the Metropoliran Opera 
for a new producrion of The Queen of 
Spades. His British engagemenrs 
i ncluded Lohengrin ( 1 996-97 season) 
and La Forza del Des ri no ( 1 997-98 
season) ar the Royal Opera House. 
Furure plans ar the Mari insky i ncl ude 
new producrions of La Forza del 
Desrino, Prince lgor, Carmen, The 
Gambler, and Prokofıev's The Duenna 
(The Berrorhal i n a Monasrery). 

VALERY BORISSOV 

• 1 990 yıl ından beri Kirov Operası 
Baş Koro Şefi olan Valeri Borissof, 
1 9SO'de St. Petersburg'da doğdu. 
1 973' de aynı kentteki Rimski
Korsakof Konservatuarı'nın koro 
şefliği, 1 978'de de opera ve senfonik 
müzik şefliği bölümlerinden mezun 
oldu. 1 977-87 yılları arasında St. 
Petersburg'daki Gl inka Kapella'da 
hem orkestra, hem de koro şefliği 
yaptı ve 1 987'de Kirov Operası koro 
şefl iği görevine atandı. 

• Born in St. Perersburg in  ı 950, 
Valery Borissov srudied ar the Rimsky
Korsakov Conservarory, St. Perersburg. 
He received his d ipioma of clıoral 
conducring in ı 973 and graduared from 
opera and symphonic conducring 
eleparement in ı 978. From ı 977 ro 
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1 987, h e  worked wir h the St. Perersburg N I KOLAI GASSIEV 
Glinka Kapella as conductor and chorus 
master. In 1 987 he was appoinred 
chorus master ar the Mariinsky Thearre 
where he has been Principal Chorus 
Master si nce 1 990. 

�----------------------------� 
ZLATA BULYCHEVA 

• 1 966 yılında Petrozavodsk'ta dogan 
Zlata Buliçeva, 1 995'de St. Petersburg 
Devlet Konservatuarı'ndan mezun 
olduktan sonra aynı konservatuarın 
Müzik Tiyatrosu'nda solistlik yapmaya 
başladı. 1 996'dan itibaren Kirov 
Operası solistleri arasında yer aldı ve 
aynı yıl St. Petersburg Genç Opera 
Şarkıcısı Şan Yarışması'nda birinci 
oldu. Kirov Operası'nın ABD, Japonya 

ve Avrupa turnelerine katı lan Zlata 
Buliçeva'nın repertuarındaki eserler 
arasında Konçakovna (Prens lgor), 
Carmen (Carmen), Ratmir (Ruslan ve 
Ludmila), Kar Kraliçesi (Kai ve 
Gerda'ın Öyküsü) ve Fedor (Boris 
Godunov) bulunmaktadır. 

• Born in 1 966 in Perrozavodsk, Zlata 
Bulycheva graduated from the State St. 
Perersburg Conservatory in 1 995 and she 
became a soloist of the Music Theatre of 
the St. Perersburg Conservatory. In 1 996 

she was appoinred as soloist ar the 
Mariinsky Thearre and the same year she 
won the Firsr Prize at the Inrernational 
Vocal Comperirion for Young Opera 
Singers, Sr. Perersburg. She participated 
in the international tours of the Kirov 
Opera through Europe, the US and 
Japan. Her repertoire includes 
Konchakovna (Prince Igor), Carmen 
(Carmen), Rarmir (Ruslan and Ludmila), 
the Snow Queen (Story of Kai and 
Gerda), Fedor (Boris Godunov). 

• 1 980'de St. Petersburg 
Konservatuarı'ndan mezun olan 
Nikolai Gassief, 1 990'dan beri Kirov 
Operası'nda solist olarak görev 
yapmaktadır. 1 994'de Tiyatro 
Çalışanları Birligi tarafından Girçka 
Kuterma (Görünmez Kitezh Kenti 'nin 
Efsanesi), Kasçay (Ölümsüz Kasçay) 
ve Finn (Ruslan ve Ludmila) 
rollerindeki başarısından dolayı "Yılın 
En Iyi Sanatçısı" seçildi . Kirov 
Operası'nın Philips Classics için 
yaptıgı video ve CD kayıtlarından 
Kovançina, Prens lgor, Pskov'lu Kız, 
Sadko, Maça Kızı, Mazeppa, Manastırda 
Nişan Töreni ve Boris Godunov'da 
yer aldı. Aynı toplulugun lskoçya 
(Edinburg Festivali 1 99 1 ,  1 995), ABD 
(Metropolitan Operası 1 992), Tokyo 
( 1 993, 1 996), lsrail, Fransa, Ispanya, 
Almanya, Finlandiya, ltalya ve Hollanda 
turnelerine katılan sanatçı, Mi lano La 
Scala ve New York Metropolitan 
dahil birçok operaya konuk solist 
olarak davet edilmektedir. 
Nikolai Gassiefin geniş repertuarında 
Griçka (Görünmez Kitezh Kenti'nin 
Efsanesi), Prens Kovanski ve Prens 
Gol itski (Kovançina), Herodes 
(Salome), Kasçay (Ölümsüz Kasçay); 
Simpleton, Dmitri ve Prens Shuiski 
(Boris Godunov), Finn (Ruslan ve 
Ludmila), Don Gerome (Manastırda 
Nişan Töreni), Şeytan (Noel Gecesi), 
Zinovi Borisoviç (Katerina lsmai lova), 
Balıkçı (Bülbül), Yahudi (Cimri Şövalye), 
Truffaldino (Üç Portakal için Aşk), 
Marki (Kumarbaz), Lenski (Evgeni 
Onegin) ile Agrippa ve Mefıstofeles 
(Ateşli Melek) rollerin in yanı sıra Rus 
ve yabancı bestecilerin oda müzigi 
eserleriyle romansları da yer alır. 

• Graduated from the St. Petersburg 
Conservatory in 1 980, Nikolai Gassiev 
has been a principal singer of the 
Mariinsky Thearre-Kirov Opera si nce 
1 990. In 1 994 he was awarded "Best 
Actor of the Year" by the Theatre 
Workers Union for his performances of 
Grishka Kuterma (Legend of the 
Invisible City of Kitezh), Kashchei 
(Kashchei the lmmortal) and Finn 
(Ruslan and Ludmila). He appeared in 
the following audio/video recordings of 
the Mariinsky Thearre with Philips 

Classics: Khovanschina, Prince Igor, 
Ma id of Pskov, Sad ko, Queen of Spades, 
Mazeppa, Betrothal in the Monastery 
and Boris Godunov. He toured wirh the 
Kirov Opera to Scotland (Edinburgh 
Festival in 1 99 1  and 1 995),  US 
(Metropolitan Opera in 1 992), Tokyo 
( 1 993 and 1 996), Israel, France, Spain, 
Germany, Finland, ltaly and The 
Netherlands, and has appeared as guest 
arrist at La Scala and the Metropoliran 
Opera of New York City, among others. 
Nikolai Gassiev's vast repertoir  includes 
Grishka (Legend of the Invisible City of 
Kitezh), Prince Khovansky and Prince 
Golirsky (Khovanschina), Herodes 
(Salome), Kashchei (Kashchei the 
Immorral); Simpleton, Dmirri and Prince 
Shuiski (Boris Godunov), Finn ( Ruslan 
and Ludmila), Don Gerome (Berrothal 
in the Monastery), Devi! (Christmas Eve), 
Zinovy Borisovich (Katerina Ismailova), 
Fisherman (Rossignol), the Jew (Miserly 
Knight), Truffaldino (Love for Three 
Oranges), Marquis (The Gambler), 
Lensky (Eugene Onegin); Agrippa and 
Mephistopheles (Fiery Angel) as well as 
chamber music and romances by foreign 
and Russian composers. 

VLADI M I R  VANEEV 

• 1 986'da Gorki Konservatuarı'ndan 
mezun olan Vladimir Vaneef, aynı yıl 
St. Petersburg'daki Mussorgski 
Tiyatrosu'na katıldı. 1 987'de Perm 
Uluslararası Şan Yarışması'nda ikincilik, 
1 990'da ltalya'da Verdi Sesleri 
Yarışması'nda En Iyi Bas, 1 990'da Paris 
Şan Yarışması'nda birincilik ve 1 993'te 
Kazan'da düzenlenen Şalyapin Şan 
Yarışması'nda Büyük Ödülü aldı. 
1 996'da beri Kirov Operası'nda baş 



solist olarak görev yapmaktadır. 
Vladimir Vaneef, Kirov Operası'nın 
ABD, Japonya, Almanya, Ingiltere, 
Ispanya, ltalya, Hol landa, Portekiz, 
Fransa, Belçika, Norveç, Finlandiya ve 
Polonya turnelerine katı ldı . 1 997'de 
Valeri Gergiefin yönetiminde Boris 
Godunov rolüyle ilk kez Salzburg 
Festivali'nde söyledi; 1 998 Ocak 
ayında, yine Valeri Gergiefin yönettiği 
Boris Godunov'la New York 
Metropolitan'da i lk kez sahneye çıktı. 
Ağustos 1 997' de Mariinski Tiyatrosu'nda 
sahnelenen Prokofıefin Manastırda 
Nişan Töreni operasında Rahip 
Augustin rolünü üstlendi ve Philips 
Classics tarafından NHK Tokyo ve 
Euroarts işbirliği i le eserin video ve 
CD kaydı gerçekleştirildi; aynı fırmanın 
yaptığı Prens lgor video kaydında 
Konçak rolünü yorumladı. Vladimir 
Vaneefin repertuarındaki eserler 
arasında Boris Godunov ve Pimen 
(Boris Godunov), Konçak (Prens 
lgor), Engizitör (Don Carlos), Boris 
Zinoviç (Katerina lsmai lova), Rahip 
Augustin (Manastırda Nişan Töreni), 
Hollandalı (Uçan Hollandalı), Ruslan 
(Ruslan ve Ludmila), Klingsor (Parsifal) 
ve Kocubey (Mazeppa) bulunmaktadır. 

• Vladimir Vaneev graduared from the 
Gorky Conservarory in 1 986 and joined 
rhe Mussorgsky Thearre, Sr. Perersburg, 
rhe same year. He won the second prize 
ar rhe lnrernarional Vocal Comperir ion 
in Pe rm in 1 987, Best Bass Prize ar rhe 
Verdi 's Voices Vocal Comperi rion in 
lraly and the fırst prize at the 
lnrernarional Vocal Comperi rion in 
Paris, both in 1 990, and the Grand Prix 
of the Chaliapin Comperir ion in Kazan 
i n  1 993 .  He joined rhe Mariinsky 
Theatre as principal soloisr in 1 996. 
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Vladimir Vaneev has roured wirh rhe 
Kirov Opera ro rhe US, Japan, Germany, 
England, Spain ,  Iraly, Holland, Porrugal, 
France, Belgium, Norway, Finland and 
Poland. In 1 997 he made his debur ar 
rhe Salzburg Festival in the role of Bori s 
Godunov u nder rhe baton of Maesrro 
Gergiev and in January 1 998 he appeared 
for rhe fırsr rime ar rhe Metropoliran 
Opera, New York in Boris Godunov, 
conducred by Valey Gergiev. In Augusr 
1 997, he performed the role Farher 
Agusrin in Prokofıev's Berrorhal in rhe 
Monasrery (audio/video project w ith 
Phlips Classics, NHK Tokyo and 
Euroarrs) and rhe role of Konchak in  
Borodin 's Prince Igor (video project wirh 
Phl ips Classics, NHK Tokyo and 
Euroarrs) ar the Mariinsky Thearre, Sr. 
Perersburg. The reperroire of Vladimir 
Vaneev i ncludes Boris Godunov and 
Pimen (Boris Godunov), Konchak 
(Prince Igor), Inquisiror (Don Carlos), 
Boris Zinovich (Karerina Ismailova), 
Farher Augusrin (Berrorhal in rhe 
Monasrery), rhe Durdırnan (Flying 
Durchman), Ruslan (Ruslan and 
Ludmila), Klingsor (Parsifal), Kochubei 
(Mazeppa), among orhers. 

MARl iNSKI  T IYATROSU 
(K IROV OPERASI) 

M A R II NSKY T H EATRE 
(KIROV OPERA) 

• Mariinski Tiyatrosu, i lk Rus komik 
operaları ile yabancı bestecilerin en 
büyük eserlerin in sahnelenmesi 
amacıyla 1 783 yıl ında Çariçe Büyük 
Katerina'nın emri üzerine kurulmuş. 
Bugünkü tiyatro binası, Carusel 
Meydanı'ndaki ltalyan Bolşoy 
Tiyatrosu'nun karşısında bulunan eski 
bir sirk binasının yerine yapılmış. 
Günümüzde Tiyatro Meydanı olarak 
bil inen bu meydandaki eski ltalyan 
Bolşoy Tiyatrosu ise yıllar önce ünlü 
St. Petersburg Konservatuarı'na 
dönüştürülmüş ve daha sonra 
konservatuara, burada 40 yıl ders veren 
Rimski-Korsakofun adı verilmiş. 
Planlarını mimar Caves'in yaptığı ve 
1 860'da açılan binaya, Çar l l .  
Aleksander'in eş i  Maria'n ın adı 
verilmiş. Rus devriminden sonra 
operanın adi Kirov olarak değişeiriimiş 
ve Sovyet rej iminin sona ermesiyle de 
özgün olan Mariinski tekrar 

kullanı lmaya başlanmış. Mariinski 
Tiyatrosu'nun açıl ışı St. Petersburg'un 
opera tarihinde altın bir dönemin 
habercisiydi. 1 862'de Verdi'nin Tal ihin 
Kudreti operasının dünya prömiyeri 
beseecinin de katı l ımıyla gerçekleşti; 
birçok batı l ı  beseecinin eserleri 
hemen Rusça'ya çevrilip, sahneye 
konuldu ve Rus bestecilerinin Boris 
Godunov ( 1 874), Prens lgor ( 1 890) 
ve Maça Kızı ( 1 890) gibi baş yapıtları 
ilk kez bu operada sahnelendi. 
1 869 yılında Çek doğumlu şef Eduard 
Napravnik, 47 yıl sürdüreceği, birinci 
orkestra şefliğine getirildi. Bu dönemde 
Napravnik, operayı dünyanın sayılı 
büyük opera evleri arasına sokmayı 
başardı: Wagner, Mahler ve Berlioz 
gibi ünlü besteciler Mariinski 
Orkestrasını yönetti; Tristan ve Isolde 
ile Nibelungen'in Yüzüğü operalarından 
bölümler Bayreuth'den önce burada 
opera orkestrasınca çal ındı . Bu arada 
bale de Marius Petipa yönetiminde 
opera ile aynı düzeye yükseldi; 
1 890'1arda sahnelenen Uyuyan Güzel, 
Kuğu Gölü ve Raymonda'nın klasik 
dansın gelişiminde büyük etkisi oldu. 
Bu yüzyıl ın başında Şalyapin, Pavlova 
ve Nij inski gibi efsanevi sanatçılar bu 
tiyatroda sahneye çıktı; Korovin, 
Golovin, Bakst, Benois ve Vasnetsof 
gibi Rusya'nın önemli sanatçıları büyük 
yapımiara imza attı. 1 920'1erdeki genç 
Sovyet rej iminin yeni sanatsal 
gelişimiere açık olması sayesinde 
Alban Berg'in ünlü Wozzeck operası, 
Ingiltere'de Covent Garden'dan 25 yı l 
önce, 1 927'de burada sahnelendi. Son 
yıl larda yabancı ü lkelere yapılan 
turneler Kirov Opera ve Balesi'nin 
uluslararası alanda tanınmasını ve 
alkışlanmasını sağladı. 
1 988 yıl ında Kirov Operası Sanat 
Yönetmenl iğine atanan Valeri Gergief 
i lk sezonda aralarında, Avrupa ve tüm 
Sovyetler Birliği'ne televizyondan 
yayınlanan Kovançina'nın da bulunduğu 
beş Mussorgski operasından oluşan 
bir etkinl ik gerçekleştirdi ve bu 
serideki bazı operalar 1 99 1  Edinburg 
Festivali'nde sahnelendi. 1 99 1 'de 
Prokofıev'in 1 00. doğum yılı Kumarbaz, 
BBC Televizyonu tarafından canlı 
olarak yayınlanan Savaş ve Barış, Üç 
Portakal için Aşk ve Ateşli Melek 
operalarının yeni yapımlarıyla kutlandı. 
Rimski-Korsakofun 1 50. doğum yılına 



rastlayan 1 994'de ise, bestecinin 
orkestra eserlerinin yanısıra Sadko, 
Pskov'lu Kız, Ölümsüz Kasçay ve 
Görünmez Kitezh Kenti'nin Efsanesi 
operaları da sahnelendi. Gergief ve 
Kirov Operası Nisan 1 990'da, özgün 
yapımı And re i T arkovski tarafından 
Covent Garden Kraliyet Operası için 
gerçekleştirilen Boris Godunov 
operasını sahneledi; Kirov Opera ve 
Balesi ise Nisan 1 992'de de Londra 
Kraliyet Operası'nda Galler Prensesi'nin 
de hazır bulunduğu bir gala gösterisi 
sundu. "Tekrar Hoşgeldin St. 
Petersburg" başlığı altında sunulan 
gala, BBC Televizyon u tarafından 
yayınlandı ve video kaydı yapıldı. 
Kirov Operası son yıl larda I ngi ltere, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Hol landa, 
lsrail, ltalya. Japonya. Kore, lskoçya. 
Ispanya ve ABD dahi l  dünyanın çeşitli 
ülkelerine turneler düzenlemektedir. 
ABD'de ilk kez 1 992'de New York 
Metropolitan Operası'nda konser 
veren Gergiev ve Mariinski Orkestrası 
daha sonra New York'a çok başarılı 
iki turne daha yaptı. Japonya'ya ilk kez 
1 993 yıl ında giden Kirov Operası ve 
Gergief turnede Maça Kızı, Ateşli 
Melek ve Boris Godunov'u sahneledi 
ve konserler verdi. Kirov Operası 
Paris'e ilk kez 1 994 yılında Champs
Eiysees Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği 
üç haftalık uzun bir turne ile gitti; 
Şubat 1 996'da Champs-Eiysees 
Tiyatrosu'na Kumarbaz ve Prens 
lgor'u sahnelemek için geri döndü. 
Geçtiğimiz yıl Barbican Centre'da 
Kirov Operası Dostları tarafından 
desteklenen çok başarı l ı  bir konserin 
yanısıra Ağustos'da Edinburgh 
Festivali'nde ve Birmingham 
Symphony Hall'de konserler verdi. 
Philips Classics i le uzun süreli bir 
kayıt anlaşması olan Kirov Operası 
Kovançina, Savaş ve Barış, Maça Kızı, 
Sadko, Prens lgor, Ateşli Melek 
operalarının CD'Ierin i  gerçekleştirdi. 
Yakında yapılacak opera kayıtları 
arasında; lolanta, Ruslan ve Ludmila, 
Pskov'lu Kız, Ölümsüz Kasçay, 
Görünmez Kitezh Kenti'nin Efsanesi; 
videolar arasında da Kovançina, Savaş 
ve Barış, Maça Kızı ve Sadko sayılabilir. 

• The Mariinsky Thearre was founded 
in I 783 following a decree by Em press 
Catherine the Great ro srage the fı rst 
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Russian comic operas and the best 
works by foreign composers. The 
currenr theatre was built on a site that 
had been a circus, opposite the Italian 
Bolshoi Theatre in  Carusel Square. 
Today this area is known as Theatre 
Square, and I ralian opera house has long 
ago made way for the famous Sr. 
Petersburg Conservarory, nam ed after 
Rimsky-Korsakov who taught there for 
nearly 40 years. Designed by the 
arclıitect Caves, the theatre, opened in  
l 860, was n amed for Maria, w i fe of the 
reigning Tsar Alexander II. Known 
during the Soviet era as the Kirov, after 
a R ussian revolutionary leader, the 
thearre has regained i ts original 
imperial tirle: The Mari i nsky. The 
opening of the Mariinsky Thearre 
heralded a golden period in Sr. 
Petersburg's operatic hisrory. In 1 862, 
Verdi 's La Forza del Destino received i ts 
world premiere, in the presence of the 
composer. Many western works, 
translated inro R ussian, quickly found 
their way onro the Mariinsky stage and, 
at the same time, the flourishing of 
R ussian opera !ed to premieres of such 
national masterpieces as Boris Godunov 
( 1 874), Prince Igor ( 1 890), and The 
Queen of Spades ( 1 890). 
In 1 869 the Czech-born conducror 
Eduard Napravnik became chief 
conducror, a post he held unril his death 
47 years later. During this period he 
raised the Mariinsky to a position 
among the world's leadi ng opera houses. 
Western compasers such as Wagner, 
Malıler and Berlioz came to the theatre, 

and sections of The R i ng and Tristan 
were performed by the Mariinsky's 
orchestra before they were heard in 
Bayremh. At this time, the baller was 
equally distinguished under i ts director 
Marius Petipa. In the 1 890s its 
premieres of Sleeping Beauty, Swan 
Lake, and Raymonda i nfluenced the 
developmenr of classical dance. At the 
beginning of this cenrury such 
legendary artists as Chaliapin,  Pavlova 
and Ni j inski performed at the thearre, 
and producrions were designed by 
R ussian's leading arrists, i ncluding 
Korovin,  Golovin, Bakst, Benois and 
Vasnetsov. During the 1 920s the young 
Soviet regime was sti l l  open ro new 
arristic developmenrs: in 1 927 Wozzeck 
was performed at the State Academic 
Theatre (as the Mariinsky was then 
known), 25 years before i ts British 
premiere at Covenr Garden .  In  recenr 
years, foreign tours have brought 
i nrernational recognition and acclaim to 
the Kirov Opera and Baller. 
In 1 988, Valery Gergiev was appoinred 
Arristic Director of the Kirov Opera. In  
his fı rst season the theatre presenred a 
festival of fıve Mussorgsky operas, 
including Khovanschi na, which was 
televised throughout the Soviet Union 
and Europe. Part of this series was taken 
to Edinburgh International Festival in  
1 99 1 .  The theatre celebrated 
Prokofıev's cenrenary i n  1 991  with new 
productions of The Gambler, W ar and 
Peace (broadcast li ve Brirain by the 
B BC), Love for Three Oranges, and 
Fiery Angel . In February 1 994 the 



Kirov Opera commemorared the l 50rh 
anniversary of Rimsky-Korsakov's birrh 
wirh a festival of concerrs, and the 
operas Sadko, Maid of Pskov, Kashchei 
rhe Immortal and The Legend of the 
Invisible Ciry of Kirezh. In April 1 990 
Gergiev and the Kirov Opera presenred 
Andrei Tarkovsky's Boris Godunov, 
originally creared for Covenr Garden. 
The live broadcasr ro Brirain from the 
Mariinsky Thearre was fırsr 
transmission of irs ki nd from St. 
Perersburg. In  April 1 992 the Kirov 
Opera and Baller gave a gala ar the 
Royal Opera House in the presence of 
H R H  The Princess of Wales. E nrirled 
"W eleome Back, St. Perersburg" ,  the 
gala was broadcasr by the BBC and 
released on video. 
In  recenr  years the Kirov Opera has 
roured worldwide, performing in  
England, F inland, France, Germany, 
Holland, Israel, Iraly, ]apan, Korea, 
Scodand, Spain and the U.S. Ir made 
irs American debur ar the 
Metropoliran Opera in 1 992 .  Gergiev 
and the Mariinsky Orchesrra have 
subsequenrly given rwo acclaimed 
American tours. The ful l  Kirov Opera 
visired ]apan for rhe fırsr rime in 1 993,  
giving a series of  concerrs and sraged 
performances of Fiery Angel, Bori s 
Godunov and The Queen of Spades. In  
1 994 rhe Kirov Opera made i r s  Paris 
debur wirh a three week resideney ar 
rhe The, tre des Champs-Elysees. The 
company rerurned ro Champs-Elysees 
in February 1 996 for rhe performances 
of The Gambler and Prince Igor. Lasr 
year the Kirov Opera gave an 
acclaimed performance ar the Barbican 
Hall, presenred by Friends of The 
Kirov Opera, and lasr Augusr they 
appeared ar the Edinburgh 
International Festival and 
B irmingham's Symphony Hal l .  
The Kirov Opera has an exrensive 
recordi ng schedule wirh Philips 
Classics. Releases include 
Khovanshchina, W ar and Peace, The 
Queen of Spades, Sadko, Prince Igor, 
and Fiery Angel. Furure releases will 
include Iolanra, Ruslan and Ludmila, 
Maid of Pskov, Kashchei rhe Immorral, 
and The Legend of rhe I nvisible Ciry of 
Kirezh. Video releases include 
Khovanshchina, W ar and Peace, The 
Queen of Spades and Sad ko. 
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Berlioz: Romeo ve Jü lyet 

Fransız besteci Hector Berlioz'un 
I ngiltere, daha doğrusu Shakespeare 
hayranlığı 1 827'de, Sir Walter 
Scott'un Waverly adl ı  eserinden 
esinlendiği Op. l Uvertürü ile başlar. 
Aynı yıl bir Ingiliz tiyatro topluluğunun 
Paris'te Shakespeare'den bir dizi eseri 
sunması ve özellikle Hamlet'i izlemek 
genç besteciyi büyülemişti. Ayrıca, 
topluluktaki Iriandalı oyuncu Harriet 
Smithson'a aşık olan Berlioz Fantastik 
Senfoni'yi bestelemiş; çok sonra da 
1 83 3'de onunla. I ngiliz 
Büyükelçiliğindeki Liszt'in şahit olduğu 
törenle evlenmişti. 1 830'da 
Shakespeare'in F ırtına'sı üzerine bir 
Fantezi, 1 83 1 'de Shakespeare' in aynı 
adl ı  eserinden esinli Op.4 Kral Lear 
Uvertürü, 1 844'de Lord Byron'un 
etkisiyle Korsan Uvertürü'nü yazan 
Berlioz, yine Byron'un şiirlerinden 
esinlenerek Harold ltalya'da adlı 
eseri, -Paganini 'nin istediği viyola 
konçertosunu- 1 834'de bestelemişti. 
Daha sonra da 1 847'de 
Shakespeare'den La Mort d'Ophelie 
ve 1 862'de Shakespeare'nin Kuru 
Gürültü'sünden esinli Beatrice et 
Benedict operasın ı  yazacak olan 
besteci, Paganini 'nin kendine 1 7  
Aralık 1 838 günü hediye ettiği 20.000 
franga çok sevinerek 1 839'da 
tamamiayacağı Dramatik Senfoni'sini 
ona ithaf etti. Berlioz'un 1 827'den 
beri üzerinde düşündüğü bu eser 
vokal solistler, koro ve orkestra için 
Shakespeare'in Romeo ve Jülyet adl ı  
oyunu üzerine bestelenmişti. Bu 
arada Paganini'ye nasıl bir eser 
istediğini sormuş, ün lü kemancı ise, 
tercihi ona bırakmıştı. O yıllarda 
turnedeki I ngiliz tiyatrosunda 
seyrettiği ve Jülyet rolündeki Harriet 
Smithson Berlioz'u çok etkilemiş, 
hemen o yıl Romeo ve Jülyet 
Uvertürü'nü yazmıştı. Bu eser o yıl 
çal ınmış, ancak sonradan 
kaybolmuştu. O yıllarda geçim 
sıkıntısındaki Berlioz gazetelerde 
müzik eleştirmenliği, flüt ve gitar 
dersleriyle para kazanıyor, -kendi 
ifadesine göre- beste yapmayı çok 
sevmesine karşın notaya geçirmekteki 
tembelliğiyle . bu görevini aksatıyordu. 
Berlioz anılarında şöyle yazar: "En 
sonunda, uzun bir kararsızlık 

döneminden sonra, korolu bir senfoni 
yazma planım olgunlaştı . . .  Tema 
olarak, sonsuza kadar etkileyici ve 
geçerli kalacak olan Shakespeare 
dramalarını alacaktım. Tüm metni 
düzyazı olarak orkestra parçaları 
arasına yerleştirdim; Emile 
Deschamps bu metni şi ire çevirdi ve 
bunu hemen müziğe uyguladım. Artık 
gazete yazıları hazırlamak zorunda 
değildim ve öyle de umuyordum. 
Param vardı; beste yapmam için 
Paganini vermişti. . .  Yedi ay süresince 
senfonim için çalıştım ve her ay üç
dört günü kendime, küçük zevklerim 
için ayırdım. Ah, o zaman ne harika 
bir hayat yaşadım. Shakespeare'in aşk 
ateşin i  yarattığı bu şiir denizinde, 
fantezinin nefeslerini sonuna kadar 
tattım. Saf sanatın mabedinin 
kurulduğu harikulade adacığa 
erişebilecek kadar gücüm olduğuna 
inanıyordum". 
Süregelen provaları izleyen ve 34 
yaşındaki Berlioz'dan I S  yaş küçük 
olan besteci Charles Gounod şunları 
anlatır: "Berlioz'un eserlerinin 
üzerimdeki etkisini çok iyi 
hatıriarım . . .  Paris Konservatuarı'nda 
Halevy'nin öğrencisiyken derslerin 
bitmesini  büyük sabırsızlıkla bekler, 
bitince de hemen büyük salondaki 
provaları izlemeye koşardım. Orada o 
kadar yeni, canlı renklerle dolu bir 
ufuk gibi beliren büyüleyici, ihtiraslı ve 
çırpınan müziği din leyerek huzur 
bulurdum. Bir gün Romeo ve Jülyet'in 
provasını izliyordum; eser henüz 
yayınlanmamıştı ve i lk yorumdan 
önceki günlerdeydi. Montague ve 
Capulet'lerin barıştıkları büyük 
Final'in derinliği beni öyle etkilemişti 
ki, o harikulade müzik cümlesi olduğu 
gibi belieğime kazınmıştı. Birkaç gün 
sonra Berlioz'u görmeye gittim ve 
piyanonun başına oturup tüm cümleyi 
sonuna kadar çaldı m. Berlioz gözlerini 
açtı, bakışları benim üzerinde, sordu: 
- Bunu hangi cehennemden aldın ? 
Cevap verdim: - Provalarınızın 
birinden! Bana çok güç inand ı .  . .  " 
1 839 Eylül ayında tamamlanan eser i lk 
kez 24 Kasım 1 839 Pazar günü 
besteci yönetiminde Paris 
Konservatuar Orkestrası, solistler ve 
koro tarafından seslendirildi; orkestra 
1 00, koro ve solistler 1 O 1 müzikçiden 
oluşuyordu. Üç vokal solist 



(kontralto, tenor ve bas Rahip 
Laurence) dışında Prolog korosu 1 2, 
Capulet' lerin korosu 42, 
Montegue'lerin korosu 44 kişiydi. 
Eserin tüm süresi de iki saat olarak 
belirtilmişti. Bu ilk yorumda özell ikle 
orkestranın seslendirdiği Düşlerin 
Kraliçesi Mab adlı Scherzo bölümü ve 
Shakespeare'in Balkondaki Aşk 
sahnesini yansıtan Adagio çok 
beğenilmişti. Dinleyiciler arasında 
bulunan Alman besteci Richard 
Wagner müziğe hayran olmuştu. 
Daha sonra Tristan ve Isolde 
operasının ilk basımından bir tanesini 
Berlioz'a göndermiş ve şunları 
yazmıştı: "Romeo ve Jülyet'in sevgili 
ve büyük bestecisine, Tristan ve 
Isolde'nin müteşekkir 
bestecisinden . . .  " 
Berlioz, kendisini çok etkileyen 
Verona aşıklarını canlandırdığı bu 
eserinde bazı sahne ve olayları 
seçerek almış, ancak dramatik i l işkiye 
ve müzik formunun bütünlüğüne pek 
uymamıştır. Bu Dramatik Senfoni'de 
vokal ve enstrümantal bölümler 
birbirini izler, sahneler ve tablolar 
özgür romantik bir form şeklinde 
gelişir. Ikiye ayrılan ve Capulet'lerle 
Montegue'leri temsil eden koro 
dışındaki seslerse pek önemli değildir. 
Trajedinin kahramanları vokal olarak 
ön plana çıkmaz, yalnızca Rahip 
Laurence (Lorenzo) bas partisiyle 
koroya karşı dramatik bir unsur 
olarak belirginleşir. Tüm yaşamı 
boyunca süren Shakespeare 
hayranlığının bu en önemli belgesinde 
Berlioz, Beethoven'in izinde kantat, 
opera sahnesi ve senfoni bileşimi olan 
eserinde senfonik ağırlığıyla vokal 
bölümleri gölgede bırakmış, Romeo 
ve Jülyet Dramatik Senfon i' sinde en 
başarı l ı  sayfalarını yaratmıştır. 
Eserin yapısı da alışı lmış biçimde 
deği ldir: Eser geniş anlamda, ağır 
tempodaki Giriş'i içeren bir Allegro, 
bir Adagio ve bir Scherzo şeklinde üç 
senfonik bölüm (Mouvement) olarak 
görülebilir. Bunları iki dramatik tablo 
izler ve tümünü de vokal bir prolog 
başlatır, vokal bir final sona erdirir. 
Hugh Macdonald'ın deyimiyle Berlioz, 
senfoni geleneğindeki sonat formunun 
vicdan azabını artık çekmemektedir. 
Prolog'ta tümün bir özeti verilmiş 
gibidir: Uzmanlar bunu Beethoven'in 
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Grosse Fuge'sine benzetirler. Burası 
bölümlerin karmaşık bir örneğini 
içerir. Berlioz orta bölümlerde 
vokallerden uzaklaşır, aşıkların iç 
dünyasına derinlemesine yönelirken, 
bu ruhsal yolculuğun prolog ve 
finallerinde yüzeye doğru çıkar. 
Berlioz eserin partisyonunun başına 
yazdığı ayrı bir notta, yapıyı çok açık 
şekilde belirtir: "Bu eserin türü 
konusunda yanlışl ığa 
düşülmemel idir . . .  Bir konser operası, 
ya da bir kantat değildir, ama bir 
Koral Senfoni'dir." 
Op. 17 Romeo ve Jülyet Dramatik 
Senfonisi üç büyük ana bölüme 
ayrılabilir: Önce Montegue ve 
Capulet aileleri arasındaki kan davası 
vurgulanır; sonra Romeo'nun 
Capulet'lerin balosuna giderek 
Jülyet'e aşık olması anlatılır; ve eser 
aşıkların trajik  kaderi i le sona erer . . .  
Berlioz'un, i lk yorumunda yedi 
bölmeye ayırdığı eser günümüzde 
biraz kısaltılarak, beş bölümde 
yorumlanmaktadır: 
1 .  "Orkestra girişi. Verona çarşısında 
karışıklık, Capulet ve Montague 
aileleri üyeleri arasında çatışma. 
Prensin araya girmesi": Yalnız 
orkestranın çaldığı bu kısımda 
Shakespeare trajedilerinin dramatik 
havası belirir; çarpıcı ritmde, Si minör 
tonda, ateşli b ir fugato -AIIegro 
fugato- ile düşman ailelerin kavgası 
yoğun ve sert vuruşlarla canlandırılır; 
kontrbasların ritm dışı sivri darbeleri 
duyulur. Verona Prensinin belirişi ve 
kavgayı ayırması trombon, ophikleid 
(kalın sesli yılan kıvrımlı bakır üfleme 
çalgı) ve kornoların görkemli resitatifi 
ile duyurulur; resitatif La minörde 
tekrarlanır ve kromatik gelişimlerle Si 
majör tonda doruğa ulaşır. Fugato 
ufak motifler şeklinde baslarda 
kaybolurken kavgacıların bu ayrılışa 
kızmalarını, homurdanmalarını 
simgeler. 
"Birinci Prolog -Küçük koro
Mezzosopranonun aryası. Tenor solo 
ve koro için Scherzino": Orta h ızda 
(Moderato) giren ve bas, tenor ve 
altolardan oluşan 1 3  kişi l ik koro, 
' Içten içe süren düşmanl ık' sözleriyle 
başlayan resitatifi ile, eski tiyatro 
geleneğindeki anlatıcı göreviyle 
olayları s ıralar; 'Romeo da orada' 
sözleriyle giren kontraltonun zarif 

şarkısında ise ilk kez aşıkların adı 
geçer, Jülyet özellikle vurgulanır. Bu 
vokal kısımlar orkestranın ara 
müzikleriyle kesilir; buralarda balo 
sahnesin in ve Capulet'lerin dönüşte 
mırıldandıkları 6/S'I ik melodinin 
parçacıkları yankılanır gibi olur. Daha 
sonra da Romeo'nun arkadaşı 
Mercutio kimliğindeki tenorun solosu 
ve koro, küçük bir Scherzo 
(Scherzino) ile felaketin gel işini, 
aşıkların ölümünü, düşman ailelerin 
barışmasını anlatır. "Mab! Rüyalar 
ülkesinin parlak perisi" sözleriyle 
başlayan bu Scherzino'da da eserin 
büyük orkestral Scherzo'sunun -
Kraliçe Mab' in- fragmanları pizzicato 
viyolonsellerin canlı koşmaları, flüt ve 
pikoloların vokal cümleler arasındaki 
dansları ve koronun nefessizmişçesine 
yankıları i le sezdirilir; Mezzosoprano 
sesin iki kuple ile duyurduğu "l ik aşkın 
neşeleri" güzel bir etki yaratır. Arka 
plandan Jülyet'in matem müziği teması 
da karışır. Bu büyülü "Minyatür 
Oratoryo" sona ererken "Dramatik 
Senfoni" başlar. 
2. "Romeo yalnız. Hüzün. Balonun ve 
müziğin uzaktan gelen sesi. 
Capulet'lerdeki büyük eğlence. 
Andante ve Allegro-Yalnız orkestra": 
Romeo'nun yalnızlığı birinci 
kemanların duygulu ezgisiyle, ağır 
tempoda, melankolik ve belirgin 
(Andante malinconico e sostenuto) 
şekilde dile getirilir; herbir nota 
değerini koruyarak ustaca armonize 
edil ir. Yine uzun ve duygulu b ir 
melodi belirir, geniş ve dalgalanan bas 
partisi eşliğinde tahta üfleme 
çalgılarda yansır. Birden neşeli 
(AIIegro) tempoda trampetlerle 
hafifçe balonun sesi gelir. Ancak 
Romeo'nun aklı başka yerde gibidir; 
çünkü solo obua inanılmaz 
güzell ikteki ağırca ve duygulu 
(Larghetto espressivo) melodisiyle 
baloyu bastırır. Sonunda balo 
salonuna giri l ir, Romeo'nun ezgisi de 
bu neşeli (AIIegro) tempodaki balo 
havasına katı l ır ve 'iki temanın tekrar 
birleşimi' geniş tutulmuş Coda'yı 
kaplarken Berlioz'un orkestrasyon 
ustalığın ın  parlak örneklerinden birini 
sergi ler . . .  
3. "Capulet'lerin sessiz ve terkedilmiş 
bahçesi. Eğlenceden çıkan genç 
Capulet'ler balo müziğini mınidanarak 



geçer -Koro ve orkestra- Jülyet 
balkanda ve Romeo gölgede saklı. 
Adagio -Yalnız orkestra": Aşk Sahnesi 
adıyla ün lü bu Adagio'yu hatıralarında 
en çok beğendiği bestesi olarak 
tanımlayan Berlioz bu bölümü, bazı 
belirli konser salonların ın anlayışsız 
kişileri önünde bir daha 
çaldırmamalıyım, derken şu anısını 
anlatıyor: "Bu bölümü Hannaver'de 
yönetirken birden elbisemin ucunun 
çekildiğini hissettim ve arkama 
döndüm. Bunu yapan şef kürsüsü 
yakınındaki müzikçiydi ;  frakımın 
eteğini  öpüyordu . . .  " Bu bölümde 
önce zarif ve neşeli (AIIegretto) 
tempoda sakin gece sezdiri l ir; 
ağırlaşan Adagio tempoda 
Capulet'lerin boş bahçesi vurgulanır. 
Burada sakin, ince armonilerle yaylı 
çalgılar, flüt ve klarnet geceyi 
resimler. Uzaktan gelen seslerden 
sonra şenlik sona ermiştir. Erkek 
seslerinden oluşan iki ayrı koro -
sahnenin arkasından- güçlenir, balo 
ezgilerin in parçacıkları işitil i r, sonra 
giderek sessizleşir. Jü lyet balkonda, 
Romeo ağaçların karanlığında 
durmaktadır. Orkestranın tutkuyla 
yansıttığı Aşk Sahnesi başlar; 
Shakespeare'in balkondaki aşk 
diyalogu burada parlak ve etki l i  çalgı 
müziği i le belirginleşir: Hayranl ık, 
özlem, heyacanl ı  arzular, aşırılık gibi 
duygular notalara dönüşür. Bu tutkulu 
düette Romeo viyola ve 
viyolonsellerin unison anlatımıyla, 
Jü lyet ise obua, flüt ve klarnede 
temsil edil ir. Bas yaylı çalgılar iki kez, 
eşit ve sakin şekilde aşk temasını 
duyurur ve etkili pasajlarla sorgular. 
Bunu heyecanl ı  ve hızlı (AIIegro 
agitato) bölme izler: ısrarlı, tutkulu, 
olağanüstü duygu yoğun luklu bu 
bölme, ton değişimi i le sakin, ağır 
(Adagio) kısma geçer. Bu anda aşk 
şarkısı güçlenir, fırtına gibi eser, ancak 
zarif heyecan yükselişleriyle, gecenin 
sessizliğinde bir vedaya dönüşür. 
4. "Kraliçe Mab, ya da Rüyaların 
Perisi. Scherzo -Yalnız orkestra": Bu 
bölüm, senfoni formu içinde ağır 
bölümden sonra gelen bir Scherzo 
yapısındadır. Hafif dokulu, ancak 
parlak ve çok hızlı (Prestissimo) 
tempoda ve çok hafif (pianissimo) 
sesli, pek ara vermeden yorumlanan 
bu orkestra müziği bizi aşıklardan, 
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Verona'dan uzaklara götürür gibidir. 
Ancak yine de, Mercutio'nun anlattığı, 
"Geceden geceye, uyuyan aşıkların 
beyinlerinde koşturan ve onlara aşk 
rüyaları gördüren" kraliçe olarak 
tanımlanan Mab' in  eğlenceli öyküsü 
Berlioz'u ilgilendirmiş; ona, parlaklıkta 
ve çalgı tekniğinde Mendelssohn'un 
"Yaz Gecesi Rüyası" sahnelerini de 
aşan bu Scherzo esin in i  vermiştir. 
Scherzo kısa ve gizemli bir girişle 
başlar. Sonra ana tema 3/S' I ik ölçüde, 
fırtına hızıyla (prestissimo) sunulur ve 
değişkenlikle tekrarlanır. Daha az hızlı 
(AIIegretto) tempodaki Trio kısmında 
da, flüt ve I ngiliz kornosunun sunduğu 
biraz hantal kalan temada bile 
viyolanın büyülü çıkışı ve kemanın 
armonik sesleri, asılı bir çiğ damlacığı 
gibi müziği süsler. Scherzo yeni b ir 
virtüoz pasajla geri döner: Kraliçe 
Mab'in "boş ceviz kabuğundan 
arabası" tanımlanırken, bas davulun 
ender duyulan derin vuruşları 
eşliğinde kornoya, atmosferi aniden 
değiştirme olanağı sağlanır. Bas 
klarnetin pes ve arpın tiz sesleri, antik 
zil lerin çan benzeri tınılan daha da 
büyülü bir hava oluştururken arka 
planda korno ve fagotların 
öyküde,"uyuyakalan erkeklerin burnu 
dibindeki" horultuyu canlandırmaları 
bu hayal dünyasını destekler. Bu oyun 
türlü uzatmalar, aralıklar, ani 
susuşlarla sürerek sona ulaşır: Şakacı 
peri kaybolmuştur. 
"Jülyet'in cenaze alayı -Koro ve 
orkestra- Fugato Marş -Orkestra ve 
koro değişkenliği ile": Olayların 
gelişmesini, Peder Larenzo'nun 
aşıkları gizlice evlendirmesini, 
Tybalt'ın ölümünü, Rameo'nun 
sürgüne gitmesini , Jü lyet' in uyku 
iksiriyle baygın düşmesini Berlioz 
d ikkate almamış, bunları işlememiştir. 
Sakin havada giren ve Jülyet' in Cenaze 
Alayı başlığını taşıyan bölüm, zarif ve 
l ir ik orkestra fugato'suyla gelişerek 
ölümden yakınmayı duyurur. 
Capulet'lerin korosu başlangıçta 
yalnızca monoton yakınışlarla, sonra 
da "Ey yas, seçilmiş çiçeklerini serp" 
sözleriyle orkestraya katı ldıktan 
sonra -Mi minörden Mi majöre 
geçerek- törensel ve hüzünlü havayı 
"Andante non troppo Lento" 
tempoda yansıtır; orkestrada ölüm 
çanları duyulur. 

"Romeo Capulet'lerin mezarında. 
Jü lyet'in uyanışı -Yalnız orkestra": 
Berlioz burada mezarlıktaki sahneyi 
işlerken, Rameo'nun girişini ve büyük 
düş kırıklığını ,  kendisini öldürmesini 
heyecanlı hızda ve ümitsiz (AI Iegro 
agitata e disperato) tempoda, 
Jü lyet'in çok geç uyanışın ı  ve aşıkların 
ölümde birleşmesini canlı ve çok 
tutkulu (AIIegro vivace ed 
appassionato assai) tempoda 
orkestrayla anlatır, insan sesini 
kul lanmaz. Orkestrayı sınırlarına 
kadar zorlayarak dramatik şekilde 
olayları canlandırır. Ciddi akarlar 
eşliğinde, çok geniş tutulmuş şekilde 
I ngiliz kornosu, dört fagot ve bir 
korno unison olarak Rameo'nun 
sevgil isini ölü sanarak zehri içmesini 
yansıtır; ancak Romeo ölmeden Jülyet 
uyanacaktır. Kırı lmış yansıyan klarnet 
solosu Aşk Sahnesi'ni anımsatırken, 
bir viyolonsel çizgisi yaşam için 
çabalar: Bu, 'Hezeyanlı Neşe' sahnesi 
aşıkların sonuncu 'tekrar 
birleşme'sidir. Kornetlerin çığlığı ve 
bitmek tükenmek bi lmeyen aşırı 
sinirl i armoniler çöküşü, mahvoluşu 
ilan eder. Sonda duyulan iki sert 
darbe ise Jülyet' in kendini öldürüşünü 
simgeler . . .  
S .  "Final - Kalabalığın mezarlığa 
koşuşması - Capulet ve 
Montague'lerin mezarl ıkta çatışması -
Rahip Laurence'in ölçülü söylevi ve 
aryası - Barışma yemini": Bu 
trajedinin sonunda ise bu kez koro 
geniş, uzun bir final anlatımına katılır 
ve eser bir kantat havasına bürünür. 
Kalabal ık mezarlığa yönelmiş, Capulet 
ve Montague'ler düşmanca bir tavır  
takınmıştır: Eski savaş tekrar 
başlamak üzeredir (AIIegro
Andantino). O anda Rahip Laurence 
girer, solo bas partisiyle bu acı 
ölümlerin artık son kurbanlar olması 
gerektiğin i  Mi  bemol majör tondaki 
aryasıyla, tatl ı (suave) tarzda anlatır 
(Air-Larghetto sostenuto). Savaş 
motifin in bir ara duyulup 
kaybolmasından sonra, taraflar barışa 
yönelir ve barış yemini ederler. 
Op. l 7  Dramatik Senfoni opera 
tarzında bir koro partisiyle görkeml i  
ve ağırca (Andante maestoso) 
tempoda sona erer. (Süre 90') 
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CEM MANSUR, şef coııduccor 

CATHERINE WYN-ROGERS, mezzosoprano 

Georges Bizet ( 1 83 8- 1 8 75)  

L'Arlesienne Süitleri'nden S Bölüm 5 Excerprs from l'Arlesieııne Suires 
Prelude: A llegra cleciso-A ndcmtinn • Menuer: A llegra giacaso • Adagierro 

Pasroral :  A nclante sosten!IIO cwai • Farandole: A llegro cleciso 

Hector Berlioz ( 1 803- 1 869) 

Les Nu i rs d 'Ere, Op.7 (Yaz Geceleri) 
(Mezzosoprano ve Orkestra için For Mezzosoprano and Orchesrra) 
1 .  Vii lanelle (Köy Şarkısı) • 2. Le specrre de la rose (Gülün Hayaleti) 

3. Sur les lagunes (Lagünler Üzerinde) • 4. L'absence (Ayrı lık) 
5. Au cimer iere (Mezarlıkta) • 6.  L' i le i nconnue (Bil inmeyen Ada) 

Ara I n rermission 

Nikolai Rimski-Korsakof/ Nicolai Rimsky-Korsakov ( 1 844- 1 908) 

Şehrazad Senfonik Süiti, Op.35 Scheherazade Symphonic Suire, Op. 3 5  
1 .  Giriş - Deniz ve Sindbad'ın gemisi Jnrroducrion - The sea and Siııdbad's ship 

Lar go e maestoso-A 1/egro non troppo 

2. Prens Kalender'in öyküsü The rale of rhe Calender Prince 
Lento. A nclantino-AIIegro mo/to 

Genç prens ve prenses The young prince and princess 
A ncianti no quasi allegretto 

Bagdat'ta şenlik - Deniz - Geminin, üzerinde tunç bir savaşçı bulunan 
kayalık önünde parçalanması - Fina! 

Fesrival ar Baghdad - The sea - The ship goes ro pieces on a rock surmounred 
by a bronz warrior - Conclusion 

A llegro mo/to frenetico 

1 8.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hal l ,  7 .00 pm 

CEM MANSUR 

• Istanbul'da doğan Cem Mansur, 
Londra'da müzik eğitimi gördüğü City 
University ( 1 980) ile Guildhall Müzik 
ve D rama Okulu'ndan ( 1 98 1 )  mezun 
oldu. Ricordi Şefl ik  Ödülü'nü aldıktan 
sonra Los Angeles Filarmoni 
Enstitüsü'nde Leonard Bernstein ile 
çalıştı. 1 98 1 -89 arasında Istanbul 
Devlet Operası ve Balesi'nde şefl ik 
yaptı. Londra'da i lk kez 1 98S'de 
Ingiliz Oda Orkestrası'nı başarıyla 
yönetti, ertesi yıl da Elgar'ın bitmemiş 
operası The Spanish Lady'nin i lk 
seslendiri lmesini gerçekleştirdi. 
Hollanda, Fransa, !talya, Çek 
Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya, 
Macaristan'daki orkestra ve opera 
topluluklarıyla çalıştı, ayrıca Rusya'da 
Kirov Operası'nda konuk şefl ik yaptı. 
I ngiliz Oda Orkestrası, Kraliyet 
Filarmoni, George Enescu Filarmoni 
(Bükreş), Prag Ulusal Tiyatrosu, 
London Mozart Players gibi 
topluluklada çalışan Cem Mansur, 
Macar Devlet Orkestrası'yla kayıt 
yaptı. Midori, Moura Lympany, Mayumi 
Fujikawa, Dimitri Alexeev, Barry 
Douglas, Mikhail Rudy, Julian Lloyd
Weber, Galina Gorchakova, Dimitris 
Sgouros ve Stephen Kovacevich gibi 
solistlerle konserler verdi. 1 989-96 
arasında Oxford Şehir Orkestrası'nın 
birinci şefliğini yaptı ve orkestrayı 
Viyana, Prag, Zürih, Budapeşte ve 
Istanbul turnelerinde yönetti. 1 996'da 
Oxford Şehir  Orkestrası'ndan ayrıldı 
ve orkestranın bazı üyeleriyle birl ikte 



Academy of Oxford'u kurdu. 
Londra'da Barbican ve Royal Albert 
Hall'da konserler veren Cem Mansur, 
Nancy'de Katia Kabanova'nın yeni bir 
prodüksiyonunu, Bükreş'te Purcell'in 
King Arthur'unu, Madrit'te Bach'ın 
Noel Oratoryosu ile Haendel' in 
Mesih Oratoryosu'nu yönetti. 
Meksika'ya turneler yaptı ve City of 
London Sinfonia'nın yanısıra 
Frankfurt'ta Concerto Grosso 
topluluğuyla konserler verdi; 1 997'de 
Londra'da Holland Park Opera 
Festivali'nde Evgeni Onegin' in yeni bir 
yapımını yönetti . 

• Born i n  Istanbul, Cem Mansur 
srudied music i n  London, graduaring 
from rhe Ciry U niversity ( 1 980) and 
rhe Guildhall School of M usic and 
Drama ( 1 98 ı ). He was awarded rhe 
R icordi Conducring Prize and larer 
srudied ar rhe Los Angeles 
Philharmonic Insrirure wirh Leonard 
Bernsrein .  From ı 9 8 1  ro ı 989 he was 
conducror of rhe İs ranbul Srare Opera 
and Baller, and i n  ı 985 he made a 
successful London debur wirh  rhe 
E nglish Chamber Orchesrra. The 
fallawing year he conducred rhe fırsr 
performance of Elgar's unfın ished opera 
The Spanish Lady. He worked wirh 
orchesrras and opera companies i n  
Holland, France, Iraly, rhe Czech 
Republic, Romania, Slovenia, H ungary 
and Russia where he appeared as guesr 
conducror wirh rhe Kirov Opera. 
Cem Mansur's work i ncludes 
engagemenrs wirh  rhe E ng lish 
Chamber Orchesrra, rhe Royal 
Philharmonic, The Georges E nescu 
Philharmonic of B ucharesr, rhe 
National Thearre in Prague, rhe 
London Mozart Players and he has 
recorded wirh  rhe H u ngarian Srare 
Orchesrra. He has appeared wirh  many 
disr inguished soloisrs i ncluding 
Midori, Moura Lympany, Mayumi 
Fu j ikawa, Dmirr i  Alexeev, Barry 
Douglas, M ikhail R udy, ] ul ian Lloyd
Weber, Gal i na Gorchakova, Dimirris 
Sgouros and Stephen Kovacevich. As 
Principal Conducror of the Ciry of 
Oxford Orchesrra from ı 989 ro ı 996, 
he !ed s uccessful concert rours ro 
Vienna, Prague, Zurich, B udapesr and 
İstanbul . In ı 996 he resigned from h is  
posirion wirh rhe Ciry of  Oxford 
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Orchesrra and founded, along wirh 
many of irs lead ing players, rhe 
Academy of Oxford. He gave concerrs 
ar rhe Barbican and rhe Royal Alberr 
Hall i n  London as well as conducring a 
new producrion of Karia Kabanova in  
Nancy, Purcell's King Arthur i n  
B ucharesr, Bach's Chrisrmas Orarorio 
and Handel's Messiah in Madrid.  He 
made concerr visirs ro Mexico and 
performed wir  h rhe Ciry of London 
Sinfonia and rhe Concerro Grosso i n  
Frankfurt. In  ı 997 he conducred a new 
producrion of Eugene Onegin  ar rhe 
Halland Park Opera Festival i n  
London. 

CATHERINE WYN-ROGERS 

• Burslu olarak Kraliyet Müzik 
Kolej i'nde Meriel St Clair ile eğitim 
gören Catherine Wyn-Rogers, Dame 
Clara Butt dahil birçok ödül kazandı. 
Öğrenimini daha sonra Ell is Keeler ile 
sürdürdü ve halen Diane Forlano ile 
çalışmaktadır. Sanatçı resitalierin in 
yanı sıra oratoryolarda söyledi; Bach 
Korosu, Kral iyet ve Huddersfıed 
Koro Dernekleri, Kraliyet Filarmoni, 
Ingiliz Oda, Bournemouth Senfoni, 
Liverpool Kraliyet Filarmoni ve 
Filarmonia orkestralarının 
konserlerine solist olarak katı ldı . 
Harry Christophers ve Sixteen, 
Trever Pinnock ve English Concert, 
Christopher Hogwood ve Academy 
of Ancient Music gibi eski çalgıları 
kullanan topluluklarla verdiği 
konserlerle ün yaptı. Bernard Haitink, 
Andrew Davis, Sir Charles 
Mackerras, Richard Hickox, Mark 
Elder ve Roger Narrington gibi 
şeflerle çalıştı. 

lskoç Operası, Galler Ulusal Operası, 
Opera North ve I ngi l iz Ulusal 
Operası'yla çalışan Wyn-Rogers, 
Sihirl i Flüt'teki üçüncü nedime rolüyle 
1 993'de ilk kez Salzburg Festivali'nde 
sahneye çıktı. Covent Garden'da ise 
üçüncü nedime, Bayan Sedley (Peter 
Grimes), birinci Norn 
(Götterdaemmerung) ve Sosostris 
(Yazortası Evliliği) gibi birçok operada 
rol aldı. Son etkinlikleri arasında 
Slatkin i le Filarmonia, Bernard Haitink 
ve Andrew Davis'in yönettiği BBC 
Senfoni, Rozdestvenski ve Hollanda 
Radyo Orkestrası, Haitink 
yönetimindeki Avrupa Birliği Gençlik 
Orkestrası'yla verdiği konserler 
sayılabilir. Rol aldığı son operalar ise 
Covent Garden'da Ren Altını (Erda), 
Siegfried, Nürnberg' in Usta Şarkıcıları 
(Magdalena) ve Jü lyüs Sezar 
(Cornelia), I ngiliz Ulusal Operası'nda 
Falstaff (Bayan Quickly), Bavyera 
Devlet Operası'nda Sosostris oldu. 
Catherine Wyn-Rogers'in yaptığı 
kayıtlar: David Hil l  yönetimindeki 
Winchester Katedral Korosu ile 
Haydn'ın Harmoniemesse, John 
Gay' in Dilencinin Operası, Harry 
Christopher ve The Sixteen ile 
Teixeira'nın Te Deum'u ve Haendel'in 
Samson, Trever Pinnock ile Mozart' ın 
Vespers'i, Roger Narrington i le 
Vaughan Williams'ın Müziğe Serenad, 
Elgar' ın Gerontius'un Düşü ve 
Graham Johnson ile Schubert dizisi. 

• Catherine Wyn-Rogers was a 
Foundation Scholar ar rhe Royal 
College of Music, studying wir h Meriel 
Sr Clair and gain ing several prizes 
including rhe Dame Clara B urr award. 
She conrinued her studies wirh Ellis 
Keeler and now works wirh Diane 
Forlano. She works exrensively in 
reciral and orarorio, appearing wirh rhe 
Bach Choir, rhe Royal Choral and 
H uddersfıed Choral Socieries, rhe Royal 
Philharmonic, English Chamber, 
Bournemourh Symphony, Royal 
Liverpool Phi lharmonic and 
Philharmonia. She is renowned for her 
performances wirh rhe period 
insrrumenr orchesrras, i ncluding The 
Sixreen under Harry Chrisrophers, rhe 
English Concerr under Trevur Pinnock, 
and rhe Academy of Ancienr Music 
under Chrisropher Hogwood. She has 
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worked wirh Bernard Hairink, Andrew dışında 1 2  ülkeden 1 20 seçkin Week and the International Anarolian 
Davis, Sir Charles Mackerras, R ichard sanatçının yer aldığı Bilkent Senfoni Music Festival. Irs a im i s  ro bring a 
H ickox, Mark Elder and Roger Orkestrası bu özellikleriyle w ide range of activities ro large 
Norringron. Türkiye'n in ilk özel, akademik ve audiences through concerrs and 
She appears regularly on the opera srage uluslararası sanat topluluğudur. recordi ngs. The orchesrra hopes ro 
and has worked wirh Scorrish Opera, Kuruluşunda Sinfonietta tanımına spread the appreciation of music at the 
Welsh National Opera, Opera North uygun bir topluluk olarak çalışmaya national !eve! through concerr tours 
and the English National Opera. In  başlayan orkestra, yapısında b ir  and collaborate wirh national and 
1 993 she made her debut ar the Akademik Oda Orkestrası ve bir i nternational i nsritutions organizations. 
Salzburg Festival as the Third Lady in Yaylı Çalgılar Topluluğu'nu da 
Die Zauberflöre. Her appearances at the içermektedir. Her yıl yüzü aşkın 

Bizet: L'Arlesienne 
Royal Opera House, Covent Garden, konser veren topluluk, her dört 
include Third L1.dy, Mrs. Sedley (Peter oluşumda, bugüne değin pekçok Tüm eserleri, ölmeden önce 
Grimes), Firsr Norn etkinl ikte bulunmuş, konserleri sahnelenen Carmen operasının 
(Götterdaemmerung) and Sosostris televizyon, radyo kayıtları ve gölgesinde kalan Fransız besteci 
(The Midsummer Marriage). Recent yayınladığı CD'Ierle kısa zamanda Georges Bizet, 1 1 opera ve b iri, 1 7  
engagements have i ncluded appearances seçkinleşmiştir. yaşında yazmış olduğu senfoni olan 
wirh the Philharmonia under Slatkin ,  Akademik Konserler Dizisi, Türk altı orkestra eseri bestelemiştir. 
the BBC Symphony under Bernard Bestecileri Haftası, Uluslararası Bunlar arasında yer alan L'Arlesienne 
Hairink and Andrew Davis, the Anadolu Müzik Festivali gibi özgün (Arl'lı kız) adl ı  eserini de, ünlü yazar 
Nerherlands Radio Orchestra under temalardaki konser ve kayıt Alphonse Daudet'nin aynı adı taşıyan 
Rozhdesrvensky and the European dizileriyle, sanat yaşamına kalıcı ve öyküsü tiyatroya uygulanırken sahne 
Union Yourh Orchesrra under Hairink. geniş boyutlu etkinl ikler getirmek, müziği olarak yazmıştır. l ik  kez 1 
She rerurned ro Covent Garden for Erda yurt içindeki turne konserleriyle Ekim 1 872'de Paris Vaudvi lle 
(Das R heingold), Siegfried, Magdalena nitelikli müzik beğenisini Tiyatrosu'nda oynanan eserde 
(Die Meisrersinger von Nürnberg) and yaygınlaştırmak; yurtdışında Arles'da oturan bir kadına aşık olan 
Cornel ia (Giulio Cesare); Misrress uluslararası etkinl iklerde bulunmak ve genç köylü Frederi'n in acı kaderi 
Quickly (Falsraff) for Engl ish National bu tür etkin l ikleri düzenleyen kurum canlandırı l ır. Arles'li güzel kadın ın 
Opera and her debur ar the Bavarian ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kötü yola saptığın ı  öğrenen köylü, 
Stare Opera as Sososrris. fakülte eğitimine akademik çocukluk arkadaşı Vivette ile 
Catherine Wyn-Rogers' record ings kadrolaşmada kaynak sağlamak nişanlanır; ancak eski tutkusunu 
i nclude Haydn's Harmoniemesse wirh orkestranın temel i lkeleri arasındadır. yenemez ve pencereden atlayarak 
Winchesrer Cathedral Choir under hayatına son verir. 
David Hil l ,  John Gay's Beggar's Opera, • The Bi lkent Symphony Orchestra Bizet, 27 bölümden oluşan sahne 
Teixeira's Te Deum and Handel's was established i n  1 993 under the müziğinden daha sonra dördünü 
Samson wirh The Sixreen under Harry leadership of Prof. Ers in Onay, as an seçerek orkestrasyonunu yapmış ve 
Chrisrophers, Mozarr's Vespers wirh original arrisric project developed by bir süit haline getirilmiştir. Tiyatro 
Trevor Pinnock, Vaughan Wil liams B i lkent University, Faculty of Music müziği olarak i lgi görmeyen müziğin 
Serenade ro Music with Roger and Performi ng Arrs. The orchestra i s  i lk kez 1 O Kasım 1 872' de yorumlanan 
Norringron, Elgar's The Dream of composed of experienced musicians i n  b u  süiti o kadar sevilmişti ki, 
Gerontius and she has joined Graham the faculry from various countries as bestecinin ölümünden sonra arkadaşı 
Johnson's complete Schuberr Edirion. well as Turkish and foreign young Ernest Giraud yine dört parçayı 

arrisrs, who cont inue rheir studies at derleyerek ikinci bir süit düzenledi. 
BILKENT SENFONI ORKESTRASI Masters and Docrorare levels at the Günümüzde bazen bu her iki süitten 

BİLKENT SYMPHONY ORCHESTRA 
faculty. B i lkent Symphony Orchestra bölümler alınarak da L'Arlesienne 
consists of 1 20 professional arrists from yorumlanmakta, Bizet'nin Galya 

• Bilkent Senfoni Orkestrası, Bilkent 1 2  different countries and is the fırsr zarifliğini ve hafifl iğini, canl ı  ritmini 
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları privare, academic and i nternational havalı ve güzel tın ı l ı  orkestrasyonla 
Fakültesi'nin özgün bir sanat projesi arristic ensemble in Turkey. Starred as popüler olan ezgileri sergileyen 
olarak Prof. Ersin Onay öncülüğünde a Sinfonietta, the orchestra now müziği daha çok beğeniyle 
1 993'de kuruldu. Orkestra, fakültenin i ncludes an Academic Chamber dinlenilmektedir. Bizet 
aynı zamanda öğretim kadrosunda Orchestra and an Ensemble of String orkestrasyonda şu çalgıları 
yer alan çeşitli ü lkelerden deneyimli Insrruments. W ith over of 1 00 concerrs kullanmıştır: iki flüt, i ki obua, I ngiliz 
müzisyenler ile fakülte bünyesinde a year i t  has d isringuised i rself through kornosu, iki klarnet, iki fagot, alto 
Master ve Sanatta Yeterl ik (doktora) the television and radio broadcasts as saksafon, dört korno, iki trompet, i ki 
düzeyinde akademik çalışmalarını well as CD recordi ngs. kornet, üç trompon, timpani, 
sürdüren Türk ve yabancı genç The Orchesrra organizes an Academic trampet, arp ya da piyano ve yaylı 
sanatçı lardan oluşmaktadır. Türkiye Concerr Series, Turkish Compasers çalgı lar. 



l i k  bölüm Prelüd, 1 .  Süitin i lk 
parçasıdır. 4/4' 1ük ölçüde, kararlı ve 
neşeli (AIIegro deciso) tempoda, 
Fransa'nın Provence bölgesine ait bir 
1 8. yüzyıl ezgisi olan Marcho de Rei 
(Kral ın Marşı) enerj ik  bir marş 
havasında tahta üflemeler, korno ve 
kemanlar tarafından duyurulur. 
T ekrarda ise tahta üflemeler ve 
klarnet armoniyi belirlerken tema 
varyasyonlada işlenir; sonra da tüm 
orkestra tarafından fortissimo 
doruga ulaştırı ldıktan sonra hafifçe 
söner. Bunu izleyen agırca (Andante) 
bölme lntermezzo'da ise klarnetin 
ilginç eşligi izlenir. Bu bölme 
tiyatroda, Frederi 'n in geri zekalı 
kardeşin i  canlandırır. Bölüm tahta ve 
madeni çalgılar eşligindeki sürdin l i  
kemanların zarif ezgisiyle sona erer . . .  
2. Bölüm, 1 .  Süitin ikinci parçası, 
3/4' 1ük ölçüde neşeli ve oynak 
(AI Iegro giocoso) tempoda bir 
Menüettir. Bu "Minuetto" 
L'Arlesienne sahne müziginde, ikinci 
ve üçüncü perdeleri ayıran bir 
l ntermezzo (Ara Müzigi) olarak yer 
al ır. Bu canl ı  Minuetto, klarnet ve 
saksofonun duyurdugu ezgi ve 
eşlikteki arabesk biçimi eşlikle ilgi 
çeker. Minuetto'nun Trio bölmesinde 
ise bir gayda (tulum) benzetimi, 
bölgenin özell igini yansıtır . . .  3 .  
Bölüm 3/4' 1ük ölçüde, hafif b ir  
Adagio (Adagietto) temposundaki 
zarif bir romanstır; sürdinl i  yaylı 
çalgılar tarafından duygulu biçimde 
seslendiri l ir. Bu bölüm de, 1 .  Süitin 
üçüncü parçasıdır  . . .  4. Bölüm, 2. 
Süitin ilk parçası olan Pastorale'dir. 
Sahne müziginde ikinci perdede 
Frederi'n in  yaşadıgı yerlerin pastoral 
bir anlatımıdır. 4/4' 1ük ölçüdeki i lk 
tema, güçlü vuruşlarla parlayan 
güneşi canland ırır; ikinci tema ise 
3/4' 1ük ölçüde, daha zarif 
anlatımdadır . . .  S. Bölüm, neşeli ve 
kararlı (AIIegro deciso) tempoda, 
2/4'1ük ölçüde bir halk dansını, 
Farandole'u yansıtır. Farandole güney 
Fransa'da Provence bölgesinde çok 
sevilen, üç delikli flüt (Galoubet) ve 
trampet eşliginde sokaklarda 
oynanan bir danstır. Bölüm birinci 
süitin başındaki marş i le girer. Marş 
sönerken uzaktan trampet ile 
duyurulan Farandole ritmi giderek 
güçlenir; d iger çalgıların da katı l ımıyla 

74 
yükselir, sonra yeniden beliren marş 
ile b irleşerek sonsuz bir tutkuyla 
sona erer. (Toplam süre 20') 

Berlioz: Yaz Geceleri 

Alman şair Heinrich Heine'nin "Bir 
uçurum kenarındaki orman gibi" 
saçlarını tanımladıgı, vahşi ve 
yürekten gülen, ancak "konuşma tonu 
zayıf ve ince" diye tarif ettigi Fransız 
besteci Hector Berlioz'u Wagner 
"soguk ve yaklaşılmaz" bulurken, 
Clara Schumann "sakin, dik saçlı, 
gözlerin i  hep yerde tutan, yere bakan, 
soguk ve antipatik" diye tanımlamıştı. 
Meyerbeer ondan "Yetenekli olma 
şansına sahip, ancak herşeyden önce 
şanslı olma yetenegi var" diye söz 
etmiş; Bizet I Sl i 'deki bir 
mektubunda "Dahi, ancak yeteneksiz 
oldugu için asla anlaşılamadı" diye 
yazmıştı. Berlioz'un "Müzikte tek bir 
Tanrı var: Bach . . .  Mendelssohn ise 
onun havarisi" diye övdügü 
Mendelssohn ise annesine yazdıgı 
mektupta ondan, "Beni hasta ediyor; 
Çünkü o kadar kültürlü, rabıtalı bir 
insan olmasına karşın o kadar kötü 
besteliyor" diye yakınıyordu. 
Orkestra şefi Anton Seidl ise, 
Berlioz'un şefl iginden korkuyla söz 
ediyordu: " Provalara getirdigi 
eserlerdeki geniş teknik bilgisinden 
başka, her ses, her akor, efekt, 
sonorite güzelligi için çok duyarlı bir 
kulagı vardı; büyülü gücüyle batonu 
altındaki tüm müzikçileri etkiliyor, 
dev kontrastiada dolu müzigini bazen 
havaya sıçrayarak, bazen kürsünün 
altına girerek yönetiyor; en 
"cantilena" ve tatlı pasajlardan en 

şiddetli davul vuruşlarına kadar sanki 
şeytani bir güçle sahneye hakim 
oluyor, onun pençelerinden 
kurtulunca seviniyorduk . . .  " 
Berlioz her yıl, kendi eserlerinden 
oluşan birkaç konser veriyordu. 
Paris'te düzenledigi bu konseriere 
vokal ve enstrümantal solistleri de 
alıyor; Beethoven, Weber, Spontini 
ve Liszt gibi bestecilere de yer 
veriyordu. Onun 1 832-42 yılları 
arasında en az konser yönettigi yıl da, 
1 84 1  oldu. O yıl tek bir konser 
yönetti ve 1 840'da başladıgı "Les 
nuits d'eu!" (Yaz Geceleri) adlı altı 
şarkı l ık dizisini tamamladı. Bu şarkıları 
1 830'daki Hernani kavgasında ön 
saflarda yer alan ressam Theophile 
Gautier'nin ( 1 8 1  1 -72), o tarihten 
sonra edebiyata, roman ve şi ire 
yönelmesinden sonra yazdıgı 
eserlerden seçmişti. Gautier 1 833 'de, 
Berlioz'un Harriet Smithson ile 
evlendigi yıl yazdıgı nazım efsanesi 
Albertus ile, kendini bir kadın ugruna 
mahveden genç bir ressamın 
öyküsüyle gençlerin, küçük bir 
çevrenin hayranlıgını kazanmıştı. 
Berlioz pekçok şarkı yazmış olmasına 
ve 1 829'da besteledigi "Eiegie en 
Prose"u (Nesir Eleji, Op.2 No.9) en 
çok begendigi şarkısı oldugunu 
belirtmesine karşın, Yaz Geceleri ayrı 
bir önem kazandı. Berlioz'un hiçbir 
zaman bir dizi şeklinde 
seslendirmedigi ve her biri ayrı bir 
ses için (mezzosoprano, tenor, 
kontralto, bariton) yazdıgı bu altı 
şarkı, hissediş ve duygusal denge 
yönünden bir bütün olarak onun kırkı 
aşkın sayıdaki şarkısını gölgede 
bırakmıştır. Berlioz daha sonra, 1 855-
56 yıllarında, iki kez Weimar'a Liszt'i 
ziyarete gittigi yıl larda bu şarkıların 
orkestrasyonunu yaptı: Kendi 
deyimiyle "Müzikte enstrümantasyon, 
resimde renklere eş degerdedir" 
sözüne uygun olarak, piyano eşl igi 
yerine kendine özgü biçimde -
dördüncü şarkı Absence dışında
digerlerin i  orkestraya uyguladı. 
Dördüncü şarkı Absence'ı, Fransız
lspanyol karışımı şarkıcı Marie Recio 
için 1 843'de çıktıgı Almanya 
turnesinde düzenlemişti. Bu şarkı 
böylece ilk kez Dresden'de 
seslendirildi. Marie Recio bir bakıma 
Berlioz'a aşıktı; Berlioz ise ona nazik 



davranıyor, ancak takibinden ustaca 
kaçıyordu; bu i l işki 20 yıl daha sürdü. 
Berlioz iki eve birden bakıyordu ve 
1 8S4'de Harriet Smithson öldükten 
yedi ay sonra Marie Recio ile evlendi; 
eşinin ölümünden sonra da onun 
lspanyol annesi, Berlioz'u son 
günlerinde hiç yalnız bırakmadı. 
Berlioz şarkıların orkestrasyonunu 
yaparken de ikisinin tonalitesini 
değiştirmişti: Re majör'deki "Le 
Spectre de la rose"u (Gülün Hayaleti) 
Si bemol majör'e, Sol minör'deki 
"Sur les Lagunes"ü (Lagünler 
Üzerinde) Fa minör'e uygulamış, 
ayrıca bu dizide hem stil, hem de ses 
açıklığı yönünden değişik şarkıcılar 
kullanılmasına yol açmıştı. Ancak 
günümüzde, çoğunlukla ekonomik 
nedenlerden tek bir sesin, genellikle 
mezzosopranonun yorumladığı eser, 
böylece başka tonalitelerde uygulanır. 
Bu konsere solist olarak katılan 
Catherine Wyn-Rogers de 1 .  Şarkıyı 
Fa Majör, 2. Si Majör, 3. Do minör, 4. 
Mi bemol majör, S. Si bemol majör, 6. 
Re majör tonlarda yorumlayacak. Bu 
şekilde 1 9. yüzyıl ortalarında alışılmış 
bir tarz olan, birkaç şarkıcının aynı 
konserde yer alması, günümüz 
koşullarına uygun olarak değişmiştir. 
Yaz Geceleri'nin altı şarkısı 
birbirinden bağımsız parçalar 
olmasına karşın, benzer içerik taşır. 
Ana tema romantik bir aşktır ve bu 
aşk değişik biçimlerde belirir: Birinci 
ve altıncı şarkılarda açıkkalpli ve 
dışadönük, ikinciden beşinciye kadar 
ise yoğun ve tutkuludur. Özellikle bir 
"Köy Şarkısı" olan i lk parça 
Villanelle'de sade bir ezgi yüzeysel ve 
sevimli bir eşlikle özlem duyguların ı  
yansıtır; ancak yine de ani 
modülasyonlar ve ritm değişiklikleri 
izlenir . . .  Bu dizinin en uzunlarından 
olan 2. Şarkı "Le spectre de la 
rose"da (Gülün Hayaleti) ise Berlioz'a 
özgü geniş melodik çizgide, zengin bir 
anlatımla gerçekleşir: "Sevgil in in bir 
gece önceki baloda takmış olduğu 
gülün dil iyle, imreni lecek kaderdeki 
bu çiçeğin mezarı, kralların 
kıskanacağı mermerimsi beyazlıkta, 
genç kızın göğsündedir" sözleri b iraz 
da şakacı kıvılcımlarla sergilen ir . . .  
"Sur les lagunes"de (Lagünler 
Üzerinde), Berlioz'un stil özellikleri 
bu deniz manzarasında, -tıpkı son 
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şarkı "L'ile inconnue"deki (Bi l inmeyen 
Ada) gibi- açığa kavuşur. Berlioz'un 
Harriet Smithson'dan 1 834'te doğan 
oğlu Louis denizci olmuş, Kırım 
savaşına katılmış, 1 867'de Meksika'ya 
giderken Havana'da sarı hummadan 
ölmüştü. Berlioz da, bir ara Paris'e 
gelip babasının başarılarını izleyen 
oğlunun bu deniz sevgisini kendi 
yolculuk özleminin bir yansıması 
olarak görmüştür. "Lagünler 
Üzerinde" adl ı  parçada da üç notadan 
oluşan traj ik motif sürekli aynı ton 
yüksekliğinde duyulurken armoniler, 
bas klarnetle tek başına kalmış birinin 
sakin denizde yol alırken çevresindeki 
dalgalar gibi yayı l ır. Bir resitatif 
biçimindeki sürekli yakınış (Lamento), 
parça boyunca ölümü vurgular . . .  
Genell ikle dizin in en iyi parçası 
olduğu öne sürülen 4. Şarkı Absence 
(Ayrı l ık) daha başka bir tür kederi 
anlatır; halen sağ ama uzaklarda olan 
bir sevgi l inin ayrılığını en basit müzikal 
unsurlarla canlandırır, sürekli "Geri 
dön" (Reviens) çağrıları duyulur . . .  S. 
Şarkı "Au cimetiere" (Mezarlıkta) en 
saydam, en hafif orkestrasyonla 
işlenendir. Tatlı, ancak biraz soğuk 
akorlarla, söner gibi çığlıklarla ölünün 
ardından sesleni l ir; sesteki adım adım 
ilerleyiş, eşlikteki değişen armonilerin 
sürüp gitmesi alışılmamış bir korku, 
marazi bir büyülenme oluşturur: Bu 
aşık bir meleğin iç çekişleridir . . .  
Kesin ritmi ve berrak yapısıyla 6. 
Şarkı "L'ile inconnue" (Bi l inmeyen 
Ada) bu hissi, bu sıkıcı atmosferi 
rahatlatır. Bu son şarkıyla yine dizin in 
başlangıcına dönülür: Berlioz sanki 
daha önceki şarkıların kederli, 
romantik yapısıyla şakalaşır gibidir. 
Ancak araya giren vurgulamalarda bir 
değişikl ik vardır. Müzik sonda aynı 
kaçını lmaz görüntüye yeni l ir: Aşkın 
sonsuza dek korunduğu büyülü kıyı 
orada, tam ufkun üzerindedir ve insan 
onu bulabilmek için daima yola 
çıkmaya hazır olmalıdır. Fina! 
mezürlerle müzik yavaşca sönerken 
belki de bunun yalnızca tatlı bir rüya 
olduğunu duyurur . . .  (Süre 33') 

I. Yillanelle 

Quand viendra la saison nouvelle, 
Quand auronr d isparu les froids, 
Tous !es deux nous i rons, ma belle, 
Pour cuei l l i r  le muguet aux bois. 

Sous nos pieds egrenanr !es perles 
Que ! 'on voit au matin rrembler, 
Nous i rons ecourer !es merles 
Siffler. 

Le prinremps esr venu, ma belle, 
C'  esr le mois des amanrs beni ;  
Et l'oiseau, sar inanr son aile, 
Dir des vers au rebord du nid.  
Oh, viens done, sur ce banc de mousse 
Pour parler de nos beaux amours, 
Et dis-mois de ca voix s i  douce: 
Toujours! 

Loin ,  bien loin, egaranr nos courses, 
Faisons fuir le lapin cache, 
Et le daim au mi roir des sources 
Admiranr son grand bois penche, 
Puis chex nous, rout heureux, rout aises, 
En panier enlaçanr nos doigts, 
Revenons, rapporranr des fraises 
Des bois. 

Köy Şarkısı 
Yeni mevsim geldiğinde, 
Soğuklar kaybolduğunda, 
Gideceğiz beraber, güzelim, 
Ormanda inci çiçekleri toplamaya. 
Sabah çiğin in inci taneleri 
Ayaklarımızın altında dağılırken, 
Dinlemeye gideceğiz 
Karatavukların şarkısını. 

Bahar geldi, güzelim, 
Aşıkların kutsanmış mevsimi bu; 
Ve kuş, kanadını temizlerken, 
Yuvasının kenarında şakıyor. 
Ah, gel otur, şu yosunlu sıraya 
Ve sözedelim mutlu aşkımızdan, 
Ve söyle bana o tatlı sesin le: 
Sonsuza kadar! 

Uzağa, çok uzağa gezintimizi uzatarak, 
Kaçırtalım saklanmış tavşanı, 
Ve geyik, kaynağın aynamsı yüzeyinde 
Seyrederken büyük boynuzunu; 
Mutlu ve mesut dönelim evimize, 
Parmaklarımız birbirine kenetlenmiş 
Sepetlerde yaban çilekleriyle 
Dönelim. 

Il. Le spectre de la rose 

Souleve ra paupiere close 
Qu'effleure un songe v i rg inal. 
Je suis le specrre de la rose 
Que tu pormis hier au bal. 
Tu me pris encore emperlee 
Des pleurs d'argent de l'arrosoir, 



Er parmi la fere emilee 
Tu me promenas mur le soir. 

Ô mi, qui  de ma mon fur cause, 
Sans que cu puisses le chasser, 
Toures !es nuirs mon speccre rose 
A mn chever viendra danser. 
Mais ne crains rien, je ne reclame 
Ni messe ni  De Profundis. 
Ce leger parfum esr mon ame 
Er  j 'arrive du paradis .  

Mon descin fur digne d'envie, 
Er  pour avoir un son si beau 
Plus d'un auraic donne sa vie. 
Car sur mn sein j 'a i  mon mmbeau, 
Er sur l 'albacre ou je repose 
Un poere avec un baiser 
Ecrivic :  "Ci-gic une rose 
Que mus !es rois vonc jalouser". 

Gülün Hayaleti 
Bakir b ir  düşün hafifçe okşadıgı 
Kapalı gözkapaklarını arala. 
Ben, dün baloda taktıgın 
Gülün hayaletiyim. 
Gümüş gözyaşları gibi su damlaları 
Üzerimdeyken aldın beni 
Ve pırıltıl ı şenlikte, tüm gece 
Üstünde taşıdın beni. 

Ah sen ki, ölümümün nedeni oldun: 
Olanaksız artık ondan kaçman, 
Her gece dansedecek baş ucunda 
Gül kokulu hayaletim. 
Ama korkma sakin, ne ayin, 
Ne de De Profundis istiyorum. 
Bu hafif koku ruhum benim 
Ve dogruca cennetten geliyorum. 

lmreni lecek bir kaderdi benimki; 
Bir çogu yaşamını verirdi 
Benimki kadar güzel alınyazı için. 
Mezarım gögsünün üzerinde 
Ve yattıgım mermer taş üzerine 
Öpücügüyle bir şair şöyle yazdı :  
"B ir  gül yatıyor burada 
Tüm kralların kıskanacagı". 

I I I .  Sur !es lagunes - Lamento 

Ma belle esr mone. 
]e pleurerai coujours; 
Sous la mm be elle empone 
Mon ame er mes amours. 
Dans le ciel sans m 'acrendre 
E l le s' en remurna; 
L'ange qui  l 'emmena 
Ne voulur pas me prendre. 
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Que mon son esr amer1 
Ah, sans amour s' en aller sur la mer1 

La blanche crearure 
Esr couchee au cercuei I .  

Comme dans l a  narure 
Tour me parale en deu i l !  
La  colombe oubl iee 
Pleure er songe a l 'absem; 
Mon ame pleure er sene 
Qu'elle esr deparei l lee. 
Que mon son esr amer! 
Ah, sans amour s' en aller sur la mer! 

Sur moi la nuir immense 
S'erend comme un l inceul .  
] e  chance m a,  romance 
Que le ciel encend seul .  
Ah, comme elle erair belle, 
Er  comme je l'aimais! 
]e n'aimerai jamais 
U ne fem me auram qu 'elle. 
Que mon son esr amer1 
Ah, sans amour s' en aller sur la mer! 

Lagünler Üzerinde - Ağıt 
Güzel sevgil im öldü. 
Hep aglayacagım; 
Beraberinde götürdü mezara 
Ruhumu ve tüm aşkımı. 
Beklemeden beni 
G idiverdi cennete. 
Onu alıp giden melek 
Almak istemedi beni. 
Ne acı bir alınyazım var! 
Ah, aşk olmadan denize açılmak! 

Beyaz bedeni 
Yatıyor tabutta. 
Sanki tüm doga yasta 
Gibi geliyor bana! 
Terkedilmiş güvercin 
Anımsayıp, aglıyor gidene; 
Aglıyor ruhum ve sanki 
Paramparça olmuş gibi. 
Ne acı bir al ınyazım var! 
Ah, aşk olmadan denize açılmak! 

Tıpkı bir kefen gibi 
Muazzam gece sarıyor beni. 
Sadece gökyüzünün duydugu 
Şarkımı söylüyorum. 
Ah, ne kadar güzeldi, 
Ve onu ne çok seviyordum! 
Asla sevmiyecegim 
Onun kadar hiçbir kadını. 
Ne acı bir alın yazım var! 
Ah, aşk olmadan denize açılmak! 

IV. Absence 

Reviens, reviens, ma bien-aimee1 
Com me une fleur loin du soleil 
La fleur de ma vie esr fermee 
Loin de mn sourire vermeil .  

Encre nos coeurs quelle disrance! 
Tane d' es pa ce em re n os baisers 1 
O son amer! O du re absence1 
O grands desi rs inapaises1 

Reviens, reviens, ere . . .  

D'ici la-bas que de campagnes, 
Que de vil les ec de hameaux, 
Que de vallons er de momagnes, 
A lasser le pied des chevaux' 

Reviens, reviens, ere . . .  

Ayrıl ık 
Geri dön, geri dön, canım sevgi l im! 
Güneşten uzak kalmış bir çiçek gibi 
Hayatımın çiçegi açmıyor 
Sıcak gülüşünden uzakta. 

Kalplerimiz birbirinden ne kadar 
uzak! 
Öpücüklerimiz arasında ne büyük 
boşluk! 
Ah acı kader! Ah zalim ayrı l ık! 
Ah doymamış büyük arzular! 

Geri dön, geri dön, . . .  vs. 

Buradan oraya ne çok kır var, 
Ne çok kent ve de kasaba 
Ne çok ova ve de dag, 
Atların ayagını yoracak! 

Geri dön, geri dön, . . .  vs. 

V. Au cimeriere - dair de lune 

Connaissez-vous la blanche mmbe 
Ou flocre avec un son plaimif 
L'ombre d'un iP 
Sur l'if une pale colombe, 
Trisre er seule au soleil coucham, 
Chance son chanc: 

Un air maladivemem rendre, 
A la fois charmanc er faral 
Qui vous fai r  mal 
Er qu'on voudrair mujour emendre; 
Un air comme en soupire aux cieux 
L'ange amoureux. 



On dirait que l 'ame evei l lee 
Pleure so us rerre a 1 'unisson 
De la chanson, 
Er du malheur d'ftre oubliee 
Se plainr dans un roucoulemenr 
Bien doucemenr. 

Sous les ailes de la musique 
On senr lenremenr revenir 
Un souvenir. 
U ne ombre, une forme angelique 
Passe dans un ra yon rremblanr 
En voile blanche. 

Les belles de nuir demi-doses 
Jerrenr leur parfum faible et doux 
Au tour de vous, 
Et le fantôme aux molles poses 
Murmure en vous tendane les bras: 
Tu reviendras1 

Oh jamais plus, pres de la tombe 
Je n'i rai, quand descend le soi r  
A u  manreau noir, 
Ecourer la pale colombe 
Chanter sur la poinre de I' if 
Son chant plainrifl 

Mezarlıkta - Ay lşığı 
Üzerinde bir porsuk agacının, 
l nler gibi gölgesinin salındıgı 
Beyaz mezar taşını bi l iyor musunuz? 
Porsuk agacının üzerinde beyaz bir 
güvercin, 
Batan güneşte, hüzünlü ve yalnız 
Şarkısını söylüyor: 

Marazice tatlı bir nagme, 
Sizi rahatsız edici 
Hem sevimli, hem de ugursuz 
Ama daima dinlemek isteyeceginiz; 
Aşık bir melegin göklere 
l lettigi bir nefes gibi. 

Sanki yeniden uyanmış ruh 
Şarkıyla birl ikte aglıyor 
Yerin altında, 
Ve unutulmuş olmanın acısıyla 
Tıpkı bir güvercin gibi 
Yavaşca yakınıyor. 

Müzigin kanatları üzerinde 
Bir anının yavaşca geri gelişi 
Hissedil iyor. 
Bir gölge, meleksi bir şekil 
Titrek bir ışıktan geçiyor 
Beyazlar içinde. 
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Yarı karanlık gecenin güzelleri 
Hafif ve tatlı kokularını 
Çevreye yayıyor, 
Ve hayalet yumuşak bir hareketle 
Kolların ı  uzatarak mırıldanıyor: 
Geri geleceksin! 

Ah bir daha asla, 
Akşam siyah mantosuyla inerken 
Mezarın yakınına gitmeyecegim, 
Porsuk agacının tepesinde in leyen, 
Şarkısını söyleyen solgun 
Güvercini dinlemeye! 

VI.  L'ile inconnue 

Dires, la jeune belle, 
Ou voulez-vous aller' 
L-ı voi le enfle son aile, 
La brise va souffler. 

L'aviron esr d 'ivoire, 
L-ı pavi llon de moire, 
Le gouvernail d'or fin. 
Jai pour !esr une orange, 
Pour voi le une aile d'ange, 
Pour mousse un seraphin.  

Dites, la jeune bel le, 
Ou voulez-vous aller' 
L-ı voile enfle son ai le, 
L-ı brise va souffler. 

Est-ce dans la Baltique? 
Dans la mer Pac i fique:> 
Dans 1 'lle de Java' 
Ou bi en esr-ce en Norvege, 
Cuei l l i r  la fleur de neige, 
Ou la fleur d'Angsoka:> 

Dites, la jeune belle, 
O u voulez-vous all er:> 

Menez-moi, dit la belle, 
A la rive fidele 
Ou l 'on aime toujours! 
Cetre rive, ma chere, 
On ne la cannair guere 
Au pays des amours. 

Ou voulez-vous aller' 
La brise va souffler. 

Bilinmeyen Ada 
Söyle, güzel genç, 
Nereye gitmek istersiniz? 
Yelken kanatlarını şişiriyor, 
Esinti çıkıyor. 

Kürek fildişinden, 
Bayrak ipekten, 
Dümen iyi cins altından. 
Safra yerine bir portakalım var, 
Yelken yerine bir melek kanatı, 
Miço yerine de bir serafin .  

Söyle, güzel genç, 
Nereye gitmek istersiniz? 
Yelken kanatlarını şişiriyor, 
Esinti çıkıyor. 

Baltık Denizi'ne mi?  
Pasifik Okyanusu'na mı? 
Cava adasına mı? 
Yoksa Norveç'e mi 
Kar çiçegini  toplamaya, 
Ya da Angsoka çiçegin i ?  

Söyle, güzel genç, 
Nereye gitmek istersin iz? 

Aşkın sonsuza dek sürdügü 
Bagl ı l ık sahi l ine 
Götürün beni, dedi güzel. 
O sahi l i ,  canımın içi, 
Bilen kimse yok ki 
Aşklar ü lkesinde. 

Nereye gitmek istersiniz? 
Esinti çıkıyor. 

Rimski-Korsakof Şehrazad 

2 1  Haziran günü ölümünün 90. yıl ı 
nedeniyle anı lacak olan Rus besteci 
Nikolai Rimski-Korsakofun çok 
küçük yaşta müzige yetenegi 
farkedilmiş, bir komşu bayandan aldıgı 
ilk ciddi piyano derslerine altı yaşında 
başlamıştır. Piyano çalan 60 yaşındaki 
babasının daha önce sivil vali olarak 
görev yaptıgı Yelinski'de yaşayan 
Rimski-Korsakof kendinden 22 yaş 
büyük agabeyine özenerek denizci 
olmak istemiş, 1 856'da, 1 2  yaşında, 
Petersburg Deniz Okulu'na girmiş; 
1 862'de mezun olarak denize 
açılmadan önce kentin müzik 
yaşamına katılmış, konser ve operaları 
izlemiş, piyano ögretmeni Theodore 
Canille onu Balakiref, Cui, Mussorgski 
ve Boredin ile tanıştırmıştı. I ki buçuk 
yıl denizde dolaşan Baltık Denizi, 
New York, Rio de Janeiro ve 
Akdeniz'i gören Rimski-Korsakof 
1 865'te Petersburg'a dönmüş, kendi 
tanımıyla, "bazen piyano çalan, müzik 



dinleyen amatör deniz subayı" olarak 
yaşamaya başlamış, denizde başladığı 
1 .  Senfoni'sini tamamlamıştı. Günde 
iki-üç saat resmi işleriyle ilgileniyor, 
geri kalan zamanda özellikle Balakiref 
ile vakit geçiriyor, yine amatör 
şarkıcılar için i lk şarkılarını da 
besteliyordu. 1 87 1  'de -kendi teknik 
bilgisinin yetersiz olduğunu bile bile
Petersburg Konservatuarı'na pratik 
komposizyon ve enstrümantasyon 
öğretmeni olarak atanmayı kabul etti. 
1 872'de de olağanüstü bir piyanist 
olan ve kendisini, Clara'nın Robert 
Schumann'ı etkilediği gibi, 
yönlendirecek olan Nateşa Purgold 
ile evlendi. Bu arada arkadaş olduğu 
Denizci l ik Bakanı ona, Deniz 
Bandoları müfettişl iği gibi sivil bir 
görev de bulmuştu. O yaz 3.  
Senfoni'sini de bitirmişti, ancak çeşitli 
çalgılarla teknik yönden ilgilendi ve 
uzun süre ciddi b ir eser yazmadı. 
Aralarında Sadko ( 1 894), Mozart ile 
Salieri ( 1 897), Altın Horoz ( 1 907) gibi 
eserlerinde bulunduğu I S  opera, 
senfonik süit ve çeşitli orkestra 
eserleri, koral besteler, bir piyano 
konçertosu ( 1 883), oda müzikleri, 
piyano parçaları yazan Rimski
Korsakofun en ünlü eserleri de, 
Op.74 lspanyol Kapriçyosu'ndan 
( 1 887) sonra, 1 888'de yazılan Op.35 
Şehrazad Senfonik Süiti ve Op.36 Rus 
Paskalyası Uvertürü'dür. Bu eserleri 
Boredin' in yarım bıraktığı Prens lgor 
operası üzerinde çalışırken 
tamamlamış ve otobiyografisinde 
yazdığı gibi, "Bu üç eserin, onun 
orkestrasyon alanında -Wagner'in 
etkisinden uzakta- virtüozlukta ve 
sıcak soneritede belli bir düzeye 
erişmiş bir dönemini sonra 
erdirdiğini" belirtmiştir. Gerçekten 
de bu üç eser onun en önemli son 
orkestra eserleri olarak kalmış, 
besteci son 20 yılında siparişler 
dışında bu alanda pek birşey 
yazmamıştır. 
Müzikte mil l iyetçi olmanın, teknik 
yetersizliğin bir özürü olamayacağını  
söyleyen Rimski- Korsakofun 
orkestrayı olağanüstü kullanışına 
örnek gösterilen Şehrazad Senfon ik 
Süiti'nin konusu Binbir Gece 
Masalları'ndan alınarak 1 888'de 
bestelenmiş, kendisine Sadko'da çok 
yardımı dekunacak olan sanat ve 
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müzik eleştirmeni Vladimir Stasofa 
( 1 824- 1 906) ithaf edilmiştir. Rimski
Korsakof partisyona eseriyle ilgili şu 
bilgileri eklemiş: "Sultan Şehriyar 
kadınların vefasızlığına ve sahteliğine 
i nandırılmıştır; bu nedenle de 
eşlerin in  her birini ilk geceden sonra 
öldürtmeye yemin etmiştir. Ancak 
Şehrazad, Sultan'a 1 00 1 gece boyunca 
anlattığı ilginç masallarla hayatın ı  
kurtarır. Giderek meraklanan Sultan 
bu idam hükmünü her gün geciktirir 
ve sonunda da bu kanlı plandan 
vazgeçer . . .  Şehriyar'a Şehrazad 
pekçok mucize anlatır; bunları, 
şairlerin dizelerini, halk şarkılarının 
sözlerini masal ve macerlarla 
birleştirerek gerçekleştirmiştir." 
Rimski-Korsakof ayrıca din leyicilerin 
hayal gücünü desteklemek için 
kullandığı epizodları şöyle açıklamış: 
"Şehrazad'ı bestelerken 1 00 1 Gece 
Masalları'ndan alınan ayrı, birbiriyle 
ilgisiz epizod ve tabloları 
değerlendirdim: Prens Kalender'in 
fantastik öyküsü, Prens ve Prenses, 
Bağdat Festivali ve üzerinde bronz 
savaşçı bulunan kayalıkta geminin 
parçalanışı . Birleştirici unsur olarak 
ise birinci, ikinci ve dördüncü 
bölümlerin başında ve üçüncü 
bölümün lntermezzo'sunda keman 
solo için kısa introdüksiyonlarla 
Şehrazad'ın haşin Sultan'a harika 
masallarını anlatmasını  yansıttım; 
dördüncü bölümün bitimi 
(conclusion) de aynı artistik amaçla 
yazı ld ı .  . .  Süitimde boş yere 
Leitmotifler, değişmez aynı ş i irsel 
fikirler ve kavramlar aranıyor. Buna 
karşı çoğunlukla Leitmotif gibi 
görünen şeyler yalnızca senfonik 
gelişim için kullanılan saf müzik 
malzemesi motifleridir. Bu motifler 
birbirlerin i  değiştirerek, bağlantı 
kurarak süitin her yanına yayılmış, 
işlemiştir. Bazan da değişik tarzda 
belirerek ayrı görüntü, hareket ve 
resmi canlandırır . . .  Bestelerimde çok 
belirgin bir program aramaktan 
hoşlanmadığım için sonradan (yeni 
baskıda) her bölümü tanımlayan 
Deniz ve Sindbad'ın Gemisi, 
Kalender'in Öyküsü gibi, ima eden 
başlıkları kaldırmaya yöneldim. 
Şehrazad'ı bestelerken bu imaları 
dosdoğru ifade etmiştim; ancak yavaş 
yavaş din leyicin in hayal gücünün 

benim fantezimin yol aldığı izleri 
bulması için her din leyiciye de, arzu 
ve keyfine göre daha çok zaman ve 
özel kavrama olanağı sağlamayı 
öngörmüştüm. Dinleyici benim 
parçamı "Senfonik Müzik" olarak 
beğendiği takdirde, bazı çeşitli masal 
mucizelerinin Doğu'nun masal 
alemine karşı uyandırdığı şüphe 
etkisinin kaybolması ve arka arkaya 
çalınan dört parçanın hepsinin de aynı 
tema üzerine yazıldığı fikrinin ortadan 
kalkması tüm arzumdur. Eğer öyle 
olsaydı, süitim özellikle Şehrazad 
isimini taşır mıydı? Çünkü bu isim ve 
1 00 1  Gece Masalları'ndan adlı alt 
başlık herkesin kafasında Doğu'yu ve 
masallarını hatırlatmaz; bunu yanında, 
müzikal serimdeki (exposition) belirli 
detaylar, bunun hep aynı (Şehrazad 
olması gereken) kişi tarafından haşin 
kocasını eğlendirmek için anlatılan 
tüm bu değişik masallar gerçeğini  ima 
eder". 
Temaların sık sık duyuluşunun sıkıcı 
olmamasının nedeni, öğrencileri olan 
Respighi ve Stravinski'nin hayran 
kaldığı sihirl i orkestrasyon olan bu 
renkli ve şiir dolu süitte, 1 .  Bölümün 
2/2'1 ik ölçüdeki ağır ve törensel 
(Largo e maestoso) tempodaki 
fortissimo kısa girişinde 
(l ntroduction) önce yaylı çalgılar, 
klarnetler, fagotlar, trombonlar ve 
tubanın teksesli (unison) duyurdukları 
gösterişli tema ile Sultan Şehriyar 
tanımlanır: Acımasız Sultan, 
Şehrazad'a zalim cümlesini 
söylemiştir. Şehrazad ise, 4/4'1ük 
ölçüde, ağır (Largo) tempoda ve 
duygulu (espressivo) aniatımlı keman 
solosu ile zarif biçimde, tatl ıkla onun 
gönlünü alır. Tizlerde bir kadans ile 
sona eren bu tema, gerçekten de en 
zalimleri bile yumuşatacak bir 
güzell iğe sahiptir . . .  Şehrazad 
öldürülmeden önce "Deniz ve gemici 
Sindbad"ın harika öyküsünü anlatmak 
istemektedir. Masalına denizi 
anlatarak başlar. Yaylı çalgılarda 
hafifçe yuvarlanan, sallanan bir figür; 
6/4' 1ük ölçüde, mezzoforte ve pek 
hızlı olmayan (AIIegro non troppo) 
tempoda denizi yansıtır. Bu bölmede 
Şehriyar sabırsızca cümlesini 
tekrarlar, ancak vahşi öfkesi yavaşça 
azalır, istemeyerek din lemeye 
koyulur. Şehrazad, Sindbad'ın 



öyküsüne başlar: 6/4' 1ük ölçüde 
monoton bir anlatımla ilginç masal 
sürerken Şehriyar zaman zaman eski 
yeminini hatırlamakta, Şehrazad ise 
öyküyü bırakıp onu -keman solosu 
teması ile- yumuşatmaya 
çalışmaktadır. Sonunda öfkesinin 
azaldığı, flüt tarafından tatlı (dolce) 
şekilde duyurulan Şehriyar teması i le 
anlaşılır. 
2. Bölüm geniş (Lento), ağırca 
(Andante) ve çok neşeli (AIIegro 
molto) tempolarda sürer ve Prens 
Kalender başlığını taşır. 1 00 1 Gece 
Masal ları'nda üç Kalender öyküsü 
vardır ve dilenerek dolaşan bir derviş 
olan Kalender her keresinde bir 
prense dönüşür. Rimski- Korsakof 
hangi öyküyü kullandığını 
belirtmemiştir. Bölümde önce, 
Şehrazad'ın tatlı keman solosu bel irir. 
Daha sonra fagot, masalı hımhım 
şekilde burnundan anlatan doğulu 
masaleıyı ustaca taklit ederek, 3/4' 1ük 
ölçüde, tatl ı ve duygulu (dolce ed 
espressivo) şekilde ve ağırca 
(Andante) tempoda, Kalender'in 
öyküsünü duyururken sürdinli dört 
kontrbas ona eşlik eder. Bu temayı 
önce arp eşliğinde obua, sonra 
kemanlar, en sonda da tahta 
üflemeler ve korno pizzicato yaylı 
çalgılar eşliğinde seslendirir. Birden 
ortam değişir, savaşçı bir temayı 
trombonlar, -trompetlerin ekolu 
cevabıyla- sürdinl i  olarak ilan eder; bu 
tema yine Şehriyar'ın sert temasını 
anımsatır. Ritm parlak bir marşa 
dönüşür, önceki temalardan 
fragmanlar belirir, giderek canlanan, 
neşelenen bölüm, Rimski-Korsakofun 
usta orkestrasyonu i le sanki genç 
bestecilere bir çalgılama dersi verir 
gibi tüm renkleri, nüansları, 
kontrastiarı yansıtırak sona erer. 
3 .  Bölüm ağırca, neşelice gibi 
(Andantino quasi allegretto) 
tempoda, 6/S'I ik ölçüde ve hafifçe 
başlayan büyüleyici bir romans 
havasında Genç Prens ile Genç 
Prenses'in aşkını yansıtır. Ancak 
Rimski-Korsakof bu bölüme hangi 
masalı örnek aldığını yine 
belirtmemiştir. Bölüm kemanların 
sevimli ve zarif şarkısıyla başlar. Bu 
şarkı da, zaman zaman Şehrazad 
temasıyla kesintiye uğrar. Daha sonra 
bir dans epizodu gelir: Sanki genç 
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prenses, esirlerinin prensin 
huzurunda dans etmesini  emretmiştir. 
Zarif (grazioso) şekilde gerçekleşen 
dansta, vurma çalgı ların, triangle 
(üçgen), def, trompet ve timpaninin 
olağanüstü ustalıkla değerlendiri l işi 
oryantal bir hava yaratır. Bölümde ilk 
kez Şehrazad'ın teması duyulur. Bu 
defa solo kemanın anlatacağı daha çok 
şey var gibidir. Fakat yine de sonunda 
genç aşıkların öyküsüne devam edi l ir. 
Bölüm çok neşeli (AIIegro molto) 
tempodadır ve "Bağdat'ta Festival" i le 
başlar. Ancak daha önce Sultan 
Şehriyar' ın bu öykülere son vermek 
isteyen havada teması belirirse de, 
Şehrazad onu yine yatıştırmış, resitatif 
keman solosu festivale yol 
göstermiştir. Bağdat Festivali daha 
önceki temaların karışımıyla 6/ 1 6' 1 ık 
ölçüdeki ana tema ve 3/S'Iik ölçüdeki 
ikinci tema ile çılgın bir dansa 
dönüşür. I kinci bölümün savaşçı sert 
teması, üçüncü bölümden romans gibi 
temalar da dansa karışır. En sonunda 
trombonun, geminin mıktanısl ı dağa 
(ya da üzerinde bronz savaşçı bulunan 
kayaya çarpmasını) canlandırışı, 
denizdeki fırtına havası bu festivale 
son verir. Rimski-Korsakof belki de, 
eski denizici l ik yıllarından kalan 
anılarını da değerlendirerek ustaca 
oluşturduğu fırtına ile bu kazayı 
canlandırır. Fırtına, ritmin 6/4'1ük 
ölçüye geçmesiyle diner; daha barışçı 
ve sakin bir hava oluşur. Bu heyecanl ı 
masal Şehriyar'ı Şehrazad ile 
uzlaştırmıştır. Artık zalimliğinden 
vazgeçmiş, vezirin akıl l ı ve güzel kızı 
Şehrazad ile evliliğini sürdürmeye 
karar vermiştir. Süit bu barışçı 
havadaki bitiş (Conclusion) i le sona 
ererken Şehrazad ve Şehriyar 
temaları da birleşir. (Süre 35') 
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Katkıları için KOÇBANK A.Ş. ye tejekkiiı· ederiz. Madrid Üniversitesi'nde eğitim gören W e would /ike to thank KOÇBANK A.Ş. for spomoring this performcmce. 
--------------------------------1 Jesus lopez-Cobos, felsefe dalında 

JESUS lOPEZ-COBOS, şef conduccor 

CIHAT AŞKIN, keman viol in 

Arthur Honegger ( 1 892- 1 955)  

Pascoral d'Ece 

Albert Roussel ( 1 869- 1 93 7) 

Küçük Orkestra için Konçerto, Op.34 
Concerco for Smail Orchescra, Op.34 

Allegro • A ndante • Presto 

Henry Vieuxtemps ( 1 820- 1 88 1 )  

Keman Konçertosu No.S Op.30 Viol i n  Concerco No. S ,  Op. 3 0  
A llegro non troppo • A dagio • A llegro wn fuow 

Ara l ncermission 

Georges Bizet ( 1 838- 1 8 75)  

Senfoni, Do Majör Symphony i n  C Major 
A llegro vivo • Adagio • Scherzo. A IIegro vivace 

• A llegro vivace 

1 9.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 . 00 pm. 

doktora yaptı. Daha sonra ltalya'da 
Franco Ferrara, Viyana'da da Hans 
Swarowsky ile şefl ik eğitimi gördü. 
1 968 Bcsançon Yarışması'nda 
Birinci l ik Ödülü'nü almasının 
ardından Avrupa'daki i lk orkestra 
konserini 1 969 Prag Festivali'nde ve 
i lk operasını da, aynı yıl Venedik'te 
yönetti. Kuzey Amerika'daki i lk 
opera şefliğini 1 972'de San Francisco 
Operası'nda yaptı, ilk orkestra 
konserini de 1 978'de los Angeles 
Filarmoni'yle verdi. Jesus lopez
Cobos, lspanyol Hükümeti ve 
Kraliyet tarafından verilen "Asturias 
Ödülü Prensi" nişanını ilk alan 
sanatçıdır ( 1 98 1  ) .  Ayrıca kendisine, 
Alman müzik kültürüne yaptığı 
katkılardan dolayı Alman Hükümeti 
tarafından " 1 .  Derece Üstün Hizmet 
Madalyası" verilmiştir ( 1 989). 
Jesus lopez-Cobos, Berlin Alman 
Operası genel müzik direktörü 
olduğu sırada ( 1 98 1 -90) başarılı 
yorumlarıyla Avrupa'nın önemli 
opera şefleri arasındaki yerini aldı ve 
bu dönemde ayrıca Berlin Filarmoni, 
londra Filarmoni ( 1 98 1 -86 arasında 
birinci konuk şefti) ve Avrupa'nın 
diğer önemli orkestralarıyla 
konserler verdi. 1 984-88 yılları 
arasında da Ispanya Ulusal 
Orkestrası'nın müzik direktörlüğünü 



yaptı. Lozan Oda Orkestrası i le 
Ispanya, Porto Rico ve Almanya'da 
konserler verdi ve topluluğu, Mayıs 
1 997'de altı konser verdiği Brezilya 
ve Arjantin turnesinde yönetti. 
1 969'dan sonra ilk kez Avrupa 
turnesine çıkan Cincinnati Senfoni 
Orkestrası'nın 1 995'te 20 Avrupa 
kentinde verdiği konserlerin şefl iğini 
yaptı. 
jesus Lopez-Cobos Cincinnati Senfoni 
Orkestrası ve Lozan Oda Orkestrası 
ile Haydn'ın senfonilerini içeren onbir 
CD'nin yanısıra, Sevil Berberi ve 
Cezayir'de Bir l talyan Kızı 
operalarını n, Jennifer Larmore ile de 
l"lozart ve Haendel operalarından 
aryaların kayıtların ı  gerçekleştirdi. 

• A native of Spain,  Jesus Lopez-Cobos 
snıdied at the University of Granada 
and Madrid, where he rook a docrorate 
in phi losophy. Later he began studying 
conducting wirh Franco Ferrara in lraly 
and then with Hans Swarowsky in 
Vi en na. He won F i rst Prize at che ı 968 
Besançon Competi tion, making his 
European orchescral de b uc in ı 969 at 
che Prague Festival and his operatic 
debut that same year in Venice. H is 

onh American operatic debut came 
in 1 97 2  wich che San Francisco Opera 
and in 1 978, he made his American 
orchestral debut wich che Los Angeles 
Philharmonic.  He was the fırst ever 
recipienr of the '" Prince of the Asturias 
Award",  presenred by the Spanish 
governmenr and the Royal House 
( 1 98 1 ). He also received the 
''Distinguished Service Medal First 
Class'' ( ı  989) from rhe German 
governmenr for his contriburions ro 
that country's musical cu lrure. 
As general m usic l i recror of the 
Deutsche Oper Berl in  from 198 1  ro 
1990, he became one of the most 
imponant opera conducrors whi le also 
appearing regularly with the Berl in 
Phi lharmonic, London Philharmonic 
(where he was principal guest 
conducror from ı 981  ro ı 986) and 
other Europe's major orchestras. From 
ı 984 ro 1 988, he was Music Director 
of the Span ish National Orchestra. He 
roured with the Ürehestre de Chambre 
de Lausanne ro Spain, Puerro R ico and 
Germany and in May 1 997 , he 
conducted the orchestra for six concens 

Bl 
in Braz i l  and Argent ina. In ı 995 ,  he 
led the Cineinnari Symphony Ürehescra 
on a 20-city E uropean rour, the fırst 
European rour of the orchesrra si nce 
1969. 

Jesus Lopez Cobos pursues an 
im portant record ing career with the 
Cineinnari Symphony ürehescra and 
the ürehestre de Chambre de Lausanne. 
Their many recordings i nc lude l ı  

Haycin symphonies, " I l  Barbieri d i  
Siviglia" and "L'Iral iana in Algeri"and 
Mozart and Handel opera arias with 
Jennifer Larmore. 

CIHAT AŞKIN 

• Istanbul'da doğan Cihat Aşkın, l l  
yaşında girdiği ITÜ Türk Müziği 
Devlet Konservatuvarı'nda özel 
yetenekli çocuklar sınıfında Prof. 
Ayhan Turan'la keman eğitimine 
başladı ve 1 989'da mezun oldu. 
Çalışmalarını daha sonra Londra 
Kraliyet Müzik Koleji'nde Rodney 
Friend, City Üniversitesi Müzik 
Bölümü'nde de Prof. Yfrah Neaman 
ile sürdürdü; 1 993'de Master 

diplomasını, 1 996'da da doktorasını 
tamamladı. Cihat Aşkın halen ITÜ 
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda 
Araştırma Görevl isi'dir. 
l ik resital ini 1 984'de 1 6  yaşında, 
1 984-85 mevsimindeki ilk orkestra 
konserini de Çaykovski'nin Keman 
Konçertosu'nu yorumladığı IDSO 
eşliğinde verdi. Istanbul, lzmir ve 
Çukurova Devlet Senfoni 
Orkestraları ve Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası'yla konserler 
veren Ci hat Aşkın, 1 989 Uluslararası 
Istanbul Festivali'ndeki resital inin 

ardından Almanya, Avusturya, 
Bulgaristan, Macaristan, ltalya, Ispanya 
ve I ngiltere'de konserler verdi; 1 994 
Semana ve 1 995 Leicester 
festivallerine katı ldı . 1 985'de Istanbul 
Filarmoni Derneği Ödülü'nü aldı ve 
1 987'de Yehudi Menuhin Keman 
Yarışması'nda ( Ingiltere) en iyi Bartok 
yorumcusu seçildi. Ayrıca Percy 
Coates, Leonard Hirsch, Isolde 
Menges ödül leriyle, Kathleen Long 
Oda Müziği Ödülü ve Cari Flesch 
Keman Yarışması'nda "Olağanüstü 
Liyakat Ödülü"nü kazandı .  Cihat 
Aşkın 1 995'de, Yalçın Tura'nın 
kendisine ithat ettiği Keman 
Konçertosu'nun dünyadaki i lk 
seslendiril işini gerçekleştirdi. 
Cihat Aşkın' ın yaptığı kayıtlar arasında 
Prof. Hikmet Şimşek yönetiminde 
Macar Virtüozları eşliğinde 
seslendirdiği Mozart'ın Keman 
Konçertosu No.S ( 1 99 1  ), Kemancı 
Suna Kan ile Bach'ın I ki Keman için 
Konçertosu ( 1 993) ile Kodaly, Gl iere, 
Halvorsen ve Honegger ve Agular'ın 
eserlerini içeren ve 1 996'da 
yayınlanan resital CD'si 
bulunmaktadır. 

• Born in İstanbul ,  Cihat Aşkın 
enrered ITU Turkish Music State 
Conservarory at the age of ı ı ,  studying 
at the Special Training Seetion under 
Prof. Ayhan Turan, and graduating in  
ı 989. La  ter he  srudied w i th Rodney 
Friend at the Royal College of Music 
and w i th Prof. Yfrah Neaman at the 
City University, receiv ing his Master 
Diploma in ı 993 and h is  Docrorate of 
Musical Ares in ı 996. He is at presenr 
a Research Member wirh the ITU 
Turkish Music State Conservarory. 
Cihat Aşkın gave his fırst reciral at the 
age of 1 6  in ı 984 and made his 
orchestral debur ( 1 984-85 season) w i th 
the İstanbul State Symphony Orchesrra, 
performing Tchaikovsky's Violin 
Concerro. Since rhen, he has appeared 
regularly w i th orchesrras in İstanbul , 
İzmir and Çukurova as well as with the 
Presidential Symphony Orchesrra. Afrer 
his recital at the 1 989 International 
İstanbul Festival, he performed in 
Germany, Austria, Bulgaria, Hungary, 
ltaly, Spain and Britain, and 
parric ipated in the 1 994 Semana and 
1 995 Leicester festivals. He received the 



Istanbul Philharmonic Society Award i n  
1 985 and i n  1 987, h e  was recognised by 
the jury as the Best Incerpreter of 
Bartok at the Yehudi Menuhin  Viol in 
Competition in  Folkescone, Britain. He 
also received the Percy Coaces Award, 
the Leonard H i rsch Prize, the Isolde 
Menges Prize, Kathleen Long Chamber 
Music Prize and the Outstanding Merit 
Prize at the Cari Flesch Violin 
Competi t ion. In  1 995 he premiered 
Yalçın Tura's Violin Concerco, which is 
dedicated co h im.  
His  recordi ngs inc lude Mozart' s Viol in 
Concerco No.5 with the H ungarian 
V i rtuosi under Prof. H ikmet Ş imşek 
( 1 99 1 ), Bach's Concerto for Two 
Viol ins with Suna Kan ( 1 993) and a 
recital CD ( 1996) wi th  works by 
Kodaly ,  Gliere, Halvorsen, Honegger 
and Agular. 

LOZAN ODA 
ORKESTRASI 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 

DE LAUSANNE 

• Lozan Oda Orkestrası (LOO), 
Suisse Romande Radyosu'nda 
oluşturulan yaylı çalgılar topluluğu 
temel alınarak şef Victor Desarzens 
tarafından 1 942'de kuruldu ve i lk 
konserini de aynı yıl verdi. O 
dönemin ünlü şefleri olan Ferenc 
Fricsay, Ernest Bour, Otto 
Ackermann, Ernest Ansermet, 
Günter Wand, Andre Cluytens, 
Witold Rowicki, Lovro von Matacic 
ve besteci Frank Martin ile Paul 
H indemith tarafından yönetilen 
orkestra, ilk turnesini 1 949 yıl ında 
Fransa' daki Aix-en-Provence 
Festivali'ne yaptı. Kısa sürede, başarılı 
turneleri ve festivaliere katı lması 
sonucu Avrupa'da olduğu kadar ABD 
ve Uzak Doğu'da mükemmel müzik 
yapan bir topluluk olarak tanındı .  
Bünyesinde barındırdığı 30 kadar 
yaylı, bir düzine nefesli ve bir 
timpanist i le LOO özenle seçilmiş 
profesyonel müzisyenlerden 
oluşmaktadır. Armin Jordan ve 
Lawrence Foster'dan sonra Jesus 
Lopez-Cobos 1 990'da orkestranın 
sanat yönetmeni ve birinci şefi olarak 
atandı. 
LOO, kurucusu Victor Desarzens'ten 
Jesus Lopez-Cobos'a kadar, klasik 
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müzik dünyasındaki varlığı boyunca 
unutulmaz birçok kayıt yaptı. Lopez
Cobos bu geleneği i ki Honegger 
Senfonisi, Strauss'un Bourgeois 
Gentilhomme, Metamorfozlar ve 
Capricco, ödüllü De Falla kaydı ve 
Barbara Hendricks ile Mozart'ın 
bestelerinin yanı sıra Sevil Berberi 
operası ( 1 993), ünlü Amerikalı 
soprano Jennifer Larmore ile Mozart 
ve Haendel aryaları ( 1 995), 
Cezayir'de Bir ltalyan Kızı ( 1 997), 
Fransız piyanist Jean François 
Heisser'in katı l ımıyla lspanyol Müziği 
ve Mozart'ın Serenad'larıyla 
sürdürdü.  Ayrıca LOO'nın Antal 
Dorati ile 1 975- 1 980 yılları arasında 
Barbara Hendricks, Jessye Norman, 
Arleen Auger, Helen Donath, 
Frederica von Stade, l leana Cotrubas, 
Samuel Ramey ve Renato Bruson gibi 
opera dünyasının ünlü isimleriyle 
kaydettiği Haydn Operaları 1 993'de 
yeniden yayınlandı. 
Yılda ortalama 80 konser veren 
LOO, Vladimir Ashkenazy ile 1 994'de 
Evian Müzik Haftaları'nda (Fransa), 
Floransa ve Ferrara'da (ltalya), Porto 
Rico'daki Pablo Casals Festivali'yle 
Peralada Festivali'nde (Ispanya) ve 
Lopez-Cobos'un yönetiminde 
Almanya'da konserler verdi. Orkestra 
1 996'da Ispanya'da konserler vermek 
üzere davet edilen tek lsviçreli 
topluluk oldu. 1 997'de ise Lopez
Cobos'un yönetiminde Brezilya ve 
Arjantin turneleri gerçekleşti. 

• Ürehestre de Chambre de Lausanne 
(OCL) was established by V iccor 
Desarzens in 1 942  on the basis of a 
string ensemble set up by Radio Suisse 
Romande and gave i cs fırst concerc the 
same year. Directeel from the outset by 
the greatest d irectors of that time: 
Ferenc Fricsay, Ernest Bour, Otto 
Ackermann, Ernest Ansermet, Günter 
W and, Andre Cluytens, Wirold 
Rowick i ,  Lovro von Matacic and by the 
compasers Frank Martin  and Paul 
H indemith,  the OCL starteel to tour 
fırst in France in  1 949 at the Aix-en
Provence Festival. The success of i ts 
tours and i ts participation in many 
fescivals have earned che arehescra a 
dist inguished reputation in the United 
States, the Far East and Europe. 
Peaturing some 30 sering players, a 

dozen winds and a timpanist, the OCL 
is compaseel of highly qual ifıed, 
careful ly selected musicians. After 
Armin Jorclan and Lawrence Foscer, 
Jesus Lopez-Cobos is the t itular 
conduccor in  c har ge of che arcistic 
clireccion since 1 990. 
Throughout i ts exiscence, the OCL has 
produced many memorable recordings, 
beginning with its founder Viccor 
Desarzens. Jesus Lopez-Cobos concinues 
this legacy w i th recordings of cwo 
Honegger Symphonies, the Scrauss 
"'Bourgeois Genci lhomme"', 
"Metamorphozen" and "Capriccio"', a 
prize-winning De Falla recorcl and 
Mozart w i th Barbara Henclricks. After 
" ' I l  Barbiere eli Siviglia" ( 1 993), Mozart 
and Handel arias have been recorcled 
with che great American soprano 
Jennifer Larmore ( I  995) anel " 'L' I cal iana 
in Algeri" ( 1 997). With the French 
pianist Jean-François Heisser a CD of 
Spanish Music and a series of Mozart 
Serenades. New releases of Haydn 
Operas recorcled by the OCL becween 
I 975 anel 1 980 wich Anca! Dorati ,  
came out in I 993, w i th some of world 
greatest singers as Barbara Hendricks, 
Jessye Norman, Arleen Auger, Helen 
Donath, Frederica von Stade, I leana 
Cocrubas, Samuel Ramey and Renaco 
Bruson. 
The OCL performs abour 80 concerts 
per year. In ı 994 Vlad imir  Ashkenazy 
and the arehescra performed concerrs ar 
the Semaines Musicales d 'Evian 
(France), in Florence anel Ferrara (lcaly), 
ar rhe Pablo Casals Festival in Puerto 
Rico, ar the Peralada Festival (Spain) 
anel in Germany under Jesus Lopez
Cobos. In I 996, the OCL was rhe only 
Swiss orchescra invired to perform in a 
series of concerrs in Spain anel in ı 997 , 
Jesus Lopez-Cobos coured wirh rhe 
OCL in Braz i l  and Argentina. 

Honegger: Pastoral d'Ete 

Fransa'n ın  Le Havre kentinde 
lsviçreli-Aiman bir ailenin oğlu olarak 
doğan Arthur Honegger önce 
lsviçre'de Zürih Konservatuarı'nda, 
sonra da Paris Konservatuarı'nda 
Vincent d'lndy'nin sınıfında öğrenim 
gördü. 1 9 1 2'den sonra Paris'te 
yaşamasına karşın lsviçreli olarak 
kaldı. 1 920'1erde Fransız müziğine 
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yeni sesler getiren Altılar grubunun Vasterival'de bir arazi almış oraya konserlerini sürdürmüş, iki haftal ık 
kurucuları arasında yer aldı .  Alman yerleşmişti. Sağl ığın ın zaman zaman bir çalışma ile Beethoven'in keman 
çalışkaniiğı ile Fransız zeka ve bozulmasına karşın çalışma gücünü konçertosunu büyük başarıyla 
hafifl iğinin uyumunu müzikte sağlayan yitirmeden en başarılı oda müziği ve yorumlamıştır. Avrupa'nın çeşitli 
Honegger doğallığı, planlı oluşu ve belli başlı orkestra eserlerini kentlerinde çalan ve Schumann 
hareketli müziği ile ilgi gördü. Vasterival'de besteledi. 1 920'1erden tarafından Paganini  i le mukayese 
Özel likle Senfonik Şi irleri ile yeni sonra neoklasik stile yönelmiş, bunu edi len 1 4  yaşındaki küçük yorumcu 
müziğe önemli katkıları olan çok kişisel olarak ele almış, müziğinde sonunda Paganini i le 1 834'te 
Honegger, bu alanda 1 923'teki Pasific -özel l ikle ağır bölümlerde- duygusal Londra'da karşılaşmış ve ondan çok 
23 1 ve 1 928'deki Rugby ile ün yoğunluğu arttırmıştı. etki lenmiştir. Biri piyanist öğretmen, 
kazandı. Bu eserlerinde giderek Onun neoklasik stildeki ilk orkestra diğeri tanınmış b ir  viyolonselist olarak 
hareketl i l ik kazanan ritmi ile eseri 1 926'daki parlak Fa Majör ün kazanacak iki kardeşi olan ve 
Stravinski'yi de aşan mekanik Süit'ten sonra ikincisi "Op.34 Küçük 1 835-36 yıllarında A. Reicha ile 
prensipler oluşturdu. Onun 1920'de Orkestra için Konçerto" oldu. 1 926 Paris'te kompozisyon çalışan 
bestelediği Pastoral d'Ete (Yaz Ekim - 1 927 Şubat arasında yazılan bu Vieuxtemps, Viotti formunda, çağdaş 
Pastorali) adl ı  senfonik şi iri ise daha konçerto biraz "sır saklayan havada" teknikle yazılan keman konçertoları 
çok lirik karakterdedir ve Debussy'e görünmesine karşın, yine de ineelikle bestelerneyi gaye edinmiş ve 1 836'da 
en yakın eseri olarak görülür. 1 92 1  'de planlanmıştır. Geleneksel üfleme bu alandaki i lk eserini (sonradan No.2 
Verley ödülünü kazanan Pastoral çalgılardan başka iki Fa korno, Do olarak yayınlanan) Fa Diyez Minör 
d'Ete i lk kez Paris'te 1 7  Şubat trompet, timpani ve yaylı çalgılar için Keman Konçertosu'nu yazmıştır. 
1 92 1  'de Golschman konserlerinde bestelenen konçerto, S Mayıs 1 927'de Paganini  etkisindeki bu eserden ve 
seslendirilmiştir. Birer flüt, obua, Walter Straram konserleri dizisinde 1 840'daki Rusya turnesinden sonra 
klarnet, fagot, korno ve yaylı i lk kez seslendirilmiştir. Klasik çabuk- Mi Majör Konçerto No. l ' i  
çalgılardan oluşan küçük orkestra için ağır-çabuk şemasına uygun biçimde, üç bestelemiş, Londra'daki büyük 
bestelenen bu kısa eserde Honegger, bölümlü olarak düzenlenmiştir. 1 .  başarısı üzerinde ünlü piyanist 
ünlü Fransız şairi Rimbaud'nun "j'ai Bölüm neşeli (AIIegro) tempodadır, Thalberg ile üç Amerika turnesini 
embrasse l'aube d'ete" (Yazın senkoplu çift dörtlük notalarla canlı gerçekleştirmiş, Çar'ın solisti ve 
doğumunu kucakladım) adl ı  şi irinden bir ritm elde edilmiştir . . .  2. Bölüm keman profesörü olarak Rusya'da beş 
esinlenmiştir. Besteci bu atmosferi, fagotun sunduğu tema ile şiirsel ve yıl yaşamış, en beğendiği Re Minör 
birbirine bağlı üç bölmede canlandırır: ağırca (Andante) tempoda başlar, Keman Konçertosu No.4'ü de orada, 
ilk ve son bölmelerin sakin ve huzurlu bölüm flütlerin ve obuaların katıl ımı i le 1 850'de yazmıştır. Berlioz'un, "Baş 
havası orta bölmenin bir halk dansı canlanır. Fagotun temayı tekranndan kemanlı büyüleyici bir Senfoni" diye 
sti l indeki canl ı l ığı ile karşıtlık sonra bunu yaylı çalgıların sakin tanımladığı bu eserden sonra, 1 86 1  'de 
oluşturur. Sakin bir yaz sabahını eşliğinde klarnet ve kornolar Brüksel Konservatuarı'na yarışma 
beli rtircesine başlayan eserin ilk üç duyurur . . .  Çok hızlı (Presto) parçası, "Piece de concours" olarak 
giriş ölçüsünden sonra tema korno ile tempodaki 3.  Bölümü ise trompet ilan yazdığı La Minör Keman Konçertosu 
duyurulur. Bir hızlanma ile geçilen ve eder. Yaylı çalgıların yoğun ve çoksesli No.S ise ünlü kemancı 
canlı ve neşeli (Vif et gai) başlığını şekilde temayı duyurmasına tahta Wieniawski'nin en severek çaldığı 
taşıyan ikinci bölmenin halk dansında üfleme çalgılar da katı lır. Daha sonra eser olmuştur. 1 844'de evlendiği eşi, 
ise bu görevi önce klarnet üstlenir; da pikolo flüt ve obua diğer çalgıların Avusturyalı piyanist Josephine Eder'in 
sonra diğer üfleme çalgılar bunu alıp yerini alır. Girişteki temanın 1 868'de ölümünden sonra, bir süre 
geliştirir. Sonda tekrar i lk bölmenin tekranndan sonra konçerto çok konser turnelerini sürdüren 
atmosferine dönülür; ancak daha hafifçe (pianissimo) sona erer. Vieuxtemps, 1 87 1  'de Brüksel 
önceki kornonun görevini bu kez (Süre 1 2') Konservatuarı'na öğretmen olmayı 
fagot almıştır. Yaz pastorali, kırların kabul etmiş, Belçika keman okulunun 
tüm bu izlenimleri çok duygulu bir 

Vieuxternps: Keman Konçertosu yücelmesi için çal ışmıştır. Ysaye gibi 
değişimle sunulur ve eser çok hafif öğrenciler yetiştiren Vieuxtemps 
şekilde sona erer. (Süre 8') Belçika'nın Verviers kentinde müzikçi 1 873'te bir felç nedeniyle öğretime 

bir ailenin oğlu olarak doğan Henry ara vermiş, sonradan güçlükle 

Roussel: Konçerto Vieuxtemps dört yaşında babasıyla yürüttüğü görevini 1 879'da b ırakmış 
kemana başlamış, altı yaşında halk ve Cezayir'de bir sanatoryumda 6 

Denizde geçen uzun yıllardan ve huzurunda i lk konserini vermiş, Haziran 1 88 1  günü ölmüştür. 
Paris'teki müzik öğreniminden sonra 1 827'de komşu büyük kent Liege'de O günlerde ilgiyle karş ılanan, 
kendini tümüyle müziğe veren Albert yedi yaşında büyük başarı kazanmış, Berlioz'un övgüsünü kazanan 
Roussel, 1. Dünya Savaşını izleyen Brüksel'de ün lü öğretmen Beriot'nun Vieuxtemps konçertoları bugünün 
yıllarda büyük kentten uzaklaşarak dikkatini çekerek Paris'e götürülmüş; değer ölçüleriyle biraz unutulmuş 
beste çalışmalarını sürdürmüştü. 1 83 1  'de öğrenimini tamamlamıştır. gibidir. O günlerin konçertolarından 
1 922'de de Normandiya kıyısında, 1 833 'te önce Almanya, sonra Viyana Spohr'unkiler Fransa'da hiç 



sevi lmemiş; Viotti, Kreutzer, Rode 1 gibiler çok fazla klasik bulunmuş, 
Paganini 'nin aşırı virtüoz konçertoları 
ise henüz basılmamıştı. Vieuxtemps, 
Fransız konçerto anlayışına göre solo 
partileri daha zenginleştirmiş, 
orkestrayı modern bir senfonik 
çerçeve iç ine oturtmuştu. Ayrıca 
Beriot ve Paganini 'nin teknik 
özelliklerini kendi taklit edilemez 
tarzıyla işlemiş ve tüm 1 9. yüzyıl için 
geçerli olan yedi keman konçertosu 
yazmıştı. Sol Majör No.6 ve La Minör 
No.7 Konçertoları 1 883'te Paris'te 
yayın lanan Vieuxtemps'ın La Minör 
Keman Konçertosu No.S sonradan 
ün lü kemancı Leopold Auer' in elden 
geçirmesiyle günümüzde yine konser 
sahnelerine dönmüş ve özellikle Jasha 
Heifetz'in yorumuyla, plak kayıtlarıyla 
sevilmiştir. Konçerto No.S tek bölüm 
şeklinde planlanmıştır. Ancak eser ara 
vermeden çalınan üç bölüme 
ayırabi l ir: 1 .  Bölüm pek hızlı olmayan 
(AIIegro non troppo) tempodadır; 
kemanın arpejli yorumu ve ezgisel 
temayı duyurmasından önce, oldukça 
uzun bir orkestra girişi, tutti'si içerir. 
Ancak bu orkestra girişi kemancı 
L. Auer tarafından yarıyarıya 
kısaltılmıştır ve eser bugün de bu 
şekilde yorumlanmaktadır. Bunu 
izleyen ve ayrı bir bölümmüş gibi 
görünen Kadans'ta (Cadenza) solo 
keman önceki ezgi üzerine 
varyasyonlar oluşturur. Vieuxtemps 
bunun için iki ayrı kadans da 
hazırlamıştır. Bunu izleyen agır 
(Adagio) bölme de oldukça kısadır ve 
canlı, ateşli (AIIegro con fuoco) 
tempodaki çok kısa fınale bir geçiş 
oluşturur. (Süre 1 7') 
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kabul edilmiş olan Bizet'nin zarif, 
ancak fazla orijinal l ik taşımayan bu tek 
senfonisi, Alman romantik 
bestedieriyle Ressini 'nin etkisini de 
hissettirir. Ancak Bizet i lerde 
Arlesienne ve Carmen'de bu 
senfonisinden motifleri kullanacak 
kadar da kendini bulmuştur. Senfoni 
sonradan baleye de uygulanmış, Le 
Palais de Cristal adıyla i lk kez 28 
Haziran 1947'de Paris Operasında 
sahnelenmiştir . . .  
Herşeye ragmen taze ve canl ı  olan 
senfoninin 4/4'1ük ölçüdeki 1 .  
Bölümünde (AIIegro vivo) neşeli, 
hareketli girişle obuanın duygulu ve 
süslü ezgisi iki zıt karakteri 
canlandırır . . .  9/8'1 ik ölçüdeki 
2. Bölüm agır (Adagio) tempodadır. 
Hüzünlü ve etkileyici obua solosu ve 
Bach'ın kontrpuan yapısını andıran 
fugato, Barok üslupta arıcak 1 9. yüzyıl 
duygusal l ıgıyla işlenmiştir ... 3/4' 1ük 
ölçüdeki 3.  Bölüm Sol majör 
tondadır; kır havasının neşesini 
yansıtan canlı (AIIegro vivace) 
tempodaki bu Scherzo, uzmanlarca 

---------------i Arlesienne Süitlerin in habercisi olarak 
Bizet: Senfoni ,  Do M ajör 

1 875 yıl ında sahnelenen ve ona ün 
kazandırmış olan Carmen operası 
Georges Bizet'nin son eseridir. Do 
Majör Senfoni ise 1 8SS'de, daha 
1 7  yaşında yazdıgı ilk eserdir . . .  Bir ay 
içinde yazılan bu senfoni, ancak 
bestecinin ölümünden tam 80 yıl 
sonra Paris Konservatuarı 
Kitaplıgı'nda bulunup, 26 Şubat 
193S'te ünlü şef Felix Weingartner 
tarafından i lk  kez lsviçre'n in  Basel 
kentinde seslendirildi. Özel bir izinle, 
gerekli yaşından önce konservatuara 

nitelendiri l ir . . .  2/4' 1ük ölçüdeki, yine 
Do majör tona dönüşen 4. Bölümde 
(AIIegro vivace), sürekli devinim 
(Perpetum Mobile) karakterinin 
egemen oldugu, yorulmak bilmez 
gelişmelerle neşeli sona ulaşı l ır. 
(Süre 29') 
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LOZAN ODA O RKESTRASI 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 
� BORUSAN 

Katkt!an için BORUSAN HOLDİNG A.Ş.ye teıekkiir ederiz. 
We would /ike to thank BORUSAN /-/OLDING A . Ş. foı· spomoring this performance. 

JESUS LOPEZ-COBOS 

• Ispanya'da doğan, Granada ve 
Madrid Üniversitesi'nde eğitim gören 

J ESUS LOPEZ-COBOS, şef conducror Jesus Lopez-Cobos, felsefe dalında ----------------------------------------------------� 
DOUGLAS BOYD, obua oboe doktora yaptı. Daha sonra ltalya'da 

Wolfgang A madem Mozart ( 1 7  56-1 79 I )  

Senfoni No.J I ,  R e  Majör, KV297 (Paris) 
Symphony No.3 1 in D Major, KV297 ( Paris) 

A 1/egro a.uai 

A ndart/e 

A llegro 

Wolfgang Amadem Mozart 
Obua Konçertosu, Re Majör, KV28Sd Oboe Concerro i n  D Major, KV285d 

A 1/egro aperto 

A ndante ma non troppo 

A llegro 

Ara lnrermission 

Franzjoseph Haydn ( 7 732-1 809) 

Senfoni No.85, Si Bemol Majör, Hob. 1 .85 (Kraliçe) 
Symphony No. 85 in B Fiat Major, Hob. 1.85 (La Reine) 

Adagio-Vivac e 

Romanze ( A llegretto) 

Menuetto ( A llegretto) - Trio 

Pinale (Pmto) 

20.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 H agia E i reni  Museum,  7 .00 pm. 

Franco Ferrara, Viyana'da da Hans 
Swarowsky ile şefli k  eğitimi gördü. 
1 968 Besançon Yarışması'nda 
Birinci l ik Ödülü'nü almasının 
ardından Avrupa'daki i lk orkestra 
konserini 1 969 Prag Festivali'nde ve 
i lk operasını da, aynı yıl Venedik'te 
yönetti. Kuzey Amerika'daki i lk 
opera şefliğin i  1 972'de San Francisco 
Operası'nda yaptı, ilk orkestra 
konserini de 1 978'de Los Angeles 
Filarmoni'yle verdi. Jesus Lopez
Cobos, lspanyol Hükümeti ve 
Kral iyet tarafından verilen "Asturias 
Ödülü Prensi" nişanın ı  ilk alan 
sanatçıdır ( 1 98 1  ) .  Ayrıca kendisine, 
Alman müzik kültürüne yaptığı 
katkılardan dolayı Alman Hükümeti 
tarafından " 1 .  Derece Üstün H izmet 
Madalyası" verilmiştir ( 1 989). 
Jesus Lopez-Cobos, Berlin Alman 
Operası genel müzik direktörü 
olduğu sırada ( 1 98 1 -90) başarılı 
yorumlarıyla Avrupa'nın önemli 
opera şefleri arasındaki yerini aldı ve 
bu dönemde ayrıca Berlin Filarmoni, 
Londra Filarmoni ( 1 98 1 -86 arasında 
birinci konuk şefti) ve Avrupa'nın 
diğer önemli orkestralarıyla konserler 
verdi. 1 984-88 yılları arasında da 
Ispanya Ulusal Orkestrası'nın müzik 
direktörlüğünü yaptı. Lozan Oda 



Orkestrası i le Ispanya, Porto Rico ve 
Almanya'da konserler verdi ve 
toplulugu, Mayıs 1 997'de altı konser 
verdigi Brezilya ve Arjantin 
turnesinde yönetti. 1 969'dan sonra i lk 
kez Avrupa turnesine çıkan 
Cincinnati Senfoni Orkestrası'nın 
1 99S'te 20 Avrupa kentinde verdigi 
konserlerin şefligin i  yaptı. 
Jesus Lopez-Cobos Cincinnati Senfoni 
Orkestrası ve Lozan Oda Orkestrası 
ile Haydn'ın senfonilerini içeren onbir 
CD'nin yan ıs ıra, Sevil Berberi ve 
Cezayir'de Bir ltalyan Kızı 
operalarının, Jennifer Larmere ile de 
Mozart ve Haendel operalarından 
aryaların kayıtlarını gerçekleştirdi. 

• A nar i ve of Spain, Jesus Lopez-Cobos 
srudied ar che Universiry of Granada 
and Madrid, where he cook a docrorare 
in philosophy . Larer he began srudying 
conducring wirh Franco Ferrara in I raly 
and rhen wirh Hans Swarowsky in  
Vienna. He  won Firsr Prize ar che 1 968 
Besançon Comperirion, making h is 
European orchesrral debur in 1 969 ar 
che Prague Fesrival and his operaric 
debur rhar same year in Venice. His  
Norrh American operaric debur came 
in 1 97 2  wirh che San Francisco Opera 
and in 1 978,  he made his American 
orchesrral debur wirh che Los Angeles 
Philharmonic. He was rhe firsr ever 
recipienr of che "Prince of che Asrurias 
A w ard· · ,  presenred by che Spanish 
governmenr and che Royal House 
( 1 98 1  ) .  He also received rhe 
"Disringuished Service Meda! Firsr 
Class" ( 1 989) from che German 
governmenr for his conrriburions ro 
rhar counrry's musical culrure. 
As general music direcror of che 
Deursche Oper Berl in  from 1 98 1  ro 
1 990, he became one of che mosr 
im porram opera conducrors w hi le also 
appearing regularly wirh che Berlin 
Philharmonic, London Phi lharmonic 
(where he was principal guesr 
conducror from 1 98 1  ro 1 986) and 
orher Europe's major orchesrras. From 
1 984 ro 1 988, he was Music Direcror 
of che Spanish Narional Orchesrra. He 
roured wirh che Ürehesere de Chambre 
de Lausanne ro Spain, Puerro Rico and 
Germany and in May 1 997,  he 
conducred che orchesrra for six concerrs 
in Braz i l  and Argenrina. I n  1 995 ,  he 
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led che Cineinnari Symphony Ürehescra 
on a 20-ciry European rour, che firsr 
European rour of rhe orchesrra s ince 
1 969. 

Jesus Lopez Cobos pursues an 
im porram eecording career wirh che 
Cineinnari Symphony ürehescra and 
che Ürehesere de Chambre de Lausanne. 
Their many record ings include 1 1 
Haydn symphonies, " I l  Barbieri d i  
Sivigl ia" and "L'Ical iana i n  Algeri"and 
Mozarr and Handel opera arias wich 
Jennifer Larmore. 

DOUGLAS BOYD 

• lskoçya'nın Glasgow kentinde 
dogan Douglas Boyd, halen 
profesörlük yaptıgı Londra'da Kraliyet 
Müzik Akademisi'nde Janet Craxton, 
Paris'te de Maurice Bourgue ile 
egitim gördü. Avrupa Oda 
Orkestrası'n ın  kurucuları arasında yer 
aldı ve hem uzun süre birinci 
obuacısı, hem de toplulugun bünyesi 
içindeki Üfleme Çalgılar Solistleri'n in 
önemli  bir üyesi oldu. 
Uluslararası solistlik kariyerini 
sürdüren Douglas Boyd, lskoç Oda 
Orkestrası, Basel Radyo Senfoni, 
BBC-lskoç Senfoni, Bournemouth 
Sinfonietta, Academy of Saint Martin 
in-the-Fields, Avrupa Oda Orkestrası, 
Moskova Virtüozları, Roma Santa 
Cecilia Virtüozları, Kraliyet lskoç 
Ulusal Orkestrası, Stuttgart Oda 
Orkestrası, Venedik La Fenice 
Orkestrası, Viyana Senfoni gibi 
toplulukların konserlerine solist 
olarak katılmaktadır. Haziran 1 993'de 
Queen Elizabeth Hall'da, Mark 
Wigglesworth'un yönettigi Premiere 
Ensemble ile Sally Beamish'in kendisi 
için besteledigi obua konçertosunun 
dünya prömiyerini yaptı. Oda müzigi 
çalışmaları da yapan Boyd, Bath, 
Berlin, City of London, Edinburg, 
Glasgow, Perth, Salzburg, Vancouver, 
Spoleto gibi uluslararası festivaliere 
de katılmaktadır. Jeffrey Kahane ve 
Ridge Ensemble ile ABD'ne turne 
yapan sanatçı, Avrupa Oda 
Orkestrası üyeleriyle Londra, Berlin 
ve Frankfurt'ta Zelenka'nın trio 
sonatiarın ı  seslendirmiş; Britten, 
Gabrieli, Endellion ve Yell inger 
dörtlüleriyle çalmıştır. Solistligin in 
yanısıra profesyonel olarak 1 99S'den 

beri şefl ik de yapan Douglas Boyd 
lskoç Oda Orkestrası'nın yanısıra, 
Guildhall Müzik ve Drama Okulu 
Sinfonia'sı, Cambridge Üniversitesi 
Oda Orkestrası, Oxford Üniversitesi 
Oda Orkestrası ve Haydn Oda 
Orkestrası'nı yönetmektedir. 
Douglas Boyd'un yaptıgı kayıtlar 
arasında piyanist Maria Joao Pires ile 
yaptıgı Schumann'ın eserlerini içeren 
bir resical programı, Avrupa Oda 
Orkestrası ile Bach ve Vivaldi'nin 
obua konçertoların ın yer aldıgı üç 
CD, Avrupa Oda Orkestrası Solistleri 
ile Zelenka'nın trio sonatları, Mozart 
ve Strauss'un obua konçertolarıyla bir 
barok resital CD'si bulunmaktadır. 

• Born in  Glasgow, Scorland, Douglas 
Boyd , srudied w i ch Janec Craxron ar 
che Royal Academy of Music in 
London, where he is now a professor, 
and wich Maurice Bourgue in Paris. He 
was one of che founder of che Chamber 
Ürehescra of Europe, and has been, 
si nce irs i nceprion, ics principal oboisr 
and a lead ing member of che orchescra's 
Wind Soloisrs. 
Pursu ing an inrernacional career, 
Douglas Boyd frequenrly appears as 
soloisc wirh many orchescras, i nciueling 
che Scorrish Chamber Orchescra, Basel 
Rad io Symphony Orchescra, BBC
Scorcish Symphony Orchescra, 
Bournemourh Sinfoniecca, Academy of 
Sainr Marcin in-rhe-Fields, Chamber 
Ürehescra of Europe, Moscow Vi rruosi, 
I Vi rruosi di Sanra Ceci l ia, Rome, che 
Royal Sconish Nacional Orchesrra, 
Srurrgarr Chamber Orchesrra, Ürehescra 
La Fenice, V en ice, Vienna Symphony 
Orchescra. In June 1 993, in che Queen 
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Elizabeth Hal l ,  he gave the world anılan ve 1 778'de bestelediği No.3 1 Concertante (KV297b=Anh.9) 
premiere of Sally Beamish's Oboe Senfoni'sinde bu çalgıyı yine iki tane besteleyen ve bunu Legros'ya sunan 
Concerro, wri rren especial ly for h im,  olarak kullanmış; bu senfonisini i ki ve onun "Nereden dört tane solist 
wirh the Premiere Ensemble under klarnetten başka iki flüt, iki obua, iki bulacağım" diyerek notaları bir 
Mark Wigglesworrh. He plays chamber fagot, iki korno, i ki trompet, timpani kenara atmasına üzülen Mozart, aynı 
music and is regularly i nvired to rake ve yaylı çalgılar için yazmıştır. 30. günlerde bir Flüt-Arp Konçertosu 
parr in international fesrivals such as Senfoni'sinden beş yıl gibi, onun için (KV297c=299), bir Flütlü Kuartet 
Barh, Berl in ,  Ciry of London, uzun sayılan bir süreden sonra yazı lan (KV298), bir Fransız aryası üzerine 
Edinburgh, Glasgow, Perrh, Salzburg, bu senfoniden önce Mozart, birkaç piyano için 1 2  Varyasyon 
Vancouver and Spoleto. He has toured opera, mes, kilise müzikleri, keman ve (KV299a=354) ve Paris Operası'n ın 
in the United States w ith Jeffrey piyano konçertoları, serenatlar, bale yöneticisini etki lemek için bir 
Kahane and the R idge Ensemble, given divertimentolar, keman ve piyano Bale Müziği (KV299b=Anh. l 0), b ir  
performances of the Zelenka Trio sonatları, flütlü kuartetler Bale l ntermezzo'su (KV299c), 
Sonaras wir h the music ians of the bestelemişti . . .  Gavotte (KV300) gibi eserler de 
Chamber Orchesrra of Europe in Mannheim'dan arkadaş olduğu ve yazdı. 
London , Berl in and Frankfurr and Paris'te kendisine çok yardım eden Nisan ayında babasına gönderdiği b ir 
played wirh the Bri tten, Gabriel i ,  Baron Melchior Grimm'in söylediği mektupta, "Onların müzik anlayışına 
Endel lion and Yel l inger Quarrers. gibi insanları kullanmasını bi lmeyen kızıyorum: Bravo! Bravissimo! diye 
Douglas Boyd has also developed a Mozart, Eylül 1 777'de annesiyle bağırıp, elleri kızanneaya kadar 
conducring career and in 1 995  he made Salzburg'tan ayrılmış, 23 Mart alkışl ıyorlar. En çok da bu Fransız 
his professional debur with the Scottish 1 778'de, üçüncü kez Paris'e ulaşmıştı. beylerin, iyi müzik yerine başka 
Chamber Orchesrra. He regularly Artık harika bir çocuk olmayan 22 şeylerle uğraşmalarına kızdım. Ama 
conducrs the Guildhall School of Music yaşındaki Mozart burada, hayatının en müzikleri pek o kadar da kötü değil; 
and Drama Sinfonia, Cambridge acı deneyimleriyle karşılaştı. Paris'te ancak Fransız bayanlar ltalyan 
University Chamber Orchesrra, Oxford Gluck ile Piccinni taraftarları aryaların ı  bağırarak mahvediyorlar!" 
University Chamber Orchesrra and arasındaki opera kavgası sürüyor, diye yazıyordu. Mozart kentte pek iyi 
Haydn Chamber Orchestra. kimse başka bir şeyle ilgilenmiyordu. karşılanmamış, Holzbauer parçalarına 
Douglas Boyd's record ings i nclude a Paris'in müzik ortamını beğenmeyen da kimse aldırmamıştı. Paris i i ierin 
reci ral programme of works by Mozart, bunu da babasına mektupla kendisini övmelerini beklemediğini 
Schumann wir h the pianisr Maria Joao i letmişti. Leopold Mozart oğluna belirten ve bu arada kendisine 
Pires, three CDs of Bach and Vivaldi 's  verdiği cevapta, belki de Parisli müzik önerilen Versailles organistliğini de 
Oboe Concerri wirh The Chamber severlerin gürültülü senfoni lerin reddeden Mozart onların sosyete 
Orchesrra of Europe, the Trio Sonaras taraftarı olduğunu yazmıştı: "Herşey kurallarına da uymuyor, bu nedenle 
of Zelenka w ith the Soloisrs of the gürültü, kalanı da şüphe uyandıran de Baron Grimm'i kızdırıyordu. 
Chamber Orchesrra of Europe, Mozarr hile . . .  Orada, burada iyi bir fikir 1 2  Haziran 1 778 günü tamamladığı 
and Srrauss Oboe Concerros and a belirse bile, o da gereken yerde sanılan Re Majör Senfoni'si de 
baroque reciral programme. değildir!" . . .  (No.3 1 ,  KV300a=297) türlü 

Paris'te daha önce de pek ilgi entrikalara karşın 1 8  Haziran günü 
LOZAN ODA görmeyen, yedi yaşında Kral XV. Concert Spirituel'de çal ındı . 1 6  ay 
ORKESTRASI Louis'n in huzurunda çalan Mozart, on evden, babasından uzakta kalacak olan 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
yaşında yine Versailles sarayında hem ve onunla tüm duygularını 

DE LAUSANNE 
çalmış, hem de şarkı söylemiş, Baron mektuplarla paylaşan Mozart şunları 
Grimm çocuk Mozart' ın gelişmesini yazmıştı: "Aklı başında az sayıdaki 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No.82'ye izlemişti. Grimm, bu kez yetişkin bir Fransızın beğeneceğinden eminim. 
bakınız. genç olarak Paris'e gel işinde Mozart'a Aptallara gelince, senfonimin onların 

yine yardım etti, kentin ünlü Concert hoşuna gidecek niteliklere sahip 
• For biography please refer to Page Spirituel'in müdürü Josephe Legros olmaması da büyük bir felaket 
No.82. i le tanıştırdı. Legros ondan lgnaz değil . . .  Eşekler bi le hoşlarına giden, 

Holzbauer adlı besteci ve şefın kendilerine uygun birşeyler 

Mozart: Senfoni  No.3 1 Miserere'sine yeni koro parçaları bulacak! . . .  " Gerçekten de senfoninin 
yazmasını istemiş, çok sevinen Mozart i lk ve son bölümleri alkışlandı, tekrar 

Mozart'ın yazdığı 44 senfoni içinde da, onun beğenmediği bu eser için ettiri ldi; ancak ağırca (Andante) orta 
klarnete yer verdiği eserler çok azdır, Mart sonunda sekiz parça bölümü pek beğenmeyen müdür 
sayısı ancak üçü bulur: I lki No.3 (KV297a=Anh. 1 )  yazmıştı (bu Legros ondan, kısaltma yapmasını , 
(KV 1 8) 1 764'de, sonuncusu No.39 parçalar bugün kayıptır). Daha sonra, yeni ve daha canl ı  bir bölüm 
(KV543) 1 786'da besteleneo Nisan ayında dört üfleme çalgı için - yazmasını  istedi. Hasta ve ateşli 
senfoni lerde orkestraya i ki klarnet yine kaybolan ve 1 9. yüzyılda başka annesi 3 Temmuz'da ölecek olan 
katan Mozart, Paris Senfonisi olarak bir kopyası bulunan- bir Sinfonia Mozart bunu da üstlendi ve yeni bir 



Andante hazırladı. 9 Temmuz'da 
babasına şöyle yazıyordu: "Andante 
Legros'yu mutlu edecek kadar şanslı 
olamadı. Çok fazla modülasyonlu ve 
uzun olduğunu söylüyor. Tabii buna 
da, dinleyicilerin bu bölümü çok 
gürültülü alkışlamamaları neden oldu. 
Halbuki benim Andante'm, tüm 
müzikten anlayanların, sevenlerin ve 
din leyicilerin çoğunluğunun kabul 
ettiği gibi en beğeni len kısımdır ve 
Legros'nun söylediğin in tam aksine, 
kısa ve doğaldır". Aslında senfoni 
beğenilmiş, hatta Londra'da 
26 Haziran 1 778'de yayınlanan Le 
Courier de I'Europe gazetesindeki 
övgülere Mozart çok sevinmişti. 1 S 
Ağustos 1 778 günü yeni Andante'siyle 
yeniden çalınan eser, daha sonra da 
uzun yıllar Paris programlarındaki 
yerini koruyacaktı . . .  Mozart 
mektubunda 1 8  Haziran konserinden 
önceki genel provada olanları şöyle 
anlatır: " . . .  Hemen, i lk Allegra'nun 
ortasındaki -hoşlarına gideceğini  
önceden bildiğim- pasajda tüm 
dinleyiciler coştu ve büyük bir alkış 
koptu. Aslında yazdığırnın nasıl bir 
etki yapacağını bi ldiğim için, bunu bir 
daha kullandım ve Da Capo'ya 
geçtim. Andante de beğenildi, ama 
özellikle son Al legro hoşlarına gitti. 
Burada da, i lki gibi, tüm çalgılada 
genellikle unison başlangıç yerine 
yalnızca iki kemanla, hafif (piano) 
şekilde sekiz ölçü gittim; sonra 
hemen güçlü (forte) sürdürdüm. 
Beklediğim gibi dinleyiciler piano'da 
'şişşşt' derken, forte'de alkışa 
başladılar . . .  " Gerçekten de, hem 
üfleme çalgı ların çokluğu nedeniyle 
biraz gürültülü bir etki yaratan, hem 
de ustaca, akı l l ıca planlanışı ve 
işlenişiyle ilgi toplayan bu parlak 
senfoni hakkında T. de Wyzewa ve G .  
de  Saint-Foix'nın 1 9 1 2'de Paris'te 
yayın ladıkları dört ciltl ik Mozart 
biyografısinde bu eserin, Salzburg 
bestelerin in parfümü olan eski 
seviml i l ikten uzaklaştığı belirtilir. 
Böylece Paris Senfonisi adını alan 
eser, Berl in  ve Salzburg baskılarında, 
Paris'te yayınlanan notanın 
Andante'sinden başka bir Andante 
içerir; bu nedenle de hangi 
Andante'nin ilk olduğu 
bi l inmediğinden günümüzde bazı kayıt 
fırmaları eserin kaydını  -biri altı 
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buçuk, diğeri üç buçuk dakika süren
şekilleriyle gerçekleştirir. Senfoninin 
çok neşeli (AIIegro assai) tempoda, 
Re majör tondaki ve 4/4' 1ük ölçüdeki 
1 .  Bölümü Mannheim stilinde bir 
unison forte girişle başlar, hemen 
birinci tema sergi lenir. Ikinci tema ise 
daha canlıdır . . .  2. Bölüm ise 6/8'1 ik 
ölçüde, ağırca (Andante) tempodadır. 
Sol majör tonda giren üfleme çalgılar 
-Salzburg baskısındaki 98 ölçülük 
uzun versiyonda- forte olarak temayı 
duyurur. S8 ölçü süren Paris 
baskısında ise Andante, 3/4' 1ük 
ölçüde, hafif (piano) sesli yine aynı 
notalarla, ancak tekrarlı biçimde 
girer . . .  I kinci kemanların eşliğindeki 
birinci kemanların başlattığı 3. Bölüm, 
neşeli (AIIegro) tempoda, Re majör 
tondaki 4/4' 1ük ölçüdeki dinamik fınal 
ise, türlü sürprizlerle, yaylıların neşeli 
kadanslarıyla, kreşendolarla bu geniş 
kadrolu orkestra tarafından gürültülü 
sergi lenir. Bu arada, orkestradaki 
viyolonsel ve bas partilerinin ayrı ayrı 
belirtilmesiyle gerçek bir yaylı çalgılar 
beşiisi de oluşturulmuştur. (Süre 1 7') 

�--------------------------� 

olduğunu ortaya çıkarmış ve bu görüş 
Bernhard Paumgartner ve Felix 
Schröder gibi uzmanlarca da 
onaylan mıştır. 
Mozart'ın 1 S Ekim 1 777'de babasına 
yazdığı mektupta ilk kez sözü geçen 
obua konçertosu, Salzburg'daki 
!talyan obuacı Giuseppe Ferlendis için 
bestelenmişti. Haydn'ın orta kalitede 
bir çalgıcı olarak nitelediği bu 
müzikçinin konçertoyu çalıp çalmadığı 
da bi l inmiyor. Ancak Mozart'ın 
Mannheim'de rastladığı ve 
konçertonun bir kopyasını verdiği 
çağın ünlü obuacısı Friedrich Ramm 
eseri "gözdesi" yapmış, Mozart' ın 
deyimiyle "Cheval de Bataille" (savaş 
atı) gibi her yerde seslendirmiştir. 
1 920'1i yıllarda Mozart' ın oğlunun 
elyazması olarak Mozarteum'un 
arşivinde bulunan ve özgün biçimiyle 
i lk kez 1 949'da BBC Orkestrası'nca 
seslendirilen eser, flüt için KV3 1 4, 
obua için KV28Sd numaralarını taşır. 
Form bakımından ünlü keman 
konçertolarına çok yakın olan eseri 
Mozart, o zamanın basit yapı lı, iki ses 
kapakçıklı obuayı düşünerek yazdığı 
için obuanın eriştiği alan da küçük 

Mozart: Obua Konçertosu f--------------------------------1 kalmış, kemanın etkisine 
Mozart 26 Ekim 1 777'de geldiği 
Mannheim'da arkadaşı flütçü J .B. 
Wendl ing' in  aracılığı i le tanıştığı 
zengin bir Hcllandalı amatör flütçü 
olan Dr. de Jean'dan bu çalgı için 
sipariş almıştı: Isteni len, flüt için üç 
konçerto ve flütlü kuartetlerdi. 
Mozart sıkıntı l ı  piyano dersleri 
vermek yerine sevmediğini söylediği 
flüt için besteler yapmayı yeğledi. 
Ancak Mozart'ın aşık olduğu- ileride 
baldızı olacak- şarkıcı Aloysia Weber 
ile kısa bir konser turnesine çıkması 
bu çalışmaları engelledi. Yalnızca Sol 
Majör Flüt Konçertosu'nu 
besteleyebilmişti. 200 Gulden gibi 
önemli b ir parayı kaybetmemek için 
hemen oturup bir yı l önce, 1 777'de 
yazdığı obua konçertosunu flüte 
uygula d ı .  . . . Uzun yıllar, hatta 
günümüze kadar unutulan obua 
konçertosu ancak müzikolog Alfred 
Einstein'ın buluşuyla ortaya çıktı: 
Köchel dizisini yeniden düzenleyen 
Einstein KV3 1 4  Flüt Konçertosu'nda 
iki ayrı tonda (Do majör ve Re 
majör) partisyan görmüş, Do majör 
tondakinin kayıp obua konçertosu 

ulaşamamıştır. 
1 .  Bölüm açık ve anlaşıl ır bir canl ı l ıkta 
(AIIegro aperto) çalınması istenilen 
tempoda ve keman konçertolarını 
anımsatan şekilde düzenlenmiştir. 
Orkestra partisi de i lk bakışta basit 
gibi görünmesine karşın, konçertonun 
bu uzun bölümü müzikçilerin üstün 
çabasını gerektirir . . .  2. Bölüm pek 
ağırca olmayan (Andante ma non 
troppo) tempoda ve duygusal 
yapısıyla seçkinleşir. Çekingen, kısıtlı 
ve berrak eşlik -bir ara kornaların 
aksanl ı  girişine karşın- solo çalgının 
kendi dünyasını duyurmasına olanak 
sağlar. Buradaki tematik yapı Haydn'ın 
küçük kardeşi, Salzburg 
Piskoposluğu'nda çalışan ve Mozart' ın 
da arkadaşı olan Michael Haydn'ın 
birkaç yıl önce bestelediği aynı 
tondaki konçertosuyla benzerlik 
gösterir . . .  3. Bölüm (AI Iegro) canl ı ve 
hızlı fınal, bir rondo biçimindedir. 
Viyana'nın daha sonraki neşeli 
günlerini müjdeleyen büyülü bir 
hafıflikte gelişir. Besteci buradaki 
rondo temasını daha sonra Saraydan 
Kız Kaçırma operasındaki 



Blondchen'in aryası "Welche Wonne, 
Welche Lust"da da kullanacaktır. 
(Süre 2 1 ') 
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olan Viyana'daki yayıncısı Artaria'ya, 
hem de -ünü I ngiltere'ye kadar 
ulaştığı iç in- Londra'daki Forster'e altı 
uvertür olarak göndermişti; ama 

Haydn: Senfoni No.8S 1 79 1 'de Londra'ya giden Haydn, bu 
---------------j kurnazlığı nedeniyle Forster'e para 
34 yıl içinde 1 04 senfon i yazan ve cezası ödemek zorunda kalacaktı . . .  
Senfoninin Babası olarak tanımlanan Ayrıca bu pazarl ıklar sürerken 
Avusturyalı Franz Joseph Haydn, uzun Berlin'e, Kral l l l .  Wilhelm'e yollamış 
orkestra yöneticiliği deneyiminden de ve karşılığında 2 1  Nisan 1 787'de 
yararlanarak, eski üç bölümlü ltalyan pırlanta bir yüzük kazanmıştı. Bu 
uvertürü sti l indeki Sinfonia tarzını davranışlarla ileri görüşünü de 
geliştirmiş; yeni çalgı düzenlemeleri, ıspatlayacaktı. 1 789 Fransız devrimi 
orkestra tınıları, biçimsel değişiklikler nedeniyle, eserlerin in Paris'te 
uygulamıştır. Sonuçta iki hızlı bölüm çalınmasına olanak kalmayacak, 
arasında bir ağır ve bir de Menuetto sonradan yayıncıların verdiği adla La 
yerleştirerek, genellikle, bu form Reine (Kraliçe) diye tanınan 85. 
üzerinde eserler, senfoniler Senfoni'sini ithaf ettiği Kraliçe Marie 
bestelemiştir. Antoinette'in yaşamı giyotinle son 
Ünü yayıldıktan sonra Paris'ten gelen bulacak, ayrıca s iparişleri veren 
siparişler üzerine 1 785-86 yı l larında soylular ortadan kaybolacaktı . . .  
yazdığı No.82-87 arasındaki altı Paris Senfonileri'nin dördüncüsü olan 
senfoni, Paris Senfoni leri de yine bu Si Bemol Majör Senfoni No.85, 
düzendedir. Mason olan Haydn, bu alışı lmış iki obua ve iki korno dışında 
senfonileri Avusturya'da Esterhazy'de, flüt ve iki fagotu da içeren üfleme 
Paris'teki Olimpiyat Locası Konseri çalgılar ve yaylı çalgılar için Fransız 
(Concert de la Loge Olimpique) için zevkine uygun zariflikte, ayrıca Fransız 
tanesi 1 000- 1 200 Franka bestelemişti. Uvertürleri stili nde, -hızlı birinci 
Paris'teki orkestra da bölüm başına 1 1 ölçülük, etkil i ağır 
Esterhazy'dekinden çok daha bir girişle- bestelenmiştir. Haydn 
büyüktü: Kırk keman ve on üstel ik ikinci bölüm Romanze'de "La 
kontrbasla hem göz, hem kulak gentille et jeune Lisette" (Sevimli ve 
dolduruyordu; üfleme çalgıları da genç Lisette) adl ı  Fransız halk ezgisini 
gerçekten çok iyiydi. Orkestra büyük de kullanmış, böylece eserin başarısını 
bir sahnede, gök mavisi dantellerle da önceden garanti altına almıştı. Bu 
süslü üniformaları içinde, bellerinde gibi değişiklikler dışında Senfoni 
kılıçla seçkin bir dinleyici önünde No.85 tümüyle Haydn'ın 'geç' sti l in i  
çalıyordu. Haydn'ın senfonileri de ve gücünü yansıtır. 1 .  Bölüm Si bemol 
1 764'den beri Paris'te tanındığı için majör tonda, 4/4'1ük ölçüde ve ağır 
onun, -Mozart gibi- sti l ini (Adagio) tempoda, yalnızca l l  ölçü 
değiştirmeye de pek gereksinimi süren, görkemli bir girişle başlar; 
yoktu. Ayrıca kurnaz bir davranışla bu sonra 3/4'1ük ölçüde ve canlı (Vivace) 
senfoni leri, hem eseri önce basacak tempodaki asıl kısıma dönüşür. 

,-----�--ı Burada yalnızca geniş tutulmuş, zarif 
yapı l ı  tek bir tema egemendir. I kinci 
tema yerine ise biraz garip tarzda, 
No.45 Veda Senfonisi'nden tam bir 
alıntı Fa minörde duyurulur. Beklenen 
ikinci tema, i lk temanın Haydn sti l ine 
uygun tekrarıdır. Geliştirirnde 
(developpement) ise Veda Senfonisi 
motifı al ınır; sonra da birinci tema 
emprovize şekilde Re majör tonda 
güçlü bir kadansa ulaşır ve kolayca 
yine Si bemol majöre kayıl ır . . .  2. 
Bölüm Mi bemol majör tonda, 4/4'1ük 
ölçüde, neşelice (AIIegretto) 
tempoda bir Romans'tır (RomanzP.). 

Burada Fransız eski halk şarkısı -
Sevimli ve genç Lisette- melodi 
bakımından değiştirilmeden alınmış; 
dört değişik, güzel ve sade 
varyasyonla işlenmiştir. Melodinin her 
tekrar duyuluşunda değişik eşl ik ön 
görülür. (Haydn bu melodiyi 
1 786'daki No.2 Sol Majör Lir 
Konçertosu'nda kullanmış, sonra da 
1 794'de No. l 00 Sol Majör Askeri 
Senfoni'nin Allegretto bölümünde 
fanfarlarla destekleyerek yine 
değerlendirmiştir.) Burada orta 
varyasyondaki pastoral flüt solosu 
stilize edilmiş bir kuş ötüşü gibi ilgi 
çeker. Sonuncu varyasyon ise barış 
havasında Coda'ya ulaşırken, hiç de 
Haydn' ın "fırtına ve geril im" (Sturm 
und Drang) tarzını yansıtmaz . . .  
3 .  Bölüm Si bemol majör tonda, 
3/4' 1ük Menuet dansı tarzında, 
neşelice (AIIegretto) tempodadır. 
Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna 
Valsi'ni anımsatan bu tipik Menuet, 
Haydn'ın geç döneminin güçlü ve 
sağlam izlerini, şakacı süslemelerle 
yansıtır. Trio bölmesi ise sade 
armonisiyle bir köylü havasını 
anımsatır, ancak zarif bir uzatmayla 
tekrar asıl dansa dönülür .. 2/4' 1ük 
ölçüde, çok hız l ı  (Presto) tempodaki 
Final ustaca düzenlenişi, mükemmel 
dengesiyle ilgi çeker. Haydn'ın 
olgunluk çağına güzel bir örnek 
oluşturan, klasik Rondo tarzındaki bu 
fınal esere canlı bir bitiş sağlar. 
(Süre 20') 
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C laude Debussy ( 7  862- I 9 1 8) 

Sonat No.3, Sol Minör Sonata No.3 i n G M i nor 
A 1/egro vivo 

lntermede, Fantclsque et /eger 

Fina/e. Tres an imi 

jules Massenet ( 7 842- I 9 I 2) 

Meditation (Thais Operasından from Tha·ıs Opera) 

Camille Saint-Saens (7 835-192 I )  

I ntroduction et Rondo Capriccioso, Op.28 
A ndtnıte malinconico - A llegra wa non troppo 

Ara I n cerm ission 

C laude Debussy 
Beau Soi r 

Cescır Franck ( 7  822-1 890) 

Sonat, La Majör Sonata in A Major 
A 1/egretto ben moderaıo 

A llegro 

Recitativo. Fantasia 

A 1/egretto jJoco ıtto.r.ro 

998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E i reni Museum, 7 .00 pm 

JULIAN RACHLIN 

• Henüz 23 yaşında olmasına ragmen 
üstün yetenegiyle d ikkat çeken Julian 
Rachlin, kuşagının en önemli 
kemancılarından biridir. Etkileyici 
performanslarında, hayranlık uyandırıcı 
aktif yapısının muhteşem tonuyla 
uyumu, seçkin pedagog Boris 
Kuschnir'den ögrendigi eski Rus 
ekolünün tipik özel likleridir. Ayrıca, 
Rachlin'in hemen kendini belli eden 
yorumu, büyüdügü yer olan Viyana'nın 
müzik mirasının etkisiyle 
zenginleşmiştir. Litvanya'da doğan ve 
kemana olan yetenegi küçük yaşlarda 
ortaya çıkan Rachlin, müzisyen 
ailesiyle birlikte 1 978'de Avusturya'ya 
göç etti. Altı yaşında keman egitimine 
başlamasından yedi yıl sonra 
Amsterdam'daki Concertgebouw 
Konser Salonu'nda düzenlenen 1 988 
Eurovisian Yılın Genç Müzisyeni 
Yarışması'nı kazanmasıyla bir anda 
uluslararası üne kavuştu. Bunun 
sonucunda da Lorin Maazel onu 
Fransız Ulusal Orkestrası ile Berl in 
Festivali'ne katılarak ilk konserini 
vermeye ve Pittsburgh Senfoni 
Orkestrası'nın Avrupa ve Japonya 
turnelerine davet etti. Daha sonra 
Riccardo Muti yönetimindeki Viyana 
Filarmoni'yle verdiği kanserle de 
şimdiye kadar bu orkestrayla çalan en 
genç solist olma ünvanını kazandı. 
Jul ian Rachlin, 14 yıldır hocası ve 
koruyucusu olan Boris Kuschnir'in 
yanısıra efsanevi kemancı Pinchas 
Zuckermann ile de çalışmaktadır. 
Julian Rachlin 1 3  yaşında kariyerine 
başlamasıyla birlikte Vladimir 
Ashkenazy, Charles Dutoit, Bernard 
Haitink, Mariss Jansons, Neeme Jarvi, 
James Levine, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Yehudi Menuhin, Andre 
Previn, Esa-Pekka Salonen ve 
Wolfgang Sawallisch gibi dünyanın en 
önemli şeflerinin yönettigi Los Angeles 
Filarmoni, Chicago Senfoni, 
Philadelphia Orkestrası, lsrail 
Filarmoni, Oslo Filarmoni, St. 
Petersburg Filarmoni, NHL Tokyo 
Senfoni gibi dünyanın önde gelen 



topluluklarının ve Londra'daki önemli 
orkestraların eşliğinde çaldı. Jul ian 
Rachlin'in ileriye dönük etkinlikleri 
arasında Semyon Bychkov'un yönettiği 
Gewandhaus Orkestrası'yla Leipzig'de, 
Myung-Whun Chung yönetimindeki 
Santa Cecilia Orkestrası'yla Paris'te 
Champs-Eiysees Tiyatrosu'nda sezon 
açı lışı ile Roma'da vereceği konserler 
yer alıyor. Ayrıca Neeme Jarvi ve Japon 
Filarmoni ile Tokyo Suntery Hall'da 
vereceği konserin yanısıra Charles 
Dutoit, Gennady Rozdestvensky, 
Jeffrey Tate gibi şefler yönetimindeki 
lsrail Filarmoni, Detroit Senfoni ve 
Montreal Senfoni Orkestrası 
konserlerine solist olarak katılacak; 
Mischa Maisky ile Brahms'ın Ikili 
Konçertosu'nu seslendirecek ve 
ltamar Golan ile Istanbul ve Ravinia 
festivalleriyle Amsterdam, Milano, 
Napoli, Oslo, Viyana, Paris, Tel Aviv 
ve Londra'da resitaller verecek. 
Oda müziğine büyük ilgi duyan Rachlin, 
Martha Argerich, Yuri Bashmet, Giden 
Kremer, Cho-Liang Lin ve Mischa 
Maisky gibi ünlü müzisyenlerle 
çalışmaktadır. 1 997'de Verbier 
Festivali'nde verdiği ilk konseriyle 
olağanüstü beğeni toplayan sanatçı aynı 
zamanda Salzburg, Tanglewood, Londra 
Proms, Lucerne ve Montreux gibi belli 
başlı festivaliere de katılmaktadır. 
Julian Rachlin'in Sony Classical'dan 
çıkan albümleri arasında Lorin Maazel 
yönetimindeki Pittsburg Senfoni i le 
Sibelius'un Keman Konçertosu ve 
Serenad'ı, Zubin Mehta ve lsrail 
Filarmoni'yle kaydettiği Saint-Saens'in 
3. Keman Konçertosu ile 
Wieniawski'nin 2. Keman Konçertosu, 
Vladimir Fedosseyev yönetimindeki 
Moskova Radyo Senfoni Orkestrası ile 
kaydettiği Prokofıev'in 1 .  Keman 
Konçertosu ve Çaykovski'nin Keman 
Konçertosu bulunmaktadır. 
Julian Rachlin, Avusturya Ulusal 
Bankası'nın sağladığı 1 74 1  yapımı bir 
"ex Corrodus" Guarnerius del Gesu 
bir kemanla çalmaktadır. 

• Ar the age of 23 ,  Julian Rachl in  has 
already esrablished himself as a 
remarkable ralenr and one of the 
leading violin ists of his generat i on. His  
srunning performances, combining 
dazzl i ng arhlericism wirh sumpruous 
rone, evoke memories of the old 
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Russian school, a crad irian passed on ro 
h im by the eminem reacher Boris 
Kuschnir .  Furt!ıermore Rachlin's 
dist incrive inrerpretarive approach i s  
enriched by the musical heritage he 
encounrered growing up in Vienna. 
Born in Li rhuania, he emigrared to 
Ausrria wi t!ı his musical parenrs in 
1 978.  His affın ity for the violin became 
apparenr early in his l ife. He began 
formal swcly ar the age of s ix  and seven 
years larer gained inrernarional acclaim 
by winning the 1 988 Eurovisian Young 
Musician of the Year at the 
Concertgebouw in Amsrerdam. As a 
resulr Lorin Maazel invi red h im ro 
make his debut at the Berl in Festival 
wirh the Ürehestre National de France 
and to tour Europe and ]apan w i th the 
Pirtsburgh Symphony Ürchestra. He is 
the youngesr soloisr ever ro play wirh 
the Vienna Philharmon ic, making his 
debur under Riccarclo Muri .  In addition 
to his studies wirh Boris Kuschnir ,  his  
reacher and menror for 14 years, Jul ian 
Radıl i n  has been rutored by the 
legendary violinist Pinchas Zuckermann. 
Si nce che beginning of his career at the 
age of 1 3 , he has m ade hundreds of 
appearances with the world's leadi ng 
orchestras inciuel i ng the Los Angeles 
Phi lharmon ic, Chicago Symphony, 
Ph iladelphia Ürchestra, Israel 
Philharmonic, major London orchestras, 
üslo Phi lharmonic, St. Perersburg 
Philharmonic and NHL Symphony 
Tokyo, collaborating wirh such 
conductors as Vlad imir  Ashkenazy, 
Charles Dutoit, Bemard Haitink, 
Mariss Jansons, Neeme Jirvi, James 
Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Yehudi Menuhin, Andre Previn, Esa
Pekka Salonen and W olfgang 
Sawallisch. Jul ian Rachl in's upcarning 
schedule is highl ighred by concerts in 
Leipzig with Gewandhaus Ürehescra 
under Semyon Bychkov, the opening 
concerr season ar the Theiltre des 
Champs-Eiysees in Paris as well as a 
European tour wirh the ürehescra Sanra 
Cecil ia in Rome conducted by Myung
Whun Chung. He wi l l  also perform at 
the Tokyo' s Sunrory Hall with the ]apan 
Philharmonic u nder Neeme Jarvi as 
well as with Charles Dutoit, Gennady 
Rozhdesrvensky, Jeffrey Tare, Israel 
Phi lharmonic, Detroir  Symphony and 
ürehestre Symphonique de Montreal. 

He w i l l  once again be pai red wirh 
Mischa Maisky to perform Brahms' 
Double Concerto and appear i n  a series 
of recitals with Iramar Golan in Istanbul 
and Ravinia Fesrivals, Amsrerdam, 
Mi lan , Naples, üslo, Vienna, Paris, Tel 
Aviv and London. 
An avid chamber player as wel l, Jul ian 
Rachlin appears wirh such i l l usrrious 
partners as Martha Argerich, Yuri 
Bashmer, Gidon Kremer, Cho-Liang 
Lin and M ischa Maisky. He is also a 
fıxture at fesrivals such as Salzburg, 
Tanglewood, London Proms, Lucerne 
and Montreux. His  debut at the 1 997 
Verbier Festival generateel enrhusiasric 
acclaim .  
Ju l ian Rachlin's recordings on  the Sony 
Classical Label include the Si beli us 
Violin Concerto and Serenade wirh 
Pittsburgh Symphony and Lorin 
Maazel; Sainr-Saens' Viol in Concerto 
No.3 and Wieniawski 's Viol in  Concerto 
No.2 w i rh the Israel Philharmonic 
under Zubin Mehta; Prokofıev 's Violin 
Concerto No. l and Tchaikovsky Violin 
Concerto w i th Moscow Radio 
Symphony ürehescra under Vladimir  
Fedosseyev. Jul ian Rachl in plays the 
1 7 4 1  "ex Corrodus" Guarneri us del 
Gesu violin, on loan to h im courtesy of 
the Austrian National Bank. 

IT AMAR GO LAN 

• Önemli solist ve topluluklarla 
yaptığı çalışmalarla dünya çapında 
adını duyuran ltamar Golan 
Litvanya'nın Vilnius kentinde doğdu, 
bir yaşında da ailesi lsrail'e göç etti. 
Lara Vodovoz ve Emmanuel Krasovsky 
ile piyano, Chaim Taub i le oda müziği 
çalıştı. Altı yaşından beri verdiği 
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resitaller, lsrail ve ABD'de oda müziği He also frequenrly parricipates in (Fantasque et leger) başlıklı ara 
konserleriyle dikkat çeken Golan, presrigious music festivals such as müziği ( lntermede) i le özlemi 
birçok kez Amerikan-Israil Onur Ravinia, Chicago, Edinburgh, belirleyen bir serenada dönüşür. Çok 
Bursu'nu kazandı .  Beston'daki New Besançon, Ludwigsburg and Prague canl ı  (Tres anime) olarak sunulan 
England Konservatuvarı'nda 1 7  yaşına Spring. Since 1 996, Shlomo Minrz, Finale ise, Debussy'nin lberia adl ı  
kadar Leonard Shure ve Patricia Man Haimovich and Iramar Goları eserini anımsatan bir Rondo üzerine 
Zander i le eğitim gördü. Zubin Mehta have toured the world as a newly sürekli hareket (Mouvement 
yönetimindeki lsrail ve Berl in founded piano rrio. He records for perpetuel) biçiminde kuruludur. 
Filarmoni Orkestraları i le solist Deursche Grammophon and Teldec. Debussy'nin "Gelecekte, gökyüzünde 
olarak da konser veren ltamar Golan, Iramar Goları reaches at the Manhattan serbestçe sal ınır gibi görünen 
çalışmalarını özellikle oda müziği School of Music and the Conservatoire eserlerden sakının; onlar, çoğu kez 
üzerinde yoğunlaştırırken, Shlomo de Paris, dividing his t ime berween hasta bir beyinin karanl ıkların ın 
Mintz, Maxim Vengerov, Barbara concerr tours, reaching chamber music ürünüdür" sözlerine işaret eden 
Hendricks, Tabea Zimmermann, and other arristic i nrerest, including eleştirmenler fınali, yine onun 
Sharon Kam gibi önemli sanatçılada poerry. "Dönüp kendi kuyruğunu ısırmaya 
konserler vermekte ve kayıtlar çalışan bir yılanın izlenimini bırakan 
yapmaktadır. Ayrıca Ravinia, Chicago, 

Debussy: Sonat bir hareket" cümlesiyle tanımlıyor. 
Edinburg, Besançon, Ludwigsburg, (Süre 1 3 ') 
Prag l ikbahar gibi tanınmış festivaliere 25 Mart 1 9 1 8'de Almanların Paris'i 
katılmaktadır. Shlomo Mintz ve Matt bombaladıkları saatlerde kanserden 

Massenet: Meditation  
Haimovich i l e  yeni kurduğu piyanolu ölen Fransız besteci Claude 
üçlüsüyle 1 996'dan beri dünya Debussy'nin yaşamının son yıllarında 25 Opera yazan Fransız besteci Ju les 
turnelerini sürdüren Golan, Deutsche yazdığı üç sonatın sonuncusu olan Massenet'nin Manon operası gibi ün 
Grammophon ve Teldec için kayıtlar Keman Sonatı 1 9 1 7'de kazanamayan Thais operası i lk kez 1 6  
yapmıştır. tamamlanmıştır. Debussy'nin halk Mart 1 864'de Paris Operası'nda 
Konser turnelerinin yanısıra 1 99 1  'den karşısındaki son görünüşü de 5 Mayıs sahnelenmiştir. Anatele France' ın aynı 
itibaren Manhattan Müzik Okulu'nda 1 9 1 7'de, genç Fransız kemancı adl ı  romanı üzerine L. Gallet'nin 
oda müziği ve şi ir dahi l  diğer sanat Gaston Poulet ile bu son sonatın i lk hazırladığı l ibrettonun konusu, MS IV. 
alanlarında ders veren ltamar Golan, yorumunda oldu. Besteci bu sonat Yüzyılda M ısır'da Nil nehri kıyısındaki 
1 994 yıl ında bu yana Paris hakkındaki düşüncelerin i  de şöyle T ebai ülkesinde geçer. lnzivaya 
Konservatuvarı'nın da bir üyesi olarak belirtmiş: "Hasta bir adamın savaş çekilmiş h iristiyan keşişlerin yaşadığı 
çalışmalarını sürdürmektedir. kargaşası içinde neler yazabileceğini bu yerde, keşiş Athanael rüyasında 

gösteren belgelere bir örnek olması gördüğü -lskenderiye'de oturan ve 
• Iramar Goları has made a yönünden ilginç olabi l ir" . . .  Ancak, güzelliğiyle di l lere destan- Thais'i 
distinguished carrer as a chamber m usic sonatın ince alaylı, virtüoz günahlarından arındırmak ister. 
performer appearing with outstanding yönlerinden çok, ruhsal canl ı l ığı ve Sonsuza kadar genç ve güzel kalmak 
soloists and ensembles throughout the zenginliği, olgunluğu ve sıcaklığıyla ün isteyen Thais'in ölümüyle sonuçlanan 
world. Bom in Vi lni us, L i thuania, he kazanan, sevilen bir eser oluşu, bu bu üç perdelik operanın günümüze 
came to Israel at the age of one. He alçakgönül lü belgenin önemini kadar kalan en güzel bölümü ise beş-
srudied piano with Lara Vodovoz and azaltır . . .  altı dakika süren Meditation 
Emmanuel Krasovsky, chamber music Teknik yönden oldukça güç olan, (Düşünceye dalış) adl ı  senfonik ara 
w ith Chaim Taub. Si nce the age of six, kemancıya zor görevler yükleyen müziği, lntermezzo'dur. Orkestra 
he appeared w i th recitals as well as eserin üç bölümü değaçiama gibi partisinde solo kemanın arp eşliğinde 
performing chamber m usic in Israel birbirine yaklaştırı lmış, sanki bir duyurduğu bu olağanüstü hülyalı 
and the United States. He was bütün olarak özgürce akıcı l ık parçanın pekçok düzenlemesi de 
repeatedly awarded the American-Israel kazandırı lmıştır. Kısa motiflerle yapılmıştır. Bunların içinde en 
Honour Scholarship. He studied at the formül leşen, gölgeli kontrastiada ve tanınınışı piyano eşliğinde keman için 
New England Corıservatory in  Bosron değişken ritmlerle çekicil ik kazanan, alanıdır. (Süre S') 
under Leonard Shure and Patricia abartılı rapsodik hareketlerden 
Zander up to the age of l 7. He sakınılan sonatta keman -uyumlu 

Saint-Saens: I ntroduction ve 
appeared as soloist with the Israel and armonisiyle rahatlatan ve ancak çok Rondo Capriccioso 
Berlin  Phi lharmonic under Zubin ender melodi çizgisine yaklaşan 
Mehta. Iramar Goları concentrates piyanonun eşliğinde- bestecinin kendi Harika çocuk olarak yetişen, 
almost exclusively on chamber music, iç konuşmasını yansıtır gibidir. olağanüstü bir piyano ve org virtüozu 
performing and recordi ng wi th such Özellikle çabuk tempoda ve 3/4'1ük olarak ün kazanan Camille Saint-
renowned musicians as Shlomo Mintz, ölçüdeki 1 .  Bölümün (AIIegro vivo) Saens, ayrıca kemana büyük ilgi 
Maxim Vengerov, Barbara Hendricks, tutkulu ve tatlı (dolce espressivo) duymuş; üç keman konçertosu 
Tabea Zimmermann and Sharon Kam. başlayan anlatımı, olağandışı ve hafif dışında bu çalgı için romanslar, 
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Havanaise Op.82 (Habanera), Madam Vasnier'ye tepeden tırnağa ve hemen hemen her konserinde 
Caprice Andalou, Op. l 22 (Endülüs aşık olması, onun i lk eserlerin in çalarak geç de olsa bestecisine ün  
Kaprisi) gibi eserler de  bestelemiştir. Theodore de Banville (Nuit kazandırmıştır. Romain Rolland'ın 
Bunların içinde en çok çalınan ve d'etoiles), Paul Bourget (Beau soir) ve dediği gibi "Bach'ın düşünce 
sevi leni Op.28 Introduction et Rondo Andre Girod'nun (Fieur des bles) dünyasına çok çağdaş bir yumuşaklık 
Capriccioso (Giriş ve Kaprisli Rondo) şi irlerini -daha 1 6  yaşındayken- ekleyen" Franck, bir organist olarak 
1 863'de ünlü kemancı Pablo Sarasate bestelemesine neden kabul edilebi l ir. müzikte kontrpuan ve 
için, bestecinin deyimiyle "lspanyol Debussy 1 876'da, 1 4  yaşındayken emprovizasyona ( doğaçlamaya) 
Sti l inde" yazılmıştır. Massenet'nin yardımcısı Emil egemendi. Bu iki unsur eserlerinde 
Aslında iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki Durand'ın armoni derslerini izlemişti. ön plana çıkar: La Majör Sonat'ta 
fagot, iki korno, iki trompet, timpani Bu etki -sonradan psikolojik tahl il ler kurallar (kontrpuan) ve doğaçlama 
ve yaylı çalgılar orkestrası eşliğinde yapan bir romancı olarak tanınan- (emprovizasyon) iki karşıt olarak 
keman için yazılan eserde, bazan aşırı Paul Bourget'n in  ( 1 852- 1 935) şi iri belirginleşir. 
duygulu, bazan çok ateşli biçimdeki üzerine yazdığı Beau Soir (Güzel 1 .  Bölüm (AIIegro ben moderato) 
tutku ve kaprisi virtüozca kontrol Akşam) şarkısında da görülür. Çok piyanonun La majör tondaki ağır 
altında tutmaya çalışan solo çalgıya sonra, 1 89 1 'de yayınlanan bu şarkıda, girişiyle başlar; kemanın duyurduğu 
olağanüstü güç görevler yüklenmiştir. o çağın süslemeleriyle güneş romantik üsluptaki güzel ve yumuşak 
Bu virtüoz ancak zarif kontrol, batımında gül rengi ırmağın sakin ve ezgiden sonra piyano ikinci motifi 
bestecinin ağır ve melankolik Giriş din lendirici görüntüsü, yaz aylarındaki sunar. Tüm bölüm sanki, Re minör 
(lntroduction: Andante malineonice) mısır tarlaları üzerindeki yumuşak tondaki i kinci bölüm Al legro'ya şi irsel 
ile Kaprisli Rondo (Rondo meltem canlandırılır. Massenet ile bir prelüd olarak düzenlenmiş 
Capriccioso: Allegretto ma non olan l irik bağlantı da özellikle bitimde, gibidir . . .  2. Bölüm çabuk (AIIegro) 
troppo) arasında yarattığı kontrast ile ölümün nostalj ik ihtarıyle belirir: tempoda, tutkulu ve sinirli bir havada 
daha da güzelleşir. Önce kemanın "Beau so ir lorsque au soleil . . .  " diye piyanonun girgin tavrıyla başlar. Hem 
duygulu, tatlı bir girginl ikle başlayan ve "Car nous nous en allons ritmik, hem de melodik  zenginl ikteki 
duyurduğu, sanki bir uyuşturucu 1 Comme s'en va cette onde 1 Elle a canlı tema kemanla duyurulur, fakat 
etkisi veren ağır giriş, hafif pizzicato la mer - nous au tombeau" (Bu az sonra ağır ve l irik bir motifle geçici 
eşlikle gelişir. Zarif kadanslar birden dalganın gittiği gibi 1 Biz de gidiyoruz 1 olarak kesilir. Ancak keman yine 
hızlanır gibi olur. Sonra kemanın O denize - bizse mezara) sözleriyle tutkulu bir şekilde hızlanır ve 
trilleri ve eşl ikte beliren sert akor i le sona eren bu şarkıda piyanonun bölümün dramatik yapısını vurgular . . .  
La minör tonda, hafif, uçucu ve girişinde beliren Mi majör ve Sol 3 .  Bölüm (Recitativo-Fantasia) trillerle 
kaprisli Rondo'ya geçilir. Ana tema minör karşıtlığı şiirin havası üzerine başlar. Keman konuşur gibi, hü lyalı 
yine keman tarafından sergi lenir ve bir ön ihtar gibi yansır; aradaki bir havada resitatifi dile getirir. Bunu 
hızlanan keman, eşlik partisini de ayrıntıları ise şarkıcı -ya da keman- izleyen akıcı ve aydınl ık Fantasia'nın 
canlandırır. Sonra staccato eşlikte, doldurur. Sondan bir önceki artmış sonunda birinci bölümün teması bu 
keman bu kez ağırca ve l irik yan beşli akor ise "T ombeau" (Mezar) kez başka tonda duyulur. Bu bölümde 
temayı duyurur. Gelişimden sonra sözcüğünü vurgular. Beau Soir birinci bölümün temasıyla ikincinin 
eşlikte yansıyan temayı keman alarak şarkısını , piyano eşliğinde kemana dramatik yapısı emprovize biçimde 
hem şiirsel, hem de kıvrak bir ünlü kemancı Jasha Heifetz uygulam ış kaynaştırılmıştır . . .  4. Bölüm 
anlatımı sürdürür. Rondo, Coda'da ve enstrümantal bir kimlik (AIIegretto poco moso) yine ası l 
olağanüstü virtüoz pasajlada canl ı  ve kazandırmıştır. (Süre S') tonal iteye, La majöre döner. Ana 
güçlü sona erer. Eserin piyano eşliğini tema bu kez bir kanon biçiminde 
Fransız besteci Georges Bizet 

Franck: Sonat canlandırılır; ancak tutkusuz ve 
düzenlemiştir. (Süre 9') sakindir. Üçüncü bölümden 

Belçika asıl l ı Fransız besteci Cesar kaynaklanan bir yan tema bunu izler. 

Debussy: Beau Soir Franck'ın oda müziği eserlerinin sayısı Sonatın yapı malzemesi ana temadan 
az olmasına rağmen geç romantik ustaca geliştirilmiştir. Eser parlak ve 

Insan sesini içeren eserleri arasında Avrupa müziğinde önemli bir yeri zarif şekilde sona erer. (Süre 27') 
90 kadar piyano eşliğinde şarkı yazmış vardır. Tüm önemli eserlerini de 
olan Claude Debussy'nin ilk besteleri yaşl ı l ık yıllarında besteleyen Franck'ın 
de bu şarkılardır. 1885'te Roma 64 yaşında yazdığı La Majör Sonat, 
ödülünü kazanıp ltalya'ya gitmeden değer bakımından Brahms'ın keman 
önce bestelenen bu şarkılar, Fransız sonatları yanında yer alır. Bu sonat 
opera ekolünün ustaları Gounod, ya da, Brahms'ın La Majör Sonatı ile aynı 
da Massenet'nin etkilerini, 1 9. yüzyıl yılda, 1 866'da yaratılmış ve Belçikalı 
Fransız geleneğinin izlerini taşır. ün lü kemancı Eugene Ysaye'ye ithaf 
Debussy'nin şiiri sevmesi, ona bu edilmiştir. Eserin i lk yorumunu yine 
alanda yol gösteren amatör şarkıcı Ysaye büyük başarıyla gerçekleştirmiş 
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RAVEL YAYLI ÇALG l LAR DÖRTLÜSÜ 

RA VEL STRING QUARTET 

� IŞiklar holding a.ş. 
Katkılari iı-irı IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.yc teşekkiir ederiz. 

RAVEL YAYLI ÇALGlLAR 
DÖRTLÜSÜ 

\Ve would !ike to  thank IŞIKLAI? HOLDING A.Ş. for spomoring this peıformanre. 
--------------------------------------------------� RAVEL STRING QUARTET 

GIOVANNI  BATTISTA FABRIS, keman violin • Ravel Dörtlüsü Lyon'da 1 986 
REIKO KlT AH AMA, keman violin yıl ında kuru ldu. Kariyerine 1 989 
--------------------------------1 yılında katı ldığı ve Kültür Bakanlığı ile 

ZOL TAN TÖTH, viyola viola 
--------------------------------1 Tortelier Ödülü'nü kazandığı 

JEAN-MICHEL FONTENEAU, viyolonsel cel lo Uluslararası Evian Yaylı Çalgılar 

C la u de Debussy ( 1 862- 7 9 1 8) 

Dörtlü, Sol Minör, Op. l O Quarrer in G Minor, üp. l O  

A niıne et tres deride 

Scherzo. Assez vif et bien rythme 

A rıdantirro, dottameni expres.rif 

T res modere - T ri!s ani me 

Gabriel Faure ( 1 845- 7 924) 

Dörtlü, Mi Minör Op. 1 2 1  Quarrer in E M i nor, Op. l 2 l  

A llegro moclerato 

A rrclarrte 

Fina/e. Allegra 

Ara Inrermission 

Maurice Ravel ( 1 8 7  5 - 1 93 7) 

Dörtlü, Fa Majör Quarrer in F Major 
All egra moclerato 

Assez vi/ - tri!s rythme ( Assai vivo). Scherzo 

Tri!s lerıt (mo/to lento) 

Vi/ et agite ( Vivo e agitato) 

23.6. 1 998, Aya Irin i Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museunı , 7 .00 pnı. 

Bu konser ·' Fransa 'yla Buluşmct" etkinlikleri kapsa11urıda gerı-eklejtirilmiştir. 
This concert has been reedised within the framework of ''l?endez-vous ttver !....Lt Frana·ı 

Dörtlü Yarışması'yla başladı. 1 994 
yıl ında ilki gerçekleştirilen "Victoires 
de la Musique Classic" kutlamalarında 
"En Iyi Oda Müziği Topluluğu" seçildi. 
Giovanni Battista Fabris ise topluluğa 
birinci keman olarak 1 995'de katıldı . 
Ravel Dörtlüsü repertuarındaki 
eklektik anlayış ve müzikal 
seçimleriyle dikkat çeken bir 
topluluktur. Belli bir müzik türü 
üzerinde yoğunlaşmamaları ve ortak 
çalışmalara duydukları ilgi, bugüne 
kadar birçok ünlü müzik adamıyla 
birl ikte çalışmalar yapmalarına olanak 
sağlamıştır. Bunlar arasında Laurent 
Cabasso, Serge Collot, Guy 
Comenthal, James Dick, Michael 
Levinas, Martin Lovett ve Maud 
T ortel ier ile gerçekleştirdikleri 
Brahms, Faure, Schumann kadar, 
yazılı ve emprovize müziği 
birleştirdikleri Louis Sclavis 
programları da bulunmaktadır. Ravel 
Dörtlüsü, l 995 yıl ında tümünün 
kaydını  yaptıkları Bartok Yaylı 
Çalgılar Dörtlüleri'nin ardından halen 
Beethoven, Ravel ve Debussy'nin 
dörtlülerinin kayıtları üzerinde 
çalışmaktadır. 
Uluslararası alanda da tanınan Ravel 
Dörtlüsü, Amsterdam 
Concertgebouw konser salonunun 
yanısıra, Kusatsu Akademisi'ne 
katı ldıkları Tokyo'da ve ABD'de 
sıksık konser vermektedir. 

• Ravel String Quarrer was founded in  
1 986 in Lyon. The quarrer receivecl the 
Torrelier Prize and the Prix du 
Minisrere de la Culrure ar the I 989 
Evian International String Quarrer 
Comperirion. In 1 994, ir was selecrecl 
as The Best Chambre Ensemble ar rhe 



"Victoires de la Musique Classique".  
Giovanni Banista Fabris joined the 
group as first viol in in  1 995 .  
The ensemble is known for rhe 
ec lecricism of i rs reperroi re and i rs 
musical choices. The quarter has 
collaborated wirh very el ifferenr 
musicians such as Laurenr Cabasso, 
Serge Col lor, Guy Comenrhal, James 
Dick, Michael Levinas, Marcin Loverr, 
Mauel Torrelier, performing works by 
Brahms, Faure and Schumann as well as 
Louis Sclavis wirh a programme 
involving wrirren music anel 
improvisar ion. The quarter is 
recognizeel for i rs inrerpreration of the 
chamber nı usic by Chausson, Debussy, 
Ravel , Faure anel Duri l leux, anel for i rs 
classical, romantic anel conremporary 
reperroire. The Ravel Quarter has 
recoreleel rhe complere quartets of 
Bartok in 1 995 and rhey sti l i  work on 
rhe recoreli ngs of works by Beerhoven, 
Ravel anel Debussy. The ensenıble is 
appearing frequenrly in France anel 
Anısterelanı Concerrgebouw as wel l as 
touring ro ]apan anel the US. 

Debussy: Dörtlü 

Verlaine, Baudelaire gibi şairler, 
Cezanne, Manet, Monet gibi 
ressamlarla yakınlığı olan Fransız 
izlenimci besteci Claude Achille 
Debussy'nin bestelediği i lk önemli 
oda müziği eseri, 1 893'de yazdığı ve 
ünlü Eugene Ysaye'nin birinci keman 
çaldığı kuartete ithaf ettiği Sol Minör 
Dörtlü'dür. Aynı zamanda, onun i lk 
olgunluk eseri de sayılan bu kuarteti 
Debussy. Paris'te Wagner'in Valküre 
operasının ilk temsil ini gördükten 
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sonra yazmıştı ve o arada "Pelleas ve 
Melisande" üzerinde de çalışıyordu. 
Roma Ödülü'nü kazanan Debussy, bu 
kentten dönüşünde de genç ulusal 
bestecileri desteklemek amacıyla 
kurulmuş olan Societe Nationale 
(Ulusal Dernek) adlı kulübe üye 
olmuştu. Debussy bu dernekte 
düzenlenen akşam konserlerinde 
Wagner, Rimski-Korsakof gibi 
bestecilerin eserlerin in piyano 
düzenlemelerini çalıyor, para 
kazanıyordu. Bu arada ressam H. 
Lerelle ve onun akrabası besteci 
Ernest Chausson da Debussy'ye mali 
yardımda bulunuyordu. Debussy'nin 
müzik çevresinde üç kişiden başka 
dostu da yoktu; aile ziyaretlerine 
gittiği, uzun uzun konuştuğu 
Chausson'a saygı duyuyor; Dukas ve 
Ysaye ile dostluğunu sürdürüyordu. 
Dernek onun eserlerinin Societe 
Nationale'da yorumuna yardımcı oldu 
ve 1 893'de, Debussy'nin önce Nisan 
ayında La Demoiselle Elue Kantatı, 
sonra da 29 Aralık'ta kuarteti 
seslendirildi. Böylece i lk kez halk 
huzurunda bestelerini d inietme 
olanağını  bulan Debussy'n in 
kuartetini, dostluğuna önem verdiği 
Chausson önce pek ciddiye almamıştı. 
Bu durum Debussy'yi üzdü; 2 1  
yaş ındaki besteci Chausson'a şöyle 
söz verdi: "Sizin için, gerçekten yalnız 
sizin için yeni bir kuartet yazacağım 
ve formun daha soylu, ağırbaşlı 
olmasına çalışacağım". (Debussy ikinci 
bir kuartet yazmaya başlamış, ancak 
ilk iki bölümünü bitirebilmiştir.) 
Debussy'nin tüm besteleri arasında 
Opus numarası taşıyan tek eseri olan 
Op. l O Kuartet hakkında çıkan 
eleştiriler de besteciyi mutlu etmedi: 
Guide Musicale'de Guy Ropartz 
"Çok ilginç bir eser olmasına karşın, 
genç Rusya'nın büyük etkisi seziliyor" 
diye yazıyor; Belçikalı müzikçi 
Maurice Kufferath "Uzun tutulmuş 
akorların Cava müziği Gamelan'ı 
anımsattığı"nı belirtiyordu. 
Debussy'nin gerçekten de ikinci bir 
kuartet yazmaya karar verdiği iç in 
Kuartet No. l olarak bastırdığı eseri, 
oda müziğin in dönüm noktalarından 
biridir. Daha önce Glazunof ve 
Borodin gibi genç Rus bestecilerinin 
oda müziği eserlerinde orkestra 
sti l in i  yansıtmaianna karş ın, Debussy 

daha da ileri gitmiş, tınısal rengi i lk 
kez kuartetin yapısında egemen 
kılmıştır. Eser değişken tını yüzeyleri, 
uçucu çizgileri, zarif imaları, pastel 
renkleri, titreyen armonisiyle i lk 
bakışta bir fanteziyi anımsatırsa da 
geleneksel dört bölümlü oluşu, 
bölümlerin karakteri, temaların 
karşıtlığın ın klasik örneklere göre ele 
alınışı ve Cesar Franck'ın "cyclic" 
(dönemsel) formuyla varyasyon 
formunun kaynaştırılmasıyla başka bir 
anlam kazanır. 
Bölüm canl ı  ve çok kararlı (Anime et 
tres decide) biçimdeki başlığıyla 
savaşçı bir havaya bürünmüştür. 
Girişteki güçlü moda! tema Firigya 
gamındadır ve diğer bölümlerde de 
başka biçimlerde -Franck'ın sti l in i  
anınısatır biçimde- duyurulacaktır. 
Serimde (exposition) iki geçici epizod 
belirirse de ana tema prizmadan 
yansır gibi armonik bir yapıyla yine 
sürer. Ancak serimin en sonunda 
ikinci motif, biraz gecikerek (un peu 
retenu), tatlı ve aniatımlı (doux et 
expressif) sunulur. Gelişirnde 
(developpement) ise bir dizi küçük 
varyasyon genellikle bu i kinci 
motiften doğacak, bir mozaik gibi 
birleşerek geleneksel gelişimin yerine 
geçecektir. Bölümün fınal kısmında ise 
daha başka varyasyonlar, desenler ve 
armonik değişimler oluşacak, ana 
temanın ilk yarısı üzerine kurulu kısa 
bir Codetta (Kodacık) i le bölüm sona 
erecektir . . .  2. Bölüm oldukça canl ı  ve 
iyi ritmli (Assez vif et bien rythme) 
başlığını taşıyan kısa bir Scherzo'dur. 
Üç bölmeli bir Lied formundaki bu 
Scherzo, belki de yaylı çalgılar için 
oda müziği repertuarın ın en parlak ve 
canl ı  örneğidir. Özellikle Cava müziği 
Gamelan'ın egzotik etkisi duyulan 
bölüm bugün - 1  OS yıl sonra- bile hala 
din leyicilere çarpıcı biçimde modern 
gelmektedir. Birinci bölümün 
doğurucu teması, ritm ve tonalite 
değişikliğiyle viyolanın koyu renkli 
sesinde öteki çalgı ların zarif pizzicato 
eşliğinde duyurulur. Trio bölmesinde 
ise aynı temanın büyütülmüş şekliyle, 
sinirl i 1 6' 1 ık notaların oluşturduğu 
eşlikte önce birinci kemanla bir siren 
gibi, virtüozlukla sergilenir. Bölüm bir 
dizi melodi k  başkalaşımlarla, 
beklenmeyen hızlı ritm 
değişikl ikleriyle gizemli bir 



atmosferde sona erer . . .  Dördünün 
ağır ve tatlı aniatımlı (Andantino, 
doucement expressif) 3.  Bölümü de 
Lied formundadır. Debussy mozaik 
biçimi varyasyonlarını burada da 
özgürce kullanmış, viyola ve 
viyolonselin solo pasajlarındaki 
benzetimde (imitation) kontrpuan 
tekniğini denemiştir. Diğer 
bölümlerle kontrast oluşturan bu 
bölümün ağır, sanki trans halindeki 
atmosferinin, orta bölmede doruğa 
ulaşmasının genellikle eserin en güzel 
yeri olduğu kabul edil ir. Bu doruk 
noktası bestecin in  sonradan 
tamamiayacağı "Pel leas ve Melisande"ı 
da anımsatır . . .  4. Bölüm daha orta 
kararda ve çok canl ı  (Tres modere -
Tres anime) başlığıyla önceki 
bölümlerin bir sentezi olduğunu 
duyurur. Ana motif bölük-pörçük, 
kısa parçalar halinde belirir. Debussy 
hakkında önemli araştırmalar yapan 
ve kitaplar yazan Leon Vallas, 9. 
Senfoni'nin finaline benzettiği bu 
bölümde, Debussy'nin belki de, 
Societe Nationale'deki din leyicilerin 
Bach, Beethoven ve romantik Alman 
bestecilerin in yeni Fransız müziğinin 
Rönesans'ının kaynağı olduğu 
hakkındaki o zamanki yanlış kanılarını 
ortaya ç ıkarmak istediğin i  vurgular. 
Bu bölümde, ana temanın Scherzo'da 
kullanı ldığı şekliyle alınarak bir füg 
biçiminde işlenişi, gerçekten de 
Debussy'de ender bir olaydır. Bu 
arada besteci hatta, eski skolastik tarz 
olan tersine çalmayı (inversion), ani 
parlayışlarla eğlenceli biçimde dener. 
Sonunda özgürlükle kurallar 
arasındaki savaş kazanıl ır, Franck'ın 
"cyclic" formuna dönülür: Anımsanan 
pasajlar hala, özgün temanın yeni 
dönüşümleridir. Debussy böylece, 
"cyclic" formu "Müziğin s inir 
sisteminin ayırımı" olarak tanımlayan 
ve bu formun mucidi olan Cesar 
Franck'tan daha geniş ve olgun 
biçimde kullanmıştır. (Süre 27') 

Faure: Dörtlü 

Ariege'de doğan, dokuz yaşında 
Paris'te, dini müziğe önem veren 
Ecole Nidermeyer'de öğrenime 
başlayan Gabriel Urbain Faure, 1 6  
yaşında Saint-Saens'ın öğrencisi oldu 
ve kompozisyon çalıştı; Liszt ve 
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Wagner'in eserlerini tanıdı, 1 866-70 
yılları arasında Rennes'de organistlik 
yaptı. 1 870 savaşından sonra Paris 
kiliselerinde görev aldı, 1 896'da 
Madelaine kilisesine baş organist ve 
Paris Konservatuarı'na kompozisyon 
profesörü oldu; Ravel, Enescu, 
Laparra, Florent Schmitt, Aubert ve 
Nadia Boulanger gibi ünlülerin 
hocalığını yaptı. 1 905'te bu görevden 
ayrıldı ve 1 903'de başladığı müzik 
eleştirmenliğini Le Figaro gazetesinde 
1 92 1 'e kadar sürdürdü. Yaşamının 
son yıllarını sağır olarak geçiren Faure 
operalar, sahne müzikleri, ünlü 
Requiem'i de içeren koro eserleri, bir 
senfoni ve Pavane, Ballade, Romance, 
Fantezi gibi piyano ya da kemanı da 
içeren orkestra eserleri, pekçok oda 
müziği, piyano için Noktürn, 
lmpromptu gibi parçalar 
bestelemiştir. Müziği, özellikle oda 
müziğindeki form berraklığı ve 
dengeli anlatımla seçkinleşir. 
Romantik başlangıçtan, yaşl ı lığın ın 
ruhsal olgunluğuna kadar tüm 
evrelerinde cüretkar olduğu kadar 
objektifliğin i  yitirmeyen Faure, 
ü lkesinde Debussy ve Ravel i le 
birl ikte Fransız müziğinin 
yeni l ikçilerinden sayılmasına karşın, 
tonalitenin temel prensiplerinden de 
şaşmamıştır. Önceleri klasik örnekleri 
izlemiş, sonraki oda müziğinde ise 
kısmen serbest yapıyı tercih etmiş, 
süssüz anlatırnda nüans zenginl iğini 
gözetmiştir. Yabancı müzik akımları 
da, kapalı çevresinde kalan Faure'yi 
pek etki lememiştir. i lk  önce Berlioz, 
Chopin ve Schumann gençliğin in 
önemli  kişileri olmuş; olgunluk 
çağında Liszt, Wagner ve Debussy'nin 

çığır açan müziklerinin etkisini 
hissetmiş, son günlerinde ise 
Schönberg, Bartok ve Stravinski ona 
20. yüzyıl ın yeni ritmini iletmişti. Tüm 
bunlara rağmen Faure kendi yolunda 
ilerlemiş, tutucu ve geleneksel 
kalmıştı. 
Faure'nin daha çok oda müziğine 
yönelmesi de, -kendi anlatımıyla- bir 
aşk sonucu, 32 yaşındayken 
gerçekleşti: Öğretmeni Saint-Saens 
1 872'de onu, ünlü soprano Pauline 
Viardot ailesiyle tanıştırdı; Faure de, 
kısa zamanda bu evin sürekli 
ziyaretçisi oldu, bu nedenle de ltalyan 
stili müziğe, şarkılara yöneldi. Beş yıl 
sonra da, 1 877 baharında sopranonun 
kızı Marianne ile nişanlandı ama, nişan 
sonbaharda bozuldu. Faure sonradan 
şöyle yazmıştı: "Belki de bu ayrılık 
benim için kötü olmadı. Viardot ailesi 
beni asıl yolumdan çevirmeye 
çalışabi lirdi". Bazı biyografı yazarları 
kızın annesinin onu büyük bir opera 
yazmaya zorladığını, Faure'nin kendi 
isteği olan kişisel müziğe, oda 
müziğine olan yakınlaşmasını 
istemediğini belirtir . . .  Ancak Faure 
bu arada yine bu müziğe ilgisini 
göstermiş, 1 877' de yazdığı Op. l 3  i lk 
Keman Sonatı'nı Viardot'nun oğluna 
ithaf etmişti. 
1 879'da ilk Piyanolu Dörtlü'sünü 
(Op. I S) yazan Faure, 1 886'da No.2 
Piyanolu Dörtlü'yü; 1 906'da Op.89, 
1 92 1 'de Op. I I S, 1 923'de Op. l 20 
Piyanolu Üçlü'leri besteledi .  Onun 
son eseri ise, öleceği yıl 1 924'te 
yazdığı Op. l 2 1  Yaylı Çalgılar 
Dörtlü'südür. 80 yaşına gelmiş olan 
Faure en sonunda, sevgili 
klavyesinden, oda müziğinde en ön 
s ırada yer alan piyanosundan uzak 
kalabilmeye cesaret etmiş, yarım 
yüzyıl l ık oda müziği çalışmalarını bir 
kuartetle noktalamıştı. Faure, 1 883'de 
evlendiği, tanınmış bir heykeltraşın 
sert karakterli kızı Marie Fremiet'ye 
yazdığı mektupta bunu şöyle açıklar: 
" . . .  Herkes gibi benim de bu formdan 
korktuğumu düşünebi l irs in:  Bu müzik 
tıpkı 'un quatuor pour instruments a 
cordes sans piano' (piyanosuz yaylı 
çalgılar için bir kuartet) yazmak 
gib i .  . .  " Faure yıllar yıl ı klavyenin 
siyah-beyaz tuşlarının etkisinde 
kalmış; tüm müziği -piyanosuz olsa 
bile- yine öyle tasarlamıştı. Sonunda 



bu Mi Minör Dörtlü ile klavye 
fobisinden kurtulmuştu. 
Faure üç bölümlü bu kuarteti, " l ik  iki 
bölümü aniatımlı ve destekleyici; 
üçüncü ise hafif ve mutlu karakterde, 
Trio'mun finalini anımsatan bir tür 
Scherzo'dur" şeklinde tanımlar. Son 
yıllarında yazdığı Op. l 20 Trio ve 
Op. l 2 1  Kuarteti'yle şaheserlerini 
yaratmış olan Faure, Debussy ve 
Ravel'in bu tür müziklerinde 
kullandığı "Fransız Scherzosu"nun da 
mucidi sayı l ır. Yaylı çalgılar için 
Op. l 2 1  Mi Minör Dörtlü, dünyayla 
bir ilgisi yokmuş gibi bir atmosferdedir: 
Son yıllardaki şarkıları gibi, yapısı son 
derecede ince ve naziktir; melodileri 
uçar gibi havaya karışır. Üstelik hiçbir 
çalgıya öncelik tanımayan müzik, uzun 
ve yumuşak düşüneeli konuşmalar 
içeren diyaloglada sürer. Ortadan 
biraz hızlı (AIIegretto moderato) 
tempoda ve 2/2'1 ik ölçüde, hüzünlü 
Mi minör tondaki 1 .  Bölüm 
melankoliye kaçan bir anlatımdadır. 
Temalar aynı düzende, melodik 
yapıdadır. Iki motifli olan birinci 
temada önce viyola güçlü ve kaygıl ı 
uzun notalarla bunu duyurur. I kinci 
motif ise kemanın yumuşak ve taze 
biçimde buna hızl ıca cevabıdır . . .  La 
minör tondaki, 4/4'1ük ölçüdeki, 
ağırca (Andante) tempodaki 2. Bölüm 
ise, Fransız kuartetlerin in en güzel 
sayfalarından biri olarak kabul edi l i r. 
Tümü doğal bir ışık içinde yüzer 
gibidir. Uzmanlar bunu Beethoven' in 
son kuartetlerindeki iç-gözlem 
düşüncelerine benzetir. Armonik 
zenginl ik i le melodik buluş birbiriyle 
tam uyumludur . . .  
3. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Mi minör 
tonda, neşeli (AI Iegro) hızdadır. Kesin 
bir sonat formunda olan bu Finale, 
önceki bölümlere göre daha hafif, açık 
yüreklidir. Birinci temayı viyolonsel 
güçlü tarzda cevaplar. I kinci tema ise 
asıl temaya öncelik tanıyarak küçük 
parçalar şeklinde belirir ve 
modülasyonlada süren final, bestecinin 
yaşama huzurlu ve mutlu bir vedası 
olarak da algılanabilir. (Süre 22') 

Ravel: Dörtlü 

Ravel tek kuarteti olan ve tam 
anlamıyla zarif tını larıyla empresyonist 
yapıdaki bu eserini 1 903 yılında 

tamamlamış, öğretmeni Gabriel 
Faure'ye ithaf etmiştir. Faure'nin 
kuartette bazı düzeltmeler istemesine 
rağmen Debussy'nin "Müzik Tanrısı 
aşkına ve benim adıma tek bir nota 
bile değiştirmeyin" sözleri müzik 
tarihine geçmiştir. 
Eserin 5 Mart 1 904'de Societe 
Nationale'de i lk seslendiril işi de bir 
müzik olayı olarak kabul edi l i r. Ravel 
ise eseri hakkında sonradan 
otobiyografisine şunları yazmış: 
"Kuartetim belli bir konstrüksiyon 
(yapı) kavramını temsil ediyor; 
şüphesiz mükemmel olmadı ama, 
önceki eserlerimden daha belirgin 
şekilde gerçekleştirild i". 
4/4' 1ük ölçüde ve sonat formundaki 1 .  
Bölüm (AIIegro moderato), besteci 
tarafından çok yumuşak (Tres doux) 
olarak yorumlanması istenilen basit 
bir melodiyle başlar. Bu tema diğer 
bölümlerdeki temaların oluşmasında, 
Ravel'in deyimiyle "Theme generateur" 
(doğurucu tema) görevini yapar. 
I kinci kemanın aceleci notaları, 
viyolanın tremololarıyla duraksız 
gelişen müzik, yine de üç bölmeli 
sonat formunu zedelemez. I kinci 
temanın sunulmasından önce kısa b ir  
zirveye ulaşı l ır. Ikinci temanın çok 
karakteristik melodis ini  çok anlamlı 
(Tres expressif) şekilde birinci keman 
duyurur; onu iki oktav öteden viyola 
duble eder. Kısa gelişim 
(Developpement) bölmesi de birinci 
temayı temel alır, ancak temalar 
klasik biçimdeki gibi gelişmez . . .  
lspanyol dansı ritmine benzer şekilde 
6/S'I ik ve 3/4' 1ük ölçülerin sürekli 
değişimiyle başlayan 2. Bölüm oldukça 
canl ı  ve çok ritmik (Assez vif - tres 
rythme) bir Scherzo'dur. Birinci 
bölümdeki triyolelerle şekillenen 
temaya benzer şekilde yükselen ve 
"Bien chante" (iyi terennüm edilen) 
başlığıyla belirlenen melodi, 
pizzicato'larla, trillerle süslenen 
enstrümantal yazı şekli Scherzo'ya 
adeta bir orkestrayı andıran canlı, 
güzel bir hava verir. Trio bölmesi ağır 
ve geniş (Lento) tempoda ustaca 
işlenmiş bir l irizmle yoğrulur; bu kısa 
bölme, çok hafif (pianissimo) 
pizzicato'lar ve arp benzeri akorlarla 
eserin en orij inal yeridir . . .  3/4' 1ük 
ölçüde başlayan 3 .  Bölüm çok ağır 
(Tres lent) tempoda dört çalgının 

beraberliğiyle serbestçe sunulan bir 
rapsodidir. Daima pianissimo şekilde 
duyurulan ve beş kez tekrarlanan iki 
ölçü uzunluktaki esrarlı ve sakin 
cümle bölüme ayrı bir özellik 
kazand ırır  . . .  SIS' l ik ölçüdeki 4. Bölüm 
canlı ve heyecanl ı  (Vif et agite) 
tempodadır. l ik  ölçülerde duyulan ve 
Borodin'i anımsatan tremolo 
halindeki figür, finale egemendir. 
Daha önceki bölümlerden gelen 
motifler ise Franck'ın bulduğu "cyclic" 
(dönemsel) formun etkileridir. 
Faure'nin "Büyümesi engellenen 
bodur bir bölüm" olarak görmesine 
karşın Ravel, finalde önceki 
bölümlerin fantastik  ve l ir ik 
unsurlarını yeni bir form içinde ustaca 
kaynaştırmıştır. (Süre 32') 
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Ara l nrernıission 

Maurice Ravel ( 187 5 - 1 93 7 )  

Mezzosoprano ve Orkestra için "Şehrazat" 
"Sheherazade" for Mezzosoprano and Orchesrra 

(Şiirler Lyrics by T ristan Klingsor) 
1 .  Asie (Asya) 

2. La flure enchanree (Sihirli Flüt) 
3. L ' i n d i fferenr (Duyarsız) 

RAFAEL FRÜHBECK 
D E  BURGOS 

• Rafael Frühbeck de Burgos 
1 93 3'de doğdu. Bi lbao ve Madrid 
Konservatuarı'nda keman, piyano, 
teori ve kompozisyon e�itimi gördü. 
Daha sonra şefl ik e�itimi iç in 
Münih'teki Richard Strauss 
Konservatuarı'na girdi .  Bilbao 
Orkestrası, Madrid Ulusal Orkestrası 
( 1 962-78), Düsseldorf Senfon i ve 
Montreal Senfoni orkestraların ın 
şefl i�ini yapan De Burgos, on yı l  
süreyle de Washington'da Ulusal 
Senfoni Orkestrası ve Tokyo'daki 
Nippon Yomiuri Orkestrası'nın 
b irinci konuk şefl i�ini sürdürdü. 
1 99 1  'den itibaren Viyana Senfon i 
Orkestrası 'nın b irinci şefi oldu ve 
aynı yıl Nippon Yomiuri Orkestrası 
Onur Şefi ünvanın ı  aldı. 1 992'de 
Berlin Alman Operası genel müzik 
direktörlüğüne getiri ldi ve 1 994'de 
de Berlin Radyo Senfoni 
Orkestrası'n ın birinci şefi oldu. 
Phi ladelphia Senfoni Orkestrası'yla 
verdi�i i lk konserden sonra önemli 
tüm Amerikan orkestralarını yöneten 
De Burgos, Berlin, Münih ve 
Hamburg Filarmoni, Almanya'daki 
birçok radyo orkestrası ve Londra'daki 
beş önemli orkestranın konuk şefli�ini 
de yapmaktadır. lsrail Filarmoni ve 
tanınmış Japon orkestraların ın yanısıra 
yüzden fazla topluluğu yöneten 
sanatçı ltalya, lsviçre, Fransa, isveç, 
Danimarka ve Finlandiya'daki 



Claude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8) 

Deniz La Mer 

• De l 'aube a m  id i  sur la mer (Şafaktan ögleye kadar denizde): Tres /erit 

• Jeux des vagues (Dalgaların oyunu): A llegro 

• Dialogues du venr er la mer (Rüzgarla denizin diyalogu): A nime et tmmıltueux 

26.6. 1 998, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 1 9.00 
istanbu l lmernarional Convemion and Exhibition Cemre, 7 .00 pm. 

Bu konseı· " l'ımiJa 'yla Buluşma " etkinlikleri kapsammc/tt gerceklepirilmipir. 
ThiJ conrert has heen reedised uıithin theframework of ''l?endez-vous avet La France" 

Liitfi Km/ar Ulmlarcmw Kongre ve Sergi Sarayı tcı hsisi ij'irı 
TC. Tm·izn1 Bakanhğ1 'na teşekkiir ederiz. 

\Ve tt •ould /ike tu thtmk the Turkish M inistry of Tourism for making the 
İstanbul Convention and Exhibition Cm tre available for this conrert. 

orkestraların konserlerine konuk şef 
olarak davet edilmiş, Avrupa, Yakın 
ve Uzak Dogu'da konserler vermiştir. 
Viyana Senfoni'yle 1 996 Kasımı'nda 
dünya turu, Aralık ayında da Almanya 
turnesin i  gerçekleştirmiş, 1 997 
Ekimi'nde de Berl in Radyo Senfoni 
Orkestrası'yla i kinci kez Japonya'da 
konserler vermiştir. Ünlü fırmalar 
için, Bizet'nin Carmen, Stravinski'n in 
Bahar Ayini, Orffun Carmina Burana, 
Mendelssohn'un Elijah ve Paulus, 
Manuel de Falla'nın tüm besteleri gibi 
her biri Klasik Hit'ler olarak 
tanımlanan yüzden fazla kayıt yaptı. 
Rafael Frühbeck de Burgos 1 975'de 
San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet 
Akademisi üyesi oldu ve Ocak 
1 994'de de Navarra Ispanya 
Üniversitesi 'nın Onursal Doktoru 
ünvanını  aldı. 

• Bom in  1 93 3 ,  Rafael Frühbeck de 
Burgos studied viol in ,  piano, theory 
and composit ion at the Conservatories 
of B i lbao and Madrid. He studied 
conducting at the Richard Srrauss 
Conservatory in Munich. He has been 
the conductor of B i lbao Orchestra and 
Madrid National Orchestra ( 1 962-78), 
Düsseldorf Symphony, Montreal 
Symphony as well as the ch ief guest 
conductor for ten years of National 
Symphony in Washington D.C. ,  and of 
Nippon Yomiuri  Orchestra in  Tokyo. 
Si nce 1 99 1  he has been the chief 
conductor of the Vienna Symphony 
Orchestra. The same year, he was 
appoinred Honorary Conductor of the 
Nippon Yomiuri Orchestra. ln 1 992, he 
became the music director of the 
Deutsche Oper Berlin and in 1 994, the 
chief conductor of the Rundfunk 
Sinfonie-Orchester Berlin .  Fallaw ing his 
debut w i th the Philadelphia Symphony 
Orchesrra, he has conducted all 
American orchestras, and he is invited 
regularly as conductor by the Berlin, 
Munich and Hamburg Phi lharmonic 
Orchestras, various German Radio 
Orchesrras as well as the fıve major 
London orchesrras. He appears 
frequenrly as a guest conductor in ltaly, 
Switzerland, France, Sweden, Denmark, 
Finland, lsrael and ]apan. I n  this 
capacity he has conducted over a 
hundred symphony orchesrras 
throughout the world. He has toured i n  



Europe, Midelle and the Far East. In  
November 1 996 he went on a world 
tour with the Vienna Symphony 
Orchestra and in December 1 996 he 
toureel Germany. In October 1 997 he 
visited ]apan for the second time w ith 
the Rundfunk Sinfonie-Orchester Berlin. 
Rafael Frühbeck de Burgos has 
recorded more than a hundred records 
for the major labels. Some of these are 
considered Classical Hits such as B i zet's 
Carmen, Stravinsky's Le Sacre du 
Printemps, Orffs Carmina Burana, 
Mendelssohn's E l i j ah and Paul us and 
complete works of Manuel de Falla. 
Since 1 97 5 ,  Rafael Frühbeck de Burgos 
has been a Member of the Royal 
Academy of Fine Ares of San Fernando 
and in January 1 994 he was awarded 
the c ide of Doctor Honorius Causa by 
the Spanish University of Navarra. 

CLAIRE BRUA 

• Müzik eğitimine Nice 
Konservatuarı'nda Albert Lance'nin 
sınıfında başlayan Claire Brua daha 
sonra Rachel Yakar ve Gundula 
Janowitz ile çalıştı. 1 989'da, William 
Christie'nin sınıfında eğitim gördüğü 
Paris Ulusal Yüksek Müzik 
Konservatuarı'nda Birincilik Ödülü'nü 
kazanmasından sonra Les Arts 
Florissants topluluğunun birçok 
ülkedeki etkinliklerine solist olarak (en 
son, Bastille Tiyatrosu ve Roma' da 
Purcell'in Dido ve Eneas'ta) katıldı. 
Ayrıca Rene Jacobs'un yönettiği 
Monteverdi'nin L'lncoronazione di 
Poppea'sı ve Lully'nin Roland'ı i le Jean
Ciaude Malgoire'in yönettiği 
Ressini'nin Ciro in Babilonia'sı (baş rol) 
ve Haendel'in Hereules'inde (Dejanire) 
sahneye çıktı. 1 99 1 -93 arasında Paris 
Operası Lirik Sanatlar Okulu'nda staj 
yapan Brua, Garnier Sarayı'nda De 
Falla'nın Üç Köşeli Şapka'sında söyledi, 
Basti lle Stüdyosu'nda resital verdi ve 
Bastille Operası'nda Myung-Wung 
Chung'un yönettiği Carmen operasında 
Mercedes rolünü üstlendi. 
Değişik dönemler, stiller ve 
bestecilerden oluşan geniş bir 
repertuara sahip olan ama özellikle 
Haendel, Mozart ve Ressini'nin 
operalarına daha yatkın olan sanatçı, 
ayrıca Delibes'in Le roi l'a dit, 
Denizetti'nin Maria Stuarda, 

Charpentier'nin Medee (başrol), 
Mozart' ın Figaro'nun Düğünü 
(Cherubino), ltalya'da bir Türk (Zaida), 
Romeo ve Jülyet (Stefano), Gounod'nun 
Faust (Siebel), Mozart'ın Cosi fan 
Tutte (Dorabella) ve Don Giovanni 
(Zerlina) operalarında sahneye çıktı. 
Christopher Rousset yönetiminde 
Ambronay Festivali'nde Cavalli'nin La 
Didone operasındaki başrolü Avignon 
Operası ile Paris Komik Operası'nda 
tekrarladı ve Capitole de T oulouse 
Tiyatrosu'nda Michel Plasson 
yönetiminde opera aryalarından oluşan 
bir resital verdi. Sanatçının en son 
etkinliklerinden bazıları ise 
Monteverdi'nin Orfeo, Nice 
Operası'nda Faust, Champs-Eiysees 
Tiyatrosu'nda La Clemence de Tito 
(Annio), Sihirli Flüt (üçüncü nedime), 
Jean-Ciaude Malgoire ile Fransa 
turnesi, Michel Plasson ile Dresden'de 
L'enfant et les Sortileges ve Ensemble 
Orchestral de Paris i le Messager'in 
Passionement adlı eserinin konser 
yorumu oldu. 
Claire Brua'nın yaptığı kayıtlar 
arasında: Charpentier'nin Le Malade 
lmaginaire, Montedair'in Jephte 
(Aimasie), Rameau'nun Castor et 
Pollux (Minerva ve Venüs), William 
Christie ile Purcell' in Dido ve Eneas'ı 
(Büyücü), Jornelli'nin Arminda 
Abbandenata (Rinaldo), Christophe 
Rousset yönetiminde Haendel'in 
Riccardo 1 (Pulcheria) ve Ravel'in vokal 
eserleri yer almaktadır. 

• Claire Brua starteel to study at N ice 
Conservatory in the class of Albert 
Lance and later worked w ith Rachel 

Yakar and Gundula Janowi tz . In 1 989, 
she was awarded a First Prize at the 
Conservaroi re National Superieur de 
Paris from the class of Wi l l iam 
Christie, which gave her the 
opportunity to appeare regularly w ith 
Les Ares Florissants al l  over che world 
most recently in Purcel l Dido and 
Eneas at che Amphitheiirre Basr i l le and 
in Rome. She has also worked with 
Rene Jacobs (Montevercl i 's 
L'Incoronazione eli Poppea, Lully's 
Roland) anel Jean-Ciaude Malgoire 
(t i t le role in Ross in i 's C i ro in Babi lonia 
and as Dejanire in  Handel's Hercules). 
From 1 99 1  to 1 993 . she was a trainee 
at the Ecole d'Art Lyrique de ! 'Opera 
ele Paris. She was i nvi ted ro sing in Le 
Tricorne of De Fal la at the Palais 
Garnier, gave a reci tal at Studio Basr i l le 
anel appeared as Mercedes in Carmen 
under the bacon of Myung-Wung 
Chung at the Opera Basri l le . 
Claire Brua has a large reperroire 
comprising cli fferent epochs, sryles and 
compasers but she has more affi nity for 
operas by Hanclel, Mozart anel Ross in i .  
S he has al so  performeel in  Del i bes' Le 
roi l 'a  el i r ,  Donizett i 's Maria Stuarcla, 
Charpentier's Meclee (t i tle role), 
Mozart' s Le Nozze el i Figaro 
(Cherubino), Il Turco in l ta l ia (Zaida), 
Romeo and J u l iet (Stefano), Gounod's 
Faust (Siebel), Cosi fan Tutte 
(Dorabella) as well as in  Mozarr's Don 
Giovanni (Zerl i na). After performing 
the title role in La Didone by Caval l i  
under Chrisropher Rousser at che 
Ambronay Fest ival, she repeated the 
same role at the Opera ci 'Avignon anel 
the Opera Comique. She gave a concen 
of opera arias, conducted by Michel 
Plasson at che Theiitre du Capirole ele 
Toulouse. Her recent engagements 
include appearances in Orfeo by 

· Monteverd i ,  Faust at the Opera de 
Nice, as Annio in La Clemence di Tiro 
at the Theiirre des Champs-Eiysees, as 
Third Lady i n  Die Zauberflöre, a 
national rour under Jean-Ciaude 
Malgoire, L'enfant et !es Sorr i leges 
under M ichel Plasson in Dresden and a 
concert performance of Passianement 
by Messager with the Ensemble 
Orchestral de Paris .  
Claire Brua's recordings include 
Charpentier's Le Malade Imaginaire, 
Monreclai r's ]ephte (Almasie), 



Rameau's Castar et Pol lux (Mi nerve 
and Venus), Dido and Eneas (Sorceress) 
under Wi l l iam Clırisc ie, Jornel l i 's 
Arminda Abbandanata ( R i naldo), 
Handel 's R iccarclo 1 (Pulclıeria) under 
Clıriscoplıe Rousset and melodies by 
Ra ve! .  

direktörü olarak i l k  kez 1 99 1 'deki 
California ve Mexico City 
turnelerinde yönetti. Orkestra, ertesi 
yaz Schleswig-Holstein Festivali, 
Londra Proms, Lucerne Festivali ve 
Avrupa Mozart Festivali çerçevesinde 
Prag'da konserler verdi. Aynı yıl, 

r-----------------1 Japonya'ya altıncı turne düzenlendi ve 
PARIS ORKESTRASI 

ORCH ESTRE DE PARIS 

• 1 967 yıl ında, Fransız Kültür Bakanı 
yazar Andre Malraux ve Mareel 
Landowski tarafından kurulan Paris 
Orkestrası 'n ın temeli , 1 828'de 
kurulan ve dünyanın en eski 
orkestralarından biri olan 
Konservatuar Konserleri Derneği'ne 
dayanmaktadır. Fransız Hükümeti ve 
Paris Kenti'nden mali destek gören 
orkestra, Paris'in ve ülkenin 
yaşamında önemli bir rol oynamak ve 
yurtdışında "Fransa'nın saygın müzikal 
simgesini" geliştirmek için kuruldu. 
Orkestranın i lk müzik direktörü, 
1 968'deki başarılı Kuzey Amerika 
turnesi sırasında ölen Charles 
Munch'dü. Onu, hem birinci şef, hem 
de müzik danışmanı olarak üç yıl 
görev yapan Herbert von Karajan ve 
1 972'de Georg Solti, 1 975-89 yılları 
arasında Daniel Barenboim ve 
1 989'den itibaren de dokuz yıl 
boyunca Semyon Bychkov izledi. 
Daniel Barenboim 1 4  yıllık görevi 
süresince bir oda müziği serisi 
başlattı; 1 976'da, Arthur Oldham 
yönetimindeki mükemmel bir amatör 
koro olan Paris Orkestrası Korosu'nu 
kurdu; Paris, New York ve 
Washington'da Berlioz'un önemli 
eserlerini içeren dizilerle, Carnegie 
Hall'da Beethoven'in dokuz 
senfonisini gerçekleştirdi. 1 982-87 
arasında, Jean-Pierre Ponnelle'in 
sahneye koyduğu ve Don Giovanni, 
Figaro'nun Düğünü, Cosi fan Tutte ve 
Sihirli Flüt'ün yeni yapımiarın ın 
sahnelendiği Mozart Festival i 'ni 
başlattı. 1 986'daki yeni b ir atı l ımla 
Paris Orkestrası, Pierre Boulez ve 
Ensemble l ntercontemporain' in 
işbirl iğiyle çağdaş besteleri 
seslendirmeye başladı. 
1 989'da, Fransız devriminin 200. yı l ı  
nedeniyle büyük bir ABD, Japonya ve 
Rusya turnesini gerçekleştiren 
orkestrayı Semyon Bychkov, müzik 

orkestranın korosu eşliğinde Faust'un 
Lanetlenmesi'nin seslendiri ldiği, 
Tokyo dahil 1 1 konser veri ldi . 
Orkestra 1 992'de altı Alman kentini 
kapsayan turnenin yanısıra Sevil'deki 
Dünya Fuarı'ndaki "Fransız Günü"nde 
konser verdi. 1 993'de Maggio 
Musicale Fiorentino ve Schleswig
Holstein Festivali'yle 1 1 konserlik 
Japonya turnesi gerçekleşti. 1 994'de 
üç büyük turne yapı ldı :  ABD (New 
York, Boston, Washington), 
Avusturya (Linz, Viyana, Graz) ve 
Almanya (Berlin, Münich, Hamburg, 
Stuttgart, Köln dahil 1 O kent). Aynı yıl 
ltalya'da Settembre Musicale'ye 
katı lan orkestra Japonya'da 
Kyoto'daki yeni konser salonun 
açı l ış ın ı yaptı. Berlin Festivali , 1 997'de 
orkestra ve Pierre Boulez'i Devlet 
Operası'nda Stravinski'nin 
Rossignol'ünün yeni bir yapımı için 
davet etti. Orkestra Semyon Bychkov 
ile 1 997'deki ilk Polonya turnesinden 
sonra Almanya'da konserler verdi. 
Mayıs 1 998'de de Viyana, Prag, 
Dresden ve Bregenz'deki konserler 
gerçekleştiri ldi . 
Paris Orkestrası ve Chatelet 
Tiyatrosu 1 992'den itibaren opera 
alanında işbirliğine başladı: Daniel 
Barenboim 1 992 ve 1 993'de, Patrice 
Chereau'nun sahneye koyduğu 
Berg'in Wozzeck operasını yönetti. 
Semyon Bychkov, ertesi sezonu 
Çaykovski'nin Evgen i  Onegin 
operasıyla açtı. 1 995'de Sir Charles 
Mackerras ve Nicholas Hytner, 
Janacek'in Küçük Kurnaz Tilki'sini 
gerçekleştirdi .  1 995/96 sezonunda 
Antonio Pappano'nun yönettiği ve 
Luc Bondy'nin sahneye koyduğu 
Verdi'nin Don Carlos'u, 1 997'de R. 
Strauss'un Salome ve Wagner'in 
Parsifal operaları Semyon Bychkov 
yönetiminde sahnelendi. Paris 
Orkestrası'nın başlattığı projeler 
arasında: Abonman Konserleri 
dizisinden seçilebilen ve tanınmış 
müzikçilerin katı ldığı "Gençler için 

Müzik" dizisi, orkestra üylerinden 
kurulu oda müziği topluluğun yer 
aldığı konserler, 1 994'de Wolfgang 
Sawal l ish'in başlattığı ve beş yıl 
sürecek olan Beethoven'in 
senfoni leri, konçertoları ve koral 
eserlerinin yorumlanacağı bir dizi, 
Semyon Bychkov'un başlattığı ve 
Stravinsky'den Şnitke'ye kadar 
bestecilerin yer aldığı 20. Yüzyıl Rus 
Repertuarı bulunmaktadır. Paris 
Orkestrası Ekim 1 997'de, orkestranın 
çeşitli müzikçilerinin katı ld ığı ve beş 
saat süren olağanüstü bir müzik 
gösterisiyle 30. Yıl ını kutladı. 
Paris Orkestrası'nın yaptığı yüzden 
fazla kayıtta Mozart'tan Dutil leux'ye 
kadar geniş bir repertuar yer ald ı .  
Evgeni Onegin, Don Carlos, 
Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi ve 
Fantastik Senfoni gibi birçok kayıt 
ulusal ve uluslararası ödül kazandı . 

• Founded in  1 967 by che French 
Min ister of Cu! cu re, che w ri ter And re 
Malraux and Mareel Landowski, che 
ürehesere de Paris scems d irectly from 
one of che world's oldesc orchescra, 
Societe des Concercs du Conservaroire 
founded in 1 828 .  Subsidized by rhe 
French Government and the Ciry of 
Paris it was created to play a leading 
role in Parisian and national l i fe and 
develop a prestigious musical image of 
France. The fı rsc music d i rector of che 
arehescra was Charles Munch, who died 
in 1 968 during the orchescra's in i c ial 
triumphant tour to Norch America. 
Herbere von Karajan cook over as chief 
conducror and music advisor for three 
years and he was succeeded as music 
d i rector by Sir  Georg Solci in 1 97 2 .  
Daniel Barenboim's cerm a s  music 
d i rector ran from 1 97 5  to 1 989, when 
Senıyon Bychkov succeeded him i n  
September 1 989. After n ine years, this 
season is his  last one as music d i rector 
of the ürehestre de Paris. High l ights of 
Daniel Barenboim's 1 4  years tenure 
i ncluded che establ ishment of a 
chamber music series; the creation i n  
1 976 o f  che Choeur d e  l 'ürchescre de 
Paris, an outstanding amateur choir, 
under che d i rectian of Arthur üldham; 
a major Berl ioz cycles in  Paris, New 
York and Washington; performances of 
the n ine Beethoven symphonies at 
Carnegie Hall .  From 1 982 to 1 987,  



Daniel Barenboim ran an annual 
Mozart Festival which staged Jean
P ierre Ponnele's new productions of 
Don Giovann i ,  Le nozze di Figaro, Cosi 
fan tutte and Die Zauberflöte. Another 
in i tiative took place in  1 986, when 
ürehestre de Paris joined Pierre Boulez 
and the Ensemble lntercontemporain to 
perform conremporary works. 
ürehestre de Paris made a world tour to 
the United States, ]apan and Russia in  
1 989 for the B icenrennial Celebrations 
of the French Revolution. Semyon 
Bychkov made his fı rst tour abroad as 
musical d irector i n  1 99 1  in Cal ifornia 
and Mexico City. The following 
summer, ürehescra de Paris appeared in  
the Sehleswig-Holstein Festival, the 
Proms in London, the Lucerne Festival, 
and gave a eoneert in Prague within the 
European Mozart Festival. The same 
year it m ade i ts sixth ro ur to ] apan ( l l  
eoneerts i nciueling three coneerts in  
Tokyo with i rs ehoir for Berlioz's 
Damnarian de Fausr). In 1 992 rhe 
orehesrra performed in six major ciries 
in Germany and appeared in  Sevil le for 
rhe "Day of France" ar rhe World Fair. 
In 1 993,  rhe orehesrra partieipated i n  
rhe Maggio Musicale Fiorentino and 
rhe Schleswig-Holsrein Festival, and 
again appeared in ]apan. In 1 994, i r  
made major tours t o  rhe USA (New 
York, Boston, Washington), Austria 
(Linz, Vienna, Graz), Germany ( 1 0  
major c iries inciueling Berl in ,  Munieh, 
Hamburg, Sruttgarr and Cologne) and 
]apan where ir i nagurared rhe new 
coneert hall i n  Kyoto. In 1 997 , rhe 
Berl in  Festival i nvited ürehescra de 
Paris and Pierre Boulez to srage a new 
producrion of Strav insky's Rossignol ar 
rhe Sraarsoper. The same year Semyon 
Byehkov and rhe ürehescra made i rs 
fırsr tour to Poland, followed by 
eoncerts in Germany. In May 1 998 
rhey appeared in Vienna, Prague, 
Dresden and Bregenz. 
Sinee 1 992,  rhe Ürehestre de Paris and 
rhe Theatre du Chareler has 
collaborared in rhe field of opera: In 
1 992 and 1 993 Daniel Barenboim 
conducred a new producrion of Berg's 
Woecezk, sraged by Patrice Chereau. 
Semyon Bychkov opened rhe following 
season wirh Tchaikovsky's Eugene 
ünegine. In 1 995 ,  Sir Charles 
Mackerras and Nicholas Hyrner 

performed Janaeek's L irtle Cunning 
Wixen. The 1 995/96 season fearured 
Verd i 's Don Carlos, conduered by 
Antonio Pappano and sraged by Lue 
Bondy. In 1 997 rhey sraged R. Srrauss' 
Salome and Wagner's Parsifal under rhe 
direcrion of Se m yon Byehkov. 
Ürehestre de Paris in ic iared a series of 
concerrs for young people, a cycle of 
chamber music wirh programmes 
selecred and performed by rhe 
musicians of rhe orchesrra and a 
Beerhoven Cycle srarted i n  1 994 by 
Wolfgang Sawall ish whieh wi l l  present 
all of composer's symphonies, coneertos 
and ehoral works over fıve years. 
Semyon Byehkov has eonduered a series 
of coneerts devored to 20rh eenrury 
Russian Repertoire, from Srravinsky ro 
Schnittke. In Üctober l 997, Ürehestre 
de Paris marked irs 30rh anniversary 
wirh an exrraordinary fıve hours 
celebrarion. 
The diseography of rhe Ürehesrre de 
Paris features more rhan l 00 records 
ranging from Mozart to Durilleux and 
many of them, ! ike Eugene ünegin,  
Don Carlos and Berlioz's Damnarian de 
Fausr and Symphonie Fantasrique have 
received French and international awards . 

Bizet: Carmen Süitleri 

Fransız besteci Georges Bizet'nin 
yazdığı tüm eserler Carmen'in 
gölgesinde kalmıştır. l ik kez 3 Mart 
1 87S'de Paris Opera Comique'te 
sahnelenen ve hiç beğeni lmeyen opera, 
Bizet'nin üç ay sonraki ölümünü 
izleyen günlerde olağanüstü başarı 
kazanmış; Fransız Operası denil ince 
akla ilk gelen Carmen olmuştur. 
Konusu Ispanya'da geçen operanın 
kişileri de Endülüs'ün ünlü kenti 
Sevil'den seçilmiştir. Tütün 
atölyesindeki çingene kızı Carmen, 
jandarma Don Jose, sözlüsü Micaela 
ve ünlü toreador Escarnille gibi 
karakteristik tipler sanki Presper 
Merimee'nin aynı adlı öyküsünden 
gerçeğe dönüşmüş; müzik Ispanya'yı 
temsil etmeğe başlamıştı. Halbuki 
Bizet Fransa'nın güneyindeki Pireneler'i 
bile aşmamış, ömründe hiç Ispanya'ya 
gitmemişti. Bu konuda, Carmen'i 
mükemmel bulan düşünür 
Nietzsche'nin fikirleri de ilginçtir: " . . .  
Müzik neşeli, ama bu bir Fransız, ya 

da Alman neşesi değil. Onun neşesi 
Afrikalı; kader onun üzerinde asılı 
duruyor. Mutluluğu ise kısa, ani ve 
bağışlamaz". Türkiye'de ilk kez 
1 948'de Ankara'da sahnelenen 
Carmen'in konusu 1 820'1erde 
Ispanya'n ın Sevil kenti ve yakınlarında 
geçer. Köylü kızı Micaela'nın nişanlısı 
olan çavuş Don Jose, bir kavgaya 
karışan güzel ve işveli çingene kızı 
Carmen'i tutuklar; ancak ona aşık 
olduğu için serbest bırakır, sonra da 
suçlu duruma düştüğü için onun 
yardımıyla kaçar, kent dışındaki 
çingenelere sığın ır; ama onlarla ve 
Carmen i le anlaşamaz. Carmen bu 
kez boğa güreşçisi Escamil lo'ya aş ık 
olur, buna kızan Don Jose kıskançlıkla 
onu öldürür. 
Bizet öldükten sonra opera öylesine 
ün kazandı ki, dört ve beş parçalı iki 
süit oluşturuldu: Bunlar genelde, 1. 
Süit dört, ll. Süit beş bölümlü olarak 
yorumlanmakta, bazen 1 .  Süit'in 
sonuna Carmen'in birinci perdedeki 
çingene dansı Seguidilla, l l .  Süit'in 
sonunda da fınali güçlendirmek için 
T oreadorun Şarkısı (Chanson de 
T oreador) eklenmektedir. 
1 .  Süit: 1 - Prelüd, operanın önemli 
temasın ı, T ereaderların birinci 
perdedeki 4/4'1ük ölçüdeki giriş 
müziğin i içerir. 2- Entr'acte No. l :  
Ikinci perdede, sahne dışından Don 
Jose'n in Aleala süvari lerini (Les 
dragons d'Aicala) öven 2/4'1ük 
ölçüdeki küçük şarkısı birinci ara 
müziği olarak süitte yer alır. 3-
lntermezzo: I kinci ve üçüncü perde 
arasındaki 4/4'1ük ölçüdeki zarif ara 
müziğidir. Bizet aslında bunu Carmen 
için değil, L'Arlesienne için yazmıştır. 
4- Aragonaise: Stilize edilmiş eski bir 
lspanyol halk ezgisi, Endülüs'te 
söylenen Polo tarzındaki şarkı Aragen 
Havası (Aragonaise), dördüncü 
perdenin başında boğa güreşlerinden 
önce toplanan insanların neşeli 
davranışların ı  duyurur. 5- Seguidilla: 
Birinci süitte bazan yer alan son parça 
Seguidil la adını taşır. Birinci perdede 
Carmen'in Don Jose tarafından 
tutuklandıktan sonra, Endülüs 
flamenko danslarından kaynaklanan 
3/B'Iik ölçüdeki "Pres des remparts 
de Seville" (Sevil'in surları önünde) 
sözleriyle başlayan müzikte özell ikle 
üfleme çalgılar seçkinleşir . . .  



l l .  Süit: 1 - Avec la garde montante 
(Askerler nöbet beklerken) sözleriyle 
başlayan 2/4'1ük ölçüdeki şarkı askeri 
bir müzik gibi, önce bir trompet 
çağrısıyla başlar. Birinci perdede Don 
Jose, teğmen Zuniga ile nöbet 
yerindedir; arkada da nişanlısı köylü kızı 
Micaela beklemektedi r. 2- Habanera: 
Aslında Küba'dan kaynaklanan 2/4'1ük 
ölçüde bir dans olan Habanera'yı, 
Bizet'n in bir süre Paris'te de yaşamış 
olan lspanyol besteci Sebastian 
Yradier'den ( 1 809- 1 865) aldığı öne 
sürülür. Carmen birinci perdede 
"L'amour est un oiseau rebel" (Aşk 
asi bir kuştur) şarkısını c i lvel i  bir 
tavı rla söyleyerek, Habanera 
temposuyla dans eder. 3- Danse 
bohemienne: Ikinci perdenin başında 
Carmen ve arkadaşları meyhanede 
oturmaktadır, askerler de yandaki 
masalardadır. Çingene kızlar dans 
eder. Carmen de aynı 3/4'1ük ritmle 
"Les tringles des sistres tintaient" 
(Çalgılar tıngırdıyordu) diye başlayan 
ve çingene müziğini öven şarkısını 
söyler. 4- Marche des contrebandiers 
(Kaçakçıların şarkısı): Üçüncü perdenin 
en sonunda kaçakçıların sarp dağlara 
gitmek üzere hazırlanırken söyledikleri 
marştan önce, onlarla birl ikte olan 
Don Jose, annesinin hastalığı üzerine 
ayrılmıştır. 5- Noktürn: Üçüncü 
perdede Don Jose'n in sözlüsü 
Micaela, Don Jose'ye kaçakçı ların 
büyüsünden kurtulması için yalvarır 
ve büyük soprano aryasın ı  söyler: "Je 
dis que rien ne m'epouvante" (Hiç 
birşeyin beni korkutmadığını 
söylüyorum). Operanın en güzel ve 
l ir ik bölümü olan arya, tümün sert ve 
çingene türü hareketli havasına bir 
karşıtl ık oluşturur. 6- Chanson de 
Toreador (Toreador'un şarkısı): 
Iki nci perdede meyhane dışından 
duyulan haykırışiada desteklenen ünlü 
Matador Escamillo içeri girerek, 
hayraniarına 4/4' 1ük ve ilginç ritmde, 
çeşitli efektlerle desteklenen ünlü 
şarkısını söyler: "Votre toast, je peux 
vous le rendre senors" (Şerefin ize 
içiyorum, senyorlar). 

----------------------------� 
Berlioz: Faust'un Lanetlenmesi  

Hector Berlioz "Faust'un 
Lanetlenmesi" (La Damnation de 
Faust) adıyla solistler, koro ve 

orkestra için, 1 846'da son şekl in i  
verdiği ve Franz Liszt'e ithaf ettiği, b i r  
epilog ve dört bölümden oluşan eseri 
Dramatik Efsane (La legende 
dramatique) diye tanımlar. Berlioz, 
aslında daha önce yazdığı "Göthe'nin 
Faust'undan 8 Sahne"yi 1 829'da 
yayınlamıştı. Sonradan bun ları 
değiştirerek, işleyerek tekrar 
kullanabilmek için müzik 
mağazalarında kalan tüm nüshaları, 
para vererek topladı ve yok etti . . .  
Berlioz anılarında bu yeni eserin in 
nas ı l  meydana geldiğin i  şöyle anlatır: 
" . . .  1 845'de çıktığım Avusturya, 
Macaristan, Bohemya ve Si lezya 
konser turnelerinde uzun süredir 
planladığım Faust efsanesi üzerinde 
çalışmaya başladım. Metin leri kendim 
yazmaya karar vermiştim. Gerard de 
Nerval' in yaptığı Göthe'n in Faust 
çeviris ini 20 yıl önce bestelemiştim . . .  
Bunlar tüm eserin yalnızca altıda biri 
kadardı. Eski Alman posta arabamla 
yolculuğumu sürdürürken müziğim 
için ş i irler bulmaya çalıştım. Artık 
daha kolay beste yapabi liyor, 
mümkün olan her yerde yazıyordum: 
Arabada, trende, gemide . . .  Bir akşam 
Budapeşte'de yolumu kaybetmiştim; 
bir dükkanın gaz lambasın ın ışığında 
bir köylü rendosunun koro nakaratını 
not ettim. Fikirlerin peşinde 
koşmama gerek yoktu; onlar 
kendi l iklerinden ve hiç beklenmeyen 
şekillerde geliyordu. Taslak bittiği 
zaman orasını, burasını düzelttim ve 
yeniden bir bütün haline geti rdim. 
Bunun benim en iyi eserim olduğuna 
inanıyorum; galiba çevrem de aynı 
fikirde . . .  " 
Berlioz'un, Almire Gandonniere'in 
kısmen yardımıyla sözlerini yazarak 
tamamladığı "Faust'un Lanetlenmesi", 
i lk kez 6 Aralık 1 846' da Paris Opera
Comique (Komik Opera) sahnesinde 
besteci tarafından yönetildi. Salonun 
ancak yarısı doluydu; Paris sosyetesi, 
"Berlioz sanki bir konservatuar 
öğrencisiymiş gibi" ilgi göstermemiş 
ve temsil fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 
Berlioz mali açıdan da batmıştı: "Iki 
günlük sıkıntı l ı  düşüncelerden ve bu 
ruhsal yıkıntıdan sonra, Rusya 
turnesine çıkarak bu zor durumdan 
kurtulmaya karar verdim; ama bunun 
için de paraya ihtiyacım vard ı .  . .  " diye 
yazan Berlioz, arkadaşların ın 

yardımıyla durumunu düzeltebi ld i .  
Franz Liszt' i n  de 1 855' de bir senfon i 
olarak bestelediği ve Berlioz'a ithaf 
ettiği Faust, Berlioz'un dramatik 
efsanesi olarak ancak 1 877'den sonra 
başanya ulaşıyor, 1 9 1  O' da Paris 
Grand Opera'sın ın repertuarına 
giriyor, orkestra bölümleri konser 
sahnelerinde yer alıyor, 1 8  Şubat 
1 893'de R. Gunsbourg'un 
düzenlemesiyle Monte Carlo'da 
opera olarak seslendiri l iyor, 1 964'de 
Paris'te Maurice Bejart tarafından 
sahneleni rken koreografik eylemle 
melodi, dansçı gruplarıyla da statik 
koro destekleniyordu . . .  
Göthe'nin Faust'unun, bi l inen konusu 
kısaca şöyle: Doktor Faust evrenin 
tüm s ı rlarını öğrenmek, dünyanın tüm 
zevklerini tatmak arzusundadı r. 
I l imleri öğrenmesi de ona 
yetmemiştir. Bu durumdan yararlanan 
şeytan Mefisto onu ikna ederek 
Tanrıdan uzaklaştırmış, her türlü 
zevki tattırmıştır. Ancak Faust, genç 
bir kızı (Gretchen, ya da Margarete) 
kandırıp, ölümüne neden olmaktan 
büyük vicdan azabı duyar. Tanrı, 
gerçeğe ulaşmak için çabasını hoş 
görerek günahlarını affeder ve 
ölürken onu şeytanın el inden 
kurtarır . . .  Berlioz'un, Marguerite 
(mezzosoprano), Faust (tenor), 
Mefisto (bariton), Brander (bas) ve 
koroyla büyük orkestra için sekiz 
bölüm halinde önce Op. l olarak 
1 829'da yazdığı, sonradan 1 846'da 
dört bölümlü ve Op.24 numarasıyla 
düzenlediği eser, günümüzde, 
çoğunlukla üç orkestra parçasıyla 
tanınmaktadı r. Bunlar da, birinci 
bölümden Rakoçi Marşı ,  ikinci 
bölümden Perilerin Dansı ve üçüncü 
bölümden Aldatıcı Iş ık Menüeti'dir. 
Bu üç bölüm de genel l ikle Menüet, 
Dans ve Marş sırasıyla çal ı nmakta, 
etkileyici Rakoçi Marşı tam bir final 
şeklinde yorumlanmaktadı r. 
"Menuet des feux-follets" (Aldatıcı 
ateşin, ya da ışığın Menüeti) adlı 
bölüm, büyük eserin üçüncü 
bölümünde yer al ır: Bu sahnede 
Faust, Marguerite'in odasında tutkulu 
bir aşk şarkısı söyledikten sonra 
Mefisto onu, kıza yaklaşmaması için 
uyarır ve perdenin arkasına saklar. 
Kız içeri girince, Faust'u rüyasında 
gördüğünü, ona duyduğu aşkı b ir 



Balad i le anlatır. Bu duygulu sahne 
bitince, müzik birden değişir: Mefisto, 
kızı şaşı rtmak için karakteristik 
biçimde şeytani ruhları çağırır ve 
Aldatıcı Işık gece kızın evinin çevresini 
kuşatır. Bunların zarif ve sevimli bir 
Menüet'le dansı yine Berlioz'un 
harikulade orkestra ustalığıyla 
canlandırı l ır: Bu ış ı ltı l ı  dans ezgisi 
önce tahta ve bakır üfleme çalgılar 
tarafından duyurulur. Bunu izleyen 
Trio bölmesinden sonra menüet 
teması tekrar edil ir. Bu sırada pikolo, 
flüt ve obuada şakacı bir tema belirir. 
Menüet ezgisi iki kez daha geri döner; 
ikinci tekrarda ise, her cümleden 
sonra bir orkestra akoruyla kesilir. 
"Danse des sylphes" (Perilerin dansı) 
adlı bölüm, eserin ikinci bölümünde 
yer alır. Faust içki içen öğrenciler 
arasından kaybolmuş, kendini  Elbe 
ı rmağının kenarındaki çiçekli 
çayırlarda bulmuştur. Mefisto bu 
arada büyüleyici bir şarkı 
söylemektedir. Faust kendinden 
geçer, cücelerle perilerin hayalini 
görürken, onlar "Uyu mutlu Faust" 
şarkısını söylemektedir. Bunu 
perilerin vals temposundaki güzel 
dansı izler. Berlioz, burada da zarif 
şekilde bu sahneyi canlandırır: 
Pianissimo giren kemanlar hafifçe 
dalgalanan vals ezgisini duyurur. 
Flütün, küçük damlacıkları anımsatan 
üflemeleri, arpın flajole sesleri, 
sürdin l i  viyolaların eşl ik figürleri bu 
rüya sahnesini bütünlerken, orkestra 
sürekli tutulan bas sesle fonda 
yardımcı olur. 
Rakoçi Marşı :  Berlioz, Göthe'nin 
metnini aşırı bir özgürlükle kullanmış, 
ayrıca konunun başlangıcını 
Macaristan'a kaydırarak Rakoçi 
Marşı'nı da değerlendirmek istemiştir. 
Bu büyük eserin ilk sahnesinin 
sonunda yer alan ve Macar ulusal 
ezgis i  olan Rakoçi Marşı'nı ateşli bir 
marşa dönüştürmüş; bu parça, usta 
b ir  orkestrasyonla Viyana'daki i lk 
yorumda hemen herkesi hayran 
b ırakmıştı. Başarısı günümüze kadar 
da süren bu marş, ordunun uzaktan 
yaklaşmasın ı  anlatır şekilde, tahta 
üfleme çalgılarda pianissimo başlar, 
sonra trompet fanfarıyla güçlenir. 
Ordu yavaş yavaş yaklaşır . . .  Bu arada 
beliren neşeli majör bir bölme, 
ortamı biraz ferahlatır. Yaylı çalgılar 

karşı temayı sunar. Senfonik gelişim 
ana tema üzerine kuruludur: Daima 
daha güçlenen, yükselen ve sonunda, 
trombon ve tubaların da yardımıyla 
aşırı bir fortissimo ile tüm orkestrada 
yansıyan doruk noktasından sonra, 
ana tema kısaca tekrarlanı r  ve marşı, 
La majörde zafer dolu sonuca 
ulaştırır. Almanların, Berlioz'un bir 
Macar ezgis in i Faust'a almasına 
kızmalarına karşın marş olağanüstü 
orkestrasyonuyla müziksever 
olmayanları bi le hayran 
bırakmaktadı r. 

Ravel: Şehrazad 

lik besteleri olan bazı şarkılardan 
sonra, 1 895'de Paris Konservatuarı'nı 
terk eden, ancak Faure'nin derslerine 
d inleyici olarak katılan genç besteci 
Maurice Ravel' in ilk orkestra eseri de 
Şehrazad Uvertürü idi. 27 Mayıs 
1 899'daki Societe Nationale'in 
konserinde seslendirilmiş ve 
ısl ıklanmıştı. Ravel Roma Ödülü'nün 
elemelerini kazanamadı -kazananlar 
A. Caplet, A. Kunc ve R. Laparra 
olmuştu- ama 1 90 1 -3 yılları arasında 
arka arkaya üç kantat besteledi. 25 
yaşındaki genç besteci o yı l larda yeni 
bir yaşam yolu seçmişti: Zarif ve ki bar 
olma yolunda züppel iğe kaçan bu 
Dandy stili grup Apaşlar (Les 
Apaches) olarak anı l ıyordu ve gelecek 
vadeden iki genç besteci, Stravinski ve 
De Falla, besteci Florent Schmitt, 
Ravel' in öğrencisi olan Delage, genç 
bir orkestra kemancısı D. Emile 
l ngelbrecht, yazar M.D. Calvocort!ssi, 
eleştirmen Emile Vuil leroz, ressam 
Paul Sordes, Fargue ve Klingsor adl ı  
şairler de bu grubun iç inde yer 
alıyordu. Şair  Tristan Klingsor, 
Ravel'e Şehrazad adlı yeni yayın ladığı 
şi irlerin i  vermişti. Ravel artık 
konservatuarın yarışmasına girmekten 
vazgeçmiş; Debussy'nin, taslakların ı  
görüp, tek notasın ı  bile 
değiştirmemesini öğütlediği yaylı 
çalgılar kuartetin i  bitirmişti ve ancak 
Debussy'nin "L'apres-midi d'un 
Faune"u (Bir Faunus'un öğleden 
sonrasına) adlı eserin i  dinledikten 
sonra müziğin ne olduğunu anladığını 
söylüyordu . . .  Ve Ravel 1 903'de 
Şehrazad'ı besteledi: Orkestral 
parlaklığı, hayal gücü zenginl iği, hem 

geniş ufuklu, hem de zevkli olan 
"Sheherezade" ile gelecekteki Ravel'i 
müjdeler gibiydi. Eser, Alfred Cortot 
yönetiminde 1 7  Mayıs 1 904'de yine 
Societe Nationale'de başarıyla 
seslendiri ldi . Solist ise Jeane Hatto idi . 
Şan ve orkestra için bir tür senfonik 
şi ir olan Şehrazad, Klingsor'un "Asie" 
(Asya), "La flute enchante" (Sihirl i 
Flüt) ve "L'indifferent" (Duyarsız) adl ı  
üç şi ir i  üzerine bestelenmişti. 
Ravel oldukça uzun olan Asie adl ı 
ş i iri, bu nedenle ve konuşma 
formundan dolayı seçmişti ve o 
yıl larda konuşmayı müzige uygulamak 
iç in ,  melodiyle yansıtmak konusunda 
özel düşünceleri vard ı .  Daha önce de 
1 889' da Paris'te açılan Dünya Fuarı 
özel l ikle genç Fransız bestecileri için 
doğu müziğin i  tanımada yararlı 
olmuş; Debussy gibi Ravel de 
Rimski-Korsakofun lspanyol 
Kapriçyosu'nu onun yönetiminde 
dinlemiş, Bali adasının Gamelan 
müziğine birl ikte hayran kalmıştı. 
Ravel' in egzotik doğuya, hiç 
görmemiş olmasına karş ın  antik 
Yunan'a, -Stravinski'nin hakkındaki 
ünlü " lsviçreli saatçi" tan ım ına uygun 
olarak- mekanik şeylere olan ilgisi ve 
ömrü boyunca süren antika 
koleksiyoncu luğu merakı onun 
müziğine de yansıdı .  Şehrazad, 
Rimski -Korsakofun lspanyol 
Kapriçyosu'nu anımsatan orkestral 
parlaklık ve aydınlığına karş ın,  geniş 
tutu lmuş, bazan resitatif, bazan 
duygulu ve ezgisel çizgi leriyle, farklı 
ve çok yönlü işlenen tını renkleriyle 
tam Fransız üslubunda ve Ravel' in 
müzik sti l in in bel i rgin işaretlerin i  
yansıtan yapıdadır. Ravel' in, i lk  
yorumun solisti matmazel Jeane 
Hatto'ya ithaf ettiği ilk bölüm 
"Asie"yi ünlü Ravel biografi yazarı 
Vladimir Jankelevitch şöyle tanımlar: 
"Doğuya rapsod ik  bir çağrı olan Asie 
(Asya), bir prelüd i le onun değişik 
varyasyonlarıyla çevrili bir d izi ayrı 
tür epizodlardan -ara olaylardan
oluşur. Bu epizodlar batmak üzere 
olan bir geminin ,  doğuya doğru 
yelken açarak çeşitli sığı nma yerleri 
araması gibidir: Uzak denizler ve 
adalar dünyası, Rimski-Korsakofun 
Sadko operasındaki kahramanının 
gözleri önünden geçer gibidir. 
Başlangıçtaki yağmur benzeri girişte 



yukariara yükselen köpüklü bulutlar 
ve karanl ıkta, fosfor gibi parlayan 
gök çatı rdısın ı n  izleri bulunur. Sonra 
da, uzaktan gelen çan sesleri 
üzerinden bir tür gondol şarkısı 
bel ir ir; uzaklardaki masal dağların ın  
b ir  çağrısı g ib i  yansır: Beşli aral ıkl ı  i ki 
akor bu hayal gemisi altındaki, iyi 
tını l ı disonansların harekete geçirdiği 
yüzeye yayı l ı r; sonra teker teker, 
Debussy'nin kantatı "Demoiselle 
Elue" benzeri, gizemli tını ların 
derin l iği nde bel ir ir. Celesta ile ve 
dörtlü-beşli aralıklı staccato'larla 
yükselerek, 1 908'de bestelenen Kaz 
Ana'daki Pagodalar Kraliçesi 
Laideronette'in Çin işi süslemelerin i  
duyurur. Tüm orkestrayı saran b ir  
fortissimo'dan sonra, baştaki çağrın ı n  
yankısı yavaşça. parlayan bir s i s  
içinde yok olur". 
Kulağa hoş gelen disonansların 
yarattığı fışkıran çağlayanlar i le parlak 
halkaların usta bir orkestrasyonla 
caniandınidığı bu bölümden, -eserin 
1 O dakika kadar süren en uzun 
bölümü Asie'den- sonra en kısa 
bölüm Sihirli Flüt'te (La flute 
enchantee) kırılacak kadar ince ve 
kristal berraklığındaki yapıda ruhlar 
gezin ir. Flüt ve ses arasındaki bu zarif 
diyalogta her iki bölüm ortak b ir  
düşüneeye sahip gibidir. Böylece bu 
rapsodik yolculuğun sürekli l iği 
garantiye al ı n ı r  . . .  V. Jankelevitch, 
Ravel' in Madame Renee de Saint
Marceau'ya ithaf ettiği bu bölümü 
şöyle tanımlıyor: " . . .  S ih ir l i  Flüt, 
içinde Ravel' in yaylı çalgılar 
kuartetinin Scherzo'sunun ruhu 
gezinen çekici bir serenad gibidir. 
Burada Ravel peri Pan' ın çalgıs ın ı  
kullanmış, doğumu "Dafnis ve 
Kloe"de anlatılacak olan S irenks'i , 
Bil itis ' in ve Faunus'un, küçük çobanın 
ve "Keten saçlı" kızlar ın flütünü, 
sembolistlerin melankol is in in 
(Spleen) tüm zarif, zambak benzeri 
yaratıklarını duyurmuştur. Ravel b ir  
gün,  i lerde daha keskin b ir  di l le 
konuşacaktır ama burada parçanın 
ortas ında öyle incel ikl i  bir kontrpuan 
sergiler ki, orada vurgun 
kolcraturlar tutsakların şarkısıyla 
b i rleşir . . .  " 
Ravel, Madame Sigismond Bardac'a 
ithaf ettiği "Duyarsız" (L'indifferent) 
için, arkasında kendi karakterinin 

gizlendiğini ve şarkının bunun anahtarı 
olduğunu söyleyerek ayrı bir bilmece 
sunmuştur. "L'indifferent" özellikle 
üstün orkestrasyonu, özlem dolu 
melodik karşıtl ıkları, hem anlamlı, 
hem aşırı tını dizileri, çok ince 
düşünülmüş armonik ve ritmik  
kaynaşımlarıyla Ravel' in sti l ine 
yaklaşım için i lginç bir örnek 
oluşturur. Yine Jankelevitch' in tanımı 
şöyle: " . . .  L' indifferent'ta, sonunda Mi 
majör ton elde edil ir: Yavaş davul 
vuruşları daha aşırı bir ses ortamı 
oluşturur. Birbirine çok yakın süren 
melodik çizgiler, dörtlü ve beşli 
aralıklı seslerin b irbirine geçişi, 
ezgiselliğin, his zengin l iğin in ağır b ir  
parfümü g ib i  sarışı . . .  Hepsi, hareli 
bakışlı doğulu bir gencin alaya 
kaçmadan bir tasvirid ir: Çünkü 
tutsaklar duygularından ötürü utanma 
alışkanlığına daha sahip 
olmamışlardır . . .  Sonuçta, öyküye 
ustaca ara vermek için şunu 
söyleyebil iriz: T ristan KI ingsor'un 
sözleri Ravel' in vicdan azabını büyük 
ölçüde ferahlatmıştır . . .  " Ravel ise 
kendi müziği hakkında sonradan 
şunları söylemiş: "Debussy'nin etkisi 
hakkıyla bel irgindir. Burada ben 
doğunun derin çekiciliğin in 
çocukluğumdan beri  üzerimdeki 
sürekli etkis ini tekrar kabul 
ediyorum". (Süre 1 7') 

I. Asie 
Asie, Asie, Asie, 

Vieux pays mervei lleux des canres de nourrice, 

Olı dorr la fanrasie comme une imperarrice, 

En sa foret tour emplie de mysrere . .  

Asi e, je voudrais m 'en al l  er av ec la goelette 

Qu i se berce ce so ir dans le port 

Mysrerieuse er solitaire, 

Et qui deploie enfın ses voiles violettes 

Com me un immense oiseau de nu i t  dans le 
ciel d'or. 

)e voudrr.is m'en aller vers les lles de fleurs, 

En ecoutant c hanter la mer perverse 

Sur un vieux rythme ensorceleur. 

Je voudrais voir Damas et les villes ele Perses 
Avec les minarets legers dans l 'air, 

)e voudrais voir les beax turbans de soie 

Sur des visages noirs aux den ts claires; 

)e voudrais voir des yeux sombres d'amour 
Er des prunelles brillanres de joie, 

En des peaux jaunes comme des oranges; 

)e voudrais voir des vetemen ts de velours 

Et des habits a longues franges. 

]e voudrais voir des calumets enrre des 

bouches 

Tour enroun'es de barbes blanches; 

Je voudrais voir d 'apres marchands aux 

regards louches, 

Et des cad is, et des vizirs 

Qui du seul mavement de leur doigt qui se 

penche 

Accordent vie ou mort au gre de leur desir. 

]e voudrais voir la Perse et I'Jnde, et puis la 

Ch ine, 
Les mandarins venrrus sous leurs ombrelles, 

Et  les princesses aux mains fınes. 

Et les lettres qui se querellenr 

Sur la poesie et sur la beaute; 

]e vousrais m 'attarder au palais enchante 
Et com me u n voyageur erranger 

Conrempler a loisir des paysages peints 

Sur des eroffes en des cadres de sapin, 

Avec un personnage au milieu d'un verger; 

]e voudrais voir des assassins sourianr 

Du bourreau qui coupe un cou d'innocenr 

Avec son grand sabres courbe d'Orient. 

]e voudrais voir des pauvres et des reines; 

]e voudrais voir des roses et du sang; 

]e voudrais voir mourir d'amour ou bien de 

haine . .  

E t  puis m 'en revenit plus tard 

Narrer mon avenrure aux curieux des reves, 

En elevanr com me Si ncibad ma vieille tasse 

De remps en temps j usqu'a mes levres 

Pour interrompre le conre avec art . .  

Asya 
Asya, Asya, Asya, 
Fantazinin, bir imparatoriçenin 
gizlerle dolu ormanında uyudugu 
masalların eski harika ülkesi . . .  
Esrar dolu ve tek başına, b u  akşam 
li manda hafif hafif sallanan 

ara be 

ve altın gökyüzünde muazzam bir gece kuşu 
gibi mor yelkenlerini sonunda açan 

uskunayla 
uzaklara gitmek isterdim, Asya. 
Çiçek dolu adalara dogru yelken açmak 

isterdim, 
Eski ve cezbedici bir ritmle şarkı söyleyen 
huysuz denizi dinleyerek. 

Gökyüzüne yükselen ince minareleriyle 
Şam ve Acem kentlerini görmek isterdim. 
Parlak dişli, o koyu tenli çehreler üzerindeki 
ince ipek turhanları görmek isterdim; 
Portakal sarısı tenlerde 
aşktan koyulaşmış gözleri ve sevinçten 
parlayan göz bebeklerini görmek isterdim. 
Uzun kadife giysileri ve uzun püskütlü 
süslü manteları görmek isterdim. 

Bembeyaz sakalların çevreledigi agızlarda 
tütün çubuklarını görmek isterdim; 
Kurnaz bakışlı tacirleri, tek bir parmak 

işaretiyle 



keyiflerince hayatı ya da ölümü bahşeden 
kadıları ve vezirleri görmek isterdim. 

Acem diyarını ve Hindistan'ı ve sonra da 
Çin'i görmek isterdim, 
Şemsiye gölgesindeki koca göbekli 

mandarinleri 
ve ince elli prensesleri, 
şiir ve güzel l ik üzerinde tartışan bilgeleri 
görmek isterdim; 
Büyülü saraylarda vakit geçirmeyi 
ve yabancı bir gezgin gibi, 
mevya bahçesinin orta yerinde 
bir insan figürünün bulundugu, 
çam agacı çerçeveli, kumaş üzerine 
resmedilmiş manzaraları 
keyfımce seyretmek isterdim; 
Kıvrımlı büyük oryantal kılıcıyla 
bir masumun kafasını uçuran celladı 
gülerek seyreden canileri görmek isterdim. 
Yoksulları ve kraliçeleri görmek isterdim; 
Gülleri ve kanı görmek isterdim; 
Aşktan ya da kinden ölenleri görmek 

isterdim . . .  

Ve sonra da eve dönerek 
tıpkı Sindbad gibi, eski Arap fincanımı 
zaman zaman dudaklarıma götürüp, 
hikayeme ustaca ara vererek 
maceralarımı hayalperestlere anlatmak 
isterdim . . .  

I I .  La flfıre enchamee 

L'ombre esr douce er mon maltre don 
Coiffe d' un bonner conique de soie, 

E r  son long nez jaune en sa barbe blanche. 

Mais mo i, je su is eveillee encore 

Er j 'ecoure dehors 

U ne chanson de flure ou s'epanche 

Tour a ro ur la rrisresse o u la joie . .  

u n air  rour a ro ur langoureux ou frivole, 

Que mon amoureux cheri joue. 

E r  quand je m 'approche de la c ro i see 

ll me semble q ue chaque nore s'envole 

De la flure vers ma joue 

Com me un mysrerieux baiser. 

Sihirli Flüt 
Hafif gölgelikte, efendim başında 
Ipekten sivri takkesiyle, 
Uzun sarı burnu beyaz sakalı içinde uyuyor. 

Ancak ben hala uyanıgım 
Ve dışardan gelen, hem neşeyi, hem hüznü 
Dile getiren flütün şarkısını dinl iyorum. 
Sevgil imin çaldıgı, hüzünle neşe arasında 
Degişen bir ezgiyi. 
Ve pencere kenarına yaklaşınca da 
Bana öyle geliyor ki, 
Sanki her nota flütten uçup, 
Esrarlı bir öpücük gibi yanagıma konuyor. 

III. L'indifferem 

Tes yeux sonr doux conıme ceux ci'Lıne fi ile, 

Jeune erranger, 

Er la courbe fı ne 

De ron beau visage de duver oıııbrage 

Esr plus seduisanre encore de l igne. 

Ta levre clıanre sur le pas de ma porce 

U ne langue i nconnue et charmante 

Coııııııe une nıusique fausse. 

E n rre! Et que ıııon vi n te n'conforce . . 

Ma is non ,  tu passes 

Et de mon seui l  je te vois t'eloiger 

Me faisanr un dernier geste avec grilee 

Et la hanche legerement ployee 

Pour ta dernarche fem i n inc er lasse . . 

Duyarsız 
Genç yabancı, gözlerin tıpkı 
bir gençkızınk,i gibi yumuşak 
ve ince sakal tüylerinin gölgeledigi 
yakışıklı çehren, narin çizgileriyle 
daha da cezbedici. 

Kapımın eşiginde, aniaşılmayan 
fakat cazip bir dilde şarkı söylüyorsun, 
Tıpkı falso notalardan oluşmuş gibi. 
Gir içeri! Ve bırak serinletsin şarabı m seni. . .  

Ama hayır, geçip gidiyorsun 
Bana son kez yaptıgın zarif hareketle 
Ve kalçanı hafifçe kıvırarak, 
kadınımsı bezgin yürüyüşünle, 
görüyorum uzaklaştıgını kapımdan . . .  

Debussy: Deniz 

Daha çocukluğunda denize hayranlıkla 
bağlanan Claude Debussy, 1 903-5 
yıl larında tasarladığı bu eserini 
1 90S'de Ingiltere'de tamamladı ve La 
M er (Deniz), i lk kez 1 S Ekim 1 905' de 
Paris'te Lamoureux konserlerinde 
Camil le Cheviiiard yönetiminde 
seslendiri ldi . 
Fransız empresyonist müziğin in büyük 
ustası Debussy'nin bu eseri, taşıdığı 
başlıklada gerçek bir program müziği 
anlatımına benzeyebi l ir. Ancak besteci 
anlatımdan çok denizin çeşitli 
durumları karşısında duyduğu his ve 
anıları canlandırmıştır: Deniz sonsuza 
kadar aynı deniz olarak kalacaktır; 
yalnız onu seyreden in  izlenimleri 
rüzgarlarla, güneşle değişmekte, 
hareketli b ir natürmort şekline 
dönüşmektedir. Bir arkadaşına yazdığı 
mektupta düşüncelerini, "Bu denizin 
Burgonya tepelerini ısiatmadığı ve 
benim deniz görünümlerimin stüdyo 
manzaraları olduğunu söyleyebi l irsin; 
fakat anılarımın sonsuz birikimi benim 

için gerçeklerden daha değerlid i r" 
diye belirtmiştir. Bu nedenle i lk 
yorumunda eleştirmenler için eser bir 
bi lmece olmuş hatta Pierre Lalo şöyle 
yazmıştı: "Denizi ne duydum, ne 
gördüm, ne de h issettim!" Ancak bazı 
müzik yazarları eseri yine de tasvi r  
bakımından incelemeden yapamazlar. 
Daha önce "Sanguinaire Adaları'n ın 
sakin denizi" başlığını taşıyan ve sonra 
"Şafaktan öğleye kadar denizde" 
olarak adı değiştirilen çok ağır (Tres 
lent) tempodaki 1 .  Bölüm doğal 
olarak üçe ayrı l ır: Yaylıların kısa 
motifiyle belirginleşen hareketsiz 
denizde şafak vakti; madeni üfleme 
çalgı ların duyurduğu ufak dalgalar 
üstünde güneşin doğuşu ve aydınlığın 
artışı; güneşin gökte en yüksek 
noktaya ulaşması ve sıcaklığını denize 
yansıtması . . .  Neşeli (AIIegro) 
tempodaki bir girişten sonra serbest 
sonat formunda bir Scherzo olarak 
gelişen 2. Bölüm "Dalgaların 
oyunu"nda dalgaların kıpırdanışı 
artmıştır. Arpın glissandoları 
dalgaların yüksel ip alçal ış ın ı ;  
kemanların trilleri su yüzeyindeki 
pırıltıları, güçlü akorlar ise dalgaların 
kıyıya çarpışını canlandırır gibidir . . .  
Canl ı  ve uğultulu (Anime et 
tumultueux) tempodaki 
3. Bölüm "Rüzgarla denizin 
diyalogu"nda ürkütücü sessizlikten 
sonra sanki bir fırtına belirir. Bu 
dramatik aniatımda rüzgarın esişi, 
dalgaların bazen sakin, bazen güçlü 
cevabı duyulur. Bu diyalog ortak bir 
şarkı biçiminde uyumlu olduğunda 
daha da güzelleşir. (Süre 25') 
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RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS 

• Rafael Frühbeck de Burgos 
1 933'de dogdu. Bilbao ve Madrid 
Konservatuarı'nda keman, piyano, 
teori ve kompozisyon egitimi gördü. 
Daha sonra şefl ik egitimi için 
Münih'teki Richard Strauss 
Konservatuarı'na girdi. Bilbao 
Orkestrası, Madrid Ulusal Orkestrası 
( 1 962-78), Düsseldorf Senfoni ve 
Montreal Senfoni orkestralarının 
şefligin i  yapan De Burgos, on yıl 
süreyle de Washington'da Ulusal 
Senfoni Orkestrası ve Tokyo'daki 
Nippon Yomiuri Orkestrası 'nın 
birinci konuk şefligini sürdürdü. 
1 99 1 'den itibaren Viyana Senfoni 
Orkestrası 'n ın bi rinci şefi oldu ve 
aynı yıl N ippon Yomiuri Orkestrası 
Onur Şefi ünvanını aldı. 1 992'de 
Berl in Alman Operası genel müzik 
direktörlügüne getirildi ve 1 994'de 
de Berlin Radyo Senfoni 
Orkestrası 'n ın bi rinci şefi oldu. 
Philadelphia Senfoni Orkestrası'yla 
verdiği ilk konserden sonra önemli 
tüm Amerikan orkestralarını yöneten 
De Burgos, Berlin, Münih ve 
Hamburg Filarmoni, Almanya'daki 
birçok radyo orkestrası ve Londra'daki 
beş önemli orkestranın konuk şefliğini 
de yapmaktadır. lsrail Filarmoni ve 
tanınmış Japon orkestralarının yanısıra 
yüzden fazla topluluğu yöneten 
sanatçı ltalya, !sviçre, Fransa, lsveç, 
Danimarka ve Finlandiya'daki 



orkestraların konserlerine konuk şef 
olarak davet edilmiş, Avrupa, Yakın 
ve Uzak Doğu'da konserler vermiştir. 
Viyana Senfoni'yle 1 996 Kasımı'nda 
dünya turu, Aralık ayında da Almanya 
turnesini gerçekleştirmiş, 1 997 
Ekimi'nde de Berl in Radyo Senfoni 
Orkestrası'yla ikinci kez Japonya'da 
konserler vermiştir. Ünlü fırmalar 
için, Bizet'nin Carmen, Stravinski'nin 
Bahar Ayini, Orffun Carmina Burana, 
Mendelssohn'un Elijah ve Paulus, 
Manuel de Falla'nın tüm besteleri gibi 
her biri Klasik H it'ler olarak 
tanımlanan yüzden fazla kayıt yaptı. 
Rafael Frühbeck de Burgos 1 975'de 
San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet 
Akademisi üyesi oldu ve Ocak 
1 994'de de Navarra Ispanya 
Üniversitesi'nın Onursal Doktoru 
ünvanını  aldı. 

• Born in 1 933 ,  Rafael Frühbeck de 
Burgos swdied viol in ,  piano, theory 
and composition at the Conservatories 
of B i lbao and Madrid. He swdied 
conducring at the R ichard Srrauss 
Conservatory in Munich. He has been 
the conductor of B i lbao Orchesrra and 
Madrid National Orchesrra ( 1 962-78), 
Düsseldorf Symphony, Monrreal 
Symphony as well as the chief guest 
conductor for ren years of National 
Symphony in Washington D.C. ,  and of 
Nippon Yomiuri  ürehescra in Tokyo. 
Since 199 1 he has been the chief 
conductor of the Vienna Symphony 
Orchestra. The same year, he was 
appoimed Honorary Conductor of the 
Nippon Yomiuri Orchesrra. In 1 992,  he 
became the music d irector of the 
Deutsche Oper Berlin and in  1 994, the 
chief conductor of the Rundfunk 
Sinfonie-Orchesrer Berlin .  Following his 
debur wirh the Philadelphia Symphony 
Orchestra, he has conducted all 
American orchesrras, and he i s  invited 
regularly as conductor by the Berlin ,  
Munich and Hamburg Philharmonic 
Orchesrras, various German Radio 
Orchestras as well as the fıve major 
London orchestras. He appears 
frequently as a guest conductor in Italy, 
Switzerland, France, Sweden, Denmark, 
F inland, Israel and )apan. In this 
capaci ty he has conducted over a 
h undred symphony orchesrras 
throughout the world. He has toureel in  

Europe, Midelle and the Far East. In 
November 1 996 he wenr on a world 
tour wirh the Vienna Synıphony 
Ürehescra and in December 1 996 he 
toureel Gernıany. In October 1 997 he 
visitecl )apan for the second time w ith 
the Rundfunk Sinfonie-Orclıesrer Berl in .  
Rafael Frühbeck ele Burgos has 
recorclecl mo re than a lı u nd reel records 
for the major labels. Some of rlıese are 
considerecl Classical H i  ts such as Bizer's 
Carmen, Stravinsky's Le Sacre du 
Printemps, Orffs Carnıi na Burana, 
Menclelssolın's E l i jalı and Paulus anel 
complete works of Manuel ele Falla. 
Since 1 9 7 5 ,  Rafael Frülıbeck ele Burgos 
has been a Member of the Royal 
Acaclemy of Pin e Arrs of San Fernando 
anel in January 1 994 he was awarcled 
the t i tle of Doctor Honorius Ca usa by 
the Spanish University of Navarra. 

HÜSEYIN SERMET 

• 1 955 yıl ında Istanbul'da doğan 
Hüseyin Sermet müzik eğitimine yedi 
yaşında başladı. 1 965 yıl ında Ankara 
Devlet Konservatuarı'na girerek 
Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve 
Adnan Saygun i le çalıştı. Öğrenimini 
1 968 yı l ından itibaren devlet bursuyla 
Paris'te Conservatoire Superieur de 
Musique'te sürdürdü ve piyano, oda 
müziği, kontrpuan ve müzik analizi 
dallarında birinci l ik ödüllerini aldı. 
Olivier Messiaen ve Ecole Normale 
Superieure de Musique'te de Thierry 
de Brunhoff ile kompozisyon eğitimi 
gördü; ayrıca Paris'te Nadia 
Boulanger, Londra'da da Maria 
Curceo ile çalıştı. Hüseyin Serınet'in 

katıldığı ve ödül aldığı uluslararası 
yarışmalar arasında 1 974 Münih 
Uluslararası Oda Müziği Yarışması, 
1 974 Lili Boulanger Yarışması ve 
1 975'de aynı yarışmanın kompozisyon 
ödülü, 1 975 Maurice Ravel Yarışması 
üçüncülük ödülü, 1 975 Sacem özel 
ödülü, 1 976 Paloma O'Shea Yarışması 
(Santander), 1 976 Eduardo 
Casanuevo Yarışması özel ödülü, 
1 98 1  Jean Uluslararası Yarışması, 
1 98 1  Ettore Pozzoli Yarışması, 1 983 
Francesco Paolo Neglia Yarışması, 
1 985 Geza Anda Yarışması 
bulunuyor. 
Milano, Venedik, Bologna, Lizbon, 
Barcelona, Valencia, Zürih, Londra, 
Brüksel, Amsterdam ve Paris 
(Champs-Eiysees Tiyatrosu, Gaveau 
ve Pleyel salonları) gibi Avrupa'nın 
birçok kentinin yanısıra Meksika, 
ABD ve Japonya'da konserler veren 
Hüseyin Sermet ayrıca Santander, 
Brescia/Bergamo, Yokohama, 
Istanbul, Cervantino (Meksika), 
Akdeniz Festivali , La Chaise-Dieu, 
Menton, Musique en Mer, Monte 
Carlo i lkbahar gibi festivalere katıldı; 
Mstislav Rostropoviç, Yuri Bashmet, 
Maria Jao-Pires, Michel Portal, 
Ruggero Raimondi gibi ünlülerle çaldı. 
Hüseyin Sermet ayrıca Alain 
Lombard, Lawrence Foster, Semyon 
Bychkov, Ferdinand Leitner ve Antal 
Dorati gibi şefierin yönetimindeki 
ORTF Orkestrası, Belçika Ulusal 
Orkestrası, Lozan Oda Orkestrası, 
Zürih Tenhalle Orkestrası, Detroit 
Senfoni Orkestrası, Bordeaux
Aquitaine Orkestrası, Paris 
Orkestrası, Macaristan Radyo Senfoni 
Orkestrası, Brescia/Bergamo 
Uluslararası Festivali Oda Orkestrası, 
Krakov Filarmoni, Monte Carlo 
Filarmoni, Ingiliz Oda Orkestras ı, 
NHK Senfoni gibi topluluklar 
eşliğinde çaldı .  
Hüseyin Sermet'e 1 988 yı l ında 
Boğaziçi Üniversitesi Onursal 
Doktoru, 1 99 1  yı l ında da Devlet 
Sanatçısı ünvaniarı verildi. 

• Born 1 955  in İstanbul, Hüseyin 
Serınet began to study music ar the age 
of eighr. In 1 965 ,  he was ad mineel at 
the Ankara Srate Conservatory where he 
workecl with Ferhuncle Erkin, Ulvi 
Cemal Erkin and Adnan Saygun. In  



ı 968, the Turkish governmenr awardecl 
him scholarsh ip that allawed h im ro 
conrinue h is  studies at the 
Conservaroire Superieur ele Musique ele 
Paris where he was awarded First Prize 
in piano, chamber music ,  counrerpoinr 
and musical analysis. He stuclied 
composi tion with ülivier Messiaen anel, 
at the Ecole Normale Superieure de 
Musique with Thierry ele Brunhoff. He 
alsa worked with Nad ia Boulanger i n  
Paris, tlıen w i th  Maria Curceo i n  
London. H e  has won many 
international compet i t ions such as the 
ı 97 4 Munich ınrernational Chamber 
Music Competit ion,  the 1 974 Li l i  
Boulanger Compet i t ion and in  
compasİ t ion in  1 97 5 ,  the  Th i rd Prize 
at rhe ı 975 Maurice Raveı 
Comper i r ion, rhe Special Award of the 
1 975 Sacem, rhe 1 976 Paloma ü'Siıea 
Comperir iron (Sanrander), rhe Special 
Prize ar rhe ı 976 Eduarda Casanuevo 
Comperition, the 1 98 1  Jean 
ınrernational Compet it ion, rhe 1 98 1  
Errore Pozzol i  Competit ion, rhe 1 983 
Francesco Paolo Negl ia  Competir ion 
and the 1 985 Geza Anda Comperir ion. 
Hüseyin Sermer has appeared in  most 
of the European c i r ies such as Mi lan, 
Venice, Bologna, Lisbon, Barcelona, 
Valencia, Zürich, London, Brussels, 
Amsrerdam anel Paris (Theiirre des 
Champs-Eiysees Theiitre, Sal le Gaveau 
and Pleyel), as wel l as in Mexico, rhe 
Uni ted States and in  Japan. He was 
invi red by such fest ivals as Sanrander, 
Brescia/Bergamo, Yokohama, İstanbul ,  
Cervanrino (Mexico), Festival 
Medi terraneen, La Chaise-Dieu, 
Menron, Musique en Mer, Prinremps 
des Arrs de Monre Carlo, play ing 
notably with Mstislav Rostropoviclı, 
Youri Bashmet, Maria Jao-Pires, 
Michel Porral , Ruggero Raimond i .  He 
performed with the Ürehestre de 
l 'üRTF, ürehestre National de 
Belg ique, Ürehestre de Chambre de 
Lausanne, rhe Zürich Tonhalle 
Ürchestra, the Derroit Symplıony 
Ürchestra, ürehestre Bordeaux
Aqui tai ne, ürehestre ele Paris, the 
Hungarian Rad io Symphony ürchestra, 
rhe ürchestra da Camera di  Festival 
ınrernazionale di Brescia e Bergama, 
rhe Krakow Phi lharmonic ,  rhe 
Monrecarlo Phi lharmonic,  the English 
Clıamber Ürchestra, the NHK 

Symphony ürchestra under rhe 
d i rect ian of Alain Lombard, Lawrence 
Foster, Senıyon Bychkov, Fetd i nand 
Leirner anel Anral Dorat i .  
In  1 988, Hüseyi n  Sermet was called 
Docror Hanaris Causa at the Boğaziç i  
Univers i ty and he received the t i r le  of 
"Srate Artİst of Turkey" in  1 99 l .  

PARIS ORKESTRASI 

ORCHESTRE DE PARIS 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l O 1 'e 
bakınız. 

• For biography please refer ro Page 
No. 1 0 1 .  

Rcıvel: Dafn is ve Kloe Süitleri 

Ravel 1 928'de Roland Manuel'e 
yazdırdığı "Esquisse biographique"de 
(Biyografik eskiz) şunları söylüyor: " 
Dafnis ve Kloe'yi bestelediğim zaman 
amacım büyük b ir  müzikal fresko 
yaratmaktı. Aynı zamanda 
Yunanistan'ı tarihsel kesin l 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 
eşliğinde sahneye konulan bale 
süitinde efsanevi Vaslav Nij inski 
"Dafnis" rolünde, Ateş Kuşu'nun 
yıldızı Tamara Karsavina ise "Kioe" 
rolünde dansetmiş ve eser büyük 
ilgiyle karşılanmıştı. Librettoyu, - yine 
Ateş Kuşu'nu yazan- Koreograf 
Michel Fokin ( 1 880- 1 942) 
hazırlamıştı. Sergei Diaghilef üç yıl 
önce kurduğu Rus Balesi 'nin yıld ızları 
N ij inski ve Karsavina için yeni ve 
ilginç bir eser istiyordu. Fokin daha 
önce de, 1 904'de Petersburg Kral iyet 
Balesi d irektörüne bu konuyu 
önermiş ancak sonuç alamamıştı. 
Yüzyılın en büyük koreografı kabul 
edilen Fokin' in fikrine göre, eski 
Yunan mitolojisinden kaynaklanan bu 
öykü "Müzik", "Resim" ve -eski 
Yunancada- 'taş, bronz, toprak ya da 
alçıdan oluşan üç boyutlu sanat eseri' 
olarak tanımlanan "Plastik" ile 
canlanacak, yeni balenin en büyük 
özelliği de kesin güzelliği yansıtmak 

olacaktı. Fokin' in reform planiarına 
Diaghilef de katı ldı ve 1909'da baleyi 
Ravel'e ısmarladı. 1 9 1 1 Kışı için 
hazırlanması istenilen müziği Ravel, 
Fokin' in planına göre bestelemeye 
başladı. O sırada Ravel 
Fontainebleau'da küçük b ir  kulübede 
oturuyordu ve o yıl çok su taşkınları 
olmuştu. Fokin ile arkadaşları Dafnis 
ve Kloe'yi dinlemek üzere içerde 
oturdukları zaman ayaklarının 
arasından sular akıyordu. Ravel 
hazırladığı müzikleri onlara veriyor, 
sürekli çalışıyordu. Temsil i  n 
hazırlanması için yapılan provalarda 
zorluklar baş gösterdi." Duran " 
yayınevi sahibinin anlattığına göre, 
Ravel 1 9 1 2  baharında müziği 
tamamlamıştı, ama Diaghilef tatmin 
olmamıştı; projeye devam konusunda 
tereddütleri vardı .  Koreografi 
konusunda da Fokin i le aynı 
düşüncede değildi. Aralarındaki 
tartışmalar nedeniyle Fokin kendis ini 
iki yıl süreyle geri çekti ve bale 
müziğin in süitleri koreagrafik plansız 
yorumlandı. 
Ünlü bale yönetmeni Diaghilefe ithaf 
edilen balenin konusu M.S. l l .  Yüzyılda 
Midi l l i  Adası'nda yaşamış olan şair 
Longos'un pastoral romanı Daphnis 
Kai Khloe'den al ınmıştır. Fokin' in 
hazırladığı taslak üzerine Ravel'in 
1 909- 1 9 1 2  yılları arasında orkestra ve 
koro için bestelediği balenin iki 
kahramanı Dafnis ve Kloe çobanlar 
tarafından evlat edinilmiş iki çocuktur; 
büyüdükçe arkadaşlıkları saf bir aşka 
dönüşür. 
Ravel üç sahneden oluşan 
"Koreografik Senfoni" diye 
tanımladığı Dafnis ve Kloe bale müziği 



için büyük bir orkestra öngörmüştü: 
Alışı lmış çalgılar dışında dört 
trompet, Sol bas flüt, küçük Mi bemol 
klarnet, zengin bir vurma çalgılar 
bölümüne ek olarak Ravel' in 
"Eoliphone" diye adlandırdığı rüzgar 
makinesi ve sahne arkasından sözsüz 
söyleyecek olan koro bulunmaktaydı .  
Ancak Ravel, istenirse bu koronun 
yerin i  alabilecek çalgıları da 
partisyonda göstermiş, ayrıca 
partisyona yazdığı notlarla konuyu ve 
olayları belirtmişti. Daha sonra bir 
saati geçen bu müzikten, 1 9 1 2'de 
orkestral fragmanlar dizisi olarak 
adlandırdığı yarım saat kadar süren iki 
süit düzenledi; konser salonlarında da 
çoğunlukla - bu koro partisi 
öngörülmeyen- iki nci süit çal ınır. 1. 
Süit, balenin birinci sahnesinin 
sonunda başlar ve ikinci sahneden de 
bölümler içerir; çoban Dafnis' in 
sevgi l is in in korunması için Pan'a dua 
edişi; koral bir lntermezzo ve 
korsanların kampındaki dans yer alır. 
l l . Süit ise balen in üçüncü sahnesini 
yansıtır: Kloe'nun dönüşünü, Dafnis' in 
sevgi l isi i le dansını ve fınaldeki neşeli 
kutlamayı canlandırır. Ravel beş "ana 
tema" kullandığı iç in baleyi, 
"Koreografık Senfoni" diye 
adlandırmıştır: Birinci tema 3/4' 1ük 
ölçüde La majör ana tonalitede, altı 
tane beşli aralıklar üzerine kuruludur, 
eserin başlığı gibidir ve kesin 
disonansla Re bemol'de, eserin La 
majör ana tonalitesinin üzerinde 
Point d'Orgue (Taç noktasında) 
bel irir; ikinci tema 6/S' I ik  ölçüde 
sahne arkasından duyulan koronun, 
doğaya çağrısı gibi yansır; üçüncü 
tema 2/4' 1ük ölçüde Dafnis' in aşk 
temasıdır, koronun sesi üzerinden 
yükselir; dördüncü tema 3/4' 1ük 
ölçüde Kloe'nin temasıdır, sevimli b i r  
vals olarak sunulur; beşinci tema, 
5/4' 1ük ölçüde trompetlerin fanfarı i le 
korsanları vurgular, birinci bölümün 
sonunda duyulur. 
1 .  Süit üç bölümlüdür: Ağır (Lent) 
tempoda başlayan 1 .  Bölüm Noktürn 
başlığını taşır. Pan'ın tapınağı önünde 
n imflerin (su peri lerinin) heykellerin in 
başları görülür. Dafnis' in girişiyle 
müzik biraz canlanır ve etkili olur. 
(Tres modere et expressif). Sonra da 
Kloe girer, dansederler. Birinci tema 
üzerine duyulan tremololarla ve 

flütlerin kadansları ile Kloe'nin 
korsanlar tarafından kaçırı l ışı 
canlandırı l ır. Dafnis onu kurtarmak 
için geç kalmıştır, kendini  yere atar. 
O s ırada Noktürn'ün başlangıcı 
partisyonda şöyle anlatılır: 
"Heykellerden birin in başı üzerinde 
birden bir ışık belirir. Nimf canlanır 
ve kaidesinden inerek ağır ve gizemli 
bir dansa başlarken ikinci ve üçüncü 
Nimfler de ona katıl ı r". Bu dans 
keman ve viyola glissandolarının 
desteklediği arabesklerle süslenir. 
Nimfler Dafn is' in gözyaşlarını görüp 
onu sakinleştirerek ayağa kaldırır; 
Tanrı Pan'ın şekli belirginleşir, müzik 
Do majöre dönüşünce Dafnis yere 
kapanarak aşkını di le geti rir. Arka 
planda dört sesli koro aniden susar . . .  
Ara vermeden giren 2. Bölüm 
lnterlude ( Ara müziği) başl ığın ı  taşır: 
Trompet ve kornoların yansıttığı 
beşinci temaya karşı koro sözsüz 
müzikle ikinci temayı arka planda 
duyurur. Obua ve flütlerin de 
katı l ımıyla uzun ve ağır tempolu 
cümlenin ortasında b irden üçüncü 
bölüme geçi l ir. 3 .  Bölüm canl ı  ve çok 
kaba (anime et tres rude) tempoda 
Savaşçıların Dansı'nı (Danse 
guerriere) yansıtır. Akşam vakti 
korsanların kampında, arka planda 
kayalıklar arasından denizde üç sıra 
kürekli bir savaş gemisi (Trireme) 
görülmektedir. Beşinci temanın 
egemen olduğu bu barbar ve 
Boredin' in Prens lgor'unu anımsatan 
dansta korsanlar ellerinde meşalelerle 
Kloe'yi dansa zorlar, yerde 
sürüklerken Pan'ın kızgın hayal in in 
belirmesiyle ürker, kaybolurlar. Kloe 
yalnız kalmıştır, ortalığı bir aydınl ık 
kaplar. 
l l .  Süit ise balenin son sahne 
müziğinden oluşur. Birbirine bağlı 
olarak yorumlanan üç bölüm, 
Ravel' in partisyona konu i le ilgi li 
yazdığı notlarla da açıklanmıştır. 1 .  
Bölümde (Gün Doğuşu) pastoral bir 
sahne çizi l ir: Önce gecenin sessizl iği 
egemendir. Yalnızca kayalar arasında 
derenin şırı ltısı duyulmaktadır. Sonra 
gün ağarır: Kuşların konseri başlar, 
sabah yeli h issedi l ir; bir çoban kavalı 
i ki nci temayı doğanın derinl iklerinden 
yansıtır. Periler mağara önünde 
uyuyan Dafnis' i uyandırır. Sevgi l isi 
kaçırılan Dafnis çaresizdir, ancak Peri 

Syrinx' i n  sevgisi uğruna yardım eden 
Pan'ın çabası sonucu Kloe kurtulur. 
Kloe ve Dafnis' in temaları sonunda 
b irleşir. 2. Bölümde (Pandomim) 
kavuşmanın sevinciyle Kloe kırlarda 
dolaşan Syrinx'i, Dafnis ise kaval 
çalan Pan'ı canlandırarak dans eder 
ve 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 eşliğinde 
desteklemiştir. 
Son bölümde (Genel Dans) ise, 
Dafnis'e bağl ı l ık yemini eden Kloe ile 
sevgil isi, ellerinde defne dallarıyla 
dans eden Baküs kızları ve genç 
çobanlarla çevrili olarak, mutlu ve 
neşeli bir dansla (Bacchanal) süiti 
sona erdirir. (Toplam süre 30') 

Ra vel: Piyano Konçertosu 

Piyano edebiyatma Rahmaninof ve 
Prokofıef gibi değerli eserler 
kazandıran, ancak onlar gibi bir 
piyano virtüozu olarak 
seçkinleşemeyen Fransız besteci 
Maurice Ravel piyanodan başka çalgı 
için konçerto bestelememiştir. 1 930 
baharıyla 1 93 1 güzü arasında değişik 
karakter ve renkte iki ayrı piyano 
konçertosu birden yazmak ise ancak 
Ravel'e özgü bir düşünce ürünüdür. 
Parlak, neşeli , Mozart ve Saint-Saens 
sti l inde bestelenen Sol Majör 
Konçerto'ya karşın yalnız sol el için 
yazılan Re Majör Konçerto, koyu 
renkli, piyanonun daha çok kalın ses 
bölgelerini oluşturan klavyenin sol 
tarafını kullanan bir yapıdadır. 
1. Dünya savaşında sağ kolunu 
kaybeden Viyanalı piyanist Paul 
Wittgenstein için bestelenen 
konçertoda Ravel, kendi tanımına 
göre "her iki elle çalın ıyormuş gibi" 
teknik sorunları çözmüş; gösterişli 
olduğu kadar soylu, ciddi ve tutkulu 
bir anlatım uygulamıştır. Ravel şunları 
söyler: "Çeşitli caz unsurlarıyla 
işlenen, yalnızca bir bölümlü bu 
konçertonun sti l in i  belirlemek de 
güçtür. Piyanisti görmeyenler onun iki 
elle çaldığına inanmalıdır. Ayrıca 
geleneksel konçerto kavramına alışkın 
olanlar da, bu yapıyı 
yadırgamamalıdır". Besteci ayrıca 



orkestranın üfleme çalgı larını, diğer 
konçertoya göre daha geniş tutmuş; 
dört klarnet, dört korno, üç trompet 
ve kontrfagot kullanmış; ancak vurma 
çalgıları azaltmıştır. 
i lk kez 27 Kasım 1 93 1  'de Viyana'da 
Paul Wittgenstein tarafından 
yorumlanan konçerto tek bölümlü 
olmasına rağmen Lento (ağır), Allegro 
(canlı) tempoda Scherzo ve Lento 
fınal olarak üçe ayrılabilir. Lento 
tempodaki girişte, ağır ve tutkulu 
havadaki Sarabande teması bas 
yayl ıların eşliğinde kontrfagotla 
duyurulur. La Valse'i anımsatan 
biçimde, görkemli b ir marş gibi 
yavaşça gelişir ve solo çalgın ın girişi 
için gerekli dramatik geri l imi sağlar. 
Piyano, adeta vahşi vuruşlu, kısa bir 
kadansla girer; bunu orkestra, caz 
unsurunu sergileyen bir anlatımla 
cevaplar. Sarabande temasın ın 
çeşitlemelerle gelişen bir tekrarını 
sunan orkestradan sonra, daha ağır 
(piu lento, espressivo) bölmeye 
ulaşı l ır. Tonalite Si minöre dönüşür; 
tek kornoyla klarnet en baştaki 
temayı piyanonun süslediği arpejler 
üzerinde duyurur. Bunu izleyen canlı 
(AI Iegro) bölmede yaylı çalgıların 
berrak pizzicato'su eşliğindeki 
trompetler, tümü etkileyen kısa 
temayı duyurur. Piyanonun bunu 
cevaplamasından sonra, ritmin 
değişkenliğiyle sergilenen Ragtime 
benzeri tema, -özell ikle b ir caz 
tenorsaksofoncusu gibi- titizce, 
fagotun serbest ritmiyle vurgulanır. 
Bunu duygulu (espressivo) trombon 
izler. Daha sonra tüm üfleme ve 
vurma çalgılarla desteklenen bölmede 
piyano da geri kalmaz. Bu fırtına 
zirveye ulaşınca yeniden, ağır 
Sarabande havası, bu kez değişik 
orkestrasyonla bel irgin (sostenuto) 
ve duygulu (espressivo) duyurulur. 
Piyanonun ikinci virtüoz kadansı da 
bu değişimle ilgi l idir. Kadansın sonu 
da Sarabande'ın görkemli havasını 
oluşturur ve son beş ölçüdeki canl ı  
(AIIegro) finalle eser sona erer. 
(Süre 2 1  ') 

S travinski: Ateş Kuşu 

Rusya'da doğan, 1 9 1 7'den sonra 
Avrupa'ya yerleşen, 89 yaşında 
Amerika'da ölen ve cenazesi uçakla 

Venedik'e götürülerek Santa Micaela 
mezarlığına gömülen lgor 
Stravinski'nin, ün lü bale ustası ve 
emprezaryo Sergei D iaghilefin ( 1 872, 
Novgorod- 1 929 Venedik) ilgi ve 
yardımıyla i lk üç balesi - 1 9 1  O' da Ateş 
Kuşu, 1 9 1  1 'de Petruşka ve 1 9 1 3'de 
Bahar Ayini- sahnelenmiş; sonra da 
Stravinski'n in  Bülbül ( 1 9 1 4), Pulcinella 
( 1 920), Mavra ( 1 922), Ti lki ( 1 922), 
Düğün ( 1 923), Oedipus Rex ( 1 927) 
ve Apollo ( 1 928) adlı eserlerini yine 
Diaghilef izleyicilere sunmuştu. 
1 907'de Paris'te düzenlediği beş 
konserle sanat yaşamına başlayan, 
ertesi yıl Mussorsgki'n in Boris 
Godunov operasın ı  ünlü bas Şalyapin 
ile Paris Operası'nda gerçekleştiren 
Diaghilef, 1 909'da Boredin'in Poloveç 
Dansları'nı, 1 9 1  O' da Rimski
Korsakofun Şehrazad' ın ı  da sahneye 
koymuştu. Diaghilef, eski bir Rus 
masalı olan Ateş Kuşu'nu daha 
önceden biliyordu ve eski öğretmeni, 
Rus beseecisi Anatol Liadoftan bu 
konu üzerine bir bale yazmasını 
istemişti. Ancak epey vakit geçmesine 
karşın, iş sürüncemede kalınca ve 
üstelik Liadof, işin iyi gittiğini ,  hatta 
nota kağıdını b i le satın aldığını (!) 
söyleyince, aynı öneriyi 1 909'da, genç 
Stravinski'ye yaptı. Rimski
Korsakofun yetenekli öğrencisi 
Stravinski, i lk Opus numarasını 
verdiği senfonisini hocasına ithaf 
etmiş, Op.3 Scherzo Fantastique'i 
onun öğütleriyle işlemiş, Op.4 
Donanma Müziği 'ni (Feux d'artifıce) 
yine Rimski-Korsakofun kızın ın 
düğünli iç in bestelemişti. 
Bu eserlerin yorumunu A. Si loti 
yönetiminde St. Petersburg'da izleyen 

Diaghilef, Stravinski'nin aradığı 
besteci olduğunu anladı ve Ateş 
Kuşu'nu bale müziği olarak istemeden 
önce, Grieg'in Kobold'unun bale için 
orkestrasyonunu, Chepin'in iki 
piyano parçasını Les Sylphides balesi 
için hazırlamasını teklif etmiş; 
sonunda da Ateş Kuşu'nu önermişti. 
Stravinski, 1 909 sonbaharında 
Rimski-Korsakofun kır evinde 
çalışmaya başladı. Müziğin i  ona 
piyanoda çalıyordu. Rimski-Korsakof 
ona "Durdur şu berbat şeyi, yoksa 
sevmeye başlıyacağım!" diyordu. 
Rimski-Korsakof da daha önce, 
1 902'de aynı konu üzerine Ölümsüz 
Kasçay adlı bir opera yazmış ve eser 
1 902'de, Moskova'da oynanmıştı. 
Ücreti olan bin ruble de Aral ık 
sonunda el ine geçen Stravinski, 
müziği 1 8  Mayıs 1 9 1 0'da 
Petersburg'da tamamladı ve Rimski
Korsakofun oğlu Andrei'ye ithaf etti. 
Ertesi ay son provaları izlemek üzere 
Paris'e gitti. Deneme ustası, yorulmaz 
yetenek arayıcısı Diaghilef müziğin 
kalitesinden hoşnuttu: Ateş Kuşu'nu 
canlandıracak olan baş balerin 
Tamara Karsavina'ya "Ona d ikkat et, 
ünün arifesindeki adam O" diyordu. 
Stravinski'n in aldığı, i lk önemli ve 
geniş çaplı, bu nedenle de onu biraz 
kaygılandıran bu ısmarlama müziğin, 
Ateş Kuşu'nun l ibrettosunu Michel 
Fokin hazırlamıştı. Koreografısini de 
Fokin' in gerçekleştirdiği iki sahnel ik 
bale müziği i lk  kez Gabriel Pierne 
yönetiminde 25 Haziran 1 9 1  O' da 
Paris'in Theatre National de I'Opera 
sahnesinde izieniyor ve beseecinin i lk 
büyük başarısı oluyordu. 
Ateş Kuşu'nun öyküsü kısaca şöyle: 
Birinci sahnede Prens Ivan ornıanda 
avianırken yolunu şaşırır, ölümsüz 
Kasçay' ın büyülü bahçesine girer. 
Burada, dallarında altın yemişler 
sarkan gümüş bir ağacın üstünde göz 
kamaştırıcı ışıklar saçan yarısı kadın, 
yarısı kuş garip bir yaratık görür ve 
okla onu vurmak isteyince Ateş Kuşu 
uçarak kaçar; ancak Prensin kurduğu 
tuzağa yakalanır, yalvarınca da Prens 
onu bırakır. Ateş Kuşu bu iyi l iği 
karş ısında ona bir tüy verir, dara 
düşünce bu tüyü havaya kaldırmasını 
söyler . . .  Birinci sahnede tutsak 
Prenses Zarevna ağır tempoda, yine 
tutsak 1 3  prenses eşl iğinde belir ir, 



dansederek lvan'a yaklaşır, Ivan 
korkarak saklanmak ister. Güzel 
prensesler ağaçtan meyvalar 
kopararak oynarlar. Ivan bunların en 
güzeline, Zarevna'ya aşık olur; ancak 
prenses ona kaçmasını, yoksa 
Kasçay'ın onu taşa döndüreceğini  
söylerse de Ivan gitmez, savaşacağını  
belirtir. Uzaktan duyulan trompet 
sinyallerinden sonra hava kararır, 
yeraltından çıkan iki kafalı çirkin 
yaratıklar lvan'ı çevreler ve korkunç 
bir gürültüyle, homurdanarak Kasçay 
gelir. O anda Ivan sihirl i tüyü 
anımsayarak onu sallar. Çok kızan 
Kasçay onun öldürülmesini emreder. 
Ateş Kuşu hızla yardıma gelir, parlak 
altın kılıcı ile sahneye girince 
başdöndürücü bir dans başlar, 
yaratıklar kaçışır. Ateş Kuşu, 
Kasçay'ın ruhunun saklı olduğu dev 
yumurtayı göstererek kurtulmaların ın 
ona bağlı olduğunu söyler. Ivan 
kı l ıcıyla yumurtayı parçalayınca tüm 
tutsak prens ve prensesler kurtulur, 
Ivan güzel prensesine kavuşur . . .  
Ateş kuşu Bale müziği aslında 1 00 
kişi l ik orkestranın  çaldığı 1 9  dans ve 
onun yarısı kadar da geçiş 
müziklerinden oluşuyordu. Stravinsky, 
bunu önce 1 9 1  1 'de altı bölümlü bir 
süit hal ine getirdi. Sonra da 1 9 1 9'da 
yeniden orkestrasyonunu yaptı. 
Genell ikle günümüzde, orta 
büyüklükteki orkestra için yazılan bu 
süit yorumlanmasına karşın 
Stravinsky, 1 945'te esere üç 
pantemin  daha ekleyerek Senfonik 
Orkestra Süiti adıyla daha kısıtlı 
orkestra için bir düzenleme daha 
yapmıştır. 
Stravinski'nin Ruslara has romantik 
duygusal l ık, kendine özgü slav ritmi ve 
Debussy'i anımsatan izlenimci 
renklerle ustaca işlediği Ateş Kuşu 
onun en olgun eseri olmasa bile, en 
sevilen eserlerin in başında gelir. 
Stravinski, özellikle insani unsurları, 
prens ve prensesi diatonik olarak 
(tam ve yarımsesleri düz bir sıra 
şeklinde) obuanın duygulu anlatımıyla 
canlandırmış; şiddetli, vahşi Asya ritmi 
ve rahatsız edici kromatik tarzda 
(ardarda yarım sesli değişken s ıralı) 
tın ı  kombinasyonları i le özellikle 
Kasçay' ı, şeytani unsurları 
yansıtmıştır. I natçı tekrarlarla, birbiri 
üzerine yığılan ritmlerle, saldırgan 

tarzda ölçü değişiklikleriyle, rahatsız 
edici bas eşlik (Ostinato) i le 
gelecekteki Stravinski'nin özelliklerini 
duyuran Ateş Kuşu'nu eleştirmenler 
de çok iyi karşılamıştır: 2 Temmuz 
1 9 1  O tarih l i  "L'I I Iustration" canlı, 
kıvılcımlı müziğin herkesi hayran 
bıraktığını yazıyor; 27 Temmuz 1 9 1  O 
tarih l i  "L'Echo de Paris" o zamandaki 
bale müziklerinde hiç bulunmayan 
n itelikleri, özellikle senfonik stilin 
yarattığı şekilsel bütünlük ve polifonik 
kombinasyonların dahice uyumunu 
övüyor; 26 Haziran 1 9 1  O tarih l i  "Le 
Matin" gazetesinde Alfred Bruneau 
ise tüm eleştirilerin ortak noktasını 
belirterek şöyle yazıyordu: "En 
sonunda kesin güzellikte, tümüyle 
yeni ve çok anlamlı bir eser . . .  
Koreografı sanatında buna benzer bir 
şey tanımıyorum; bu kendi tarihinde 
bir dönüm noktası olacak sanırım". O 
dönemde sergi lenen bale müziklerin in 
çoğu, Rimski-Korsakofun Şehrazad'ı, 
Chepin'den derlenen Les Sylphides 
gibi doğrudan doğruya dans için 
yazı lmamıştı. Glazunof ve 
Çaykovski'nin bu alanda Stravinski ile 
karşılaştırılması da biraz güçtü. Çünkü 
Stravinski, Lincoln Kirstein' ın 
yazdığına göre, koreograf Fokin i le 
günlerce birl ikte çal ışmış, sahne 
sahne, cümle cümle tüm müziği elden 
geçirmişler; aynı zamanda Ivan 
rolünde de dansedecek olan Fokin' in 
tüm bilgisi ve tecrübesi müziğin 
süresinde, niteliğinde, karakterinde 
etken olmuştu. Dekoru ve kostümleri 
hazırlayan Aleksander Golevin' in de 
eserin başarısında katkısı büyüktü. 
Ayrıca öyküde Bingüzel adıyla anılan 
güzel Zarevna'yı Fokin' in karısı Vera 
Fokina'nın, Büyücü Kasçay'ı ünlü 
Enrico Ceccnetti 'nin canlandırması 
esere ilgiyi arttırmıştı . . .  
Stravinski'n in 1 9 1 9  versiyonuna göre 
Ateş Kuşu birbirine bağlı çalınan şu 
altı bölümden oluşur: 1 - Introduction 
(Giriş): 1 2/S'Iik ölçüde ortadan da 
ağır (Molto moderato) tempoda ve 
bas yaylı ların duyurduğu gizemli bir 
atmosferle girer, Sürdinl i  korno 
çağrısı I ngiliz kornosunda yankılanır. 
Büyücü Kasçay'ın renkli bahçesi zarif 
bir müzikle tahta üfleme çalgılar, 
keman ve viyolonsellerin armonik 
sesleri eşliğinde yansıtılır, 1 3  prenses 
de bahçededir . . .  2- Ateş Kuşu ve 

Dansı: Ani bir hızlanmayla, hızlı ve 
yırtıcı (AIIegro rapace) tempoda Ateş 
Kuşu'nun girişi duyurulur. 
Yayl ıçalgı ların ve tahta üflemelerin 
dalgalanan bir temasıyla Ateş 
Kuşu'nun dansı canlandırılır. Kuş ani 
hamlelerle meyvaları koparır. Flütün 
virtüoz kadansları bu canl ı l ığı sergi ler. 
Ivan kuşu yakaladığı anda dans kesilir. 
Bir çırpınmadan sonra flüt ve Ateş 
Kuşu çok canlı (vivace assai) tempoda 
uzaklaşır . . .  3-Prenseslerin Dans ı: Ağır 
tempoda flüt ve yaylı çalgı ların 
başlattığı l irik ezgi, tutsak prensesierin 
eski Slav geleneğinde aşk tanrıçası 
onuruna yaptıkları Korovod dansını 
simgler: 1 2  tutsak prenses güzel 
Zarevna'yı ve lvan'ı ortalarına olarak 
Ronde'larını sergiler. Zarif ezgi arp 
eşliğinde obua tarafından duyurulur . . .  
4- Kasçay'ın Dansı: 3/4'1ük ölçüde, 
hızlı ve vahşi (AIIegro feroce) 
tempoda korkutucu vuruşla giren bu 
cehennemi dans, özellikle Kasçay 
temasıyla ilgi çeker. Güçlü davul 
vuruşlarıyla noktalanan canlı ve hızlı 
cümleler orkestranın virtüoz 
anlatımıyla sürerken birden ses azalır. 
Burada Stravinski'ye özgü tipik vahşi 
ritm ilk kez sergi lenmektedir . . .  5-
Ninni (Berceuse) Bölümü 4/4' 1ük 
ölçüde, Andante (ağırca) tempoda 
girer. Bu zarif Ninni'de özellikle fagot 
solosu dikkati çeker. Ateş Kuşu altın 
meyvalı ağacın altında sakinleştirici 
şekilde dansetmektedir; böylece 
ortam yatışır, Kasçay uyutulur ... 6-
Final: 3/2'1ik ölçüde koral benzeri 
görkemli ve törensel (Maestoso) 
tempoda başlar. Kornonun yaylıların 
tremolosu eşliğinde duyurduğu 
yumuşak ezgi, Kasçay' ın güçlü 
temasının hafif yansıması veda 
havasındadır. Ancak daha sonra müzik 
yoğunluk ve heyecan kazanır. 
T emalar, aynı notaları n zaman zaman 
değerinin değişmesiyle varyasyonlara 
dönüşür. Bu arada Ivan ölümsüz 
Kasçay'ın ruhunun sakladığı yumurtayı 
kırarak onu öldürecek, prensesleri ve 
Ateş Kuşu'nu kurtaracaktır. Giderek 
güçlenen tema sonra parlak bir fınal 
olarak eseri sona ulaştırır. Günışığı 
doğduğunda Ivan sevdiği güzel 
prenses Zarevna'nın elini tutmuş, 
herkes özgürlüğüne kavuşurken ana 
tema mutlu ve sevinçli bir ilahiye 
dönüşmüştür. (Süre 2 1  ') 
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ENDER SAKPINAR, şef conducror 

XAVIER PHILLIPS, viyolonsel cel lo 

Maurice Ravel ( 1 87 5 - 1 93 7) 

3 Şarkı Songs 
• N icolette • Trois beaux oiseau du Paradis  (Üç güzel cennet kuşu) • Ronde 

Gabriel Fcıure ( 1 845 - 1 924) 

Ninni, Re Majör Op. l 6  Berceuse i n  D Major, Op . l 6  

Camille Saint-Saihıs ( 1 83 5 - 1 92 1 )  

Sarabande "Le del u ge prel u de" 
("Le deluge" Oratoryosu Prelüdü Op.45 Prelude of " Le deluge" Oratorio, Op.45) 

Jecın Françaix ( 1 9 1 2 - 1 997) 

Viyolonsel ve Yaylı Çalgılar iç in Konser Varyasyonları 
Concert Variations for Cel l o  and Stri ngs 

Ara lntermission 

Jacques CasterMe ( 1 926-) 

Yaylı Çalgılar, Viyolonsel ve Klavsen için "3 Sonbahar Manzarası" 
"3 Auto m n  Sceneries" for Strings, Cel lo and Harpsichord 

Gabriel Pierne ( 7 863 - 1 93 7) 

Yaylı Çalgılar için Serenad Serenade for Stri ngs 

Gabriel Faure 
Noktürn, Op.43 No.S Nocturne Op.43 No.5 

Jean Yves Daniel-Lesur ( 1 908-) 

Yaylı Çalgılar için Serenad Se renade for St ri n gs 

811 komer ··Pmmrı'ylrl 13111111'"" '' etkililikleri kapsalllllldCI ?,erçeklej!irilmipir. 
This conn:rl has been realised ll'ithin theframeu'ork of "l?endez-vous avet La France" 

ENDER SAKPlNAR 

• 1 987 yı l ından beri lzmir Devlet 
Senfoni Orkestrası 'n ın sürekli şefi 
olan Ender $akpınar, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası, Istanbul Devlet 
Senfoni, lzmir Devlet Opera 
Orkestrası dahil, Türkiye'de birçok 
orkestra yönetmiştir. Ayrıca Çağdaş 
Müzik Oda Orkestrası ile Ege Senfoni 
Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve 
birinci şefi, Stockholm Folk Operası 
ve Uppsala Akademik Korosu'nun da 
konuk şefidir. 
1 956 yıl ında Ankara'da doğan Ender 
$akpınar, Ankara Devlet 
Konservatuarı'n ın piyano ve 
kompozisyon bölümlerinden 1 978'de 
mezun oldu. Aynı yıl Fransız 
Hükümeti'nden dört yı l l ık bir burs 
alarak eğitimini Paris'te Ecole Normale 
de Musique ve Rueii-Malmaison 
Devlet Konservatuarı'nda orkestra 
şefliği dal ında sürdürdü; 1 984 ve 
1 985'de her iki konservatuardan 
birinei l ikle mezun oldu. Yine Fransız 
Hükümeti'nin bursuyla ltalya ve 
Fransa'da katıldığı çeşitli staj ve 
seminerlerde Dervaux, Ferrara ve 
Giul ini gibi ünlü şeflerle çalıştı. 
Ender $akpınar, Paris'te Pasdelcup 
Senfoni Orkestrası'ndaki asistanlığı 
döneminde, Fransız Kültür ve 
Dışişleri Bakanlıkları tarafından 
desteklenen Ensemble International 
de Paris'i 1 983'de kurdu. Bu toplulukla 
çeşitli radyo ve TV programlarıyla 
plak kayıtları gerçekleştirdi; başta 
Paris olmak üzere Fransa, ltalya, 



lsveç, Malta ve Türkiye'de konserler 
verdi, festivaliere katı ldı . RAI-3 TV 
kanalıyla bütün dünyaya canl ı  olarak 
yayınlanan Venedik'teki "Omaggio a 
Venezia" festival inin açı l ış ını yaptı. 
Stockholm Folk Operası'yla 1 993'de 
güney lsveç'i kapsayan bir turne 
gerçekleştirdi .  Çeşitli orkestralarla 
Istanbul ve lzmir festivallerine katılan 
Ender Sakpınar halen Türk çağdaş 
bestecilerini kapsayan b ir  dizi kayıt 
projesi üzerinde çalışmaktadır. 

• Ender Sakpınar has been the 
permanem conducror of the I zmir Srate 
Symphony ürehescra s ince 1 987.  He 
also conducts several other Turkish 
orchestras i ncluding Presidential 
Symphony ürehescra in Ankara, İstanbul 
State Symphony Orchestra and İzmir 
State Opera Orchesrra. He i s  the artistic 
d irector and principal conducror of the 
Contemporary Music Chamber 
Orchestra and the Aegean Symphony 
ürehescra and a guest conducror of 
both the Stockholm Folk Opera and the 
Uppsala Academy Choir. 
Born i n  1956 in Ankara, Ender Sakpınar 
has graduated from the piano and 
composition sections of the Ankara Srate 
Conservarory in ı 978. The same year he 
received a four year scholarship from the 
French Governmem ro continue his 
conducting studies at the Ecole Normale 
de Musique de Paris and the Rueil
Malmaison State Conservarory. He 
graduated from both conservarories, in  
ı 984 and 1985 w ith fırst prizes. He took 
part, also with a scholarship from the 
French Governmem, in various workshops 
and master dasses i n  France and ltaly 
where he worked with conducrors 
Dervaux, Ferrara and Giulin i .  
E nder Sakpınar founded i n  1 983 ,  w h i le 
an assistant at the Pasdeloup Symphony 
Ürehescra in Paris, the E nsemble 
International de Paris, which was 
sponsored by the French Min iscry of 
Culture and the Min iscry of Foreign 
Affairs, and became i ts principal 
conducror. He conducted the ensemble 
in i ts rours in Paris and France, Italy, 
Sweden, Malta and Turkey as well as at 
their appearence in festivals. Their  
performance at  the "Omaggio a Venezia" 
Festival i n  Venice was broadcast l ive 
worldwide by the RAI-3 . He also 
roured with the Stockholm Folk Opera 
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ro all sourhern Sweden in 1 993.  Ender 
Sakpınar also parricipated with several 
orchescras in the İ stanbul and İzmir 
festivals. He is currently recording a 
series of contemporary Turkish music. 

XAVIER PHILLIPS 

• Önce Jacqueline Heuclin, sonra da 
Phill ippe Muller' in  öğrencisi olan 
Xavier Phil l ips, 1 989'da Paris Müzik 
Yüksek Konservatuarı'nda viyolonsel 
ve oda müziği dallarında birincil ik 
ödülünü aldı. Belgrad yarışmasında 
ikinci l ik, Çaykovski yarışmasında özel 
ödülü ve Rostropoviç yarışmasında da 
üçüncülük ve özel ödülü kazandıktan 
sonra 1 99 1  Helsinki yarışmasında 
birinci oldu. Uluslararası kariyerine 
Christoph Eschenbach'ın yönettiği 
Houston Senfoni Orkestrası, Berlin 
Radyo Senfoni, Bamberg Senfoni, 

Georges Pretre yönetimindeki Zürih 
Opera Orkestrası, Hamburg Senfoni 
Orkestrası ve Vladimir Fedossiev'in 
yönettiği Moskova Radyo Senfoni 
Orkestrası eşliğindeki konserlerle 
başladı. 1 996'da Viyana 
Musikverein'daki konseriyle Avrupa 
Kültür Ödülü'ne değer görüldü. 
Regis Pasquier, Anne Queffelec ve 
Michel Portal gibi solistlerle Fransa'daki 
(Champs-Eiysees Tiyatrosu ve Grange 
de Mesley) düzenli konserlerin yanısıra 
Londra'da Wigmore Hall'da da sahneye 
çıkan Xavier Phil l ips, Berlin, Kuhmo, 
Salzburg Paskalya, Bonn Sonbahar gibi 
birçok festivale katı ldı . Alberic 
Magnard' ın oda müziği bestelerinin 
yer aldığı ve ödül kazanan i lk kaydından 

sonra piyanist Hüseyin Sermet i le 
Şnitk<::!, Şostakoviç ve Prokofıefin 
sonatlarının yer aldığı bir CD yayınladı. 

• A srudent of Jacqueline Heuclin and 
Phil l i ppe Muller, Xavier Phill ips was 
awarded a fırst prize in eel lo and chamber 
music in ı 989 by the Conservaroire 
National Superieur de Musique de Paris. 
Prize winner of several international 
competi tions (Second Prize in the 
Belgrade Competition, Special Prize in 
the Tchaikovsky Competition, Third 
Prize and Special Prize in the 
Rostropovitch Competit ion), he won 
First Prize in the Helsinki Competition 
in 1 99 1 .  He then starteel an international 
career appearing with the Housron 
Symphony conducted by Chrisroph 
Eschenbach, the Rundfunk Sinfonie
Orchester Berlin, the Bamberger 
Symphoniker, the ürehester der Oper 
Zürich conducted by Georges Prerre, the 
Hamburger Symphoniker and the 
Moscow Radio Symphony conducted by 
Vladimir  Fedosseev. In ı 996, he was 
awarded the European Culture Prize 
during a performance at the Musikverein 
in  Vienna. 
Xavier Phill ips has also appeared in 
numerous festivals such as Beriiner 
Festspiele, Kulıma Festival, Salzburger 
Osterfestspiele, Bonn Aurumn Fest ival, 
in Wigmore Hall in  London anel in 
France where he is  regularly inviteel ro 
Theiltre des Champs-Elysees and Grange 
ele Mesley with soloisrs ! ike Regis 
Pasquier, Anne Queffelec anel Michel 
Porta!. After a prize winning fırst 
recorel of Alberic Magnarel 's chamber 
music, he recoreled the Schnittke, 
Shostakovi tch and Prokofıev sonatas 
with the pianist H üseyin Sermer. 

TOULOUSE ULUSAL 
ODA ORKESTRASI 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
N ATIONAL DE TOULOUSE 

• Louis Auriacombe tarafından 
1 953'de kurulan Toulouse Ulusal 
Oda Orkestrası, dünyanın en iyi 
topluluklarından birid ir. Sadece yaylı 
çalgıları içeren, kadrolu 1 2  
müzisyenden oluşan ve müzik 
direktörlüğü ile şefliğini kemancı Alain 
Moglia'nın yaptığı orkestra, konser 
programlarındaki ihtiyaca göre diğer 



çalgı larla da desteklenmektedir. 
Barok müzikten günümüz bestelerine 
kadar geniş bir repertuara sahip olan, 
her yıl 80'den fazla konser veren 
topluluk, uluslararası turneleri, 30'dan 
fazla kayıt ve videoları i le yurtdışında 
en çok tanınan ve beğenilen Fransız 
orkestralarından biridir. Tanınmış 
konuk sanatçılar orkestranın 
konserlerine sürekli katı lmaktadı r. 
Toulouse'da her mevsim 1 S kadar 
konser veren orkestra ayrıca, 
bölgedeki birçok şehir ve köyü de 
ziyaret etmekte, uluslararası ünlü 
festivaliere katılmaktadır. 
1 953'den 1 97 1 'e kadar orkestrayı 
yöneten Louis Auriacombe'u 
Georges Armand ( 1 97 1 -86), Bojidar 
Bratoev ( 1 987 -88). Augustin Dumay 
( 1 988-9 1 )  izledi ve 1 992'de bu görevi 
Alain Moglia üstlendi. Orkestra 
başarıl ı kariyerinde çeşitli önemli 
etkin i i iere de imzasını attı: 1 976'da, 
kültür devriminden sonra Çin'de 
Mozart çalan i lk orkestra oldu; 
1 992'de, Dubrovnik'teki Barış 
Konseri'nde Barbara Hendricks'e 
eşlik etti; 1 994'de Toulouse'u ziyaret 
eden Japon Imparatoru için çaldı. 
Daniel Barenboim döneminde Paris 
Orkestrası'nın birinci kemancılığını 
üstlenen, Pierre Boulez dönemindeki 
Ensemble lntercontemporain i le ve 
Jean-Ciaude Malgoire i le de çalışmış 
olan Alain Moglia yönetimindeki 
orkestra hem sanat, hem etkinl ik 
yönünden daha da gelişti; 1 994'de 
Almanya'da l l  konser verdi, 1 99S'de 
Asya ve Japonya, 1 996'da da Kanarya 
Adaları, Ispanya ve 1 1 konserlik ABD 
turnelerini gerçekleştirdi .  
Düzenl i  olarak tekrar yayınlanan eski 
CD' Ieri, Bach ve Britten 
kayıtlarından başka Françaix, Corelli, 
Mozart, Çaykovski, Suk gibi 
besteci lerin eserlerin i  içeren 1 2'den 
fazla CD yayın iayan orkestranın yeni 
kayıtları arasında Dvorak ve 
Glazunofun serenatları, lvry Gitl is 
i le bir CD, Henri Demarquette i le 
Haydn'ın konçertoları, Landowski, 
Chaynes ve Lesur'un eserleri 
bulunmaktadır. 

• Founded in 1 95 3  by Lou is  
Auriacombe, Orchesrre de Chambre 
National de Toulouse is one of the 
world's  fi nest ensembles. Conducted 
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by its  musical d i rector, the v iol i n ist  
Alain Moglia ,  the orchesrra comprises 
1 2  ful l-t ime srring players who are 
joined by other music ians as requ i red . 
The orchestra has a vasr repertoire, 
ranging from Baroque music ro works 
of rhe present  day and it g ives more 
than 80 concerts each year. W i rh i ts 
many in ternational tours, as well as 30 
or so records and v ideo, i t  i s  one of the 
best-known and most highly regarded 
of Fren ch orchestras. The orchestra i s  
regu larly joi ned by famous guest 
arrists. In Toulouse it presents a rich 
season comprising some 1 5  d i fferen t  
concerts, and i t  g ives many 
performances i n  the small rowns and 
v i l lages of the reg ion as well as the 
great in ternational fest ivals. 
Conducted from 1 95 3 ro 1 97 1  by 
Louis Auriacombe, fol lowed by 
Georges Armand ( 1 97 1 -86), Boj idar 
Braroev ( 1 987-88), August i n  Dumay 
( 1 988-9 1 )  and, si nce 1 992,  Alain 
Moglia ,  the orchesrra's career has been 
prestigious, puncruated by numerous 
events.  In 1 976 i t  was the fi rst 
orchesrra ro play Mozart i n  Ch ina after 
the Cultural Revol u r ion;  in 1 992 ,  i r  
accompanied Barbara Hendricks at a 
Concerr for Peace given i n  Dubrovnik ;  
and in  1 994, i t  played for the Emperor 
of ]apan when he vis i ted Tou louse. 
Thanks ro Alain Mogl ia  (first viol i n  
w i th the ürehestre d e  Paris under 
Dan iel Barenbo im,  with Pierre 
Boulez's Ensemble lntercontemporain ,  
and  w i th  Jean-Claude Malgoire) the 
orchestra has made a remarkable 
artisric progress in recent years and 
has greatly extended i ts i n fl uence: i n  
1 994, the Orchesrra m ade a 14-
concerr tour  ro  Germany, in  1 995 i t  
roured Asia and ]apan , a n d  i n  1 996 i t  
played in  the Canary I slands, Spain 
and put on l l  concerrs i n  the Un i ted 
States. 
Where records are concerned, apan 
from many CDs that are regularly 
reissued and the recordi ngs of Bach and 
Britren, the orchestra recorded over 
dozen of C Ds devoted ro Françaix, 
Corel l i ,  Mozarr, Tchaikovsky and Suk. 
New recordings feature Serenades by 
Dvorak and Glazunov, a CD with lvry 
Git l is, concerros by Haydn with Henri 
Demarquette, and works by Landowski ,  
Chaynes and Lesur. 

Ravel: 3 Şarkı 

Ravel 1 9 1 3'de Stravinski'n in Bahar 
Ayini 'nin Diaghilef Balesi'ndeki i lk 
yorumunda çıkan kavgalara katılarak 
bestecinin tarafın ı  tutmuş; hatta o yıl 
Mallarme'nin üç şi iri üzerine şan ve 
orkestra için yazdığı üç şarkıdan i lkin i  
ona ithaf etmişti. Ayrıca onunla 
Mussorgski'nin yarım kalmış Kovançina 
operasının orkestrasyonu üzerinde 
de çalışıyordu. 1 9 1 4'de de şan ve 
piyano için iki Ibrani Melodisi'ni 
besteledi. Ancak o yı l ç ıkan 1 .  Dünya 
Savaşı onu rahatsız etmiş, Saint
Saens'ın halk için Elegie'ler, tiyatro 
müzikleri, trompetli parçalar yazarak 
savaşa katkıda bulunduğunu 
söylemesine karşın, kendisi cepheye 
giderek savaşmak istemiş, bunun için 
de çok uğraşmış; kilosu az olduğu için 
askere al ınmamasına üzülmüş, bu kez 
hava kuvvetlerine başvurmuştu. Bu 
arada kendi yazdığı üç ş i ir üzerine Üç 
Şarkı'yı (Trois Chansons) bestelemeye 
başladı ve bunları, kendisine Şehrazad 
için şi irlerini veren şair Tristan 
Klingsor'a ithaf etti. Soprano, tenor, 
bariton ve bastan oluşan dört sesli 
koro için eşl iksiz yazdığı bu eserin i  
1 9 1  S'te tamamladı; askere gitme 
çabaları ise ancak 1 9 1 6'da sonuç 
verecek, ama şöför olarak ulaşımda 
görevlendiri lecekti. 
Ravel' in A Capella (eşl iksiz) koro için 
olan -ve sonradan orkestraya da 
uygulanan- bu Üç Şarkı'sı, daha çok 
orta Fransa'daki Limoges kenti 
çevresinin, Limousin bölgesin in halk 
müziğini anımsatan karakterdedir. Bu 
şarkıların i lki N icolette, bir tema ve 
üç varyasyonla sunulur. H iç de 
hüzünlü olmayan şarkı, alaycı bir hava 
da taşımaz. Bu üç varyasyonda kurt, 
uşak ve -Ravel' in lspanyol Saati 
operasındaki zengin ve kadın meraklısı 
Don lnn igo'nun bir versiyonu olan
Barbon sergilenir. Böylece "Kırmızı 
Şapkalı Kız" Nicolette'in kötü 
maceraları anlatılır. Özellikle, bas 
seslerde duyulan komik disonanslarla, 
kaprisli biçimde değişen atmosferle 
ihtiyar maceracı Barbon ilginç 
biçimde vurgulanır. Tıpkı bir halk 
şarkısındaki gibi, -eserin A Capella 
versiyonunda- her nota, her hecenin 
üzerine gelecek şekilde düzenlenmiştir 
ve bu özellik üçüncü şarkı Ronde'da 
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da görülür. B u  ü ç  şarkının e n  ustaca sekiz sahne müziği, pekçok şarkı, dini öğretmenliği yaptığı Le Mans'da 23 
besteleneni ise 2. Şarkı "Trois beaux ve din dışı koro eserleri yazan Saint- Mayıs 1 9 1 2'de doğdu. Piyanist ve 
oiseaux du Paradis" (Üç Güzel Cennet Saens'ın bugün unutulan eserleri besteci olan babası aynı zamanda 
Kuşu) adlı olanıdır: Zarif, güzel bir balad arasında 1 87S'de, solistler, koro ve konservatuarın müdürüydü. Böylece 
olan bu şarkıda, dalgalanan tın ı  ve çok orkestra için yazdığı Op.4S, Le deluge müziğe başlayan Françaix, daha 
berrak işieniş basit çizgilerle, tıpkı (Tufan) başl ıklı oratoryo da vardır. sonra Paris Konservatuarı'na geçti, 
i lerdeki "L'enfant et les Sortileges"i Ciddi müzik derslerine yedi yaşında Ph i l ipp'in s ı nıfında bir inci l ik kazandı, 
(Çocuk ve Büyüler) h issettirir. 3. Şarkı, orgla başlayan, çocuk virtüoz olarak Nadia Boulanger'den kompozisyon 
Ronde, diğerlerine benzemeyen Bach yorumuyla hayranl ık uyandıran dersleri aldı ve sonra, birden okulu 
kavgacı, huysuz, ancak neşeli havadadır. Saint-Saens, sonraları müzik terk etti. Altı yaş ında i lk bestesi 
Genç kız ve delikanlılar halka şekl inde ortamında Bach, Mozart ve Pour Jacquel i ne'i yazmış olan 
i htiyar kadın  ve erkeklerle diyalog Haendel'e olan i lgiyi uyandırabilmek Françaix, 1 932'deki Piyano 
halindedir. (Süre 7') iç in çalışmıştır. Onun Le deluge Konçertinosu i le  ilgi çekmiş; bu b ir  

Oratoryosu da Haendel'e olan öğrenci eseri olmasına karşın, 

Fauri: Ninn i  i lg is in i  ve  es i n  kaynağını gösterir. O görünüşteki sade yapıs ı  altındaki 
yı l larda Saint-Saens Paris' in ün lü  başarı l ı  müzik anlayışı övgü 

Daha çok lied ve oda müziği Madelaine Ki l i sesi organistl iği n i  de kazanmıştı . Françaix'n in  saydam 
eserleriyle başarı kazanan Faure, üstlenmişti; 1 876'da ayrıldığı bu orkestrasyonu, çalgılara ustaca 
bestelerindeki seçkin güzellik, form ki l isede Liszt onu din lemiş ve hayran kazandırd ığı solo parti leri yan ında 
açıklığı, ş i irsel duyuş gücü ve kalarak dünyan ın  en büyük organisti tazeliğiyle eser, Baden-Baden oda 
alışı lmamış tın ı  zenginliğiyle "Fransız i lan etmişti. 1 870'1erde Omfal ' in müziği festival inde beklenmed ik  bir 
Schumann'ı" olarak da anı lmıştır. Çıkrığı, Iskelederin Dansı gibi zafere u laşmıştı. Bu özel l ikler onun 
Yaşamının son yıllarında gittikçe artan senfonik ş i i rler besteleyen Saint- bazı oda müziği eserlerinde, Yaylı 
sağırlığı nedeniyle 1 S yıl müdürlük Saens orkestra konusunda Çalgılar Üçlüsü ve Üfleme Çalgılar 
yaptığı konservatuardan ayrılan Faure, deneyimler in i  arttırmış, tematik Dörtlüsü ( 1 933), Yaylı Çalgılar 
pekçok sahne müziği, aralarında ünlü gel iş imini  mükemmel leşti rmişti . En  Dörtlüsü ( 1 934) ve  Divertissement 
Requiem'in de bulunduğu koro başar ı l ı  eserleri sayı lan Piyano ( 1 947) adlı eserlerinde de izlenebi l ir .  
eserleri, Op.50 Pavane'ı da içeren altı Konçertosu No.4, Keman H içbir gruba katılmayan Françaix, 
orkestra bestesi, oda müziği eserleri, Konçertosu No.3, Orglu Senfoni ,  orkestra müziği ve özellikle konçerto 
altmışı aşkın piyano parçası yazmıştır. Samson ve Dali la Operası, Piyanolu alanında da eğlenceli, şakacı, zarif, 
Lirik eserleriyle, Balad, Noktürn, Dörtlü Op.4 1 ,  Hayvanlar Karnavalı, tasasız, parlak eserler besteledi; fi lm 
Elegie, Barkarol, Sicil ienne, Romans Viyolonsel Sonatı No. i ve Le deluge müziğin i de ihmal etmedi. To nal 
ve Fantezi gibi ağır tempolu eserleri Oratoryosu 1 870-80 arasında müziğe alışmış kulaklara göre, zevkle 
başarılı kabul edilen Faure, bu yazı lm ıştır. Bugün Le deluge dinlenebilen müziği ustal ıkla 
nedenle de Fransız müziğin in Oratoryo'sunun yorumu Fransa gerçekleştirdi. Ayrıca parlak bir 
asılzadesi olarak anı l ır. Ninni anlamına dış ında pek gerçekleşmese de eserin piyano virtüozu olarak Avrupa ve 
gelen Berceuse de bu karakterdeki ağır ve törensel prelüdü olan Amerika'daki konser turnelerinde, 
eserlerden birid i r  ve Almanya'da Sarabande temposundaki giriş, kızı Claude ile, Iki Piyano için 
Wagner'in operalarını izlediği yıl olan orkestrasyon ve anlam bakımından Konçerto'sunu ( 1 96S) da seslendirdi. 
1 897'de keman ve piyano için Re çok ilgi görmektedir. Bu yayl ı  Keman, viyola, flüt, klavsen, obua, 
majör tonda besteledi. Faure, i lk  kez çalgılar giriş i Barok müziğin arkaik klarnet, arp, korno, fagot, gitar gibi 
14 Şubat 1 880'de Paris'te Societe katı l ığına bir gönderme olarak solo çalgılar ve orkestra için küçük 
Nationale de Musique konserinde karş ı lanab i l i r. Gi rişte bir kontrpuan konçerto, rapsodi, divertimento gibi 
yorumlanan ve beğenilen Op. l 6  etüdüne benzeyen prelüdün ik inc i  türde eserler yazdı ve bunlarda 
Berceuse'ün, daha sonra 1 898'de - bölmesinde ise solo keman ın  çoğunlukla süit tarzında dört-beş 
tam 1 00 yıl önce- orkestrasyonunu yumuşak melodisi , Saint-Saens'ın bölümlü b ir  yapı öngördü. Onun 
da yapmıştır. (Süre S') hiçbir eserinde görülmeyen viyolonsel için de, piyano ya da 

olağanüstü bir kontrast oluşturur: orkestra eşliğinde besteleri var: 

Saint-Saiins: Sarabande Bir yanda akademik kurallara kesin 1 944'te viyolonsel ve piyano için 
bağlı l ı k, diğer yanda bu kuralları Mouvement Perpetuel, 1 9SS'te 

Fransız besteci Cam il le Saint-Saens'ın sürekl i  yumuşatma çabası! (Süre 1 O') viyolonsel ve orkestra için Fantaisie'yi 
sağlam bir kontrpuan yapısı, dolgun besteleyen Françaix, yine kendi 
tınıl ı bir çalgılama tekniği ve genell ikle 

Françaix: Konser Varyasyon ları stil inde, "Ağır olmayan klasik müzik" 
virtüozluk gerektiren güçlükte ancak yazma prensibine uygun olarak 
zarif biçimdeki eserleri arasında her Geçtiğimiz yı l , 25 Eylü l  1 997'de ölen gerçekleştirdiği, viyolonsel ve yaylı 
tür çalgı için olanlar yanında ses için Fransız piyanist ve besteci Jean çalgılar için Variations de Concert'i 
bestelenenler de vardır. I nsan sesine Françaix, annesin in bir koro (Konser Vasyasyonları) 1 9SO'de 
de gereken ilgiyi gösteren ve 1 3  opera, kurduğu ve konservatuarda şan tamamlanmıştır. (Süre 1 5') 
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Casttfrede: 3 Sonbahar Manzarası olan Pierne, bu görevi 1 934'e kadar 4- Epithalame, 5- Nocturne, 6-
sürdürdü. Bu arada Diaghilefin Rus Finale bölümlerinden oluşan sü itin 

1 O Nisan 1 926' da Paris'te doğan Balesi Orkestrası 'nı da yöneterek, beşinci bölümü Noktürn, duygulu ve 
Fransız besteci ve öğretmen Jacques 1 9 1  O' da Stravinski 'nin Ateş Kuşu'nun romantik yapısıyla Faure'n in  duygusal 
Casterede, Paris Konservatuarı'nda S. i lk yorumunu gerçekleştirdi. yönlerine güzel bir örnektir. 
Ple-Caussade, A. Ferte, O. Messiaen Konservatuardaki derslerinde kolay (Süre 6') 
(analiz), T. Aubin (kompozisyon) ve öğretme başarısı yanında, bestelerini 
Samuel Rousseau'dan ders almış; kolay. akıcı ve virtüoz -yani Fransız 

Daniei-Lesur: Serenad 
piyano sınıfını 1 948'de birinei l ikle stilinde- yazdı. Ancak kilise müziğinde 
bitirmiş ve 1 953'de de Büyük Roma çok ciddi clan, öğretmeni Franck'ın Paris'te doğan ve ilk müzik derslerini 
Ödülü'nü kazanmıştır. 1 960'da Paris yolunu izleyen Pierne, en komple besteci olan annesinden alan, 
Konservatuarı'na solfej ögretmeni Fransız müzikçisi olarak anı l ır. sonradan da annesinin öğretmeni 
olarak atanmış. 1 966'da eğitim Eserlerinde kolaydan güçlüğe, T ournemire ile org ve kompozisyon 
danışmanı, 1 97 1 'de de analiz hafifl ikten derin düşünceye, kederden çalışan Fransız besteci ve öğretmen 
profesörü olmuştur. 1 982'den sonra neşeye rahatsız edici olmadan Jean Yves Daniei-Lesur, Paris 
da Ecole Normale de Musique'te geçebilen Pierne, böylece berrak bir Konservatuarı'nı 1 929'da bitirdikten 
kompozisyon profesörlüğü görevini yapı yanında dengeyle kontrastı da sonra 1 935'de Schola Cantorum'a 
üstlenmiştir. karakteristik biçimde kontrpuan profesörü olarak atanmış, 
Melodik ve duygusal anlatıma daha değerlendirmiştir. Altı opera, beş bale 1 964'e kadar bu görevi 
çok önem veren easterede 1 963'de müziği, koraller, oda müzikleri, sürdürmüştür. Bu arada 1 934-44 
Paris Operası'nda But balesinin pekçok piyano parçası, sayısız şarkı, arasında Benediktin manastırı 
( 1 959) sahnelenmesiyle tanınmış. orkestra eserleri, arp ve piyano için kilisesinde organist olarak da görev 
1 966'da da Le Livre de Job Oob'un konsertant eserler yazan Pierne'nin, yapan Daniei-Lesur, 1 936'da 
Kitabı) oratoryosunun ( 1 958) genellikle arp parçaları yorumlanır. Messiaen ve Jol ivet gibi bestecilerle 
Concerts Pasdelcup dizisindeki i lk Onun Sainte Clotilde'de organist La Jeune France (Genç Fransa) 
yorumu ona ün kazandırmıştır. iken, 1 883'de orkestra için bestelediği grubunu da kurmuş, insana dönüşü 
1 96 1 'deki, Honegger stilindeki Prelüd Serenad'ından başka solo piyano için savunmuş, neo-klasizme karşı 
ve Füg ile orkestra müziği alanında yazdığı dört serenadı daha vardır. çıkmıştır. 1 939'dan sonra Fransa 
seçkinleşen easterede'in Beş (Süre 4') Radyosu'yla yakın i l işki kurmuş, 1 969-
Senfon ik Dans ( 1 956 ), iki piyano ve 73 arasında genel müzik müfettişi ve 
orkestra için konçerto ( 1 969), iki 

Faurtf: Noktürn Tiyatro Birliği yöneticiliği, 1 973'den 
piyano konçertosu ( 1 954 ve 1 970), sonra da baş müfettiş gibi idari 
vurma çalgılar ve piyano için ltalyanca Notturno (gece müziği) görevler almıştır. 
Arythophonie, gitar konçertosu kelimesinden kaynaklanan ve Müziği aslında La Jeune France i le 
( 1 979), dörtlü Divertimento ( 1 98 1 )  genell ikle üfleme çalgılar tarafından farkl ı l ıklar gösteren, onlara göre 
gibi eserleri yanında piyano, arp ve seslend iri len eski serenadlar 1 9. yapıda daha eskiye bağlı, ritmde daha 
gitar parçaları, oda ve koro müzikleri yüzyılda önce I riandalı piyanist John düzenli, sistemde diyatonik kalan 
de vardır. Onun viyolonsel, yaylı Field, sonra da Chopin tarafından Daniei-Lesur, öğretmeni Tournemire 
çalgılar ve klavsen için "3 Paysages işlendi ve Noktürn, özgün formda, gibi halk müziğine büyük ilgi duymuş, 
d'Automne" (3 Sonbahar Manzarası) ancak romantik karakterdeki esinlenmiştir. Operasında Berlioz'dan, 
son bestelerinden biridir ve melodik parçaları tanımlamak için kullan ı ld ı .  orkestra müziğinde daha çok 
yapısıyla beğeni kazanmaktadır. Chepin' in solo piyano için Dukas'dan etkilenen Daniei-Lesur 
(Süre 1 6') zenginleştirdiği Noktürn daha sonra sahne müzikleri, koraller, şarkılar, 

duygulu, hü lyalı kişisel anlatımlar oda müzikleri, piyano ve org eserleri 

Pierntf: Serenad olarak daha çok solo çalgılar için yazmış; orkestra müziğinde piyano 
bestelendi. Bu şeki lde, Fransız dışında çalgıya yer vermemiştir. 

Daha 1 1 yaşında, doğduğu Metz kenti besteci Faure de pekçok Noktürn 1 937'de i lk önemli orkestra eseri -
konservatuarında piyano, org ve besteledi. Piyano için i lki 1 875'de, piyano ile- Passacaille'dan sonra, 
kontrpuan dal ında ödüller kazanan, sonuncusu 1 92 1 '  de olmak üzere 1 3  Pasterale ( 1 937), Ricercare ( 1 939), 
1 9  yaşında da Paris Konservatuarı'nda Noktürn yazan Faure'nin orkestra Andrea del Sarto operasından 
Roma Ödülü'ne değer görülen için ilk Noktürn'ü ise 1 890'da, Senfon ik Şiir ( 1 949), Bir Festival için 
Fransız besteci ve orkestra şefi Shakespeare'ın Venedik Taeiri oyunu Uvertür ( 1 95 1 ) ,  piyano ve orkestra 
Pierne, Cesar Franck ve Jules için bestelenen sahne müziği için Concerto da Camera ( 1 953), 
Massenet'nin öğrencisi olarak yetişti. içindedir. Bu Noktürn, daha sonra Danslar Senfonisi ( 1 958) ve Senfon i 
1 890-98 arasında Paris'de Sainte Faure'nin 1 889'da altı bölümlü ( 1 973) olmuştur. Daniei-Lesur'ün bu 
Clotilde Kil isesi'nde organist olarak orkestra süiti şekl ine getirdiği Op.57 programda yer alan yaylı çalgılar için 
çalıştı; 1 903'de Concerts Colonne Shylock Süiti' inde yer ald ı :  1 - Serenad'ı 1 954'te bestelenmiştir. 
yardımcı şefi ve 1 9 1  O' da da asıl şefi Chanson, 2- Entre'acte, 3- Madrigal, (Süre 1 2') 
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We would !ike to thank TURKISH NA TIONAL LOTTEI? Y for sponsoring this peformance. 

Franz Schubert ( 1 7 9 7 - 1  828) 

lmpromptu, Si Bemol Majör Op. l 42 No.3 
Imprompru i n  B Flar Major, Op. I 42 No.3 (0.9 3 5 )  

Franz Schubert 
Piyano için 3 Parça 3 Pieces for Piano (0.946, Op. Posrh . )  

No. l Mi  Bemol Minör I n  E Flar M inor: Allegra assai 

No.2 Mi Bemol Majör I n  E Flar Major: Allegretto 

No.3 Do Majör I n  C Major: Allegra 

Franz Schubert 
Wanderer Fantezi, Do Majör Op. I S  

W anderer Fanrasy i n  C Major, Op. L S  (0.760) 
A llegra wn fuoco ııta non troppo • Adagio • Pres to • A!legro 

Ara Inrermission 

Frederic Chopin ( 1 8 1 0- 1 849) 

Balad, Fa Majör Op.38 Baliade i n  F Major, Op.38 

Frederic Chopin 
Fantezi, Fa Minör Op.49 Fanraisie in F M inor, Op.49 

Frederic Chopin 
6 Etüt Erudes: 

No. l Do Majör Op. I O  I n  C Major, Op. l O: A!legro 

No. l 2  Do Minör Op. l O I n  C M i nor, Op. L O: A!legro corı fuow 

No. l La Bemol Majör Op.25 I n  C Flar Major, Op. 2 5 :  A!legro sostenuto 

No.? Do Diyez Minör Op.25 I n  C Sharp M i nor, Op. 2 5 :  Lento 

No.9 Fa Minör Op. l O In F M inor, Op. l  0: A!legro mo/to agitata 

No. l 2  Do Minör Op.25 In C M i nor, Op. 2 5 :  Allegı·o mo/to e con Jıtoco 

29.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Acarürk Culcural Cencre, Grand Hall ,  7 .00 pm. 

Andri Watts'ın resitcdi C ramer/Marders Artists'in i[birliğiyle diizenlenmi[tir. 
Sanatçı Te/are. A ngel/EMI ve CBS MclSierworks!Suny Clcmical için kaytt yapmaktadır. 

Mr. Watts af!f!ears by arrangement with C ramer/Marder Artists. Recordings are availah/e on 
tbe Te/are. A ngel/EMI and CBS Masterworks!Sony Classical labels. 

• Andre Watts, henüz 1 6  
yaşındayken Leonard Bernstein'in 
onu New York Filarmoni'nin 
düzenlediği ve CBS-TV tarafından da 
yayınlanan "Genç Sanatçılar 
Konserleri"nde çalmak üzere davet 
etmesiyle müzik dünyasına girdi. 
Bernstein, iki hafta sonra da ondan, 
aniden rahats ızianan Glenn Gould'un 
yerine New York Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde Liszt'in Mi 
Bemol Majör Konçertosu'nu 
çalmasını istedi. Böylece 30 yıldan bu 
yana da günümüzün en sevilen ve 
beğenilen piyanistlerinden biri olmayı 
sürdüren Watts her yıl, dünyanın en 
iyi orkestraları ve şefleriyle verdiği 
konserleri, biletleri hemen tükenen 
resitalieri gerçekleştirmiş ve 
uluslararası önemli festivaliere 
katı lmış olarak dünyanın her 
köşesindeki hayranların ın karşısına 
çıkmaktadır. 
Andre Watts' ın televizyonla olan 
i l işkisi de klasik müzik alanında bir ilki 
oluşturdu: 1 976 yı l ında, PBS 
televizyonunun "Lincoln Center' dan 
Canl ı  Yayın" dizisinde yayınlanan 
konseri ilk canl ı  resital olmakla 
kalmadı, aynı zamanda ülke çapında 
tamamı naklen yayınlanan ilk resital 
oldu. Sanatçının yer aldığı diğer TV 
programları şöyle s ıralanabilir: 
Birleşmiş Mi l letler Günü dolayısıyla 
gerçekleştirilen Eugene Ormandy 
yönetimindeki Philadelphia 
Orkestrası i le verdiği ve birçok 
ülkede yayınlanan konseri; BBC'de 
yer alan solo resitali ve Londra 
Senfoni'yle olan konserleri; Zubin 
Mehta yönetimindeki Los Angeles 
Filarmoni ile gerçekleştirdiği 
Mozart' ın bir konçertosunun provası 
ile konserin görüntülerini içeren 
belgesel; Liszt'in La Majör ve Saint 
Saens'in Sol Minör Konçertolarını 
Seiji Ozawa yönetimindeki Boston 
Senfoni eşliğinde seslendirdiği iki ayrı 
PBS programı; PBS'in 25. Yılı 
nedeniyle 1 987-88 sezonunda 
yayınlanan Zubin Mehta ve New 
York Filarmoni eşliğindeki 
Beethoven, Liszt ve Rahmaninofun 



konçertoların ın yer aldığı Lincoln 
Center konseri; "Lincoln Center'den 
Canlı Yayın"da verilen 1 993 Mostly 
Mozart Festival i 'nin açı l ış konserleri; 
Lincoln Center Oda Müziği 
Derneği'nin 25. Yıl gala konseri . . .  
Ayrıca Porto Rico'daki Casals 
Festivali 'nin 38. yıl ı kutlamalarında 
gerçekleştirdiği konser "Kültür 
Programlarındaki En Üstün Kişisel 
Başarı" dalında Emmy Ödülü'ne aday 
gösterildi. 
And re Watts'ın T elarc için yaptığı 
son kayıtlar arasında Andrew Litton 
yönetimindeki Dallas Senfoni i le 
Liszt' in piyano konçertoları ve 
MacDowel l' in 2. Konçertosu, Yoel 
Levi'nin şefliğinde Atlanta Senfoni'yle 
Çaykovski'nin 1 .  Konçertosu ve 
Saint-Saens'in 2. Konçertosu; solo 
kayıtları arasında ikisi de EMI'den 
çıkan Chopin Resitali ve Schubert 
Resitali bulunuyor. 
And re Watts'ın 1 997- 1 998 
sezonundaki etkinleri arasında 
Chicago Senfoni, Philadelphia 
Orkestrası, San Francisco, Dallas, 
Houston, lndianapolis, Berlin Radyo 
ve NHK Senfoni Orkestraları, Hong 
Kong Filarmoni ve St. Paul Oda 
Orkestrası gib i  önemli topluluklarla 
Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 
konserleri yer alıyor. Ayrıca Saint 
Louis Senfoni Orkestrası'nın St. 
Louis, Carnegie Hall ve Boston 
Senfoni Salonu'nda vereceği 
konserler ile Florida turnesi; Los 
Angeles, Denver, Münih, Köln, Berlin, 
O saka ve Tokyo konserlerin in 
yanısıra New York Metropol itan 
Sanat Müzesi'ndeki iki Schubert 
Gecesi ve New Jersey Gösteri 
Sanatları Merkezi'ndeki konseri 
sayı labilir. 
Andre Watts ayrıca sanat dünyası ve 
topluma yararlı etkin l iklerde bulunan 
kar amacı gütmeyen kuruluşlara da 
yardım etmektedir. Çeşitli yardım 
kuruşları için ücretsiz konserler 
vermesinin yanı s ıra, ülke çapında 
AIDS'e karşı eğitim ve korunma 
programları gerçekleştirmek için 
kurulan "AIDS'e Karşı Gösteri 
Sanatları" adl ı  organizasyonun 
çalışmalarında aktif ve öncü bir rol 
üstlenmiştir. Sanatçı ABD'de verdiği 
konserlerinin gel ir in in bir bölümünü 
AIDS ile mücadele programı 
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kapsamında kullanılmak üzere bu 
organizasyona vermektedir. 
Şimdiye kadar Avrupa'da birçok 
kraliyet ailesinin ve çeşitli devlet 
başkanlarının önünde konserler veren 
Watts, 1 988 yıl ında Avery Fisher 
Ödülü'ne layık görüldü. 26 yaşında 
Yale Üniversitesi'nden Onursal 
Doktor ünvanın ı  alan en genç kişi 
olan sanatçı daha sonra Pennsylvania, 
Miami ve Brandeis Üniversiteleri, 
Albright Koleji, Trin ity Koleji ve 
Ju i l l iard Müzik Okulu gibi önemli 
eğitim kurumlarından birçok onursal 
ünvan aldı. Johns Hopkins 
Üniversitesi 'n in Peabody 
Konservatuvarı sanatçıya 1 984 yı l ında 
Mezuniyet Ödülü'nü, 1 997'de de 
Onursal Doktor ünvanın ı  verdi. 

• Andre Warrs bursr upon the m usic 
world ar the age of ı 6, when Leonard 
Bernsrein chose h im ro make his debur 
wirh the New York Philharmon ic in 
rheir " "Young People's Concerrs", 
broadcasr narionwicle on CBS-TV. Only 
rwo weeks larer, Bernsrein asked him ro 
subsrirure ar rhe lasr minu re for the 
a i l ing Glenn Gould in the performance 
of Liszr"s E-flat Concerro with the New 
York Phi lharmon ic. More than 30 
years, Andre Warrs remains one of 
today's most celebrated and beloved 
superstars. His  performances each year 
with the worlcl's great orchesrras and 
conductors, solcl-out recirals and 
appearances at prestigious international 
fesrivals bring him to every corner of 
the g lobe. 
Andre Warrs' i nvolvement with 
television is un ique i n  the field of 
classical music. H is PBS telecast i n  
ı 976 was not only the first solo recital 
presented on "Live from Lincoln 
Center", but the first ful l-lenght piano 
recital in the h istory of television. 
Other TV appearances i nclucle an 
in ternarionally telecast Uni ted Nations 
Day performance wirh Eugene 
Ormandy and the Phi ladelphia 
Orchesrra; BBC presentations wi th  the 
London Symphony and in  solo reci tal ; a 
rehearsal/performance clocumentary of a 
Mozarr concerro with Zubin Mehta and 
the Los Angeles Phi lharmonic; rwo 
PBS telecasts with Sei j i  Ozawa and the 
Boston Symphony in performances of 
the Liszt A Major and the Saint-Saens 

G Minor concertos. During the ı 987-
88 season, PBS broadcasr his 2 5 th 
Anniversary concert from Lincoln 
Center in performances of concertos by 
Beethoven ,  Liszt anel Rachmaninov 
with rhe New York Ph i lharmonic and 
Zubin Me h ta. I n  ı 993 he was a 
fearured soloist i n  the "Live from 
Lincoln Center" telecast of the opening 
of the Mostly Mozart Festival and the 
Gala opening concert of the Chamber 
Music Society of Lincoln Center's 2 5 th 
Anniversary Season .  He also appeared 
i n a special programme h ighl ighring 
the 38th Casals Festival i n  Puerro Rico 
and his performance was nominared for 
an Emmy Award i n  the category of 
Outstandi ng Individual Achievement 
in Cultural Programm i ng.  
Andre Warrs' laresr releases fearure 
Liszt piano concertos anel MacDowell 's 
Concerto No.2 w i th the Dallas 
Symphony and Anclrew Lirron; 
Tchaikovsky's Concerro No. l and 
Saint-Saens' Concerro No.2 wirh the 
Atlanta Symphony and Yoel Lev i .  H i s  
solo recorcl i ngs from EMI  include The 
Chopin Recital and The Schubert 
Reciral. 
H i s  ı 997- 1 998 i t inerary takes h i m  
throughout Norrh America, Europe 
and Asia, performi ng w i th the Chicago 
Symphony, Phi ladelphia Orchestra, San 
Francisco Symphony, Dallas Symphony, 
Houston Symphony, Indianapolis 
Symphony, Berl i n  Radio Symphony, 
N H K  Symphony, Hong Kong 
Phi lharmon ic and St Paul Chamber 
Orchestra. In addi tion, he appears with 
the Saint  Louis Symphony i n  St Louis  
and i n  tour to Florida, Carnegie Hall 
anel Boston's Symphony H al l .  H is 
i n ternational rec ital rours i nclude two 
all-Schubert evenings at New York's 
Metropol iran Museum of Arts and a 
concert at the New Jersey Performing 
Arts Center, in addi tion to concerrs i n  
Los Angeles, Denver, Munich, Cologne, 
Berl in ,  Osaka and Tokyo. 
Andre Warrs supports imporrant non
profir organizations which serve the 
arrs and society in general. In addi tion 
to performing benefi t concerrs for a 
variety of causes, he has taken a 
teadership role in h i s  i nvolvement wirh 
"Classical Action: Performi ng Arrs 
Against AIDS", an organization which 
raises funds to benefit A IDS service, 



education and prevemion programmes. 
He donates a portion of his fee from 
each U.S.  engagemems to this 
organization. 
A m uch-honored artise who has played 
before royalty in Europe and heads of 
government all over the world, Andn� 
Watts was selected for the Avery Fisher 
Prize in 1 988.  At  age 26, he was the 
youngesr person ever to receive an 
Honorary Doctorate from Y ale 
Un iversity, and he has since received 
numerous honors from respected 
schools i nc lud ing the Universiries of 
Pennsylvania, Miami and Brandeis; 
Albright College, Trin i ty College and 
rhe )u i l l iard School of Music.  In 1 984 
the Peabody Conservatory of Johns 
Hopkins University honored h im with 
i ts Dist inguished Alumni  Award and 
in 1 997 with an Honorary Doctorate 
degree. 

Schubert: lmpromptu 

Latince "in promptu" (içe doğan) 
kelimesinden bir müzik deyimi haline 
gelen ve bir bölümlü kısa fantezi 
biçiminde oluşan bu l ir ik, duygulu 
parçaların en büyük ustalarından biri 
de Avusturyalı besteci Franz 
Schubert'tir. Schubert kısa yaşamında 
müziğin her dalında eserler yazmış, 
Chopin ve Schumann gibi piyanoyu en 
ön planda tutmamasına karş ın 
bestelediği lmpromptu'lere yeni b ir  
içerik, nitelik kazandırmıştır. Onun, 
ölümünden bir yıl önce, Beethoven 
öldüğü 1 827 yı l ın ın Aralık ayında 
yazdığı Op. Posth. 1 42 (D 93S) 4 
lmpromptu'sünde de bu özellikler 
görülür. Schubert' in, Schott 
yayınevin in isteği üzerine bu piyano 
parçaların ı  Op.90, 4 lmpromptu'nün 
(D 999) devamı olarak bestelediği 
öne sürülür. Robert Schumann ise bu 
dört parçayı Schubert'in bir sonatının 
bölümleri olduğunu, onun hiçbir 
zaman bu parçaların üzerine 
lmpromptu başlığı yazdığına 
inanmadığın ı  belirtir. Bu teoriye 
Münih doğumlu ünlü Amerikan 
müzikolog Alfred Einstein da ( 1 880-
1 9S2) katılır, daha kolay satılabileceği 
için dört parça olarak ayırdığını yazar. 
Ancak ister birl ikte, ister tek tek 
yorumlansın, bu parçaların her biri 
ayrı b ir tad taşır . . 
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Bu parçaların üçüncüsü Si bemol 
majör tondaki ağırca (Andante) 
tempodaki, 4/4'1ük ölçüdeki - ama 
"alla breve" başlığıyla daha hızlı 
yorumu öngörülen- lmpromptu, tema 
ve varyasyonlardan oluşur. l ik 8 
ölçüde sunulan tema. Rosamunde 
Sahne Müziğinden (D 797) alınmıştır; 
3. Perde bitimindeki aynı tondaki 
Entre-Act' ın temasının zarif b ir 
değişimidir. l ik ölçülerdeki ritm de, 
Beethoven' in 7. Senfonisinin 2. 
Bölümü Allegretto'yu anımsatır. Bu 
tema S varyasyonla işlenir: i lk iki 
varyasyon zarif süslemelerle gelişir; 1 .  
Varyasyon noktalı sekizlik notalarla, 
1 6' 1 ık notaların eşliğinde örülür. 2. 
Varyasyon un zarif figürlerinden 
sonraki 3. Varyasyon Si minöre 
dönüşür ve tutkulu bir anlatımı kırık 
akorlarla yansıtır, Sonraki 
varyasyonlar ise daha özgür geniş 
tutulmuştur. Akıcı kadans ve 
pasajlarla gelişen S. Varyasyonda ise 
tema pes seslerde tekrar 
duyurulduktan sonra lmpromptü, 
Coda'da beklenmeyen bir huzura 
kavuşarak sona erer. (Süre 1 2') 

Schubert: 3 Piyano Parçası 

Sekiz yaşında piyano dersleriyle 
müziğe başlayan Avusturyalı besteci 
Franz Schubert kısa yaşamında bu 
çalgı için pekçok eser yazdı. Ancak 
ölümünden iki yıl önce, 1 826'da 
l iedleri ve piyano parçalarıyla para 
kazanmaya başiayabiien Schubert, 
kendi eserlerinden oluşan i lk 
konserini de 26 Mart 1 828'de 
verebi ldL Schubert' in o yıl, 
ölümünden altı ay önce, 1 828 
Mayısında yazdığı, fakat yayınlamadığı 
"Üç Piyano Parçası" Opus numarası 
taşımaz (Opus posthum). Sonradan 
1 868'de Brahms'ın yayın iattığı ve 
bazen "Opus'suz lmpromptü'ler" 
diye de adlandırı lan bu lirik parçaları, 
ünlü müzikolog Alfred Einstein stil 
kopyalan olarak tanımlar: Onun, 
Fransız örneğine göre, Romans 
türünde s ın ıflandırdığı iç karartıcı 
havadaki 1 .  Parça, Rondo formunda 
ve Mi  bemol minör tondadır. 
Oldukça hızlı (AI Iegro assai) 
temposuna, bazen enerji yüklü 
çıkışlarla, majör tonda parlak anlarla 
gelişmesine rağmen yine de ümitsiz 

ve karamsar hava giderilemez 
(Aslında iki ayrı orta bölmesi olan bu 
parçada Schubert, tutkulu üçlü ve 
oktav aralıklarla çalınan Si majör 
melodiyi b ırakmış; güzel ezgi l i ,  La 
bemol majör tondaki Andantino 
bölmeyi uzun olduğu gerekçesiyle 
sonradan çıkarmıştır) . . .  Mi bemol 
Majör tonda, h ızlıca (AIIegretto) 
tempodaki 2. Parçan ın ana bölümü 
olan zarif ezgi -Einstein'e göre
ltalyan etkisini taşır. Daha sonraki 
Do minör ve La bemol minör 
tondaki iki bölmenin karşıtl ığın ı  
oluşturduğu endişe "Winterreise" 
(Kış Yolculuğu) Lied dizisinin 
karanl ığını anımsatır ... Son parça Do 
Majör tonda ve neşeli (AI Iegro) 
tempodadır. Ateşl i  havası, senkoplu 
ezgisi, Schubert'te rastlanmayan 
güçlü i lkel l iğiyle Çek ya da Macar 
ezgi lerine benzeyen bu parçada, Re 
bemol Majör tondaki orta bölme 
sevimli  bir hava yaratır. (Bu üç 
parçayı Schubert kataloğunu 
düzenleyen O. Deutsch D946 olarak 
numaralamıştır) 
(Süreler: 9'/ 1 0'/S':T oplam 24') 

Schubert: Wanderer Fantezi 

Romantik çağın düşüncelerini, 
yaratıcı l ığını, bağımsızlığını gösteren 
en güzel örneklerden biri olan 
Wanderer Fantezi'yi Schubert, 1 822 
yıl ı Kasım ayında bestelemiş ve i lk kez 
1 823'te Cappix Diabell i  Yayınevi'nce 
basılan eser, yeni soylu olmuş zengin 
müzik meraklısı, J. N. Hummel' in 
öğrencisi Emanuel von Liebenberg de 
Zsittin'e ithaf edilmiştir. 1 822 yıl ında 
Beethoven ve Weber ile tanışıp 
görüşen Schubert, ünlü Si minör 
Senfoniyi de o yıl yazmıştı. O yıl 
tümüyle sağır durumda olan ve 
sürekli yalnızlığı tercih eden 
Beethoven i le konuşmakta zorluk 
çeken, Schindler'in anlattığına göre 
utangaçlığın ı  yenerneyen Schubert'in 
içtenlikl i ve sıkılgan yapısına pek 
uymayan Do Majör Fantezi, Hummel'i 
anımsatan virtüoz pasaj ları ve 
gelecekteki Liszt'i - Si minör Sonatı
andıran Sonat formundaki şemasıyla, 
onun ker.di eski Liedlerinden birinin 
teması üzerine bestelenmiştir. 
Schubert'in 1 8 1 6  Ekiminde yazdığı ve 
ilk kez 1 8  Kasım 1 82 1  de 



seslendirilen Wanderer (Gezgin) adlı 
Lied'in orta bölmesi bu Fantezi'de yer 
aldığı için esere de sonradan başkası 
tarafından bu ad verilmiştir. 
Wanderer Lied'in Schubert tarafından 
kullanılan bölümünün sözleri de 
oldukça kötümserdir: "Güneş artık 
beni ısıtmıyor, çiçekler solmuş, hayat 
yaşlanmış. Konuşulanlar boşa gidiyor. 
Ben her yerde yabancı gibiyim ... " 
Fantezi'de, temanın değişimlerle 
kullanım yönteminin de sonradan 
örnekleri görülecek, Cesar Franck'ın 
Senfonik Varyasyonlar'ında geniş 
çapta uygulanacaktı. Schubert'in 
müzik dünyasına borçlu kaldığı Piyano 
Konçertosu stilindeki Fantezi'yi, bu 
nedenle Liszt sonradan 1 85 1  'de 
"Piyano ve Orkestra için konser 
Parçası" olarak uygulamış, parlak 
efektleri arttırmıştır. 
Dört bölümlü senfonik yapılı bir 

eserin şemasına uygun olan ve ara 
vermeden çalınan Fantezi'nin 1 .  
Bölümü Do majör tonda, 4/4'1ük 
ölçüde, ateşli ancak pek hızl ı olmayan 
(AIIegro c on fuoco ma non troppo) 
tempodadır. Fırtına gibi girişte 
Wanderer Lied, iki temayı ritmik ve 
melodik olarak birbirine bağlar . . .  
Ancak l ied teması ası l 2. Bölümde 
beli rir: Do diyez minör tonda 
başlayan, ağır (Adagio) tempodaki, 
yine 4/4' 1ük ölçüde, ancak daha hızlı 
(Alla breve) başlıklı bölümde, tüm 
parmakların kullanıldığı tam akorlarla 
yansır, özgür varyasyonlarla gelişir. i lk 
varyasyon, sekiz ölçülük temadan 
hemen sonra başlar ve iki sesli eşlikte 
ritmik bir yükselişle 2. Varyasyona 
ulaşır; Burada melodi zarif oktavlarla 
duyurulur. 3. Varyasyon ise önce 
temanın yalnızca armonik düzenini  
içerirken melodi pırı ltıl ı 64'1ük 
notalarla işlenir. Akorlarla doruğa 
ulaşan bir kadanstan sonra l ied teması 
boğuk tremolo efektlerle majörden 
minöre dönüşür . . .  Adagio'nun 
uzaktan, derinlerden yankılanan 
şekilde bitiminden sonra, çok hızlı 
(Presto) tempodaki 3. Bölüm bir 
sıçrayışla başlar: La bemol majör'de, 
3/4' 1ük ölçüde giren Presto, arabesk 
üslüpta ses kümelerini içeren bir 
Scherzo tarzındadır. 3 .  Bölümün Trio 
kısmı ise zarif bir yan tema ile, li ri k ve 
sakin b ir hava oluşturur . . .  4. Bölüm 
ise yine ana tonalite Do majör'de ve 
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4/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro) 
tempoda bir fügtür: Ik i  el in çekiç gibi 
vuruşlarla çaldığı oktavlarla başlayan 
finalde eser tekrar eski sağlam 
karakterini kazanır, virtüoz piyano 
partisi ile pırı ltı l ı  arpej lerin ulaştırdığı 
dorukla, bir konçerto havasında sona 
erer. (Süre 2 1 )  

Chopin: Balad No:2 

Chepin'in arkadaşı Polenyalı şa ir A. 
Mickiewcz'den esinlenerek bestelediği 
baladların ikincisi Op.38 Fa Majör 
Balad 1 836- 1 839 yı l ları arasında 
yazılmıştır. Chopin, eserlerini 
beğenen ve yayınladığı müzik 
dergis inde bu fikrini bel irten 
Schumann'a ithaf ettiği bu Balad'ında 
Switez efsanesinden yararlanmış, 
"Polonya'yı işgal eden Rus 
istilacılarından kurtulmak için göldeki 
batmış kentte çiçek haline dönüşen 
kızları" canlandırmıştır. Chepin'in bir 
halk ezgisi tarzında başlayan bu Balad'ı 
böylece, romantik piyano edebiyatın ın 
en belirgin örneklerinden biri 
olmuştur. Eserde, girişteki ezgiye 
eşlik eden sallantılı ritmin, sudaki bu 
çiçeklerin dalgalanışını ve çok hızl ı ,  
ateşl i (Presto con fuoco) tempoyla da 
Rusların gelişini yansıttığı öne sürülür. 
Ateşli ve s in irl i  (Agitato) b ir  
bölmeden sonra da sakinleşen 
müzikte son olarak şair söz alır ve 
büyülenmiş kızların zarif ezgisi 
duyurulur. (Süre 8') 

Chojıin: Fantezi 

Fransa'da yaşayan Polenyalı piyanist 
ve besteci, as ı l  adıyla Fryderyk 
Franciszek Chepin'in 1 84 1  'de Paris'te 
tamamladığı Op. 49 Fantezi, onu 
başka bir yönden yansıtır. O yıl parlak 
konserler veren, yaz mevsimini 
Nchant'da geçiren ve ünlü soprano 
Pauline- Viardot Garcia'ya eşlik eden, 
sonra da Paris'te Rue de Pigal'de 
George Sand ile oturan Chopin, o yıl 
sonunda Op.43- 49 arasındaki 
eserlerini de yayınlamıştı. Genel l ikle 
l i rik minyatürleriyle, noktürn, etüd, 
vals gibi duygulu eserleriyle tanınan 
Chepin'in o yıl yayınlanan bu 
Fantezi'si, bestecinin kahraman ve 
epik yönlerini sergiler. Pekçok uzman 
tarafından da, bu nedenle eserin 

Fantezi değil, Rapsodi adını taşıması 
gerektiği öne sürülür; Prenses De 
Souzzo'ya ithaf edilen bu Fantezi'nin 
balad s ın ıfına girebileceğini, ancak 
baladlardaki 6/8'1 ik ölçü yerine, 
4/4' 1ük tempoda yazı lması ve oldukça 
çok tema kullanı lması nedeniyle ayrı 
karakterde olduğu da belirtilir. 
Chepin' in Franz Liszt'e, Liszt' in 
Vladimir Pachmann'a, onun da James 
Huneker'e anlattığı öne sürülen bir 
öyküye göre, bu soylu ve düşünce 
zengini eser, "ümitsiz bir günün 
anısına ", "piyanoda feryat figan eden 
piyanist" tarafından, Liszt, Madame 
Camil le Pleyel ve diğerlerin in 
huzurunda Chopin i le George Sand'ın 
barışmasını canlandıran bir sahne 
olarak bestelenmişti . . .  Ancak, hiçbir 
yakınma sezilmeyen, baştan sona 
mi l l iyetçi, kahramanca hava i le işlenen 
Fa minör Fantezi'n in bu tür 
açıklamaları ne derece kaldıracağı da 
düşünülebil ir? 
Olgunluk çağının zirvesinde olan 
Chopin' in, alışı lmamış özelliklerle, 
dramatik aksanla, tınıların geniş 
tutulan soneritesi i le ,  sanki kısa ve 
gururlu bir piyano senfonisi tarzında 
yazdığı bu eserin ana teması, 
başlangıçta 1 O ölçü içinde duyulan 
marştır; bir çok yan tema, fikir hep 
bu marş ın  motiflerinden oluşur. 
Fantezi'nin fırtına temposundaki 
gel iş iminde ise yaln ızca bir an, Si 
Majör tondaki ağır ve lirik aniatımlı 
bölmede, "Lento sostenuto" 
tempodaki vahada dinleni l ir; bu 
barışçı ezgisel ara müziğinden sonra 
yine marş temposuyla hızlanı larak 
kromatik bir çığ gibi, zafer 
havasındaki doruk noktasına 
ulaş ı ld ıktan sonra Fantezi, sakin b ir 
çözümle sona erer. Bazı yazarlar 
eseri modern bir d ramaya 
benzeterek, i lk önce kahramanın 
ölümünün sezildiğini, sonra da onun 
yaşam öyküsündeki aşamaların tasvir 
edildiğini düşünür. (Süre 1 2') 

Chopin: 6 Etüd 

Chopin romantik piyano tekniğin in bu 
önemli 24 Etüd' ünü, Op. l O Oniki 
Etüd'ü 1 829-1832, Op.25 Oniki Etüd'ü 
de 1 832-1836 yı l ları arasında yazdı. 
Op. 1 O Etüd'leri Franz Liszt'e, Op.25 
Etüd'leri de Liszt' in dostu Kontes 



D'Agoult'a ithaf etti. Etüdler A- B-A 
l ied formunda yazılmış, B bölmesinde 
genellikle ana kısım geliştiri lmişti. 
Süreleri bir dakika ile dört-beş dakika 
arasında değişen Etüd'lerin 
sıralamasında ise Bach'ın "Eş düzenl i 
klavye"sindeki gibi tonların dizi l iş i  
değil de, tonalitelerin birbirine 
uyumu, paralelliği gözeti lmişti. Czerny 
ve Cramer'in piyano etüdlerini 
modası geçmiş bulan Chopin'in, 
Paganini 'nin de etkis inde, kısmen 
parlak, kısmen ş i irsel anlatımla yazdığı 
etüdleri tutucu çevreler tarafından 
önceleri uygunsuz, isyancı olarak 
nitelendi ri ldi .  Ancak Schumann ve 
Liszt gibi ünlü besteciler bu etüdlerde 
piyanonun nasıl ustaca 
değerlendiri ldiğin i  anl ıyor, devrim 
yaratan duatesini (parmak 
işaretlerini), "Etüd" şekl indeki 
didaktik başl ı k  altında gizlenen 
romantik piyano sti l in in getirdiği 
yenil iği farkediyorlar, destekliyorlardı. 
Çağımızın ünlü piyanisti Cortot ise bu 
konuda şunları söylemiş: "Etüdlere 
virtüozitesi olmayan piyanist nasıl 
ulaşamıyorsa, müzikalitesi olmayan 
virtüoz da aynı şekilde başarısız 
kalmaya mahkumdur . . .  " 
Op. 1 O No. l Do Majör Etüd elierin 
gelişmesi ve güçlenmesi için değerli 
bir arpej çalışmasıdır. Kırık 
akorlardan oluşan pasajlar, dalgın tınıl ı 
bas oktavlar eşl iğinde sanki bir Koral 
şarkı havasında duyulur. Hızlı 
(AIIegro) tempo, elierin şaşmaz b ir 
çabukluğunu da gerektirir. Küçük 
olmasına karşın elastiki ellere sahip 
olan Chopin, dolgun bir sonorite için 
öğrencilerine bu etüdü önce çok 
yavaş ve yüksekte tutulan parmaklada 
çalışmalarını öğütlermiş. (Süre 2') 
Op. l O No. l 2  Do Minör Etüd: 
Revolutionnaire ( Ihtilalci) adıyla 
tanınan bu Etüd'ü Chopin, Almanya'nın 
Stuttgart kentinde 1 83 1  Eylülünde, 
Varşova'nın Ruslar tarafından işgal in i  
duyduğu zaman bestelemiştir. 
2 1  yaşındaki genç piyanistten 
umulmayan bir olgunlukla tüm biçim 
ve yapı unsurların ın ustaca 
kaynaştırı ldığı parça, sol el in 8 ölçü 
içinde duyurduğu dalgalı fıgür temaya 
dönüşürken, isyankar bir patlama 
şeklindeki tını larla, akorlarla gelişir; 
ortada cüretkar bir modülasyonla 
beliren ezgisel bölmeyi de geri 
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bı raktıktan sonra Chepin' in ilginç 
çözümüyle, temanın 1 6  ölçüye yayılması 
ile Coda'da duraklar ve bir tükeniş, 
çöküş duygusu yarattıktan sonra, dört 
akordan oluşan yeni patlama i le 
Etüd'ü sona erdirir. (Süre 3') 
Op. 25 No. l La bemol Majör tondaki 
ve 4/4' 1ük ölçüdeki, seslerin hızlı ve 
hakkıyla tek tek belirlenmesi (AIIegro 
sostenuto) istenilen Etüd'ü, Schumann 
bizzat Chepin'den dinlemiş ve 
izienimlerini şöyle anlatmış: " Bir 
Eolya arpı t ınıs ı  elde eden Chopin, hiç 
de bütün küçük notaları bel i rgin 
şekilde duyurmadı; ancak uzun 
tutulan notalarla harika bir melodi 
yarattı". 1 6' 1 ık notaların çevik, dörtlük 
notaların ise 'tutularak çal ınmasıyla 
sakin şarkın ın  ş i i rsel karakteri 
vurgulanabilen Etüd hakkında Chopin 
bir öğrencisine şu açıklamayı yapmış: 
"Küçük bir çoban yaklaşan fırtınadan 
kaçmak için sakin b ir  mağaraya sığınır. 
Uzaktan rüzğar ve yağmurun sesi 
duyulurken flütüyle ş i rin bir ezgi 
çalar." Bu Etüd aynı zamanda "Eolya 
Arpı " başlığını da taşır.(Süre 2') 
Op.25. No.7 Do Diyez Minör tonda, 
3/4' 1ük ölçüdeki, Lento (Ağır) 
tempodaki Etüd, Op.25'in en uzun 
süreli ve en hüzünlü olanıdır. Bu 
Etüd'teki Slav müziğine özgü hüzün 
(Lehçe adıyla "Zal") Chepin' in 
biyografı lerinde çok sözü edi len bir 
tanımlamadır. Liszt ve Wagner'e 
öncülük edecek kadar zengin 
modülasyonlu, kromatik armoni 
dizileriyle soğukkanl ı  biçimde işlenmiş 
olan bu hüzün, Chepin'in son 
günlerine kadar çok sık çaldığı bu 
Etüd'le değerlendiri lmiştir. (Süre 5') 
Op. l O No.9 Fa Minör Etüd tutkulu 
bir Mazurka'ya benzer: Hızlı, çok 
sinir l i  (AIIegro molto agitato) 
tempodaki bu heyecanlı ve yoğun 
stile, Chepin'in geç eserlerinde çok 
s ık  rastlanır. Nefessizmişçesine 
duyurulan şarkı cümlesi, sol elin en 
geniş açıkl ığa ulaşan yuvarlanan 
fıgüründe durulur. Son mezürlerde, 
pedalın da yardımıyla oluşan armonik 
etki sanki empresyonist bir izienim 
yaratır. (Süre 2') 
Op.25 No. l 2  Etüd, Do Minör tonda, 
4/4'1ük ölçüdedir; çok hızlı ve ateşli 
(AIIegro molto e con fuoco) tempoda, 
-son üç etüdün ortak karakterinde
gelişir. Bu Etüd'teki arpej dalgaları 

esere "Okyanus Etüdü'' adı 
verilmesine neden olmuştur. Bir 
öyküye göre, Varşova'nın işgalinden 
sonraki ümitsizliği, bu arpej lerin 
eşliğinde duyulan soylu temayla 
yansıtan Etüd'ün tını zenginliği, 
özell ikle büyük salonlarda, 
kahramanlık şarkıs ını yansıtan bir 
koral gibi etkili olur. (Süre 3') 
(Toplam süre 1 8') 
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REINHARD GOEBEL. yönetmen, keman ve viyola d i rector, v iol i n  and viola 

M USICA ANTIQUA KÖLN 
& REINHARD GOEBEL 

• Musica Antiqua Köln ve Reinhard 
Goebel, 26 yıldan beri erken müziğin 
yorumlandığı her önemli müzik 

------------------------------------------------------------� 
FLORIAN DEUTER, keman ve violetta viol i n  and violerra 

etkinliğinde, fescivalde yeralmakta ve 
1 7. ve 1 8. yüzyıl bestelerin in  

VOLKER MÖLLER, viyola ve keman viola a n d  viol i n  yorumunu, v irtüozluğunu, tarihini 
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çekmektedir. 
MARKUS MÖLLENBECK, viyolonsel cel lo Reinhard Goebel ve onun Köln 

CHRISTIAN RIEGER, klavsen harpsichord 
Konservatuarı'ndaki öğrencileri 
tarafından 1 973'de kurulan Musica 

Pietro Andrea Ziani ( 7  6 1 6 - 1 684) 

2 Keman, 2 Viyola ve Sürekli Bas için iki Sonat 
Two Sonaras for 2 Viol ins ,  2 Violas and Basso Conri nuo 

Vincenzo Albrici ( 1 63 1 - 1 696) 

2 Keman ve Sürekli Bas için Sinfonia & Canzona for 2 Viol i ns and Basso Conr inuo 

johann Wilhelm Furchheim ( 1 63 5 - 1 682) 

2 Keman, 2 Viyola ve Sürekli Bas için Beşli Sonat, Mi Bemol Majör 
Sonara a Cinque in E Fiat Major for 2 Viol ins ,  2 Violas and Basso Con r inuo 

Marc-Antoine Charpentier ( 1 636- 1 704) 

Yaylılar ve Sürekli Bas için Süit "Pour un reposoir" for Strings and Basso Con r inuo 
• Ouveı·tur - Tantum ergo - A men - A !lemande grave 

Ara l n rermission 

johann Vierdanck ( I  605 - 1 646) 

2 Solo Keman ve 3 Keman ve Sürekli Bas için Kaprisler 
Capricci for 2 Solo Viol i ns ,  3 Violins and Basso Conri nuo 

J ean-F erry Re bel ( 1 666- 1 7 4 7) 

Yayl ılar ve Sürekli Bas için Kapris Caprice for Srrings and Basso Conr inuo 

30.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm. 

Antiqua Köln (Köln Antik Müzik 
Topluluğu), önceleri sadece Bar ok 
oda ve dini müziği yorumluyordu. 
Topluluk 1 979 yı l ında, Queen 
Elizabeth Hall'da düzenlenen 
geleneksel I ngiliz Bach Festivali 
sırasında verdiği konser ve bunu 
izleyen Hollanda Festivali'ndeki beş 
konserle uluslararası üne kavuştu. 
Reinhard Goebel onuncu yıllarında, 
orkestra müziğini hem konser 
salonlarında yorumlamak, hem de 
kayıt yapabilmek için oda müziği 
çekirdek grubunu yayl ılar ve üfleme 
çalgılada da destekledi. 1 98 1 'den beri 
ABD'ye sürekli turneler yapan Musica 
Antiqua Köln ve Reinhard Goebel, 
Avustralya ve Güney Amerika'da 
birçok konser verdi, 1 985'de Çin'de 
Bach Yıl ı 'na da katı ldı . Lübeck Kenti 
Buxtehude Ödülü'nü alan Topluluk, 
Siemens ve Nordrhein-Westfalen 
Eyaleti tarafından verilen birçok ödüle 
de layık görüldü. 1 98 1 '  de ise Deutsche 
Phonoakademie tarafından verilen 
"Yı l ın Sanatçısı" ünvanını kazandı. 
Reinhard Goebel 1 952'de Almanya'nın 



Siegen kentinde doğdu. Önce Köln 
Konservatuarı'nda Franzjosef Maier ile, 
sonra da Essen'de Folkwangschule'de 
Saschko Gawriloff ile eğitim gördü; 
bunu Eduard Melkus ve Marie 
Leonhardt ile yaptığı çalışmalar izledi. 
Ayrıca Köln Üniversitesi'nde uzun 
süre müzikoloji okudu ve bu sırada 
erken müzik konusundaki b i lgis in in i lk 
temellerini atarak bu topluluğu kurdu. 
Musica Antiqua Köln ve Reinhard 
Goebel 1 978'den beri Arehive 
Produktion için kayıt yapmaktadır. 
Topluluk erken müziğin alışı imam ış 
repertuarının uluslararası alanda 
yeniden keşfedilmesi ve güncell ik 
kazanmasında öncülük etmiş ve 
kayıtları da birçok ödül kazanmıştır: 
Telemann' ın Oda Konçertoları ( 1 98 1  
Alman Plak Ödülü), J.S. Bach'tan önce 
Alman Oda Müziği ( 1 982 Alman Plak 
Ödülü), Johann Sebastian'dan önce 
Bach Ailesi ( 1 987 Uluslararası Büyük 
Plak Ödülü), Couperin' in "Les 
Nations" ( 1 984 Uluslararası Büyük 
Plak Ödülü), J .S. Bach'ın Oda Müziği 
( 1 984 Gramophone Ödülü), 
Telemann'ın "Tafelmusik" ( 1 990 CD 
Ödülü) .  Heinichen'in "Dresden 
Konçertoları" kaydı ise beş önemli 
ödülü birden kazandı: 1 993 Alman 
Plak Eleştirmenleri Ödülü, 1 993 
Gramophone Ödülü, 1 993 Caecilia 
Ödülü, 1 994 Echo-Klasik Plak Ödülü 
ve 1 994 CD Ödülü. Musica Antiqua 
Köln'ün yaptığı en son kayıtlar 
arasında Anne Sofie von Otter' in 
solist olarak katı ldığı ve Barok Vokal 
kategorisinde 1 995 CD Ödülünü 
kazanan Haendel'in "Meryem 
Kantatları ve Aryaları"; Rebel'in "Les 
Elements", Gluck'un "Aiessandro" 
balesi ve T elemann' ın Mi  Minör 
Sonatı; 1 995'de Heinichen, Veracini, 
Quantz, Dieupart, Pisendel ve 
Fasch' ın eserlerinden oluşan 
"Concerti per l'orchestra d i  Dresda" 
adlı bir koleksiyon; 1 996'da 
Heinichen'in din i  müziği i le 1 724 yı l ı  
Kutsal Hafta Müziği'nden örneklerin 
bulunduğu iki CD'I ik bir albüm, 
"Chaconne'lardan oluşan bir CD; 
Barbara Bonney i le Hasse'nin "Salve 
Regina" sı ve J.S. Bach'ın din dış ı 
kantatlarından oluşan iki CD' I ik  bir 
albüm bulunmaktadır. 
Topluluk üyesi Florian Deuter, P.J . 
Rogeri (Brescia 1 7 1 3) keman ve A. 

1 24 

Klotz (Mittelwald 1 720) violetta; 
Reinhard Goebel, J. Stainer (Absam 
1 665) keman ve Stainer modeli 
(Muthesius 1 993) viyola; Volker 
Möller, L. Widhalm (Nürnberg 1 756) 
viyola ve Amati modeli (R.Hargrave 
1 997) keman; Wolfgang v. Kessinger, 
(Fianders 1 650) viyola ve G.B.Rogeri 
(Brescia 1 680) keman, Marcus 
Möllenbeck de F. Gi lbert (Metz 1 756) 
viyolonselle çalmaktadır. 

• For 26 years, Musica Antiqua Köln  
and Reinhard Goebel have been 
associared w i rh  every imporrant 
musical center and fest ival where early 
music is per.formed. The ensemble is 
renowned for rheir l i vely 
i n terpretarions of 1 7th and 1 8th 
century works, v irruosity and their 
imaginarive historical performances. 
Founded in 1 97 3  by Reinhard Goebel 
and fel low srudents from the Cologne 
Conservatory, Musica Anriqua Köln 
in ir ia l ly devored i rsel f to the 
performance of Baroque chamber and 
sacred m us i c. I ts international 
breakrhrough came in 1 979, when the 
ensemble made i ts debur ar London's 
Queen E l i zabeth Hall during the 
annual  English Bach Festival and gave 
fıve concerrs ar the Hol land Festival. 
On the occasion of rheir l ürh 
Anniversary, Reinhard Goebel 
augmented the ensemble's chamber
group nucleus wirh addirional string 
and wind players to allow the 
performance of orchesrral music, borh 
in che concerr hall and in the record ing 
stud io .  Since 1 98 1 ,  Musica Antiqua 
Köln and Reinhard Goebel have made 
regular tours of the United States, 
v is i r ing Ausrral ia and South America 
several t i mes and touring China i n  
Bach Year, 1 98 5 .  The ensemble 
received the Buxrehude Prize from the 
City of Lübeck and also received awards 
from Siemens and the Srare of 
Nordrhein-Wesrfalen. l n  1 98 1  the 
ensemble was nam ed "Artise of the 
Year" by the Deursche Phonoakademie. 
Reinhard Goebel was born i n  1 95 2  in 
Siegen ( Wesrfalen) .  He srudied ar the 
Cologne Conservarory w i rh Franzjosef 
Maier, then w i th Saschko Gawri loff ar 
the Folkwangschule  in Essen,  
fol lowed by intensive course of study 
wirh Eduard Melkus and Marie 

Leonhardr .  I n  addi t ion ,  he srudied 
musicology for several years ar 
Cologne Un ivers i ty .  lt was here that 
he la id  the foundation of his i mmense 
knowledge of early music,  which is 
reneeceel in the ensem ble's concerrs 
and record ing .  
Musica Ant iqua Köln and Reinharcl 
Goebel have recorclecl for the Arehive 
Proclukr ion s ince 1 978 .  The i r  
innovarive role i n  rhe cl iscovery anel 
performane of an unusuat early music 
reperro ire has been acknowleclgecl 
inrernarional ly:  recorcl i ngs of chamber 
concerros by Telemann ( 1 98 1  
Deurscher Schal lplarrenpreis) ,  
"German Chamber Music befor J .S. 
Bach" ( 1 982  Deurscher 
Schal lplarrenpreis), "The Bach Fami ly 
before Johann Sebasrian" ( 1 987 Grancl 
Prix I nternat ional du Disque), 
Couperin 's  Les Nations ( 1 984 Grancl 
Prix I n ternational du Disque), 
"Chamber Music by ) .S. Bach" ( 1 984 
Gramophone Awarcl), Telemann's 
"Tafe lmusik" ( 1 990 CD Awarcl). Their 
recorcl i ng of Hein ichen's "Dresden 
Concerri" w on fi ve major awarcls: the 
1 993 Jahrespreis eler Deurschen 
Sc hall plarrenkri ri k, the 1 993 
Gramophone Awarcl, the 1 993 Prix 
Caec i l ia, the l 994 Schal lplattenpreis 
Echo-Kiass ik  and the 1 994 CD 
Award . Musica Anriqua Köln 's  recent 
releases incl ucle Hanclel 's "Marian 
Cantaras anel Aris" wirh Anne Sofıe 
von Orrer, which receivecl the 1 995 
CD Award in  the Baroque Vocal 
caregory; Rebel 's Les Elements, 
Gluck's baller Alessanclro and 
Telemann's Sonara in E Minor; in 
1 995 a collecrion ent i r led "Concerri 
per l 'orchesrra eli Dresda" wirh works 
by Hein ichen, Veraci n i ,  Quamz, 
Dieuparr, Pisendel and Fasch; in L 996 
the ensemble releasecl a 2 CD ser wirh 
sacred music by Hein ichen, inc i uel i ng 
the music for Holy Week 1 7 24 anel a 
CD Chaconne; Salve Regina afrer 
Hasse w i ch Barbara Bonney and a 2 
CD ser wirh Saecular Cantaras by ) .S. 
Bach.  
The members of the ensemble plays 
w i rh orig inal insrrumems or 
reproducrions such as: Florian Deurer 
plays a viol in by P.J .  Rogeri (Brescia 
1 7 1 3) anel a violerra by A .  Klorz 
(Mi rrelwald l 7 20), Reinharcl Goebel 
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plays a viol i n  by ) .  Sra iner (Absam opera tarzında yazan Ziani, 1 732'de bun ları Uppsala 
1 665)  and a vicia on Srainer model sonatlarında ise özel l ikle kontrpuana Üniversitesi'ne vermesiyle yeniden 
(Murhesius 1 993), Volker Möller plays önem vermiş ve fügleri içeren üç, ya gün ışığına çıkmıştır. Bu kolieksiyenda 
a vicia by L.  Widhalm (Nürnberg da dört bölümlü sonatlar bestelemiş; el yazması olarak 1 500 vokal, 300 
1 7 56) and a viol in on Anıari model son bölümleri ise h ız l ı  Gigue tarzında enstrümantal eser bulunmaktaydı. 
( R .Hargrave 1 997), Wolfgang v. işlemiş. Çağdaşları Venedikli Böylece günümüze ulaşan besteler 
Kessinger plays a vicia macle ar Giovanni Legrenzi ve Massimi l iano arasında, Vincenzo Albrici 'n in 
Flandern i n  1 650 anel a viol in by Neri sti l indeki bu sonatlara örnek 1 654'de Dresden'de üç keman, i ki 
G.B .Rogeri (Brescia 1 680), Marcus olarak bu programda onun ik i  bas çalgı ve sürekli bas için yazdığı 
Möl lenbeck plays a eel lo by F. Gi lberr keman, ik i  viyola ve sürekli bas Sinfonia ve Canzone de bulunuyor. O 
(Merz 1 756). eşl iğinde iki Sonat'ı yer alıyor. çağlarda besteciliğinden çok, vi rtüoz 

bir orgçu ve klavsenci olarak ün 

Ziaııi: 2 Sonat Alhrici: S infon ia  ve Canzona yapan Albrici'nin, "ltalyan ve Alpler' in 
güneyindeki müziklerin ustalıkla 

Venedik'te doğan, Napel i 'de ölen Babası, amcaları ve kardeşi de uyumunu sağladığı ve bunu da 
ltalyan besteci ve orgçu Pietro profesyonel müzikçi olan Vincenzo kuzeydeki meslektaşlarına ülkesinin 
Andrea Ziani , kentin Santa Salvatore Albrici Roma'da doğmuş, on yaşında müziğin i  öğretirken elde ettiğini" 
kil isesi bestecisi olmuş, 1 640'da i lk kentin Alman okulunda öğrenime ltalyan müzik yazarı G iuseppe Pitani 
Motet' lerini yayınlamış. 1 654'de i lk başlamıştır. 1 6  yaşında babası ve ( 1 657- 1 743) kitabında bel i rtir. 
operası La Guerriera Spartana kardeşiyle Lombardiya, Almanya, Albrici'nin altı sesli olarak, eski ve 
(Sparta Savaşçıları) sahnelenmiş; Hollanda ve sonunda da lsveç'e kısa opera girişi olarak yazdığı 
daha sonra, 1 657'de Bergamo'da gitmiş, Kraliçe Christina'n ın sarayında Sinfonia ve fügün i lk şekli olan, 1 5 . 
Santa Maria Maggiore'nin orkestra I S  kişil ik b ir  ltalyan orkestrasın ın yüzyılda benzetimlerle gelişen 
ve koro şefi olmuştur. 1 660'da Tirol yöneticisi olan babasıyla daha sonra, Canzone türünde yazdığı bu iki 
Arşidükü'ne Op.6 din i  koro 1 645'de Dresden saray şapelinde bölümlü eserde onun özellikleri 
eserler in i  ithaf etmiş, 1 662'de de görev almış, orada Heinrich Schütz görülür. 
orada görev almış, ancak yı l sonunda ( 1 585- 1 672) ile tanışmış; 1 663'den 
Viyana'da dul Kraliçe Eleonora'nın sonra I ngiltere'de l l .  Charles' ın 

F urchheim: Son at 
orkestrasında şef yardımcısı sarayında çalışmıştır. 1 676'da tekrar 
olmuştur. Bu arada Dresden'e de Dresden'e döndüğünde de ltalyan Doğum yeri ve tarihi tespit 
giderek tiyatro ve ki l iselerde müzikçilerin yöneticisi olmuş. edilemeyen, ancak 1 635-40 yılları 
müzikler yönetmiştir. 1 669'da 1 680'de ltalyanların cıvarında orta Almanya'da dünyaya 
Venedik'teki San Marco katedral ine uzaklaştırılmasından sonra Leipzig'de, geldiği sanılan Alman besteci, kemancı 
birinci orgçu olmuş. 1 676'da da ilerde J.S. Bach' ın da görev alacağı, ve orgçu Johann Wilhelm 
Caval l i 'n in yerine koro ve orkestra Thomas kil isesine 1 68 1 'de orgçu Furchheim'in müzik yaşamı 
şefi olmak üzereyken, eserlerin i  atanmış; protestanlığı kabul etmiş, Dresden'de geçmiş, uzun yıllar 
yönetmek için gittiği Napeli'de sonra yine katolikliğe dönmüş ve Saksonya Dükal ığı saray orkestrasında 
hastaianmış ve uzun süre orada ölümüne kadar da Prag'da Aziz çalışan müzikçi, yine orada ölmüştür. 
oturmak zorunda kalmıştır. Bu arada Augustin ki l isesi müzik direktörü Müziğe önce çocuk korosunda 
kentin Santa Onofrio olarak çalışmıştır. başlamış. 1 665'ten sonra kemancı 
Konservatuarı'nda ders vermiş, Albrici dini eserler, 40 kadar Latin olarak görev almış. ik i  yıl sonra da 
sarayda onursal orgçu olarak Moteti, on ltalyan Kantatı, Sinfonia ve kil ise ve tören müziklerin i  
çal ışmış ve 1 680'de Maestro di Canzone'ler yazmıştır. Onun bazı yönetmiştir. Ayrıca meslektaşlarına, 
Capella olarak atanmış, Venedik ve eserleri, -Krieger, Erben, Carissimi, özellikle kemancı Krieger'e 
Viyana'da yazdığı operaları da orada Buxtehude, Furchheim, Peranda ve eserlerinin basımında yardım etmiş, 
sahnelenmiştir. 30 kadar opera, sekiz Pallavicino'nun besteleriyle birl ikte-, hatta 1 666'da bunlara ek müzikler 
oratoryo. pekçok d in i  koro eseri ve Dresden'de Johann Adolf Hasse'nin yazmıştır. Furchheim beş-yedi sesli 
dindışı Kantat, Arya, Madrigal, ( 1 699- 1 785) evinde, Breitkopt olarak düzenlediği enstrümantal 
Canzonetta bestelemiştir. Bestecinin yayınevi iç in baskıya hazır olarak eserlerinde ve sonatlarında ise hem 
günümüze kadar ulaşan enstrümantal bulunmaktaydı; ancak 1 756'da solo, hem iki l i  parti leri gözetmiş, 
eserleri ise Op.7 Yirmi  Sonat ( 1 667), başlıyan 7 Yıl Savaşları s ı rasında, l l .  sonraki 1 8. yüzyıl sonat formunu 
Londra'da 1 703'de yayınlanan Op. l Friedrich' in orduları tarafından evin müjdeleyen sonatlarında iyi işlenmiş 
üç sesli Arya ve Sonatlar, de bombalanması sonucunda tahrip melodik yapı ve etkil i armonisiyle i lgi 
Amsterdam'da 1 7 1  O' da basılan, yine olmuştur. Ancak daha sonra Alman çekmiştir. Özellikle "Seçkin Keman 
üç sesli altı Sonat; 1 670' 1 i  yıl larda asıllı lsveçli müzikçi aile Düben'lerden Teri m leri" olarak adlandı rdığı beş 
yazdığı yaylı çalgılar için iki Sonat ile Gustaf Düben'in ( 1 628- 1 690) sesli sonatlara Arya, Ballet, 
trompet, yayl ı lar ve org iç in Sonat kolieksiyon merakı sayesinde kopya Allemande, Courante, Sarabande ve 
olarak belirlenmiş. Oratoryoların ı  edi len notalar kurtulmuş, oğlunun Gigue gibi bölümler de eklemiş; 



bunlar ölümünden sonra, 1 687'de 
Dresden'de yayınlanmıştır. 
Furchheim'in iki keman, iki viyola ve 
sürekli bastan oluşan beş sesli çalgı 
grubu için yazdığı Do Minör Sonat da 
onun sti l ine güzel b ir  örnektir. 

Charpentier: Süit 

Sanatçı bir a i lenin çocuğu olarak 
Paris'te, 1 636-50 yılları arasında 
doğduğu sanılan Marc-Antoine 
Charpentier ressam olmak için 
italya'ya gitmiş, bu arada Roma'da 
çağın ünlü müzikçisi Giacomo 
Carissimi'den ders almıştır. 1 672'de 
Paris'e döndüğünde Moliere'in 
piyesleri için sahne müziği yazarak 
tanınmasına karşın kendisine saray 
tarafından ilgi gösterilmemiştir. H .  
Willy Hitchcock'un numaraladığı 
kataloga göre 53 1 eseri arasında I S  
kadar Mes, 75 Antiphon, Te 
Deum'lar, 207 Motet, oratoryolar, 
operalar, 30 kadar sahne müziği ve 
lntermezzo'lar, dini çalgı müziği ve 
ayrıca, çoğu içki şarkısı (Air a Boire) 
olan 30 kadar şarkısı vardır . . .  
ltalya'dan döndükten sonra Guise 
Düşesi 'n in hizmetine giren 
Charpentier, Moliere'in, piyesleri için 
müzik hazırlayan Lully ile 
bozuşmasından sonra, ona tiyatro 
müzikleri yazmış, sonra da 1 680'da, 
Fransa veliahtın ın  müzik direktörü 
olmuşsa da XIV. Louis tarafından 
kendisine sadece bir emekli aylığı 
bağlanmıştır. 
Yaşamı süresince pek az müziği 
yayın lanan Charpentier'n in,  
çağdaşlarını aşan en büyük 
özel l iklerinden b iri de, hem ses, hem 
de çalgı müziğinde karşı sesleri 
Konçertant biçimde renkli 
iş lemesiydi .  Onun "Pour un 
reposoir" (Bir din lenme yeri için) 
başlığıyla yazdığı b irkaç tane eseri 
vardır: H itchcock (H) 329, 346 ve 
348 numaralı lar yaylı çalgılar 
eşliğinde tenor, bas, soprano gibi 
sesler için Motet'tir. H508 yaylı 
çalgılar için Sinfonia, H523 ise flüt, 
yaylı çalgılar ve sürekli bas için 
H329'a Uvertür olarak hazırlanmış, 
sonradan 1 962'de Paris'te org ve 
diğer çalgılar için düzenlemeleri de 
yayınlanmıştır. Onun bu süiti 
Ouverture (Uvertür) adl ı giriş 

1 26 
müziğiyle başlar; Katol ik  i lahisi Büyük 
Kutsal l ık (Tantum ergo 
sacramentum) i le devam eder; Amen 
(Amin) duasından sonra, ağır ve 
olgun (Grave) tempolu Allemande ile 
sona erer. 

Vierdanck: Kapris' ler 

Saksonya, ya da Thüringen'de müzikçi 
bir ai lenin oğlu olarak doğan Alman 
besteci, orgçu Johann Vierdanck 
pekçok çalgıyı çalmasıyla da ün 
yapmıştır. 1 6 1 6' da Dresden sarayı 
çocuk korosunda müziğe başlamış, 
küçük yaşlarda yeteneğiyle Schütz'ün 
dikkatin i  çekmiştir. Keman ve kornet 
çalmayı da öğrenerek 1 630'da saray 
orkestrasına girmiş; sonra da Lübeck 
ve Kopenhag'da çalışmış, oralarda 
tanıştığı müzikçilerin şarkılarını da, 
1 64 1 'de besteleyeceği Kapris'lerinde 
(Capricci) kullanmıştır. 1 635'de 
Almanya'nın Baltık denizi kıyısındaki 
Stralsund kentinde Marien kil isesine 
orgçu olmuş ve ölümüne kadar da 
orada kalmıştır. 
Geleneksel olarak d in i  eserler ve dini 
konçertolar da (Geistliche 
Concerte) yazan Vierdanck' ın i lk 
öneml i  eseri, ik i  keman ve sürekli 
bas iç in 1 637'de yazdığı "Erster Teil 
newer Pavanen, Gagliarden, Balietten 
und Correnten" (Yeni Pavan' lar, 
Gagliarda'lar, Balet' ler ve 
Courant'ların 1 .  Bölümü) olmuş; 
1 64 1 'de de "Capricci, Canzoni und 
Sonaten a 2-5, be" (2-5 sesli , çalgı ve 
sürekli bas için Kapris'ler, 
Canzone'ler ve Sonat'lar) adlı diğer 
önemli eserin i  bestelemiştir. Bu 
eserdeki ilk 1 4  parça -sürekli bas 
eşliği olmadan iki çalgı için-, iki 
keman için yazılan i lk i ki l i  (Duo) 
örnekleri olmuş, bazı parçalar ise iki 
kornet, üç trombon için ilginç tutti -
solo kontrastiarı i le işlenmiştir. 
Bunlardan kornet ve üç trombon için 
yazılan Kapris No.28 ilk Alman solo 
konçertosu olarak kabul edi l ir. 
No.25 ise bir Potpuri (Medley) 
tarzında çeşitli entrümantal 
özel l ikleriyle, tremolo'larıyla bu 
alanda i lk örneklerdendir. 
Vierdanck' ın bu programda yer alan 
eseri de, i ki solo keman ve üç keman 
ve sürekli bas için adeta bir konçerto 
havasında yazı lmış olan Kapris' leridir. 

Rebe/: Kapris 

Paris'te doğan ve orada ölen Fransız 
besteci, kemancı, klavsenci ve 
orkestra şefi Jean-Fery Rebel, henüz 
sekiz yaşında iken Fransa Kral ı 'n ı  ve 
onun saray bestecisi Lul ly'yi 
kemanıyla şaşırtmış, sonra da opera 
orkestrasının en genç kemancısı 
olmuştur. 1 699'da Academie Royale 
de Musique'in (Kraliyet Müzik 
Akademisi) baş kemancısı olan ancak 
ertesi yıl, krallık düğününde çalacak 
olan toplulukla Ispanya'ya giden Rebel 
1 705'de, "Kral ın 24 Kemancısı" 
arasına al ınarak uzun ve başarıl ı 
kariyerine başlamıştır. Sarayın oda 
müzikçisi olarak, kayınbiraderi 
Lalande ile 1 7 1 8' den sonra bu görevi 
paylaşmaya başlamış, 1 726'da da 
tümüyle üstlenmiştir. Versailles 
Sarayı'nda 24 Kemancı'nın 
yönetiminden başka, çeşitli törenleri, 
cenaze ve düğün müziklerini, baleleri 
de hazırlamış, 1 734-35 sezonunda 
ünlü Concert Spirituel Orkestrası'nın 
şefliğin i  de yapmıştır. 1 740'da 
onuruna düzenlenen büyük törende 
oğlu François, eserlerini yönetmiştir. 
Rebel ' in beste çalışmaları 1 708'deki 
başarısız Ulysse operasıyla başlamış, 
1 695'de yazdığı, ancak 1 7 1 2'de 
basılan iki ve üç sesli sonatlarının 
zarifl iğiyle ilgi çekmiştir. Corei l i 'n in 
Op.S sonatları sti l inde yazan i lk 
Fransız besteci sayılan Rebel, özellikle 
dansçılar için bestelediği "Koreografık 
Senfoniler" i le ün kazanmış, bu 
türdeki "Les caracteres de la danse" 
adlı eseri Rus Çarı Büyük Petro'nun 
sarayında da büyük başarıyla 
sahnelenmiştir. Rebel' in, çağdaşlarınca 
da anılan en büyük yeni l iği de, çalgı 
müziğinde Fransız sti l ini geliştirmesi 
olmuş; özel l ikle ltalyan deha ve 
çoşkusunu, Fransız zevki ve 
duygusuyla, ltalyanların sevdiği 
korkutucu, büyük kadansları 
yumuşatarak yoğurması övülmüştür. 
Onun, genell ikle üç keman, viyola ve 
sürekli bastan oluşan yaylı çalgılar için 
I l l i 'de yazdığı Kapris'lerinde de bu 
zarif, Fransız stili virtüozluk 
izlenebil ir. 



127  

ORKESTRALAR · ODA M ÜZiGi  · RESiTALLER ORCHESTRAS - CHAMBER MUSIC - RECITALS 

CONCORDIA TOPLULUGU 

ENSEMBLE CONCORDIA 

� &ll.&IR/1):'{© � HOLDING A .•. 
Kalkdem icm ALA /?KO /-/OLDiNG A . Ş.ye 1qekkiir ederiz. 

\Ve u ·otdd /ike lo 1hank A L!\ i? KO /-/OLDING A . Ş. foı· sponsorin� 1his fmfomtc!ltce. 

HAE-SUN KANG - SERGE PATAUD, kemanlar viol ins 

PASCAL ROBAUL T, viyola vi ola - ERIC PICARD, viyolonsel cello 

VICENS PRATS, flüt flure - PIERRE-FRANÇOIS ROUSSILLON, klarnet dariner 

FREDERIQUE CAMBRELING, arp harp 

Camille Saint-Sa i!ns ( 1 83 5 - 1 92 1 )  

Flüt, Klarnet ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Tarantelle, Op.6 
Tarantella Op.6 for Flure,  Clariner and Stri ng Quarret 

Albert Romsel ( 1 869- 1 9  3 7) 

Flüt, Arp, Keman, Viyola ve Viyolonsel için Serenad, Op.30 
Serenade Op.30 for Fl ute, Harp, Viol i n ,  Viola and Cel lo  

A llegro • ll nciemt e • Pre.rto 

Henri Dutilleux ( 1 9 1 6-} 

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için " A i nsi la Nuir"  for String Quarret 
Noct11rne • M iroir d'esfJace • Litanies • LitanieJ l l  

Noct11me l l  • Comtellatiom • Te111jJs s11SjJend11 

Ara J nrermission 

C la11de Debussy ( 1  862- 1 9 1 8) 

Flüt, Viyola ve Arp için Sonat Sonata for Flure, Viola and Harp 
Pasrorale ( Lenf. do/ce mbato) • 1 n rerlude ( Tempo di ıninuetto) 

F i nale (A IIegro moderato ma risoluto) 

Maurice Ravel ( 1 87 5 - 1 9 3 7) 

In t roduction & Allegra 

D illi lrı.srirur � Fraııçais \.:;ll.!t!��.!!!!.� 
Bu kamer "frama 'yla Bulup11a " etkililikleri kapsc/111/1/da A l'AA-Assoriation frcmrctise d'Action ArtiJtique 1 

frcmsa Biiyiikdrifiği 1 İ.rlan/11!/ l'rrmm Ktiltiir Merkezi 'nin değerli katkdanyla gerçekleştirilmiştir. 
ThiS ronrerl has been ro:tlised with 1he xenerom sufl!Jorl oj1he A l'AA-Assrxiatioll l'rall[aise d'Action Artistique 1 the 
Em bass) of France in Turkey 1 1 nslillll Frtll/fais. istcmbul, within the framewm·k o/ '1Rendez-vous avec La France". 

CONCORDIA TOPLULUGU 

ENSEMBLE CONCORDIA 

• Flüt, klarnet, i ki keman, viyola ve 
viyolonseli içeren Ensemble 
Concordia, Fransa'nın en önemli 
orkestralarının yanısıra Paris 
Orkestrası ve Ensemble 
lntercontemporain'de yeralan, 
uluslararası deneyime sahip altı 
müzisyenin derin klasik müzik 
sevgilerini uzun bir geçmişe dayanan 
dostluklarıyla pekiştirerek kurdukları 
bir topluluktur. Ensemble Concordia, 
nadir yorumlanan ancak saygın bir 
repertuara sahiptir: Üçlüden altılı 
formasyona, klasikten modern 
müziğe canl ı  ve geniş bir oda müziği 
panoraması sunabi len ilk Fransız 
grubudur. Topluluk üyelerinin her 
biri ayrıca solist olarak çeşitli 
etkin l iklere katılmaktadır. Ensemble 
Concordia Fransa'nın en önemli 
konser salonlarında, ulusal 
sahnelerinde ve festivallerinde 
konserler vermektedir. 
Ensemble l ntercontemporain' in 
solisti ve Paris Orkestrası'n ın eski 
birinci keman solisti olan HAE-SUN 
KANG, Rodolfo Lipizer (ltalya), 
Montreal, Münih ,  Cari Flesch 
(Londra), Yehudi Menuhin 
uluslararası keman yarışmalarını 
kazandı. Keman eğitimine üç yaşında 
Kore'de başladı ve öğrenimini daha 
sonra Fransa'da Paris Ulusal Yüksek 
Müzik Konservatuarı'nda Christian 
Ferras (keman) ve Jean Hubeau (oda 
müziği) ile sürdürdü; her iki dalda da 
birincil ik ödülünü kazandı ve aynı 
konservatuarda ayrıca ihtisas yaptı. 
Paris Ecole Normale de Musique'ten 
Konser Sanatçısı Üst Diploması 'nı 
aldıktan sonra Y. Neaman, F. Gul l i ,  
W. Schneiderhan, H. Krebbers, F. 
Gal imir ve Y. Menuhin i le çalıştı. 
Avrupa'nın yanı sıra Afrika'dan 
Avustralya'ya, Asya'dan Amerika'ya 
kadar resital ler verdi, orkestralar 
eşliğinde çaldı. Hae-Sun Kang, 
1 997'de Pascal Dusapin' in Quad adlı 
keman konçertosunun ilk 



seslendiri l iş ini Chatelet Müzik 
Tiyatrosunda gerçekleştirdi; Pierre 
Boulez'nin solo keman ve elektronik 
çalgılar için Anthemes' inin yeni 
versiyonunu Donaueschingen 
Festivali, l rcam/Paris ve 
Amsterdam/Concertgebouw' da 
yorumladı .  . .  Halen Paris 
Orkestras ı 'nın solisti olan ve 1 984-88 
arasında da Fransız Radyosu Yeni 
Filarmoni Orkestrası 'n ın solistliğini 
yapan SERGE PATAUD, Paris Ulusal 
Yüksek Müzik Konservatuarı'nda 
Gerard Jarry ve Jean Mouil lere ile 
eğitim gördü; keman ve oda müziği 
dallarında birinci l ik ödülünü aldı ; aynı 
konservatuarda ayrıca, aralarında 
Amadeus Dörtlüsü'nün üyelerinin de 
bulunduğu birçok müzisyenle ihtisas 
yaptı. Verdiği birçok konserin yanısıra 
Chatelet Müzik Tiyatrosu'nda Paris 
Orkestrası 'nın seslendirdiği Alban 
Berg' in Kammerkonzert' ine solist 
olarak katı ldı . Serge Pataud ayrıca, 
Paris Ulusal Yüksek Müzik 
Konservatuarı'nda Gerard Jarry'nin 
asistanlığını yapmaktadır  . . .  Reims 
Bölgesi Ulusal Konservatuarı'nda 
profesör olan PASCAL ROBAUL T, 
Maurice Vieux, Evian ve Menuhin 
Vakfı uluslararası yarışmalarında 
birinci oldu. Lyon Ulusal Yüksek 
Müzik Konservatuarı'nda Gerard 
Causse ile eğitim gördü; Hatto 
Beyerle i le de çalıştı. Solist olarak 
çeşitli oda müziği topluluklarıyla 
konserler vermekte, Ensemble Fa, 
Ensemble Alternace ve Ensemble 
lntercontemporain gibi çağdaş müzik 
topluluklarıyla da çalışmaktadır  . . .  
Paris Orkestrası'nın birinci solo 
viyolonselcisi olan ERIC PICARD, 
Ligure (ltalya) uluslararası 
yarışmasında birinci oldu. Paris Ulusal 
Yüksek Müzik Konservatuarı'nda 
Maurice Gendron i le eğitim gördü; 
viyolonsel ve oda müziği Oean 
Hubeau'nun sınıfından) birinci l ik 
ödülleriyle mezun oldu. Daha sonra 
aynı kurumda Phil ippe Müller ve 
Roland Pidoux ile ihtisas yaptı. Ayrıca 
Paul T ortelier, Natalia Chakhouskaya, 
Janos Starker ve Menahem Pressler 
gibi ünlülerin master sınıfiarına 
katıldı. l 993'de, Xenakis'in Academie 
Charles Cros ödülünü alan N. Shima 
adl ı  eserinin kaydını  yaptı, 
Amsterdam Concertgebouw' da 
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Beethoven'in Üçlü Konçertosu'nu 
seslendirdi. Kemancı Victoria 
Mul lova, Ensemble Concordia ve 
Kreston-Braley-Picard Üçlüsü i le 
uluslararası turneler gerçekleştirdi . . .  
Paris Orkestrası 'n ın birinci solo 
flütçüsü, 1 987-9 1 arasında Capitole 
de T oulouse Ulusal Orkestrası sol o 
flütçüsü olan VICENS PRATS, Kobe 
Oaponya) ve Bareelona uluslararası 
flüt yarışmalarında birinci oldu. Paris 
Ulusal Yüksek Müzik 
Konservatuarı'nda Jean-Pierre 
Rampal (flüt) ve Michel Debost (oda 
müziği) eğitimi gördü ve her iki dalda 
da birincil ik ödülünü kazandı. Paris 
Ecole Normale de Musique'de ve 
T orroella de Montgri ( Ispanya) 
Uluslararası Festivali'nde yaz 
kurslarında ders veren Vicens Prats, 
aynı zamanda Paris Üfleme Çalgılar 
Üçlüsü'nün üyesidir. Boulez, Maazel, 
Mehta, Conlon, Sanderling, Giul in i  ve 
Solti gibi ünlü şeflerle konserler 
vermiştir . . .  Solistliğinin yanı sıra La 
Bruyere Çalgılar Topluluğu'nun 
kurucusu, Paris Üfleme Çalgılar 
Üçlüsü üyesi, Rencontres d'Arcy-sur
Cure'ün sanat direktörü ve 
Montereau'daki Gaston Litaize 
Konservaturı'nda profesör olan 
PIERRE-FRANÇOIS ROUSSILLON, 
Paris'te Ecole Normale de Musique'te 
Roland Simoncini'nin s ınıfında eğitim 
gördü. 1 983'den beri oda müziği 
alanında faaliyet gösteren Pierre
François Roussillon Fransa'da 
T oulouse ve Radio-France, lle-de
France, Paris Oda Müziği 
festivallerine; yurt d ış ında da Ispanya, 
ltalya, Kıbrıs, Tunus, I ngiltere ve 
Kanada'daki festivaliere katı ldı. 
Janacek Filarmoni Orkestrası solisti 
olarak Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya'da konserler verdi. 

• Ensemble Concordia, composed of 
flure, clariner, rwo viol i ns, v iola and 
eel lo ,  is formed of s ix in rernarional 
m usicians from mosr of rhe famous 
French orchesrras, Ürehestre de Paris 
and rhe E nsemble lnrerconrempora in .  
Inspired by rhe i r  profond passion for 
chamber m usic, rhese six anisrs joined 
rogether ro found the fırsr French 
i nsrrumenral group of this son. 
Ensemble Concordia presenrs a l i vely 
and varied panorama of chamber music 

from the rr io ro rhe sex·rer , from dassic 
ro conremporary music. Each member 
of rhe group also performs as a soloisr .  
The ensemble has appeared in  
presr igious concerr halis, national 
srages and fesrivals all over France. 
Soloisr wirh rhe Ensemble 
lnrerconrempora in ,  previously fırsr solo 
viol in wirh rhe Ürehestre de Paris, 
winner of Rodolfo Lipizer ( ! ral ya), 
Monrreal ,  Munich, Cari Flesch 
(London) and Yehudi Menuhin 
inrernarional comper ir ions, HAE-SUN 
KANG sraned playing rhe viol i n  in 
Korea ar the age of three and pursued 
her studies i n  France ar rhe 
Conservaroire National Superieur de 
Musique de Paris wirh Christian Ferras 
(viol in )  and Jean Hubeau (chamber 
m usic), graduaring wirh F i rsr Prizes i n  
both branches. She arrended an 
advanced course ar rhe same 
conservarory and holds a d iploma as a 
concerr viol in isr from rhe Ecole 
Normale de Musique de Paris. She 
workecl abroad wirh such musicians as 
Y. Neaman, F. Gul l i ,  W. Schneiderhan, 
H. Krebbers, F .  Gal i m i r  and Y. 
Menuh in .  She has given reci rals and 
performed wirh orchestras from Africa 
ro Australia, from Asia ro Anıerica, as 
wel l as in  mosr European counrries. I n  
1 997, she premiered rhe v iol in conceno 
Quad by Pascal Dusapin ar rhe Theiirre 
Musical du Chiirelet and rhe new 
version of Pierre Boulez's Amhemes for 
solo viol in  and electronic ar rhe 
Donaueschi ngen Festival, l rcanı/Paris 
and rhe Concengebouw in  
Amsrerdam . . .  Soloisr wir  h rhe 
Ürehestre de Paris, previousl y soloisr 
wirh rhe Nouvel Ürehestre 
Ph i lharnıon ique de Racl io-France from 
1 984 ro 1 988, SERGE PATAUD 
srud ied ar rhe Conservaroi re National 
Superieur de Musique de Paris wirh 
Gerard Jarry and Jean Moui l lere where 
he obtained F irst Prize in viol in anel 
chanıber music. He rook aclvancecl 
courses i n  rhe same conservarory given 
by nıany music ians, inciuel ing rhe 
members of rhe Amadeus Quarrer. He 
playeel with rhe Ürehestre de Paris as a  
soloist in  the Alban Berg's 
Kamnıerkonzerr at rhe Theiirre Musical 
de Chiireler. He is also assisranr 
professor in rhe Gerard Jarry's class ar 
rhe Conservaroi re National Superieur 



de Musique de Paris . . .  Concerr soloisr, 
reacher ar rhe Conservaroi re Nar ional 
de Region de Reims, PASCAL 
RüBAULT is a prize winner in rhe 
Maurice Vieux, Eviarı and Menubin 
Foundat ion inrernarional comper ir ions. 
A sruclenr of Gerard Causse ar rhe 
Conservaroi re N arionaJ Superieur de 
Musique ele Lyon, he also workecl wirh 
Harro Beyerle and performs re ularly as 
a soloisr wirh various chanıber music 
groups. He also parr ic ipares in rhe 
conıposir ion of conrenıporary nıusic 
wirh rhe Ensemble Fa, Ensemble 
Al rernace and Ensemble 
lnrerconremporain . . .  F irsr eel lo soloisr 
wirh rhe Ürehestre de Paris, w inner of 
rhe Ligure l nrernarional Conıperir ion 
( l raly), ERIC PICARD stuclied ar rhe 
Conservaroi re Na r ional Superieur ele 
Musique de Paris in rhe class of 
Maurice Genclron. He obtained F i rsr 
Prize for eel lo anel chamber nıusic (jean 
Hubeau's class) and rook advancecl 
courses from Ph i l i ppe Mül ler and 
Roland Picloux. He alsa workecl wirh 
such musicians as Paul Torrel ier, 
Naralia Chakhouskaya, Janos Srarker 
and Menahem Press! er. He rook parr i n 
rhe 1 993 record ing of N .Sh i ma by 
Xenakis -awarded rhe Prix de 
I 'Academie Charles Cross-. He has alsu 
performed in  Beerhoven's Triple 
Concerro ar rhe Amsrerdam 
Concerrgebouw.  He rourccl 
inrernarional ly wirh rhe violon isr 
Vicroria Mulluva, Ensemble Concorclia 
and rhe Kresron-Braley-Picarcl Trio . . .  
Firsr flure soloisr w i th  the ürehestre de 
Paris, previously fı rsr flure soloist of rhe 
Ürehestre Nar ional du Capirole ele 
Toulouse from 1 987 ro 1 99 1 ,  VICENS 
PRATS won rhe Kobe ()apan) anel rhe 
Bareelona i nrernarional comper ir ions. 
He srudiecl wir  h Jean-Pierre Rampal 
(flure) anel Michel Debosr (chamber 
music), graduar ing wirh F i rsr Prizes i n  
borh branches. Teaeber a r  rhe Ecole 

ormale ele Musique ele Paris and ar 
rhe summer courses of rhe l nrernarional 
Fesr ival Torroella ele Monrgri (Sı ai n )  
and is a member of  rhe Trio a Verır ele 
Paris. Vincens Prars collaborarecl wirh 
such presr igious conclucrors as  Boulez, 
Maazel ,  Mehra, Con lon, Sanderi i ng, 
Giu l in i  and Sol r i  . . .  Concerr clarinerist, 
founcler of rhe Ensemble l nsrrumenral 
La Bruyere and member of rhe Triu a 
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Venr de Paris, arrisric cl i recror of rhe 
Rencomres cl' Arcy-sur-Cure Fesrival 
and reacher ar rhe Conservaroi re Gasron 
Liraize ele Monrereau, PJE R R E
FR ANÇüiS RüUSSILLüN srucliecl 
w i rh Rolanel S imoncin i  ar rhe Ecole 
Normale de Musique de Paris .  Si nce 
1. 983 ,  has clevorecl h i mself ro a career i n  
chamber music. He has performeel i n  
France, norably a r  rhe Festival ele 
Toulouse and Rad io-France, Fesrival 
cl ' l le-cle-France, Fesrival de Musique ele 
Chambre ele Paris and rourecl ro Spain ,  
l raly, Cyprus, Morocco, U K ,  Canacla, 
Czech Republic anel Slovakia as a 
soloisr wi rh rhe Janacek Phi lharmon ic  
Ürchesrra. 

FREDERIQUE CAMBRELIN G  

• Frederique Cambrel ing, Paris 
Konservatuarı'nda iki bir inci l ik ödülü 
i le uluslararası üç yarışmayı 
kazandıktan sonra Fransa Ulusal 
Orkestrası 'na solo arpçı olarak atandı 
( 1 977 -85). Daha sonra solist olarak 
Concertgebouw (Amsterdam), 
Carnegie Hall (New York), Victoria 
Salonu (Cenevre), Monnaie (Brüksel), 
Bunka Kaikan (Tokyo) gibi önemli 
salonlarda konserler verdi. i lk 
Japonya turnesini 1 986'da Seij i Ozawa 
i le gerçekleşti rdi. Klas ik ve çağdaş 
repertuarı aynı başarıyla yorumlayan 
Cambreling, Berio'nun Chemin 1 adlı 
eserini, Lutoslawski'nin kendi 
yönettiği Obua ve Arp için 
konçertosunu ve Brezilya'da da 
Ginastera'nın arp konçertosunu 
seslendirdi. 1 999'da Wolfgang 

Rihm'in solo arp ve topluluk için yeni 
bestesin in i lk seslendiriş in i  
gerçekleştirecektir. Yüzyı l ımız 
müziğine olan ilgisi nedeniyle 1 993'de 
Ensemble l ntercontemporain'e 
katı ldı. Yaptığı kayıtlar arasında 
Georges Pretre ile Caplet'n in Conte 
Fantastique'i, Debussy ve Ravel' in 
eserleri, flütçü Patrick Gallois i le 
Mozart' ın konçertosu ve Kent 
Nagano i le Mi lhaud'nun eserleri 
bulunmaktadır. 

• Freclerique Cambrel ing, w inn ing 
rwo F i rst Prizes ar rhe Conservaroire de 
Paris and rhree i m porranr in rernarional 
pri zes, obrainecl rhe pos i r ion of solo 
harpist with rhe Ürehestre Narional de 
France ( I  977-85) .  Slıe larer conrinued 
as a soloisr, performi ng ar rlıe Royal 
Concerrgebouw (Anısrerclam), Carnegie 
Hall  (New York), V icroria Hal l  
(Geneva), Monnaie ( Brussels) anel 
Bunka Kai kan (Tokyo). She rourecl 
)apan for rhe fırsr r i me i n  1 986 wi rh  
Sei j i  üzawa. She i nrerpreres rhe 
classical as well as conremporary 
composers, from Berio's Chemi n  I ro 
Luroslawski ( the clouble concerro for 
oboe anel harp u neler rhe baron of rhe 
conıposer) and performed the harp 
concerro by Ginasrera in Braz i l .  I n  
1 999, she w i l l  premiere a new work for 
harp solo anel ensemble by Wolfgang 
R i h m .  She joinecl rhe Ensemble 
I nrerconremporain in 1 993 due ro her 
inreresr i n  modern nıusic. Amongsr her 
recordi ngs are the works of Caplet w i th 
Georges Pretre, works by Debussy and 
Ravel ,  Mozart Concerro with  the 
flaurisr Parrick Gal lois and M i l haucl 
w i rh Kenr Nagano. 

Saint-Saens: Tarantella 

Saint-Saens, sayıca pekçok olan zarif 
ve v irtüoz bestelerinde oda müziğine 
de önemli b ir  yer vererek, Fransa'da 
pek ilgi gösterilmeyen bu türün yeniden 
doğuşuna katkıda bulunmuştur. 
ingiltere'de piyano konçertoların ı  
yorumlayacak kadar büyük bir 
Mozart hayranı olan Saint-Saens'ın 
oda müziğinde Mendelssohn'un etkisi 
görülür. Büyük bir kontrpuan 
ustalığıyla, bu romantik ve sağlanı 
Alman geleneğine bağlı kalarak, 
Fransız karakterine uygun b ir  incelik 



ve mizah duygusuyla tını ve renklerin 
kendine özgü bir denge içinde 
uyumunu sağlamıştır. Daha genç 
yaşında bunu başaran ve ünlü soprano 
Paul ine Viardot'un himayesini 
sağladıktan başka, Gounod, Ressini ve 
Berlioz gibi bestecilerin takdirini 
kazanan Saint-Saens, yalnızca Ravel 
gibi bir türlü Roma Ödülü'nü elde 
edememişti. ilk keman sonatını 
1 8SO' de, I S  yaşında, ilk piyanolu 
kuartetini 1 8S3'de yazan ve ömrü 
boyunca sayısı kırkı geçen oda müziği 
besteleyen Saint-Saens, Fransızlara 
özgü flüt ve klarneti solo olarak 
içeren Tarantelle (Tarantella) adl ı  
parçayı da orkestra eşliğinde 1 8S7'de 
gerçekleştirdi. Op.6 Tarantelle 
aslında bestecinin orkestra eşliğinde 
bir, ya da iki çalgı için eserleri 
arasında bulunmakla birl ikte, oda 
müziği şeklinde yoruma da çok 
uygundur. Bu nedenle de Saint-Saens 
çok sonra Tarantelle'in piyano 
uygulamasını da yapmıştır. Aslında 
güney ltalya'dan kaynaklanan 6/8'1 ik 
ölçüde parlak bir halk dansı olan ve 
genellikle major ve minör arasında 
değişerek giderek hızlanan Tarantella, 
burada da güçlü ve inatçı bir 
ritmdedir. Bazı uzmanlara göre güney 
ltalya'nın Taranto bölgesinden çıkan 
bu dans ayrıca, bir orta çağ inancına 
göre de dans edenlerde yarattığı 
heyecan ve ateşle, zehirl i Tarantula 
örümceği sokmasına karşı iyi 
geliyormuş . . .  (Süre 7') 

Roussel: Serenad 

Zengin bir fabrikatörün oğlu olarak 
T ourcoing'te doğan Fransız besteci 
Albert Roussel, anne ve babasının 
ölümü üzerine, yedi yaşından itibaren 
kentin Belediye Başkanı olan dedesinin 
yanında büyüdü. Müzik yeteneği 
görülmesi ve müzik derslerine 
başlamasına karşın denizci olmak 
isteyen Roussel sonunda istediğini 
başardı, donanmaya katı ldı. Denizaşırı 
ü lkelere, uzak doğuya giden Roussel 
müziği de b ırakmadı, bestelerini 
sürdürdü. Sonunda 2S yaşında 
donanmadan ayrı ldı; Paris'te önce 
Gigout, sonra da Vincent d'lndy'den 
ders aldı ve Schola Cantorum'da 
henüz öğrenim görürken, 1 902'de 
okulun kontrpuan öğretmenliğine 
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atandı. 1 9 1 4'e kadar Satie ve Varese 
gibi öğrenciler yetişti rdi . Bu arada, 
1 904' de Alfred Cortot yönetimindeki 
orkestra Op.4 Senfonik Prelüd'ünü 
yorumluyor, 1 908'de bazı önemli 
büyük eserleri, Senfoni No. l ve sahne 
müzikleri seslendiril iyordu. O yıl 
evlenen ve 1 909'da H indistan ve 
Güney Asya gezisine çıkan Roussel, 
doğu müziğinden çok etkilendi ve 
"Evocations" (Çağrışımlar) adl ı  
orkestra süitin i  ve Padmavati opera
balesini besteledi ama, daha partisyonu 
bitirerneden patlayan 1. Dünya Savaşı 
nedeniyle ordu da geri hizmet görevi 
aldı. 1 922'de Normandiya kıyısında, 
Vasterival'de bir malikane satın alarak 
tüm çalışmalarına orada devam etti ve 
kısa sürede Fransa'nın önde gelen 
bestecilerinden biri olarak anı ldı .  
Dört senfoni, dokuz sahne müziği, 
orkestra müzikleri, piyano konçertosu, 
viyolonsel ve orkestra için konçertino, 
yaylı çalgılar için Sinfonietta, koro 
eserleri, kuartet, trio; keman, piyano 
sonatları gibi oda müziği besteleyen 
Roussel, olgunluk yı l larına kadar 
empresyonist renklerle çalışmış; 
ancak savaştan sonra yeni sti l in i ,  
kendi güçlü kişiliğini yansıtmıştır. 
"Kontrpuanlı Debussy" olarak 
tanımlanan Roussel, I ngiliz eleştirmen 
Edward Lockspeiser' in ( 1 90S-73) 
anlatımıyla, "Eserlerindeki granit 
sağlamlığında olan doku, ne Debussy 
tarzındaki yaratıcıl ığa, ne de Ravel' in 
ayrıntılardaki ince, mücevher benzeri 
işlenişe ulaşamamıştır; ama genelde 
boğun eğmez ve kaba yontulmuştur". 
Belki de çok yolculuk yapmasından, 
öğretmeni d' lndy'nin etkisi az olmuş; 
Roussel, müziğin vatansız olması, 
belirli bir yere bağlı olmaması 
üzerinde durmuştur. 
Albert Roussel'in 1 92S'te 
Normandiya'da bestelediği Op.30 
Serenad da kişil iği, özlü ve sevimli, 
ancak güçlü oluşuyla ilgi çeker. 1 92S'te 
Paris'te ünlü gitarist Segovia'ya hayran 
kalıp, onun için bir solo parça (Segovia) 
bestelemesinden sonra, flüt, keman, 
viyola, viyolonsel ve arptan oluşan 
beşl i  için yazdığı Serenad'ta da, 
orij inall ik ve çok berrak bir yazı stili 
d ikkat çeker. i lk  kez I S  Ekim 1 92S'te 
Paris'deki ünlü Salle Gaveau'da 
Quintette lnstrumental de Paris 
(Paris Enstrümantal Beşlisi) tarafından 

yorumlanan Serenad, 1 906'daki Op.6 
Divertissement' ın çok daha başarılı ve 
olgun bir mirasçısı olmuştur. Roussel 
bu berraklığa ulaşabilmek için bas 
seslerden kaçınmış, öğrencisi Alexis 
Roland-Manuel'in dediği gibi 
"ayaklarından çok kanatların ı  kullanan 
bir müzik" oluşturmuştur: " . . .  Keman, 
viyola ve viyolonselli geleneksel yaylı 
çalgılar triosuna flüt ve arpın çekici 
sonoritelerini katan Roussel, bu üç 
bölümlü eserin ilk ve son bölümlerinde 
sanki dansçıların hafif ayaklarının 
uçarcasına hareketlerini canlandırmayı. 
ritmin egemenliği i le sağlamıştır. 
Birinci bölüm Allegra'nun ve üçüncü 
bölüm Presto'nun her yerinde hazır 
bulunan bu ritm, melodik geliştirimi 
bile tayin eder: Özellikle birinci 
bölümde tümüyle aynı ritmle birbiri 
ardına gelen cümleler durmadan 
tempoyu hızlandırır. Çok hızlı olarak 
belirtilen ve serbest bir Rondo 
formundaki üçüncü bölümü (Presto) 
ise Roussel, hiç alışı lmamış armonik 
kaydırmalarıyla (glissando) renklendirir; 
ancak yine zarif ağırlaşmayla bir ara 
(lnterlude) oluşturarak soluk almaya 
izin verir. Ağırca (Andante) 
tempodaki 2. Bölüm ise şi irsel bir 
büyüleyiciliktedir. Aslında Rameau, ya 
da Stravinski'nin dahice sıçrayışiarına 
sahip olan Roussel, burada hareketsiz 
kalmanın gizemine çıkan yolu da 
denetliyor ve sanki hareket kaynağının, 
motorun tümden durmasına neden 
oluyor . . .  Flütün kıvrak arabeskleri 
sustuğu anda da, kemanın ördüğü 
ince ve inatçı figürler altında da arp 
konuşuyor". (Süre 1 O') 

Dutilleux: Ains i  la Nu it 

Doğduğu kent Angers' in Douai 
Konservatuarı'nda piyano ve armoni 
öğrenen, daha sonra 1 933-38 yılları 
arasında Paris Konservatuarı'nda 
Gallon' lardan armoni, kontrpuan ve 
füg, Busser'den kompozisyon, P. 
Gauber'den şeflik dersleri alan Henri 
Dutilleux, 1 938'de okulun Roma 
Ödülü'nü kazandı. 1 942'de Paris 
Operası'nın şan direktörü, 1 945-63 
arasında Fransa Radyosu Müzik 
Yayınları Müdürü oldu. Bu arada 
1 96 1 'de Ecole Normale de Musique'e, 
1 970'de de Paris Konsevatuarı'na 
kompozisyon profesörü olarak atandı. 



Uzun yıllar UNESCO Uluslararası 
Müzik Konseyi'nde görev yaptı; 
1 967'de de Ulusal Müzik Büyük 
Ödülü'nü aldı. 
i lk eserlerinde bazı bestecilerin, en 
bariz olarak da Ravel' in etkisi 
sezi lmesine karşın Dutilleux, 
sonradan hiçbir besteciye yakın 
olmamış, kesinlikle kendi kişisel 
yolunu izlemiş, ancak çağının müziğine 
de çok duyarlı kalmıştır. Hiçbir ekole 
bağlı olmaması nedeniyle daha rahat 
biçimde, geleneksellikle çağdaşl ık 
arasında dolaşmış, müziğini yavaş 
yavaş, kademe kademe işlemiş, 
geliştirmiştir. Az ve öz besteleyen 
Dutilleux, estetik anlayışını belirgin 
kurallar üzerine kurduktan sonra, i lk 
eserlerinin büyük bölümünü yok 
etmiş, yayınlanmış olanları da 
onaylamadığını belirtmiştir. Özellikle 
ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 
besteledikleri, ilk yorumlarında eşi 
piyanist Genevieve Joy'un çaldığı 
Piyano Sonatı ( 1 947), R. 
Desormiere'in Paris'te yönettiği 
Senfon i No. l ( 1 9SO), C. Munch'ün 
Amerika'da, Boston'da yönettiği 
Senfon i No.2 ( 1 9S8), G. Szel l ' in 
Cleveland'da yönettiği Metaboles 
( 1 964), Roland Petit Balesi ve 
viyolonselci Rostropoviç için Le Loup 
(Kurt) bale müziği ( 1 9S3) onun i lk 
önemli eserleri arasındadır. 
Geniş bir kültüre sahip olan ve her 
türlü yeni gelişimi olumlu karşılayan, 
ancak dogmatizme (dini inanç 
bağlı l ığına) ve yoğun sistemleşmeye 
karşı olduğu için yalnız, tek başına ve 
bağımsız kalan Dutilleux'nün temel 
kaygılarından biri ise, bel leğe gerek 
duyulan müzik vurguların ın 
düzenlenmesi, onun "Ainsi la Nuit" 
(Böylece gece) adını verdiği 
dörtlüsünde de belirgindir. Onun, 
kuartet türünün uzun tarihsel 
geçmişine paralel olarak tasarladığı bu 
eserin çalgı yazımı ise Beethoven ve 
Viyana ekolünün izlerini taşır. Ancak 
erken döneminde de gözettiği tın ı  
zenginliğiyle yoğurduğu armonik bi l inç 
yanında, Dutilleux'nün en dikkat ettiği 
şeylerden biri de eser bölümlerin in 
"tek" sayıda olmasıdır: Onun tek 
sayıda, yedi bölümlü olarak 1 97 1 -76 
arasında, Kussevitski Vakfı'nın siparişi 
üzerine Ju i l liard Kuarteti için 
bestelediği bu Dörtlü'de de aynı 
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özellikler izlenir. i lk  kez Paris'te 
Parrenin Kuarteti tarafından 6 Ocak 
1 977'de yorumlanan "Ainsi la Nuit" 
hakkında besteci şunları anlatıyor: "O 
zamana kadar bir dörtlü için h iç 
yazmamıştım. Benim için yeni olan bu 
türe kendimi alıştırabilmek için ön 
çalışma sayılabilecek küçük parçalar 
bestelemeye başladım. Bunlar, 
aralarında gerçek bir bağ olmayan, 
birbirinden kopuk fragmanlardı. Bu 
etüdlerden yola çıkarak, Dörtlü'nün 
son biçimindeki yedi bölüm arasına 
parantezler koyarak bir bağ 
oluşturmaya çalıştım. Bu parantezler 
çoğu kez kısa, ancak organik rolleri 
açısından çok önemlidir; ayrıca hem 
daha önceki, hem de daha sonrakileri 
anımsatmak için gerekl idir ve herbiri 
de bir işaret noktasıdır". Böylece bu 
küçük yedi parça arasında bağ 
kurularak bir bütün haline getiri len 
eser -Litanies l'den sonraki çok kısa 
ara dışında- hiç ara veri lmeden çal ın ır. 
"Ainsi la Nuit" (Böylece gece) 
başlığından da anlaşılacağı gibi 
Dörtlü'de herşey bir gece 
görünümüne -noktürn havasına
bürünür. Bu da, biraz empresyonist 
bölümler halinde sonuçlanır. Her 
bölümün başlığı da bunu açıkca ortaya 
koyar: 1 .  Nocturne (Noktürn-Gece 
müziği), 2. Miroir d'espace (Zamanın 
aynası), 3 .  Litanies 1 (Litanie=Dini 
müzikte rahip ve koro arasında 
değişkenl ikle söylenen yakarış duası), 
4. Litanies ll, S- Nocturne l l ,  
6. Constellations (Takım yıldızlar), 
7. Temps suspendu (Askıda kalan 
zaman). (Süre 1 8') 

Debussy: Sonat 

Savaş günlerinde, 1 9 1  S yazında 
Debussy Dieppe yakınlarındaki 
Pourvi lle'deydi. 1 9 1 4'ün, Berceuse 
Heroique dışında eser yazmadan 
geçirdiği sıkıntılı günlerini geride 
bırakmış, birdenbire beste yapmaya 
koyulmuştu. Haziran'da aniden karar 
vermiş, solo piyano için " 1 2  Etudes", 
iki piyano için "En blanc et noire" 
(Beyaz ve siyah) i le i ki sonat 
bestelemişti: Sonatların i lki viyolonsel 
ve piyano, ikincisi ise flüt, viyola ve 
arp içindi. Ekim ayında yayıncısı J. 
Durand'a yazdığı mektupta, 
özgürlüğün tadını  çıkardığını ;  Paris'in, 

içinde kimsenin düşünemediği, 
duvarların kulakları olduğu için 
konuşamadığı bir tür hapishane 
olduğunu; burada ise oturup bir çılgın 
gibi, kafasına ne eserse yazdığını, 
perdesiz pencerelerden bir ağaç 
gövdesi gördüğünde kedi gibi 
üzüldüğünü anlatıyordu. Daha önce, 
30 milyon Boches'un (argoda Alman) 
bile Fransız düşüncesini yok 
edemediğini satıriarına eklemiş, ulusal 
Fransız müziğin in özgür ve Alman 
etkisinden uzak olduğunu vurgulamak 
için bu sonatların baskısı çok süslü bir 
kapak iç inde hazırlanmıştı; 1 8. yüzyıl 
yazı stiliyle ve gururla, Debussy'nin 
isminin altında "Musicien français" 
(Fransız müzisyeni) i baresi yer 
alıyordu . . .  Debussy, Durand'ın 
etkisiyle tekrar müziğe, bestelerine 
dönmüştü. Besteci aslında çeşitli 
çalgılar için altı sonat planlamış, 
keman ve piyano için olan 
üçüncüsünü ancak kanserden 
ölmeden önce, son eseri olarak 
1 9 1 7'de tamamlayabilmiş ve bu üç 
sonatını da, 1 90S'te evlendiği ikinci 
eşinden olan kızı Claude-Emma'ya 
ithaf etmişti. 1 2  Ekim 1 9 1  S günü, 
Paris'e dönmeden önce bitirdiği Flüt
Viyola-Arp Sonatı, 9 Mart 1 9 1 7'de 
Societe Musicale l ndependante'daki 
(Bağımsız Müzik Derneği) konserde 
Manouvrier (flüt), Jareski (viyola) ve 
Pierre Jamet (arp) tarafından ilk kez 
yorumlandı. Debussy daha önce 
viyola yerine obuayı tasarlamış, 
sonradan Gregoryen şarkılarını 
anımsatan şekilde kullandığı ve 
"korkunç melankolik" olarak 
tanımladığı viyolaya yer vermiştir. 
Debussy, hayat boyu arkadaşı olan 
Robert Godey'e yazdığı mektupta 
şöyle der: "Gülmek mi, yoksa 
ağlamak mı gerekir bilemiyorum; 
belki de her ikisi !  Ne kadar 
i lerlersem, o kadar daha bu ihtiyatlı 
düzensizlikten dehşete düşüyorum; 
bu da bir işitme blöfünden başka 
birşey değil, ayrıca bu egzantrik 
armoniler sayıca önemsiz olmasına 
karşın sosyete oyunlarına benziyor. 
Duygunun çıplak tenine ulaşıncaya 
kadar ne çok şeyin açıklanmaya, 
atılmaya gereksinimi var!". Bir başka 
mektubunda bestecinin, "Gerçekte 
hem solo, hem de toplulukta yansıyan 
ayrıntılardaki berrak ve acımasız 



mükemmelliğin keskin bir tadla 
duyuluşunu" açıklamaya çalıştığını 
bel i rten müzikolog Edward 
Lockspeiser, Debussy'nin son yazdığı 
h içbir eserin, 1 8. yüzyıl Fransız ahlak 
bilimeisi Vauvenargues' i n  şu güzel 
ibaresiyle bu kadar uygun düşmediğini 
yazıyor: "Derinl ikleri bize açan 
berrakl ı ktır". 
Debussy önceleri "başarısız" olarak 
değindiği bu sonatı, bir keresinde de 
"bir lütufun eseri" şeklinde 
tanımlamıştı. Asl ında konunun işlenişi 
ve yapısı, l irizm ve duygusallığın üç 
çalgın ın tınısının olağanüstü ve ideal 
uyumuyla seçkinleşen eser, bu üç 
sonatın en güzeli, Debussy'nin 
şaheserlerinden biri olarak müzik 
tarih indeki yerini almıştır. "Fiütün 
objektifliği altında, viyolanın tınısı 
sevecen ve kişilikli kalırken, arp bu 
tınısal tabioyu ışıkl ı  damlalarla 
sonsuzluğa taşır" diyen müzikolog 
Siegfried Greis, beseecinin üç bölümle 
bile bir bütünlük yarattığını bel i rtir. 
Pasterale başl ı klı 1 .  Bölümde ağır, tatlı 
gecikmeli (Lento, dolce rubato) bir 
tempoda eseri oluşturan üç bölümün 
ortak atmosferi hemen belirlenir. Flüt 
akıcı şekilde i lk motifi sunar. Asıl 
tonalite olan Fa majöre viyolanın b ir  
kadansıyla, ancak dokuzuncu ölçüde 
ulaş ı l ır. Melodik yapı kısa, çabuk, 
değişken climlelerle yansır ve hemen 
kaybolurken gelecek temaya yer açar. 
Canl ı  ve neşeli (Vif et joyeux) 
temposundaki orta bölme ise i lk inin 
tümüyle değişmiş düzende, hüzünlü 
b ir idil havasında tekrarıdır. Bölüm 
biraz şaşkınl ık ifade eden bir soru gibi 
sona erer . . .  Ağır bir Menüet 
temposundaki (Tempo di Minuetto) 
2. Bölüm Ara Müziği ( lnterlude) 
başlığını taşır. lik bölümden temalar 
çok gelişmiş Menüet formunda 
tekrarlanır. Buradaki melodinin zarif 
ve hoş kısımları, melizmasının -bir 
hamlede vurgulanabilen 5/6 notal ık 
ezgiselliğin- özgürlüğü, armoninin 
cüretkarlığı dikkati çeker; orta 
bölmede flütün süslemeleriyle 
kentrast oluşturur. Barok müzik 
ustalarını, özellikle Couperin'i 
çağrıştıran klasik zarifl ik ve kibarlık 
aşırı işlemeli Fransız müziğin in 
l imitlerini de aşar. 3/4' 1ük Menüet 
temposuyla 2/4' 1ük pasaj ların 
değişkenliği, bazı hızlanmalar arpın 
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oryantal benzeri tınısıyla karakterize 
edil i r. Arp, Menüet temasın ı  çok kısa 
tekrarlar ve bölüm, -havada kalmış 
gibi- üç çalgın ın unison birleşimiyle 
sona erer . . .  Şen, ama ılımlı hızda ve 
kararlı şekilde (AIIegro moderato ma 
risoluto) başlıklı 3. Bölüm Finale, b ir  
fantezi formundadır. Ritmik olarak 
güçlü bu finalde flüt, tıpkı gökyüzüne 
yükselen b ir  kuş gibi belirir; arp ise, 
sıcak b ir  yaz gününün güzelliğin i 
yansıtan neşededir. Daha da h ızlanan, 
b iraz daha çabuk (Un poco piu moso) 
kısımdan sonra finalin melodik teması 
çoksesli armonik yapıyla çakışır; 
tekrar bölmesi ise Fa minörde başlar, 
ancak majöre dönüşerek çılgın, 
Dionisos tarzında bir neşeyi sergiler. 
Bu neşe birinci bölümün belli bel i rsiz, 
nostalj ik biçimde anımsatılmasıyla, 
kısaca kesintiye uğrarken sonatın 
bütünlüğü de vurguianmış olur. 
(Süre 1 7') 

Kavel: I ntroduction ve Al legro 

Ravel üç yı ldır katıldığı ve başarısız 
olduğu Paris Konservatuarı'n ın Roma 
Yarışması'na 1 904'te bu kez 
girmemiş, 1 905'de ise konservaruar 
bu yarışmaya girmesine izin 
vermemiş. bir Akademi üyesi "Bay 
Ravel bizleri herhalde zamana 
uyarnam ış kişiler olarak görüyor, 
ancak bizleri -hiçbir ceza görmeden 
de- ahmak yerine koyamaz" demiş ve 
büyük bir gürültü kopmuştu. Tüm 
gazeteler olayı bir skandal olarak 
n itelemiş, akademi üyesi ünlü yazar 
Romain Rolland enerjik protestolar 
yayınlamıştı. Ravel o günlerde ailesiyle 
birl ikte, Levailois-Perret'de, kardeşi 
Edourd'ın yönettiği fabrikanın yakında 
oturuyordu: Bu kötü olayları, Matin 
gazetesi sahibinin yatıyla Hollanda 
gezisine katı larak unutmaya çalıştı. O 
günlerde Miroirs (Aynalar) adlı beş 
piyano parçasını, piyano için 
Sonatine'i bestelemiş ve kendisine 
ısmarlanan bir parçaya, Introduction 
ve Allegra'ya 1 905 Haziran'ında 
başlamıştı. 
Piyano dış ında arp da imal eden Erard 
firması, Paris Konservatuarı'nın 
1 903'de arp iç in b ir  s ın ıf açması 
nedeniyle, bu çalgın ın yeni geliştiri lmiş 
kromatik olanaklı tekniklerin i  
göstermek amacıyla Ravel'den b i r  

eser yazmasın ı  istemişti. 1 906'da 
tamamlanan ve arpın tüm ince tını 
olanaklarını ortaya koyan ve arptan 
başka flüt, klarnet ve yaylı çalgılar 
dörtlüsü için yazılan Introduction 
(Giriş) ve Allegra bu nedenle Septet 
(Yedil i) olarak da tanın ır. Ancak 
eserde arpa tanınan vi rtüoz üstünlük 
bu yediliyi minyatür bir arp 
konçertosu şekl ine getirmiştir. 
T ernelde melodik ve diatonik olarak -
standart majör, minör gamların 
içinde, yalın dizi sistemiyle- yazılmış 
mükemmel b ir Divertissement olarak 
kabul edilen eser, ilk kez 1 907'de 
Paris'te arpist Micheline Kahn' ın 
katılımıyla seslendiri ldi .  Ravel' in 
Albert Blondel'e ithaf ettiği eser, 
günümüzde arp ve küçük yaylı çalgılar 
orkestrasıyla da yorumlanmaktadır. 
Ravel çok sonra, ünlü arpist Nicanor 
Zabaleta'yı ( 1 907 -93) dinledikten 
sonra bu düzenlemeyi onaylamıştır. 
Giriş ( lntroduction) bölümü 4/4'1ük 
ölçüde, ağır tempodadır ve ilk ikisi 
birbirine bağlı, sonuncusu ise 3/4'1ük 
ölçüde üç temayı içerir. Klarnet ve 
flütün kromatik pasajıyla yavaşça 
duyurduğu hüzünlü i lk temayı yaylı 
çalgılar ikinci temayla cevaplarken, arp 
parlak figürlerle yükselir. Tüm tınısal 
olanakların üfleme ve yaylı çalgılar 
arasında bölüştürüldüğü müzikte, 
viyolonsel temayı sürekli değiştirerek 
sunarken bile, diğer motiflerle olan 
ilişki kontrpuan yönünden korunur ve 
daima büyük yükselmelerle işlenir. 
Bunu izleyen hareketli bölmede ise 
yaylı ve üfleme çalgı ların zarif 
eşliğindeki viyolonsel solosu, daha 
canlı tempoda üçüncü temayı sunar. 
Bu anlatım gelişerek, keman ve 
viyolanın katıl ımıyla tutkulu bir 
doğaçlama gibi Appassionata'ya 
ulaşır . . .  Al legro bölümü ise 3/4'1ük 
ölçüde, neşeli tempoda arpın solasuyla 
girerken flüt ve klarnet, ikinci temanın 
varyantı olan bu temayı sergilerneye 
eşlik eder. Arpın karşı temayı 
duyurması ve bunun fragmanlar 
halinde çalgıdan çalgıya geçmesi ilginç 
anlar yaratır. Tempo hızlanıp, ikinci 
tema yeniden duyurulduktan sonra bir 
doruk noktasına ulaşıldığında arp zarif 
kadansını, üçüncü solasunu ustaca 
sergiler. Eser çok canlı (piu vivo) ve 
güçlü bir Coda ile sona erer. 
(Süre 1 1 ') 
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ORKESTRALAR- ODA MÜZiGi- RESiTALLER ORCHEST R A S - C H AM B E R  M U S I C - R E C I TA LS ' 
SUISSE ROMAN D E  ORKESTRASI 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

(!) N O V A  R T  I S swissairi7 
Kcttkt!rm i(in NOVAJ?TIS SA GL/K. GIDA VE Til/OM ÜJ?ÜNLD?I 

SilNil \'/ VE TICII J?ET A . Ş. ı·e S \YIJSSI\ 1/?'e te[ekkiir ederiz. 
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SANI\ Yi VE TİC!\ /?ET 1\.Ş. and S \f/JSSt\1 1? for sfJOmorinx tbi.r peıfomwnce. 

FABIO LUISI, şef conducror 

KIM KASHKASHIAN, viyola v iola 

Frcmzjosejıb Haydn ( 1 732- 7 809) 
Senfoni No. l ,  Re Majör Sym phony No. 1 i n  D Major 

Pre.rto 

A 11da111e 

Fi11ale. Pre.rto 

Be/ct Bartok ( 1 88 1 - 7  94 5 )  

Yiyola Konçertosu Yiola Concerro 
i\1 nderalli ( ctllaca) 

A dagio religio.ro-A llegretto 

A l/egı·o ı;iı;ace 

Ara l nr crm iss ion 

A rtbm" Honegger ( 1 892- 1 9 5 5 )  

Senfoni No.3 "Litürj ik" Symphony N o . 3  "Liturg ical " 
A llegro 111arcato. Die.r lrtte 

A dagiv. De fJrojimdis damaı•i 

A ndan/e (1)11 1110/0. Do11a nobi.r pacem 

2.7. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Araüirk Culrural Cen r re , Grancl Hal l ,  7 .00 pm 

FABIO LUISI 

• 1 959'da Cenova'da doğan Fabio 
Luisi, müziğe piyano i le başladı ve 
Paris'te Aldo Ciccolini'nin öğrencisi 
oldu. Daha sonra orkestra şefliği 
kurslarına katı ldı ve Mi lan Horvat'in 
rehberliğinde üstün başarı sertifikası 
aldı. 1 984- 1 987 yılları arasında Graz 
Operası'nda şeflik  yaptığı sı rada, 
piyanist ve eşlikçi olarak birçok radyo 
kaydına katı ldı . 
Uluslararası kariyerine Münih'te 
Bavyera Devlet Opera's ında başladı 
ve 1 988 yıl ından itibaren de Viyana, 
Münih, Berl in, Hamburg, Stuttgart, 
Napoli, Cenova ve Floransa'n ın çeşitli 
operalarında, Paris Basti l le 
Operası'nda ve Bregenz Festivali'nde 
operalar yönetti. Sürekli olarak da 
Viyana Devlet Operası'na davet 
edilmektedir. 
Fabio Luisi, ayrıca senfonik müzik 
alanında da üne sahiptir. 1 993 yı l ında 
yönettiği Mahler' i n  8. Senfoni'si 
Avusturya Televizyonu tarafından 
fi lme kaydedildi .  Aynı yıl Münih'teki 
Königsplatz'da yönettiği Carmina 
Burana 20.000 kişi tarafından izlendi. 
Fabio Luisi düzenl i olarak Berl in 
Staatskapelle, Düsseldorf Senfon i 
Orkestrası, Floransa Maggio Musicale 
Orkestrası, Leipzig Gewandhaus 
Orkestrası, Münih Filarmoni 
Orkestrası, Paris Orkestrası, Salzburg 
Mozarteum Orkestrası, Slovak 
Filarmoni Orkestrası, Stockholm 
Kral iyet Filarmoni Orkestrası, Tokyo 
Filarmoni Orkestrası ve Viyana 



Senfoni Orkestrası konserlerini 
konuk şef olarak yönetmektedir. 
Fabio Luisi, aynı zamanda Viyana 
T onkünstlerorchester' in sanat 
yönetmenliğini ( 1 995-2000), Leipzig 
MDR Orkestrası'n ın birinci şefliğini 
( 1 996- 1 999; 200 l 'e kadar uzatı labilir) 
ve Suisse Romande Orkestrası'nın 
sanat ve müzik direktörlüğünü ( 1 997-
2002) de sürdürmektedir. Fabio 
Luisi'nin yaptığı kayıtlar arasında Edita 
Gruberova i le Beli ini 'nin Puritani 
operası, Thomas Hampson i le opera 
aryalarının yanısıra Suisse Romande 
Orkestrası ve Leipzig MDR 
Orkestrası'yla çeşitli kayıt projeleri 
bulunuyor. 

• Born in  1959  in Genoa, Italy, Fabio 
Luisi fırst studied the piano, notably i n  
Paris with Aldo Ciccol ini .  H e  then 
undertook courses in  conducring, 
obtaining a cercifıcate with disrincrion 
under M ilan Horvat's guidance. From 
1 984 to 1 987,  he was conductor at the 
Graz Opera, during which period he 
made several radio  recordings as pianist 
and accompanist. His i nternational 
carrier starteel at the Baverian State 
Opera in Munich.  From 1 988 on he 
was engaged by the opera houses in 
Vienna, Munich, Berl in ,  Hamburg, 
Stuttgart, Naples, Genoa and Florence, 
the Opera Basrille in Paris and the 
Bregenz Festival. He i s  regularly 
invited by the Vienna State Opera. 
Fabio Luisi has established a fırın 
repurarion in conducting the 
symphonic repertoire. In 1 993 his  
inrerpretation of Mahler's 8th 
Symphony was fı lmed by the Ausrrian 
Television Corporation. The same year 
he conducted Carmina Burana on the 
Königsplatz in  Munich, for an audience 
of more than 20.000 people. He is  a 
regular guest of Berli n  Staarskapelle, 
Düsseldorf Symphony ürehes cra, 
Ürehescra del Maggio Musicale i n  
Florence, Gewandhaus ürehescra of 
Leipzig, Munich Philharmonic 
Orchestra, Ürehestre de Paris, Salzburg 
Mozarteum Orchestra, Slovac 
Philharmonic Orchestra, The Royal 
Philharmonic ürehescra of Stockholm, 
Tokyo Philharmonic ürehescra and 
Vienna Symphony Orchestra. 
Fabio Luisi is the artistic director of the 
Tonkünstlerorchesrer in Vienna, the 
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principal chief conductor of the MDR 
Ürehescra of Leipzig and the arrisric 
and music director of the Ürehestre de 
la Suisse Romande. His record ings 
include I Purirani of Bel i in i  w ith Edi ra 
Gruberova and opera arias wirh Thomas 
Hampson and several recording 
projeers are planned wirh Ürehestre de 
la Suisse Romande and rhe MDR 
Ürehescra of Le i pzig. 

K I M  KAS H KASHIAN 

• Detroit, Michigan'da doğan Ermeni 
asıl l ı viyolacı Kim Kashkashian, 
Walter Trampler ve Karen Tuttler i le 
öğrenim gördüğü Peabody Müzik 
Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 
Münih ve Lionel T ertis Viyola 
Yarışmaları'nda birincil ik ödülleri 
kazandı. Üstün yeteneklerinden dolayı 
National Endowment for the Arts'ın 
Solo Resital Programı'ndan ve Martha 
Baird Rockfeller Müzik Fonu'ndan 
burs aldı. Kim Kashkashian, New 
York, Berlin, Viyana, Londra, Münih 
ve Tokyo'da önde gelen orkestralarla 
konserler; Metropolitan Müzesi'nde 
ve New York 92. Cadde'deki Y'de, 
aynı zamanda Amsterdam, Zürih, 
Paris, Boston, San Francisco, Los 
Angeles ve Washington'da resitaller 
verdi. 
Sanatçı, Alvin Brehm, Barbara Kolb, 
John Harbison, Giya Kancheli, György 
Kurtag, Sofıa Gubaidulina, Krzysztof 
Penderecki ve Alfred Schnittke gibi 
çağdaş müzisyenlerle sıkı bir işbirliği 
içindedir. Oda müziğine de çok önem 
veren Kim Kashkashian birçok kez 
Marlboro Müzik Festivali'ne katı ldı, 
ayrıca Beaux Arts Üçlüsü, Tokyo, 
Guarneri ve Emerson yaylı çalgılar 
dörtlülerinin konserlerinde çaldı. 
Sanatçının yaptığı birçok kayıt 
arasında Hindemith'in viyola 
sonatiarın ı  kapsayan bir i ki l i  CD ve 
klavsende Keith Jarrett' in eşlik ettiği 
Bach sonatı, Robert Schumann ve 
György Kurtig'ın  viyola, klarnet ve 
piyano için oda müziği eserleri 
sayılabil ir. 
1 989- 1 996 yılları arasında Freiburg 
Yüksek Müzik Okulu'nda viyola 
profesörü olarak görev yapan Kim 
Kashkashian halen Berlin'deki Hanns
Eisler Müzik Yüksek Okulu'nda viyola 
profesörüdür. 

• Born in  Derroir ,  Michigan , violisr 
Kim Kashkashian graduared from rhe 
Peabody Conservatory of Music, where 
she srudied wirh W alter Trampler and 
Karen Turtler. She was honored wirh 
the top prizes in borh che Mun ich and 
Lionel Tenis  Viola Comperir ions. In 
furrher recognir ion of her ralents, she 
received granrs from the National 
Endowmenr for the Ares Solo Reciral 
Program and The Martha Baird 
Rockfeller Fund for Music. She has 
appeared as soloisr wirh major 
orchesrras in New York, Berl in ,  
Vienna, London, Munich and Tokyo 
and in reci ral ar the Metropoliran 
Museum and the 92rh Street "Y" in  
New York, as well a s  major hal is in  
Amsrerclam, Zurich, Paris, Boston, 
San Francisco, Los Angeles and 
Washington. 
She works exrensively wirh 
contemporary composers, i nciuel ing 
Al vi n Brehm,  Barbara Kol b, John 
Harbison, Giya Kanchel i ,  György 
Kurnig, Sofıa Gubaidulina, Krzysztof 
Fendereeki and Alfred Schni rrke. An 
avid chamber musician, she has been a 
frequent part icipant ar rhe Marlboro 
Music Festivali and has performed as 
guesr artise wirh the Beaux Ares Trio 
and rhe Tokyo, Guarneri and Emerson 
String Quarrers. Her many recordings 
i nclude a double d ise ser of the 
complere sonaras for viola by 
Hindemith, a Bach sonara wirh Keirh 
Jarrerr ar the harpsichord, a 
programme of chamber music for 
viola, dariner and piano by Schumann 
and György Kumig.  
Kim Kashkashian held the posir ion of 
viola professor ar the Freiburg 



Hochschule für Musik from 1 989 ro 
1 996 and is now a professor of vi ola ar 
rhe Hanns-Eisler Musikhochschule in  
Berl i n .  

SUISSE ROMANDE 
O RKESTRASI 

ORCHEST R E  DE LA 
SUISSE ROMAN D E  

• 1 9 1 8  yıl ında Ernest Ansermet 
tarafından kurulan Suisse Romande 
Orkestrası (OSR), kısa sürede 
kültürün, estetiğin ve müzikal 
beğeninin tanıtılmasında önemli rol 
üstlendi. Orkestra, kurucusunun 
azmi, zekası ve yetenekleri, zaman 
içinde sanatseverler, yerel yönetim 
kuruluşları ve girişimcilerin desteğiyle 
bugün dünyadaki en iyi senfonik 
topluluklarından biri olma statüsüne 
kavuştu. 
Merkezi Cenevre'de olan bölgesel b ir  
orkestra olarak kurulan OSR, önce 
yerel radyo yayınları (kanserleri 
radyodan düzenli olarak i lk kez 
yayınlananlar arasındaydı), plak 
kayıtları ve 1 945'ten sonra da lsviçre 
dışına gerçekleştirilen turnelerle adını 
kısa sürede duyurdu. Ansermet, o 
dönemin büyük bestecileriyle, b irçok 
eserin i  OSR'ye adayan Debussy. 
Ravel, Honegger, Stravinski, 
Prokofıev, Bartok, Martinu, Britten ve 
Martin gib i  bestecilerin müziğiyle 
lsviçreli din leyicilerin tanışmasını 
sağladı .  
Ansermet'den sonra orkestrayı 
yöneten şefler Paul Klecki, Wolfgang 
Sawallisch, Horst Stein, Armin Jordan 
ve Fabio Luisi, kendilerine miras kalan 
repertuarı genişletmek ve 
enstrümanları zenginleştirrnek 
yolundaki üstün çabalarıyla tanındı lar. 
OSR böylece Mahler, Haendel ve 
Hol liger'de olduğu kadar Debussy'de 
de mükemmelliği yakaladı. Yıllar 
içinde birçok şef "OSR tınısı"ndan 
etkilenerek orkestrayı yönetmek 
istedi .  OSR'nın etkinl ikleri çok yönlü 
olarak sürmektedir: Cenevre'de 
Yictoria Hall' da çalan orkestra yaz 
mevsiminde de açıkhava konserleri 
vermekte, Grand Theatre'ın 
düzenlediği bütün opera 
gösterilerinde çalmakta, Cenevre 
Uluslararası Müzik Yarışması ve 
konservatuarla da ortak çalışmalar 

1 3 5 

yapmaktadır. Ayrıca, genç 
müzisyenlerin eğitimi için yerel 
okullardaki konserlerin yanısıra OSR 
Dostları Cenevre Birliği, Birleşmiş 
Mil letler ve çeşitli hayır kurumları için 
de konserler vermekte, turnelere 
çıkmaktadır. Orkestra elemanları 
ayrıca oda müziği konserleri vermek 
için kendi aralarında küçük gruplar da 
oluşturmaktadır. lsviçre müzik 
yaşamının en önemli öğelerinden biri 
olarak lsviçre Federasyonu'nun 700. 
yıl kutlamalarında lsviçre Hükümeti 
tarafından kültür elçisi olarak 
görevlendiri len orkestra 1 999'da 
"Fete de Yignerons"da (Bağcılar 
şenliği) Fabio Luisi yönetiminde 
konserler verecektir. 
Radyo ve televizyon programları ve 
kaydettiği CD'Ierle başarılarını 
sürdüren Suisse Romande Orkestrası 
şefliğine 1 997 yıl ında Fabio Luisi 
atanmıştır. 

• Founded in  1 9 1 8  by Ernesr 
Ansermer, ürehestre de la Suisse 
Romande (OSR) rapidly estab l ished 
i rself  as one of rhe best symphonic 
ensembles i n  the world. From irs 
beg inn ings as a regional orchestra based 
in Geneva, rhe OSR q uickly made a 
name for i rsel f, through local 
broadcasts (i ts concerrs were among the 
first to be regularly broadcast), 
record i n gs and, as of 1 94 5, concerrs 
rours outside Swi rzerland. Ansermet 
introduced the music of many of the 
great m usicians of the t i me such as 
Debussy, Ravel, Honegger, Srrav insky, 
Prokofiev, Barrok, Marrinu ,  Sri rten 
and Mart in ,  ro Suisse audiences, several 
of whose works were dedicated to the 
OSR .  
Succeedi ng Ansermet, were Pau l 
Klecki ,  Wolfgang Sawall isch, Horst 
Stein,  Arm i n  Jordan and Fabio Luisi .  
Each enlarged the repertoire and enrich 
the capabi l iry of OSR to play Debussy, 
as well as in Mahler, Handel and 
Holl iger. The ··osR sound" has 
arrracted many conductors over the 
years, who have expressed a wish to 
conduct it. In Geneva, OSR performs at 
rhe Yictoria Hall, and outdoors duri ng 
rhe summer serenade concerrs. l t  
appears i n  rhe pir of  rhe Grand Thearre, 
in all opera performances and works 
wirh the Geneva Inrernarional Music 

Comperition and rhe Conservatory. Ir 
conrributes to the educarion of young 
m usicians by organiz ing concerts i n  
local schools and performs for the 
Geneva Associarion of Friends of the 
OSR ,  rhe Un i ted Nations and for 
chariry organizations and tours i n  the 
counrry and abtoad. The members of 
the orchesrra frequenrly g ive chamber 
music concerts. As a p i llar of Swiss 
m usical l ife, OSR was selected by rhe 
federal governmenr as i ts cultural 
arnbassadar dı.ir ing rhe festivir ies which 
marked rhe 700rh anniversary of the 
Swiss Canfederation in 1 99 1 .  OSR w i l l  
a r  the "Fere de Vignerons 1 999" under 
the d i rectian of Fabio Luis i .  
In  1 997 Fabio Luis i  was appoinred as 
Arrisric Director of OSR which 
cont inues ro flourish w i th i ts many 
radio and telev is ion appearances and 
recordi ngs. 

Haydn: Senfoni  No. l 

Hakkıyla "Senfoninin Babası" ünvanını 
kazanan Franz Joseph Haydn'ın sayısı 
1 2S'i bulan, ama ancak 1 04'ünün 
gerçekliği saptanan senfoni leri üç 
bölüme ayrılır: I lk  bölümde yer alan 
eserlerini 1 773'e kadar Kont 
Esterhazy'nin hizmetinde, kısıtlı bir 
orkestra için besteledikleri oluşturur. 
Ancak Haydn bu SO kadar senfoninin 
birincisini, Re Majör Senfoni'yi 
1 759'da, bu göreve gelmeden iki yı l 
önce, Kont Morzin' in 
Çekoslovakya' da Pi lsen yakınlarındaki 
Lukavee'teki sarayında bestelemiştir. 
Kontun yanında Kapellmeister (Müzik 
Direktörü) ve Kammercompositeur 
(Ciddi Besteci) olarak 200 Florin 
yı l l ıkla çalışan 27 yaşındaki Haydn 
henüz evli de deği ldi; görevi, av 
partilerinde ve bahçe eğlencelerinde 
çalınacak Divertimento'ları, Quadri 
olarak adlandırdığı dörtlülerini , 
Feldpartie ya da Feldharmonie adı 
veri len üfleme çalgılar için besteleri 
yazmaktı. Bu arada sade ve basit bir 
Divertimento yapısındaki i lk 
senfonisini yazdı; ona göre S infonia 
terimi değiştiri l ip Senfoni diye 
adlandırılabi l irdi .  Hayd' ın bu eserinde 
bi le sağlam bir armoni ve melodi 
zenginliği yarattı. Keyifli bir hava, canl ı  
b ir  ortam oluşturan çok hız l ı  (Presto) 
i ki bölüm arasındaki ağırca (Andante) 



bölümle zevkli bir kentrast oluşturan 
senfoni, Kent Morzin ve davetlilerin i  
de  herhalde memnun etmişti. 
Iki obua, iki korno ve yayl ı ları 
kapsayan, ayrıca istenirse bas 
(Continue) partisine fagot ve klavsen 
de eklenebilen senfonin in çok hızlı 
(Presto) tempodaki 1 .  Bölümü o 
zamanın s i l indir (Walze) adı verilen 
Mannheim sti l in in cesur 
kreşendosuyla başlar. Temaların 
adeta müsrifçe çokluğuyla dikkat 
çeken bu bölümde, gelişim de 
kararsız gibid ir. Ancak bu karışım 
maceracı Presto'yu ilginç yapar . . .  Sol 
majör tondaki 2. Bölüm ağırca 
(Andante) tempodadır. Melodilerin in 
içtenliği ve b ir  saray dansı zarifl iğiyle 
seçkinleşir . . .  3/8' 1 ik  ölçüdeki 3. Bölüm 
fınal ise yine çok hızlı (Presto) 
tempoda candan, açık yürekli havada, 
ancak biraz eski stildedir. (Süre 9') 
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değerlendirdim. Konçerto oldukça 
virtüoz stilde; bu nedenle bazı yerleri 
çalmak kolay olmayacak, hatta olanak 
dışı gibi . . .  " Ancak Bartok viyola 
konçertosunun son 1 7  ölçüsünü de 
tamamlayamadı .  26 Eylüldeki 
ölümünden sonra, öğrencisi ve 
arkadaşı Tibor Serly karışık el yazıs ın ı  
çözerek tamamladı, her iki eseri de 
çal ınabi l ir hale getirdi. Bu da oldukça 

Bartok: Viyola Konçertosu 
f---------------------i güç gerçekleşti. Çünkü Bartok eline 

1 940 yı l ında ü lkesi Macaristan'ı geçen her kağıda, hatta başka eserlerin 
terkederek Amerika'ya yerleşen de yazılı olduğu sayfalara bu taslakları 
Bartok, 1 943'te sağlığın ın  çok yazmış, üstelik numaralamamıştı bi le; 
bozulmasına karşın konserlerini ve gel işimi de orj inallerin in  üstünde 
bestelerneyi sürdürmüştü. Ancak bu işaretlemiş, hangi ölçünün diğerini 
yeni ü lkede tanınması çok güç oldu. izleyeceğini  beli rtmemişti. Bu zor 
Ünlü sanatçıların onu desteklemesine bilmecenin çözümü de aylar sürecekti. 
karşın parasızl ı k  çekiyordu. Kemancı Başka uzmanların, belki yılarak yarım 
Yehudi Menuhin' in siparişi üzerine bırakabiieceği bu konçertonun, Serly 
solo keman için sonatı besteledikten tarafından tamamlanmasın ı  bazı 
sonra viyolacı Will iam Primrose'un yazarlar, otantik Bartok olarak kabul 
isteği üzerine viyola konçertosunu edi lemeyeceğin i  öne sürerler. Bu sav 
yazmaya başladı .  Bir yandan da ancak, tam Bartok sti l inde yazılmış 
üçüncü piyano konçertosu üzerinde orkestrasyon için söylenebilir; ama 
çalışıyordu. 1 945 Ağustos ayı eserin tümü yalnızca tek bir çözümle 
sonlarında viyola konçertosunun gerçekleşebilecekti: O da 
taslaklarını tamamlamış ve o günlerde Serly'ninkiydi . . .  Eserin ilk yorumu da 
Primrose'a yazdığı mektupla bunu 4 yıl sonra, 2 Aralık 1 949'da yapılabildi: 
bi ldirmiş; sadece, mekanik bir işlem Viyolacı Wi ll iam Primrose, kendi 
olan partisyanun yazımın ın s iparişini Macar as ı l l ı  şef Antal Dorati 
gerektiğini, bunu da beş-altı haftada- yönetimindeki Minneapolis Senfoni 
eğer bir aksil ik çıkmazsa- Orkestrası eşliğinde çaldı. 
bit irebileceğini duyurmuştu. Bartok Üç bölümü ara vermeden 
konçertosu hakkında şunları da seslendiri len ve orkestranın kısıtlı 
belirtiyordu.; "Konçertonun kullanımı ile dikkati çeken konçerto 
bestelenmesi sırasında i lginç büyük bir berraklık içinde soliste güç 
problemlerle karşı laştım. görevler yükler. 1 .  Bölüm orta h ızda 
Orkestrasyonu keman (Moderato) tempoda ve sonat 
konçertosundan bile daha şeffaf formundadır. Bu en uzun bölümde iki 
olacak. Ayrıca sizin çalgınızın koyu, asıl temadan başka yardımcı olarak 
erkeksi t ınıs ı ,  eserin karakterini  bel i ren ik i  tema daha yer al ır. Ana 
etkiledi. En tiz ses olarak La'yı tema, önce solist tarafından -
kullandım, fakat pes sesleri daha çok orkestranın zayıf eşliğinde- duyurulan 

ve basit bir ritmik yapıda başlayıp 
sonra çok kez değişimlerle geri l imi 
sağlayan temadı r. Dikkat çekmeyen 
iki yan temadan sonra giderek 
pesleşen kromatik yapıdaki, 
senkoplada dikkat çeken ve yine 
solistin sunduğu ikinci tema ise ilk 
temadan kaynaklanır. Gelişim ise 
viyolanın tri l in i  izleyen kadanstan 
sonra sergileni r  . . .  2. Bölüm 
Bartok'un "ağlar gibi" çalınmasını 
istediği ağır ve dinsel (Adagio 
religioso) havadadır. Eşl ikl i bir 
kadansa benzeyen konuşur gibi 
(parlando) bir pasaj la ve fagot 
solasuyla -üçüncü piyano 
konçertosundakine benzer biçimde
bu bölüme geçilir. Bölüm huzurlu, 
sakin bir ış ı ltıyla seçkinleşen tema ile 
başlar; sonra da temanın önce 
özgürce varyasyonları, sonra 
kısaltı lmış tekran i le gel iş ir . Sürdinl i  
akorlar üzerine duyulan ve 
"Bartok'un gece müziği" olarak 
tanımlanan koral benzeri ezgiler 
arasında kısa ve daha canlı bir orta 
bölme de yeral ır. Sona doğru metal 
üfleme çalgı ların fügünü, i lk  bölümden 
episodlarla -yaylıçalgıların ölçülü 
akorları eşliğinde- cevaplayan viyola 
yine kısa bir pasajla fınale geçişi 
sağlar . . .  Kısa 3. Bölüm neşeli ve canlı 
(AIIegro vivace) tempoda, bir Rondo 
benzeridir. ABAC-BACA formuyla ve 
sürekli devinim (perpetuum mobile) 
karakteriyle önceki bölümlerin aşır ı  
ciddiyetini azaltarak Macar halk 
danslarını -özell ikle orta bölmede 
baslarda duyurulan tulum (gayda) 
çalgısını- anımsatarken soliste tüm 
ustalığını gösterme fırsatını da sağlar. 
(Süre 22') 

Honegger: Senfoni No.3 

1 955 yı l ında Paris'te ölen Arthur 
Honegger beş senfoni bestelemiştir. 
1 930'da ilk senfonisini , 1 94 1 'de 
ikincisini -sondaki trompet katı l ımı 
dışında- yaln ızca yaylı çalgılar için 
yazan Honegger, savaş yı l larında 
Fransız yeraltı d irenişçileriyle birl ikte 
Alman işgal ine karşı gelmişti. Savaştan 
sonra da insanl ık, mistizm, dinsel ve 
merhamet duyguları içeren eseriere 
yönelmiş ve sonraki senfoni lerinde bu 
konuları işlemiştir . . .  "Benim tüm 
arzum ve gayretim, büyük insan 



topluluklarının anlayabileceği ancak 
bayalığa kaçmayan eserler yazmak ve 
böylece gerçek müzikseverleri 
memnun edebilmek konusunda id i" 
diyen Honegger. senfoniyi roman 
türüyle karşılaştırmayı severdi; bu 
nedenle de çeşitli temaları romandaki 
kişiler gibi ele alır, bunlardan bazıları 
sempati uyandırı r, bazıları rahatsız 
edici olurdu; üstelik bunlar birleşir, 
yani birbirini sever, ya da güzel ve 
çirkin arasında ölümüne savaşlar 
gerçekleşirdi. Böylece hem bir 
insanın, hem de insanlığın kaderi bu 
keskin kontrastiarda belirirdi . . .  
Honegger'in 1 945-46 yıllarında yazdığı 
ve ilk kez 1 7  Ağustos 1 946' da 
Zürih'te seslendiri len 3. Senfoni's ini 
yöneten ünlü şef Charles Münch, 
bestecinin Litürjik (Dinsel) adını 
verdiği ve kendisine ithaf ettiği eseri 
şöyle tanımlıyor: "Senfonide insanlığın 
Tanrı karşısındaki sorgulaması 
canlandırı l ır ve buna karşı insanın 
başkaidırışı ve sonunda O'nun yüksek 
isteğine boyun eğişi yansıtılır". 
Eserinin üç bölümüne tempolardan 
başka Latince dini başlıklar da veren 
Honegger, senfonisi hakkında şu 
açıklamayı yapmış: "Senfonimde üç 
aktörlü bir dram sergi lenir: Felaket, 
Mutluluk, insan . . .  Bu sonsuz b ir  
problemdir". Litürjik Senfoni üç 
bölümlüdür. Ayrı ayrı beli rterek ve 
hızlı (AIIegro marcato) tempodaki 1 .  
Bölüm büyük bir iç karışıklığı, 
huzursuzluğu sergiler. Ancak temalar 
çok sade ve belirgin, ritm ise etkili ve 
serttir. Burada kaos ve vahşet 
tarafından mahvolmasına karşın yine 
de körmüşcesine darbe vurulan 
dünya konu al ınır. Birinci bölümün 
"Dies l rae" adı verilen dini başlığı ise 
ilahilerdeki "Hüküm Günü" olarak 
kullanılmıştır . . .  2. Bölüm ağır 
(Adagio) tempoda ve 3/4' 1ük 
ölçüdedir; en derin ruhsal gereksinimi 
bel i rten, Latince "De profundis 
clamavi" başlığıyla vurgulanır. Tüm 
korku ve düş kırıklığıyla bitik insanın 
yine de kalbinde yer alan ümidi 
belirleyen bölümdeki derin hüzün, 
zaman zaman Bach'ı anımsatır . . .  
3 .  Bölüm ise ağırca (Andante) 
tempodadır; dünyanın vurdum 
duymazlığına karşı bir savaş yürütülür. 
Iç huzur için tek bir kreşendo ile 
yükselen tema tüm bölümü kaplar. 
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Buruk marş ritmi tüm çalgı 
gruplarında yansırken, bundan 
kaynaklanan bir korno motifı bu çıkışı 
destekler. Buna karşı l ık veren 
kemanların ışı ltı l ı armonisiyle doruğa 
ulaşı l ır. Tüm orkestranın var gücüyle 
katıldığı bu fortissimo çığlık zamanla 
yumuşar, yaylı çalgıların zarif 
Adagio'suyla derin b ir  iç dünya bel i rir. 
Sonsuz bir huzur, flütlerin parlak 
yükselişiyle rahatlar. Haendel'in ağır 
bölümlerini anımsatan bölüm yaylı 
çalgıların dalgalanan eşliği desteğinde 
sona ererken, soylu iç  barışı 
simgeleyen bölüm başl ığı "Dona nobis 
pacem" çağrısıyla çözüm 
bulunmuştur. (Süre 30') 
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FABIO LUISI, şef conducror 

IDIL BIRET, piyano piano 

Maurice Ravel ( 7 87 5 - 1 93 7) 

Piyano Konçertosu, Sol Majör Piano Concerro i n G Major 
A 1/egraırıente-A ndan te-Tempo 1 

Adagio as.rai 

Pres to 

Ara Incermission 

Hector Berlioz ( 1 803 - 1 869) 

Fantastik Senfoni, Op. l 4  Symphonie Fancasrique, Op. l 4  
• Reveries, Passions (Hayaller, Tutkular): Largo-Af!egro agitato e appassionato cmai 

• U n  Bal / Valse (Balo 1 Vals): A llegro non troppo 
• Scene aux champs (Kır sahnesi): A dagio 

• Marche au suppl ice ( Darağacına yürüyüş): A f!egretto non troppo 
• Songe d 'une n u  i r  du sabbar (Sabat gecesi rüyası): Larghetto-Af!egro-Ronde c/11 sabbat 

FABIO LUISI  

• 1 959'da Cenova'da doğan Fabio 
Luisi, müziğe piyano ile başladı ve 
Paris'te Aldo Ciccol ini 'nin öğrencisi 
oldu. Daha sonra orkestra şefliği 
kurslarına katı ldı ve Milan Horvat'in 
rehberliğinde üstün başarı sertifikası 
aldı. 1 984- 1 987 yılları arasında Graz 
Operası'nda şefl ik yaptığı sırada, 
piyanist ve eşlikçi olarak b irçok radyo 
kaydına katı ldı . 
Uluslararası kariyerine Münih'te 
Bavyera Devlet Opera'sında başladı 
ve 1 988 yılından itibaren de Viyana, 
Münih, Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
Napoli, Cenova ve Floransa'nın çeşitli 
operalarında, Paris Basti lle 
Operası'nda ve Bregenz Festivali 'nde 
operalar yönetti. Sürekli olarak da 
Viyana Devlet Operası'na davet 
edilmektedi r. 
Fabio Luisi, ayrıca senfonik müzik 
alanında da üne sahiptir. 1 993 yıl ında 
yönettiği Mahler'in 8. Senfoni'si 
Avusturya Televizyon u tarafından 
filme kaydedildi .  Aynı yıl Münih'teki 
Königsplatz'da yönettiği Carmina 
Burana 20.000 kişi tarafından izlendi . 
Fabio Luisi düzenli olarak Berlin 
Staatskapelle, Düsseldorf Senfon i 
Orkestrası, Floransa Maggio Musicale 
Orkestrası, Leipzig Gewandhaus 
Orkestrası, Münih Filarmoni 
Orkestrası, Paris Orkestrası, Salzburg 
Mozarteum Orkestrası, Slovak 
Filarmoni Orkestrası, Stockholm 
Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Tokyo 

------------------------------------------------------�---
3.7. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 

Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hal l ,  7 .00 pm 



Filarmoni Orkestrası ve Viyana 
Senfoni Orkestrası konserlerini 
konuk şef olarak yönetmektedir. 
Fabio Luisi, aynı zamanda Viyana 
T onkünstlerorchester'in sanat 
yönetmenliğin i  ( 1 995-2000), Leipzig 
MDR Orkestrası'nın birinci şefliğini 
( 1 996- 1 999; 200 1 'e kadar uzatı labilir) 
ve Suisse Romande Orkestrası'nın 
sanat ve müzik direktörlüğünü ( 1 997-
2002) de sürdürmektedi r. Fabio 
Luisi'nin yaptığı kayıtlar arasında Edita 
Gruberova ile Beli in i 'n in Puritani 
operası, Thomas Hampson ile opera 
aryalarının yanısıra Suisse Romande 
Orkestrası ve Leipzig MDR 
Orkestrası i le çeşitli kayıt projeleri 
bulunuyor. 

• Born in  1 959 in Genoa, l taly, Fabio 
Luisi fırst studied the piano, norably in 
Paris with Aldo Ciccol in i .  He then 
undenook courses in conducring, 
obra in ing a certifıcate wirh d isrinction 
under Mi lan Horvat's gu idance. From 
I 984 to I 987, he was conductor ar the 
Graz Opera, during which period he 
made several radio record ings as pianist 
and accompanist. His  international 
carrier sraned at the Baverian Srate 
Opera in Munich. From I 988 on he 
was engaged by the opera houses i n  
Vienna, Munich, Berl in ,  Hamburg, 
Sturrgart, Naples, Genoa and Florence, 
the Opera Basri l le in Paris and the 
Bregenz Festival. He is regularly 
i nvired by the Vienna State Opera. 
Fabio Luisi has established a fırm 
reputation in conducting the 
symphonic reperroire. In 1 993 his 
inrerpretation of Mahler's 8th 
Symphony was fılmed by the Ausrrian 
Television Corporation. The same year 
he conducted Carmi na Burana on the 
Königsplatz in Munich, for an audience 
of more rhan 20.000 people. He is a 
regular guesr of Berl in  Staarskapelle, 
Düsseldorf Symphony Orchesrra, 
Ürehescra del Maggio Musicale in  
Florence, Gewandhaus ürehescra of 
Leipzig, Munich Philharmonic  
Orchesrra, ürehestre de  Paris, Salzburg 
Mozaneum Orchesrra, Slovac 
Philharmonic  Orchesrra, The Royal 
Philharmonic ürehescra of Stockholm, 
Tokyo Phi lharmonic ürehescra and 
Vienna Symphony Orchesrra. 
Fabio Luisi is  the anisric director of the 
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Tonkünsrlerorchesrer in Vienna, the 
principal chief conducror of the MDR 
ürehescra of  Leipzig and the arrisric 
and music d i rector of the ürehestre de 
la Suisse Romande. His recordi ngs 
i neJude I Puritani of Bel i i n i  w i th E d i  ta 
Gruberova and opera arias w i rh Thomas 
Hampson and several recording 
projeers are planned wi rh Ürehestre de 
la Su isse Romande and the MDR 
ürehescra of  Le i pzig. 

ID IL  BIRET 

• lik piyano derslerini Mithat 
Fenmen'den alan ld i l  Biret yedi 
yaşında,TBMM'nin çıkardığı özel 
yasayla Fransa'ya gönderildi. Nadia 
Boulanger'nin gözetiminde Paris 
Konservatuarı'nın piyano, eşlikçi l ik ve 
oda müziği bölümlerini b irinei l ikle 
bitirdi. 
Beş kıtada verdiği sayısız 
konserlerinde Boston Senfoni, 
Leningrad Filarmoni, Leipzig 
Gewandhaus, Dresden Staatskapelle, 
Sidney Senfon i, Tokyo Filarmoni gibi 
orkestralarla Boult, Kempe, 
Keilberth, Sargent, Monteux, 
Leinsdorf, Scherchen, Rozdestvenski, 
Mackerras gibi ünlü şefierin 
yönetiminde çaldı .  Montreal, Royan, 
Atina, Berl in, Ruhr dahil b irçok 
uluslararası festivale katı ldı . 1 .  Istanbul 
Festivali'nde Yehudi Menuhin ile 
Beethoven'in Sonatlarını, 1 986 
Montpel l ier Festival i'nde, Liszt'in 
piyanoya uyarladığı Beethoven'in 
senfonilerinin tamamını dünyada i lk 
kez olarak dört konserde seslendirdi. 

Kraliçe Elizabeth (Belçika), Van 
Cliburn (ABD), Busoni ( ltalya) ve 
Liszt (Almanya) gibi birçok 
uluslararası piyano yarışmasında jüri 
üyeliği yapan sanatçının aldığı ödüller 
arasında Lil i Boulanger (Boston), 
Harriet/Dinu Lipatti (Londra), 
Polonya Hükümetinin Kültür Liyakat 
Madalyası ve Fransız Hükümetinin 
"Cheval ier de I'Ordre National de 
Merite" nişanı bulunmaktadır. ldi l  
Biret 1 973 yıl ından beri Devlet 
Sanatçısı'dır. 
ldi l Biret'in bu güne kadar doldurduğu 
plakların sayısı 60'ı aşmaktadır. Bunlar 
arasında, kayıt tarihinde i lk kez tüm 
bir proje olarak seslendirilen 
Beethoven/Liszt Senfonilerinin 
tamamı, Chopin' in tüm piyano 
eserleri, Brahms'ın tüm solo piyano 
besteleri ve konçertoları, 
Rahmaninov'un tüm piyano eserleri 
de bulunmaktadır. ldi l  Biret'in 
Chopin' in bütün eserleri dizisi 
1 995'de "Chopin Kayıtları Büyük 
Ödülü" yarışmasında Jüri Özel 
Ödülü'nü, Pierre Boulez'in üç 
sonatını içeren CD'si ise yılın Altın 
Diapason d'Or ödülünü aldı. 

• İd i l  B i rer srarred ro srudy the piano 
with M ithat Fenmen i n  Ankara and 
was senr ro Paris at the age of seven by 
a special decree of the National 
Assembly. She was rrained at the Paris 
Conservarory under the r utelage of 
Nadia Boulanger and graduared wi rh  
fırst prizes i n  p iano, accompaniment 
and chamber music. 
She has appeared in fıve conrinenrs, 
perform i ng wirh Bosron Symphony 
Orchesrra, Len i ngrad (former St. 
Petersburg) Phi lharmonic, Leipzig 
Gewandhaus, Dresden Sraarskapelle, 
Sidney Symphony Orchestra, and 
Tokyo Philharmonic conducted by 
such famous conducrors as Boulr, 
Kempe, Kei lberrh, Sargenr, Monreux, 
Leinsdorf, Scherchen, Rozhdesrvensky 
and Mackerras. She has parric ipated i n  
many music fesr ivals i ncluding 
Monrreal, Royan, Arhens, Berl i n  and 
Ruhr. She performed the Beerhoven 
Viol in and Piano Sonaras wirh Yehudi 
Menub i n  ar the l sr İstanbul Festival 
( 1 97 3 )  and the complere Beerhoven 
Symphonies, rranscripted ro piano by 
Liszt, for the fırsr rime in the world i n  



four  concerrs at the 1 986 Mompell ier 
Festival . She has been a member of the 
j ury in  nıany imernational piano 
competi tion inciuel i ng the Queen 
E l i zabeth ( Belg iunı) ,  Van Cl iburn 
(USA), Busoni  (Italy) and Liszt 
(Germany). She is  the w inner of many 
awards such as Li  li Boulanger (Boston), 
Harriet/Dinu L ipatti  (London), Polish 
Artistic Merit and Cheval ier de l 'Ordre 
National de Merite of the French 
Government. id i l  B i rer has received the 
t i tle "State Arrist of Turkey" in 1973 .  
id i l  B i rer has made more than 60 
recordings, i nc iuel i ng the world 
premiere recordi ng of all the Beethoven 
Symphonies, transcripteel by Liszt; the 
complete piano works of Chopin,  the 
complete solo piano works and 
concertos of Brahms and piano works of 
Rachman i nov. Her recorcl i ngs of 
complete piano works of Chopin have 
received the Special Jury Award at the 
Chop in  Recordings Grand Award 
Competi tion i n  1 995 and her CD of 
three sonatas by Pierre Boulez received 
the Diapason cl'Or of the Year. 

SUISSE ROMAND E  
ORKESTRASI 

ORCHESTR E  DE LA 
SUISSE ROMANDE 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 35'e 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. l 3 5 .  

Ravel: Piyano Konçertosu 

Piyano edebiyatma Rahmaninof ve 
Prokofıef gibi değerli eserler 
kazandıran, ancak onlar gibi virtüoz 
bir piyanist olmayan Fransız besteci 
Maurice Ravel piyanodan başka çalgı 
için konçerto yazmamıştır. 1 930 
baharında başlayıp 1 93 1 güzüne 
kadar, ayrı karakterlerde, ayrı 
renklerde iki piyano konçertosu 
birden bestelemek ise ancak Ravel'e 
özgü bir düşünce ürünüdür . . .  Yalnız 
sol el için yazılan koyu renkli, 
piyanonun daha çok kalın ses 
bölgelerini kullanan Re Majör 
Konçerto'ya karşın parlak, neşeli, 
renkli ve bestecinin deyimiyle 
"Mozart ve Saint Saens benzeri" 
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stilde yazılan Sol Majör Konçerto, 
Ravel' in "derin l iğe ve dramatik 
unsurlar yansıtmaya özenmeyen" 
müziğine güzel b ir  örnektir. 
Canlı tempodaki birinci ve üçüncü 
bölümlerinde caz müziğin in etkisini 
açıkca söyleyen Ravel, orta bölümde 
de Mozart'tan esin lenmiştir. i lk kez 
1 4  Ocak 1 932'de Paris'de Salle 
Pleyel'de, -Viyana'da seslendiri len Sol 
el için Konçerto'dan dokuz gün 
sonra- ünlü Marguerite Long'un, 
besteci yönetimindeki Lamoureux 
Orkestrası eşliğinde yorumladığı 
konçertoda empresyonizmin favori 
çalgısı "Piyano" doğal olarak önemli 
roldedir; ancak orkestra partisi de 
büyük bir ustalıkla işlenmiş, eser 
adeta büyük bir renk paleti haline 
gelmiştir. 
2/2' 1 ik  ölçüde ve Sol majör tonda 
başlayan 1 .  Bölümün (AIIegramente
Andante) caz etkis indeki ana temasını 
p ikolo flüt, renkli ve canl ı  şekilde 
sunar; piyano arka plandadır. Te ma yı 
trompet tekrarlar ve çok güçlü 
(fortissimo) bir tutti i le son cümlede 
Si bemol tona geçilir. Daha duygulu 
ve sakin olan ikinci tema önce 
kornoyla duyurulur; piyano hemen 
egemen biçimde öne geçer, temayı 
geliştirir. Bu arada tahta üfleme 
çalgılarda işitilen ritmik birinci temayı 
piyano bastırır. Temponun tekrar 
canlanması, temanın arp ve kornoda 
duyurulmak istenmesi ortamı adeta 
bir panayır havasına dönüştürür. 
Bölümün parlak bitişinden önceki 
kadans, melodik ikinci tema üzerine 
kuruludur . . .  3/4' 1ük ölçüde, Mi  majör 

tondaki, olabildiğince ağır (Adagio 
assai) tempodaki 2. Bölüm 
konçertonun en uzun bölümüdür. 
Masum ve lirik havasıyla klasik bir 
Noktürn'ü andırır. Ravel burada, 
Mozart' ın KV58 1 Klarnetli Beşl i 's inin 
Larghetto'sundan esin lenmiştir. 
Piyanonun uzun monoloğuna daha 
sonra, orkestranın çalgıları ayrı ayrı 
renkler halinde katılır. Yükselen 
müzik, I ngiliz kornosuyla başlangıç 
temasına döner. Piyanonun arka 
planda kalarak, ancak akıcı şekildeki 
eşliğiyle bölüm başladığı gibi sakin 
sona erer . . .  2/4' 1ük ölçüde başlayan 
çok hızlı (Presto) tempodaki 
3. Bölüm bir Rondo kuruluşundadır. 
Dört staccato (kesik) akor hemen 
tempoyu belirler. Bu kısa ve canlı 
finalde piyano parlak pasajlada 
kendini gösterirken, klarnet ve pikolo 
flüt ayrı tonalitelerde diyaloglarını 
sürdürürler. Orkestranın dört 
staccato akoruyla piyanoya yeni bir 
tema sunma fırsatı verilir ve daha 
sonra orkestra bu temaları geliştirir. 
Akorların tekrarında bu kez bakır 
üfleme çalgıların fanfar benzeri motifı 
belirir. Canlı renkler ve güçlü 
motiflerle süren final yine dört 
akorla, parlak şekilde sona erer. 
(Süre 22') 

Berlioz: Fantastik Senfoni  

Fransız besteci Hector Berlioz'un ilk 
büyük eseri, ona aynı zamanda ün 
kazandıran "Sanatçının Yaşamından 
bir Bölüm" başlığını taşıyan Fantastik 
Senfoni'dir. 1 830'da tamamlanan ve 
Rus Çarı 1. N icola'ya ithaf edilen eser, 
bestecinin 1 827 yıl ında Paris'te 
temsiller veren bir Ingiliz Shakespeare 
Tiyatrosu'nun oyuncusu Iriandalı 
Henrietta Smithson'a karşı duyduğu 
aşkın esin id ir. Bu aşk daha sonra 
evl il i kle sonuçlanmışsa da, mutluluk 
getirmemiştir . . .  
i lk kez 5 Aralık 1 830'da Paris'te 
yorumlanan Fantastik Senfoni'nin, yol 
gösteren i lk önemli program müziği 
ve beş bölümlü ilk senfoni olarak 
müzik tarihinde seçkin bir yeri vardır. 
Berlioz 1 6  N isan 1 830'da yazdığı bir 
mektupta bu programı şöyle 
açıklamıştı: " ldealindeki kadına ilk kez 
rastlayan, hayal gücü çok zengin bir 
sanatçıyı tasvir ediyorum. Kadının 



hayali sürekli olarak onun gözleri 
önünde; ve aynı zamanda, duyulan 
motif sevgi l in in gururlu ve şirin 
havasın ı  tanıml ıyor. Bu sabit fikir 
sanatçıyı sürekli izliyor ve bu nedenle 
ilk bölümün Allegro'sunun ana teması 
diğer bölümlerde tekrar beliriyor". 
Senfoninin bir çığır açmasına neden 
olarak her bölümünde öngörülen 
programın kesin olarak uygulanması 
ve yine her bölümde sabit fikri 
müzikal şekilde simgeleyen 
Leitmotiv'in (kı lavuz motif) bu 
bölümlerin içeriğini birbiriyle 
bi rleştirmesi gösteril ir. Bir bakıma 
Wagner'i de Leitmotiv tekniğinde 
etkileyen, hem 1 9. yüzyıl, hem de 
empresyonist besteci lere yeni ve 
cesur bir orkestra anlatımı, yeni bir 
estetik, renk ve duygu nüansları 
bakımından örnek olan Fantastik 
Senfoni'nin ilk yorumunu, daha sonra 
eserin piyano düzenlemesini 
gerçekleştiren Franz Liszt ayakta 
alkışlamış, hayranlığın ı  yüksek sesle 
bel irtmiştir. 
4/4'1ük ölçüdeki 1 .  Bölüm (Largo
AIIegro agitato e appassionato assai) 
"Hayaller, Tutkular" başlığını taşır. 
Genç müzikçi hayal indeki kadına 
rastlamıştır. Hayalinde daima onun 
sevgil i yüzü bel ir ir . Sevgiliyi 
can landıran sabit fikir onu bir 
Leitmotiv şeklinde izler. Ağır (Largo) 
giriş aşığın sevgi l is ine duyduğu özlemi 
dile geti rir. Daha sonra kemanlarda 
sevgi l iyi tanımlayan Leitmotiv 
duyulur. Berlioz bu melodiyi 
gençliğinde bestelediği Estella adlı 
şarkısından almıştır. Allegro'da ise 
flüt i le keman ışıklı ve berrak bir 
temayla sevgi l in in yüzünü canlandırır. 
Tutkulu ve ateşli bir tavırla tema 
gelişir ve tüm orkestra tarafından 
parlak biçimde sunulur. Tutkulu yan 
temalarla acılar, korkular, 
kıskançl ıklar anlatı l ı r  . . .  3/S' I ik ölçüde 
Vals temposundaki 2. Bölüm (AI Iegro 
non troppo) "Balo!Vals" başl ığını 
taşır. Can lı bir girişten sonra zarif bir 
vals beli rir. Bu havayı önce flüt ve 
obuada, sonra da hafif (pianiss imo) 
şekilde klarnette duyulan Leitmotiv 
değiştirir: Müzikçi baloya gider; 
neşelendiği anda sevgi l is in i  hatırlatan 
motif belirmiş, huzuru kaçmıştır. 
Bölümde çok zarif bir orkestrasyon 
öngörülmüş, yaylı çalgıların yanında 

l -l l  
yalnızca ik i  arp, iki flüt, ik i  klarnet, bir 
obua ve dört kor no kullan ı lmıştır . . .  
6/S'I ik ölçüdeki pastoral havayı 
belirleyen Fa majör tondaki, ağır 
(Adagio) tempodaki 3. Bölüm "Kır 
Sahnesi" başl ığ ın ı  taşır. Müzikçi kı rda, 
sevgi l is in i  düşünür: Başlangıçtaki 
I ngiliz kornosu ve obua, yaylı ların 
zarif eşliğinde oradaki ik i  çobanın 
sevimli diyaloğunu canlandırır; sakin  
akan b i r  melodi keman ve  flütlere 
geçer; ancak, baslarda duyulan sinir l i  
b ir  figür bu pastoral havayı bozar. 
Flüt ve ebuada duyulan sabit fikir, 
tutkulu bir şiddetle orkestraya ulaşır: 
"Acaba sevgi l is i  ona sadık mıdır?" 
Sonra klarnetin sakinleştirici sesi 
yansır, pastoral hava kemanlarda 
yeniden belirir. Bu havaya tahta 
üfleme çalgıların duyurduğu sabit fikir 
de dostça katı l ı r. Çobanlardan biri 
sakin ezgiyi üfler: Ingi l iz kornosunun 
sunduğu ezgiyi bu kez dost obua 
değil de, sert vuruşlu davul 
gürültü leri cevaplar: Güneş batmış, 
uzaktan duyulan gök gürültülerinden 
sonra yalnızl ık ve sessizl ik hakim 
olmuştur . . .  4/4' 1ük ölçüdeki 4. 
Bölüm (AI Iegretto non troppo) 
"Darağacına Yürüyüş" başlığını taşır: 
Genç müzikçi aşkının cevapsız 
kaldığına karar vermiş, zehi r  içerek 
ölmüş gibi derin bir uykuya dalmıştır: 
Rüyasında sevgi l is in i  öldürmüş, kendi 
de ölüme mahkum edi lmiş, ası lmaya 
götürülmektedir. Tuhaf ve vahşi bir 
marş eşliğinde idam sehpasına boğuk 
sesli, ölçülü adımlarla yürümektedir. 
Birden ölüm şakasına ara verir gibi , 
sevgi l in in sabit fikir teması duyulur . . .  
Sol minör tonda yükselen gamlarla 
yansıtılan, davulların bir girdabı 
and ıran vuruşlarıyla ve fanfarlarla 

pekişti ri len bu sahneyi Berlioz 
olağanüstü bir biçimde 
gerçekleştirmiştir: Baslarda duyu lan 
etkili idam hükmü teması, marş 
ritminin güçlenmesiyle s in irl i  bir 
kütlenin bağırışı, yürüyüşe eşliği adeta 
gözle görülür gibidir. Kalabalığın 
uğultusunun sabit fikri bel irleyen tiz 
klarnet sesiyle kesi l iş i ,  sonra da 
erkestran ın güçlü (fortissimo) 
darbesiyle düşen giyetin i n  ölümü 
getirişi ustaca yansıtı l ır . . .  6/S'I ik 
ölçüdeki 5. Bölüm (Larghetto
AIIegro-Ronde du sabbat) "Bir Sabat 
Gecesi Rüyası" baş l ığını taşır. Garip 
tını lar, inlemeler, i nsanın içine işleyen 
kahkahalar, uzaktan duyulan çığl ıklar 
müzikçiyi çevrelemiş, cadılar ve 
korkunç şekil ler etrafın ı  sarmıştır . . .  
Önce flütlerde, sonra da sürdinl i  
kornciarda duyulan horoz ötüşü, 
klarnetin bozulmuş ve bayağı şekilde 
duyurduğu sabit fikre ulaşır; buna 
davullar da eşl i k  eder. Sabit fikir, 
bozulmuş haliyle iğrenç bir dansa 
dönüşür: Hayatta i ken sevgi l isi olan 
kadın, cadıların gecesine gelmiş, 
diğerleri tarafından neşeyle (!) 
selamlanmıştır. Sahne dördüncü 
bölümün idam hükmünü i lan eden 
ciddi bas sesleriyle kesi l ir. Boğuk 
ölüm çanların ı ,  G regoryen 
şarkı ların ın ölüm duası "Dies 
l rae"(Hüküm günü) izler. Tuba ve 
fagot bu acı, törensel koral ezgiyi 
üfler. Trombon ve kornolar da 
temayı kısalmış olarak çalar. Te ma 
daha da kısalmış ve tüyler ürpertici 
şekilde kemanlar tarafından 
tekrarlanır. Bu dehşetli sahneye 
çanlar durmaksızın eşlik etmektedir. 
Bi rden ç ı lgın b ir  rondo, cadı dansı 
(Ronde du Sabbat) başlar. Füg 
formunda gelişen ezgi kesi l ir, tehdit 
edici şekilde yeniden "Dies l rae" 
duyulur. Füg teması, bozu lmuş, 
kromatik şekliyle "Dies lrae"ye 
katıl ır. Çı lgın bir yükselişle 
orkestranın bütün olanaklarını 
değerlendirerek fortissimo finalle 
eser sona erer. (Süre SO') 
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Katkt!art i[in CEYLAN INTEI�CONTJNENTAL iSTANBUL'a te;ekkiir ederiz. 
We would /ike to thank CEYLAN INTEI?CONTINENTAL ISTANBULfor spomoring this performance. 

DAVID ROBERTSON, şef conductor 

MONICA BACELLI, mezzosoprano 

Pierre Boulez ( 1 925-) 

Le Marceau sans Malere (Sahipsiz Çekiç) 
1 .  Avanc ' 'L'artisanac furieux" (Öfkeli Zanaatçı Sınıfı'ndan önce) 

2. Commencai re 1 de "Bourreaux de solirude" (Yalnızlık Cel latları'nın 1 .  Yorumu) 
3. "L'Artisanac furieux" (Öfkeli Zanaatçı Sınıfı) 

4. Commencaire ll de " Bourreaux de sol i rude" (Yalnızlık Cellatları'nın 2. Yorumu) 
5 .  "Bel edifıce er les pressencimecs", version premiere (Güzel Yapı ve Önseziler, 1 .  vo� ... ,��·" 

6. " Bourreaux de sol i rude" (Yalnızlık Cellatları) 
7. Apres ''L'arcisanac furieux" (Öfkeli Zanaatçı Sınıfı'ndan sonra) 

8. Commencaire l l l  de " Bourreaux de sol inıde" (Yalnızlık Cellatları'nın 3. Yorumu) 
9. " Bel edifıce ec tes presencimencs", double (Güzel Yapı ve Önseziler, çift) 

Ara lncermission 

György Ligeti ( 1 923-) 

Oda Konçertosu Chamber Concerco 
/. Corrente (Fiiessend • 2. Ca/mo, sostenuto • 3. Movimento preciso e mecanico • 4. Presto 

Luciano Berio ( 1 925-) 

Halk Şarkıları Folk Songs 
1 .  B lack is che color (USA ABD), 2. ı wonder as ı wander (USA ABD) 

3. Loosi n  yelav (Armania Ermenistan), 4. Rossignolecs du bois (France Fransa) 
5 .  A la fem i nisca (Sici ly Sicilya), 6. La donna ideale (ıcaly !talya) 

7. Bali  o ( I raly ltalya), 8. Morerru du uisrura (!stand of Sardegna Sardunya Adası) 
9. Malurous qu'o uno fen no ( Auvergne), ı O. Lo Fiolaire ( Auvergne) 

l l . Love Song from Azerbai jan Azerbaycan'dan Aşk Şarkısı 

Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .OOpm. 

ll illi lnstıtut � F'rançaiı� �jj��!!!! 
Bu komer "Frama'yla Bu!tqma" etkinlikleri kapsammda AFAA-Association Franraise d'Action Artistique 1 

Frımsa Biiyiikelriliği 1 istflnbul Framtz Kiiltiir Merkezi'nin değerli katkt!arıyla gerrekleıtirilmiıtir. 
This concert has beerı realiseıl with the generous support of the AFAA-Association Frall[aise d'Aıtion Artistique 1 the 
Embassy of Frmıce in T�trkey 1 lnstitut Franj'clis, istanbul, within the framework of"J?eııdez-vous avec Ler Frcım�··. 

DAVID ROBERTSON 

• David Robertson 1 992'de 
Paris'teki Ensemble 
lntercontemporain'in Müzik 
Direktörü olarak atanmasından 
sonra, hem 20. yüzyıl müziline olan 
olalanüstü ilgisi, hem de geniş opera 
repertuarıyla uluslararası üne 
kavuştu. Avrupa ve Kuzey 
Amerika'nın önde gelen orkestraları 
ve opera evleri tarafından konuk şef 
olarak sürekli davet edilen 
Robertson, 2000 yılına kadar 
Ensemble lntercontemporain ile 
i l işkisini sürdürecektir. 
David Robertson 1 996-97sezonunda 
Lyon Operası'nda La Boheme'i ve 
Brüksel'de Theatre de la Monnaie'de 
Sihirli Flüt'ü yönettikten sonra iki 
dünya prömiyerini, Mi lano La Scala'da 
Luciano Berio'nun Outis operasını ve 
Paris'te Chatelet Tiyatrosu'nda da 
Philippe Manoury'nin 60. Parallel adl ı  
eserini gerçekleştirdi. Londra 
Senfoni, BBC Senfoni, St. Luke 
Orkestrası, To ri no RAl Orkestrası 
ve Paris Orkestrası ile konserler 
verdi. Metropolitan Operası'nda 
yönettili ilk opera 1 995-96 
sezonundaki Janacek'in Makropulos 
Olayı adlı eseri oldu. Aynı dönemde 
ayrıca Londra Senfoni, Kraliyet 
Concertgebouw ve Paris Orkestrası 
şeftilin i  yaptı. 1 997-98 mevsiminde 
San Francisco Operası'nda 
Rigoletto'yu yönettikten sonra iki 
hafta boyunca San Francisco Senfoni 
ile konserler verdi. Ayrıca Kül 
Kedisi'nin yeni yapımıyla Hamburg 
Operası'ndaki i lk  şeftilin i  yaptı ve 



Lyon Ulusal Orkestrası, Berl in Opera 
Orkestrası ve Finlandiya Radyo 
Orkestras ı 'n ı yönetti . David 
Robertson'un 1 998-99'daki önemli 
etkinl ikleri arasında Metropolitan'da 
Carmen operası, Ensemble 
lntercontemporain i le bir turne, 
Chicago Senfoni ve Philadelphia 
Orkestrası ile vereceği i lk konserleri 
bulunuyor. 
Santa Monica, California'da doğan 
David Robertson Londra'da Kraliyet 
Müzik Akademisi'nde korno ve 
besteci l ik eğitimi gördü ve sonra 
orkestra şefliğine yöneldi. 1 985-87 
yılları arasında sürekli şefliğini yaptığı 
Kudüs Senfoni Orkestrası'nda 
deneyimini arttırdı, repertuar 
eserleriyle birl ikte birçok çağdaş 
besteleri yönetti. O tarihten itibaren 
Avrupa'daki birçok radyo 
orkestrasının yanısıra Santa Cecil ia 
Orkestrası (Roma), Halle Orkestrası 
ve Rotterdam Filarmoni ile konserler 
verdi. Avrupa'da Bel i in i 'nin Norma, 
Bizet'nin Carmen, Cimarosa'n ın G izli 
Evl i l ik, Debussy'nin Pelleas ve 
Melisande, Donizetti'nin Don 
Pasquale ve Aşk lksiri, Massenet'n in 
Werther, Mozart'ın Cosi fan tutte ve 
Figaro'nun Düğünü, Puccini 'n in l l  
Trittico, Rossini'nin Cezayir'de bir 
italyan Kızı, Verdi'nin Aida ve 
Rigoletto, Wagner'in Tristan ve 
Isolde operalarını yönetti. 
David Robertson 1 997 yıl ında, 
mesleklerini geliştirmeleri için üstün 
yetenekli Amerikalı şefiere verilen 
"Seaver/National Endowment for the 
Arts" Şeflik Ödülü'nü kazandı. 

• Si nce his appoimemem in  1 992 as 
Music Director of the Ensemble 
lmercomemporain in Paris, David 
Robertson has gained i n ternational 
recogni tion for his exceptional affıniry 
with both 20th century music and a 
broad operatic reperroire. He is a 
regular guest of the lead ing orchestras 
and opera houses in Europe and North 
America, and will  cont inue his 
relat ionship with the Ensemble 
l ntercontemporain until the year 2000. 
In the 1 996-97 season, Mr. Robertson 
led two operatic world premieres, 
Luciano Berio's Outis at La Scala in 
Milan and Phil ippe Manury's 60th 
Parallel at the Thearre de Chateler in 
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Paris, i n  add i tion ro productions o f  Die 
Zau berflöte at the Theatre de la 
Monnaie i n  Brussels and La Boheme at 
the Opera de Lyon. H i s  orchestral 
activit ies i ncluded concerrs with 
London Symphony Orchestra, BBC 
Symphony, ürehescra of St. Luke' s ,  
R A l  Orchestra of Torino and ürehestre 
de Paris. He made his Metropol i tan 
Opera debut during the 1 99 5 -96 

season conducting its fırst production 
of Janacek's The Makropulos Case. In  
the same season he also appeared with 
London Symphony Orchestra, Royal 
Concertgebouw Orchestra and 
Ürehestre de Paris. He opened the 
1 997-98 season w ith a production of 
R igolerro wirh San Francisco Opera and 
two weeks of concerts with the San 
Francisco Symphony. H is season also 
i nc luded his Hamburg Opera debur 
wir h a  new production of La 
Cenerenrola and concerrs with 
ürehestre National de Lyon, Berl i n  
Staatsoper ürehescra and Finnish R adio 
Orchesrra. H is American schedule for 
1 998-99 will  be highl ighred by a 
return ro the Metropol i ran Opera for 
Carmen, a rour w i th Ensemble 
l mercontempora in ,  and debut w i th 
Chicago Symphony and Phi ladelphia 
Orchestra. 
Born in Sama Monica, Cal i fornia, 
David Robertson was educated at the 
Royal Academy of Music, where he 
srudied horn and compos i tion before 
turning ro orchestral conducting. From 
1 98 5 -8 7 ,  he was residem conducror of 

Jerusalem Symphony Orchestra, where 
he gained experience in a wide-ranging 
reperroire, i nciueling comemporary 
works. He has si nce conducred many 
European leading radio  orchesrras as 
wel l as Sama Cec i l i a  ürehescra of 
Roma, Halle Orchestra and Rorrerdam 
Phi lharmonic.  H is many operatic  
engagemems throughout Europe have 
i ncluded productions of Bel l i n i 's 
Norma, B izer's Carmen, Cimarosa's I l  
Marrimonio Segrero, Debussy's Pelleas 
et Melisande, Donizerri 's Don Pasquale 
and L'El is ir d 'Amore, Massener's 
Werther, Mozart's Cosi fan turre and 
Nozze di Figaro, Puccini 's  Il Trirr ico, 
Rossin i 's L ' l taliana in Algeri ,  Verd i 's 
Aida and R igoletro and Wagner's 
Tristan und lsolde. 
David Robertson was recenrly named a 

recipiem of the 1 997 Seaver/National 
Endowmem for the Arts Conducrors 
Award, given ro exceptionaly gifted 
American conducrors for career 
developmem. 

M O NICA BACELLI 

• Pescara Konservatuarı'nda Maria 
Vittoria Romano i le şan eğitimi gören 
Monica Bacell i ,  A. Bel l i  yarışmas ın ı  
kazandıktan sonra 1 986'da Spoleto'da 
Figaro'nun Düğünü'ndeki Cherubino 
rolüyle i lk kez sahneye çıktı ve i ki yıl 
sonra da Cosi fan tutte'deki 
Dorabella rolü için tekrar davet 
edi ldi .  O tarihten itibaren de 
Cambreling, Gelmetti, Haitink, 
Harnoncourt, Jacobs, Ku h n, Mehta, 
Muti ve Zedda gibi şefierin 
yönetiminde ltalya'daki Torino, 
Roma, La Fenice (Venedik), Rossini 
Opera Festivali (Pesaro), La Scala, 
Maggio Musicale Fiorentino gibi 
önemli sahnelerinin yanısıra Zürih, 
Viyana, San Francisco, Kraliyet 
Operası Covent Garden, Theatre de 
la Monnaie (Brüksel), Hollanda 
operalarıyla Salzburg Festivali'nde 
söyledi. Ayrıca Floransa'da Maggio 
Musicale'de Luciano Berio'nun 
yönettiği "Cathy Berberian'a Saygı" 
konserine katı ldı; Roma'da Santa 
Cecilia ve Amsterdam 
Concertgebouw'da konserler verdi. 
Bacel l i ,  daha sonra Londra Kraliyet 
Operası ve Viyana Operası'nda 
Riccardo Muti yönetiminde 
Figaro'nun Düğünü  (Cherubino), 
Amsterdam'da Sevil Berberi (Rosina) 
ve Mi lano La Scala'da Juditha 
Triumphans, lncoronazione di 



Poppea ve Gelmetti 'n in yönetiminde 
Figaro'nun Düğünü, Napeli'de Cosi 
fan tutte (Dorabella), Cenova'da 
Roberto de Simone'nin sahneye 
koyduğu Convitato d i  Pletra, Muti 
yönetiminde Falstaff ve Rossin i  Opera 
Festival i 'nde (Pesaro) G iyom Tel 
operalarında söyledi. Ayrıca La Scala 
operasının Japonya turnesine katı ldı . 
La Scala'da Berio'nun yeni operası 
Outis'in ilk sahnelenişinde rol aldı. 
Schwetzingen Festival i 'nde sahneye 
çıktı, Ozawa yönetiminde Boston 
Senfoni eşliğinde L'Enfant et les 
Sortileges'e solist olarak katı ldı; 
Berl in Deutsche Oper, Napoli, 
Lausanne ve Zürih operalarında 
çeşitli rol ler üstlendi. 
1 997'de, ltalyan müzik eleştirmenleri 
tarafından verilen Abblati Ödülü'nü 
"En iyi Vokal Yorumcu" dal ında 
kazanan Monica Sacel l i 'nin en son 
etkinlikleri arasında Riccardo Muti i le 
Mi lane'da Cherubino, Viyana 
Operası'nda Despino rolleri, Salzburg 
Festivali 'nde Schubert'in Mesi, 
Amsterdam Hollanda Operası'nda 
Dorabella (Cosi fan tutte), 
Floransa'da L'Enfant et les Sortileges, 
Roma'da Cherubino (Figaro'nun 
Düğünü) ve Lausanne'da ldamante 
(ldomeneo) sayılabil ir. Monica Bacell i ,  
Harnoncourt yönetiminde Mozart'ın 
La fınta giardiniera ve Mehta 
yönetiminde de yine Mozart'ın 
Figaro'nun Düğünü  operaların ın 
kayıtlarını gerçekleştirdi. 

• Monica Bacel l i  srudied s ing i ng w i th  
Maria V i t toria Romana at Pescara 
Conservarory. As the winner of A. Bel l i  
Competi t ion she made her debut i n  
1 986 in  Spolero a s  Cherubino i n  Nozze 
di Figaro and i n  1 988 she was i nv i ted 
again to Spolero for the role of 
Dorabel l a  in Cosi fan rutte. Since then 
she has sung in imporranr opera houses 
and fesrivals in ltaly and abroad 
inciuel ing Teatro Regio (Turin),  Rome, 
La Fenice (Venice), Ross in i  Opera 
Festival (Pesaro), La Scala, Maggio 
Musicale Fiorenr ino, Zurich, Vienna, 
San Francisco, Royal Opera Covent 
Garden, Theiltre de la Monnaie 
(Brussels), N ederlanelse Opera 
(Amsterdam) and the Salzburg Festival 
under such conducrors as Cambrel ing, 
Gelmetti ,  Haitink, Harnoncourr, 
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Jacobs, Kuhn, Mehta, Muti  and Zedcla. 
Her concerr appearances also i nclucle 
.. Omagio a Cathy Berberian .. at Maggio 
Musicale in Florence under Luciano 
Berio, Sanra Cec i l ia in Rome anel 
Concerrgebouw i n  Amsterdam . 
Some of Monica Bacel l i 's operatic 
h ighl igts i nclude Cherubino in Nozze 
di Figaro at Royal Opera Covenr 
Garclen anel at the Staatsoper in Vienna 
uncler Riccardo Mut i ,  Rosina in l l  
Barbiere el i  Siv igl ia i n  Amsterdam; 
Judi tha Triumphans, l ncoronazione d i  
Poppea anel Nozze eli  F igaro u nder 
Gelmetti ar La Scala in Mi lan, 
Dorabella in Cosi fan rurre in Naples; 
Conviraro di Plerra, sraged by Roberto 
de S imone in Genoa, Falsraff u nder 
Mu r i  anel Gui l laume Teli ar rhe Ross in i  
Opera Festival i n  Pesaro. She has alsc 
toureel to )apan wir h Tearro alla Scala. 
She has performed in rhe world 
premiere of Berio's new opera Ouris ar 
Tearro alla Scala. She appeared ar rhe 
Schwetzingen Festival and sang i n  
L 'Enfanr e t  les Sorri leges w i rh Bosron 
Symphony under Ozawa. She appeared 
ar Deursche Oper i n  Berl i n  and 
performed in several operas in Naples, 
Lausanne anel Zurich. 
In  1 997 , sh e won the Abblat i Awarcl 
by l tal ian music cr it ics as the best vocal 
i n terpreter. Her recent engagemenrs 
i nclude Cherubino under Riccarclo 
Muti  in Mi lan, Despina at the 
Staatsoper in Vienna, a performance of 
Schubert Mass at the Salzburg Festival, 
Dorabella in Cosi fan rutte at The 
Nederlands Opera in Amsterdam, 
L'Enfanr et les Sorri leges in Florence, 
Cherubino in Nozze d i  F igaro in Rome 
and Iclamanre in Iclomeneo in 
Lausanne. Monica Bacell i  has recorclecl 
Mozarr's La finra giard i n iera uncler 
HarnoncOLırr anel Mozart's Nozze el i  
Figaro uncler Mehta. 

ENSEMBLE 
I NTERCONTEMPORAIN 

• Ensemble lntercontemporain 20. 
yüzyıl müziğini tanıtmak ve yaymak 
amacıyla 1 976 yılında Pierre Boulez 
tarafından kuruldu. 3 1  solistten 
oluşan ve müzik d irektörlüğünü halen 
David Robertson'un yaptığı topluluk 
her konser mevsiminde Fransa içinde 
ve dışında 70 kadar konser 

vermektedir. Şef yönetiminde verilen 
konserlerin yanısıra topluluk üyeleri 
ayrıca programların ı  kendilerinin 
düzenledikleri b irçok oda müziği 
grupları oluşturmaktadır. I SOO'den 
fazla eserin yer aldığı topluluk 
repertuarı aktif bir besteleme 
politikasını yansıttığı gibi, 20. yüzyı l ın 
i lk  yarısında yazı lmış ve artık 
klasikleşmiş eserlerle, 1 950'den sonra 
bestelenmiş tüm önemli eserleri de 
içermektedir. Topluluk ayrıca, akustik 
müzik alanında önemli bir merkez 
olan Araştırma ve Akustik Müzik 
Koordinasyonu Enstitüsü ( IRCAM
Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique) ile olan sıkı 
işbirl iği sayesinde ses sentezine gerek 
gösteren yaratı alanında da etkindir. 
1 995'de Paris'teki Müzik Merkezi'ne 
yerleşen Ensemble 
lntercontemporain, konferanslar, 
atölyeler, izleyicilere açık provalar 
düzelemektedir; ayrıca Paris 
Konservatuarı ile olan sıkı işbi rliği ve 
yaz kurslarıyla da çağdaş müzik di l in i  
öğrenmek isteyen genç 
profesyoneller, enstrümantalistler ve 
bestecilere yeni olanaklar 
sağlamaktadır. 
Topluluk Pierre Boulez'in yönetiminde 
yaptığı " . . .  Explosante-fıxe . . .  " kaydıyla 
En Iyi Topluluk Kaydı dalında 1 996 
Grammy Ödülü'nü almıştır. 

• Founcled in 1 976 by Pierre Boulez, 
the Enseınble lntercomemporain was 
conceived for the propagat ion anel 
proıııorion of the 20th century m us i c. 
Coıııposed of 3 1  soloisrs anel currenrly 
conducttd by i rs music d i rector David 
Roberrson, rhe ensemble gives abour 
70 concerrs per season in France anel 
abroacl. Aparr from conducrecl concerrs, 
the ıneıııbers of the ensemble perform 
in d ifferenr chamber music formations 
wirh progranımes of the ir  choice. The 
reperroire of the ensemble, which 
i nclude classics from the firsr half of the 
20th cemury anel notable works written 
s i  nce 1 950, reflects an active 
conıposi t ion policy and enconıpasses 
nıore than 1 500 compos i t ion. The 
ensenıble is also act ive in creating 
synthesis of sounds as a resulr of the i r  
good relat ions w i th  rhe lnst i rut ele 
Recherche er Coord i nation Acoustique 
Musique ( I R  CAM). 



In 1 995 the Ensemble 
lntercontemporain has moved ro Ci te 
de la Musique in Paris, which enables i t  
t o  organise conferences, workshops and 
open rehearsals ro the public. The 
ensemble, through i ts cooperation with 
Conservaroire de Paris and the summer 
courses, offers new opportunities for the 
training of young professionals, 
insrrumentalists and composers ro 
deepen their knowledge on 
contemporary music. 
The Ensemble lntercontemporain has 
received the 1 996 Grammy Award in  
the category of  "Best Recording for 
Ensemble" for their recording of 
.. . . .  Explosante-fıxe . . .  ", conducted by 
Pierre Boulez. 

Boulez: Le Marteau sans Maitre 

Pierre Boulez 1 925'de Montbrison'da 
(Fransa) doğdu. Müziğe piyanoyla 
başladı, ancak babasının isteği üzerine 
Ecole Polytechnique'e girebilmek için 
1 94 1 'de Lyon'da özel matematik 
dersleri aldı. Müzik eğitimi görmek 
üzere 1 942'de Paris' e geldi ve 
1 944'de Olivier Messiaen'ın armoni 
sın ıfına kabul edildi. 1 945'de Andree 
Vaurabourg ile kontrpuan, Messiaen 
ile kompozisyon ve Rene Leibowitz 
ile de dizisel teknik çalıştı. Bir yıl 
sonra Renault- Barrault Tiyatro 
Topluluğu'nun müzik yönetmeni oldu. 
1 954-55 arasında, daha sonra ünlü 
Damaine Musical serisine dönüşecek 
olan Petit Marigny Konserleri'ni 
kurdu. Daha sonraki on yıl içinde 
müzikal analiz ile daha çok ilgilendi, 
daha fazla konser yönetmesinin yanı 
sıra Darmstadt ve Basel 
üniversitelerinde ders vermeye 
başladı .  1 962-63 ders döneminde 
Harvard Üniversitesi'nde geçici 
öğretim görevlisi oldu. Andre 
Malraux tarafından da savunulan, 
devletin sanata karışması ilkesine 
karşı çıkması nedeniyle uzun yıllar 
Fransa dışında yaşadı. 1 947'de Başkan 
George Pompidou ve hükümeti 
tarafından bir müzik araştırma 
merkezi kurulmasına karar verilmesi 
ve bu merkezin hem kurucusu, hem 
de yönetmeni olarak davet edilmesi 
üzerine tekrar ülkesine döndü. 
IRCAM olarak tanınan bu kurumdan, 
Boulez'in Fransa'da ve yurtdışında 
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sürekli yönettiği Ensemble 
lntercontemporain adlı önemli 
topluluk doğdu. 1 976'da College de 
France'a profesör olarak atandı. 
Bu arada Pierre Boulez'in devrin 
önde gelen bir müzisyen olması ve 
müzikal yoruma duyduğu ilgi 
Amerika'da ilk kez Cleveland 
Orkestrası'nı yönetmesine neden 
oldu; 1 967-72 arasında da bu 
orkestranın birinci konuk şefliğini 
yaptı. 1 969'da aldığı davet üzerine 
BBC Senfoni Orkestrası'nın şefi, 
1 97 1 'de ise New York Filarmoni'ye 
Leonard Bernstein'ın yerine müzik 
yönetmeni oldu. Üç önemli 
orkestranın başında olması onun, 
Viyana ekolü (Berg, Webern ve 
Schönberg) müziğinin olduğu kadar, 
Debussy ve Ravel, Stravinski ve 
Wagner müziğinin de en iyi 
yorumcusu olarak ulus lararası üne 
kavuşmasına neden oldu. Bayreuth'te 
yönettiği Parsifal ve Ring dizisi ise hala 
hatırlanmaktadır. Ayrıca müzik 
konusunda beş kitap da yazan 
Boulez'in, sayısız besteleri arasında 
"Le Marteau sans Maitre", "Pii selon 
Pli", "Livres pour Cordes", piyano 
için üç Sanat, "Eclat/Multiples", 
"Rituel", "Cummings ist der 
Dichter", "Le Visage Nupital", 
"Reponse", "Notations" yer 
almaktadır. 
1 993' de Londra Senfon i 
Orkestrası 'nın şefi olarak 2 1 .  
Uluslararası Istanbul Festival i'ne 
katılan ve iki konserde Schönberg, 
Stravinski, Debussy ve Webern'in 
eserlerini yöneten Boulez, şimdilerde 
yüzyıl ımızın en büyük müzikçilerinden 
biri sayılmasına karşın 1 950'1 i yıl larda 
pek az tanınıyordu. Ancak küçük b ir  

müzik çevresi, onun çal ınamaz kabul 
edilen Piyano Sonatı No.2 ( 1 948) ve 
iki piyano için dokuz bölümlü "Suites 
Structures"ün 1 .  Kitabı ( 1 952) ile 
farketmişti. Boulez, "Structures"ün 
bir bölümünü Messiaen i le birl ikte 
1 952'de Paris'teki XX. Yüzyıl 
Festivali'nde ilk kez çalmış; o 
zamanlar çağdaş müzikte Stravinski 
ile yetinen kişileri kızdırmış, rahatsız 
etmişti. Daha önce Almanya'da 
tanınan, 1 95 1  'de Donaueschingen'de 
1 7  solo çalgı için "Polyphonie X" adlı 
eserindeki ses ve ritm dizileriyle 
ş iddetli itirazlara karşı Hans Rosbaud 
yönetimindeki toplulukla skandallı bir 
başarı kazanan Boulez'in yeteneğini, 
ünlü tiyatro adamı Jean-Louise 
Barrault, kendiliğinden keşfetmiş, onu 
Paris'in 4.  Bölgesinde oturduğu bir 
tavanarası odasından al ıp,  tiyatrosuna 
müzik direktörü yapmıştı. 
Boulez'in 1 953-55 yılları arasında 
yazdığı "Le Marteau sans Maitre" 
(Sahipsiz çekiç) ise bir partisyanun 
yoğun tını dizilerine göre 
yürütülmesini hem yapısal kuraldan, 
hem de serial teknikten h iç 
ayrılmadan gerçekleştirilmiş olan bir 
besteciyi açıklar. Bu değeri sezen 
birkaç müzikçi, 1 955 Haziran'ında 
Uluslararası Çağdaş Müzik 
Derneği'nin Almanya'nın Baden
Saden kentinde yapılacak olan 29. 
Festival için, bu eserin Fransa adına 
katılmasını önerirse de bunu, 
derneğin -bugün ismi hiç 
anımsanmayan- Fransa temsilcisi 
reddeder. Fakat eseri seslendirecek 
olan Baden-Baden'deki Südwestfunk 
(Güneybatı Alman Radyosu) 
Orkestrası'nın direktörü Heinrich 
Strobel buna şiddetle karşı koyar ve 
esere izin verilmezse festivale 
katı lmayacaklarını bildirir. Sonunda 
eser, 1 8  Haziran 1 955 günü Hans 
Rosbaud yönetimindeki topluluk ve 
mezzosoprano Sybilla Plate'nin 
katı l ımıyla seslendiri l ir; daha sonra 
sırasıyla Viyana, Münih, Londra, New 
York, Zürih, Los Angeles ve en 
sonunda da Paris'te 2 1  Mart 1 956'da 
Boulez'in yönetiminde Marie-Therese 
Cahn'ın solist olarak katılımıyla 
başarısını noktalar ve bestetinin 
sembolü haline gelir. 
1 955'te Vega, 1 985'te de CBS 
fırmasının canlı konser kayıtların ı  plak 



haline getirdigi ve yurdumuzda ilk kez 
yorumlanacak olan "Marteau sans 
Maitre", mezzosoprano ve altı çalgıcı 
için bestelenmiştir: 1 )  Sol alto flüt, 2) 
Viyola, 3) Gitar, 4) Vibrafon, 5) 
Ksi lofon (Xilorimba) ve 6) Çeşitli 
vurma çalgılar; bu altı kişi tarafından 
dokuz bölümde seslendirilir: Çeşitli 
vurma çalgılar da şöyle sıralanır: 
Davul, iki çift bongo, bir çift marakas, 
"claves" adlı kapaklı tahta, çifte çan, 
üçgen (triangle), tiz tamtam, bas 
bongo, çok pes tamtam, çok büyük 
çaplı asılı zil (simbal) ve ikişer ikişer 
tutturulmuş dört çıngıraklı iki 
çubuktan, -Avrupa'da Türk Hilali 
(Turkish Crescent) olarak 
adlandırılan mehter müzigindeki 
çevgan'ı anımsatan- vurma çalgıdan 
oluşur. Tüm bu çalgılar içinde 
özellikle ksilofon (ya da Boulez' in 
verdigi adla Ksilorimba) Afrika 
Balafon'unu anımsatır; vibrafon Bali 
adası Gamelan müzigi, gitar ise Japon 
telli çalgısı Koto stilinde ele alınır. 
Ancak Boulez bunların hem stil, hem 
de kullanım yönünden bu degişik 
müzik gelenekleriyle hiçbir ilgisi 
olmadıgını belirtir. Tüm bu çalgılar da 
eser boyunca her parçada 
degişmekte, en çok flüt kullanılmakta, 
sekiz parçada yer almaktadır. 
Boulez müziginde söz olarak Fransız 
sürrealist yazar Rene Char'ın ( 1 907-
1 988) 1 930'da yazdıgı, 1 934'de 
yayınladıgı "Le marteau sans Maitre" 
adlı eserini degerlendirir. Boulez' in 
anlatımıyla, "çok aşırı konsantre ve 
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esoterik -ancak bilenlerin 
anlayabilecegi- şekildeki şiirin bu 
yogunlugu nedeniyle de, büyüyecek 
ve kök salacak olan müzik bunun 
üzerine kurulmuştur. Bu metin, şiir, 
aynı zamanda müzigin merkezidir, 
ancak bir volkan agızının içinde 
kayboldugu gibi, müzik onun içinde 
yok olur; ya da taşiaşmış bir madde 
gibi hem tanınabilir, hem de 
tanınamaz". 
Bir süit biçimdeki eser üç şiirin 
çevreledigi üç dizi ve dokuz parçadan 
oluşur: A-B-A formundaki 1 .  Dizi - 1 ,  
3 ve 7. Parçalar: L'artisanat furieux 
(Öfkeli Zanaatçı Sınıfı) şiiri; 
A-A-B-A formundaki 2. Dizi - 2, 4, 6 
ve 8. Parçalar: Bourreaux de solitude 
(Yalnızlık Cellatları) şiiri; A-A 
formundaki 3. Dizi - 5 ve 9. Parçalar: 
Bel edifıce et les pressentiments 
(Güzel Yapı ve Önseziler) şiiri 
üzerine kuruludur. Her parçanın da 
süresi degişiktir ve tümü 35 dakika 
civarında süren eserin parçaları 
degişik uzunluktaki "sessizlik anı" i le 
ayrılır: En uzun aralıklar da 5. ve 6. 
Parça arasında, en kısası ise 7. ve 8. 
Parça arasındadır. Ses ise yalnızca 
dört parçada; 3, 5, 6 ve 9. Parçalarda 
yer alır. Parçaların isimleri ve çalgıları, 
Boulez yönetimindeki plak kaydında 
bel irtilen süreleriyle şöyle: 
Avant l'artisanat furieux" (Öfkeli 
Zanaatçı Sınıfı'ndan Önce): Flüt, 
viyola, gitar, vibrafon içindir (vurma 
çalgılar grubu yer almaz). 1 '48" 
Commentaire 1 de "bourreaux de 

Vurma Çalgılar 

� 1. dizi ı "Öfkeli zanaatçı" Enstrümantalistler - � 1 2  3 1 4 i 5 
6 

2. dizi 
"Yalnızlık cellatları" ı 

3. diZI 
"Güzel yapı ve önsezller" ı 

t 
1 "Öfkeli zanaatçı"dan önce 

2 "Yalnızlık cellatları" 1. yorum 

3 "Öfkeli zanaatçı" 

4 "Yalnızlık cellalları" 2. yorum ----
5 "Güzel yapı ve önsezller" 

6 "Yalnızlık ceııatıarı" 

7 "Öfkeli zanaatçı"dan sonra 

solitude (Yalnızlık Cellatları'nın 1. 
yorumu): Flüt, viyola, ksilorimba, 
davul ve iki bongo içindir. 4'28" 
"L'artisanat furieux" (Öfkeli Zanaatçı 
Sınıfı): Yalnızca flüt ve ses içindir; ses 
burada oldukça yogun ve orantılıdır. 
2'29" 
Commentaire l l  de "bourreaux de 
solitude" (Yalnızlık Cellatları'nın 2. 
yorumu): Viyola, gitar, vibrafon, 
ksilorimba, çıngıraklı çubuklar, çifte 
çan, üçgen içindir. 4'04" 
"Bel edifıce et les pressentiments, 
premiere version" (Güzel Yapı ve 
Önseziler 1. versiyon): Ses, flüt, viyola 
ve gitar içindir: Ses yogun ve ayrı 
bloklar şeklinde kullanılmıştır. 4'28" 
"Bourreaux de solitude"(Yalnızlık 
Cellatları): Tüm çalgıcılar yer alır; ses, 
flüt, viyola, gitar, vibrafon, ksilorimba, 
marakas içindir. Ses burada periyodik 
olarak topluluktan çıkar, metni 
konuşur. Enstrümantal pasajların 
süresi artmaya başlar. 4'37" 
Apres "l'artisanat furieux" (Öfkeli 

Zanaat Sınıfı'ndan sonra): Flüt, gitar, 
vibrafon içindir. 1 'O 1 "  
Commentaire l l l  de "bourreaux de 
solitude" (Yalnızlık Celladtarı'nın 3.  
yorumu): Flüt, vibrafon, ksilorimba, 
iki bongo, çifte çan, marakas, klaves 
içindir. 5'56" 
"Bel edifıce et les pressentiments, 
double" (Güzel Yapı ve Önseziler'in 
tekrarı): Yine tüm çalgıcılar yer alır; 
ses, flüt, viyola, gitar, vibrafon, 
ksilorimba, klaves, tiz tamtam, pes 
tamtam, gong ve en sonda sesi 
duyulacak olan büyük asılı zil içindir. 
Ses girişte başlar, sonra kapalı agızla 
söyler ve sonunda yalnızca şarkının 
tarzı kal ır. 8'27" (Toplam süre: 37' 1 8) 
Tüm müzigin daha kolay izlenebilmesi 
için Boulez' in CD'sinde yer alan 
şemanın da kopyası yanda 
sunulmuştur. 

Ligeti: Oda Konçertosu 



56 arasında Ferenc (Franz) Liszt 
Konservatuarı'nda armoni ve 
kontrpuan doçenti olarak görev yaptı. 
Rusların Macaristan'ı işgali üzerine 
önce Köln'e giderek WDR (Batı 
Alman Radyosu) elektronik müzik 
stüdyosunda çalıştı. Daha sonra 
Viyana'ya yerleşerek, 1 967'de 
Avusturya uyruguna geçti. 1 959'dan 
itibaren Darmstadt yaz kurslarında, 
1 96 1  'den sonra Stockholm Yüksek 
Müzik Okulu'nda, 1 972'den sonra 
Standford Üniversitesi'nde ders verdi. 
1 973'de kompozisyon profesörü 
olarak atandıgı Hamburg Yüksek 
Müzik Okulu'nda 1 989'a kadar görev 
yaptı. 
i lk kez 1 959'daki "Apparitions" 
(Belirişler) adl ı  geniş çaplı orkestra 
eseri ve 1 96 1  'deki 
-yine orkestra için- "Atmospheres" 
(Atmosferler) i le büyük ilgi toplayan 
Ligeti, i lk eserlerinde Bartok ve 
Stravinski'nin etkisinde kalmış, ancak 
1 950'1erde tüm serializm sistemi ile 
ses kütlelerini ve dokularını 
araştırmaya önem vermiştir. Daha 
sonra ise aşırı ve yogun bir 
çokseslil ige (Micropolyphonie) 
yönelmiş, bunu güç ve geniş ayrıntılı 
statik formlarla destekleyerek kendi 
sti l ini bulmuştur. Ancak hiçbir zaman 
müzigin i  daima ileri götürme, yeni 
yollar arama, geliştirme çabalarına 
son vermeyen Ligeti, bir röportajda 
şunları söylemiş: "Her zaman sürekli 
yeni bir şey yapmak istedigim halde, 
görüyorum ki yine kendim kalmışım 
ve bu da müzigimden yansıyor". Ligeti 
1 968'deki, -Bartok'un 5. 
Kuarteti'nden beri bu alanda en 
başarıl ı eser kabul edilen- 2. 
Yayl ıçalgılar Kuarteti i le teknik 
mükemmellik ve düşünsel 
konsantrasyona ulaştıktan sonra, 
1 969'da 1 2  solo yaylı çalgı için 
"Ramifications"u (Dallanmalar), 
1 970'de de bu kez 1 3  çalgı için "Oda 
Konçertosu"nu tamamladı .  Bu iki 
eserde de Ligeti'n in anlatımıyla, "Stil 
ve teknikte, birbiri üzerine getiri lmiş -
süperpoze yapı lmış- zaman 
parmaklıklarının bir şebeke biçiminde 
kurulması önem kazanmıştır". i lk kez 
1 Ekim 1 970'de Berlin Festivali'nde 
Avusturyalı çagdaş besteci ve 
orkestra şefi Friedrich Cerha'nın 
( 1 926) yönetiminde Viyanalı Die 
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Re i he T oplulugu tarafından 
seslendirilen Oda Konçertosu, daha 
sonra bu topluluk ve David Atherton 
yönetimindeki London Sinfonietta i le 
plaga da al ındı . Ligeti'nin enstrümental 
müzik alanındaki bilgi ve duygularını 
yansıtan degişik bir Sinfonia 
Concertante (Konçertant Senfoni) 
stilinde, dosdogru ve neşeli havadaki 
bu eser, Cerha'nın Die Reihe 
T oplulugu'nun kendini gösterme 
olanagı için, özellikle bestelenmiş. 
Oda Konçertosu'nun 1 3  çalgısı 
şunlar: Flüt (ya da pikolo), obua ( ya 
da obua d'amore, veya Ingiliz 
kornosu), klarnet ve bas klarnet (ya 
da iki klarnet), korno, tenor 
trombon, klavsen (ya da Hammond 
orgu, veya harmonium), piyano ( ya 
da celesta), i ki keman, viyola, 
viyolonsel ve kontrbas. 
Györg Ligeti Oda Konçertosu'nu 
şöyle anlatıyor: "Konçerto başlıgı her 
1 3  enstrümantalistin de aynı önemde 
ve eşit partileri oldugu belirler. 
Geleneksel konçertoda oldugu gibi 
ayrı soli ve tutti partileri yoktur; 
kendini ortaya koyan solistlerin yeni 
gruplaşmaları vardır ve polifonik doku 
daima belirgin kalır. Bu bestenin 
müzik di l i ,  1 960'1ı yılların ortasındaki 
müzikte oldugu gibi ne tonal, ne de 
atonaldir. Fonksiyonel biçimde 
yorumlanacak ve merkez oluşturacak 
sesler, bileşimler ya da gelişimler 
yoktur; serial müzikteki atonalizmde 
oldugu gibi kromatik gamın içindeki 
1 2  sesin eşitligi de yoktur. Özgül 
kümeleşmeler, aralıkların 
dominantları (yükselerek giden 
diyatonik gamın beşinci derecesi) 
müzigin akışını, formun açı l ımını 
belirlemektedir. Kendine özgü 
seslerin karmaşık polifonisi, 
armoni lerin (yani aralıkların dikey 
bileşimlerinin) birdenbire degişmedigi, 
-ama birbiri içinde olgunlaştıgı- b ir  
müzikal armoni ve aralık akışıyla 
engellenmektedir. Açıkça duyuiabilen 
bir aralıklar bileşimi yavaş yavaş si l inir 
ve bu belirginsiziikten sonra yeni bir 
aralıklar bi leşimi kristalize olur. 
Ritmik dokular ve bölümlerin özel 
tipleri Oda Konçertosu'nu 
karakterize eder. Akıcı (Fiiessend) 
tempodaki, Maedi Wood'a ithaf 
edilen Corente (Courante) tarzındaki 
1 .  Bölümde, hareket yumuşak ve 

akıcıdır; heterogen (ayrı cinsten) 
ritmik figürler uniform (tek biçimli) 
bir müzik agı oluşturur . . .  Sakin 
(Calmo) ve temkinl i  (sostenuto) 
tempodaki ve T raude Cerha'ya ithaf 
edilen 2. Bölümde, önce hemen 
hemen duragan (statik) olan doku 
daha eş (homofon) seslidir; hareket 
daha sonra anlamlı ritmik formlarla 
kesi l ir. Bu dinamik kısımda 
(sequence), birbiri üzerine gelen 
birçok beşiikierin (Quint) 
istiflenmesine ulaşmak üzere armonik 
yapı derece derece degişir . . .  Çok 
kesin ve mekanik hareketli 
(Movimente preciso e mecanico) 
başlıklı 3 .  Bölüm, eseri ilk kez 
seslendirmiş olan Friedrich Cerha'ya 
ithaf edilmiştir. Sanki, ayarı kısmen 
bozulmuş hassas ve garip bir alet 
harekete geçiyormuş gibi mekaniktir. 
Bu bölümde, herbiri ayrı ölçü 
(polimetrik) ve ayrı ritmde 
(poliritmik) şekilde yol alan parti ler 
özell ikle belirgindir. Bu teknik diger 
bölümlerde de kullanılmıştır, ancak 
daha az hissedil ir . . .  1 970 Berl in  
Festivali yöneticisi olan Walter 
Schmieding'e ithaf edilen ve çok hızlı 
(Presto) tempoda ve çok virtüoz olan 
4. Bölüm, sürekli devinim (Perpetuum 
mobile) tarzındadır; ama Presto 
hareket bölünür, müzik delin ir  ve 
sanki parçalanır, sonunda ise tümüyle 
incelir: Melodik retorik (konuşma 
biçiminde) çiçekler ortaya çıkar, 
yolunu şaşırır, bir sona u laşmaz: 
Müzik sanki sarmaşıkiada 
kaplanmıştır". (Süre 1 7') 

Berio: Halk Şarkıları 

Kuzey ltalya'nın lmperia kenti 
yakınında Oneglia'da dogan Luciano 
Berio, uzun bir müzik gelenegine 
sahip bir ailenin oglu olmasına, altı 
yaşında piyano ve müzik egitimine 
başlamasına karş ın, 1 9  yaşında sag 
el inin kaza sonucu sakatlanmasıyla 
önce Milane'da hukuk ögrenimine 
yöneldi. Bu arada konservatuarda 
Gredini ile kompozisyon çalıştı, şan 
sınıflarında eşlikçi olarak görev 
aldı . I 9SO'de konservatuarı bitiren ve 
eserlerin in baş yorumcusu olacak 
Amerikalı şarkıcı Cathy Berberian i le 
evlenen Berio, 1 95 1  'de Amerika'da 
Tanglewood'da Dallapiccola'nın 



kurslarını izledi, daha sonra 
elektronik müzikle i lgilendi. 1 954'te 
Maderna, Pousseur ve Stockhausen 
gibi öncü bestecilerle tanışan, 1 9SS'de 
Mi lano Radyosu Elektronik 
Stüdyosu'nu kuran, Darmstadt çağdaş 
müzik günlerine katılan Berio, 
ltalya'daki bürokratik engeller 
nedeniyle 1 963'de ABD'ye yerleşti; 
Harvard Üniversitesi'nde ve Ju i l l iard 
Müzik Okulu'nda dersler verdi, bu 
arada ödüller kazandı, 1 97 1 'de çağdaş 
müzik yorumlayan Jui l l iard Ensemble'ı 
kurdu. 1 972'de ltalya'ya dönerek 
bil imsel çalışmaları yönetti. ltalyan 
televizyonu için programlar hazı rladı. 
1 976'da Accademia Filarmonica 
Romana'n ın sanat direktörü oldu. 
"Banda kaydedilmiş müziği" konser 
salonlarındaki canl ı  müzikte kullanan 
ilk bestecilerden olan Berio, daha 
sonra insan sesin i  kelimelerle 
değerlendirerek bir dizi vokal eser ve 
tiyatro müziği hazırladı. 1 960'1arda 
eklektik (seçim yoluyla) kolaj benzeri 
sti l i  geliştirdi, bu arada saf 
enstrümantal eserler de yazdı .  
Ancak yine, 1 966'da ayrı lacağı eşi 
Cathy Berberian'ı ( 1 925- 1 983) 
düşünerek 1 964'de ses ve yedi çalgı 
için 1 1 Halk Şarkısı 'nı çeşitli ü lkelerin 
ezgilerinden düzenledi .  Daha sonra 
1 967'de Roma'da, yönetimindeki 
Teatro La Fenice Orkestrası üyeleri 
eşliğinde Berberian'ın söylediği bu l l  
şarkı plağa da kaydedildi . Berio, başka 
müziklerden yaptığı düzeniemelerin 
i lki olan bu şarkıların 1 973'de 
soprano ve orkestra uygulamasını  da 
yaptı. Böylece Berio halk müziğine 
dayanan malzemenin ciddi müzikte 
nasıl kullanılacağı problemine de, 
kendine göre bir çözüm getirdi :  Önce 
bu şarkıları modernleştirmekten 
kaçındı ,  i kinci olarak da halk 
şarkılarını olduğu gibi aldı. Bu, şarkılar 
di l  i le müzik arasındaki i l işkiyi 
belirleyen bir çalışma oldu. 
Monteverdi ( 1 966), Purcell ( 1 969), 
Kurt W ei l l  ( 1 972- 1 975), Boccherini 
( 1 975), Gabrieli ( 1 977), Frescobaldi 
( 1 977) ve Beatles şarkıları 
uygulamaları da olan Berio'nun 
Amerika'da düzenlediği 1 1 Halk 
Şarkısı şöyle sıralanıyor: 
1 .  Black is the colour . . .  (Sevgi l imin 
saçları kara . . .  ) adlı Amerikan halk 
şarkısı Güney Apalaşlar'dan 

kaynaklanır. Hemen hemen 
pentatonik çizgide olan bu şarkıyı. 
Kentucky' l i  halk şarkıcısı -daha sonra 
Paris'te Vincent d'l ndy'nin öğrencisi 
olan- John Jacop N i les üne 
kavuşturmuştur. Bu, kısa olduğu 
kadar da anlamlı sözler içeren l ir ik 
ezgi daha sonra Jean Ritchie ve Joan 
Baez ile tüm dünyaya da ulaşmıştır. 
Berio bu düzenlemeyi üç ölçülük 
viyola solasuyla açar ve çalgı, 
şarkıcıya hiç uymayan ritmik b ir  
özgürlükle, köy kemancısını taklit 
eder . . .  2. 1 wonder as 1 wander 
(Gezdikçe şaşıyorum) adlı dinsel 
havadaki şarkı da Kuzey Amerika 
falklorundan kaynaklanır. Bu şarkıyı 
da ilk kez John Jacop N i les 
müziksevedere tanıtmıştır. Berio bu 
şarkının eşliğinde, Vielle ( I ng. Hurdy 
Gurdy, ya da M. Ragıp Gazimihal' in 
Vırvırl ı Öttürgeç olarak tanımladığı 
Laterna gibi kolla çevrilen çalgı) 
etkis in i  uyandtrrr'ak için viyola, 
viyolonsel ve arpın armonik sesle 
çal ınmasını öngörmüştür . . .  3. Loosin 
yelav, Berio'nun Ermeni asıl l ı eşi 
Cathy Berberian'ın ülkesinin şarkısıdır 
ve yükselen ayı canlandırmaktadır. 
Çalgılar, arpın basit arpejleri eşliğinde 
yoğunlaşır . . .  4. Rossignolet du bois 
(Ormanın bülbülü) eski bir Fransız 
halk şarkısıdır. Berio'nun antik 
parmak zi l leriyle başlattığı bu şarkıda 
bülbül, aşığa öğüt verir: Serenadların ı  
gece yarısından ik i  saat sonra di le 
getirmesini söyler; bahçedeki elmaları 
güneş, ya da ay sanmamasını 
bel i rtir . . .  S. A la femminisca 
(Kadınca) eski bir !talyan, Sicilya 
balıkçı şarkısıdır. Öncekinden sürdinli 
b ir  akorla geçilen bu şarkıda, balıkçı 
eşlerinin bekleyişleri yansıtı l ır . . .  6. La 
Donna ideale (Ideal kadın) ve 7. Ballo 
(Dans) adlı şarkılar da ltalya'dandır; 
ancak ltalyan besteci Luciano 
Berio'nun besteleridir. Berio bu 
şarkıları 1 949'da, 24 yaşındayken, 
ltalya'da Fullbright bursuyla öğrenim 
gören b ir  kız öğrenci -Cathy 
Berberian- iç in yazmıştır. ilk şarkın ın 
sözleri olan eski  Cenova halk ş i iri 
"Eğer sağlıkl ı , iyi huylu, iyi yetişmiş, 
bir de yüklü drahomalı bir kadın 
bulursanız, Allah aşkına sakın elden 
kaçırmayın" der . . .  Inişli, çıkışlı 
başlayan 7. Şarkı Ballo'da ise yine eski 
bir ltalyan halk şi iri kullanılır: "En akıl l ı  

bir adam bile aşk yüzünden akl ın ı  
kaçırır; ancak aşk. güneşe ve buza ve 
de herşeye dayanır" . . .  Yaylıların 
eşlikte duyurdukları tiz sesle başlayan, 
monoton havadaki 8. Şarkı, Mottetu 
de tristura, ltalya'n ın Sardunya 
Adası'ndan kaynaklanan hüzünlü bir 
ezgid ir; aşığın bülbüle hitabını anlatır: 
"Aşkım için benim ağlayışımı 
şakıyışınla nas ı l  taklit ediyorsan, beni 
gömdüklerinde de, bana bu şarkıyı 
söyle" . . .  9. ve 1 O. Şarkıların ikisi de 
Fransa'nın Auvergne bölgesinden 
al ınmıştır. Josephe Canteloube'un 
Chants d'Auvergne (Auvergne 
Şarkıları) adlı çok ustaca yapılmış 
düzenlemeleri olan bu ezgilerde, tipik 
diyalekt değiştirilmemiştir. Tonal 
olan, Bourree biçimindeki ilk şarkı 
"Malurous qu'on uno fenno" ezelden 
beri süren evl i l ik paradoksunu anlatır; 
erkek evlenmek için bir kız 
aramaktadır, ama hiç olmamasını da 
tercih eder . . .  Ikinci Auvergne şarkısı 
"Lo fiolaire", bu Halk Şarkıları 'n ın 
başındaki gir iş i  yankılandıran 
viyolonselle başlar. Bu parçanın  
sözlerinde, yün eğiren genç kız bir 
yandan şarkı söylerken, diğer yandan 
da çoban sevgil is iyle öpüşür ... 1 1 .  
Şarkı Azerbaycan'dan alınmıştır. 
Cathy Berberian Rus malı 78'1ik bir 
plakta b ir  kısmı Rusça, bir kısmı Azeri 
di l inde söylenen bu aşk şarkıs ını 
duymuş, beğenerek arkadaşına 
tercüme ettirmiş. sonra da Berio'nun 
bu uygulaması gerçekleşmiştir. Halk 
müziğin in ustalarından N ida 
Tüfekçi'nin notaya aldığı ve 
radyolarımızda sık s ık söylenen bu 
Azeri türküsünü müzikseverler de 
anımsayacaktır: 
"Bugün ayın üçüdür, de gülüm nanay 

ayda ninay 
Girme bostan içidir, yar girme bostan 

içidir. 
Dudakların bal şeker, dilin badem 

içidir." 
Ve çok ünlü bağlantıs ı :  
"Gız bel in incedir, ay ince 
Leblerin goncadır, ay gonca" 
(Süre 23') 
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VOKAL MÜZiK & OPERA VOC A L  l\l lT S I C  & O P E R A  

KA THLEEN BATTLE, soprano 

JJ PENNA, piyano p iano 

<$> ÜSMAN l l  BA N KASI  

Katkıları için OSMANLI BANKASI A.Ş.ye teJekkür ederiz. 
We would /ike to thank OSMANLI BANKASI A.Ş. for spomoring this performance. 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685 -1 7 5 9) 

Theodora Oratoryosu'ndan "Oh worse than death . . .  Angels ever bright and fair" 

from Theodora Orarorio 

Joshua Oratoryosu'ndan "Oh, had 1 )ubat' s lyre" from Joshua Oratorio 

Jülyüs Sezar Operası'ndan "E pur cosi . . .  Piangero la sorte mia" from Giulio Cesare Opera 

l l  
Hugo Wolf(  1 860-1 903) 

!talyan Şarkıları Kitabı'ndan "Auch kleine Dinge" from the !ta! ian Songs Book 

Nixe Binsefuss 

Verborgenheit 

ltalyan Şarkıları Kitabı'ndan "hh hab' in Penna einen Liebsten wohnen" 

from the ltalian Songs Book 

l l l  
Gabriel Faure ( 1 845 - 1 924) 

Mandoline, Op. 58 No. l 

Apres une reve, Op.7 No. ! 

Notre amour, Op. 2 3  No.2 

Ara Inrermission 

IV 
Gioacchino Rossini ( 1 792- 1 868) 

Sevil Berberi Operası'ndan "Una voce poco fa" from Il Barbiere di Siviglia 

V 
Joaquin Turina ( 1 882- 1 949) 

Tu pupila es azul, Op. S l  No.2 

Lope de Vega'ya Saygı'dan "Si con mis deseos" from Homage ro Lope de Vega, Op.90 No.2 

Cantares, Op. l 9  No. 3  

KA THLEEN BA TTLE 

• Kathleen Battle'ın lirik soprano sesi 
ve olatanüstü sanatçılı�ı. bütün 
dünyadaki dinleyicileri büyülediği gibi, 
onu zamanımızın en beğenilen 
şarkıcılarından biri yaptı. New York 
Metropolitan, Viyana, Paris, San 
Francisco, Chicago, Covent Garden 
Kraliyet Operası gibi dünyanın en 
önemli operalarında sahneye çıktı; 
New York Filarmoni, Chicago 
Senfoni, Boston Senfoni, Philadelphia, 
Cleveland, Los Angeles Filarmoni, 
Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni ve 
Paris Orkestrası gibi topluluklada 
konserler verdi. Salzburg, Ravinia, 
Tanglewood, Blossom, Hol lywood 
Bowl, Mann Music Center, Caramoor 
ve Cincinnati Mayıs festivallerine 
katıldı. ABD, Kanada, Güney 
Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'da 
turneler yaptı; New York. Boston, 
Chicago, Washington D.C., Paris, 
Londra, Viyana, Berlin, Tokyo ve 
Milane'da konserler verdi. Kayıtları ve 
televizyon programlarıyla dünyadaki 
mi lyonlarca müziksevere ulaştı. 
Kathleen Battle Haendel'den 
(Metropolitan'da 1 988-89'da ilk kez 
sahnelenen Jülyüs Sezar'daki 
Kleopatra rolü) R. Strauss'a kadar 
geniş bir sahne repertuarına sahiptir. 
Mozart'ın Figaro'nun Düğünü'nün 
(Susanna) yanısıra, Rossini (Sevil 
Berberi) ve Donizetti'nin (Aşk lksiri) 
Bel Canto operalarını da aynı 
başarıyla yorumlamaktadır. Sihirl i 
Flüt'teki Pamina'sı günümüzün en 
ola�anüstü Mozart karakteri yorumu 
olarak kabul edil ir. Londra Kraliyet 
Operası'nda ilk sahneye çıkışındaki 
Ariadne auf Naxos'daki parlak 
Zerbinetta yorumuyla Laurence 
Olivier "Yeni bir Opera 
Prodüksiyonu'ndaki En Iyi Yorum" 
Ödülü'nü aldı. Ayrıca Mozart' ın Don 
Giovanni'sinde Zerlina ve Cosi fan 
tutte'de Despina, R. Strauss'un Gül lü 
Şövalye'sinde Sophie ve Arabella'da 
Zdenka, Donizetti'nin Alayın Kızı'nda 
Marie ve Don Pasquale'de Norina 
rollerini üstlendi. 
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VI 
His  name so sweet (Düzenleme A rranged by Hal l  Johnson) 

Over my head (Geleneksel Tradi tional) 
He's got the whole world i n  His hand (Düzenleme Arranged by Margaret Bonds) 

(Programda de�işiklik olabilir Programme subject ro change) 

1 3.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E i reni Museum, 7 .00 pm.  

Kathleen Baule'in resitali Columbia Artis/s A1anctgement !nt . .  Personelf Direction: Michaela Kurı 'tm 
( l (ı 5  \Vest 5 7th Street. N eti' York, NY 1 00 1 9) i[birliğiyle diizenlenmipir. 

Sanalp CBS/Sony Claniral. Oeutsrhe Grammophon. EMI/Angel. Oea"tJ!London. RCA. 
Vax Cu m Ut11de 11e Telcırcfirmcdcın ifhı kaytt yt:�Jmıcıktadır. 

Ms. Ballle afJ/Jetın by arrcmgemenl with Columhia A rtisi s Managemetıt Ine . .  
Persontil Oirertion: Mirhaeltt Knrz ( 1 6 5  \Vest 5 7th Street, New York, N Y / 00 1 9).  

M s. Battle recordr for CBS/Sony Clmsical, Oentsdıe Grammophon. 
EMI/A ngel. Oewı/London, !?CA . Vox C n m Laude and Te/are. 

Zamanımızın birçok ünlü müzikçisiyle 
de çalışan sanatçı, Herbert von 
Karajan, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, 
Leonard Slatkin, Andre Previn, Claudio 
Abbado, Georg Solti, James Levine, 
Lorin Maazel ve Neville Marriner gibi 
şefierin yönettiği konserlerde yer aldı; 
soprano Jessye Norman, tenor Luciano 
Pavarotti ve Placido Domingo, 
kemancı ltzhak Perlman, trompetçi 
Wynton Marsal is, flütçü Jean-Pierre 
Rampal, gitarcı Christopher Parkening 
ve saksofoncu Grover Washington J r. 
ile sahneye çıktı, birçok CD ve video
diskler doldurdu. 
Bütün tanınmış fırmalar için opera, 
konser, koral eserler ve solo kayıtlar 
yapan Kathleen Battle Andre Previn'in 
yönettiği Kathleen Battle Mozart 
Söylüyor ( 1 986), piyanoda James 
Levine ile Salzburg'da 1 987'de canlı 
kaydedilen Salzburg Resitali, Carnegie 
Hall'un 1 00. yıl etkinl ikleri resital ini 
içeren Kathleen Battle Carnegie 
Hall'da ( 1 992) kayıtları için aldığı üç 
Klasik En Iyi Vokal Solist ödülü dahil, 
beş kez Gram my aldı. Ayrıca James 
Levine ve Viyana Filarmoni'ye 
doldurduğu Ariadne auf Naxos'taki 
Zerbinetta rolü ( 1 987); Marilyn 
Horne ve Samuel Ramey'le birlikte, 
John Nelson'un yönettiği Haendel'in 
Semele operasındaki başrolüyle 
( 1 993) En Iyi Opera Kaydı dalında 
G rammy Ödülü'nü aldı. Yaptığı son 
kayıtlar arasında ise Mozart'tan 
Opera Aryaları; Bach, Haendel, 
Mozart, Rossini ve Faure'nin dini arya 
ve şarkılarını içeren Grace; Myung
Whun Chung'un yönettiği Paris 
Opera Orkestrası eşliğindeki Fransız 
Opera Aryaları ile Christopher 
Parkening'le doldurduğu ve dünyanın 
çeşitli yerlerinden alınma Noel 
şarkılarından oluşan Angels' Glory 
bulunuyor. 1 995'de ise Grover 
Washington, J r., Cyrus Chestnut, 
Christian McBride ve James Carter 
gibi ünlü cazcılarla ninni ler, spiritueller 
ve halk şarkılarının yer aldığı So Many 
Stars yayınlandı. Battle, bu kaydın 
satışa çıkmasıyla bağımlı olarak 
spiritueller, Duke Ell ington'un müziği 
ve albümünden yaptığı seçmelerden 
oluşan bir konserle 1 995-96 Lincoln 
Center Caz Sezonu'nu açtı. 
Kathleen Battle 1 992'de, müziği 
Andre Previn, sözleri de Nobel 



Ödülü sahibi yazar Ton i Morrison'a 
ait olan ve Carnegie Hall tarafından 
sanatçı için sipariş edilen Honey and 
Rue adlı şarkı dizisinin i lk 
seslendiril işini gerçekleştirdi ve eseri, 
bütün dünyadaki resitalleriyle orkestra 
eşliğindeki konserlerinde söyledi; 
Barber'in Knoxwille: Summer of 1 9 1  S 
ve Gershwin'in Porgy ve Bess 
operasından aryaların da yer aldığı 
dizinin i lk kaydı 1 99S'de yayınlandı. 
Canl ı  kaydedilen, CD ve video olarak 
yayınlanan konserleri arasında 
Karajan'ın yönettiği ve Vatikan'da 
yapılan Mozart' ın Taç Giyme Mesi i le 
Yeni Yıl Konseri ( 1 987); iki Carnegie 
Hall konserini içeren, biri James Levi ne 
yönetimindeki Metropolitan Opera 
Orkestrası ve Jessye Norman ile 
Spirituals in Concerts, diğeri de 
Andre Previn'in yönettiği ve Frederica 
von Stade ile Wynton Marsalis'in de 
yer aldığı A Carnegie Hall Christmas 
Concert sayılabilir. 
Kathleen Battle, katıldığı Metropolitan 
Operası 1 99 1  sezonu açı l ış gala 
konserinin televizyonda yayınlanmasıyla 
"Televizyon Klasik Programında 
Olağanüstü Kişisel Başarı" dalında 
Emmy aldı. John Nelson ve St. Luke 
Orkestrası eşliğinde Wynton Marsalis 
ile yaptığı Barok Düet'in kaydıyla ilgi l i  
belgesel fi lm Emmy Ödülü'ne aday 
gösterildi ve "Kathleen Battle 
Metropolitan Müzesi'nde" resitaliyle 
birl ikte televizyonda yayınlandı. 
"Metropolitan Operası Sunar" başlıklı 
Mozart'ın Sihirli Flüt, Strauss'un 
Ariadne auf Naxos, Denizetti'nin Aşk 
lksiri ve Ressini'nin Sevil Berberi'n i  
içeren dört etkinl iği video ve laser
disk olarak yayınlandı. 
Portsmouth, Ohio'da doğan Kathleen 
Battle, Cincinnati Üniversitesi Müzik 
Konservatuarı Koleji'nden mezun oldu 
ve Master derecesini aldı. Profesyonel 
kariyerine Thomas Schippers'in 
yönettiği Brahms'ın Alman Requiemi 
i le Spoleto Festivali'nde başladı ve beş 
yıl sonra da Wagner'in Tannhaeuser 
operasıyla ilk kez Metropolitan 
Operası'nda sahneye çıktı. Cincinnati 
Üniversitesi, Princeton Westminster 
Koro Koleji, Ohio Üniversitesi, 
Cincinnati Xavier Üniversitesi, Amherst 
Koleji ve Seton Hall Üniversitesi 
tarafından Kathleen Battle'a onursal 
doktora ünvanı verilmiştir. 

1 52 

• Kathleen Battle's lyric soprano voice 
and unique artistry have captivated 
audiences around the world, making her 
one of the most acclaimed s ingers of our 
t ime. Miss Battle has appeared on the 
s ta ge of the world 's lead ing opera 
houses inciueling rhe Metropol i tan, rhe 
opera ho u ses of Vienna, Paris, San 
Francisco, Chicago anel rhe Royal Opera 
House Covenr Garden. She has 
performed with rhe worlcl 's grear 
orchesrras i nciuel ing rhe New York 
Phi lharmonic, Chicago Symphony, 
Bosron Symphony, Phi ladelphia 
Orchesrra, Cleveland Orchesrra, Los 
Angeles Phi lharmonic, Berl in 
Phi lharmonic, Vienna Phi lharmonic 
anel ürehestre de Paris. She has also 
appeared at the fesrivals of Salzburg, 
Ravinia, Tanglewood, Blossonı , 
Hol lywood Bowl,  Mann Music Cenrer, 
Caranıoor and ar Cincinnati 's May 
Festival . In rec i ra l  she has roured 
exrensively across the Un i ted Srares and 
Canada, South America, Europe and rhe 
Far Easr, perform i ng in  such music 
capitals as New York, Bosron, Chicago, 
Washington D.C. ,  Paris, London, 
Vienna, Berl in ,  Tokyo and Mi  lan. Her 
many recorcl i ngs anel relevision 
appearances have broughr her voice anel 
nıusicianship i nro m il l ions world-wicle. 
Wirh a srage reperroire spann ing rhe 
cenruries from Handel (Cleoparra in  rhe 
Metropol iran Opera's 1 988-89 premiere 
stag ing of Giu l io Cesare) ro R .  Strauss, 
Karhleen Bartle is  equally ar home 
performi ng Mozart's Susanna in Le nozze 
d i  Figaro as she is in rhe bel canro operas 
of Ross in i  ( I l  barbiere el i Sivigl ia) and 
Donizetti (L'el is ir  d'amore). Her Pami na 
i n  rhe Die Zauberflöre has been hailecl 
as one of rhe grearest Mozartean 
characrerizarions of our generar ion, and 
her gl inering Zerbinerra in Ariadne auf 
Naxos received rhe Laurence Ol iv ier 
Awarcl for Besr Performance in a New 
Opera Producrion for her debur ar 
Lonclon 's Royal Opera House Covenr 
Garclen. In addi t ion she has performed 
Zerl i na in Mozarr's Don Giovann i  anel 
Despina in Cosi fan ru rre, Sophie in R .  
Strauss' Der Rosenkavalier and Zelenka i n  
Arabella, Marie in  Donizett i ' s  La fi ile du 
reg imenr and Norina in  Don Pasquale. 
Karh leen Barrle enjoyes close musical 
collaborarion w ith many of rhe nıosr 
norecl arrisrs of our rime. She has 

appearecl in concerr wirh such 
conducrors as Herberr von Karajan, 
R iccarclo Muri ,  Sei j i  Ozawa, Leonarcl 
Slarkin ,  Anclre Prev in ,  Clauclio Abbaclo, 
Georg Solr i , James Levine, Lorin Maazel 
and Nevi l le Marriner and, she has 
performed wirh soprano Jessye N orman, 
renors Luciano Pavarotti anel Placido 
Domingo, violin isr l rzhak Perlman, 
rrumperer Wynron Marsalis, flaurisr 
Jean-Pierre Ranıpal, gu irarisr 
Chrisropher Parkening anel saxophonisr 
Grover Washington, Jr .  These 
parrnerships are docunıenrecl on 
nunıerous recurcl ings and video cliscs. 
Karhleen Bartle has esrablishecl herself 
as a dist inguished recording arrist wirh a 
w icle range of releases enıcompassing 
com plere operas and concerr, dı oral and 
solo albunıs on all nıajor labels. She has 
receivecl fıve Granımy Awards, 
inciueling three as Besr Classical Vocal 
Soloisr for Kathleen Bartle Sings Mozarr 
in 1 986, conducrecl by Andre Previn ;  in 
1 987 for Salzburg Reciral, recorcled l ive 
ar her Salzburg reci ral clebur wir h James 
Levi ne ar rhe piano; and in k992 
Karhleen Bartle ar Carnegie Hal l ,  a 
memeneo of her reciral debur in rhar hall 
during i rs cenrennial week celebrarion . 
In 1 987, she received a Gram my for 
Besr Opera Recording for her porrrayal 
of Zerbinetta in Ariadne auf Naxos wirh 
James Levi ne conducring rhe Vienna 
Phi lharnıonic. Her perfornıance of rhe 
ri tle role in  rhe recorcl ing of Hanclel's 
Semele, wirh Marilyn Horne and Sanıuel 
Ranıey, anel John Nelson conducr ing, 
earned her a Granımy for Besr Opera 
Recordi ng again in 1 993. Her laresr 
releases are Mozart Opera Arias; Grace a 
collecrion of sacreel ari as anel son gs by 
Bach, Hanclel, Mozart , Rossin i  anel 
Faure; French Opera Arias wirh Myung
Whun Clllıng conducring rhe Paris 
Opera Orchesrra and Angels' Glory a 
collecrion of Chrisrnıas son gs from 
around rhe world wirh Chrisropher 
Parkening. Her fırsr crossover al bum So 
Many Srars was released in 1 995 ,  where 
she was joi necl by such jazz musicians in  
a collecrion of lu l labies, spi r iruals anel 
folksongs. In conjucrion wirh rhe clisc's 
release, Miss Barrle opened che 1 995/96 
Lincoln Cencer jazz season wirh a 
concerr of spiri ruals, nıusic of Duke 
El l ingron, anel a selecrions from rhe 
al bum. 



1 5 3  
In I 992 M i  ss Barrle presenrecl rhe Un iversity; Xavier University in  rhe U n i  reel States anel abroacl. 
world premiere of Honey anel Rue, a Cincinnar i ;  Amhersr Col lege anel from H ighl ights of this season i nc lucle recirals 
song cycle wirh music by Anclre Previn rhe Seron Hal l  Un iversi ty .  throughout the East Coasr, i nciueling 
ancl lyrics by Nobei-Prize w inner aurhor appearances in Bosron anel Derroir ,  as 
Toni Morrison, commissionecl for her by JJ PENNA we l l  a s  Norfolk Chamber Music 
Carneg ie Hal l .  Si nce then, she has Fest ival's I nciian Summer Concert Series. 
performeel the work with orchesrras anel • Binghamton'da (New York) doğan Mr. Penna toureel South America anel 
recirals throughout the world .  The fırst piyanist JJ Pe n na eşlikçi olarak ülkesi rhe Midelle East in 1 994-95 on two 
recorcl ing of this cycle, which also Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tours spansoreel by the United States 
i ncludes Barber's Knoxwi l le: Summer of yurt dışında yoğun olarak şancı ve Information Agency, i n  adelition ro 
1 9 1 5 anel ari as from Gershwin ·s Porgy enstrümantalistlerle çalışmaktadır. Bu accompanying barirone Kevin McMil lan 
anel Bess, was released i n I 995 .  konser sezonundaki etkinl ikleri anel counrerrenor David Daniels in 
Concerrs recorclecl 1 i ve, al so ava i Iab! e on arasında Amerika'nın Doğu Yakası'nda rec itals in Detroit anel Minneapol is .  
CD and video ineJ ude Mozarr·s Boston ve Detroit'teki resitalierin Mr. Penna has performeel anel hele! 
Coror.ation Mass from rhe Yarican and yanısıra Norfolk Oda Müziği fel lowships at summer festivals 
the 1 987 New Year's Concerr, borh Festivali'nde yer alan Pastırma Yazı i nciueling Tanglewoocl, Norfolk, the 
wirh Karajan conclucting; rwo Carnegie Konser Serileri bulunmaktadır. Sanatçı Acaclemy of Sing ing at the Banff Cenrre, 
Hall concerts: one is rhe Spi riruals i n  1 994-95 sezonunda, ABD lnformasyon the Music Academy of the W esr, anel 
Concerts wir h Jessye N orman anel the Ajansı tarafından desteklenen Güney the Chauraugua Institution. He spend 
Metropol iran Opera Orchesrra concluctecl Amerika ve Orta Doğu'yu kapsayan iki the summer of 1 994 as an Apprentice 
by James Levi ne anel the or her is  A turne yaptı, bariton Kevin McMillan ve Coach with San Francisco Opera Center's 
Carnegie Hall Chrisrmas Concert w ith kontrtenor David Daniels ile Detroit Merola Opera Program me, anel has 
Freclerica von Stade and Wynron ve Minneapolis'te resitaller verdi. Banff served as an opera coach on many 
Marsal is ,  conclucted by Anclre Prev in .  Centre Şan Akademisi Batı Müzik productions with Tri-Cit ies Opera 
Karhleen Barrle's appearance on Akademisi, Chautaugua Kuruluşu, Company, University of Michigan, anel 
televis ion broadcasr of rhe Metropol itan Tanglewood ve Norfolk gibi yaz M ichigan Opera Theatre. 
Opera's 1 99 1  season opening gala won festivallerine katıldı. 1 994 yazında San Mr. Penna's many awards i nc lude the 
her an Em my for Outstand ing Francisco Opera Centre'in Merola Otto Guth A warcl from the San 
lncl ividual Achievemenr in a Classical Opera Programı'nda repetitör Francisco Opera Centre, a Power Grant 
Programme on Television. A yardımcısı olarak çalıştı; Tri-Cities anel several fel lowships from University 
clocumenrary fi lm on rhe recorcl ing of Opera Company, Michigan of Michigan, Outstandi ng Vocal 
Baroque Duet al bum with Wynton Üniversitesi ve Michigan Opera Accompanist at rhe Music Academy of 
Marsal is anel John Nelson conclucring Tiyatrosu'nun birçok yapımında the West, as well as the Dorothy Serayer 
rhe Orchestra of Sr. Luke' s was repetitörlük yaptı. Awarcl from New York State. 
naminared for an Em my anel was JJ Penna'nın aldığı birçok ödül arasında Mr. Penna has received tutelage from 
broaclcasr as was rhe reci ral Karhleen San Francisco Opera Merkezi'nin some of the most outstandi ng 
Battic ar the Metropol itan Museum.  Otto Guth Ödülü, Power Grant col laborative pianists working roclay, 
Four of her Metropol iran Opera Ödülü ve Michigan Üniversitesi i nciuel i ng Margo Garrerr, Martin Isepp, 
Presents performances are also available bursları, Batı Müzik Akademisi Graham Johnson, and most extensively, 
on video and laser d ise: Mozarr's Die Olağanüstü Şan Eşlikçisi Ödülü ile Martin Katz. Mr. Penna receivecl his 
Zauberflöre, Srrauss' Ariaci ne auf Naxos, New York Kenti Dorothy Strayer Bachelor of Music degree from the State 
Donizerri's L 'El is ir  cl 'amore anel Ödülü bulunmaktadır. University of New York ar Binghamron, 
Rossin i 's ll barbiere di  Sivigl ia. Margo Garrett, Martin lsepp, Graham where he stucliecl w i th Diane 
A narive of Portsmourh, Ohio, Kathleen Johnson ve özellikle de Martin Kau R icharclson. He received h is OMA from 
Barrle has e;;.rnecl bor h her Bachelor and gibi ünlü piyanistlerle eğitim gören JJ rhe University of Mich igan i n  1 996. 

Masrer degrees from rhe Col lege Penna, Diana Richardson ile öğrenim Mr. Penna is  an Assistant Professor of 
Conservarory of Music, University of gördüğü New York Eyalet Coach i ng anel Accompanying at 
Cincinnari .  She macle her professional Üniversitesi'nden mezun oldu ve Westminster Choir Col lege i n  
debur ar the Spolero Festival in  Brahms· 1 996'da da Michigan Üniversitesi'ndeki Princeron, New Jersey. 
Ein Deursches Requiem uncler rhe doktorasını tamamladı. Halen 
baron of Thomas Schippers. Her Princeton'daki Westminster Koro 

Haendel: Theodora 
Metropoli ran Opera clebut came fıve Koleji'nde Repetitörlük ve Eşlikçilik 
years larer in  Wagner's Tannhauser. Doçenti olarak ders vermektedir. Almanya'nın Halle kentinde mahalli 
Karhleen Barrle has been awardecl six berber ve aynı zamanda amel iyat 
honorary clegrees -from her Alma Marer, • A narive of Binghamron, New York, yapan bir babanın oğlu olarak -Bach 
rhe University of Cincinnar i ;  pian isr JJ  Penna maintains an  active ile aynı yılda- doğan Haendel ilk kez 
Wesrminsrer Choir Col lege in  performing scheclule as col laborarive 1 7 1 0'da gördüğü Ingiltere'ye 1 7 1 2'de 
Princeron, New Jersey; Ohio pianisr ro s ingers anel i nstrumentalists i n  -bu kez Hannover Elektörü G .  



Ludwig'ten makul bir zamanda 
dönmek üzere izin alarak- tekrar 
gitmiş, sonunda Londra'ya 
yerleşmiştir. Hemen Londra'n ın  
müzik yaşamına uyum sağlayan 
Haendel, yaşıtı Bach'a oranla tam bir 
dünya vatandaşı sayılabi l irdi. 1 726'da 
I ngiliz uyruğuna geçen ve yaşamının 
son yıl larını kör olarak geçirecek olan 
besteci, belli başlı Avrupa ü lkelerin in 
karakterlerini kendinde toplamıştı: 
Çalışma gücüyle Alman, gizli özel 
hayatı ve boğazına düşkünlüğü i le 
Fransız, iş hayatındaki tutumu ve 
becerisiyle I ngiliz, ateşli davranışlarıyla 
ltalyand ı .  Müzik tarihinin devlerinden 
biri olan, Almanlada Ingilizierin 
payiaşamadığı Haendel dış görünüşü 
ve yapısıyla da bir devdi. Yemeğe 
merakı, iştahının açıklığı ile de ün 
yapan Haendel hareketli yaşamı, 
Londra müzik hayatındaki etkisi ve 
operalarıyla şeçkinleşmişti. Ancak 
Londra'daki bestecilerin rekabeti, 
Almanya'dan bulup getirdiği ltalyan 
şarkıcıların kaprisleri yüzünden güç 
durumlara düştü. Haymarket'teki 
tiyatrosu iflas edince de Haendel 
sağlık yönünden çöktü, felç olunca 
Almanya'ya Aachen kaplıcalarında 
tedaviye gitti. lyi leştikten sonra, 
opera yerine tekrar oratorya 
yazmaya başlayan Haendel, 1 74 1 'de 
Dubl in'de bestelediği Mesih 
Oratoryosu i le eski ününe kavuştu. 
Ancak kendini eleştirmekte oldukça 
insafsız olan Haendel, herkesin 
beğendiği bu I S . Mesih 
Oratoryosu'ndan çok, 1 750'de 
tamamladığı Theodora Oratoryosu'nu 
tercih ettiğini, l ibretto yazarı 
Dr. Thomas Morell'e ( 1 703- 1 784) 
anlatmıştı. Haendel 1 746'da Galler 
Prensi'nin tavsiyesi ile Morell'e 
oratoryo metinleri için başvurmuş ve 
ondan 1 757'ye kadar altı l ibretto 
almıştı. Hatta bir kış gecesi, sabaha 
karşı saat dörtte Dr. Moreli'in 
Turnham Green'deki evinin kapısını 
yumruklamış, şaşkınlıkla uyanan 
adamcağıza, "Şu Allahın cezası Billow 
kelimesi ne demek?" diye sormuştu; 
yazar bu sözcüğü nereden bulduğunu 
sorunca da, "- Oratoryonuzda 
geçiyor ve ben ne demek olduğunu 
bilmiyorum!" cevabını vermiş ve 
"güçlü dalga" olduğunu öğrenince de 
kaybolup uzaklaşmıştı . . .  
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Biri 'iki kez' yazılmış olan 32 oratoryo 
besteleyen Haendel'in, Mesih'teki 
büyük korolar yerine, özellikle ikinci 
bölümün sonundaki koroların "He 
saw the lovely Youth" kısmını 
beğendiğin i  belirttiği 27. oratoryosu 
Theodora, i lk kez 1 6  Mart 1 750'de 
temsil edildi. Aslında o yıl Haendel 
çok mutluydu. Lady Shaftesbury 1 750 
şubatında onu çok sağlıklı ve 
serinkanl ı  gördüğünü anı larında 
anlatıyordu. Üstelik resim merakı da 
olan Haendel o günlerde değerli 
tablolar satın almıştı ve kendisine 
8.000 Pound'a mal olan büyük boy bir 
Rembrandt karşısında daha da mutlu 
oluyordu. Haendel'in 1 749 yazında, 
Vauxhall Gardens'da 1 2.000 kişin in 
trafiği tıkadığı 2 1  Nisan'daki Donanma 
müziği provalarından sonra 28 
Haziran-3 1 Temmuz günleri arasında 
bestelediği Theodora'n ın l ibrettosunu 
Dr. Morell , R. Boyle'un "The 
Martyrdom of Theodora and 
Didymus"(Theodora i le Didimus'un 
Şehadeti) adlı eserinden almıştı. 
Shakespeare'in sti l ini anımsatan, 
ancak kutsal bir h ıristiyan efsanesi 
canlandırılan eserde, Antakyalı soylu 
ve genç bir kız olan Theodora'nın 
inancına sadık kaldığı için ölüme 
gönderilmesi konu al ın ır. Didimus ise 
Roma Imparatorluğu'nun hıristiyanlığı 
kabul eden bir subayıdır. ilk temsil -
adet olduğu üzere- Haendel'in Op.7 
No.S Org Konçertosu ile birl ikte 
gerçekleştirilmişti; Didimus'un partisi 
ise, çağın en ünlü kastratlarından 
Gaetano Guadagni ( 1 725- 1 792) -
Gluck'un gelecekteki Orfeus'u- için 
özel olarak yazı lmıştı. Yine de temsil 
başarılı olamadı. Çünkü o yıl 
Ingi ltere'deki en büyük depremlerden 
biri meydana gelmiş, halk konsere 
gitmek değil, sokağa çıkmaktan 
korkar olmuştu. Diğer oratoryolara 
göre, hıristiyanl ık konusu ve traj ik 
fınal gelebilen dinleyicileri tatmin 
etmemiş, Lady Shaftesbury'e göre, 
"şehirliler" bunu hiç beğenmemişti . . .  
Moreli de ikinci temsili zayıf bulacaktı. 
Uzmanların, zamanının yanlış 
seçildiğini belirttikleri Theodara, 
zengin tutulmuş bir orkestra uvertürü 
ile başlar ve hemen traj ik anlaşmazlık 
sergilenir: Romalı vali, Didimus'un 
ricalarına karşın hıristiyanların 
inancını yok etmeye çalışmaktadır; 

kendisine karşı gelen Theodora'yı 
ölümden de kötü biçimde 
cezanlandı racak, bu bakire kızı 
Venüs'ün hizmetinde 
görevlendirecektir. Theodora 
çocukça bir masumiyetle, saflığını 
koruması için, aşağıdaki sözlerle önce 
resitatifı, sonra da aryasıyla meleklere 
yalvarır. 

Oh, worse than death . . .  
Oh, worse than eleatlı i ndeed' 

Lead me, ye guards, lead me or to the rack, 

or ro rhe flames; 

1 " 1 1  thank your gracious mercy. 

A ngels, ever bright and fai r, 

Take, oh take me to your care! 

Speed to your own courts my fl ight 

Clad i n  robes of v i rg i n  w h i te' 

Ah, gerçekten ölümden de beter, 
Yol gösterin bana gardiyanlar, beni 

işkenceye ya da ateşe atın, 
Bunun için size duacı olurum. 

Her zaman ışıltılı ve iyi melekler, 
Alın, ah alın beni kanatlarınızın altına; 
Uçurun beni hızla kendi sarayınıza, 
Beyaz bakire giysileri içinde! 

Haendel: Joshua 

Haendel'in 24. oratoryosu olan 
Joshua 1 747'de Londra'da 
bestelenmiş ve ilk kez besteci 
yönetiminde 9 Mart 1 748'de Covent 
Garden'da -yine yeni bir konçerto ile 
birl ikte- seslendirilmiştir. Yine Dr. 
Thomas Moreli ' in l ibrettosu üzerine 
1 9  Temmuz- 1 9  Ağustos 1 747 günleri 
arasında yazılan eser, Musa 
Peygamberin i lk çömezi Joshua'yı 
konu alır. Birinci bölümde i lk 
dindarlar M ısır'dan kaçarak 
Kızıldeniz'i aşıp kutsal topraklara 
ulaşır. Tanrıya yapılan şükran 
dualarından sonra Joshua, meleklerin 
getirdiği emirle dinsizlerin kalesini 
zaptetmek için halkı savaşa çağırır. 
Ikinci bölümde Filistin'deki Jericho 
(Eriha) kalesi büyük bir orduyla 
kuşatılır, bir mucizeyle -dua ve kutsal 
boruların tınıs ıyla- duvarlar yıkı l ır. Bu 
gösterişli sahneden sonra da lsrail 
ordusu yenilgiye uğratı l ır. Üçüncü 
bölüm ise törensel havadadır. Genç 
kahramanlar kutlanır, kentin ileri 
gelenlerinden Kaleb (bas), kızı 
Achsa'nın (soprano) sevdiği ile 



1 5 5  
birleşmesini sağlar. Achsa mutlu Sezar, kraliçe olmak isteyen -ancak Slovenya'daki Sloveni Gradeç'te, 
şekilde şarkısını söylerken, Musa kendisini başka biri olarak tanıtan- bu Sloven-ltalyan-Aiman karışımı amatör 
Peygamber çağında, telli ve üfleme güzel kadınla konuşur. Kralı müzisyen bir ai lenin oğlu olarak 
çalgıcıların üstadı kabul edilen Jubal'a öldürdüğü için Sezar'ın kendisine 1 860'da, Gustav Mahler i le aynı yılda 
atıfta bulunur: öfkelendiğin i  bilen Ptolemeus, onu doğan Hugo Wolf, daha köy 

Kleopatra'nın cilveleriyle kandırarak i lkokulundayken piyano dersleri almış, 
Oh, had I Jubal's lyre öldürmeyi, eski kralın dul eşi Cornelia sekiz yaşında Denizetti'n in Belisario 
Oh, had 1 Jubal's lyre i le oğlu Sesto'yu (Sextus) zindana operası onu olağanüstü etkilemişti. 1 1 
Or Miriam's cuneful voice, atmayı planlamaktadır. Ancak yaşında okulda keman ve org da 
To sounds l ike his 1 would aspire, Kleopatra Sezar'a aşık olunca öğrenen, Fransız ve !talyan opera 
In songs i ike hers rejoice. Ptolemeus, bir katil aracılığıyla Sezar'ı melodilerini çalan bir üçlüde yer alan 
My humble scrains buc faincly show öldürmeye çalışır; Sezar suya atlar. Wolf, I S  yaşında babasına ithaf ettiği 
How much co Heaven and chee 1 owe. 

Onu öldü sanan Kleopatra büyük acı ilk eserlerini, Op. l Piyano Sonatını ve 
Ah, Jubal'ın lirine sahip olsaydım, içinde resitatife başlar "E pur cosi", Op.2 Piyano Varyasyonlarını 
Ya da Miriam'ın ezgisel sesine; sonra da aryayı söyler: besteleyince Viyana'ya konservatuara 
Gayem onun gibi ses verebilmek, gönderildi. Okula önce iyi başlayan, 
Şarkılarda onun gibi hazza erebilmek. Recitativo: okul arkadaşları arasında Mahler de 
Benim basit şarkılarım yalnız hafifçe, E pur cosl in un giorno bulunan ve -bitmemiş- bir keman 
Gösteriyor Cennete ve sana şükranımı. Perdo fasci, e grandezze' Ahi,  faco rio! konçertosu, çok sayıda piyano sonatı, 

Cesare, i l  mio bel nume, e forse escinco; şarkı ve korolar yazan Wolf, sürekli 
Haendel'in en güzel ve ünlü kolaratur Cornelia e Sesco inermi son, ne sanno operaları izliyordu. 1 875 yı l ının 
aryaların ın başında yeralan bu aryadan Darmi soccorso. Oh Dioı Kasımında Wagner operalarıyla, 
sonra, Joshua başkanlığı gençlere Non resca aleuna speme al viver mio. 

sonra da bestecinin kendisiyle tanıştı, 
devredecek, kısa ve sade bir koro Aria: ona yazdıklarını gösterdi ve fanatik bir 
partisiyle oratoryo sona erecektir. Piangero la sorce mia, Wagner taraftarı oldu. Ancak 

si crudele e ranco ria, konservatuarda da pek yetenekli bir 
finche vi ca in  pecco avro. öğrenci sayılmayan Wolf, yönetime Haendel: J ü lyüs Sezar 
Ma poi marea d'ogn'incorno karşı geldiği için kovuldu ve 1 877'de 

Biri ' iki defa' yazılmış olan 46 opera i l  tiranno e nocce e giorno evine döndü; bir senfoni üzerinde 
besteleyen Haendel'in 1 6. operası ise facca speccro agicero. çalışmaya başladı ve 
Giul io Cesare Uül Sezar) operasıdır. Resitatif: yayınlanabileceğini düşündüğü i lk 
Tam adı Giul io Cesare in Egitto ( Jül  l iedini, Morgentau'yu besteledi. Daha 
Sezar Mısır'da) olan esere Haendel Ve böylece bir günde, 

sonra da ailesinden izin alarak Şan ve şöhreti yitirdim. Ah acı kader! 
1 723 yazında başlamış ve Londra'da 

Sezar, benim güzel ilahım, belki de öldü. Viyana'ya, hayatın ı  müzik öğretmeni 
King's Theatre'da 20 Şubat 1 724'de Cornelia ve Sesto da korumasız, onlar da olarak kazanmak üzere geri döndü. 
i lk sahnelenişinden önce, birkaç kez Bana yardım edemez, Ah Tanrım! Adalbert von Goldschmidt gibi 
yeniden yazmıştı. Ünlü ltalyan kastrat Artık yaşamımda hiç ümit kalmıyor. bestecilerin, Hans Paumgartner gibi 
alto Senesino "Francesco Arya: eleştirmenlerin, Felix Mottl gibi 
Bernardi"nin ( 1 680- 1 750) Sezar 

Kaderim için aglıyacagım, şefierin bulunduğu kültürlü bir çevre 
rolünde ve ünlü ltalyan soprano Öyle zalim ve acımasız ki, tarafından korunan, para verilen, 
-Haendel'in, 1 723'teki Ottone Gögsümde yaşam izi oldukça. konserleri izlemesi, notaları ve 
operasında Falsa imagine aryasını 

Fakat ölümde, 
kitapları görmesi sağlanan, hatta 

söylemediği için pencereden atmaya 
Bu tiranı, gece ve gündüz geneleve bile götürülen 1 7  yaşındaki 

kalktığı- Francesca Cuzzoni'nin ( 1 698-
kızgın bir hayalet gibi taciz edecegim. Wolf, önceleri garipl ik, eksantrik 

1 770) ise Kleopatra rolünde olma gibi sanılan ilk akıl bozukluğu 
olağanüstü başarı kazandığı opera, Ancak Sezar Ni l'den yüzerek çıkacak, emarelerini hissettirmeye başlamıştı. 
Giacomo Francesco Bussani'den gizli bir yoldan saraya girerek 1 8  yaşında aşık olup Heine, Lenau, 
Nicolo Haym'ın Ingilizeeye çevirdiği Ptolemeus'u öldürecek, şaşkın ve Rückert, Göthe'n in  romantik şiirlerini 
l ibretto üzerine hazırlanmıştı; konusu dağılmış ordusunu toparlayarak en -hem de hergün birer tane-
MÖ 48 yılında Mısır'da Nil ırmağı sonda Kleopatra'yı Mısır'ın tek hakimi besteleyen, sonra da bunları yok ede 
kıyılarında geçmekteydi: Mısır'a ilan edecektir . . .  Wolf, belki de sevgil isinin kendisini 

n 

muzaffer şekilde giren ve kendisine reddi üzerine karamsar, iç karartıcı 
kral Pompeus'un kesik başı sunulan şi iriere yöneldi. 1 879'da ise sevgil isi 
Romalı General Jü l  Sezar' ın önünde Wolf: Dört Lied ve hamisi olan Melanie Köchert ile 
herkes eğilmekte, merhamet O zamanki Avusturya'nın güney tanıştı. 1 880'deki depresyonundan 
di lemektedir. 2. Perdede, kralı Steiermark bölgesinde sonra, şarkılarına yine bir tatl ı l ık, 
öldüren Ptolemeus'un kızkardeşi Windischgraz'da, bugünkü yumuşaklık geldi. Ertesi yıl 
Kleopatra'nın Nil kıyısındaki sarayında Goldschmidt'in yardımıyla Salzburg'ta 



bulduğu ikinci şefl ik  görevini de 
yürütemeyerek tekrar Viyana'ya 
döndü ve 1 887'ye kadar kararsız bir 
yaşam sürdü. Melanie'nin saray 
kuyumcusu olan kocasının yardımıyla 
Salonblatt gazetesinin müzik 
eleştirmeni olmuş, Brahms'ı şiddetle 
kınamaya, Wagner'i göklere 
çıkarmaya başlamıştı. Üç yıl l ık bir 
yazarlıktan ve birçok da düşman 
kazandıktan sonra, 1 886'da bu işi de 
bıraktı. 1 887'deki l iedleriyle Viyana'da 
kendini yavaş yavaş besteci olarak 
kabul ettirmeye, müziği Schubert ve 
Schumann ile mukayese edi lmeye 
başlanmıştı. 1 888'de onun liedlerini 
i lk kez duyan ünlü Wagner tenoru 
Ferdinand Jaeger, Wolfun en büyük 
yorumcusu oldu. Tıpkı Vogl'un 
Schubert hayranı olduğu gibi, bir 
hayat boyu Wolfun liedlerini söyledi, 
arkadaşı oldu; onun I S  Aralık 
1 888'deki resitalinde ise Wolf, i lk kez 
eşlikçi piyanist olarak bir konser 
sahnesine çıkıyordu. Wolf, Nixe 
Binsefuss ve Verborgenheit gibi -bu 
günkü K. Battle resitalinde yeralan
liedierini de o yıl besteledi. Artık 
şöhret ve olgunluk çağı başlamıştı. 
1 889 Mayısında başarısını 
sürdürebilmek için arkadaşlarının 
Perchtoldsdorftaki yazlık evine 
yerleşti ve büyük çapta eserlerle 
uğraşmaya başladı .  Aklında opera ve 
orkestra müzikleri vardı. Yıl sonunda 
Heyse ve Geibel'in lspanyol 
Şarkıları'nı bestelemeye koyuldu; bazı 
orkestra eserleri, sahne müzikleri 
yazdı .  1 890'dan sonra ünü Avusturya 
dış ına da ulaştı; diğer taraftan tenor 
Jaeger de başarı l ı  resitalleriyle Wolfa 
yeni hayranlar kazandırıyordu. Ancak 
eleştirilerle de karşılaşıyor, 1 890 
Kasımında besteci Richard 
Heuberger, Wagner'ci Wolfun 
senfonik lied mucidi olarak 
gösterilmesini yanlış buluyor ve 
"sanki Schubert, Schumann ve 
Brahms yalnızca gitar eşliğinde şarkı 
mı yazdı lar?" diye soruyordu. Aslında, 
hemen hemen yalnızca l iedleriyle 
tanınan Wolf, melodiye önem 
vermekten çok şarkının ezgisi i le eşlik 
arasında denge kurmaya çalışmış ve 
bunu tam olarak başaran ilk besteci 
olmuştu. Ancak bunda da aşırı gitmiş, 
eşlik partisini enstrümantal bir parça 
şeklinde işlemişti. 
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Yine 1 890 sonbaharında Wolf, Paul 
von Heyse'nin ( 1 830- 1 9 1 4) ltalyan 
Şarkıları Kitabı'nı bestelemeye başladı. 
Heyse'nin Leopardi, Giusti, Carducci 
ve Ada Negri gibi ltalyan şairlerinden 
tercüme ettiğini belirttiği 46 şi ir, 
aslında 1 6. yüzyıl ltalyan saray stilinde, 
adı bil inmeyen -anonim- şairlerin süslü 
biçimde Almancaya uygulanmış 
mısralarıydı. Ancak Wolf bu şi irleri 
ahengine ve anlatımına göre 
müziklemiş ve en ufak bir l iedle bile 
hemen bir sahneyi, ya da dramatik bir 
olayı canlandırabilmişti. Dinledikçe 
zevkine varılan bu liedleri Wolf, soylu 
bir oda müziği tarzında, büyük bir 
ustalıkla ses ve piyanoda işlemiştir. Bu 
bir sayfalık müziklerde olağanüstü b ir  
konsantrasyonu becerebilen, 
hareketlerin, figürlerin, havasının, 
düşüncelerin, şaşmaz şekilde uyumunu 
başaran Wolf, böylece R. Strauss ve 
Mahler'e de öncülük yapmıştır. Bu 
nedenle Schubert gibi lied sanatına 
katkıda bulunan bestecilerin başında 
yeralmış; bir yazarın, Alman asıl l ı 
Ingil iz Siegbert Prawer'in söylediği 
gibi, şi ir ile müziğin mükemmel 
izdivacını sağlamakta Schubert'ten de 
başarı l ı  olmuştur . . .  1 896'da ltalyan 
Şarkıları Kitabı'nın ikincisini de 
tamamlayan Wolf, 1 897'de son 
liedlerini yazabilmiş; akıl hastalığı 
nüksedince ancak kızkardeşinin ve 
vefalı sevgil is i Melanie'nin desteğiyle 
dolaşabi lmiş, sonunda 4 Ekim 1 898'da 
Viyana'daki bir sanateryuma yatırılmış, 
yalnızca l ied meraklılarının tanıdığı ve 
yine Melanie'nin yalnız b ırakmadığı 
Hugo Wolf, 22 Şubat 1 903 günü, 95 
yıl önce ölmüştür. 
Zaman zaman çalışma nöbetlerine 
tutulan, sabahın altısından gece 
yanlarına kadar besteleyen, hiçbir ön 
taslak olmadan 1 70 gün içinde 207 lied 
yazabilen, Göthe'nin 5 1 ,  Mörike'nin 
53, Eichendorfun 20, Heyse'nin 90 
şiiriyle 346 kadar liedi müzik dünyasına 
kazandıran Wolfun biyografisini yazan 
Ernst Decsey, ltalyan Şarkıları Kitabı 
için şunları söylüyor: "Erotik bir 
dünyayı çok ince ve sayısız nüanslarla 
işleyen, hafif Canzonetta havasında 
olmasına karşın, Heyse'den daha çok 
Almanlaştıran, fısıldanan itiraflarla, 
yalvaran hayranl ıklarla, kızgın bir 
kavgayla, alevii çılgınlıklarla, yürekten 
barışma çabalarıyla, alaycı bir 

şakacılıkla, en umulmayan anda en 
temiz saflığa dönüşebilişiyle, ruhun aşk 
ve ölümde çözülüşüyle bel i rlenen, yani 
duygu olanaklarının kutupları arasında 
işlenen şarkılar . . .  " 
Bu resitalde yeralan ilk liedi, ltalyan 
Şarkıları 1 .  Kitabı'nın "Auch kleine 
Dinge" (Küçük şeyler bile) diye 
başlayan ilk parçasın; Wolf. 9 Aral ık 
1 89 1 'de besteledi. 

Auch kle i ne D inge 
A uclı k le ine Di nge können uns enrzücken, 

A uclı kleine Di nge können teuer sei n .  

Bedenkr,  w i e  gern wir  u n s  m i t  Perlen 

schmücken; 

Sie werden schwer bezahir  und s i  nd nur 

k le in .  

Bedenkt, wie k lc in  i se  d ie O l i venfrucht, 

Und w i rd unı i h re Güre doch gesuch r .  

Denkt an d ie Rose n u r ,  w i e  k l e i n  s i e  ise ,  

U nd dufret doch so l iebl ich,  wie i h r  wiss r .  

Küçük şeyler de bizi çekebilir, 
Küçük şeyler de pahalı olabilir. 
Düşünün, ne zevkle kendimizi incilerle 

süsleriz; 
Onlar o kadar pahalı ve o kadar da 

küçüktür. 
Düşünün, bir zeytin tanesi ne kadar 

küçüktür 
Ve yararı için de öyle aranır ki. 
Gülü düşünün yalnızca, ne kadar küçüktür. 
Ama nefıs kokulu oldugunu bil irsiniz. 

Nixe Binsefuss (Saz ayaklı Su 
Perisi'nin Şarkısı) başlıklı Liedi ise 
Wolf, Alman şair Eduard Mörike'nin 
( 1 804- 1 875) Des Wassermanns se in 
Töchterlein (Su büyücüsünün kızı) 
diye başlayan şiiri üzerine 1 3  Mayıs 
1 888'de bestelemiştir. 

N i xe Binsefuss 
Des Wassermanns sei n Töchterlein 

tanzt auf denı E is i nı Voll mondschein,  

s ie s i ngr und lachet sonder Scheu 

wohl an des F i schers Haus vorbe i .  

" l dı bi n die J u ngfer B i nsefuss, 

und ıne i ne F isch '  wohl hüren muss, 

nıeine Fisch' die s i  nd i nı Kasren, 

sie haben kal tc Fasren; 

von Böhınerglas nıe i n  Kasren i s e ,  

da zah l '  ich sie w jeder Frisr . 

Gele ,  Fischernıarz' gel e , alter Tropf, 

d i r  w i l l  der W i nrer n icht in Kopf:> 

Konını nı i r  nı i t  eleinen Nerzen, 

die w i l l  ich schön zerfetzen1 

Dei n  Magdlei n zwar ise fronını und gut ,  

i h r  Schatz e i n  braves Jagerbl ut .  



Drum hang' ich i h r  zum Hochzeirssr raufJ, 

ei n sch i l fen Kranzlein vor das Haus, 

und ei nen Hech r ,  von Si lber schwer, 

er srammr von König A rr us her, 

ei n Zwergen Goldschmieds Meisrersrück, 

wer's hat,  dem bringr es ei tel G l ück:  

er hifJr si ch schuppen Jahr fü r J ahr,  

da i nd 's fünOıunderr G röschlein bar. 

Ade, mein K i nci ! Ade für heut ! 

Der Morgenhahn im Dorfe schre i t"  

Su büyücüsünün kızı 
Buz üzerinde dansediyor mehtapta 
Şarkı söyleyip, gülüyor biraz mahçup 
Tam balıkçının evinin önünden geçerken. 

"Ben saz ayaklı bakireyim 
Ve balıklarımı iyi gözetmem gerek. 
Benim balıkiarım kutudadır, 
Hem de soğuk perhizinde. 

Kutum Bohemya cammaan 
Sayarım onları durmadan. 
Öyle değil mi balıkçı? Ha, ihtiyar budala, 
Kış bunu sokmadı mı kafana? 

Gel bana ağlarınla birlikte ki, 
Onları bir güzel parçalayayım! 
Kızın tutucu ve iyi ama, 
Onun sevgilisi deli fışek. 

Kızın taksın diye düğünele 
Kapıya bıraktım sazlardan bir taç, 
Ve de ağır bir turna balığı gümüşten 
Efsane kral Artus'un yaptığı. 

Cüce kuyumcunun bir şaheseri ki 
Sahip olana arada şans getirir 
Kazınınca da her yıl pulları 
Işte sana temiz SOO kuruşcuk. 

Elveda yavrucuğumı Bugün için elveda! 
Köyde sabah horozu ötüyor bile." 

Hugo Wolf yine Mörike'nin 
Verborgenheit (lnziva) adlı liedini aynı yıl, 
1888'in 1 3  Mart günü bestelemiştir. 

Verborgenheit 

Lass, o Welt, o lass m ic h  se i n '  

Locket n i c h t  m i t  Liebesgaben, 

Lasst cl ies Herz a i le i ne haben 

Seine Wonne, seine Pei n 1  

W a s  ich traure, weiss ich n i cht,  

Es isı unbekanntes Wehe; 

I m m erelar d u rc h  Tranen sehe 

!ch der Son ne l iebes Licht.  

Oft bin  ich m i r  kaum bewussr, 

Und die helle Freude zücket 

Durch die Schwere, so m ich drücker 

Wonn igl ich in meiner Brust . 

Lass, o Welt ,  o lass mich sei n 1  

Locker niclır m i t  Liebesgaben,  

Lasst d ies  Herz a i le ine haben 

Seine Wonne, seine Pei n '  
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Bırak ey dünya, bırak beni ben olarak! 
Aşk hediyeleriyle beni kandırma. 
Bırak bu kalp kendi tatsın 
Kendi zevkini, kendi acısını! 

Neden matemdeyim bi lmiyorum, 
Bilinmez bir acım var; 
Herzaman gözyaşları arasından 
Güneşin sevgil i ışığını görüyorum. 

Değil im çoğunlukla kendimde 
Ve titretirken saf neşe beni, 
Bastırır bir yandan ağırlığıyla 
Göğsümdeki bu mutluluğu. 

Hugo Wolf, ltalyan Şarkıları Kitabı'nın 
ikincisinde sonuncu, 46ıncı şarkısı 
olarak yer alan, "lch hab in Penna 
einen Liebsten wohnen" (Penna'da 
oturan bir aşığım var) sözleriyle 
başlayan liedi 25 Nisan 1896'da 
bestelemiştir. 30 N isan'da da tümü 
tamamlanan diziden sonra da Wolf i lk 
kez kendi evinde oturmaya başlamış, 
arkadaşlarının Perchtoldsdorftaki 
yazl ık evini bırakarak Viyana'da 
Schwindgasse'de kendisi için tutulan, 
döşenen daireye taşınmış, ancak bu 
mutluluğu kısa sürmüştür. Bir sürü 
!talyan kentinin adı geçen bu ilginç 
şarkın ın sözleri şöyle: 

Jch hab in Penna einen Liebsren wohnen 
lclı hab in Penna e inen Liebsren wohnen, 

I n  der Maremmenebne ei nen andern, 

E i nen i m  schönen Hafen von A ncona, 

Zum vierren muf3 ich nach V iterbo wandern; 

E in andrer wohnt in Casemi no dorr, 

Der nachsre lebt m ir m ir am selben Ort, 

Und w ieder ein'n hab ich in Magione, 

V ier in La Fratta, zehn in Casriglione. 

Penna'da oturan bir sevgi l im var, 
Diğeri de Maremma ovasında. 
Bir tane, gü:r.el Aneona l imanında, 
Dördüncü için Viterbo'ya yollarımam gerek; 
Bir diğeri Casentino'da, orada oturur, 
Sonraki de benimle aynı yerde yaşar. 
Ve tekrar biri daha var Magione'de. 
Dört tane La Fratta' da, on da 
Castiglione' de. 

Faure: 3 Şarkı 

Usta bir orgçu, şeçkin bir öğretmen 
olan Fransız besteci Gabriel Faure, 
kuşağının şanslı bir müzikçisiydi; 
20. yüzyıl bestecilerini etkileyecek 
olan bir stil geliştirmişti. 
Konservatuarda öğrenciyken 
bestecil ik, füg, kontrpuan, solfej, 

armoni ve piyano dallarında birincil ik 
ödül leri kazanmış, uzun yıl lar taşra 
kiliselerinde orgçu olarak çalışmış, i lk 
eserleri de Victor Hugo'nun şi irleri 
üzerine 1 869-75 yı l ları arasında 
Pennes'de yazdığı şarkılar olmuştu. 
1 87 1  'de Paris'e yerleşen, Saint
Saens'ın ziyaretçileri arasına katılan ve 
kentin önemli müzikçileriyle tanışan 
ve Lalo, Duparc, Chabrier ile arkadaş 
olan Faure, onlarla Societe Nationale 
de Musique derneğini kurarak kendi 
eserlerin in de yorumlanmasını sağladı. 
1 874'te Saint-Saens'a Madeline kilisesi 
orgçuluğu görevinde yardım etti ve 
1 877'de de bu görevi tümüyle 
üstlendi. 1 872'de Saint-Saens'ın 
tanıştırdığı ünlü soprano Paul ine 
Viardot ailesinin sürekli ziyaretçisi 
oldu, sonunda da onun beş yıldır 
sevdiği kızı Marianne i le 1 877 
T emmuzunda nişanlandı. Bu arada 
tabii vokal eseriere ağırl ık vermişti, 
ancak nişan kısa sürede bozuldu. 
1 880-90 yıl ları arasında, kendisinin 
bunaltı -spleen- adını verdiği 
depresyonlar geçirmesine karşın 
yılmadı .  Ancak çok ağır  çalıştığı için 
konçertolar, senfoniler yazma 
tasarıları ve Verlaine, Boucher, 
Maeterlinck gibi şairlerle opera 
projeleri sonuçsuz kaldı. 1 89 1  'de bir 
grup dostla önce Prenses Edmond de 
Polignac' ın, sonra da Prenses Scey
Montbeliard'ın davetiisi olarak 
katıldığı Venedik yolculuğu ona yeni 
ufuklar açtı: Paul Vedaine'in ş i irleri 
üzerine Op.58 Cinq Melodies de 
Yenice (S Venedik Melodisi) adl ı 
şarkıları besteledi. Bu arada -
sonradan Madam Debussy olan
Ernma Bardac i le de mutlu bir i l işki 
kurmuştu . . .  
Faure'nin parnasyen şair Vedaine'in 
ş i irleri üzerine yazdığı şarkılar yeni bir 
anlayışı sergilemişti: Bu Op.58 Beş 
Şarkı'da Faure, bu diziyi devam eden 
bir öykü biçiminde ele almıştı. Bu 
dizinin i lk şarkısı Mandel ine 
(Mandolin) adını taşır: 

Mandotine 

Les donneurs de serı'nades 

Er !es belles ecoureuses 
Echangent des propos fades, 

Sous !es ramures chanreuses. 

C' esr Tircis  er c' esr Aminre, 
Er c'esr l'erernel Clirandre, 



er c' esr Dam is, qui pour mainre 

Cruelle fı r  mainr vers rendres. 

Leurs courres vesres de so i e, 

Leurs longues robes iı queues, 

Leur elegance, leur joie 

Er  leurs molles ombres bleues 
Tourbillonnenr dans l'exrase 

D'une lune rose er grise, 

Er la mandotine jase 

Par m i les frissons de br ise. 

Mandolin 
Serenad yapan aşıklar 
Ve onların güzel dinleyicileri 
Şarkıya katılan dallar altında 
Boş laflar ediyorlar. 
Işte Tircis ve işte Aminta, 
Ve bu da ölümsüz Clitander, 
Ve işte pekçok zalim için 
Pekçok tatlı mısralar yazan Damis. 
Kısa, ipek yelekleriyle 
Kuyruklu, uzun etekleriyle, 
Şıklıkları, neşeleriyle 
Ve uçuk mavi gölgeleriyle 
Pembe-gri ayın sarhoşlu�unda 
Çılgınca dönüyorlar 
Ve esincinin titreşimi arasında 
Mandelinin gevezeli�i 

Faure'nin 1 878 yıl ında bestelediği 
sanılan "Apres un reve" (Bir rüyadan 
sonra) başlıkl ı ltalyan stilindeki şarkı 
ise, Fransız şair Romain Bussine'in 
anonim bir ltalyan şarkısından "Levati 
sol que la luna e levata" adlı ezginin 
Fransızca uygulaması üzerine, Op.7 
dizis inin ilk parçası olarak yazı lmıştır. 
"Dans un sommeil" (uyku içinde) 
sözleri i le giren bu melodi 
günümüzde daha çok Pablo Casal'ın 
viyolonsel düzenlemesi i le tanınır. 
Belki de, Faure'nin Marianne Viardot 
ile nişanı bozulduktan sonra, bu tatlı 
rüyadan uyandıktan sonraki etkiyle 
bestelediği şarkının sözleri şöyle: 

Apres un reve 

Dans un sommei l que charmair ton image 

)e revais le bonheur, ardenr mirage, 

Tes yeux eraienr plus doux, ra voix pure er 

sonore, 

Tu rayonnais comme un ciel eclaire par 

l'aurore. 

Tu m'appelais, er je quirrais la rerre 

Pour m'enfuir avec toi vers la lumiere; 

Les cieux pour nous enrr'ouvraienr leurs nues, 

Splendeurs inconnues, lueurs divines 

entrevues . .  

Helas! Helas! rrisre reveil des songes 

Je r'appelle, ô nuir, rends-moi res mensonges, 

u o 

Reviens, reviens radieuse, 

Reviens, ô nuir mysrerieuse1 

Rüyadan sonra 
Senin görüntünle şenlenen uykumda 
Mutlulu�un düşünü görüyordum, ateşli 

serap, 
Gözlerin daha tatlıydı, sesin berrak ve 

kesin, 
Şafakla aydınlanmış bir gökyüzü gibi 

parlıyordun. 

Beni ça�rıyordun ve seninle ışı�a kaçmak 
için 

Yeryüzünden ayrılıyordum. 
Cennetin bulutları bizim için aralanıyordu 
Bilinmeyen harikalar, sezinlenen kutsal 

ışık . . .  

Yazık! Yazık! Düşlerden hüzünlü uyanış 
Seni ça�ırıyorum, ah gece, hayallerimi geri 

getir. 
Geri dön, geri dön neşeyle, 
Geri dön, ah esrarlı gece! 

Faure'nin ertesi yıl, 1 879'da şair 
Armand Si lvestre'nin Notre Amour 
(Aşkımız) adlı duygulu şi iri üzerine 
parlak stilde yazdığı şarkı, onun sti l ine 
çok uyan bir biçimdedir: 

Notre amour 
Norre amour esr chose legere, 

comme les parfums que le venr 

prend aux cimes de la fougere, 

Pour qu'on les respire en revanr. 

Norre arnout esr chose charmanre, 

comme le chanson du marin 

ou nul regret ne se lamenre, 

ou vibre un espoir incerrain. 

Norre amour esr chose sacree, 

comme les mysreres des bois, 

olı cressaille une ame ignoree, 

olı les silences oor des voix: 

Norre amour esr chose infınie, 

comme les chemins des couchanrs, 

olı la mer aux cieux reunie, 

s 'endorr sous les soleils penchanrs. 

Not re amour esr chose erernelle, 

comme tour ce qu'un dieu vainqueur 

a touche du feu de son aile, 

com me tour ce qui vienr du coeur; 

Norre amour esr chose erernelle. 

Aşkı m ız 
Aşkımız hafif bir şey, 
Tıpkı rüzgarın, biri rüyasında 
Içine çeksin diye, fujerlerin 
Tepesinden topladı�ı parfüm gibi. 
Aşkımız hoş birşey, 
Tıpkı, hiçbir hicrandan yakınılmadı�ı. 
Belli belirsiz bir ümidin titreşti�i 
Sabahın şarkısı gibi. 
Aşkımız kutsal birşey, 

Bilinmeyen bir ruhun titredi�i. 
Sessizliklerin sesleri oldu�u 
Ormanların gizemleri gibi. 
Aşkımız sonsuz bir şey, 
Tıpkı denizle gökyüzünün yeniden birleşip 
Batan güneşler altında uyukladı�ı 
Gün batımının patikaları gibi 
Aşkımız ölümsüz birşey, 
Muzaffer bir tanrının 
Kanadının ateşiyle dokundu�u herşey gibi, 
Kalpten gelen herşey gibi 
Aşkımız ölümsüz birşey. 

Rossini: Sevil Berberi'nden Arya 

Opera dünyasının belki de en 
tanınmış eserlerinden biri de şüphesiz 
Ressini 'nin Sevil Berberi operasıdır. 
Ünlü ltalyan besteci Rossini, ilk 
başarısını sağladığı Taneredi 
operasından sonra, üç haftadan kısa 
bir sürede Cesare Sterbini 'n in 
l ibrettosu üzerine bestelediği Sevil 
Berberi ilk kez S Şubat 1 8 1 6'da 
Roma'da oynanmış, ancak çeşitli 
aksilikler nedeniyle başarı 
kazanamamıştı. Eser aslında Fransız 
siyaset ve sanat adamı, asıl adı Pierre 
Augustin Caron olan Beaumarchais'nin 
1 77S'te yazdığı Sevil Berberi adl ı  
tiyatro eseriydi. Bu eseri daha önce 
ltalyan besteci Giovanni Paisiello da 
( 1 740- 1 8 1 6) 1 782'de aynı adla dört 
perde olarak bestelemiş ve başarı 
kazanmıştı. Rossini ise kendisine Dük 
Cesarini tarafından ısmarlanan 
operayı hızlı şekilde, iki perde olarak 
yazmıştı. Konusu 1 8. yüzyılda 
Ispanya'nın Sevil kentinde geçen 
eserde genç Rosina, müzik öğretmeni 
Don Basil io'nun yardımıyla kendisiyle 
evlenmek isteyen yaşlı Dr. Bartolo 
tarafından kilit altında tutulmaktadır. 
Ancak Kont Almaviva da Lindoro adı 
altında genç kızla ilgilenmekte, berber 
Figaro'nun aracılığıyla onunla buluşmak 
istemektedir. Rosina da, b ir  öğrenci 
sandığı Kont Almaviva'ya kapılmıştır. 
I kinci perde başında ona duyduğu aşkı 
anlatan ünlü aryasın ı  söyler: 

U na voce poco fa 
Una voce poco fa qui ne! cuor mi risuono. 

I l  mio cor ferito e gia e Lindoro fu che il 

piago. 

Si Lindoro mio sara, lo giurai la vincero 

ll rutor ricuseriı io l ' ingegno aguzzero. 

Alla fın s'accherera. E conrenra io resrero. 

lo sono docile son rispettosa. 



Son abbedience dolce amorosa 

Mi lascio reggere mi fo guidar. 

Ma sa mi roccanda dov'e il mio debole 

Saro una vi pera e cenro rrappole 

Prima di' cedere faro giocar. 

Biraz önce duydugum ses yüregimi titretti: 
Yüregim yaralandı artık, bunu da yapan 

Lindoro. 
Evet Lindoro benim olacak, 
Yemin ederim ki bunu başaracagım. 
Gardiyanım istemese de, zekarnı 

kullanacagım, 
Sonunda onu yatıştıracak ve mutlu 

olacagım. 
Uysalım, saygılıyım, söz dinlerim, tatlıyım, 

sevgi doluyum. 
Bırakırım beni yöneltsinler, yol göstersinler, 
Ama benim zayıf yanıma dokunursalar 
Bir engerek olurum ve yüzlerce hile 

kullanırım 
Beni teslim almadan önce. 

Turina: 3 Şarkı 

Sevil'de doğan ve Madrid'te ölen 
lspanyol besteci Turina için, Sevil'in 
onun kanına işlediği söylenir . . .  Turina 
1 S yaşında Madrid'e gidip i lk 
eserlerini sahnelemek istemiş, orada 
Manuel de Falla ile karşılaşarak 
arkadaş olmuş. piyano öğrenimini 
Madrid Konservatuarı'nda 
sürdürmüştü. 1 905 yıl ında Paris'e 
giden Turina, Moskowski i le 
d'l ndy'nin öğrencisi olmasına karşın 
daha çok Debussy'nin etkisinde 
kalmıştı. Bu arada M. de Falla ile 
dostluğunu sürdürmüş, Albeniz ile 
tanışmıştı. 1 907' de solist ve besteci 
olarak bir konserde Op. l Piyanolu 
Beşli'sini yorumlamış; Albeniz ve De 
Falla tarafından kendisine malzemesini 
ispanyol müziğinde araması 
öğütlenmişti. Turina bu öğüde uydu 
ve 1 9 1 3'de "Schola Cantorium"u 
tamamladıktan sonra, Madrid'te E.F. 
Arbos yönetimindeki Madrid Senfoni 
Orkestrası'nca yorumlanan "La 
Procesion del Rocio" adlı eseriyle 
büyük üne ulaştı; eser Paris'te de çok 
beğenildL 1 9 1 4'de De Falla i le 
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.35 
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Piyanolu Üçlü'sü i le ulusal ödülü 
kazandı. Latin Amerika turnesinden 
sonra, 1 930'da Madrid 
Konservatuarı'nda kompozisyon 
profesörü oldu. Ancak ülkesindeki iç 
savaş ona sıkıntılı günler yaşattı: 
Cumhuriyetçilere karşı çıkmış, savaş 
sonunda Franco'cular arasında itibarı 
daha da artmıştı. 1 94 1 'de Eğitim 
Bakanlığı'nda önemli görevlere 
getirildi, büyük haç nişanıyla 
ödüllendirildi . . .  
Turina operalar ve bir müzikli oyun, 
ya da lspanyol opereti olarak 
tanımlayabileceğimiz Zarzuela'lar 
yanında Sevil'e özgü lspanyol 
faiklarından esinlenen eserlerle ün 
kazandı. Onun şarkılarında da aynı 
özellikler görülür ve vokal 
uygulamaları -belki de ünlü bir ressam 
olan babasının etkisiyle- genellikle 
metnin resimlendirilmesi gibidir. 
Turina'nın konservatuarda 
öğretmenken 1 934 yıl ında lspanyol 
şair Gustavo Alfonso Becquer'in 
( 1 836- 1 870) sözleri üzerine 
bestelediği Op.8 1 şarkılarda da bu 
özellikler görülür. Sevil doğumlu 
Becquer, Rimas (Kafıyeler) adl ı  l ir ik 
şi irleriyle zamanın gençliğini çok 
etki lemiş ve Tu ri na 1 9 1 4'te Ispanya'ya 
döndüğü zaman bunları, De Falla'nın 
öğütlerine uyarak Op.6 olarak 
bestelemişti. Op.8 1 dizisinin ikinci 
şarkısı ise Tu pupila es azul (senin 
gözlerin mavi) adını taşır: 

Tu pupila es azul 
Tu pupila es azu l , y cuando rfes 

su claridad suave me recuerda 

el rremulo fulgor de la manana 

q ue en el mar se refıeja. 

Tu pupila es azu l , y cuando lloras 

!as rransparenres lagrimas en ella 

se me fıguran goras de rocio 

sobre una violera. 

Tu pupila es azu l ,  y si en su fondo 

como un punro de ! uz radia una idea, 

me parece en el cielo de la rarde 

Una perdida esrrella1 A h 1  

Senin gözlerin mavi ve gü ldügün zaman 
Onun yumuşak berraklıgı 
Anımsatıyor bana sabahın 
Denizde yansıyan titrek pırıltısını. 

Senin gözlerin mavi ve agladıgın zaman 
Berrak gözyaşların bana 
Bir menekşe üzerindeki 

Çig damlalarını resimliyor. 
Senin gözlerin mavi ve derinliklerindeki 
Düşünce bir ışık şulesinin noktası gibi; 
Bana öyle geliyor ki, ögle sonrasının 
Gökyüzünde kaybolan bir yıldızı gibi! Ah! 

Turina bir yıl sonra 1 93S'te yazdığı 
Op.90 "Homenaje a Lope de Vega" 
(Lope de Vega'ya Saygı) şarkı dizisinde 
bu çok ünlü lspanyol tiyatro yazarı ve 
şairinin 1 643'te yazdığı Rimas 
(Kafıyeler) isimli şi irlerinden 
esinlenmiştir. Tam adı Felix Lope de 
Vega Carpio ( 1 562- 1 653) olan yazarın 
yaşamı hapis ve sürgünlerle geçmiş, 
yasak aşkları, b irkaç evli l iği, sayısız 
çocukları, 52 yaşında rahip olmasına 
karşın yine de töreleri umursamayışı, 
yaşamın tümünü sevdiği kadınlara 
adayarak onları SOO kadar sahne 
eserinde yaşatması ve tiyatroya 
getirdiği yenilikleri, kendinden 
sonrakileri etkileyişiyle lspanyol 
edebiyatını renklendirmiştir. Turina'nın 
bu ilginç aşk ve sanat adamı anısına 
bestelediği Op.90 dizisinin ikinci 
şarkısı "Si con mis deseos" (Eğer 
benim arzularımla) adını taşır: 

Si con mis deseos 

Si con m is deseos los riempos caminaran, 

al sol avenrajaran los pasos giganreos, 

y mis dulces empleos celebrara Sev i l la,  

sin envidiar celosa, aman re venturosa, 

la regalada y rierna rorrol i lla, 

que con arrullos rancas ralamos hace de los 
h uecos rroncos. Ah1 A h 1  

Zaman eger akacaksa benim arzularımla, 
Güneşin de önüne geçerdi dev adımlarla. 
Ve güzel çabalarım kutlanırdı Sevilla'da, 
Şanslı sevgili, kıskançl ıktan uzakta, 
Ve zarif kumrucuk buluştugu anda, 
Boguk dem çekişleriyle 
Agaç kovuklarında Ah! Ah! 

Turina'nın Madrit'te Teatre Real'e 
koro şefi olduğu yıllarda, 1 923'te 
lspanyol siyaset adamı ve yazar 
Ramon de Campoamor Y 
Campoosorio'nun ( 1 8 1 7- 1 90 1 )  
ş i irleri üzerine yazdığı Op. l 9  Sekiz 
Şarkı, "Poema en forma de 
canciones" (Şarkılar biçiminde şi ir) 
başlığını taşır. Önce romantik stilde, 
sonra da gerçekçi olarak yazan ve 
Doloras adlı yeni bir şiir biçimi bulan 
Campoamor'un bu şi irleri üzerine 
bestelenen sekiz şarkı ( 1 - Dedicatoria 
2- Nunca Olvida, 3- Cantares, 4- Los 



dos miedos, 5- Los locas por amor, 
6- Sa eta, 7- Cancion, 8- Farruca) 
arasında en başarıl ısı , en çok plağa 
kaydedilen üçüncü şarkı Cantares'tir. 

Camares 
''Ay" 

Mas cerca de mi te siento 

cuando mas huy o de t i ,  

pues tu imagen es  en m i  

sombra d e  mi pensamiento. 

"Ay" 

Vuelvemelo a decir, 

pues embelesado ayer, 

te escuchaba sin oir 

y te m i raba sin ver. 
"Ay" . 

Ay! 
Daha yakın hissediyorum kendimi, 
Senden uzaklaştıkça; 
Benimle birlikte hayalin, 
Düşüncelerin gölgesi, 

Ay! 
Tekrar söyle bana, 
Dün büyülenmiştim. 
Duymadan dinl iyerum seni 
Ve görmeden bakıyerum sana. 
Ay! 

3 Dini Şarkı 

Kattleen Battle resital in i  Amerikalı 
zencilerin üç şarkısıyla, Spiritual'lerle 
bitiriyor. Aslında dini bir şarkı, bir 
ilahi olan Spiritual'ler ABD'nin güney 
i l lerindeki zenci esirlerin ezgilerinden, 
1 620 yıl ı i le 1 9. yüzyıl başı arasında 
onların Afrika'dan getirdikleri toplu 
söylenen şarkı sti l in in Yeni Dünya i le 
kaynaşmasından, geleneksel kilise 
i lahilerin in ve Psalm'larının etkisinde 
oluşmuş, 1 870'1erde kırlık alanlarda 
yaygınlaşmıştır. Kentlerde ise 
Spiritual'ler hıristiyan din inde son dua 
olan "Gospel" şeklini etkileyerek 
yayılmıştır. Gospel' in de gelmiş 
geçmiş en büyük şarkıcısı, müziğe 
ki l isede başlayan Mahalia Jackson 
( 1 9 1  1 - 1 972) olmuştu. Gospel'ler 
senkop ritmli, Spiritual'den daha 
modern, daha canlı, daha Swing'li, 
daha caza uygun şekilde gelişmiş, 
bunların dünyevi şekli ise Blues 
olmuştur. 
Programdaki ilk ezgi "His name so 
sweet" (O'nun adı o kadar tatlı ki) 
adl ı  şarkıyı ünlü Amerikalı müzikçi 
Hall Johnson ( 1 888- 1 970) 
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düzenlemiş. Bu yılki Istanbul 
Festival inde Berio'nun düzenlemesiyle 
din leyeceğimiz "Black is the colour of 
my true love's hair" adlı şarkıyı da 
müzik dünyasına tanıtan ve ABD'nin 
güneyinde, Georgia'da doğmuş olan 
zenci Hall Johnson, önce Pennsylvania 
Üniversitesi' nde, sonra da Jui l l iard 
Okulunda müzik öğrenimi yapmış, 
kemancı olarak başladığı müzik 
kariyerini 1 925'te kurduğu ve 
organize ettiği Hall Johnson korosu 
ile başarılı şekilde sürdürmüş. Film 
müzikleri, ciddi eserler, kantatlar da 
besteleyen Johnson asıl ününü birçok 
Spiritual'in solo ses, ya da koro 
uygulamaları i le kazanmış. Şarkının 
sözleri şöyle: 

His name so sweet 
Refrain: 
Oh Lord ı j ust come from rhe fountain ,  

l 'm just from t h e  fountain Lord, 
ı j u st c ome from the fountai n ,  

His  name so sweet. 

Poor s inner, do you love Jesus' 

Yes, yes, ı do love my Jesus. 

S inner, do you love Jesus' 

His name so sweet. 

(!?efrain) 
Classleader do you love Jesus' 

Yes, yes, ı do love my Jesus. 

Leader, do you love Jesus' 

His name so sweet. 

(Refrain) 
Presid i ng Elder, do you love Jesus' 

E Ider, do you love Jesus' 

Yes, yes I do love my Jesus. 

H is name so sweet. 

(Refrain) 

Nakarat: 
Ah Tanrım, çeşmeden yeni geldim, 
Çeşmeden şu anda, Tanrım, 
Çeşmeden yeni geldim, 
Onun adı o kadar tatlı ki. 

Zaval l ı  günahkar, lsa'yı sever misin? 
Evet, evet, lsa'mı severim 
Günahkar, lsa'yı sever misin? 
O'nun adı o kadar tatlı ki . 
(Nakarat) 
Sınıf lideri, lsa'yı sever misin? 
Evet, evet lsa'mı severim 
Lider, lsa'yı sever misin? 
O'nun adı o kadar tatlı ki .  
(Nakarat) 

Yönetici başkan, lsa'yı sever misin? 
Başkan, lsa'yı sever misin? 

Evet, evet, lsa'mı severim. 
Onun adı o kadar tatlı ki. 
(Nakarat) 

Ikinci şarkı geleneksel bir din i  ezigidir: 

Over my head 

Over my head 1 hear music in  the air, 

Over my head 1 hcar music in the a ir, 

Over my head 1 hear nıusic in rhe air. 

There must be a God sonıewhere. 

Başımın üzerinde havada müzik duyuyorum, 
Başımın üzerinde havada müzik duyuyorum. 
Başımın üzerinde havada müzik duyuyorum. 
Oralarda bir yerde Tanrı olmalı. 

Üçüncü şarkı ise Gospel'lerin en 
tanınmışlarından b iridir: "He's got the 
whole world in his hand" (0, tüm 
dünyayı ellerinde tutuyor) adlı ritmik 
ezgiyi ses ve piyano için Margaret 
Bonds düzenlemiş. Şarkıda Tanrı ismi 
geçmeden, O'nun her şeye egemen 
olduğu di le getir i l ir: 

He' s got the whole world in H is hand 

He's got the whole world in His hand. 

He·s got the woods and the waters in His 

ha nd , 

He·s got the sun and the moon right in His 

h and, 
He·s •ot the whole world in  His hand. 

He's got the birds and the bees right in  H is 

ha nd , 
He·s got the beasts of the field right in His 

han d, 

He's got the wholc world in  H is hand. 

He's got you and me right in  I-lis hand, 

He·s got evcrybody in  His hand, 

He's got the whole world in H is hand. 

O tüm dünyayı elinde tutar. 
O ormanları ve suları elinde tutar, 
O güneşi ve ayı elinde tutar, 
O tüm dünyayı elinde tutar. 

O kuşları ve arıları elinde tutar 
O tarladaki hayvanları elinde tutar 
O tüm dünyayı elinde tutar. 

O seni ve beni de elinde tutar, 
O herkesi elinde tutar, 
O tüm dünyayı elinde tutar. 
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VOKAL M Ü Z i K  & OPERA VOC A L  M U S I C  & O P E R A  

MARi i NSKi TiYATROSU SOLiSTLERi,  O RKESTRA VE KOROSU 
(Ki ROV OPERASI)  

THE SOLOISTS, ORCHESTRA AND CHORUS OF THE MARIINSKY 
THEA TRE (KIROV OPERA) 

Mobil vALERY G ERGıEv 

Kc11ktlcm iri n AIOBIL OIL TOI?K A . Ş.ye te;ekkiir ederiz. 
\Ve u•rHtlcl /ike to tbc111k MOBIL 0/L TOJ?K A.Ş. for spomoring this peıfonllcou•. 

MAÇA KlZI (Konser Yorumu) 

THE QUEEN OF SPADES (Concert performancel 

Müzik Music: PIOTR 1 .  ÇAYKOYSKI PYOTR 1. TCH A I KOVSKY 

Ubretto: MODEST 1 .  ÇAYKOYSKI MODEST 1 .  TCHA I KOVSKY 

VALERY GERGIEV, şef conducror 

YALERY BORISSOV, koro şefi clıorus master 

Çekalinski, subay (bariton) Tchekal i nsky, officer (barirone) 
VLADIMIR ZHIVOPISTSEV 

Surin, subay (bas) Sour i n ,  officer (bass) 
EVGENY NIKITlN 

Herman, genç subay (tenor) Herman, a young officer (tenor) 
YURI MARUSIN 

Kont Tomski (bariton) Counr Tomsky (barirone) 
NIKOLAI PUTILIN 

Prens Yeletski (bariton) Prince Yeletsky (barirone) 
ALEXANDER GERGALOV 

Kontes (mezzosoprano) Counress ( mezzosoprano) 
IR INA BOGACHEVA 

Usa, Kentesin terunu (soprano) Counress' grand daugther (soprano) 
GALINA GORCHAKOVA 

Pauline, Usa'nın arkadaşı (mezzosoprano) Lisa's companian ( mezzosoprano) 
ZLATA BULYCHEYA 

Dadı (mezzosoprano) Gouverness (mezzosoprano) 
OLGA MARKOYA-MIKHAILENKO 

Maşa, Usa'nın hizmetçisi (soprano) Masha, Lisa's maid (soprano) 
TATlANA KRAVTSOVA 

Tören Yöneticisi (tenor) Master of Ceremonies (ten or) 
YURI ZH IKALOV 

Çaplitski, kumarbaz (tenor) Tchapl i rsky, gambler (tenor) 
YURI ZH IKALOV 

Narumof, kumarbaz (bas) Narumoff, gambler (bass) 
GENNADY BEZZUBENKOV 
Kloe (soprano) Chloe (soprano) 

OLGA TRIFONOYA 

1 6.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7.00 pm 

• Yaleri Gergief St. Petersburg Kirov 
Operası'nın (Mari inski Tiyatrosu) 
Birinci Şef ve Sanat Danışmanlığı'na 
1 988 yıl ında atandı. Bu tarihten 
itibaren Kirov Operası yaptığı 
turneler, televizyon yayınları, CD ve 
video kayıtlarıyla Rusya içinde ve 
dışında katı ldığı festivallerle adını  tüm 
dünyaya duyurdu. 
1 953 yı l ında Moskova'da doğan Yaleri 
Gergief, Leningrad Konservatuarı'nda 
llya Musin i le şeflik eğitimi gördü. 
Öğrenci l ik yı l larında, Moskova'da 
yapılan ü lke çapındaki Şeflik 
Yarışması 'n ı  kazandı; 23 yaşında da, 
Berlin'de düzenlenen ünlü Herbert 
von Karajan Şefl ik Yarışması'nda 
Büyük Ödülü aldı. 1 978 yılında Kirov 
Operası'nda ilk kez Savaş ve Barış 
operas ın ı  yönetti; bunu Mazeppa, 
Prens lgor, Lohengrin, Manon Lescaut 
ve Don Giovanni temsilleri izledi. 
Dört yıl boyunca Ermenistan Devlet 
Orkestrası 'n ın şefliğini yaptı ve ayrıca, 
eski Sovyetler Birliği 'ndeki tanınmış 
tüm erkescraları yönetti. Rusya 
dışındaysa Bavyera Radyo Senfoni, 
Berl in Filarmoni, Beston Senfoni, 
Chicago Senfon i, Japon Filarmoni, 
Londra Filarmoni ,  Londra Senfoni, 
Los Angeles Filarmoni, New York 
Filarmoni, Oslo Filarmoni, Kraliyet 



Concertgebouw, Londra Kral iyet 
Filarmoni, San Francisco Senfoni ve 
Roma Santa Cecil ia Orkestrası gibi 
dünyanın hemen hemen tüm büyük 
orkestralarıyla konserler verdi. 
ilk kez 1 99 1 'de Bavyera Devlet 
Operası'nda Johannes Schaafın 
yapımı olan Boris Godunov'u 
yöneterek adını Avrupa'da duyuran 
Gergief, aynı yıl San Francisco 
Operası'nda Savaş ve Barış'ı yöneterek 
ABD'deki i lk çıkışını yaptı. Daha 
sonra San Francisco Operası'nda 
Placido Demingo'nun da yer aldığı 
Herediade ve Kirov Operası i le ortak 
yapım olan Ateşli Melek ile Ruslan ve 
Ludmila operalarını yönetti. Haziran 
1 993'te Covent Garden Kraliyet 
Operası'nda Evgeni Onegin'in yeni 
yapımını, Mart 1 994'te de Metropolitan 
Operası'nda Placido Demingo'nun baş 
rolünü üstlendiği Otello'yu yönetti; 
aynı yıl Klasik Müzik Ödül leri'nden 
Yılın Orkestra Şefi ödülünü ald ı .  
Valeri Gergief 1 993'ten beri her yı l  
Haziran ayı sonunda St. Petersburg'da 
düzenlenen ve opera, bale, senfonik 
ve koral konserler i le resitalierin yer 
aldığı Beyaz Geceler Festivali 'nin 
Sanat Yönetmenliği görevini de 
sürdürmektedir; aynı zamanda, üç yıl 
önce kurduğu ve her yıl Temmuz ayı 
başında Finlandiya'da yapılan Mikkeli 
Uluslararası Müzik Festivali 'nin Sanat 
Yönetmeni'dir. Valeri Gergief, Kasım 
1 993'te Kirov Operası'nı güçlendirmek 
için "Kirov Operası Dostları" derneğini 
önce lngiltere'de, daha sonra da 
ABD'de kurdu. Sanatçı aynı zamanda, 
Kirov Operası solistlerinin Kraliyet 
Filarmoni Orkestrası'na katılarak 
ender olarak çalınan Rus başyapıtları 
ile St. Petersburg ile bağlantısı olan 
batılı bestecilerin eserlerinin 
yorumlandığı "Kral iyet Filarmoni 
Mariinski-Kirov Serisi"nin de sanat 
yönetmenliğini yapmaktadır. Bu 
konser dizisinde lolanta, Ölümsüz 
Kasçay, Aleksander Nevski, bir 
Wagner programı, Berlioz'un Romeo 
ve Jülyet'iyle, Kirov Operası 
sanatçılarından Olga Borodina ve 
Sergei Aleksaşkin'in de katı ldığı 
Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi'ni 
yönetmiştir. 
Valeri Gergief 1 989'dan beri sadece 
Phil ips Classics için kayıt yapmaktadır. 
Kirov Operası i le birl ikte doldurduğu 
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CD'Ier arasında Savaş ve Barış, 
Kovançina, Maça Kızı, Sadko, Prens 
lgor ve Ateşli Melek operaları 
bulunmaktadır. Ayrıca Mariinski 
Tiyatrosu Orkestrası i le Romeo ve 
Jülyet, Uyuyan Güzel balelerinin 
tamamı, Şostakoviç'in 8. Senfoni'si, 
Rahmaninofun 2. Senfoni'si , 
Mussorgski'nin Ölüm Dansları ve 
Şarkıları, Dmitri Hvorostovski i le 
opera aryaları, popüler Rus eserlerini 
içeren Beyaz Geceler ve Russian 
Spectacular isimli i ki CD'nin 
kayıtlarını yapmıştır. Önümüzdeki 
yıllar için planlanan kayıtlar arasında 
Ruslan ve Ludmila, lolanta, Ölümsüz 
Kasçay ve Pskov'lu Kız operalarıyla, 
piyanist Aleksander T oradze i le 
gerçekleştireceği Prokofıev'in tüm 
piyano konçertoları yer almaktadır. 
1 995 sonbaharında Retterdam 
Filarmoni Orkestrası Birinci Şefliğine 
getirilen Valeri Gergief New York 
Metropol itan Operası'nda Maça 
Kızı'nın yeni yapımını, 1 996-97 
sezonunda Lohengrin ve 1 997-98 
sezonunda da Tal ihin Kudreti 
operalarını Ingi ltere'de yönetti. Yakın 
gelecekte Mariinski Tiyatrosu'nda 
sahnelenecek yeni yapınılar arasında 
Tal ih in Kudreti, Prens lgor, Carmen, 
Kumarbaz ve Prokofıev'in Duenna 
(Manastırda Nişan Töreni) operaları 
bulunmaktadı r. 

• Valery Gergiev was appoinred 
Principal Conducror and Arr isric 
D i recror of rhe K i rov Opera, Mari i nsky 
Thearre, Sr .  Perersburg, in 1 988. Since 
rhen he has led rhe K irov Opera ro 
i n rernarional prominence rhrough 
rours, relecasrs, recordi ngs and fesr ivals 
in R ussia and abroad. 
Born i n  Moscow in 1 95 3 ,  Valery 
Gergiev srud ied conducr ing wirh Il ya 
M usin ar rhe Leningrad Conservarory. 
Whi te sri ll a smdenr,  he won rhe All
Union Conducrors' Comper i r ion Prize 
in Moscow. Ar che age of 2 3 ,  he won 
rhe presr igious Herben von Karajan 
Conducrors' Comperir ion in Berl in .  He 
m ade his Ki rov Opera d ebu r i n 1 97 8 

wirh W ar and Peace which was 
i mmediarely fol lowed by producrions 
of Mazeppa, Prince Igor, Lohengrin ,  
Manon Lescaur and Don G iovanni .  For 
four years he was rhe Chief Conducror 
of rhe Armenian Srare Orchesrra, and 

he has frequenrly conducred rhe leadi ng 
orchesrras of former Sovier Union. He 
has conducred vi rrually all of che major 
inrernarional orchesrras, i ncluding 
Baverian Rad io Symphony, Berl in  
Phi l harmonic,  Bosron Symphony, 
Chicago Symphony, Japan 
Ph i lharmonic, London Phi lharmonic, 
London Synıphony, Los Angeles 
Ph i lharmonic, New York 
Ph i lharmonic, Oslo Phi lharmonic, 
Royal Concerrgebouw, Royal 
Philharmonic,  San Francisco Symphony 
and Sanra Cec i l ia Ürehescra of Rome. 
In I 99 1 he made his European opera 
debur wirh rhe Baverian Srare Opera, 
conducr ing Johannes Schaafs new 
producrion of Boris Godunov. The 
same year saw his American opera 
debur w i rh a new producrion of W ar 
and Peace ar rhe San Francisco Opera. 
He subsequenrly rerurned ro San 
Francisco for Heradiade (wirh Placido 
Domingo), Fiery Angel , and Ruslan 
and Ludmi la (rhe larer rwo being co
producrions wirh rhe Kirov Opera). 
June 1 993 marked h i s  debm wirh rlıe 
Royal Opera, Covenr Garden, in a new 
producrion of Eugene Onegin ,  and i n  
March 1 994 he made his Merropel i ran 
Opera debm i n a new Orello wirh 
Placido Domingo. The same year, 
Gergiev was named Conducror of che 
Year ar rhe Classical Music Award. 
Since 1 993 Valery Gergiev has been che 
Arrisric Direcror of rhe famous Whire 
Nighrs Fesrival i n  Sr .  Perersburg, held 
annually ar rlıe end of June, fearuring 
operas, ballers, symphonic and choral 
concerrs and rec i rals .  He is  also rhe 
Arrisric Direcror of che annual Mikkel i 
ln rernarional Music Fesrival in F in land, 
which he creared rhree years ago and 
which rakes place in early July. 
I n  November 1 993,  Valery Gergiev 
founded Friends of Kirov Opera in  
Brirain ro  supporr and promore rhe 
work of rhis unique and lıisroric 
company and rhe American Frieııds has 
recenrly been esrablished. Gergiev is 
also Arrisric Direcror of rhe Royal 
Phi lharmonic  Mar i i nsky-Kirov Series, 
in wlıich soloisrs from rhe Kirov Opera 
jo in rhe Royal Philharmonic  perform 
ra re R u ss ian masrerpieces and works by 
wesrern compasers rhar have hisrorical 
associarions wir lı Sr. Perersburg. 
Concerrs in rhe series have i ncluded 



lolanra, Kashchei rhe lmmorral ,  
Alexander Nevsky, a Wagner 
programme, Berlioz's Romeo er J u l ierre 
and Berlioz's La Damnarian de Fausr 
wirh Kirov anisrs Olga Borodina and 
Sergei Alexashkin.  
Si nce ı 989 Valery Gergiev has recorded 
exclusively for Phi l i ps Classics. His  
numerous recordi ngs i nclude W ar and 
Peace, Khovanshch ina, The Queen of 
Spades, Sadko, Prince Igor, and Fiery 
Angel wirh ful l  K i rov Opera. Wirh rhe 
Mari i nsky Thearre Orchesrra he has 
recorded rhe complere baliers Romeo 
and Jul ier and Sleeping Beaury, 
Shosrakovich's 8rh Symphony, 
Rachmaninov's 2nd Symphony, 
Mussorgsky's Songs and Dances of 
Dearh and opera arias wirh Dmi rri 
Hvorosrovsky, as well as rwo d i scs of 
popular Russian showpieces: Whi re 
Nighrs and Russian Specracular. Furure 
releases include rhe operas Ruslan and 
Ludmi la, lolanra, Kashchei rhe 
lmmorral, and Maid of Pskov and rhe 
complere cycle of Prokofıev's piano 
concerros wirh Alexander Toradze. 
In rhe 1 995 Aurumn Valery Gergiev 
became Pri ncipal Conducror of rhe 
Rorherdam Phi l harmonic  Orchesrra. 
He rerurned ro rhe Merropo l i ran 
Opera for a new producr ion of The 
Queen of Spades. His  Br ir i sh 
engagemenrs inc luded Lohengr in  
( 1 996-97 season)  and La Forza del 
Des r i  no ( ı  997-98 season) ar rhe Royal 
Opera House. Furure plans ar rhe 
Marii nsky i nc lude new producr ions of 
La Forza del Desri no, Prince Igor, 
Carmen, The Gambler, and 
Prokofıev's The Duenna (The 
Berrorhal in a Monasrery). 

MARliNSKI TIYATROSU 
(KIROV OPERASI 

M AR IINSKY THEATRE 
( KIROV OPERA)  

• Mariinski Tiyatrosu, i lk Rus  komik 
operaları i le yabancı bestecilerin en 
büyük eserlerinin sahnelenmesi 
amacıyla 1 783 yı l ında Çariçe Büyük 
Katerina'nın emri üzerine kurulmuş. 
Bugünkü tiyatro binası, Carusel 
Meydanı'ndaki ltalyan Bolşoy 
Tiyatrosu'nun karşısında bulunan eski 
bir sirk binas ın ın yerine yapılmış. 
Günümüzde Tiyatro Meydanı olarak 
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bil inen bu meydandaki eski ltalyan 
Bolşoy Tiyatrosu ise yıllar önce ünlü 
St. Petersburg Konservatuarı'na 
dönüştürülmüş ve daha sonra 
konservatuara, burada 40 yıl ders veren 
Rimski-Korsakofun adı verilmiş. 
Planlarını mimar Caves'in yaptığı ve 
1 860'da açılan binaya, Çar l l .  
Aleksander'in eşi Maria'n ın adı 
veri lmiş. Rus devriminden sonra 
operanın adı Kirov olarak değiştirilmiş 
ve Sovyet rej iminin sona ermesiyle de 
özgün olan Mari inski tekrar 
kullanılmaya başlanmış. Mariinski 
Tiyatrosu'nun açıl ışı St. Petersburg'un 
opera tarih inde altın bir dönemin 
habercisiydi. 1 862'de Verdi'nin Talihin 
Kudreti operasın ın dünya prömiyeri 
bestecinin de katı l ımıyla gerçekleşti; 
birçok batı l ı  bestecinin eserleri 
hemen Rusça'ya çevrilip, sahneye 
konuldu ve Rus besteci lerinin Boris 
Godunov ( 1 874), Prens lgor ( 1 890) 
ve Maça Kızı ( 1 890) gibi baş yapıtları 
ilk kez bu operada sahnelendi. 
1 869 yıl ında Çek doğumlu şef Eduard 
Napravnik, 47 yıl sürdüreceği, birinci 
orkestra şefliğine getirildi. Bu dönemde 
Napravnik, operayı dünyanın sayılı 
büyük opera evleri arasına sokmayı 
başardı: Wagner, Mahler ve Berlioz 
gibi ünlü besteciler Mariinski 
Orkestrasını yön etti; T ristan ve Isolde 
i le Nibelungen'in Yüzüğü operalarından 
bölümler Bayreuth'den önce burada 
opera orkestrasınca çal ındı. Bu arada 
bale de Marius Petipa yönetiminde 
opera i le aynı düzeye yükseldi; 
1 890'larda sahnelenen Uyuyan G üzel, 
Kuğu Gölü ve Raymonda'nın klasik 
dans ın  gel işiminde büyük etkisi oldu. 
Bu yüzyı l ın başında Şalyapin, Pavlova 

ve Nij inski gibi efsanevi sanatçılar bu 
tiyatroda sahneye çıktı; Korovin, 
Golovin, Bakst, Benois ve Vasnetsof 
gibi Rusya'nın önemli sanatçıları büyük 
yapımiara imza attı. 1 920'1erdeki genç 
Sovyet rej iminin yeni sanatsal 
gelişimiere açık olması sayesinde 
Alban Berg'in ünlü Wozzeck operası, 
I ngiltere'de Covent Garden'dan 25 yıl 
önce, 1 927'de burada sahnelendi. Son 
yıl larda yabancı ü lkelere yapılan 
turneler Kirov Opera ve Balesi'nin 
uluslararası alanda tanınmasını ve 
alkışlanmasını sağladı .  
1 988 yıl ında Kirov Operası Sanat 
Yönetmenliğine atanan Valeri Gergief 
ilk sezonda aralarında, Avrupa ve tüm 
Sovyetler Birliği'ne televizyondan 
yayınlanan Kovançina'nın da bulunduğu 
beş Mussorgski operasından oluşan 
bir etkin l ik gerçekleştirdi ve bu 
serideki bazı operalar 1 99 1  Edinburg 
Festivali'nde sahnelendi .  1 99 1  'de 
Prokofiev'in 1 00. doğum yılı Kumarbaz, 
BBC Televizyonu tarafından canl ı  
olarak yayınlanan Savaş ve Barış, Üç 
Portakal için Aşk ve Ateşli Melek 
operaların ın yeni yapımlarıyla kutlandı. 
Rimski-Korsakofun  I SO. doğum yılına 
rastlayan 1 994'de ise, bestecinin 
orkestra eserlerin in yanısıra Sadko, 
Pskov'lu Kız, Ölümsüz Kasçay ve 
Görünmez Kitezh Kenti 'n in Efsanesi 
operaları da sahnelendi. Gergief ve 
Kirov Operası N isan 1 990'da, özgün 
yapımı Andrei Tarkovski tarafından 
Covent Garden Kraliyet Operası için 
gerçekleştirilen Boris Godunov 
operasını sahneledi; Kirov Opera ve 
Balesi ise Nisan 1 992'de de Londra 
Kraliyet Operası'nda Galler Prensesi'nin 
de hazır bulunduğu b ir  gala gösterisi 



sundu. "Tekrar Hoşgeldin St. 
Petersburg" başlığı altında sunulan 
gala, BBC Televizyonu tarafından 
yayınlandı ve video kaydı yapıldı. 
Kirov Operası son yı l larda I ngiltere, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, 
lsrail, ltalya, Japonya, Kore, lskoçya, 
Ispanya ve ABD dahil dünyanın çeşitli 
ü lkelerine turneler düzenlemektedir. 
ABD'de i lk kez 1 992'de New York 
Metropol itan Operası'nda konser 
veren Gergiev ve Mariinski Orkestrası 
daha sonra New York'a çok başarılı 
iki turne daha yaptı. Japonya'ya ilk kez 
1 993 yıl ında giden Kirov Operası ve 
Gergief turnede Maça Kızı, Ateşli 
Melek ve Boris Godunov'u sahneledi 
ve konserler verdi. Kirov Operası 
Paris'e ilk kez 1 994 yıl ında Champs
Eiysees Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği 
üç haftalık uzun bir turne ile gitti; 
Şubat 1 996'da Champs-Eiysees 
Tiyatrosu'na Kumarbaz ve Prens 
lgor'u sahnelemek için geri döndü. 
Geçtiğimiz yıl Barbican Centre'da 
Kirov Operası Dostları tarafından 
desteklenen çok başarılı bir konserin 
yanısıra Ağustos'da Edinburgh 
Festivali'nde ve Birmingham 
Symphony Hall'da konserler verdi. 
Phil ips Classics i le uzun süreli bir 
kayıt anlaşması olan Kirov Operası 
Kovançina, Savaş ve Barış, Maça Kızı, 
Sadko, Prens lgor, Ateşli Melek 
operalarının CD'Ierini gerçekleştirdi. 
Yakında yapılacak opera kayıtları 
arasında; lolanta, Ruslan ve Ludmila, 
Pskov' lu Kız, Ölümsüz Kasçay, 
Görünmez Kitezh Kenti 'nin Efsanesi; 
videolar arasında da Kovançina, Savaş 
ve Barış, Maça Kızı ve Sadko sayı labilir. 

• The Mariinsky Thearre was founded 
in ı 783 following a decree by E mpress 
Catherine the Grear to srage the first 
R ussian comic operas and the best 
works by foreign composers. The 
current theatre was bui !  t on a si te that 
had been a circus, opposi te the lralian 
Bolshoi Theatre in Camsel Square. 
Today this area is known as Theatre 
Square, and I ralian opera house has long 
ago made way for the famous St. 
Petersbmg Conservatory, named after 
Rimsky-Korsakov who taught there for 
nearly 40 years. Designed by the 
architect Caves, the theatre, opened i n  
1 860, was named for Maria, wife of the 

1 64 

reigning Tsar Alexander I l .  Known 
dur ing the Soviet era as the Kirov, afrer 
a Russian revolutionary leader, the 
rheatre has regained i ts original 
imperial title: The Mari insky. The 
opening of the Mari i nsky Thearre 
heralded a golden period in St. 
Perersburg's operatic history. In 1 862 , 
Verdi 's La Forza del Destino received i ts 
world premiere, in the presence of the 
composer. Many western works, 
translated i nto Russian, quickly found 
their way onto the Mariinsky srage and, 
at the same time, the flourishi ng of 
Russian opera led to premieres of such 
national masterpieces as Boris Godunov 
( 1 874), Prince Igor ( ı 890), and The 
Queen of Spades ( ı  890). 
In 1 869 the Czech-born conductor 
Eduard Napravnik became chief 
conductor, a post he held until his death 
4 7 years la ter. During this period he 
raised the Mari i nsky to a posi rion 
among the world' s leading opera houses. 
Wesrern composers such as Wagner, 
Malıler and Berlioz came to the rhearre, 
and sections of The R i ng and Tristan 
were performed by the Mari i nsky's 
orchesrra be fo re they w ere heard i n 
Bayreuth. Ar this time, the baller was 
equally distinguished under i ts d i rector 
Marius Petipa. In the 1 890s i ts 
premieres of Sleeping Beauty, Swan 
Lake, and Raymonda influenced the 
development of classical dance. At the 
beginning of this century such 
legendary anisrs as Chaliapin ,  Pavlova 
and Ni ı i nski performed at the rhearre, 
and productions were designed by 
Russian's leading artists, i ncluding 
Korovin ,  Golovin ,  Bakst, Benois and 
Vasnersov. During the 1 920s the young 
Soviet regime was sti l i  open to new 
artisric developments: in 1 927  Wozzeck 
was performed at the Stare Academic 
Theatre (as the Mariinsky was then 
known), 25 years before its British 
premiere at Covent Garden. In recent 
years, foreign tours have broughr 
i nternational recognition and acclaim to 
the Kirov Opera and Ballet. 
I n  1 988, Valery Gergiev was appointed 
Artistic Director of the Kirov Opera. I n  
h i s  first season the theatre presented a 
festival of five Mussorgsky operas, 
i ncluding Khovanschina, which was 
televised throughout the Soviet U nion 
and Europe. Part of this series was raken 

to Edinburgh I nternational Festival i n  
199 1 .  The theatre celebrated 
Prokofıev's centenary in 1 99 I w ith new 
producrions of The Gambler, W ar and 
Peace (broadcast live Brirain by the 
BBC), Love for Three Oranges, and 
Fiery Angel. In February 1 994 the 
Kirov Opera commemorated the 1 50th 
anniversary of R imsky-Korsakov's birth 
wirh a festival of concerts, and the 
operas Sadko, Maicl of Pskov, Kashchei 
the Immortal anel The Legencl of the 
Invis ible City of Kirezh. In April 1 990 
Gergiev and the Kirov Opera presentecl 
Andrei Tarkovsky's Boris Godunov, 
originally creared for Covent Garden. 
The l ive broadcast to Brirain from che 
Mari i nsky Theatre was fırst 
transmission of i ts kinci from St. 
Perersburg. In April 1 992 the Kirov 
Opera and Baller gave a gala at the 
Royal Opera House in the presence of 
H R H  The Princess of Wales. Enti tled 
"W eleome Back, St. Perersburg", the 
gala was broadcast by the BBC and 
releasecl on video. 
In recent years the Kirov Opera has 
toureel worldwide, performing in 
England, Finland, France, Germany, 
Holland, Israel, l caly, )apan, Korea, 
Scotland, Spain and the U .S. lt made 
i ts American debut at the 
Metropol i ran Opera in 1 992 .  Gergiev 
anel the Marii nsky Orchestra have 
subsequently given rwo acclaimed 
American tours. The fu l l  Kirov Opera 
vis i red )apan for dıe fı rst t ime in 1993, 
giv ing a series of concerrs and sragecl 
performances of Fiery Angel , Boris 
Godunov and The Queen of Spades. In 
1 994 the Kirov Opera made i ts Paris 
clebut w i th a three week resideney at 
the Thearre des Champs-E lysees. The 
company rewrnecl to Champs-Elysees 
i n February 1 996 for the performances 
of The Gambler and Prince Igor. Last 
year the Ki rov Opera gave an 
acclaimed performance at the Barbican 
Hall ,  presentecl by Friends of The 
Kirov Opera, and last August they 
appeared at the Ecl inburgh 
I n ternational Festival and 
B i rmingham's Symphony Hal l .  
The Kirov Opera has an  extensive 
recording schedule with Phil ips 
Classics. Releases i nci u de 
Khovanshchi na, W ar anel Peace, The 
Queen of Spades, Sad ko, Prince Igor, 



and Fiery Angel . Future releases w i l l  
include lolanta, Ruslan and Ludmi la, 
Maid of Pskov, Kashchei the l mmorral, 
and The Legend of the lnvisi ble City of 
Kitezh . Video releases incl ude 
Khovanshchina, W ar and Peace, The 
Queen of Spades and Sad ko. 

VALERY BORISSOV 

• 1 990 yı l ından beri Kirov Operası 
Baş Koro Şefi olan Valeri Borissof, 
1 950'de St. Petersburg'da doğdu. 
1 973'de aynı kentteki Rimski
Korsakof Konservatuarı'nın koro 
şefl iği, 1 978'de de opera ve senfonik 
müzik şefliği bölümlerinden mezun 
oldu. 1 977-87 yılları arasında St. 
Petersburg'daki Gl inka Kapella'da 
hem orkestra, hem de koro şefliği 
yaptı ve 1 987'de Ki rov Operası koro 
şefliği görevine atandı. 

• Born in  Sr. Petersburg in 1 950,  

Valery Borissov stud ied at  the R imsky
Korsakov Conservarory, St. Peters bu rg . 
He received his d ipioma of clıoral 
conducring in 1 97 3  and graduated from 
opera and symphonic conducring 

deparrmenr in 1 978.  From 1 977 ro 
ı 987, he worked w ith the St. Petersburg 
Gl i nka Kapel la as conducror and chorus 
master. In ı 987 he was appointed 
chorus master ar the Mariinsky Thearre 
where he has been Principal Clıorus 
Master si nce ı 990. 

VLADIM IR  ZHIVOPISTSEV 

• 1 964'de Beyaz Rusya'da (Dobruş) 
doğan Vladimir Zivopistsef, 1 982'de 
Odessa Devlet Konservatuarı'ndan 
mezun oldu. 1 98 1  'de Uluslararası 
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Lisenko Şan Yarışması'nda üçüncülük 
ödülünü aldı. 1 982-87 yı l ları arasında 
St. Petersburg'da Mali Opera ve Bale 
Tiyatrosu'nda birinci solist olarak 
görev aldı ve 1 988'de Petersburg 
Operası Oda Tiyatrosu'na katılarak 
1 994'e kadar solistlik yaptı. 1 994'de 
ltalya'daki Vokal Akademi'de eğitim 
gördü ve 1 996'da Kirov Operası'na 
katı ldı . Kirov Operası'nın Finlandiya, 
Ispanya, ltalya, Almanya, Polonya ve 
I ngiltere turnelerine katılan Vladimir 
Zivopistsev' i n  repertuarında Figaro 
(Sevil Berberi), Germont (La 
Traviata), Robert (lolanta), Prens 
Yeletski (Maça Kızı), Podkolesian 
(Evlenme), Doktor ve Goro (Madam 
Butterfly), H intli Konuk (Sadko), 
Bayan (Ruslan ve Ludmila), Spoletta 
(Tosca), Zinovi Borissoviç ve Nihi list 
(Katerina lsmai lova) gibi roller 
bulunmaktadır. 

• Born in 1 964 i n  Dobrush, 
Belarussia, Vlad imir  Zhivopistsev 
graduared from the Odessa Stare 
Conservarory in 1 98 2 .  He won the 
th ird prize ar rhe Lysenko Inrernarional 
Vocal Comperition in 1 98 1 .  He 
worked as a principal singer at Maly 
Opera and Baller Theatre, St. 
Perersburg, from ı 982 ro ı 987 and 
from 1 988 ro ı 994 he appeared at 
Chamber Thearre "Petersburg Opera" 
as a principal  singer. He studied at the 
Vocal Academy in Italy in 1 994 and in 
1 99 5  he joined K i rov Opera. He has 
raken part in the rours of Kirov Opera 
to Finland , Spain ,  Italy, Germany, 
Poland and to Scotland. His repertoire 
includes Figaro ( I l  Barbiere di Siviglia), 
Germonr (La Traviata), Robert 
(lolanta), Prince Yeletsky (The Queen 

of Spades), Podkolesian (The Marriage), 
Docror and Goro (Madama Burrerfly), 
Indian Guest (Sadko), Bayan (Ruslan 
and Ludmila), Spoletta (Tosca) and 
Zinovi Borissovich and Nih i l ist 
(Katerina Ismailova). 

EVGENY N IKITlN 

• 1 973'de Murmansk'ta doğan Evgeni 
N ikitin, 1 992'de girdiği St. Petersburg 
Konservatuarı'nda Prof. Bulat 
Minzilkiefin öğrencisi oldu. 
Konservatuar' ın Müzik Tiyatrosu'nun 
çeşitli temsi l lerinde yer aldı ve 
1 995'de i lk kez Kirov Operası'nda 
sahneye çıktı. 1 996'da Uluslararası 
Peçkovski Genç Opera Sanatçıları 
Yarışması'nda üçüncü oldu. 
Avrupa'daki i lk  ç ıkış ını 1 997 yazında 
Salzburg Festivali'nde şef Valeri 
Gergief yönetimindeki Boris 
Godunov operasıyla yaptı. Evgeni 
Nikitin'in repertuarında bulunan 
roller arasında Marki (La Traviata), 
Wagner (Faust), Imparatorluk 
Komiseri (Madam Butterfly), Herold 
(Üç Portakal için Aşk), uzun boylu 
I ngil iz (Kumarbaz), Don Basilio (Sevil 

Berberi), Surin (Maça Kızı) ve Nityuşa 
(Boris Godunov) bulunmaktadır. 

• Born i n  M urmansk in 1 97 3 ,  Evgeny 
Nik i r in  enrered ar Sr. Petersburg 
Conservatory in the class of Prof. Bulat 
M i nzh i lk iev i n  1 992.  He rook part i n  
the  performances of  the  Musical 
Theatre of rhe Conservarory and made 
his debut at the K i rov Opera in 1 99 5 .  

He was awarded third prize a r  the 
Pechkovsky International Comperition 
of Young Opera Singers in ı 996. In the 
summer of 1 997 he had his debut at 



the Salzburg Festival i n  the produ([ion 
of Bori s Godunov u nder the bawn of 
Valery Gergiev. Evgeny Nik it in 's 
repenoire i ncludes Marchese (La 
Traviata), Wagner (Faust), Imperial 
Comm issioner (Madama Bunerfly), 
Herold (The Love for Three Oranges), 
the ral! E ngl ishman (The Gambler), 
Don Bas i l io (ll Barbiere di Siviglia), 
Surin (The Queen of Spades) and 
N ityusha (Boris Godunov). 

YURI MARUSIN 

• Urallar'da Kizel'de doğan Yuri 
Marusin, müzik çalışmalarını önceleri 
bir halk müziği topluluğunda 
sürdürdü. 1 970'de girdiği Len ingrad 
Konservatuarı'n ından 1 975'de çeşitli 
ödül lerle mezun olduğunda 1 972'den 
beri Leningrad Mali Opera 
Tiyatrosu'nda çalışıyordu. 1 977-78 
sezonunda, i leride Gianni Schicchi, 
Madam Butterfly ve Boris Godunof 
gibi batı ve Rus repertuarlarında baş 
roller üstleneceği Mi lano La Scala 
Operası'nda eğitim olanağı buldu. 
1 982'da, La Scala Operası tarafından 
en iyi yabancı sanatçıya verilen Verdi 
Ödülünü, Simon Boccanegra 
operasında ünlü şef Claudio Abbado 
yönetiminde yorumladığı Gabriele 
Adorno rolüyle kazandı. Erkel 
(Macaristan), Viotti ( ltalya) ve Fi l ibe 
(Bulgaristan) gibi birçok uluslararası 
yarışınada ödül aldı .  1 980'dan beri 
Kirov Operası solisti olan Yuri 
Marusin, Valeri Gergief ve Yu ri 
Temirkanof yönetiminde birçok yeni 
yapımda baş rol üstlendi. 1 980'de 
Dargomiski'n in Taştan Konuk 
operasındaki Don Juan rolüyle 
Salzburg Festivali'ndeki ilk başarısını 
kazandı; Lenski, Dimitry, Golitsin, 
Herman ve Cavaradossi rollerini 
yorumladığı Viyana Devlet 
Operası'nda i lk  kez 1 986'da sahneye 
çıktı. ABD, Japonya, Kanada, Belçika, 
Hollanda, lsviçre, lsveç ve 
Finlandiya'da çeşitli operalarda rol 
aldı; I ngiltere'de ilk kez 1 987'de Kirov 
Operası'nın Covent Garden'daki 
temsillerinde sahneye çıktı. 1 992'de 
Glyndebourne Operası'nda Graham 
Vick'in sahneye koyduğu Maça Kızı 
operasında olağanüstü başarı kazandı. 
Kirov Operası'nın Avrupa, lsrail , ABD 
ve Japonya turnelerine katı ldı . Rus 
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Devlet Sanatçısı olan Marusin, aynı 
zamanda sanat alanındaki 
başarılarından dolayı Rusya Devlet 
Ödülü sahibidir. 
Gianni Schicchi , Tal ihin Kudreti, 
Ruslan ve Ludmila, Kovançina, 
lolanta, Maça Kızı, Savaş ve Barış 
operaların ın  CD/video kayıtlarına 
katılan Yuri Marusin'in opera ve 
konser repertuarında Bizet'nin 
Carmen (Don Jose), Boito'nun 
Mephistopheles (Faust), Borodin' in 
Prens lgor (Vladimir lgoreviç), 
Dargomizski 'n in Taştan Konuk (Don 
Juan), Donizetti'nin Lucia di 
Lammermoor (Edgardo) ve Aşk lks iri 
(Nemorino), Gl inka'nın Ruslan ve 
Ludmila (Finn), Gluck'un lphigenie 
Tauris'te (Orestes), Gounod'nun 
Faust (Faust), Janacek'in Kaybolan 
Birin in Güncesi, Massenet'nin 
Werther (Werther), Mozart'ın Don 
Giovanni (Don Ottavio) ve Requiem, 
Mussorgski'n in Boris Godunof 
(Dimitry), Kovançina (Golitsin), 
Soroçinski'n in  Fuar (Gritsko), 
Çaykovski'nin Evgeni Onegin (Lenski) 
ve Maça Kızı (Herman), lolanta 
(Vaudemont), Mazeppa (Andrei), 
Çerevihki (Vakula), Vainberg' in 
Madonna 1 Soldat (Pavel), Verdi'nin 
La Traviata (Aifredo), Rigoletto 
(Mantova Dükü), Don Carlos (Don 
Carlos), Tal ihin Kudreti (Don 
Alvaro), Aida (Radames), Simon 
Boccanegra (Gabriele Adorno), 
Otello (Otello) ile Requiem yer 
almaktadır. Sanatçının resital 
programlarında yer verdiği besteciler 
arasında ise Gl inka, Çaykovski, 
Gl iere, Cui, Rimski-Korsakof, 
Rahmaninof, Dargomizki, Sviridof, 
Dvorak, Brahms, Schubert ve Grieg 
sayılabilir. 

• Born in Kizel in Urals, Yuri Marusin 
in i t ialy perfomed with a folk ensemble. 
In 1 97 0  he was accepted at Leningrad 
Conservarory, graduating in 1 97 5  with 
honours, alrhough he had been engaged 
as a soloist with Maly Opera i n  
Leningrad si nce 1 97 2 .  During the 
1 977-78 season he studied at L-ı Scala 
in Mi lan, where he subsequenrly sang 
the leadi ng tenor roles in Gianni 
Schicchi ,  Madama Burrerfly, Boris 
Godunov and orher roles in both 
western and R ussian reperroire. In 
1 982 he was awarded the Verdi Prize as 
the best foreign singer at L-ı Scala for 
h i s  performance of Gabriele Adorno i n  
Simon Boccanegra, condu([ed by 
Claudio Abbado. He is also a laureate 
of many inrernational competitions 
i nclud i ng the Erkel competi tion i n  
Budapest, i n  Viorri (lraly) and in  
Pleven (Bu lgaria). 
Since 1 98 0  Yuri Marusin has been a 
leading soloist at Ki rov Thearre in St. 
Petersburg, where he has worked 
closely with Yuri Temi rkanov and 
Valery Gergiev on a large number of 
new productions. His  Salzburg Festival 
d ebu t cam e i n 1 98 0  i n the role of Don 
)uan in Dargomyzhsi 's opera The Srone 
Guest. He made his debut at the 
Vienna Srate Opera in 1 986 s inging a 
variety of roles i ncludi ng Lensky, 
Dmirry, Golitsyn, Herman and 
Cavaradossi. Other foreign 
engagemenrs have taken him ro the 
USA, )apan, Canada, Belgium, 
Holland, Switzerland, Sweden and 
F inland. He was fı rst heard in England 
in 1 987 with Kirov Opera at Royal 
Opera House, Covenr Garden. In  1 992 

he enjoyed immense critica! acclaim as 
Herman in Graham Vick's new 
production of The Queen of Spades at 
Glydebourne. He has roured with 
Kirov Opera throughout Europe, Israel, 
USA and )apan. Yu ri Marusin is a 
National Anist of Russia and al so holds 
a Russian State Prize for his 
achievemenrs i n  the ans. 
Video and audio recordings include 
Gianni Schicchi ,  La Forza del Destino, 
R uslan and Ludmi la, Khovanrschina, 
Iolanra, The Queen of Spades, W ar and 
Peace. His  opera and concen reperwire 
i nclude Bi zet' s Carmen (Don Jose); 
Boiro's Mephisropheles (Faust), 
Borodin 's Prince Igor (Vladimir  



lgorevich), Dargomyzhski 's The Stone 
Guest (Don J uan), Donizerri 's Lucia d i  
Lammermoor ( Edgardo), L 'Ei i s i r  
d 'Amore ( Nemorino), Gl inka's R uslan 
and Ludmi la (Finn),  Gluck's Iphigenie 
en Tauride (Oresres), Gounod's Fausr 
(Fausr), Janacek's Diary of One Who 
Disappeared, Massener's Werrher 
(Werrher), Mozarr's Don Giovanni  
(Don Orravio) and Requ iem, 
Mussorgsky's Boris Godunov (Dmi rry) 
and Khovanrschina (Gol i rsyn), 
Sorochinsky's Fai r  (Gri rsko); 
Tchaikovsky's Eugene Onegin  
(Lensky), The Queen of  Spades 
(Herman), lo lanra (Vaudemonr), 
Mazeppa (Andrei), Cherevihki  
(Vakula), Vainberg's Madonna 1 Soldar 
(Pavel) ;  Verd i 's La Traviara (Aifredo), 
R igolerto (The Duke), Don Carlos 
(Don Carlos), La Forza del Desr ino 
(Don Alvaro), Aida (Radames), Simon 
Boccanegra (Gabriele Adorno), Orel lo 
(Orello) and Requiem. Complere reciral 
programmes fearure songs by Gl inka, 
Tchaikovsky, Gl iere, Cu i ,  R i msky
Korsakov, Rachmaninov, 
Dargomyzhsky, Sciridov, Dvorak, 
Brahms, Schuberr, Grieg and orhers. 

N IKOLAI PUTIL I N  

• 1 980'da Krasnoyarsk Sanat 
Koleji'nde Prof. loffel' in sın ıfından 
mezun olan Nikolai Puti l in, 1 980-84 
yılları arasında Siktivkar Müzik 
Tiyatrosu'nda solist olarak çalıştı. 
1 984- 1 99 1  arasında Kazan Akademik 
Opera ve Bale Tiyatrosu'nda görev 
yaptı; 1 989'da Uluslararası Şalyapin 
Yarışması'nda ikinci oldu ve 1 997'de 
St. Petersbug'da genç opera 
sanatçılarına verilen Baltica Ödülünü 
aldı .  Tataristan Devlet Sanatçısı 
ünvanına da sahip olan Nikolai Puti l in, 
1 992'dan beri Kirov Operası'nda 
solist olarak görev yapmaktadır. 
Kirov Operası'nın ABD 
(Metropol itan Operası), Japonya, 
Fransa, Ingiltere (Edinburg Festivali), 
Ispanya, Almanya, Hollanda, Belçika, 
Finlandiya, Güney Kore, !talya ve 
lsrail turnelerine katılan N ikolai 
Puti l in sık sık Milano La Scala, 
Yenedik Teatro La Fenice, Londra 
Covent Garden, New York 
Metropolitan ve Hollanda operalarına 
konuk solist olarak davet 
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edilmektedir. 1 997 yazında şef V a l  eri 
Gergiefin yönettigi Boris Godunov 
operasındaki Şelkalof rolüyle Salzburg 
Festivali 'nde sahneye çıkan sanatçı, 
1 998 yazında yine Gergief 
yönetimindeki Viyana Filarmoni 
Orkestrası eşliginde Salzburg 
Festivali'nde Parsifal operasında 
Klingsor'u yorumlayacaktır. Nikolai 
Puti l in, Kirov Operası 'nın Phil ips 
Classics için video/CD kaydını 
gerçekleştirdigi Sadko (yaşl ı  hacı), 
Maça Kızı, lolanta ve Prens lgor 
operaları ile CD kaydı yapılan Boris 
Godunof operasında rol ald ı .  
Sanatçının repertuarında yer alan 
roller ise Tomski (Maça Kızı), Posa 
Markizi (Don Carlos), Rupreht 
(Ateşli Melek), Evgeni Onegin (Evgeni 
Onegin), Prens lgor (Prens lgor), 
Mazeppa (Mazeppa), Boris Godunov 
ve Şelkalof (Boris Godunov), Rigoletto 
(Rigoletto), Robert ve lbn Hakia 
(lolanta), Figaro (Figaro'nun Dügünü), 
Aman as ro (Ai da), Scarpia (T osca), 
Don Carlos (Talihin Kudreti), 
Jokanaan (Salome), Escamillo (Carmen), 
lago (Otello) ve Hallandalı (Uçan 
Hollandalı) yer almaktadır. 

• A 1 980 graduare from the vocal class 
of Prof. Ioffel ar rhe Arrs Col lege i n  
Krasnoyarks, N i kolai Pur i l i n  worked as 
principal sol ist ar Sykryvkar M usic 
Thearre from 1 980 to 1 984 and from 
1 984 to 1 99 1  he was principal s inger ar 
Academ ic Opera and Baller Thearre i n  
Kazan. H e  won the Second Prize a r  rhe 
In rernarional Chaliap in  Comperirion in 
1 989 and in 1 997 rhe Laureare of rhe 

Balrica Prize for young opera s ingers in  
S r .  Perersburg. Nicolai Puti l in  i s a 
Nat ional Arri sr of Tararsran. Since 
1 992 he has been principal s inger of 
Kirov Opera, parriciparing i n  v ideo and 
audio recordi ngs of Sad ko (The Old 
Pilgrim) wirh Mari i nsky Opera by 
Phi li ps Classics, N H K  and Cameras 
Conr inenrales, Queen of Spades, 
Iolanra, video recordi ng of Prince Igor 
by Ph i lips Classics, NHK and Euroarrs, 
audio recording of Bori s Godunov by 
Phil ips Classics. 
Nikolai Puti l in  has raken part in rhe 
tours of Ki rov Opera to rhe Un i ted 
Srares (Merropo l i ran Opera), )apan, 
France, Grear Brirain (Ed inburg 
Fest ival), Spain ,  Germany, Ho lland, 
Belgium, Finland, Hungary, Sourh 
Korea, Iraly and Israel. Besides his  
performances ar Mariinsky Thearre, he 
has been frequently invired ro Tearro la  
Fenice, La Scala, Covenr Garden, 
Merropoliran Opera House, 
Nerherlands Opera, among orhers. I n  
the summer 1 997 , h e  had his debur ar 
rhe Salzburg Festival i n  the producrion 
of Boris Godunov u nder the baron of 
Valery Gergiev and he wil l  rerurn ro 
Salzburg in the summer of 1 998 ro s ing 
the role of Klingsor in Wagner's 
Parsifal with Vienna Philharmonic and 
Valery Gergiev. 
N ikolai Putil in reperroire includes The 
Queen of Spades (Tomsky), Don Cari os 
(Marchese di Posa), Fiery Angel 
(Ruprechr), Eugene Onegin (Eugene 
Onegin), Prince lgor (Prince Igor), 
Mazeppa (Mazeppa), Boris Godunov 
(Boris Godunov, Shchelkalov), 
Rigolerro ( Rigolerro), Iolanra (Robert, 
Ibn Hakia), The Marriage of Figaro 
(Figaro), Aida (Amanasro), Tosca 
(Scarpia), La Forza del Destino (Don 
Carlos), Salome (Jokanaan), Carmen 
(Escamillo), Orello (lago) and The 
Flying Dutchman (Hollander). 

ALEXANDER GERGALOV 

• 1 985'de Cenevre Şan 
Yarışması'nda ödül alan Aleksander 
Gergalof, 1 988'de St. Petersburg 
Konservatuarı'ndan mezun oldu. 
1 989'da Şalyapin Şan Yarışması'nda 
ödül kazandı ve 1 99 1  'de Kirov 
Operası'na solist olarak atandı. Kirov 
Operası'nın Ispanya, !talya, lskoçya 



(Edinburg Festivali), I ngiltere, Fransa, 
Hollanda, Japonya, i srail, Finlandiya ve 
ABD (Metropolitan Operası) 
turnelerine katı ld ı .  Maça Kızı (Prens 
Yeletski), Savaş ve Barış (Bolkonski), 
Ölümsüz Kasçay, Sadko (Yenedikli 
Tacir) ve Manastırda Nişan Töreni 
(Ferdinand) operalarının CD ve video 
kayıtlarına katılan Aleksander 
Gergalofun repertuarında La Traviata 
(Germont), Sihirl i Flüt (Papageno), 
Savaş ve Barış (Bolkonski), Maça Kızı 
(Prens Yeletski), Don Carlos 
(Rodrigo), Tal ih in Kudreti (Don 
Carlo), ll Trovatore" (Count di 
Luna), Evgeni Onegin (Evgeni 
Onegin), Manastırda Nişan Töreni 
(Ferdinand), Boris Godunof 
(Şelkalof), Sevil Berberi (Figaro) ve 
lolanta (Robert) yer almaktadır. 

• A graduate of St. Petersburg 
Conservatory, Alexander Gergalov won 
a prize at che International Vocal 
Competition in Geneva in 1 988 as well 
as at the All R ussian Chaliapin Vocal 
Competition in 1 989. He became a 
sol ise of K i rov Opera in 1 99 1 .  He 
toureel w i th Mariinsky Theatre to 
Spain ,  Italy, Scocland (Edinburg 
Festival), France, the Netherlands, 
U nited States (Metropol itan Opera), 
]apan, Israel and Fin land among others. 
He parcicipaced in the CD and video 
recordi ng of The Queen of Spades 
(Prince Yelecsky), W ar and Peace 
(Bolkonsky), Kashchei the Immorcal, 
Sadko (Venecian Merchant) and 
Berrochal i n  the Monastry (Ferd inand). 
His repercoire i ncludes La Traviata 
(Germont), The Magic Flute 
(Papageno), W ar and Peace 
(Bolkonsky), The Queen of Spades 
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(Prince Yelecsky), Don Carlos (Rodrigo), 
La Forza del Descino (Don Carlo), ll 
Trovatore (Count d i  Luna), Eugene 
Onegin ( E ugene Onegin),  Becrochal in 
the Monastery (Ferd inand), Boris 
Godunov (Shelkalov), ll Barbiere d i  
Siviglia (Figaro), Iolanta (Robert) 
among ochers. 

I RINA BOGACHEYA 

• 1 963 yı l ından beri Kirov 
Operası 'nın birinci sol isti olan l rina 
Bogaçeva, 1 967'de Rio de Janeira'da 
yapılan Uluslararası Ses 
Yarışması'nda Büyük Ödül ve Altın 
Madalya aldı .  Mari i nski Tiyatrosu'nun 
yanı s ıra La Scala, Metropolitan, 
Covent Garden, Basti l le gibi b irçok 
ünlü opera evinde sahneye çıktı. 
Kirov Operası'nın ABD, Japonya ve 
Avrupa turnelerine katı ld ı .  Sanatçının 
repertuarındaki operalar arasında 
Aida (Amneris), l l  Trovatore 
(Azucena), Boris Godunov (Marina), 
Maça Kızı (Kontes), Savaş ve Barış 
(Helen Bezukova ve Akrosimova), 
Kumarbaz (Babulenka), Üç Portakal 
için Aşk (Kiariç). Ölümsüz Kasçay 
(Kaşeevna), Ruslan ve Ludmila 
(Naina), Carmen (Carmen), Prens 
lgor (Konçakovna), Maskeli Balo 
(Uirika), Don Carlos (Eboli), Luisa 
Mi l ler (Federika), Rigoletto 
(Maddalena), Ateşli Melek (Büyücü), 
Werther (Charlotta), Sadko 
(Liubava), Samson ve Dalila (Dalila) 
yer almaktadır. 

• Si nce 1 96 3 ,  principal solaise at 
Marii nsky Theatre-Kirov Opera, l ri na 
Bogacheva was awarded the Grand Prix 
and the Gold Meda! at the Rio de 

Janeiro I nternational Vocal Compecicion 
in 1 967.  In addition to her engagemenrs 
at Marii nsky Theacre she has appeared 
at the world 's major opera houses such 
as La Scala, Metropolitan Opera House, 
Covenr Garclen and Opera de Bastille, 
among others. She has toureel with 
Ki rov Opera throughout the United 
States, ]apan and Europe. Her 
repenoire i ncludes Amneris (Aida), 
Azucena ( l l  Trovatore), Mar i na (Boris 
Godunov), Counress (The Queen of 
Spades), Helen Bezukhova and 
Akrosinıova (W ar and Peace), 
Babulenka (The Gambler), Clariche 
(Love for three Oranges), Kasheevna 
(Kaschei the l mmonal), Naina (Ruslan 
and Ludmila) ,  Carmen (Carmen), 
Konchakovna (Prince lgor), Ulri ka 
(Balla Masquerada), Eboli (Don Carlos), 
Federika (Luisa Mi l  ler), Macldalena 
(R igoletto), Sorcesress (Fiery Angel), 
Charlotta (Wenher), Liubava (Sadko) 
and Dali la (Samson and Dal i la). 

GALINA GORCHAKOVA 

• Avrupa'da ilk kez 1 99 1 'de Ateşli 
Melek'deki Renata rolü ile BBC 
Promps'da sahneye çıkan Galina 
Gorçakova, verdiği konserlerle büyük 
başarı kazandı ve 1 992'de aynı rolü 
Covent Garden'da i lk kez yorumladı. 
Bu başarıların ın ardından dünyanın 
belli başlı sanat merkezlerinde 
konserler verdi, operalarda rol aldı. 
Novosibirsk Müzik Akademisi i le 
Konservatuarı'nda egitim gören 
Gorçakova, Mussorgski ve Glinka 
Yarışmalarında ödüller aldı. 1 993'de 
şef Seiji Ozawa yönetimindeki Evgeni 
Onegin'in Tanglewood Festivali'ndeki 
konser yorumunda ve Covent Garden 
Kraliyet Operasındaki temsil inde 
söyledi; Royal Albert Hall'da lolanta 
operasının baş rolünü üstlendi. 
Prokofiefin Ateşli Melek operasının 
La Scala'daki başarılı yapımında şef 
Riccardo Chailly ve Evgen i  Onegin'in 
Köln Operası'ndaki yeni yapımında 
James Conlon yönetiminde sahneye 
çıktı. ABD'de ilk kez Puccini'nin 
Madam Butterfly operasında Houston 
ve Los Angeles operalarında sahneye 
çıktı, aynı rolü New York Metropolitan 
Operasında Ocak 1 995'te büyük 
başarıyla tekrarladı. Haziran 1 99S'te 
St. Petersburg'da Aida'yı yorumlayan 



sanatçı daha sonra Finlandiya'da 
düzenlenen Mikkeli Festivali'ne katı ldı 
ve Valeri Gergief yönetimindeki Kirov 
Opera Orkestrası ile Çaykovski ve 
Verdi aryalarından oluşan bir solo 
CD'yi Philips Classics için doldurdu. 
Kirov Operası'nın St. Petersburg ve 
turnelerde verdiği opera temsillerine 
katılmasının yanı sıra, T osca'yı Covent 
Garden'da ve Basti lle'de Placido 
Domingo i le söyledi. Madam Butterfly 
operasını La Scala'da Riccardo Chailly 
ve Tokyo'da Seiji Ozawa yönetimindeki 
Saito Kinen Orkestrası i le; Evgeni 
Onegin'i Basti lle Operası'nda ve 
Japonya'daki Pasifik Müzik Festivali'nde; 
Ruslan ve Ludmilla, Görünmez Kitezh 
Kenti'nin Efsanesi ve Sadko'yu Kirov 
Operası ile b irl ikte Edinburgh 
Festivali'nde; Aida'yı Amsterdam
Concertgebouw'da ve Tal ih in 
Kudreti'n i  Paris Champs Elysees'de 
Kirov Operası ile yorumladı. Aynı yıl 
Covent Garden'da bir kez daha 
T osca'yı söyleyen Gorçakova, bu 
sezon New York Metropolitan 
Operası'nda Antony Pappano 
yönetimindeki Evgeni Onegin'in yen i  
yapımında yer alacak ve  Milano La 
Scala'da Tosca ve Viyana Devlet 
Operası'nda ilk kez "Evgeni Onegin" 
ve Madam Butterfly i le sahneye 
çıkacaktır. Sanatçı 1 994'de Edinburg 
Festivali'nde verdiği çok başarılı bir 
resitalin ardından Berlin, Lizbon, 
Londra, Milano, Paris, New York, San 
Francisco, T oronto, Kore, Avustralya, 
Viyana ve Cenevre'ye konserler 
vermek üzere davet edilmiş; eşlik 
eden orkestraları Hong Kong'da 
Alezander Anissimof, Helsinki'de 
Jukka-Pekka Saraste, Brüksel'de 
Anthony Pappano ve Braunschweig'da 
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Andreas Delfs yönetmiştir. 
Galina Gorçakova'nın Phil ips Classics 
tarafından piyasaya çıkarılan ve hepsi 
V al eri Gergief tarafından yönetilen 
CD ve videoları arasında bir Kirov 
Operası yapımı olan Boredin'in Prens 
lgor, Prokofıefin Ateşli Melek (CD ve 
video), Gl inka'nın Ruslan ve Ludmilla, 
Çaykovski'nin lolanta ve Verdi i le 
Çaykovski aryaların ın yer aldığı solo 
kaydı bulunmaktadır. Sanatçı 1 997 
yı l ında Verdi 'n in Tal ihin Kudreti ve 
Rimski-Korsakofun Pskov' lu Kız 
operaların ın kaydını Valeri Gergief, 
Verdi'nin Don Carlos'unu Bernard 
Haitink yönetiminde kaydetmiş; 
Larissa Gergieva'nın piyanoda eşlik 
ettiği ve Rus bestecilerin eserlerine 
yer verdiği bir resital CD' si çıkarmıştır. 

• Galina Gorchakova made her 
unforgettable western debut i n  the role 
of Renata (Fiery Angel) at the 1 99 1  
B B C  Peamenade Concerts t o  worldwide 
acclaim and made her Covent Garden 
debut in the same role in 1 992.  Since 
then she has appeared in opera and 
concert in the most important musical 
centres in the world. Born in Russia, 
Galina Gorchakova srudied at the 
Novosibirsk Music Academy and 
Conservatory and was a prize-winner i n  
Mussorgsky and Glinka Competitions. 
Major engagements in  the West in 1 993 
included a concert performance of 
Eugene Onegin at the Tanglewood 
Festival with Sei j i  Ozawa; the role of 
Tariana (Eugene Onegin) at the Royal 
Opera House, Covent Garden ;  and the 
title role in Iolanta at the Royal Albert 
Hal l .  She sang in the highly acclaimed 
new production of Prokofıev' s Fiery 
Angel at La Scala with R iccardo Chailly 
and i n a new production of Eugene 
Onegin at Cologne Opera with James 
Conlon. In the United States she made 
opera debuts in Houston and Los 
Angeles in Pucc in i 's Madama B utterfly, 
and repeated the role to great acclaim 
at the New York Metropolitan i n  
January 1 995 . In June returned t o  St. 
Petersburg for performances of Aida, 
then went to Finland, where she 
performed at the Mikkeli Festival and 
also recorded an al bum of opera arias by 
Tchaikovsky and Verdi with the Kirov 
Opera Orchestra under Valery Gergiev 
for Philips Classics; this was her debut 

solo recording on the label. 
In addit ion to her continuing work 
with K irov, both in St. Petersburg and 
on tour, she sang Tosca at Covent 
Garden and at the Basr i l le Opera (with 
Placido Domingo), Madama Burrerfly 
at La Scala, Milan with Riccardo Chai l ly  
and i n  Tokyo with Saito Kinen ürehescra 
and Sei j i  Ozawa, Eugene Onegin at 
Basril le Opera and the Pasifıc Music 
Festival in ]apan; performances of 
Ruslan and Ludmil la, The Legend of 
the I nvisible City of Kitezh and Sadko 
with Kirov Opera at the Edinburgh 
Festival and performances of Aida at 
Concertgebouw and La Forza del Destino 
at Theiltre des Champs Elysees, Paris, 
with Kirov Opera. She returned to 
Covent Garden in Tosca and wi l l  travel 
this season to rhe Metropoliran Opera, 
New York for a new production of 
Eugene Onegin with Antony Pappano 
and to La Scala, Milan in Tosca. She 
wi l l  make her debut at Vienna Srare 
Opera in Eugene Onegin and Madama 
Burterfly. After her highly acclaimed 
recital debur at Edinburgh International 
Festival in August 1 994, she has been 
invited to give recitals i n  Berlin ,  London, 
Lisbon, Mi lan, Paris, New York, San 
Francisco, Toronto, Korea, Australia, 
Vienna and Geneva and has appeared in 
concerts with orchesrra in Hong Kong 
with Alezander Anissimov, Helsinki 
with Jukka-Pekka Saraste, Brussells 
with Anthony Pappano and 
Braunschweig with Andreas Delfs. 
Releases on the Ph i l ips Classics lable 
i nclude Kirov productions of Borodin 's 
Prince Igor, Prokofıev's Fiery Angel 
(audio and video), Glinka's R uslan and 
Ludmilla, Tchaikovsky's Iolanta and 
her solo operatic CD of Verdi and 
Tchaikovsky Arias all conducred by 
Valery Gergiev. 1 997 releases fearure 
Verdi 's La Forza del Desti no and 
Rimski-Korsakov's Maid of Pskov 
under Valery Gergiev, Verdi 's Don 
Carlos under Sir Bemard Haitink and a 
Russian reci tal album accompanied by 
Larissa Gergieva. 

ZLA TA BUL YCHEVA 

• 1 966 yıl ında Petrozavodsk'ta doğan 
Zlata Buliçeva, 1 995'de St. Petersburg 
Devlet Konservatuarı'ndan mezun 
olduktan sonra aynı konservatuarın 



Müzik Tiyatrosu'nda solistlik yapmaya 
başladı. 1 996'dan itibaren Kirov 
Operası solistleri arasında yer aldı ve 
aynı yıl St. Petersburg Genç Opera 
Şarkıcısı Şan Yarışması'nda birinci 
oldu. Kirov Operası'nın ABD, 
Japonya ve Avrupa turnelerine katılan 
Zlata Bul içeva'nın repertuarındaki 
eserler arasında Konçakovna (Prens 
lgor), Carmen (Carmen), Ratmir 
(Ruslan ve Ludmila), Kar Kraliçesi 
(Kai ve Gerda'ın Öyküsü) ve Fedor 
(Boris Godunov) bulunmaktadır. 

• Born in 1 966 in Perrozavodsk, Zlara 
Bulycheva graduared from the Srare St. 
Perersbmg Conservatory in 1 99 5  and 
became a soloist of the Music Theatre 
of the St. Petersbmg Conservatory . In  
ı 996 she was appointed as soloist a t  the 
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(Matreşa), Pskov' lu kız (VIasievna), 
Prens lgor (Yaroslavna'nın Bakıcısı), 
Kumarbaz (Bianche), Manastırda 
Nişan Töreni (Duenna), Çar'ın Gelini 
(Dunyaşa), Evgeni Onegin (Nana) ve 
Bülbül (Ölüm) bulunmaktadır. 

• Olga Markova-Mikhailenko has 
graduated from the Kiev Conservatory in  
1 989 and later she joined the Shevchenko 
Opera and Baller Company in Kiev. Si nce 
1 990 she is a soloisr of the Kirov Opera. 
She roured with the Kirov Opera ro Spain, 
Germany, Iraly, Scotland (Edinburgh 
Festival), USA and )apan. Her reperroire 
includes Fiery Angel (Morher Superior), 
W ar and Peacı: (Marresha), Maid of Pskov 
(Vlasievna), Prince lgor (Nmse of 
Yaroslavna), The Gambler (Blanche), 
Betrothal in the Monasrery (Duenna), 

Mariinsky Thearre and the same year Tsar's Bride (Dunyasha), Eugene Onegin 
she won the First Prize at the (Nana) and Rossignol (Death) among 
International Vocal Comperi rion for orhers. 
Young Opera S ingers, St. Perersburg. 
She parricipared in the international TATlANA K RAVTSOVA 
tours of the Kirov Opera through 
Europe, the US and )apan. Her repertoire • Tatiana Kravtsova l 987'de Leningrad 
i ncludes Konchakovna (Prince lgor), 
Carmen (Carmen), Rarmir (Ruslan and 
Ludmila), the Snow Queen (Story of Kai 
and Gerda) and Fedor (Boris Godunov). 

O LGA MARKOVA-MIKHAILENKO 

• 1 989'da Kiev Konservatuarı'ndan 
mezun olduktan sonra Kiev'deki 
Şevçenko Opera ve Bale Topluluğu'nda 
görev alan ve 1 990'da Kirov Operası 
üyesi olan Olga Markova-Mikhailenko 
topluluğun Ispanya, Almanya, ltalya, 
Edinburg, ABD ve Japonya turnelerine 
katı ldı. Sanatçının repertuarında yer 
alan eserler arasında Ateşli Melek 
(Baş Rahibe), Savaş ve Barış 

Konservatuarı'ndan mezun oldu ve 
Kirov Operası'na katı ldı . 1 989'dan 
itibaren topluluğun lsviçre, ltalya, 
Almanya, Ispanya, Ingiltere, Japonya ve 
ABD'ye yaptığı turnelere katıldı . 
1 992' de San Francisco' da yapılan Pasif1c 
Voices adlı gala konserde söyleyen 
sanatçı Flandern Festivali'nde Francesca 
da Rimini operasında sahneye çıktı. 
Kirov Operası'nın 1 993'de Phi l ips 
Classics için yaptığı Ateşli Melek 
operasının kaydında yer aldı. 

• On completing her studies at the 
Leningrad Conservatory in 1 987,  

Tariana Kravtsova was i nvited to 
become a member of Kirov Opera. 

Since 1 989 she has toured with rhe 
Company to Swi rzerland, Iraly, Germany, 
Spain ,  Scotland (Edinburgh Festival), 
)apan and rhe United States. In 1 992 she 
performed in Gala Concerr Pasific Voices 
in San Francisco and in 1 993 sang in 
Francesca da Rimini ar rhe Flanders 
Festival . In I 993 Tariana Kravrsova rook 
part i n  the recording by Phil ips Classics 
of rhe Kirov Opera' s Fiery Angel. 

YURI ZH IKALOV 

• 1 977' den beri Mariinski Tiyatrosu 
solisti olan Yuri Zikalof, topluluğun 
Portekiz, lsrail, Fransa, Almanya ve 
ltalya turnelerine katıldı. Repertuarında 
bulunan roller arasında Andrei, l skra 
ve Sarhoş Kazak (Mazeppa), T uça ve 
Matuta (Pskov'lu Kız), Tören 
yöneticisi (Maça Kızı), Norman (Lucia 
di  Lammermoor), Boyar (Boris 
Godunof), Prens Andrei (Savaş ve 
Barış), Gaston (La Traviata), Goro 
(Madam Butterfly), Yahudi (Salome), 
Kumarbaz (Kumarbaz) sayı labilir. 

• Yuri Zhikalov is a soloisr of rhe 
Mariinsky Thearre s ince ı 977 and he 
toured wirh rhe company to Porrugal ,  



lsrae l ,  France, Germany and l taly. His  
reperroire i ncludes Andrei ,  İskra and 
che Drunken Cosak (Mazeppa), Tucha 
and Marura (Maid of Pskov), Master of 
che Ceremony (The Queen of Spades), 
Narman (Lucia di  Lammermoor), Bayar 
(Boris Godunov), Prince Andrei (War 
and Peace), Gasron (La Traviara), Goro 
(Madama Burrerfly), Jew (Salome), 
Gambler (The Gambler). 

GENNADY BEZZUBENKOV 

• l 949'da Simbirsk bölgesinde 
doğan Gennadi Bezzubenkof, 
l 979'da St. Petersburg 
Konservatuarı'ndan mezun oldu ve 
ayn ı  yı l  Rus Devlet Sanatçısı ünvanın ı  
ald ı .  1 989'da Ki rov Operası 'na 
katı ldı .  Kirov Operası'n ı n  Phi l ips 
Classics i le yaptığı Pskov'lu Kız, 
Sadko, Savaş ve Barış, Ruslan ve 
Ludmi la ve lolanta operalarında yer 
ald ı .  
Kirov Operası'n ı n  ABD, Japonya, 
Ispanya, Almanya, Hol landa, 
Avusturya, I ngiltere ve ltalya'ya 
yaptığı turnelere katı lan Gennadi 
Bezzubenkofun repertuarında 
Kovantçina (Kovanski, Dosifei, Ivan 
Kovanski); Boris Godunov (Pimen, 
Varlaam); Soreçinski Fuarı (Kroni); 
Görünmez Kietzh Kenti 'nin Efsanesi 
(Prens Yuri); Pskov' lu Kız 
(Tokmakof); Sadko (Deniz Kral ı ,  
Duda, Vikinkli Konuk, Luka 
Nazarieviç); Çar için Bir Hayat (Ivan 
Susasin); Prens lgor (Konçak); 
lolanta (Kral Rene, Bertran); Savaş 
ve Barış (Balaga, Davu, Rostof, 
Kutuzof); Üç Portakal ın Aşkı 
(Büyücü, Celio); Ateşli Melek 
(Faust); Aida (Kral); Otello 
(Lodovico, Montano); Don Carlos 
(Baş Engizitör, Rahip); Kül Kedisi 
(Aiidoro); Bülbül (Kammerherr); 
Figaro'nun Düğünü (Dr. Bartolo); 
Sihirl i Flüt (Sarastro, Konuşmacı); 
Evgeni Onegin (Gremin); Ruslan ve 
Ludmila (Farlaf, Svetozar); Madam 
Butterfly ( Imparatorluk Komiseri); 
Tosca (Sacristan); Salambo 
(Aminahar); Salome ( 1 .  Nas ıral ı) ; 
Katerina lsmai lova (Boris 
Timofeeviç, Rahip, Yaşlı Mahkum); 
Parsifal (Gurnemanz) ve Manastırda 
Nişan Töreni (Don Carlos) operaları 
ile Mozart ve Verdi 'n in Requiem'i; 

1 7 1  

Beethoven' in 9 .  Senfonisi , Haydn' ın 
Yaratı l ış  Oratoryosu (Rafael ve 
Adam) ve Dvorak'ın Stabat Mater'i 
bulunmaktadır. 

• Born i n  1 949 i n  Simbirsk Region, 
Gennady Bezzubenko graduared from 
St .  Perersburg Conservarory in 1 979.  
The same year he received the r i  t l  e of 
National Arrisr of Russia and in 1 989 
he was invired ro join the Kirov 
Opera. His recordi ngs wirh the Kirov 
Opera on Phi l ips Classics i nc lude 
Ma id of Pskov, Sad ko, W ar and Peace, 
Ruslan and Ludmi la  and !olanca. He 
alsa roured wirh the company in the 
United States, ]apan , Spain ,  Germany, 
Nerherlands, Ausrria, Finland, B ri ca in  
and Icaly. 
Gennady Bezzubenko's operatic and 
concerr reperroire i nclude Boris 
Godunov (Pimen, Varlaam), 
Sorochinsky Fair (Crony), The Legend 
of the lnvisible City of Kietzh (Prince 
Yuri), The Maid of Pskov (Tokmakov), 
Sadko (Sea King, Duda, Vik ing Guesr,  
Luca Nazarievich), A Life for the Tsar 
(Ivan Susasin) ,  Prince Igor (Konchak), 
!olanca (King Rene, Berrran), W ar and 
Peace (Balaga, Davu, Rosrov, 
Kuruzov), Love for Three Oranges 
(Magician, Celio), Fiery Angel (Fausr), 
Aida (King), Orello (Lodovico, 
Monrano), Don Carlos (Grand 
Inquisiror, Priesr), La Ceneranrola 
(Alidoro), The Nighringale 
(Kammerherr), The Marriage of Figaro 
(Dr. Barrolo), Magic F lure (Sarastro, 
Speaker), Eugene Onegin  (Gremin) ,  
Ruslan and Ludmila (Farlaf, Sverozar), 
Madama Burrerfly (The lmperial 
Commissioner), Tosca (Sacristan), 
Salambo (Aminahar), Salome 
( 1 st Nazarene), Kateri na Is mailova 

(Boris Timofeevich, Priest, Old 
Prisoner), Parsifal (Gurnemanz), 
Berrothal in  the Monesrry (Don 
Carlos), Requiem by Mozart and 
Verd i ,  Beethoven's 9th Symphony, 
Haydn 's The Creation ( Rafael ,  Adam) 
and Dvorak's Stabat Mater. 

OLGA TRIFONOYA 

• 1 973'de St. Petersburg'da doğan 
Olga Trifonova, 1 992'de St. 
Petersburg Devlet Konservatuarı'na 
girdi. 1 993'de Çek Cumhuriyeti'nde 
düzenlenen Uluslararası Dvorak 
Yarışması'nda b i ri nci l ik, 1 994'de St. 
Petersburg'da düzenlenen 
Uluslararası Rimski-Korsakof 
Yarışması'nda özel ödülü aldı. Aynı yı l  
Kirov Operası'na solist olarak katı ld ı .  
1 995 Uluslararası Gl inka 
Yarışması'nda birinci oldu; ertesi yıl 
da Uluslararası Rimski-Korsakof 
Yarışması'nda Büyük Ödül ile Özel 
Ödülü kazandı. Kirov Operası 'nın 
Avrupa, l srail, ABD ve Japonya 
turnelerine katılan Olga 
T rifenova'nın repertuarında 
Figaro'nun Düğünü  (Barbarina), 
Sihirl i  Flüt (Gece Kral içesi), Bülbül 
(Bülbül), Maça Kızı (Prilepa), Sevil 
Serberi (Rosina), Boris Godunof 
(Ksenia), Manastırda Nişan Töreni 
(Luisa) ve Ruslan ve Ludmila 
(Ludmila) bulunmaktadır. 

• Born i n  1 97 3  in St. Perersburg, Olga 
Ttifonova entered St. Perersburg State 
Conservatory in  1 992. She has been a 
principal soloisr with Kirov Opera 
s ince 1 994. She won the fırst prize at 
the 1 993 International Dvorak 
Competition, Czech Republic, the 
special prize at the 1 994 International 
Rimsky-Korsakov Competition, St .  
Petersburg, fırst prize at the 1 995 
I nternational Gl inka Competition and 
in 1 996 Grand Prix and Special Prize ar 
the I nternational Rimsky-Korsakov 
Competition. She rook part i n  the 
i nternational rours of Kirov Opera 
throughout Europe, Israel, United 
States and Japan. Her reperroire 
i ncludes Nozze di Figaro (Barbarina), 
The Magic Flure (The Queen of the 
Night), The N ighringale 
(Nighringale), The Queen of Spades 
(Pri lepa), Il Barbiere d i  Siviglia 



(Rosina), Boris Godunov (Ksenia), 
Berrorhal in rhe Monestery (Luisa), 
Ruslan and Ludmila (Ludmila) .  

MAÇA KlZI  
THE QUEE N  OF SP ADES 

• Peter l lyiç Çaykovski'nin 
1 26 günde bestelediği ve oynandığı 
her ü lkede, günümüzde bile, büyük 
ilgi gören bu üç perdelik operanın 
l ibrettosunu bestecinin kardeşi 
Modest l lyiç Çaykovski, Puşkin' in bir 
h ikayesine dayanarak yazmıştır. Eser 
ilk kez St. Petersburg'da Mariinski 
Tiyatrosunda 1 9  Aralık 1 890'da 
sahnelenmiştir. Rusya dışında ise i lk 
kez La Scala'da 1 906'da, Londra 
Operası'nda 29 Mayıs 1 9 1 S'de, 
Amerika'da Metropolitan'da S Mart 
1 9 1  O' da oynanmıştır. Çaykovski 'n in 
"Ya bağışlanmaz ve korkunç bir hata 
yapıyorum, ya da Maça Kızı benim 
gerçek şaheserim" dediği ve onun en 
dramatik ve ince işlenmiş operası 
olarak kabul edilen bu eser, sonu 
hariç Puşkin' in h ikayesine sıkısıkıya 
bağlıdır: Puşkin' in hikayesinin 
sonunda, baş kişi olan kumarbaz 
Herman delirir ve tırnarhaneye 
kapatı l ır; orada sürekli üç kartın adını 
tekrarlar durur. 

Olay 1 800 yıllarında St. Petersburg'da 
geçer. 

1 .  PERDE 
1 .  Sahne - Park: Çekalinski (tenor) 
ve Surin (bas) adl ı  iki subay parkta 
buluşur ve arkadaşları Herman'ın 
endişe verici durumunu konuşurlar: 
Kumara olan tutkusundan dolayı 
Herman, her akşam şehirdeki çeşitli 
kumarhanelere gitmekte, parasızlıktan 
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kumar oynayamamakta, ancak çok 
içmektedir. I ki subay giderken 
Herman (tenor) i le Kont Tom ski 
(bariton) gelir. Herman dostuna, 
ismini bi lmediği genç bir kıza aş ık 
olduğunu anlatır. Bu arada kızın, 
Prens Yeletski'nin nişanlısı ve adının 
da Usa olduğunu öğrenir. "Maça Kızı" 
lakabıyla tanınan, bir zamanların zorlu 
kumarbazı olan Kontes 
(mezzosoprano), terunu Usa 
(soprano) ile birl ikte oturmaktadır. 
Kentesin hakkında, her zaman kazanan 
üç iskarnbil kartın ın sırrını bildiği 
anlatılır. Bu sırrı daha önce iki erkekle 
paylaşmış olan Kontes, öğrenmek 
isteyen üçüncü kişinin, kendi ölümüne 
neden olacağını bilmektedir. Herman 
ise hem zengin olmak, hem de Usa ile 
evlenmek için bu sırrı mutlaka 
öğrenmek arzusundadır. 
2. Sahne - Usa'nın odası: Usa ve 
arkadaşları gülüp eğlenmektedir; 
onlar gidince Usa'nın içine bir hüzün 
çöker. N işanl ısıyla mutlu olacağına 
pek emin değildir. Herman birdenbire 
pencerede belirir ve ona aşkın ı  ilan 
eder. Kontes gelince Herman hemen 
saklanır, gidince de bu kez Usa onun 
koliarına atılır. 

2. PERDE 
1 .  Sahne - Sarayda ziyafet salonu: 
Maskeli balo s ırasında, Prens Yelenski 
Usa'yı etkilemek için şarkı söylerken 
Herman kartların sırrını 
düşünmektedir. Bu arada, çoban kızı 
Kloe'nin basit bir çoban olan Dafnis'i 
zengin bir lorda tercih ettiğin i  
sergileyen müzikli bir gösteri yapılır. 
Bundan da etkilenen Usa, Kentesin 
evinin anahtarın ı  gizlice Herman'a 
verir ve o gece buluşmak üzere 
sözleşirler. 
2. Sahne - Kontesin odası: 
Herman odada Korıtes'i bekler. 
Kontes gelir, yatmak üzere 
hazırlanırken koltukta uyuya kalır. 
Herman saklandığı yerden çıkar, üç 
iskarnbil kartın ın ismini açıklaması için 
Kontese yalvarır ve heyecanlanarak 
tabancasını çeker. Kontes korkudan 
ölür. Herman, bu sırrı hiçbir zaman 
öğrenememenin üzüntüsüyle arkasını 
dönünce kapıda Usa'yı görür. Usa 
Herman'ı oradan uzaklaştırır; fakat 
onu, oyun kartlarını aşkına 
yeğlemekle suçlar. 

3.  PERDE 
1 .  Sahne - Kışlada Herman'ın 
odası: Herman Usa'dan gelen 
mektubu okur: Usa, onun 
davranışlarını bağışlamıştır. Kentesin 
beliren hayali Usa ile evlenınesin i  
emreder ve böylece üç kartın sırrını 
öğrenecektir: Üçlü, Yedili ve As. 
2. Sahne - Neva Nehri kıyısı: 
Usa ile Herman barışmıştır, ancak 
Herman kumarhaneye gitmek 
istediğinde Usa ona engel olur. 
Herman onu iter; Usa, üzüntü içinde 
kendini nehre atar ve boğulur. 
3.  Sahne - Kumarhane: 
Herman Yeletski'ye karşı son el ini 
oynar. Üçlü ve yedi l i  daha önce 
kazanmıştır, ancak Herman as yerine 
Maça Kızı'nı çeker. Kartın üzerindeki 
resim yerine Kentesin haince 
gülümseyen hayaletin i  gören Herman 
cinnet getirerek kendini bıçaklar. 

• The Queen of Spades, rhe most 
dramatic and mosr etaborare of 
Tchaikovsky's operas, was composed in  
1 26 days. I r  was greered wirh much 
enrhusiasm and has never ceased to be 
popular. Peter I l 'yich Tchaikovsky 
commenred, "E i rher l am making a 
dreadfu l ,  inexcusable m israke, or rhe 
Queen of Spades is really my chef 
d'oeuvre". The l ibretto is by rhe 
composer brother Modesr I l  'yi ch 
Tchaikovsky and is based on rhe rale by 
Pushkin .  I r  sticks closely to Pushkin 's 
story excepr for rhe conclusion: In rhe 
story rhe gambler goes mad aıid is pur 
i nro a !  unatic asylum where he 
conrinues to repear the names of rhe 
three cards. 
The Queen of Spades was fı rsr 
performed in Sr. Perersburg at 
Mari insky Theatre on December 1 9, 

1 890 and was sraged, outside of Russia 
for rhe fırsr r ime in New York ar rhe 
Metropolitan Opera on March 5, 1 9 1 0 .  

l t  premiered in  London a t  rhe London 
Opera House on May 29, I 9 1 5 .  

The action rakes place in  Sr. Perersburg 
araund 1 800. 

ACT ı 
Scene ı - A public park: Two offıcers, 
Tchekal insky (tenor) and Surin (bass) 
meet and discuss their concern for rheir 
col league Herman. His passian for 



gambling takes h im every evening into 
various gambling-houses in the city.  
He does not gamble, owing ro lack of 
money, but he drinks roo much. The 
rwo offıcers leave and Herman (tenor) 
and Count Tomsky (barirone) enter. 
Hermann rells his friend that he is in 
love w ith a gir! whose name he does 
n or k now. As rhe other clıaracrers 
arrive, he fınds our that she is Lisa 
(soprano), the fıancee of Prince 
Yelersky (barirone). She is accompaniecl 
by her grandmorher, a counress, who 
was once a compulsive gambler, nick
nameel the "Queen of Spades" 
(mezzosoprano). She is said to k now the 
seeret of the three cards that al ways 
win .  She has al reacly shared this 
kowledge wirh rwo men and she knows 
that th ird to ask her wi l l  cause her 
cleath. Herman longs to possess the 
secrer, to become rich and marry Lisa. 
See ne l l - L i  sa' s room: A parry of her 
friends are singing and laughing. 
When rhey leave, she becomes 
melanchol ic .  She is not sure rhar she 
wi l l  be happy wirh her fıance. Herman 
sudelen Iy appears ar rhe window anel 
eleciares his love for her. When rhe 
counress arrives, Herman hicles bur, as 
soon as she has gone, Lisa fal ls into his 
arms. 

ACT l l  

Scene I - A reception room i n  a 

palace: A masked bali is in progress. 
Prince Yelersky si ngs ro please Lisa , 
w h i le Herman dreams of rhe seeret of 
the earcls. A musieal incerluele is 
presenred in whieh a shepherdess 
(Chloe) prefers a simple shephercl 
(Daphnis) ro a rich lord. Lisa secrerly 
passes Herman rhe key to rhe counress's 
palace and arranges ro meer h i  m that 
nighr. 
Scene ll - The countess's room: 

Herman wairs for the countess in her 
room. S he returns and prepares for the 
n ight. Then she clozes in a ehair. 
Herman comes out of his h id ing plaee 
and begs the old lady ro reveal the 
seeret of the eards. In  his exciremenr he 
draws a pisrol and the shock kil is the 
eounress. In  despair that he can never 
fı nd the secret, Herman rurns ro fıncl 
lisa ar the door. She drives him away, 
birrerly accusing him of preferring 
earcls ro her love. 
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ACT l l l  
Scene I - Herman's room at the 

barracks: He reads a lerter from lisa i n  
which she forgives h im for h i s  
behaviour. The ghosr of  the councess 
appears to h im and commands h im to 
nıarry lisa and the seeret combination 
will be his :  Three, Seven, Ace. 
Scene l l  - On the quay of the N eva: 

lisa and Herman are reeonci led, bur 
when he makes as if ro leave for the 
gambl ing house, she rries ro restrain 
him. He pushes her asiele and in  despair 
she rhrows herself i neo the river anel 
drowns. 
Scene l l l  - A gambli ng house: 

Herman plays his fina! hand with 
Yelersky. The three and the seven have 
al ready won, bur i nstead of the ace, 
Hermann now rurns on the Queen of 
Spades. Before his  eyes the picture of 
the eard becomes the grinn ing ghosr of 
the counress and the young man, now 
urrerly derangecl, srabs himself. 
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MARliNSKi TiYATROSU SOLISTLERI,  ORKESTRA VE KOROSU 
(Ki ROV OPERASI) 

THE SOLOISTS, ORCHESTRA AND CHORUS OF THE MARIINSKY THEATRE 
(KIROV OPERA) 

PARSIFAL VALERY GERGIEV 

( l l .  ve l l l .  Perde Act I I  and Act l l l) • V al eri Gergief St. Petersburg Kirov (Konser Yorumu Concert performance) -------------------------------1 Operası'nın (Mariinski Tiyatrosu) 
Müzik ve libretto Music and librerro: RICHARD WAGNER Birinci Şef ve Sanat Danışmanlığı'na 

1 988 yılında atandı. Bu tarihten VALERY GERGIEV, şef conductor -------------------------------1 itibaren Kirov Operası yaptığı 
VALERY BORlSSOV, koro şefi cherus master turneler, televizyon yayınları, CD ve 
-------------------------------1 video kayıtlarıyla Rusya içinde ve Amfortas, Titurel'in oğlu ve Grail Krallığı'nın hükümdan (bariton) 

Son of Titurel and ruler of the Kingdem of Grail (baritone) dışında katı ldığı festivallerle adını tüm 
FEDOR MOJAEV dünyaya duyurdu. 

Gurnemanz, emekli Grail Şövalyesi (bas) A veteran Knight of rhe Grail (bass) 
1 953 yılında Moskova'da doğan Valeri 

GENNADY BEZZUBENKOV Gergief, Leningrad Konservatuarı'nda 

Klingsor, büyücü (bariton) A magician (baritone) 

NIKOLAI PUTILIN 
Parsifal (tenor) 

VICTOR LUTSIUK 
Kundry (soprano) 

LARISSA GOGOLEVSKAIA 
Çiçek Kızları Flower Maidens 

OLGA TRIFONOVA, soprano 
ANNA NETREBKO, soprano 

TATlANA PAVLOVSKAIA, soprano 
ANNA KOVALEVA, soprano 

TATlANA KRA VTSOVA, soprano 
LIA SHEVTSOVA, mezzosoprano 

llya Musin ile şefl ik eğitimi gördü. 
Öğrenci l ik yıllarında, Moskova'da 
yapılan ülke çapındaki Şeflik 
Yarışması'nı kazandı; 23 yaşında da, 
Berlin'de düzenlenen ünlü Herbert 
von Karajan Şeflik Yarışması'nda Büyük 
Ödülü aldı. 1 978 yılında Kirov 
Operası'nda ilk kez Savaş ve Barış 
operasını yönetti; bunu Mazeppa, 
Prens lgor, Lohengrin, Manon Lescaut 
ve Don Giovanni temsil leri izledi. Dört 
yı l boyunca Ermenistan Devlet 
Orkestrası'nın şefliğini yaptı ve ayrıca, 

-------------------------------1 eski Sovyetler Birliği'ndeki tanınmış 
1 7.6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E i reni,  7 .00 pm --------------'----------=------'----------1 tüm orkestraları yönetti. Rusya 

dışındaysa Bavyera Radyo Senfoni, 
Berlin Filarmoni, Beston Senfoni, 
Chicago Senfoni, Japon Filarmoni, 
Londra Filarmoni, Londra Senfoni, Los 
Angeles Filarmoni, New York 
Filarmoni, Oslo Filarmoni, Kraliyet 
Concertgebouw, Londra Kraliyet 
Filarmoni, San Francisco Senfoni ve 



Roma Santa Cecilia Orkestrası gibi 
dünyanın hemen hemen tüm büyük 
orkestralarıyla konserler verdi. 
ilk kez 1 99 1  'de Bavyera Devlet 
Operası'nda Johannes Schaafın yapımı 
olan Boris Godunov'u yöneterek adını 
Avrupa'da duyuran Gergief, aynı yıl San 
Francisco Operası'nda Savaş ve Barış'ı 
yöneterek ABD'deki ilk çıkışını yaptı. 
Daha sonra San Francisco Operası'nda 
Placido Domingo'nun da yer aldığı 
Herodiade ve Kirov Operası ile ortak 
yapım olan Ateşli Melek ile Ruslan ve 
Ludmila operalarını yönetti. Haziran 
1 993'te Covent Garden Kraliyet 
Operası'nda Evgeni Onegin'in yeni 
yapımını, Mart 1 994'te de Metropol itan 
Operası'nda Placido Domingo'nun baş 
rolünü üstlendiği Otello'yu yönetti; 
aynı yıl Klasik Müzik Ödülleri'nden 
Yılın Orkestra Şefi ödülünü aldı. 
Yaleri Gergief 1 993'ten beri her yıl 
Haziran ayı sonunda St. Petersburg'da 
düzenlenen ve opera, bale, senfonik ve 
koral konserler ile resitalierin yer aldığı 
Beyaz Geceler Festivali'nin Sanat 
Yönetmenliği görevini de 
sürdürmektedir; aynı zamanda, üç yıl 
önce kurduğu ve her yıl Temmuz ayı 
başında Finlandiya'da yapılan Mikkeli 
Uluslararası Müzik Festivali'nin Sanat 
Yönetmeni'dir. Valeri Gergief, Kasım 
1 993'te Kirov Operası'nı güçlendirmek 
için "Kirov Operası Dostları" derneğini 
önce Ingiltere' de, daha sonra da 
ABD'de kurdu. Sanatçı aynı zamanda, 
Kirov Operası solistlerinin Kraliyet 
Filarmoni Orkestrası'na katılarak ender 
olarak çalınan Rus başyapıtları ile 
St. Petersburg ile bağlantısı olan batılı 
bestecilerin eserlerinin yorumlandığı 
"Kraliyet Filarmoni Mariinski-Kirov 
Serisi"nin de sanat yönetmenliğini 
yapmaktadır. Bu konser dizisinde 
lolanta, Ölümsüz Kasçay, Aleksander 
Nevski, bir Wagner programı, 
Berlioz'un Romeo ve Jülyet'iyle, Kirov 
Operası sanatçılarından Olga Borodina 
ve Sergei Aleksaşkin'in de katıldığı 
Berlioz'un Faust'un Lanetlenmesi'ni 
yönetmiştir. 
Yaleri Gergief 1 989'dan beri sadece 
Philips Classics için kayıt yapmaktadır. 
Kirov Operası ile birlikte doldurduğu 
CD'Ier arasında Savaş ve Barış, 
Kovançina, Maça Kızı, Sadko, Prens 
lgor ve Ateşli Melek operaları 
bulunmaktadır. Ayrıca Mariinski 
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Tiyatrosu Orkestrası ile Romeo ve 
Jülyet, Uyuyan Güzel balelerinin 
tamamı, Şostakoviç'in 8. Senfoni'si, 
Rahmaninofun 2. Senfoni'si, 
Mussorgski'nin Ölüm Dansları ve 
Şarkıları, Dmitri Hvorostovski ile 
opera aryaları, popüler Rus eserlerini 
içeren Beyaz Geceler ve Russian 
Spectacular isimli iki CD'nin kayıtlarını 
yapmıştır. Önümüzdeki yıllar için 
planlanan kayıtlar arasında Ruslan ve 
Ludmila, lolanta, Ölümsüz Kasçay ve 
Pskov'lu Kız operalarıyla, piyanist 
Aleksander T oradze ile 
gerçekleştireceği Prokofıev'in tüm 
piyano konçertoları yer almaktadır. 
1 995 sonbaharında Rotterdam 
Filarmoni Orkestrası Birinci Şefliğine 
getirilen Yaleri Gergief New York 
Metropolitan Operası'nda Maça 
Kızı'nın yeni yapımını, 1 996-97 
sezonunda Lohengrin ve 1 997 -98' de 
de Talihin Kudreti operalarını 
Ingiltere'de yönetti. Yakın gelecekte 
Mariinski Tiyatrosu'nda salınelenecek 
yeni yapımlar arasında Talihin Kudreti, 
Prens lgor, Carmen, Kumarbaz ve 
Prokofıev'in Duenna (Manastırda Nişan 
Töreni) operaları bulunmaktadır. 

• Valery Gergiev was appointed 
Principal Conductor and Artistic 
Director of the Kirov Opera, Mariinsky 
Theatre, St. Petersburg, in 1 988. Si nce 
then he has led the Kirov Opera to 
international prominence through tours, 
telecasts, recordings and festivals i n  
Russia and abroad . 
Born in  Moscow in 1953 ,  Valery Gergiev 
studied conducting with Ilya Musin at 
the Leningrad Conservatory. While stili 
a student, he won the All-Union 
Conductors' Competition Prize in 
Moscow. At the age of 23, he won the 
prestigious Herbere von Karajan 
Conductors' Competition in Berlin .  He 
made his Kirov Opera debut in 1 978 
with W ar  and Peace which was 
immediately fol lowed by producrions of 
Mazeppa, Prince Igor, Lohengrin ,  Manon 
Lescaut and Don Giovanni .  For four 
years he was the Chief Conductor of the 
Armenian State Orchestra, and he has 
frequently conducted the leadi ng 
orchestras of former Soviet Union. He 
has conducted virtually all of the major 
international orchesrras, including 
Baverian Radio Symphony, Berlin 

Philharmonic, Boston Symphony, 
Chicago Symphony, ]apan Philharmonic, 
London Philharmonic, London 
Symphony, Los Angeles Philharmonic, 
New York Philharmonic, Oslo 
Philharmonic, Royal Concertgebouw, 
Royal Philharmonic, San Francisco 
Symphony and Santa Cecilia ürehescra of 
Rome. In 1 99 1  he made his European 
opera debut with the Baverian State 
Opera, conducting Johannes Schaafs new 
production of Boris Godunov. The same 
year saw his American opera debut with 
a new production of W ar and Peace at 
the San Francisco Opera. He 
subsequently returned to San Francisco 
for Heradiade (with Placido Domingo), 
Fiery Angel, and Ruslan and Ludmila 
(the later two being co-productions with 
the Kirov Opera). J un e 1 993 mark ed his 
debut with the Royal Opera, Covent 
Garden, i n  a new producrion of Eugene 
Onegin, and in March 1 994 he made his 
Metropolitan Opera debut i n  a new 
Otello with Placido Domingo. The same 
year, Gergiev was named Conductor of 
the Year at the Classical Music Award. 
Since 1 993 Valery Gergiev has been the 
Artistic Director of the famous White 
Nights Festival in St. Petersburg, held 
annually at the end of J une, featuring 
operas, ballets, symphonic and choral 
concerts and recitals. He is also the 
Arristic Director of the annual Mikkeli 
International Music Festival in Finland, 
which he created three years ago and 
which takes place in early July. 
In  November 1 993, Valery Gergiev 
founded Friends of Kirov Opera i n  
Britain to  support and promote the work 
of this unique and h istoric company and 
the American Friends has recently been 
established. Gergiev is also Artistic 
Director of the Royal Philharmonic 
Mariinsky-Kirov Series, in which soloists 
from the Kirov Opera join the Royal 
Philharmonic to perform rare Russian 
masterpieces and works by western 
composers that have h istorical 
associations with St. Petersburg. 
Concerts in the series have i ncluded 
Iolanta, Kashchei the l mmortal , 
Alexander Nevsky a Wagner 
programme, Berlioz's Romeo et J uliette 
and Berlioz's The Damnation of Faust 
w i th Kirov artists Olga Borodina and 
Sergei Alexashkin. 
Since 1 989 Valery Gergiev has recorded 



exclusively for Philips Classics. His 
numerous recordings include W ar and 
Peace, Khovanshchina, The Queen of 
Spades, Sadko, Prince lgor, and Fiery 
Angel wirh ful l  Kirov Opera. Wirh rhe 
Mariinsky Thearre Ürehescra he has 
recorded rhe complere baliers Romeo and 
Julier and Sleeping Beaury, 
Shosrakovich's 8rh Symphony, 
Rachmaninov's 2nd Symphony, 
Mussorgsky's Songs and Dances of Death 
and opera arias with Dmirri 
Hvorostovsky, as well as rwo discs of 
popular Russian showpieces: White 
Nighrs and Russian Specracular. Furure 
releases include the operas Ruslan and 
Ludmila, Iolanra, Kashchei the 
Immorral, and Maid of Pskov and the 
complere cycle of Prokofiev's piano 
concertos wirh Alexander Toradze. 
In the 1 995 Aurumn Valery Gergiev 
became Principal Conductor of the 
Rorherdam Philharmonic Orchestra. He 
rerurned to the Merropoliran Opera for a 
new producrion of The Queen ofSpades. 
H is British engagemenrs included 
Lohengrin ( 1996-97 season) and La Forza 
del Desrino ( 1 997-98 season) ar rhe 
Royal Opera House. Furure plans at the 
Mariinsky include new producrions of La 
Forza del Desrino, Prince lgor, Carmen, 
The Gambler, and Prokofiev's The 
Duenna (The Berrorhal i n a Monasrery). 

MARliNSKI TIYATROSU 
(KIROV OPERASI) 

M A R IINSKY THEATRE 
(KIROV OPERA)  

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 63'e 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. l 64 .  

VALERY BORISSOV 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 65'e 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. l 65 .  

FEDOR MOJAEV 

• 1 948'de Lugansk'ta doğan Fedor 
Mojaef, 1 978'de Kharkof 
Konservatuarı'ndan mezun olduktan 
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sonra 1 978-82 yılları arasında 
Moldavya Devlet Tiyatrosu'nda, 1 982-
92 arasında Perm Akademik Opera ve 
Balesi'nde, 1 992-93'de Dinyerpetrof 
Devlet Tiyatrosu, 1 993-95 arasında 
Moskova'da Bolşoy Tiyatrosunda ve 
1 994-96 arasında da Moskova'da Yeni 
Tiyatro'da solist olarak görev yaptı. 
1 997'de Mariinski Tiyatrosu'na katıldı. 
1 99 1  'de Lvov'da uluslararası ses 
yarışmasını kazandı, 1 997'de de 
Riga'da yapılan uluslararası şan 
yarışmasında üçüncü oldu. Topluluğun 
ABD (Metropolitan Operası), Japonya, 
Fransa, I ngiltere, Ispanya, Almanya, 
Hollanda, Belçika, Finlandiya ve !talya 
turnelerine katıldı. 
Fedor Mojaefin repertuarındaki roller 
arasında Tomski ve Eletski (Maça Kızı), 
Ruprecht (Ateşli Melek), Onegin 
(Evgeni Onegin), Mazeppa (Mazeppa), 
Şelkalof (Boris Godunov), Rigoletto 
(Rigoletto), Robert (lolanta), Şakloviti 
(Kovançina), Lionel (Orleans'lı Kız), 
Grigori (Çar'ın Gelini), Şeytan 
(Şeytan), Mizgir (Kar Kraliçesi), Andrei 
Bolkonski (Savaş ve Barış), Amonasro 
(Aida), Scarpia (T osca), Escamiglio 
(Carmen), lago (Otello), Mareel (La 
Boheme), Figaro (Sevil Berberi), Silvio 
(Paggliachi), Henry Eshton (Lucia di 
Lammermoor), Valentin (Faust) ve 
Arnfortas (Parsifal) bulunmaktadır. 

• Born in 1 948 in  Lugansk, Fedor 
Mojaev graduared from rhe Kharkov 
Conservatory in 1 978. Before joining rhe 
Marrinsky Thearre, Sr. Perersburg, as 
solist in 1 997, he also worked as soloisr 
wirh rhe Moldavian Srate Thearre ( 1 978-
82), rhe Academic Opera and Baller 
Thearre in Perm ( 1 982-92), rhe Srare 
Thearre in Dnepropetrov ( 1 992-93), rhe 
Bolshoi Thearre in Moscow ( 1 993-95) 

and rhe New Thearre in Moscow ( 1 994-
96). In 1991 he was a prize winner ar rhe 
international vocal comperirion in Lvov 
and in 1997 he won rhe Third Prize ar 
rhe inrernarional vocal comperirion in 
Riga. He toured wirh rhe Mariinsky 
Thearre to rhe US (Merropol iran Opera), 
]apan, France, Brirain, Spain, Germany, 
Holland, Belgium, Finland and Jraly. 
His repertoire includes such roles as 
Tomsky and Elersky (The Queen of 
Spades), Ruprechr (The Fiery Angel), 
Onegin (Eugene Onegin), Mazeppa 
(Mazeppa), Shchelkalov (Boris Godunov), 
Rigolerto (Rigolerro), Robere (lolanra), 
Shakloviry (Khovanshcina), Lionel (Maid 
ofOrleans), Grigory (Tsar's Bride), 
Dernon (Demon), Mizgir (Snowmaiden), 
Andrei Bolkonsky (W ar and Peace), 
Amonasro (Aida), Scarpia (Tosca), 
Escamiglio (Carmen), lago (Otello), 
Mareel (La Boheme), Figaro (Il Barbiere 
di Siviglia), Silvio (Paggliachi), Henry 
Eshton (Lucia di Lammermoor), V alemin 
(Fausr) and Arnfortas (Parsifal). 

G ENNADY BEZZUBENKOV 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 7 1  'e 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. 1 7 l .  

N I KOLAI PUTILIN 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 67'ye 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. 167 .  

VIKTOR LUTSIUK 

• 1 958' de  Ukrayna'nın lvanitçi 
kentinde doğan Viktor Lutsiuk, 
1 987'de Harkofdaki Kotliarevski 
Konservatuarı Müzik Fakültesi'nden 
mezun oldu. 1 986- 1 996 yılları 
arasında Dinyeperpetrof Opera 
Tiyatrosu'nda solistlik yaptıktan sonra 
1 996'da Kirov Operası solistleri 
arasında yer aldı. Topluluğun !talya, 
Ispanya, Fransa, Almanya, Japonya, 
Finlandiya, Hollanda ve Slovenya'ya 
yaptığı turnelere katı ldı. Kirov 
Operası'nın Philips Classics ve NHK 
için gerçekleştirdiği Mazeppa 



operasının video kaydında baş rolü 
üstlendi. Viktor Lutsiuk'un 
repertuarında, Eugene Onegin 
(Lensky), Maça Kızı (Herman), Mazeppa 
(Andrei), Prens lgor (Prens Vladimir), 
Boris Godunof (Dmitri), La Traviata 
(Aifredo), Aida (Radames), Rigoletto 
(Mantova Dükü), Carmen (Don Jose), 
Madam Butterfly (Pinkerton), Don 
Carlos (Don Carlos) ve Parsifal 
(Parsifal) operaları yer almaktadır. 

• Vikror Lurs iuk was born in  1 95 8  in 
lvanitchi (Ukraine). He  graduated from 
the Vocal Faculty of the Kot l iartvsky 
Conscrvarory in Kharkov in 1 98 7 .  From 
1 986 ro 1 996 he worked as soloist ar 
the Dnypropetrov Opera Theatre and 
si nce 1 996 he is a soloist of the Kirov 
Opera. He roured w i th  the company ro 
l raly, Spai n, France, Germany, Japan , 
Fi nland, Hol lancl anel Slovenia. H e  sang 
the r it le role of Anclrei in Mazeppa i n  
the video recorcl ing of rhe Kirov Opera 
Ph i l ips Classics anel NHK. Vi kror 
Lur si u k' s reperroi re i ne 1 u des E u gene 
Onegin (Lensky), The Queen of Spades 
( Herman), Mazeppa (Andrei ) ,  Prince 
Igor (Pri nce Vlad imi r), Boris Goclunov 
( Dm i rri) ,  La Traviara (Alfreclo), Aida 
( Radames), R igoletro (Duke of 
Manrova), Carrnen ( Don Jose), Maciama 
Burrerfly ( Pinkerron), Don Carlos ( Don 
Carlos), and Parsifal (Pars i fa l ) .  

LARISSA GOGOLEVSKA YA 

• 1 96 1  'de Arkhangelsk'te doğan 
Larissa Gogolevskaya, St. Petersburg 
Devlet Konservatuarı Şan 
Fakültesi'nden Prof. 1. Levando'nun 
sınıfından mezun oldu. 1 989-94 yıl ları 
arasında Müzik Tiyatrosu 
Konservatuarı'nda solist olarak 
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Evgeni Onegin (Tatiana), Faust 
(Margarita), Deniz Kızı (Nataşa), 
Figaro'nun Düğünü (Kontes) ve 
Çar' ın Gelini (Donna Saburovna) 
operalarında rol aldı. Aralık 1 99 1  'de 
Ateşli Melek operasının yeni 
yapımında seslendi rdiği Nun rolü i le 
Kirov Operası kadrosuna katı ldı .  
Topluluğun Japonya, ABD, Fransa ve 
ltalya turnelerinde yer aldı ; ayrıca 
lsviçre, Hol landa ve Çek 
Cumhuriyeti'ndeki çeşitli operalarda 
sahneye çıktı. Larissa Gogolevskaya'nın 
repertuarında Faust (Margarita), Ateşli 
Melek (Nun, Renata), Görünmez 
Kitezh Kentin in Efsanesi (Fevronia), 
Mazeppa (Maria), Katerina lsmai lova 
(Katerina), Parsifal (Kundry) ve Uçan 
Hcl landalı (Senta) bulunmaktadır. 

• Born i n  l 96 l ,  in Arkhangelsk, 
Larissa Gogolevskaya gracluared from 
rhe Vocal Faculry of the Sr. Perersburg 
S ra re Conservarory i n rhe class of Prof. 
I .  Levanclo i n  1 989. From 1 989 to 

1 994 she worked as a pri ncipal  s inger 
ar the Conservarory Music Thearre, 
performing in Eugene Oneg in  
(Tariana), Faust (Margarira), The 
Mermaicl (Natasha), The Marriage of 
Figaro (Coumess) and Tsar's Bricle 
(Donna Saburovna). She clebured at the 
Kirov Opera on December l 99 l  as 
Nun i n a new procl uction of Fiery 
Angel. She rourecl rogerher wirh rhe 
company ro )apan, Un i ted States, 
France ancl l raly. She was inv i tecl as 
guest arrisr to appear in opera houses i n  
Swi tzerland, Hol land anel t he Czech 
Republic. Larissa Gogolevskaya's 
reperro ire i nclucles Fausr (Margarita), 
Fiery Angel (Nun, Renara), Legencl of 
the lnvis ible Ciry of Ki rezh (Fevronia), 

Mazeppa (Maria), Kateri na Isınai lova 
(Karerina), Parsifal  (Kunclry)  and The 
F ly ing Dutchman (Sema). 

OLGA TRIFONOVA 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 7 1  'e 
bakınız. 

• For biography p lease refer ro Page 
No. l 7 l .  

A N NA N ETREBKO 

• 1 97 1  Krasnodar'da doğan Anna 
Netrebko, 1 99 1  'de Gl inka Şan 
Yarışması'nda birinci oldu ve aynı yıl 
Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılan irina 
Arkipova Vakfı 'n ın açılış töreninde 
yer aldı. 1 994'de Kirov Operası 
kadrosuna solist olarak katı ldı ve 
1 99S'de de St. Petersburg Rimski
Korsakof Konservatuarı'ndan mezun 

oldu. 1 996 Rimski-Korsakof 
Yarışması'nda üçüncü oldu ve 
1 997'de, St. Petersburg'da genç opera 
sanatçılarına verilen Baltica Ödülü'nü 
kazandı. Kirov Operası'nın Avrupa, 
lsrail, ABD ve Japonya turnelerinde 
yer alan Anna Netrebko, Kirov 
Operası'nda sahnelenen Gl inka'nın 
Ruslan ve Ludmila operasındaki Ludmila 
rolünü üstlendi ve eserin Phil ips 
Classics tarafından video ve CD kaydı 
yapıldı. Yine Philips Classics tarafından 
NHK Tokyo ve Euroarts i le ortaklaşa 
video ve CD kaydı yapılan Prokofıefin 
Manastırda N işan Töreni operasında 
Luisa rolünü yorumladı. Repertuarında 
yer alan eserler arasında Figaro'nun 
Düğünü (Susanna), Ruslan ve Ludmila 
(Ludmila), Boris Godunof (Ksenia), 
Sevil Berberi (Rosina), Sihirli Flüt 



(Pamina), Manastırda N işan Töreni 
(Luisa), Kai ve Gerda'nın Öyküsü 
(Gerda), Carmen (Micaela) ve Parsifal 
(Çiçek Kızları) bulunmaktadır. 

• Born i n  1 97 1  in  Krasnodar, Anna 
Netrebko graduated from the R imsky
Korsakov Conservatory, St. Petersburg in 
1 995.  She won the fırst prize at the 1 993 
Glinka Vocal Competition and the same 
year sh e ap peared i n a concert d ed icated 
to the opening of the Ir ina Arkipova 
Foundation at the Bolshoi Theatre i n  
Moscow. She was awarded the third prize 
at the R imsky-Korsakov Competition 
in 1 996 and in  1 997 she received the 
Balrica Prize for Young Opera S ingers 
in St. Petersburg. Since 1 994 she has 
been a principal soloist of the Kirov 
Opera. Anna Netrebko toured with the 
Ki rov Opera throughout Europe, Israel, 
Uni ted States and )apan. She performed 
the role of Ludmi la in Glinka's Ruslan 
and Ludmila which was recorded by 
Phil ips Classics and RM Arts as CD and 
video at the Mariinsky Theatre in St. 
Petersburg. She has also featured in the 
role of Luisa in Prokofıev's Betrothal i n  
the Monastery, a audio/video project 
with Phi lips Classics, N H K  Tokyo and 
Euroares at the Mari insky Theatre. Her 
repertoire i ncludes The Marriage of 
Figaro (Susanna), Ruslan and Ludmila 
(Ludm ila), Boris Godunov (Ksenia), I l  
Barbiere d i  Sivigl ia (Rosina), The 
Magic Flute (Pamina), Betrothal in the 
Monestery (Lu isa), The Story of Kai and 
Gerda (Gerda), Carmen (Micaela) and 
Pars ifal (Flower Maiden). 
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Petersburg Rimski-Korsakof 
Konservatuarı'ndan mezun oldu ve 
aynı yı l Uluslararası Peçkof Şan 
Yarışması ile Polonya'nın Wrotslav 
kentinde düzenlenen Uluslararası 
Genç Opera Sanatçısı yarışmalarında 
birinci l ik kazandı. 1 995'den beri 
Kirov Operasında solist olarak görev 
yapan sanatçı, Kirov Operası 'nın 
Fransa, Slovenya, Fin landiya ve 
ltalya'daki turnelerine katı ldı .  Tatiana 
Pavlovskaya'nın repertuarında Evgen i  
Onegin (Tatiana), Prens lgor 
(Poloveç Kızı), Madam Butterfly 
(Kuzen ve Kate Pinkerton), 
Manastırda N işan Töreni (Ciara), 
Kumarbaz (Paolina), Parsifal (Çiçek 
Kız) ve Figaro'nun Düğünü (Susanna) 
bulunmaktadır. 

• Born i n  1 969 in M urmansk, 
Tariana Pavlovskaia grauated from the 
R imsky-Korsakov Conservatory, St .  
Petersburg in 1 994. S he received the 
first prize at the In ternational 
Pechkov Vocal Competi tion as well as 
at the I nternational Competit ion for 
Young Opera S ingers, Vrodzlav, 
Poland, in 1 994 . She has been a 
pr incipal soloist at the K irov Opera 
s ince 1 995  and has roured ro France, 
Slovenia, F i nland and I taly. Her 
repertoire includes Eugene Oneg in  
(Tatiana), Prince Igor (Polovetsian 
G ir!), Madama B utterfly (Cousi ne,  
Kare P inkerton), Setrathal i n  the 
Monestery (Clara), The Gambler 
(Paol i na), Parsifal (Flower Maiden) 
and The Marriage of Figaro (Susanna). 

the Company's tour to the United 
States (Metropol i tan Opera). Her 
repertoire i ncludes Lucia di 
Lammermoor (Lucia), Don Pasquale 
(Norina), W ar and Peace (Dunyasha), 
Fiery Angel (Nun), The Magic Flute 
(Papagena), Sad ko (Brave Clown), The 
Love for Three Oranges (Ninetta), 
Legend of the lnvisible City of Kitezh 
(Tsarevna), Iolanta (Brigi tta). 

TA Tl  ANA K RA VTSOVA 

• Özgeçmiş için lütfen Sayfa No. l 70'e 
bakınız. 

• For biography please refer to Page 
No. l 70. 

LIA S HEVTSOVA 

• 1 994 yı l ında St. Petersburg Devlet 
Konservatuarı'ndan mezun olan Lia 
Şeftsova, 1 966'da St. Petersburg'da 
doğdu. 1 994'de Kirov Operası'na 
solist olarak katı ldı ve topluluğun 

TATlANA PAVLOVSKAIA ANNA KOVALEVA Almanya, Finlandiya, lsrail, Japonya ve 
�----------------ı"-----------------1 ABD turnelerinde yer aldı. Sanatçının 

• 1 969'da Murmansk'ta doğan 
sopano Pavlovskaya, 1 994'de St. 

• 1 990 yıl ında Kirov Operası'na 
katılan Anna Kovaleva, topluluğun 
Metropolitan Operası'na (ABD) 
yaptığı turnede yer aldı. Sanatçın ın 
repertuarında Lucia di Lammermoor 
(Lucia), Don Pasquale (Norina), 
Savaş ve Barış (Dunyaşa), 
Ateşli Melek (Nun),  Sihirl i Flüt 
(Papagena), Sadko (Komik), Üç 
Portakal için Aşk (Ninetta), 
Görünmez Kitezh Kenti'nin Efsanesi 
(Tsarevna) ve lolanta (Brigitta) 
bulunmaktadır. 

• Anna Kavaleva joined the Ki rov 
Opera in 1 990 and has part icipated in  

repertuarında yer alan eserler 
arasında Sihirli Flüt (Papagena ve 
1 .  nedime), Figaro'nun Düğünü 
(Cherubino), Üç Portakal için Aşk 
(Nikoletta ve Linetta), Faust 
(Margarita), ll Trovatore (lnes), 
Madam Butterfly (Kate Pinkerton ve 
Cio Cio San'ın teyzesi), Kovançina 
(Emma), Aida (Baş Rahibe), Salome 
(Köle), Manastırda Nişan Töreni 
(Ciara) ve Parsifal (Çiçek Kızları) 
bulunmaktadır. 

• Lia Shevtsova was born in St. 
Petersburg in 1 996. In  1 994 she 
graduated from the State St. Petersburg 



Conservarory and became a soloisr wirh 
rhe Kirov Opera raking parr in  rours ro 

Germany, Finland, lsrael, Japan and 
Unired Srares. Her reperroi re i ncludes 
The Magic Flure (Papagena, 1 sr Lady), 
The Marriage of Figaro (Cherubino), 
Love for Three Oranges (Nikolerra, 
Linerra), Fausr (Margarira), ll Trovarore 
( l nes), Madama Burrerfly ( Kare 
Pinkerron, Cio Cio San's Aunr), 
Khovaıırchi na (Emma), Aida ( H igh 
Priesress), Salome (Slave), Berrorhal in  
rhe  Monasrery (Clara) and Pars ifal 
(Flower Maiden). 

PARSIFAL 

• Ispanya'da Montsalvat dağında 
imansızların krali ıkiarına karşı duran 
kale, dindar şövalye Titurel tarafından, 
Graal'ı (lsa'nın son yemeğinde 
kullandığı Kutsal Kase'yi) ve çarmıha 
gerilen lsa'yı yaralayan Kutsal Mızrak'ı 
korumak amacıyla yaptırılmıştır. Artık 
çok yaşlanmış olan Titurel (bas), tacını 
oğlu Amfortas'a (bariton) bırakmıştır. 
Arnfortas bir gün Kutsal Mızrak 
yanında olduğu halde, amacı Graal'ı 
ele geçirmek ve Kutsal Şövalyelerin 
gücünü kırmak olan şeytani büyücü 
Klingsor'un kalesini yok etmek 
amacıyla yola çıkar. Ancak Klingsor'un 
büyüsünün etkisinde kalan Arnfortas 
Mızrak'ı elinden düşürür, Mızrak'ı 
kapan Klingsor Amfortas'ı yaralar ve 
yaralı Arnfortas ancak arkadaşlarının 
yardımıyla kurtulur. Amfortas'ın yarası 
ancak Mızrak' ın dokunuşu ile 
iyileşebilecek ve Mızrak sadece bir 
"saf budala" tarafından 
bulunabilecektir. Montsalvat' l ı  
Şövalyeler bu "saf budala"yı beklerken 
Arnfortas gücünün tükenmekte 
olduğunu hisseder. 
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1. PERDE 
Gün ağarmaktadır. Bir kayanın 
dibindeki açıklıkta şövalye 
Gurnemanz (bas) ve iki şövalye adayı, 
yarasın ın şifa bulması umuduyla 
Amfortas' ın sedye ile yakındaki göle 
banyo için götürülüşünü izlemektedir. 
Zaman zaman büyücü Klingsor'un 
şeytani güçlerinin etkisiyle ona hizmet 
eden, şövalyelerin pek tanımadığı, 
sadece kendi habercileri olarak 
bi ldikleri garip bir kadın olan Kundry 
(soprano), Kral'ın acıların ı  d indirrnek 
için bir şişe ilaç getirir. Amfortas'ın 
korteji geçtikten sonra Gurnemanz 
yanındaki iki şövalye adayına Kral 
Amfortas'ın Kl ingsor'un kalesinde 
başından geçenleri ve Mızrak'ı 
kaybetmesini anlatır. Hikaye bazı 
şövalyelerin yanlarında Montsalvat' ın 
kutsal kuğularından bir in i  vuran bir 
genç i le gelmeleriyle yarıda kalır. 
Kendisi ve dünya hakkında çok az şey 
bilen ve büyük bir pişmanlık içinde 
bulunan bu gencin adı Parsifal'dir 
(tenor). Parsifal' in ne babası hakkında, 
ne de adı Herzeleide olan ve oğlunun 
kaybolmasından sonra üzüntüden 
ölen annesi hakkında bilgisi vardır. 
Gurnemanz, Parsifal' in Amfortas'a 
sözü edilen "saf budala" olabileceğini 
düşünerek onu Graal'daki dini törene 
götürür. Kendisini değersiz bulduğu 
için Büyük Salon'da oldukça isteksiz 
görünen Amfortas, Titurel'in sesi ve 
kutsal törende Tanrıyı öven şarkılar 
söyleyen çocuk korosunun ruhani 
sesiyle rahatlar. Ayin kasesinin kapağı 
açıldığında etrafa bir ış ık huzmesi 
yayı lır. Şarap ve ekmeği kutsayan 
Arnfortas acı ve keder içindedir. Bu 
ayinden hiçbir şey anlamayan ve 
etkilenmeyen Parsifal, Gurnemanz 
tarafından duygusuzlukla suçlanır  ve 
kovulur. 

ll. PERDE 
Tüm olanları büyüleyici şatosunda 
sihirli aynasından izleyen Klingsor 
(bariton), Amfortas'ı kurtaracak "saf 
budala"nın Parsifal olduğunu anlar. 
Kundry'yi istemi dış ında çağıran 
Klingsor, ondan Parsifal'i baştan 
çıkarmasın ı  ister. Klingsor, kuleden 
Parsifal' in geldiğini görür ve şato, bir 
sihirle, içinde genç adamı baştan 
çıkarmak için ona seslenen Çiçek 
Kızların bulunduğu muhteşem bir 

bahçeye dönüşür. Araya giren 
Kundry, Parsifal'e annesi Herzeleide'i 
anımsatır. Parsifal, anne sevgisi ile 
korunan çocukluğunu hatırlatan ve 
şimdi başka bir kadın tarafından bir 
kez daha ona sunulan sevgiyi artan bir 
heyecanla karşılar. Ancak, Kundry 
kendisini uzun uzun öperken 
Amfortas' ı n  kanayan yarasın ın acısını 
hisseder. Birden Graal'a ve lsa'n ın 
kanına karşı günah işlemiş olan bu 
adamın suçluluğunu ve acısını anlar. 
"Amfortas, o yara kalbimin içerisinde 
yanıyor" diye bağırır. Bu bağırma 
Kundry'yi rahatsız eder ve kafası 
karışıp Klingsor'u çağırır. Kl ingsor, 
şatonun kulesinden Kutsal Mızrak'ı 
Parsifal'e fırlatır; ancak silah mucizevi 
bir şekilde havada as ı l ı  kalır. Parsifal' in 
Mızrak'ı alıp onunla haç işareti 
yapmasıyla şato ve bahçe yok olur; 
Kundry de kendinden geçip yere 
yığılır. 

l l l .  PERDE 
Graal yakınlarında bir dağ. Uzun yıllar 
geçmiştir; bir Paskalya Yortusu 
sabahıdır. Kış yerin i  balıara 
bırakmaktadır. Kundry, tekrar 
münzevi biri olan Gurnemanz'a katı l ır 
ve dikkatini ,  onlara yaklaşmakta olan 
şövalyeye çeker. Gurnemanz 
şövalyeye Paskalya Yortusu'nda 
silahla dolaşılmayacağını söyleyince, 
şövalye miğferini ve zırh ın ı  sessizce 
ç ıkarır, Kutsal Mızrak'ı yere b ırakır ve 
dua etmeye başlar. M ızrak'ı tanıyan 
Gurnemanz, Parsifal' in gerçekten 
kehanette sözü edilen "saf budala", 
d indar ve türlü sınavlardan geçmiş 
kurtarıcı olduğunu anlar; Parsifal'e 
Titurel'in üzüntüden öldüğünü söyler. 
Parsifal' in üzüntülü tepkisi üzerine 
yaşlı adam, bu gencin göreve hazır 
olduğunu anlar ve onu basit, içtenlikl i 
bir törenle Graal'ın Kral' ı i lan eder. 
lik dini tören için, Parsifal tarafından · 
vaftiz edilen Kundry gözyaşiarına 
boğulur. Parsifal ona, yeniden doğuşu 
ve çarmıha geril işin derin kederinden 
sonraki bağışlamayı yansıtan olay olan 
Paskalya yortusundan önceki Kutsal 
Cuma büyüsünü, doğanın bu 
muhteşem uyanışını anlatır. 
Montsalvat'ın çanların ın çalmasıyla 
üçü beraber Graal'a doğru yola çıkar. 
Büyük Salon'da şövalyeler Titurel'in 
naaşı önünde nöbet tutmaktadır. 



Amfortas'ın ızdırabı ise dayanılmaz 
hale gelmiştir. Parsifal, Amfortas'a 
yaklaşır, Mızrak'la dokunur ve ona şifa 
verir. Parsifal, muhteşem ışıklar saçan 
Kutsal Kase'yi açarken . ilahi sesler 
kurtuluşu ilan etmektedir. Kundry 
cansız yere düşerken beyaz bir 
güvercin dua etmekte olan 
şövalyelerin üzerinde belirir. 

• On a mounrain called Monrsalvar i n  
Spain ,  faci ng the ki ngdom of the 
i nfıdel ,  stands the casele builr by 
Ti rure l ,  a devout knight, ro guard the 
Grai l ,  the sacred goblet from wh ich 
Christ drank ar the Last Supper, and 
che Holy Spear, w i th which the 
Cencurion wounded Chrisr on the cross. 
Ti turel (bass), now very old, has handed 
his cröwn to h i s  son, Arnforcas 
(baritone). Amforras, arıneel wirh the 
Spear, sets off ro desrroy che casele of 
Kl ingsor, an evi l  magician, who 
i n rends to caprure the Gra i l  and break 
the power of the Holy Knighrs .  He 
succumbs, however, to K l ingsor's 
enchantmenr and ler the Spear drop 
from h is  hand; K! i ngsor snatches ir and 
wounds Arnforcas w i ch ·i r  as he was 
rescued by his fellows. Ir has 
subsequehe ly revealed iı'l a d iv ine vis ian 
that the wound w i l l  only heal ar the 
to u ch of the Spear and that the Spear 
can be recovered only by a "pure foo!" .  
The Knighrs of Monrsalvat await  this 
"pure foo[" wh i te Arnforcas feels his 
srrength ebbing away. 

ACT I 

Ir is grey dawn .  In a glade at the foor of 
the rock, the knighr Gurnemanz (bass) 
and two esquires watch a processian 
pass, raking Amforras, on a stretcher, ro 
a nearby lake where he hopes to fınd a 
cure for his  wound. A srrange woman, 
Kundry (soprano), whom the Knighrs 
know as rheir messenger bur who, 
unknown to rhem, is  sametimes 
be w i cc h ed by the fo re es of evi l to serve 
K l ingsor, brings a phial  of balsam to 
sooche the K ing's sufferi ng. When the 
processian has passed, Gurnemanz rells 
rhe esquire of the K ing's advencures i n  
the casele o f  K l ingsor and h i s  loss of the 
Spear. The rale i s  i nrerrupted by the 
enrerance of some Knighrs w i rh a 
yourh who has shor one of rhe sacred 
swans of Monrsalvar. Ir is Parsifal 
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(renor). The young man, who 
undersrands t i re le of h iınself or of rhe 
world, is  deeply caneri re. He does nor 
know who h i s  farher is, nor does he 
know rhar his mother, Herzeleide, el ieel 
of grief afrer losing her son. Gurnemanz, 
hop ing rhar he may be rhe "pure foo! "  
promised ro Aınforras, leads h i m  i nr o  
rhe casele t o  rake part i n  the soleınn 
ceremony of rhe Gra i l .  In the Grear 
Hall, Aınfortas, relucranc because he 
consiclers h i ınself unworrhy, bur 
comforred by the voice of Tirurel and 
by an erhereal dıarus of boys who are 
s inging praises to the Lord, perforıns 
rhe sacred ceremony. The chal ice sh ines 
in a ray of l ighr when ir is uncovered. 
He blesses the breaci and the wine bur 
rlıe pai n  of rhe wound s ra bs and 
tortures h im as he cloes so. Pars ifal has 
understood norlı i ng of rhe ri tual and 
shows no sign of emorion. G urnemanz 
ebides h im for his i nsens ir iv i ry and 
sencls h im away. 

ACT I I  

I n  h i s  enchanrecl casele, K I  ingsor 
(baritone) has warched rhese evenrs i n  
his  magic mi rror and realizes rlıar 
Parsifal is indeeel the "holy fool "  who 
can save Amforras. He cal ls Kundry 
and orders her, againsr her wi l l ,  to 
seeluce Parsifal. When, from rhe top of 
rhe tower, KI i ngsor sees Parsifal 
approach ing,  the casele is  magically 
transformed i nro a wonclerful 
enchanred garden, ful l  of flower-

rraces the sign of the cross wirh i r ,  rhe 
casrle anel garclen vanish .  Kunel ry fal ls 
unconscious ro the grouncl. 

ACT I I I  

Near rhe ınounrain of rhe Gra i l .  Many 
years have passed and ir is the morning 
of Good Friday. Winrer  is  giv ing way 
to Spring. Kunelry arrencls Gurneınanz, 
who has gone i nro recrear as a hermi r .  
She cl raws h is  arrention to a Knighr i n  
black armour approaching rhem. When 
Gurnemanz says rhar arms should nor 
be worn on Good Friday he si lenrly 
ra kes off his helmer and his breasr
plare, purs down the Holy Spear and 
kneels ro pray. Gurneınanz recognizes 
rhe Spear an 1 that Parsifal is i ndeeel the 
saviour made pure by piery and crials, 
the "pure fool"  promised in the 
prophency. He rells him rhar Tirurel 
has recenrly elieel of grief. By the 
anx ious reacrion of Pars ifal ,  rhe old 
man real i zes that the yourh is ready for 
h i s  mission and i n a simple, inr imare 
ceremony ordains h im king of rhe 
Gra i l .  As his  flrsr sacred acr, Parsifal 
baprizes Kundry and she bursrs i nr o  
rears. H e  shows her the wonderful 
awakening of narure, the Good Friday 
Spel l ,  which announces rhe 
Resurrecrion and rhe pardon afrer rhe 
Pass i on, the day of supreme grief. To 
the sound of rhe bel ls of Monrsalvar, 
the rhree of rhem ınove towards rhe 
casrle of rhe Grai l .  In  rhe Grear Hall 
the kn ighrs warch over the bo Iy of 

maidens who call to rhe young man and Ti rure l .  The agony of Arnfortas has 
rry to derain h im .  Kundry inrervenes 
and rem i nds Parsifal of h i s  morher, 
Herzeleide. Pars ifal l isrens w i rh 
growi ng eınorion as she recalls h is  
infancy prorecreel by ınarernal love, a 
love which anorher woman can now 
g ive ro h im once again.  Yer even as she 
g ives h im a l i ngering kiss, he feels the 
searing pain  of Amforras' bleed i ng 
wound. Suddenly he undersrands rhe 
gui l r  and the pai n  of the man who has 
s inned againsr rlıe Grai l  and rhe bloocl 
of Chrisr . .. Amforras" ,  he s hours, " che 
wounel1 I feel ir bumi ng in my lıeart . "  
His cry makes Kundry uneasy and in  
her  confusion she ca l  ls Kl ingsor. From 
the top of the tower he hurls rlıe Holy 
Spear ar Parsifal, bur the weapon 
m i raculously srops, suspended i n  
m idair .  When Parsifal seizes i r  anel 

become unbearable. Parsifal approaches, 
rouches h im wirh the Spear and heals 
h im .  Then he h imself uncovers the 
G ra i l ,  which radİares a glorious l ighr 
whi te  celesrial voices proclaim 
salvar ion. Kundry s inks ro rhe ground 
and dies, and a white dove appears 
above the knighrs, who kneel in  
adorarion. 
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DANS D A N C E  

MARSiL YA U LUSAL BALESi ROLAND P ETIT 

LE BALLET NATIONAL DE MARSElLLE ROLAND PETIT 

Katkıları ifin GOLDMAN SAC HS INTERNATIONAL'a tejekkiir ederiz 
W e would !ike to thank GOLOMA N SACHS INTERNA TIONAL for spomoring these performcmm. 

VE AY HARAP TAPINACIN ÜZERINDEN BATIYOR . . .  
E T  L A  LUNE DESCEND SUR LE TEMPLE QUI FUT . .  

Koreografi Choreography by : Roland Petit 
Müzik Musie by: Claude Debussy 
Dekor Sening by: Zao Wou Ki 

Dansçılar Daneers 
AGNES LASCOMBES 

THIERRY HAUSWALD, ANGELO VERGARI, DAVID VINCENDEAU, 
CYRILLE JEGOU, THIERRY MONZO, ANTHONY NOEL 

1 .  Refler dans l 'eau, ( Images, l er l ivre- 1 906) Suda yansımalar, (lmaj'lar, 1 .  kitap, 1 906) 
2. E r  la l une deseend sur le remple qui  flır . . .  ( lmages, 2eme l i vre, ı 908) 
Ve ay harap tapınağın üzerinden batıyor . . .  ( lmaj'lar, 2. Kitap, 1 908) . . .  

3 .  Nous n ' i rons p l us au bois ( lmages i nedires, ı 894) 
Artık ormana gitmeyeceğiz (lmaj'lar, 1 894 yayınlanmamış) 
4. Pagodes (Es ram pes, ı 904) Pagodalar (Estamp'lar 1 904) 

S. Jardins sous la pluie (Esrampes, 1 904) Yağmur altındaki bahçeler (Estamp'lar, 1 904) 

Ara I n rermission 

CA RM EN 
Koreografi Choreography by: Roland Petit 

Müzik Musie by: Georges Bizet 
Dekor ve giysi Ser r i ng and eosrumes by : Antoni Clave 

Dansçılar Daneers 

Don Jose: JAN BROECKX 
Carmen: LUCIA LACARRA 

Toreador: THIERRY MONZO 
Kaçakçıların şefi: AGNES LASCOMBES, ehief of rhe smugglers 

Kaçakçıların şefi: ANGELO VERGARI, ehief of rhe smugglers 

Kaçakçı: THIERRY HAUSWALD, smuggler 

ROLAND PETIT 

• Roland Petit, Londra'dan Sidney'e, 
Tokyo'dan New York'a ve Hollywood 
ve Paris'ten geçerek Marsilya'ya 
kadar uluslararası etkisi olan ender 
Fransız yaratıcı lardan biridir. Tek 
tutkusu olan dans alanında, Fransız 
dansın ın son 50 yı l l ık tarihindeki en 
yeni l ikçi koreograflardan biri olarak 
kabul edilmektedir. 
Roland Petit, Paris Operası'nda 
edindiği klasik formasyonunu inkar 
etmeden ve çok genç yaşında, her bir 
hareketin, her bir adımın bir anlamı, 
nedeni ve zorunluluğu olduğunu 
gösteren ender yoğunluktaki 
dramatik yeni b ir dans stili yarattı. l ik 
koreografılerinden itibaren, üretken 
bir hayal gücü ve doğuştan gelen 
tiyatro duygusuyla, gerçekten çağdaş 
biçimde dans eden bir bedene ulaştı 
ve bunun sonucu olarak da, 1 945'de 
Kochno ve Berard ile Les Forains'i 
(Yabancılar), 1 946'da da Cocteau ile 
Le Jeune Homme et la Mort'u (Genç 
Adam ve Ölüm) gerçekleştirdi. 25 
yaşında, Londra'da Zizi Jeanmaire ile, 
olağanüstü bir başanya ulaşan 
Carmen'i yarattı ve bale tüm dünyayı 
dolaştı. 
Babası Edmond Petit'nin 
koruyuculuğundaki Ballets des 
Champs-Eiysees'den (Champs
Eiysees Baleleri) 1 972'de Gaston 
Defferre'in girişimleriyle kurulan 
Ballets de Marseille'e (Marsilya 
Baleleri) kadar, 45 yıl boyunca 
hayatında dönüm noktaları olan 
önemli koreografı ler gerçekleştirdi: 
1 948'de Le Rendez-vous (Buluşma), 
1 953'de Les Demoiselles de la Nuit 
(Gecenin Kızları), 1 959'da Le Loup 
(Kurt), 1 965'de Cyrano de Bergerac, 
1 966'da Notre Dame de Paris, 
1 972'de L'eloge de la Folie (Deli l iğe 
Övgü), 1 973'de Pink Floyd Ballet, 
1 974'de La Rose Malade (Hasta Gül) 
ve L'Arlesienne (Arles' l i  Kız), 
1 975'de Proust ou les intermittence 
du coeur (Proust veya Aralıklı Kalp 
Vuruşları), 1 979'da Coppelia, 1 980'de 
La Chauve-Souris (Yarasa), 1 985'de 
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CLAUDIA BAILETTI, CORINNE BELLAN, EVE BLAZEJEWSKI, 
CRISTINA CRESCENZI, 

VALENTINA PACE, LAURENCE PONNET, 
JULIE PRODHOMME, ISASELLE ROUZAUD, NATHALIE SCHMITT 

PHILIPPE CHEVRIER, TARHAN EROGLU, 
BAPTISTE HERBERT, CYRILLE JEGOU, ANTHONY NOEL, THIERRY VASSELIN, 

DAVID VINCENDEAU 
1 .  Sahne: Tütün fabrikasındaki kızlar l sr Scene: The cigarerre g irls 

2. Sahne: Lillas Pascia'nın tavernası 2nd Scene: Tavern of Li l las Pasr ia 
3.  Sahne: Oda 3rd Scene: The room - 4. Sahne: Ahır 4 rh Scene: The barn 

S.  Sahne: Boga güreşi The bull-fıghr 

Eser ilk kez 21 Şubat 1 949'da Zizi Jeanmaire, Roland Petit ve 
Serge Perrault'un katılımıyla Paris Balesi tarafından 

Londra'da Prince's Theatre'da sahnelenmiştir. 
The work has been premiered on 2 1  February l 949 by Les Baliers de Paris 

wir  h rhe parriciparion of Zizi Jeanmaire, Roland Per ir and Ser ge 
PerraLı l r  ar rhe Prince's Thearre in London. 

Ara l nrermission 

GENÇ ADAM VE ÖLÜM LE JEUNE HOMME ET LA MORT 
Koreografı Choreography by: Roland Petit 

Oean Cocteau'nun bir fikri üzerine On an idea by Jean Cocreau) 
Müzik Music by: Johann Sebastian Bach (Passacagl ia) 

Dekor Serring by: Georges Wakhevitch 
Giysi Cosrumes by: Karinska 

Dansçılar Daneers 
CARLOTT A ZAMPAR O 

JULIANO PEPARINI 1 LIENZ CHANG 
Eser ilk kez 25 Haziran 1 946'da Paris'te Champs-Eiysees Tiyatrosu'nda 

Jean Babilee ve Nathalie Philippart tarafından gerçekleştirilmiştir. 
The work has been premiered on 25 June 1 946 ar rhe Theiirre des 
Champs-Eiysees in Paris by Jean Babilee and Narhalie Phi l ipparr. 

24, 25.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hal l ,  7 .00 pm 

D illi l nsı i ıuı � Français �.!t!�. l!!!.l� 
Bu giisteriler "Fransa'yla Bul!tJ111t1" etkinlikleri kapsammda AFAA-Association Française d'Action A rtistique 1 

Fransa Biiyitkelçiliği 1 İstanbul Fransız Kiiltiir Merkezi'nin ckğerli katkılarıyla gerçeklqtirilmiJtir. 
These performunres have bem realised w ith the generom support of the A FAA-Association Française 

dArtion Artistique 1 the f.mbmsy of Frmıre in Turkey 1 lnSiitut Français. İstanbul. 
within the framework o[11Rerulez-vous avec La Frtınce". 

Le Fantôme de I'Opera (Operadaki 
Hayalet), 1 986'da L'Ange Bleu (Mavi 
Melek), 1 988'de Ma Pavlova (Benim 
Pavlova'm), 1 989'da Tout Satie (Tüm 
Satie), 1 99 1  'de Le Diable Amoureux 
(Aşık Şeytan), 1 993'de Charlot Danse 
Avec Nous (Charlot Bizimle 
Dansediyor) ve Otto Dix, 1 996'da 
Ch eri. 
Roland Petit, bir mıknatıs gibi, 
yüzyıl ımızın en parlak sanatçılarıyla 
dahilerini etrafında toplamayı da 
başardı: Yves Saint Laurent, Christian 
Dior, Rene Gruau, Delvaux, Erte, 
Leonor Fini, Herve Leger'e giysiler 
ısmarladı :  Picasso, Claves, Brassai, 
Marie Laurencin, David Hockney, 
Carzou, Bernard Buffet, Niki de Saint 
Phalle, Max Ernst'e dekorlar yaptırdı; 
Edmond Charles Roux, Georges 
Simenon, Jacques Prevert, Jean 
Anouilh ve Orson Welles'e 
l ibrettolar yazdırdı; Henri Dutilleux, 
Landowski, Gabriel Yared, Maurice 
Jarre, Marius Constant'a müzikler 
besteletti; i lham perisi Zizi Jeanmaire 
ve Jean Babilee'yi keşfetti; Margot 
Fonteyn, Michail Baryshnikov, 
Makarova, Dominique Khalfouni , aynı 
zamanda Fred Astaire ve Noureev'i, 
Patrick Dupond, Kader Belarbi, 
Marie-Ciaue Pietragalla, Alessandra 
Ferri, Elisabetta Terabust, Altyna'ı' 
Asylmuratova gibi en ünlü yıldızları 
dans ettirdi. Dansta açtığı yeni ufuklar 
onu Hollywood'a da götürdü ve 
filmler için de koreografıler yaptı: Zizi 
Jeanmaire ve Dany Kaye' in rol aldığı 
Hans Christian Andersen ( 1 952), 
Fred Astaire ve Leslie Caron'un 
oynadığı Daddy Long Legs ( 1 954). 
Roland Petit ayrıca başka kurumlar 
için de koreografı ler yapmayı 
sürdürmektedir: Paris Operası 
devamlı olarak onun yaratılarına 



programlarında yer vermektedir. 
1 984'de Mi lane La Scala, 1 985'de 
Berlin Operası ve 1 992'de de Roma 
Operası'na i lk kez davet edilen 
Roland Petit, Theatre 
Montparnasse'da Zizi Jeanmaire ve 
Michel Duchaussoy i le Mareel et la 
Belle Excentrique'i (Marcel ve 
Eksantrik Güzel) sahneye koyduktan 
sonra, 1 993'de Berl in Operası'nda 
Otto Dix ou Eros et la Mort (Otto 
Dix veya Eros ve Ölüm); 1 994'de 
kendi topluluğunda Le Guepard 
(Yaban kedisi) ile Paris Operası'nda 
Passacaille, Rythme de Valse, Camera 
Obscure (Passacaglia, Vals Ritmi, 
Karanlık Kamera); 1 995'de Marsilya 
Ulusal Balesi'nde, Serge 
Gainsbourg'un sözleri üzerine Zizi au 
Zenith (Zizi zirvede); 1 996' da da 
Mi lane La Scala Operası'nda Cheri 
adlı koreografı lerini sahneledi. 

• Roland Perir is  one of the rare 
French creators, enjoying an 
i nternational i nfluence that seretehes 
from Paris to London, to Marsei l le, 
from Sydney to Tokyo, from New York 
ro Hollywood. In the service of dance, 
his only passion, he is considered as one 
of the most i nnovarive choreographers 
of the Frene h ciance during the lasr 50 
years. 
W i thout repucl iar ing the classical 
formarian he received at Opera de 
Paris,  he succeecled, wh i te st i l i  young, 
ro impose a new s tyle of rare dramari c 
intensiry, in which each gesrure and 
every step have a s ignifıcance, a 
meaning anel a reason.  Starti ng from his  
fırst choreograph ies - 1 94 5 :  Les Forains 
with Koclıno and Bernard, 1 946: Le 
Jeune Homme er la Morr with Cocteau 
- Rolanel Pet i t  creared a contemporary 
dance language which reflecrs h is  
prol ifıc imagination and an i nnare 
thearrical sense. At the age of 2 5 ,  he 
creared Carmen in London with Zizi 
Jeanmaire. Ir was a rriumph and has 
s ince roured the world. 
During his 45  years of arristic creativity 
- from Baliers des Champs E lysees, 
which his  farher Edmond Pet i t  help 
found, ro Les Baliers de Marsei lle 
establishecl at the in i tiative of Gasron 
Defferre in 1 97 2 - Rolanel Petit  has 
achieved such major choreographic 
works: Le Rendez-vous ( 1 948), Les 
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Demoiselles de la Nu it ( ı  95 3),  Le Lo up 
( 1 959), Cyrano ele Bergerac ( 1 965 ), 

Not re Dam e de Paris ( 1 966), L'eloge de 
la Folie ( 1 972 ), Pink Floycl Baller 
( 1 973), La Rose Malaele and I 'Arlesienne 
( 1 974), Proust ou les Intermirrence du 
Coeur ( 1 97 5 ), Coppel ia ( 1 979),  La 
Chauve-Souris ( 1 980), Le Fanrônıe de 
! 'Opera ( 1 985 ), L'Ange Bl e u ( 1 986), Ma 
Pavlova ( 1 988), Tour Sari e ( ı  989), Le 
Diable Amoureux ( 1 ?9 1 ), Charlor 
Danse Avec Nous and Orro Dix ( ı  993), 
and Cheri ( 1 996). 
Roland Pet i t  has also worked wirh rhe 
most famous anisrs of our century: he 
commissioned cosrumes from such 
fash ion designers as Yves Sai nr Laurenr, 
Christian Dior, Rene Gruau, Delvaux, 
Erre, Leonor Fin i  and Herve Leger; 
serrings ro Picasso, Claves, Brassai, 
Marie Laurencin, David Hockney, 
Carzou, Bernard Buffer ,  Niki de Sainr 
Phalle and Max Ernsr ;  l i brerros ro 
Edmond Charles Roux, Georges 
Simenon, Jacques Prevert, Jean 
Anoui lh  and Orson Welles; music ro 
Henri Duri lleux, Landowsk i ,  Gabriel 
Yarecl , Maurice Jarre and Marius 
Consranr .  He launched Zizi Jeanmaire, 
his m use, and Jean Babi lee, and 
col laborarecl with major srars such as 
Margot Fonteyn, Michail Baryshnikov, 
Makarova, Donı in ique Khalfoun i ,  Fred 
Asraire, Noureev, Parrick Duponcl, 
Kader Belarbi, Marie-Ciaue Pierragalla, 
Alessandra Ferr i ,  E l i saberra Terabust 
and Alryna'ı' Asy lnıurarova. The new 
horizons he opened ro dance rook him 
ro Hol lywood where he choreographed 
Hans Christian Anelersen ( ı  952)  w ith 
Zizi Jeanmaire anel Dany Kaye anel 
Dadcly Long legs ( 1 954) wirh Fred 
Astaire and lesl ie Caron. 
Roland Perit also works wirh other 
insr i rur ions: Opera de Paris presenrs his  
choreographies regu larly anel he was 
invired ro la Scala in 1 984, Berl in  
Opera in 1 98 5  anel Ronıe Opera in 
1 992.  He collaborarecl w i rh Theiltre 
Montparnasse where he produced rhe 
Mareel er la Belle Excenr rique wirh 
Zizi  Jeanmaire anel Michel Duchaussoy. 
He sraged Otto Dix ou Eros er la Morr 
ar Berl i n  Opera in ı 993; le Gueparcl ar 
Le Baller de Marsei l le  and Passacai l le, 
Ryrhme de Valse, Camera Obscure at 
Paris Opera, borh in ı 994 ; Zizi au 
Zen irh on the lyrics by Serge 

Gainsbourg, ar Le Baller National ele 
Marsei l le  in 1 995 anel Cheri at La Scala 
in ı 996. 

MARSIL  YA 
ULUSAL BALESI 

LE BA LLET NATIONAL 
DE M A R S E J LLE 

• Gaston Defferre'in girişimiyle 
1 972'de kurulan Marsi lya Balesi'ne 
1 98 1  'de Cumhurbaşkanı Valery 
Giscard d'Estaing tarafından "Ulusal" 
ünvanı verildi. Her sezon Marsilya'da 
30 ila 40 gösteri sahneleyen topluluk 
ayrıca Fransa içinde ve dışında turneler 
yapmaktadır. Her geçen yıl dansı daha 
geniş kitlelere ulaştırmak amacında 
olan topluluk, repertuarındaki 
eserlerinin yanısıra her yıl yeni bir 
Roland Petit koreografısini sunmakta, 
Rıhtımda Dans, Marsilya Dans 
Festivali, Hedef Dans ve Yıldızlar 
Galası gibi büyük etkinlikler 
düzenlemekte, genç koreograflara 
eserlerini sahneleme olanağı 
sağlamakta ve Bolşoy Balesi, Rafael 
Aguilar Topluluğu ve Lozan Bejart 
Balesi gibi topluluklara ev sahipl iği 
yapmaktadır. Marsilya Balesi 1 992'de, 
Marsilya Ulusal Dans Yüksek Okulu'nu 
da barındıran yeni binasına taşınmıştır. 

• Le Bal ler de Marsei l le was founclecl 
in 1 97 2  ar the in i tiative of Gasron 
Defferre. In 1 98 1  the Presidenr of the 
Republic Mr. Valery Giscard d'Esra ing 
granteel the company the ri rle of 
"National" .  The company performs 
abour 30 ro 40 shows in Marseil le evtry 
season anel ro u rs i n F ran ce as w e ll as 
abroac l .  The company is commitred ro 
attracri ng a larger au d i e nce ro da nce. ı t 
presenrs rhe choreographies in i ts 
reperroire, procluces a new work by 
Roland Petit every year and organizes 
such evenrs as Da nce ar rhe Harbour, 
Dance Festival of Marseille, Desei nation 
Dance and Gala des Eroiles. Ir also 
gives young choreographers the chance 
ro ereare new pieces anel collaborares 
wirh companies such as Bolshoi Baller, 
Company of the Rafael Agui lar and 
Bejart Baller Lausanne. Jn 1 992,  Le 
Baller National de Marse i l le movecl ro 
irs new cenr re which also houses Ecole 
Narianale Superieure ele Danse de 
Marseil le .  
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DANS D A N C E  

MARSiL YA U LUSAL BALESi  ROLAN D P ETIT 

LE B ALLET NATIONAL DE MARSElLLE ROLAND PETIT 

LUCIA LACARRA - CARLOTTA ZAMPARO (konuk sanatçılar guest artists) 

JAN BROECKX - LIENZ CHANG 

J ULIANO PEPARINI 

AGN ES LASCOMBES 

THIERRY HAUSWALD - ANGELO VERGARI 

CLAUDIA BAILETTI - CORINNE BELLAN - BRUNO BLANCHARD - EVE BLAZEJEWSKI 
PHI LIPPE CHEVRIER - CRISTINA CRESCENZI - TARHAN EROGLU 

BAPTISTE HERBERT - CYRILLE JEGOU - VIVIANA MARRONE 
THIERRY MONZO - ANTHONY NOEL - VALENTINA PACE - LAURENCE PONNET 

JULIE PRODHOMME - ISABELLE ROUZAUD - NATHALIE SCHMITT 
THIERRY VASSELIN - DAVID VINCENDEAU 

Bale Egitmeni: NORBERT SCHMUCKI, Bal lee Master 

Sahne Yönetmeni: RENE PAUTOU, Scage Direccor 
Teknik Yönetmen: JEAN-MICHEL DESIRE, Technical Di reccor 

Ses Sorumlusu: FREDERIC GRANGER, Son Supervisor 

Gardrop Sorumlu ları: NICOLE MURRU - AURELIA L YON, Wardrop Supervisiors 
Dans Yönetmeni: REMI D'APOLITO, Dance Direccor 

Turne Sorumlusu: SOPHIE BECQUART-GUIS, Touring Supervisor 

Genel Yönetici: J EAN POCHOY, General A d m i n istrator 



i stan bu l Festival leri 
i nternet'te 

i nternet http://www. istfest.org 

E-mail :  fi lm.fest@istfest-tr.org 
theatre. fest@i stfest-tr .org 
m u sic. fest@istfest-tr .org 
jazz. fest@istfest-tr .org 
ist.biennial@istfest-tr.org 
press.pr@i stfest-tr .org 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve 

sağladığı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would ! i ke to thank 

NETWISE as the W eb Page designer and 

SUPERONLINE as the Internet Service Provider. 



GENÇ SOLiSTLER DiZiSi  

YOUNG SOLOISTS SERIES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .  



/BB 

G E N Ç  SOLiSTLER DiZiS i  Y O U NG SOLO I STS S E R I E S  

M i MAR S i NAN Ü N iVERSiTESi DEVLET KONSERVATUARI 
ÖGRENCi  SENFONi  ORKESTRASI VE KOROSU 

MİMAR SiNAN UNIVERSITY STATE CONSERV ATORY 
STUDENT SYMPHONY ORCHESTRA AND CHORUS 

FAHRETTIN KERIMOV, şef conducror FAHRETTIN KERIMOV 

GÖKÇEN KORAY, koro şefi chorus m i srress • Bakü'de doğan Fahrettin Kerimov 
-------
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-------------------------------1 okulunun keman sın ıfında başladı. 
AYLIN ATEŞ, mezzosoprano 1 973-78 arasında Moskova'daki 

TURGUT IPEK, tenor Çaykovski Konservatuarı 'nın keman 
bölümünde lisans eğitimini tamamladı 

BURAK BILGILI - GÖKHAN ÜRBEN, bas bass ve mezun olduktan sonra, şef Niyazi 

Adnan Saygım ( 1 907- 1 990) 

Orkestra Süiti Op. l 4  ürehescra Suire, Op. l 4  
o Meşeli o lmprovisation o Horon 

Adnan Saygun 
Yunus Emre Oratoryosu, Op.26'dan Bölümler 

Excerpts from Yunus E m re Orarorio, Op.26 

No.2 Resitatif: "YalanCI dünyaya konup göçenler" (Tenor solo, timpani ve yaylılar) 
Recirarivo: "The o11es who !efi a world, deceitful, lying" (Tenor solo, t i mpan i and srri ngs) 

Solist: Turgut Ipek, soloist 

No.3 Arya: "Ağlamakt1r benüm işüm" (Mezzosoprano solo, iki obua ve yaylı lar) 
A ria: "S ince to weep my fate mmt be" (Mezzosoprano solo, two oboes and strings) 

Solist: Aylin Ateş, soloist 

No.4 Arya: "Sen bunda garip mi geldin" (Bas solo, koro ve orkestra) 
Aria: '"Hmt thou exiled hither come?" ( Bass solo, clıorus and orchesrra) 

Solist: Gökhan Ürben, soloisr 

No.S Koral: "Benim ad1m dertli do/ap" (Koro ve orkestra) 
Choral: ·'The groaning water-wheel am r (Chorus anel orchesrra) 

No.6 Arya: "Ya ltôhi, ger suôl itsen bana" (Bas solo ve orkestra) 
Aria: "'Lord Almighty. if now Tho11 shouldst q11estion me"" ( Bass solo anel orchesrra) 

Solist: Gökhan Ürben, soloisr 

No.8 Arioso: "Gel gönül seninle Dost'a gidelim Dost" (Soprano solo, koro ve orkestra) 
·'C ome my heart together !et m go seek the Friend" (Soprano solo, clıorus and orchestra) 

Solist: Pınar Kurtulan, soloisr 

Tağızade Hacıbeyof yönetimindeki 
Azerbaycan Devlet Filarmoni 
Orkestrası konsertmaysterliğine 
atandı .  1 982-88 arasında orkestra 
şefliği eğitimi gördüğü St. 
Petersburg'daki Rimski-Korsakof 
Konservatuarı'nda Prof. l lya Musin ve 
Valeri Gergief i le çalıştı. Mezun 
olduktan sonra Azerbaycan Devlet 
Opera ve Balesi'nde şef olarak 
göreve başladı; aynı yıl içinde St. 
Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu 
Opera ve Balesi'ne (Kirov Operası) 
davet edildi ve burada Don Pasquale, 
Faust, Evgeni Onegin ile ll Trovatore 
temsillerinde orkestrayı yönetti. 
1 99 1  yı l ında Türkiye'ye gelen 
Fahrettin Kerimov, halen MSÜ 
Devlet Konservatuarı'nda orkestra 
şefliği görevini sürdürmesinin yanı 
sıra 1 995'den beri Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu Opera ve Senfoni 
Orkestrası'nın da şefidir ve bu kurum 
tarafından gerçekleştirilen Üzeyir 
Hacıbeyov'un Arşın Mal Alan, 
Denizetti 'nin Aşk lksiri, 1 998 
baharında Istanbul'da i lk kez 



189 
No.9 Resitatif: "Bdd'ı sabôya sorsunlar" (Tenor solo ve orkestra) 

Resi tat ivo: "Breeze.r of momİng as you blou•" (Tenor sol o and orchestra) 
Solist: Turgut Ipek, soloisr 

No. l O Koral: "Yô Rabbi dilerim aşkın ver, şevkin ver" (Koro ve orkestra) 
Ch oral : "My soul /on gr for Tbee. Lord: lo lite Tby love İmpar(' (Chorus and orchestra) 

No. 1 1 Resitatif: "Gönlü m düştü bu sevdôya" (Bas sol o ve orkestra) 
Rec i rar ivo: " Tbİs pmsİon 1/0l/1 111)1 bearl enfolds '' ( Bass solo and orchesrra) 

Solist: Gökhan Ürben, soloisr 

No. 1 2  Vivo: "Aşk gelicek cümle eksikler biter" (Solistler, koro ve orkestra) 
"Love wbeu İl ro111es lec/Ves notbİng lo be clesİred" (Sol i, clıorus and orchestra) 

Solistler: Pınar Temizel, Ayl in Ateş, Turgut Ipek, Burak Bilgi l i ,  soloisrs 

No. 1 3  Koral: "Sensin kerim, Sensin rahlm" (Koro ve orkestra) 
Ch oral: "M my and grtta are İn Tby fa<'e " (Chorus and orchesrra) 

22.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 
Atatürk C u l rural Center, Concerr H a l l ,  5 . 30 pm 

seslendiri len Saygun'un Özsoy 
operaların ın yanısıra 1 .  ve 
2. Uluslararası CRR Gençl ik 
Festivalleri i le 1 .  Uluslararası Boğaziçi 
Festivali'nde orkestrayı yönetmiştir. 
Ayrıca Çukurova, lzmir ve Istanbul 
Devlet Senfoni ve Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası konserlerine 
konuk şef olarak katı lan Kerimov, 
1 996'da St. Petersburg Filarmoni 
Orkestrası i le konser vermiştir. 
Fahrettin Kerimov CRR Senfoni 
Orkestrası i le Cemal Reşit Rey' in 
Türk Manzaraları adl ı  bestes in in ve 
Fahir Atakoğlu Senfoni Konseri 
başl ıkl ı  iki CD'nin kaydını  yapmıştır. 

• Born in Baku,  Fahrettin Kerimov 
starteel his musical education with the 
viol i n  in  1 962 . He cont inued his violin 
studies at the Tchaikovsky 
Conservatory in Moscow from 1 97 3 to 
1978.  After graduation he was 
appointed concerr master of Azerbai jan 
State Phi lharmonic Orchesrra, 
conducted by Niyazi Tağızade 
Hacıbeyov. From 1 982 to 1 988 he 
studied conducting at the Rimsky
Korsakov Conservatory, St. Petersburg, 
where he worked with Prof. I l ia Musin 
and Valery Gergiev. After his 
graeluation, he was appoinred 
conductor of Azerbai jan Srate Opera 
anel Baller and later he was invired to 
join the Mariinsky Theatre (Kirov 
Opera), St. Petersburg, where he 
conducteel the orchesrra in the 
performances of Don Pasquale, Faust, 
Evgeni Onegin anel Il Trovatore. 
Mr. Kerimov has worked in Turkey 
si nce 1 99 1 .  He conelucts the orchestra 
of Mimar Sinan University State 
Conservarory and has serveel as the 
coneluctor of Cemal Reşit Rey Concerr 
Hall Opera and Symphony Ürehescra 
si nce 1 995 .  He performed in CRR 
Concerr Hall 's producrions of Arş ın  
Mal  Alan operetta by Uzeyir 
Hacibeyov, Donizett i 's I 'Ei is ir  d'Amore 
and Saygun's Özsoy opera which 
premiered i n  İstanbul in  Spring 1 998. 
He also conducted the orchestra during 
the 1 st and 2nd International CRR 
Yourh Festivals and the l st 
International Bosphorus Festival. Mr. 
Kerimov appears as a guest conductor 
with Çukurova, İzmir and İstanbul 
State Symphony Orchesrras and 



Presidential Symphony Orchestra. He 
conducred St .  Petersburg Phi lharmonic 
Orchestra in 1 996. 
Fahrettin Kerimov has recorded two 
CDs: Turkish Sceneries by Cemal Reş it  
Rey and Fahir  Atakoğlu Symphonic 
Concerr, both wi th  CRR Symphony 
Orchestra. 

GÖKÇEN KORAY 

• 1 965 yılında Sofya Devlet 
Konservatuarı'na giren Gökçen 
Koray müzik teorisi, kompozisyon, 
koro ve orkestra şefliği 
bölümlerinden 1 972'de Pekiyi 
dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Sofya 
Madrigal Korosu'nun şefliğine atandı 
ve bu toplulukla Bulgaristan ve 
Avrupa'da yüzden fazla konser verdi. 
1 974'de Bulgaristan Ulusal Koro 
Yarışması'nda birinci oldu. Kurduğu 
ve yetiştirdiği gençl ik ve çocuk 
korolarıyla ltalya, I rianda ve Rusya'da 
katı ldığı yarışmalarda altın madalya 
ald ı .  Batı ve Doğu Avrupa'da birçok 
kurs ve festivale katı ldı, ünlü şeflerle 
çalıştı. 1 977-78 sezonunda Istanbul 
Devlet Opera ve Balesi koro şefliğine 
atanan ve bu görevin i  halen sürdüren 
Gökçen Koray' ı n  repertuarında 
SO'den fazla opera, 25 kantat ve 
oratoryo, SOO'den çok A Capella eser 
bulunmaktadır. Ayrıca birçok koro 
eserinin de ilk seslendiri l iş ini 
gerçekleştirmiştir. Halen yönettiği 
TRT Istanbul Radyosu Gençlik 
Korosu'nu 1 985'de, Istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası Çocuk Korosu'nu 
da 1 992'de kurdu. 1 989'da, on Batı 
Avrupa ülkesinin temsilcilerinden 
oluşan Avrupa Karma Korosu'nu 
(Vox Europe) çalıştırarak Türkçe 
sözlü koro parçaları söyletti; 
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festivallerde konserler verdi, TV 
programları yaptı. 
Gökçen Koray 1 978'den beri MSÜ 
Devlet Konservatuarı'nda öğretim 
görevlisi olarak koro dersi 
vermektedir. Konservatuar korosuyla 
gerçekleştirdiği eserlerden bazıları 
Schütz'ün Magnifıcat, Mahler' in 2. ve 
3.  Senfoni leri, Boredin' in Poloveç 
Dansları, Gulda'nın Concertino for 
Players and Singers, Saygun'un Yunus 
Emre Oratoryosundan bölümler ve 
Eski Üslupta Kantat, Kodall ı 'n ın 
Cumhuriyet Kantatı'd ır. 

• Gökçen Koray entereel the Sofıa State 
Conservarory in 1 965 where she 
studied music theory, composirion, 
clıoral and orchesrral conducting and 
graduated with honors in 1 972 .  The 
same year she was appointed chorus 
misrress of the Sofıa Madrigal Chorus 
with which she gave more than 1 00 
concerrs i n  Bulgaria and European 
counrries. She won the First Prize at 
the Bulgarian National Chorus 
Competition in 1 974 .  She founded 
youth and chi ldren's choruses, and 
appeared with them in many 
i nternational competitions in  l taly, 
l reland and Russia winning gold 
medals. She has attendecl many courses, 
worked with wel l -known conducrors 
and panicipated in music festivals in 
both Western and Eastern Europe. She 
was appointecl chorus mistress at the 
İ stanbul State Opera anel Baller during 
the 1 977-78 season, a post she srill 
holds. Mrs. Koray has a w icle reperroire 
inc iueling more than 50 operas, 25  
cantaras and orarorios, and some 500 A 
Capella chorus pieces. She has also 
premiered many choral works. She 
founcled the TRT İstanbul Radio 
Youth Clıorus in 1 985 anel the i stanbul 
State Symphony Orchestra Chi lclren"s 
Chrous in  1 992, borh of which she st i l i  
cl i rects. In ı 989 she raught the Vox 
Europe, a mixed choir the members are 
clrawn from various European countries, 
ro s ing Turkish songs with Turkish 
lyrics. She has given concens in  
festivals and made TV programmes. 
Gökçen Koray has raughr clıorus at 
MSU Srate Conservarory si nce ı 978. 
U neler her cl i rection, the conservarory 
chorus has performeel Schütz's 
Magnifıcat, Mahler's Symphony No.2 .  

anel No. 3 ,  Polovetsian Dances by 
Borod in, Gu ıcla's Concertino for Players 
and Singers, excerpts from Yunus Emre 
Orarorio and Canram in Old Sryle by 
Sa ygun anel Kodallı 's Cantara for the 
Repubı ic. 

Saygun: Orkestra Sü iti 

Çağdaş Türk müziğinin en önemli 
bestecilerinden biri olan Ahmet 
Adnan Sa ygun, 7 Eylül 1 907' de 
lzmir'de doğdu. l ik müzik eğitimine 
Ittibatı ve Terakki Mektebi'nde 
okurken, müzik öğretmeni lsmail 
Zühtü Kuşçuoğlu'nun kurduğu 
koroda başladı; 1 3  yaşında 
Rossati 'den piyano dersleri aldı ve 
daha sonra da Macar Tevfik Bey'in 
öğrencisi oldu. Okulu bitirdikten 
sonra müziği meslek olarak seçmeye 
karar eren Saygun, Hüseyin Sadettin 
Bey'den iki ay armoni dersleri aldı ve 
bulabildiği Fransızca kitapların 
yardımıyla bilgisini arttırmaya ve 
kontrpuan öğrenmeye çalıştı. Bir süre 
lzmir'de müzik öğretmenliği yapan 
Adnan Saygun, devlet sınavını 
kazanarak 1 928'de Paris'e gitti. 
Vincent d'lndy'den kompozisyon, 
Eugene Borrel'den füg ve 
kompozisyon, Paul Le Flem'den 
kontrpuan, Mme. Eugene Borrel'den 
armoni ve kontrpuan, Amedee 
Gastoue'den Gregoryen müziği, 
Ecuard Souberbielle'den de org 
dersleri aldı. l ik eseri olarak kabul 
ettiği Divertimento (Op. l )  adlı 
orkestra parçasını 1 929-30 yılları 
arasında Paris'te öğrenciyken yazdı ve 
eser, 1 93 1  'de Sömürgeler Sergisi 
nedeniyle Paris'te açılan yarışmada 
ödül kazandı ve seslendirildi. 
1 93 1  'de yurda dönen Adnan Saygun 
Ankara Musiki Muall im Mektebi'ne 
kontrpuan öğretmeni olarak atandı; 
1 934'te, bir yıl süreyle Riyaset-i 
Cumhur Orkestrası yöneticil iği yaptı; 
1 936'da lstanbul'a yerleşerek 
Belediye Konservatuarı'nda 
öğretmenl iğe başladı ve konservatuar 
arşivindeki Karadeniz oyun havalarını 
notaya aktardı .  Aynı yıl Türkiye'ye 
gelen ünlü Macar besteci Bela Bartok 
ile Anadolu'yu dolaşarak halk 
ezgilerini derledi. 1 939'da tekrar 
Ankara'ya dönerek CHP müzik 
danışmanlığı ve Halkevleri müfettişliği 



yaptı, Ankara Halkevi'nde kurdugu 
koroyu çalıştırdı; "Ses ve Tel Birligi" 
adl ı  bir dernek kurarak konserler 
düzenledi. Yurdun çeşitli bölgelerini 
gezerek yerel müzikleri inceledi ve 
notaya geçirdi. Adnan Saygun, 25 
Mayıs 1 946 akşamı Ankara'da i lk kez 
seslendirilen Yunus Emre Oratoryosu 
ile yaratıcıligının olgunluk dönemine 
vardıgını kanıtlayarak ismini yurtiçinde 
ve dışında duyurdu. Aynı yıl Ankara 
Devlet Konservatuarı'na 
kompozisyon ve modal müzik 
ögretmeni olarak atandı; 1 947'de 
International Folk Music Council' in 
Yönetim Kurulu üyeligine seçildi. 
1 955'de Ankara'da kurulan Folklor 
Araştırmaları Kurumu kurucu üyeleri 
arasında yer aldı. 1 96 1 -66 yılları 
arasında Mi l l i  Egitim Bakanlıgı Talim 
ve Terbiye Kurulu üyeligi, 1 972-78 
arasında da TRT Yönetim Kurulu 
üyeligi yaptı. 1 972'de Ankara Devlet 
Konservatuarı'dan emekli oldu ve 
lstanbul'a yerleşti. Vefat ettigi 6 Ocak 
1 99 1  tarihine kadar da MSÜ Devlet 
Konservatuarı'nda etnomüzikoloji ve 
kompozisyon derslerini sürdürdü. 
Adnan Saygun'un Istanbul'da halk 
müzigiyle yogun olarak ilgilendigi 
1 939 yılında yazdıgı Op. l 4  Orkestra 
Süiti de önce iki bölüm olarak 
bestelenmiş, üçüncü bölüm Horon 
1 950'de esere eklenmiştir. Bu şekliyle 
i lk kez 1 4  Nisan 1 95 1  günü George 
Weldon yönetimindeki 
Cumhurbaşkanlıgı Filarmonik 
Orkestrası'nın seslendirdigi süit, şu 
bölümlerden oluşur: Batı Anadolu 
zeybekleri tarzındaki "Meşeli, daglar 
meşeli"; önce lnterlude (Ara müzigi) 
diye adlandırılan, sonra da bir 
dogaçlama (improvisation) olarak yer 
alan Halay; son olarak da Kuzeydogu 
Karadeniz kıyılarının canlı dansı 
Horon. 

--------------------------� 
Saygun: Yunus Emre'den Bölümler 

Yunus Emre Oratoryosu, Adnan 
Saygun'un geniş kitlelere ulaşmış, 
Avrupa ve Amerika'da çok kez 
seslendirilmiş eserlerinin başında yer 
alır. Onun 1 942-43 yıllarında yazdıgı 
Yunus Emre, i lk kez 25 Mayıs 1 946'da 
Ankara'da besteci yönetiminde 
Cumhurbaşkanlıgı Filarmoni 
Orkestrası ve Ankara Devlet 

1 9 1  
Konservatuarı i le Gazi Egitim 
Enstitüsü ögrencilerinin oluşturdugu 
büyük koro tarafından seslendirildi. 
Oratoryonun dört solisti ise soprano 
Muazzez Ünal, alto Necdet Demir, 
tenor Aydın Gün ve bas Hilmi 
Girginkoç idi . . .  Saygun'un kendi 
anlatımıyla, sanat yaşamının en büyük 
tecrübelerinden biri olan 
oratoryonun konusu olan Yunus 
Emre'ye çocuklugundan beri hayranlık 
duyan, onun divanını yanından 
ayırmayan ve en sonunda ona 
yaklaşabilmek için ruhunun gerektigi 
gibi hazır olduğunu hisseden besteci, 
bu divandaki şi irleri de kendi seçmiş 
ve 1 3  parçadan oluşan eserini 
yazmıştır. Kaynagı, "çile"yi anlatan 
dinsel şarkılara dayanan oratoryoda 
Saygun, Yunus Emre'nin Taptuk 
Emre'nin kapısında çektigi çilesini , 
onun "Visal"e ve "Huzur"a giden 
yoldaki ç ırpınışlarını sezmiş, 
başlangıçta hırçın ve başkaidırıcı olan 
bu ulu insanın durularak gerçege 
varmasını, sonunda bir ermiş olarak 
huzura kavuşmasını dile getirmiştir. 
Bu başarı l ı  eser 1 947 Martında, 
Eugene Borrel'in Fransızca çevirisiyle 
besteci yönetiminde Paris'te Saint
Eustache Korosu ve Lamoureux 
Orkestrası tarafından iki kez 
yorumlanmış; 25 Kasım 1 958'de New 
York'ta Birleşmiş Mi l letler töreni 
nedeniyle Leopold Stokowski 
yönetimindeki Symphony of the Air 
Orkestrası ve New York Üniversitesi 
müzik öğretmenleri korosunca 
seslendirilmiş; Prof. Hikmet Şimşek'in 
Macaristan ve Almanya'da plak 
kaydını gerçekleştirdiği eser 1 99 1  
yıl ının UNESCO tarafından "Yunus 
Emre ve Sevgi Yıl ı" olarak kabul 
edilmesi üzerine Avrupa'da 
müziksevedere tekrar sunulmuştur. 
Yunus Emre Oratoryosu üç ana 
bölümden oluşmaktadır  (bu konserde 
birinci ve yedinci parçalar dışında 1 1 
parça seslendirilecektir): 1. Bölümde 
( 1 -5. Parçalar) yaşamı seven, ölümü 
düşüne� ve yaşamın ötesi hakkında 
hiçbir şey bilemedigi için aglayan 
Yunus Em re görülür (No. l ,  2,3). 
Niçin agl ıyor? (No.4). Çünkü alın 
yazısını degiştirmek mümkün degi ldir 
ve ona boyun egmekten başka 
yapacak birşey yoktur (No.5). Beş 
parçadan oluşan l l .  Bölümde (No.6, 7, 

8, 9 ve 1 O. parçalar) insanın, kainatın 
ve onların alın yazılarının yaratıcısı 
olan Tanrı'ya Yunus Emre'nin baş 
kaldırışı görülür. Ancak yaşama bağlı 
olan gönlünü, Yunus Emre'nin asıl 
benligi sarsar: "N'oldun hey gönül, 
n'oldun ?  Senin işin yanmaktır. Ne 
yapıyorsun?". Ve bil inmeyen ellerden 
gelen bir ses gibi Yunus Emre'yi dost 
ü lkesine davet eder: "Gel gönül 
seninle Dost'a gidelim" . . .  Ama yol 
nerede? Tanrı'ya sıgınmaktan başka 
yol yoktur. 1 1 .  Parça ise resitatif 
şeklindedir ve Ara Bölüm olarak 
adlandırı lmıştır. Orkestra eşliğinde 
bas solo burada, Tanrı'nın aşkına 
ermiş, ama "Şevk"ten uzak bulunan 
Yunus Emre'yi duyurur. Yunus Emre 
aşkı bulmuş, ama sükuna henüz 
kavuşmamıştır. Iki parçadan oluşan l l l .  
Bölümde (No. l 2  ve 1 3), aşk içinde 
huzura kavuşmuş, Dost'a vasıl olmuş 
ve son nefesini vermeye hazırlanmış 
Yunus Emre'yi buluruz. 1 2. Parça 
Yunus Emre'nin değişik şiirlerinden 
mısralar ve kıtalar almak suretiyle 
meydana getiri lmiştir. Bu son 
bölümde, koroda önce baslar, "Aşkın 
aldı benden beni" sözleriyle eski 
ezgiyi söylemeye başlar; ona tenorlar, 
sonra soprano ve altolar da katıl ır. 
"Bana seni gerek seni" mısrasından 
sonra soprano aynı metni vokalizlerle 
söyler; onu yine alto, tenor ve bas 
soloları izler. Bir aramüziginden sonra 
"Efendim HO, Mevlam HO" sözlerini 
baslar duyurur; ve bunlar koro 
eşliğinde armonik üslupta birl ikte 
yinelenir. Yalnızca basların söylediği 
"Ben benliğimden geçtim"i sopranolar 
bir Füg biçiminde al ır; buna altolar 
karşı l ık verir. Sonra da tenorlar 
temayı, baslar da cevabı tekrarlayarak 
dört sesli koroya ulaşılır. Bölüm 
"Efendim HO, Mevl,m HO" sözleri ve 
orkestranın tremoloları i le fortissimo 
şekilde sona erer. "Sensin Kerim, 
Sensin Rahim" bölümü ise 
ortaoryonun sonu olan koraldir. 
Dört sesli koroda bu kısım ölçü 
değişiklikleriyle, alto ve basların ikiye 
ayrılmış şekilleri içinde nefıs bir koral 
üsluptadır. Eser derin anlamlı bir 
pianissimo ile sona erer. 
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GENÇ SOLiSTLER DiZiSi  Y O U N G  SOLOI STS S E R I E S  

Pl NAR ÇELi K, piyano piano 

Domenico Scarlatti ( 1 685 - 1 7  5 7) 

Sonat, Sol Minör Sonata in G M i nor ( K4 1 L.J90) 
Sonat, M i  M inör Sonara in  E M i nor ( K98 / L325)  

Alexander Seriahin ( 1 872- 1 9 1 5 )  

Sonat No. l ,  Fa Minör Op.6 Sonata No. ı i n  F M i nor, Op.6 
Allegro co11 fuoco 

Graz1e 

Pres to 

Fmıebre 

Frederic Chopin ( 1 8 1 0 - 1 849) 

Balad No.3, La Benıci Majör Op.47 Baliade No.3 in A Flar Major, Op.47 

ORiON AL TI LISI  

ORION SEXTET 

MELINA SEÇIKYAN, piyano piano - EREN ÇOŞKUNER, flüt flure 

PELIN ÇOTAL, obua oboe - HANDE SARJCJ, klarnet dariner 

CAVIT KARAKOÇ, fagot basoon - ESRA KÜMELER, korno horn 

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

Sonat Sonata Op.3 No.S 
Crave-A licialite 

Allegro 

Lcırgo 

Allegı·o 

Albert Roussel ( 1 869 - 1 937) 

Divertissement, Op.6 

Gordonjacob ( 1 895- 1 984) 

Altılı Sextet 
E legiacs Prelude: A nelan/e poco le11IO 

Scherzo: Allegro vi-vace 

Correge: A ne/an te pow le11to 

M inuet - Trio: A!legmto 

Rondo with Epi logue: A!legro tJit,ace 

PlNAR ÇELIK 

• 1 976'da Istanbul'da doğan Pınar 
Çelik, piyano eğitimine 1 99 J 'de 
istanbul Anadolu Güzel Sanatlar 
Lises i 'nde baş ladı ve 1 993'den 
itibaren de Prof. Emel Çelebioğlu ile 
sürdürdü. 1 994'de Prof. Meral 
Yapal ı 'n ın öğrencisi olarak i.ü. Devlet 
Konservatuarı'na girdi. 1 997'de i .ü.  
Öğrenci Orkestrası eşliğinde konser 
ve Avusturya Kültür Ofisi'nde resital 
verdi. Leontina Margulis, Prof. ir ina 
Zaritskaya ve Hüseyin Serınet' in 
kurslarına katı ld ı .  Lisans 2. Sın ıf  
öğrencisi olan Pınar Çel ik, eğitimin i  
Prof. Meral Yapal ı 'n ın s ınıfında 
sürdürmektedir. 

• Born i n  1 97 6  in İstanbul,  Pınar Çel ik  

srarted ro study r he piano ar Anarol ian 

Fine A rrs  Lycee i n  İstanbul i n  1 99 1  
and i n  1 993 she com i nued w i r h  Prof. 

Emel Çelebioğ l u .  I n  1 994, she entereel 

23.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 the İstanbul U nivers i ty  Srare 

Ararürk Culrural Cenrer, Concerr Hal l ,  5 . 30 pm. Conservarory and became a srudent of ______________________ _:_ ________ -i Prof. Meral Yapal ı .  She performed wirh  

the  İ stanbul U n i vers i ty  Srudenr 

Ürehescra ( 1 997) anel gave a reci ral at 

the A usr rian C u l r u ral Offıce. She 

parr ici patecl in t he cou rses of Leonr ina 

Marg u l is ,  Prof. l ri na Zaritskaya and 

H üseyi n  Sermer. She coıı r i n ues her 

studies w i r h  Prof. Meral Yapal ı  in 2nd 

c lass of t he same conservarory. 

ORION AL TILISI  

OR ION SEXTET 

• 1 976'da Istanbul'da doğan M ELINA 
SEÇIKYAN, piyano eğitimine 1 983'de 
l.ü. Devlet Konservatuarı'nda Prof. 
Meral  Yapalı i le  başladı. Prof. Emel 



Çelebioğlu ile armoni, Özen Veziroğlu 
ile deşifraj çalıştı. Leontina Margulis, 
Prof. lrina Zaritskaya ve Hüseyin 
Serınet' in Master sınıfiarına katı ldı . 
1 997'de l .ü.  Devlet Konservatuarı 
Öğrenci Orkestrası ile Beethoven'in 
Do Majör Piyano Konçertosu'nun 
birinci bölümünü seslendirdi. Halen 
aynı konservatuarda lisans 2. sın ıfta 
öğrenim görmekte ve 1 993' den beri 
piyano çalışmalarını Doç. Cana 
Gürmen ile sürdürmektedir . . .  
1 98 1 'de Burhaniye'de doğan EREN 
COŞKUNER, flüt eğitimine 1 992'de 
i.ü. Devlet Konservatuarı'nda Halit 
Turgay ile başladı. Flütçü Siophan 
Greally ve Sibel Kumru Pensel'in 
kurslarına katı ldı . Mart 1 997'de Rus 
Konsolosluğu'nda resital verdi; Aralık 
1 997'de de I.Ü. Devlet Konservatuarı 
Öğrenci Orkestrası i le Cimarosa'nın 
ik i  flüt iç in konçertosunu seslendirdi. 
Eğitimini halen aynı konservatuarda 
Lise 2. sınıfta Halit Turgay ile 
sürdürmektedir . . .  1 979'da Istanbul'da 
doğan PELIN ÇOTAL. piyano 
öğrenimine yedi yaşında piyanist 
Barbro Andersson i le lsveç'te başladı. 
1 992'de l.ü. Devlet Konservatuarı'na 
girerek Yaşar Acar ile obua, Lale 
Feridunoğlu ile piyano eğitimini 
sürdürdü. Çeşitli yerlerde oda müziği, 
orkestra ve solo konserler verdi. 
1 997 yazında Siophan Greally'nin oda 
müziği kursuna katı ldı . Yaşar Acar ile 
obua ve Halit Turgay ile oda müziği 
çalışmalarını aynı konservatuarın Lisans 
1 .  sın ıfında sürdüren Pel in Çotal, l .ü. 
Devlet Konservatuarı Senfoni 
Orkestrası'n ın da üyesidir . . .  1 978'de 
Ankara'da doğan HANDE SARICI, 
1 989'da l .ü. Devlet Konservatuarı'na 
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girerek, Gürhan Eteke ile klarnet, 
Birsen Ulucan ile piyano eğitimine 
başladı. Okul etkinl iklerine katı ldı ; 
orkestra, oda müziği ve solo konserler 
verdi. 1 993-94 eğitim yıl ında Mehmet 
Ermakastar'ın klarnet, 1 995-96 eğitim 
yılı ile 1 997 yazında Siophan Greally'nin 
oda müziği kurslarına katı ldı. Gürhan 
Eteke ile klarnet, Halit Tugay ile oda 
müziği çalışmalarını sürdüren Hande 
Sarıcı, l.ü. Devlet Konservatuarı 
Orkestrası üyesidir . . .  1 976'da 
Istanbul'da doğan CAVIT KARAKOÇ, 
fagot eğitimine 1 986'da MSÜ Devlet 
Konservatuarı'nda Doç. M. Ali 
Boğuç'un sınıfında başladı. 1 99 1 'den 
beri Istanbul Devlet Opera ve Balesi 
Orkestrası'nda çalan, Boğaziçi Nefesli 
Sazlar Beşiisi ve Camerata istanbul 
Nefesli Çalgılar Beşiisi i le birçok oda 
müziği konseri veren Cavit Karakoç, 
halen l .ü.  Devlet Konservatuarı'ndaki 
lisans eğitimini ve Istanbul Devlet 
Opera ve Balesi Orkestrası'ndaki 
görevin i  sürdürmektedir . . .  1 976'da 
Istanbul'da doğan ESRA KÜMELER, 
1 989'da l.ü. Devlet Konservatuarı'na 
girerek korno öğrenimine Andrew 
Hurrel ile başladı; daha sonra Ertuğrul 
Köse ve April Rondo ile çalıştı. l .ü. 
Devlet Konservatuarı Nefesl i  Sazlar 
Orkestrası, Istanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası ve lskoç Oda 
Orkestrası'nda çaldı. Eğitimini halen 
Ertuğrul Köse ile sürdüren Esra 
Kümeler, halen CRR Senfoni 
Orkestrası üyesidir. 

• Born i n  ı 976 in İstanbul, MELİNA 
SEÇi KYAN emereel the İstanbul 
Un iversity State Conservarory in 1 983 
as a studem of Prof. Meral Ya pal ı .  S he 

stud ied harmony w i th Prof. Emel 
Çelebioğlu and readi ng w i th Özen 
Veziroğlu .  She parric ipated in the 
Master dasses of Leomi na Margul is ,  
Prof. I r i  na Zaritskaya and H üsey in  
Sermer. In 1 997 she performed the 
fi rst mavement of Beethoven's Piano 
Concerto in C Major w i th  the I .  U .  
State Conservarory Student Orchestra. 
She is cominu ing her studies in  the 
2 nd class of the Conservarory, working 
wi th  Associate Prof. Cana Gürmen 
s ince 1 993 .  Born in  1 98 1  i n  
B urhaniye, E R E N  COŞKUNER 
starteel ro study the flure with Halit 
Turgay at the I .  U .  State Conservatory 
in ı 992 .  He parricipated in the 
courses of Flaurisr Siophan Greal ly  and 
S ibel Kumru Pensel .  He gave a reciral 
ar the Russian Cansulare in March 
1 997 and performed Cimarosa's 
Concerro for 2 Flures wirh the I .  U .  
Srare Conservarory Student ürehescra 
in December ı 997 . He conri nues ro 
study the flure at the Conservarory 
w i th Hal i t  Turgay. Born i n  1 979 i n  
İ stanbul ,  PELiN ÇOT AL began her 
piano studies at the age of seven w i r  h 
Barbra Andersson i n  Sweden. She 
e me red the I. U. S ra re Conservarory i n 
I 992, studying the oboe w i rh Yaşar 
Acar and piano w i rh Lale Feridunoğlu .  
She has given chamber mus ic  and 
orchesrral concerrs and reci rals. In 
1 997,  she parr ic ipated in the chamber 
music courses of Siophan Greally.  She 
conri nues her studies wirh  Yaşar Acar 
(oboe) and Hal ir Turgay (chamber 
m usic) at the Conservatory. She i s  alsa 
a member of the I. U. State 
Conservatory Student Orchestra . . .  
Born i n  1 97 8  i n  Ankara, HANDE 
SARI CI entereel the I .  U .  S ta te 
Conservarory i n  ı 989 and studying 
the dariner with Gürhan Ereke and 
piano w i th B i rsen Ulucan. She 
performed in  the conservarory 
act iv it ies and has given orchesrral and 
chamber music concerrs and recirals. 
She partic ipated in the dariner course 
of Mehmet Ermakasrar ( 1 993/94) and 
chamber music course of Siophan 
Greally ( 1 995/96, ı 997 ). She 
cominues her stud ies w i rh Gürhan 
Eteke (clariner) and Hal i r  Turgay 
(chamber music) and is a member of 
the I. U. S ta te Conservarory 
Orchestra . . .  Born in  ı 976 in İstanbul ,  



CA VİT KARAKOÇ s tarred ro srudy 
rhe bassoon in rhe classs of Associate 
Prof. Ali Boğuç ar rhe M i mar S inan 
University Srare Conservarory in  
1 986. He became a member of  rhe 
İ stanbul Srare Opera and Bal lee 
Orchestra in 1 99 1 .  He performed w i th  
rhe  Boğaziçi  Wind Quinred as  we l l  as 
rhe Camerara İstanbul Wind Quinrer. 
He cont inues his studies ar I .  U. Srare 
Conservarory . . .  Born in 1 976 i n  
İ stanbul ,  ESRA KÜMELER enrered 
rhe I .  U. Srare Conservarory in 1 989 
and srarred ro study rhe horn wi th  
Andrew Hurrel and subsequently 
working wirh Erruğrul Köse and Apri l  
Rondo. She has played w i rh rhe I .U .  
State Conservarory Wind  Orchestra, 
rhe İ stanbul Srare Symphony 
Orchesrra and rhe Scorrish Chamber 
Orchesrra. She conr inues her studies 
wirh Erruğrul Köse and plays i n  rhe 
CRR Symphony Orchesrra. 

Scarlatti: 2 Sonat 

Scarlatti'nin 600'ü geçen sayıdaki sonatı 
klavsen için yazılmış olmasına karşın 
çağdaşlarının aksine, piyano ile 
yorumlanmaları bu eserlerin değerini 
azaltmaz. Bu arada K. Czerny, E. Sauer, 
T. Tausig ve H. von Bülow gibi ünlü 
piyanistler bu sonatların türlü 
düzenlemelerini yapmış, bazen ana 
yapıyı bozabilen, armonik, tonalite ve 
parti değişiklikleri de uygulamışlardır. 
Ancak günümüzde Landowska gibi 
usta klavsencilerin, Horowitz gibi ünlü 
piyanistlerin başlattıkları aslına sadık 
yorumlarla D. Scarlatti tekrar hak 
ettiği yere ulaşmış, aşırıya kaçmayan 
dinamizm, aksan, cümle işaretlerine 
uyan seslendirilişlerle Barok anlayışın 
bu en güzel örnekleri yeniden 
canlandırılmıştır. Scarlatti'nin sonatları 
çeşitli sistemlerle numaralanmış 
(Aiessandro Longo=L, Ralph Kirk 
Patrick=K, Pestel l i=P), bazen de lirik, 
cantabile veya dans sti linde, ya da 
teknik problemierin çözümünü 
öngören tarzda olarak sınıflandırılmıştır. 
Scarlatti ltalyan klavye müziğini füg 
biçiminin sıkı kalıplarından kurtararak 
bir bakıma modern piyano stilinin 
temellerini de bu teknik çözümlerle 
kurmuştur. Bu türdeki eserlerini 
sonatlar, egzersizler (essercizi), ya da 
klavsen parçaları (Pieces pour le 
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Clavecin) olarak adlandıran Scarlatti, 
aynı zamanda bu çalgının teknik 
çözümünü arayan ilk virtüozu da 
olmuştur: Elierin geniş sıçrayışiada 
ayrılması, ya da çapraz biçimde çalarak 
etki yaratmasını da düşünerek 
klavyenin daha özgür olmasını 
sağlamıştır. Scarlatti'nin, Kirkpatrick 
düzenlemesine göre K4 ve Longo 
düzenine göre de L390 numaralarını 
taşıyan Sol Minör Sonatı 4/4'1ük ölçüde 
ve neşeli (AIIegro) tempodadır ve 
Barok çağın danslardan oluşan 
geleneksel süit yapısındaki Allemande 
dansının zarif ve güzel bir örneğidir . . .  
K98 ve L325 numaralarını taşıyan Mi 
Minör Sonat ise 3/8' 1 ik ölçüde, 
Allegrissimo (bazı düzenlemelerde de 
Presto -çok hızlı-) tempodadır; soru 
cevap biçiminde virtüoz tarzda 
gelişirken, Ispanya'dan yansımaları da 
duyuran halk ezgisi benzeri canlı bir 
temayı temel alır. (Süre 7') 

S kriabin: Sonat No. 1 

Moskova'da doğan ve yine bu kentte 
43 yaşında ölen Aleksander 
Nikolayeviç Skriabin önce askeri 
okulda okumuş, ancak erkenden 
müziğe yönelerek, Sergei T anayeften 
kompozisyon, Nikolay Zvereften 
piyano dersleri almış, sonra da 
Moskova Konservatuarı'nda Vasili 
Safanof i le piyano, Anton Arenski ile 
kompozisyon çal ışmış; Avrupa'da 
konser piyanisti olarak parlak, ancak 
sinirl i  ustalığı ile din leyenleri 
büyülemişti . . .  1 898'den sonra 
öğretmenliğe başlayan, ancak beş yıl 
sonra Batıya giderek yeni sanat 
akımların ı  araştıran Skriabin, 1 905'te 
Avrupa ve Amerika turnelerine 

başlamış, 1 9 1  O' da tekrar Moskova'ya 
dönmüş, şef Koussevitzki ve Bolşoy 
Orkestrası ile Volga üzerinde gemi 
turlarına katı lmış, 1 9 1 3  Londra ve 
Moskova resitalllerinden sonra 2 
Nisan 1 9 1 5'te kan zehirlenmesinden 
ölmüştür. Chopin ve Wagner'den 
etkilenen ve bu iki yönü birleştirip 
yoğunlaştırmayı deneyen -çoğunluğun 
beğendiği müziğe, Çaykovski'ye 
yabancı kalan "sanat sanat içindir" 
düsturunu kendine görev edinen, 
müziğe yeni bir içerik kazandırmak 
için mistisizme yönelen Skriabin, dört 
senfoni ve bazı orkestra eserleri 
dışında yaln ızca çalgısı için, piyano için 
bestelemiş, önceleri Chopin' in geç 
romantik stilinde, sonra da değişik 
karakterde 85 Prelüd ve 1 2  Piyano 
Sonatı yazmıştır. Op.6 numarasını 
taşıyan Piyano Sonatı No. l '  e 1 89 1  
yıl ında başlayan ve 1 892'de 
tamamlayan Skriabin, daha önce de 
1 886- 1 889 yılları arasında iki sonat 
daha bestelemiş, ancak bu, Sol diyez 
minör Fantezi Sonat ve Mi bemol 
minör Sonat'a Opus numarası 
vermemiştir; bu Mi Bemol Minör 
Sonat da ancak 1 940'da 
yayınlanmıştır. 
Skriabin'in "Cyclique" (tekrar, ya da 
dönemsel) formda yazdığı bu sonat 
başlangıçtaki üç bas nota, Fa-Sol-La 
bemol üzerine kuruludur. 1 .  Bölüm 
9/8' 1 ik ölçüde, neşeli ve ateşli (AIIegro 
con fuoco) tempoda ve sonat 
formundadır. Eser sanki bir protesto 
ile başlar: Birkaç saniye içinde piyanist 
fırtına gibi eser. Insanın içinde, sanki 
biri konuşuyor, fıkirlerle duygulada 
iletişim kuruyor gibidir. Girişteki 
tema, şiirsel havada ve akıcı (meno 
mosso) tempoda, Mi  bemol majör 
tonda bir ikinci temaya dönüşür. La 
bemol majör tondaki üçüncü temanın 
ise savaşçı bir karakteri vardır ve 
Brahms'ı anımsatan geniş yüzeyli akor 
pasajları ile, elleri klavyenin uçlarına 
sıçramaya zorlar. Gelişimden sonra 
gelen kısa Coda ise majör ile minör 
arasında -iyimserlikle kötümserlik 
arasında- gidip gelmektedir . . .  Sonatın 
2. Bölümünde tempo başlığı, Grave'yi 
işaret eden metronom sayısı 40 ile 
belirlenmiştir. 4/4'1ük ölçüde, Do 
minör tonda başlayan bölüm, herbiri 
1 6  ölçü süren dört uzun cümleyi 
zorlayıcı, düşündürücü akorlarla 



yansıtır. Skriabin'de ender görülen bu 
durumda, akorlar melodiyi 
destekiernekte kullanı lmamakta, 
sadece kendilerini ifade etmektedir. 
Besteci hakkında önemli bir kitap 
yazmış olan müzik yazarı E. Eaglefield 
Hull ( 1 876- 1 928), bu bölümü" Yalnız 
kalmış ruh . . .  bazı sakin, taze 
bahçelerde geziniyor" diye tanımlar. 
Bazı uzmanların da Ana Rusya'nın 
unison ezgisi olarak nitelendirdikleri 
bu akorlu tema, yavaşça canlanarak 
kendine bir yol açar, belirgin 1 6'1 ık 
notalar eşliğinde, hülyalı Do majörde 
sona erer . . .  3. Bölüm çok hızlı 
(Presto) tempoda, 1 2/8'1 ik ölçüde, 
karışık ve heyecanlı triyolelerle başlar 
ve sonatın başındaki Fa-Sol-La bemol 
seslerini yansıtırken, sol el de bu zorlu 
aksanlarla gelişen motifi duyuran sağ 
ele yardımcı olur. Daha sonra 
karışmış akorlarla, figürlemelerle 
beliren ikinci tema da, birinci 
bölümden kaynaklanır. Bunların 
birbiriyle çarpışmasını da ancak son 
bölüme geçiş önler . .  .4. Bölüm 4/4' 1ük 
ölçüde başlar. "Funebre" (Matem) 
başlığını taşıyan bu cenaze marşı, 
kalabalık bir tören için değil, sanki tek 
kişil ik özel bir kortej için düşünülmüş 
gibidir. Chopin'in cenaze marşından 
çok, ekzantirik Fransız piyanist ve 
besteci Charles- Valentin Alkan'ın 
( 1 8 1 3- 1 888) Op.35 Piyano Senfon isi'ni 
anımsatan bu marş "dolce" (tatlı) 
olarak işaretlenen dört pppp 
(pianissisimo) "çok-çok hafif' bölmeye 
ulaştığında, Skriabin'in notu dikkat 
çeker: "Quasi niente" (Hiçbirşey 
gibi) .. Melekleri anımsatan bu koral 
bizi ölümden öteye götürmüş gibidir; 
ancak iki ölçü süren ve birinci 
bölümün "meno mosso" temasından 
kaynaklanan tema, bir haykırış gibi 
müziği keser : "Neden böyle olmal ı !" 
şeklinde algılanan kesintiden sonra 
yine korale ve marşa dönülür. 
Baslarda ağırlaşan bölümde Fa minör 
tonda üç güçlü akor bu ağıta son 
verir. 
Skriabin bu sonatı 1 900 yıl ından önce 
halk huzurunda hiç çalmamış, sonra 
da çaldığı zaman yalnızca bir tek 
bölümünü seslendirmiştir. Yaşamının 
son yıllarında bu sonatı daha çok 
sevdiği belirtilen Skriabin'in, bu 
eserini bestelediği günlerde fazla 
çalışmaktan sağ el ini incittikten sonra 
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yazdıkları da  ilginçtir: "20 Yaş. El imin 
hastalığı giderek kötüleşiyor. Pek çok 
arzu edilen gayeye ulaşmaya engel: 
Zafer, şöhret. Doktorların değişiyle 
yeni lgiye uğramayan engel .  . .  
Şikayetler kadere, Tanrıya karşı, 1 .  
Sonatın kompozisyonu ise bir matem 
marşı ile birl ikte". (Süre 1 8') 

Chopin: Balad No. 3 

Eski ltalya ve Fransa'da dansa eşlik 
olmak üzere yazılan şarkı müziğine, 
"Dans edilen" anlamına Baliata adı 
verilmişti. Ingiltere'de de dans 
türündeki şarkılara Baliade denilmişti. 
Aslında şairlerin efsane tarzında 
yazdıkları şiirler olan bu tür, ilk kez 
Frederic Chopin tarafından 
enstrümental olarak kullanılmıştır. 
Schumann'ın anlattığına göre Chopin, 
arkadaşı Polonyalı şair Adam 
Mickiewicz'den esinlenerek dört balad 
bestelemiştir. Daha çocuk yaşta 
masallar, efsaneler anlatan, bunlara 
piyano ile doğaçlama eşlik eden 
Chopin, 1 84 1  yılında Op.47 Balad'ı 
tamamlamış ve Pauline de Noailles'e 
ithaf etmiştir. O yıllarda George Sand 
ile birl ikte yaşayan, Paris'te parlak 
konserler veren, Nohant'ta ünlü 
soprano Pauline Viardot ile müzik 
yapan Chopin, yine Mickiewicz' in su 
perilerini konu alan Undine adlı 
eserinden etkilenerek Op.47 Balad'ı 
bestelemiştir. 1 84 1  sonbaharında 
yayınlanan bu Balad diğerlerinden 
başka bir atmosfer yansıtır. Diğerleri 
arasında en iyimser havada olan bu 
Balad'da, piyano sanki şarkı söyler 
gibidir. Chopin'in şarkıya temel olan 
sekiz ölçülük ezgisi, piyanonun tüm 
registerlerinde, soprano, tenor, bas ve 
en sonda da yine soprano ses alanında 
duyurulurken fazla bir kontrast da 
yaratılmaz. Ancak ikinci temanın 
ortaya çıkmasıyla çok güçlü 
(fortissimo) bir bölme oluşur. Chopin 
hakkında kitap yazan Camille 
Bourniquel ise giriş Allegretto'sunda 
basların yarattığı lmpromptu benzeri 
havayı su perisinin hafif su akıntısının 
ortasında belirişine benzetir. (Süre 7') 

Coı·elli: Sonat 

Çağının !talyan müziğine olduğu gibi, 
Avrupa'daki diğer ülke müzikçi lerine 

eserleriyle yol gösteren ünlü !talyan 
keman ustası Arcangelo Corelli, 
özellikle üç türde seçkinleşmişti: Solo 
Sonat, Trio Sonat ve Concerto. Hem 
yaşarken, hem de öldükten sonra 
uzun süre bu etkiyi özellikle Roma 
kenti hissetmiş; kemancı, öğretmen 
ve çalgı toplulukların ın şefi olarak 
uzun süre bu kentte yaşayan Corell i ,  
herşeyden önce klasik çalgı müziğine 
saygın bir yer kazandıran ilk besteci 
olarak anılmıştı. Aslında yaşamı 
konusunda fazla şey bi l inmeyen, 
vatandaşlarınca "Virtuosissimo del 
violino e vero Orpheo de nostri 
tempi" (Kemanın en büyük virtüozu 
ve zamanımızın gerçek Orfeo'su) 
olarak adlandırılan Corel l i ,  Bologna 
ile Ravenna arasındaki küçük 
Fusignano kentinde doğmuş, babası 
onun doğumundan bir ay önce 
öldüğünden diğer üç kardeşiyle 
birl ikte annesi tarafından büyütülmüş, 
1 666'da Bologna'daki keman 
derslerinden sonra Roma'da 1 67 1 'de, 
ya da 1 675'de kemancı olarak 
orkestralarda görev almış, sonraki 
dört-beş yıl nerede olduğu tam tespit 
edilememiş; Fransa'ya gittiği ve 
Lully'nin kıskançlığına neden olduğu 
anlatılmıştır. 1 68 1 'de Roma'da i lk 
eserleri, Op. l iki keman ve bas-viol 
(ya da bas-lavta veya org) için üç sesli 
1 2  Sonat'ı yayınlanmış ve lsveç 
Kraliçesi Christina'ya ithaf ettiği bu 
Kil ise Sonatları'nı "çalışmaların ın i lk 
mevyası"  olarak tanımlamıştır. 
1 685'de yine 1 2  Sonat'ı -bu kez 
Sonata di Camera (Oda Sonatı) 
türünde- Op.2 olarak yayınlanmıştır. 
1 687'de Roma'da önemli bir mevki 
olan Kardinal Pamphil i 'nin müzik 
direktörlüğüne atanan Corelli, 
Kraliçe'nin Roma'daki Palazzo Riario 
adlı sarayında I SO çalgı cı ve 1 00 
şarkıcıdan oluşan toplulukları 
yöneterek büyük övgü kazanmış, 
1 689'da yine Kraliçe'nin sağlığına 
kavuşması onuruna büyük toplulukla, 
trompetli yeni Sinfonia'sını 
yönetmişti. Aynı yıl 20 Eylül günü, 
Op.3 1 2  Sonata da Chiesa'yı (Ki l ise 
Sonatı) onu davet eden Modena 
Dükü l l .  Francesco'ya ithaf etmiş, 
eser Roma'da yayınlanmıştı. 1 700 
yıl ından sonra bu kez konçerto 
türüne örnek olarak Concerto 
Grosso'larını besteleyecek olan 
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Coreil i 'nin eserleri pekçok besteci 1 902'de öğretmen olan Fransız yeğlemiştir. Senfoni ler, Divertimento 
tarafından örnek alınacak, tekrar besteci Albert Roussel, olgunluk ve Süit'ler; keman, viyola, viyolonsel, 
işlenecek, sonatlar konçerto formuna yıllarına kadar empresyonist akımın piyano, obua, fagot, korno, trombon 
uygulanacaktı . . .  Roma'da 8 Ocak etkisinde kalmış, ayrıca gemiyle Uzak gibi değişik çalgılar için orkestra 
1 7 1 3  günü -60 yaşında- dostu ve Doğu'ya yaptığı yolculuklardan da eşliğinde Süit'ler ve Konçerto'lar; 
hamisi Kardinal Ottobene'nin evinde esinlenmiştir. Onun 1 .  Dünya yaylı çalgılar için Kuartet; obua, 
ölen Coreili'ye bir-iki hafta önce Pfalz Savaşı'ndan sonra yeni bir stil klarnet, trombon ve fagot için oda 
Kontu tarafından soyluluk ünvanı oluşturmasından çok önce, - 1 9 1 4' e müzikleri; pekçok Şarkı, Kantat' lar ve 
veri lmişti. kadar öğretmenlik yaptığı Schola koro eserleriyle fi lm müzikleri, bando 
ltalyan keman ekolünün temelini de Cantorum'da iken- 1 906'da için parçalar yazmış, orkestra 
kuran, aşırı virtüozluktan kaçınan, bestelediği Op.6 Divertissement'ında uygulamaları yapmıştır. Pekçok eseri 
soylu bir tınıya ve dengeli bir tekniğe bu okulun da rolü vardır. Piyano, flüt, gibi, bu Altı l ı 'n ın da kaydı yapılmıştır. 
önem veren Corelli, melodik obua, klarnet, fagot ve korno için Akademik tarzı sevmemesine karşın, 
temaların tatl ı l ığını doygun ve renkli yazılan bu altılıda, ayrıca d' lndy'n in bu stilde eğitim aldığı iç in yine 
bir armoniyle, ya da zengin bir "Chansons et Danses" (Şarkılar ve geleneğe uygun yazdığın ı  belirten 
çoksesi i l ikle işleyerek derinl ik Danslar) adlı Divertissement' ının da Jacob, gerçek bir emekle, berrak, 
kazandırmış, müziği klasik bir etkisi sezilir; ancak Roussel'in kendine dosdoğru, ekonomik tarzda eserler 
bütün lüğe ulaştırmış ve geride 48 özgü gelişimi, giderek artan özgürlüğü bestelemiş, ayrıntılada uğraşmamıştır. 
Trio Sonat ve 1 2  Keman Sonatı de gözlenir: Kısa ve öz melodik Bir duygunun anlatımında müzikal 
(Op.5) ve 1 2  Concerto Grosso cümleler, canlı ritmler, daha büyük malzemenin işlenmesini öngörmüştür. 
(Op.6) bırakmıştır . . .  Onun Trio ölçüde disonanslar yer alır. Roussel'in Onun Piyano ve Üfleme Çalgılar 
Sonat'ları (Sonata a tre) Kil ise kendi kişil iğin i  bulma yolundaki i lk Beşiisi iç in 1 962'de yazdığı Altılı'sında 
(Chiesa), ya da Oda (Camera) olarak eserlerinden biri olan ve ilginç bir da bu özellikler izlenebilir. Flüt, obua, 
i ki türe ayrılır: 1 7. yüzyıl ortasından çalgı katıl ımıyla da zengin esinini klarnet, fagot, korno ve piyano için 
sonra ltalya'da moda olan "Sonata di yansıtan Op.6 Divertissement -ya da bestelenen eser beş bölümlüdür: 1 .  
Chiesa" i le "Sonata di Camera" ltalyanca adıyla Divertimento- ilk kez Çok ağırca (Andante poco lento) 
yapıları bakımından birbirine benzer Paris'te Salle des Agriculteurs'de tempoda hüzünlü giriş müziği 
ve genell ikle ağır-hızlı-ağır-hızlı (Tarımcılar Salonu) Societe Moderne (Eiegiacs Prelude); 2. Neşeli, tez canlı 
tempoda dört bölümden oluşur. des lnstruments a Vent (Üfleme (AIIegro vivace) tempoda bir Scherzo; 
Ancak Sarabande, Corrente, G iga, Çalgılar Çağdaş Derneği) üyeleri ve 3. Yine ağıra yakın (Andante poco 
Allemande gibi çağın popüler dansları piyanist E. Wagner tarafından 1 O lento) tempodaki Geçit Alayı 
-Kilise Sonatı'nın aksine- Oda Nisan 1 906'da seslendirilmiştir. (Cortege); 4. Neşelice (AIIegretto) 
Sonatı'nda yer alır. Onun, tümüyle (Süre 1 O') tempoda eski saray dansı Menüet ve 
Kil ise Sonatı türünde olan ve ikisi Trio'su; 5. Yine tez canlı (AIIegro 
dışında hepsi başka tonalitede yazılan 

]acob: Altıl ı  vivace) tempoda bir Rondo i le bitiş 
Op.3 Trio Sonafların ın beşincisi olan bölmesi Epilogue. (Süre 25') 
Re Minör Sonat'ta da aynı özellikler Londra'da doğan besteci, öğretmen 
görülür: Törensel girişli ikinci bölüm, ve yazar Gordon Jacob, Dulwich 
ağır ve olgun (Grave) tempodaki 1 .  Koleji'yle Kraliyet Müzik Kolej i'nde 
Bölümde bir melodi çizgisi - Stanford ve Howell'in öğrencisi 
homophon olarak- egemendir; yani olmuş, 1 926-66 arasında Kraliyet 
diğer parti ler eşl i kte, arka planda Müzik Koleji'nde teori ve 
kalır; sona doğru tempo biraz kompozisyon dersleri vermiş; 
hızlanarak (Andante) geçişi hazırlar . . .  Haleolm Arnold, lmogen Holst, 
2. Bölüm, neşeli (AIIegro) tempoda Anthony Hopkins ve El izabeth 
buna karşıt olarak çoksesl i l ik Maconchy gibi öğrenciler 
(poliphonie) gösterir ve partilere yetiştirmiştir. 1 935'de Müzik 
eşitlik sağlar . . .  3. Bölüm ağır (Largo) Doktoru olan ve çeşitli onur 
tempoda ve melodiktir . . .  4. Bölüm ünvaniarı verilen Jacob, özellikle 
ise ritmik canl ı l ığı neşeli (AIIegro) partisyonların uygulanması ve 
tempoda yansıtır. (Süre 1 O') düzenlenmesi konusunda çalışmalar 

yapmış, kitaplar yazmış; Penguin 

Roussel: Divertissement yayınevi editörü olarak cep 
partisyonları dizisini yönetmiştir. Tüm 

Yaşamına deniz subayı olarak atılan, bu çalışmaları arasında besteler 
sonra da d' lndy'den kompozisyon yapacak vakti de bulmuş, genellikle 
dersleri alarak müziğe yönelen ve orkestra ve oda müziği alanında eser 
Paris'te ünlü Schola Cantorum'a yazmış, çoğunlukla da üfleme çalgıları 
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GENÇ SOLiSTLER DiZiSi  YOLING SOLOI STS SERIES 

PELiN HALKAC I,  keman viol i n  

JU LIA KERI MOVA, piyano piano 

Ekrem Zeki Ün ( 1 9 1 0- 1  987) 

Solo Keman için Tema ve Çeş itlerneler Theme and Variacions for Sola Violin 

Cesar Franck ( 1 822- 1 890) 

Keman ve Piyano Sanatı, La Majör Sonata for Violin and Piano in A Major 
A 1/egretto ben moderato 

Allegro 

Ben moderato ( Redtativo-Fantasia) 

Allegretto f;oco moJSo 

DIANA P E  Ri HAN NA YI R, mezzosoprano 

ÖZLEM EBESEK SAYIN, piyano piano 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685 - 1 7 5 9) 

Ottone Operası'ndan Teofane'n i n  ( 1 .  Perde) Aryası ''Affanni del pensier"' 

Teofane"s Aria (Acc 1) from Onone Opera 

Georg Friedrich Haendel 
Rinaldo Operası'ndan Alınira'nın (2. Perde) Aryası ··Lascia chi"o piango"' 

Almira's Aria (Acc l l )  from Rinaldo Opera 

Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )  

Kantat ''Piango. gemo, sospiro" Camata (RV67 5)  

Ludwig van Beetho·ven ( 1 770- 1 827) 

·'Che fa. che fa il mio bene '' Op.82 No.3 

Edvard Grieg ( 1 84 3 - 1 907) 

"lrh liebe clich" Op.5  No.3 

Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr 1. Tchaikovsky ( 1 840- 1 893)  

Mignon'un Şarkısı, Op.6 No.6  "N11r u •er die Schns11cht kennt '' Li ed of Mignon, Op.6 No.6 

Fram Schubert ( 1 797- 1 828) 

"Der Neugierige'' Op.25  No.6 

Georges Bizet ( 1 838- 1 875) 

Carmen Operası'ndan "L 'amour esı un oiseau rebel" & "Pres des reınparts de Sevil/e" 
from Carmen Opera 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6 - 1 7 9 1 )  

La Clemenza d i  Tito Operasından "Non pir/ di fiori" from La Clemenza di  Tito Opera 

Pietro Mascagni ( 1 86 3- 1 945) 

Cavalleria Rusticana Operası'ndan Santuzza'nın Romansı "Voi lo sapete o mamma" 

Romance of Santuzza from Cavalleria Rusticana Opera 

PELIN HALKACI 

• 1 975'de Istanbul'da doğan Pel in 
Halkacı, kemana sekiz yaşında Doç. 
Nuri Iyicil i le başladı. 1 995'te MSÜ 
Devlet Konservatuarı 'nı  Pekiyi 
dereceyle bitirerek yüksek lisans 
programına kabul edildi. Prof. Jean 
Fournier'nin Salzburg Mozarteum 
Yaz Akademisi'nde ( 1 993) ve 
Istanbul'da ( 1 994) yaptığı Master 
sın ıfa katıldı .  Aynı yıl TRT 
Televizyonu'ndaki Genç Yetenekler 
programında yer aldı, 1 995'de 
23. Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali Genç Solistler Serisi'nde 
resiral verdi. 1 996'da Prof. Lukas 
David'in Master sınıfında eğitimini 
geliştirdi, yaz aylarında Akdeniz 
Gençler Orkestrası'nda staj yaptı ve 
toplulukla turnelere çıktı. 1 997'de 
CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde, 
CRR Konser Salonu 3. Gençlik 
Festivali açı l ış konserini 
gerçekleştirdi; TRT Istanbul 
Radyosu'ndaki Gecenin Içinden 
programına katıldı .  Aynı yıl, Claudio 
Abbado yönetimindeki Gustav 
Mahler Gençlik Orkestrası'na davet 
edildi. Pelin Halkacı CRR Senfoni ve 
Opera Orkestrası konzertmaysteri 
ve Borusan Oda Orkestrası üyesidir. 

• Born in  1 97 5 ,  Pelin Halkacı srarred 
ro study the viol in  at the age of eight 
with Associate Prof. N uri  iyiciL She 
graduated from the MSU Stare 
Conservatory wi th  an excellent degree 
i n  1 995 and starred working for a 
Masters degree. She parricipated i n  the 
Masters class of Prof. Jean Fournier i n  

--------------------------------1 Salzburg Mozarreum Summer 
24.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 

Ararürk Culrural Cenrer, Concerr Hall, 5 . 30 pm. 



Academy ( 1 993) and i n  İstanbul 
( 1 994). The same year she appeared i n  
TRT-TV programme r i t led The Young 
Talents. She performed in the 2 3rd 
International İstanbul Music Festival 
Young Soloisrs Series i n 1 995 .  I n 1 996 
she participared in  the Master class of 
Prof. Lukas David and cont inued her 
rraining at the ürehestre des Jeunes de 
la Mediterranee and roured wirh this 
orchesrra. In 1 997 , sh e performed i n  
rhe opening concert o f  the 3rd Yourh 
Festival wirh the CRR Symphony 
Orchesrra, organized by rhe CRR 
Concert Hall .  She was invired ro rhe 
Gusrav Malıler Yourh Orchesrra, 
conducred by Claudio Abbado and 
ap peared in the TR T İstanbul Radio 
programme Through the N ight. Pel i n  
Halkacı i s  the leader o f  the CRR 
Symphony ürehescra as well as a 
member of the Borusan Chamber 
Orchesrra. 

JULIA KERIMOVA 

• 1 965'de Kal in ingrad'da (Rusya) 
doğan Jul ia Kerimova, 1 984'de müzik 
lisesini bitirdi ve Rimski-Korsakof 
(St. Petersburg) Konservatuarı'nda 
Prof. Sokolof, Prof. Perelman ve Prof. 
Wakman i le çalıştı. 1 990'da Pekiyi 
dereceyle mezun olduktan sonra 
Prof. Fidler' in sınıfında lisansüstü 
eğitim gördü. 1 989-9 1 arasında 
Mari inski Opera ve Balesi'nde 
korepetitör olarak çalıştı. Rusya, 
Almanya ve Polonya'da konserler 
verdi. 1 99 1 'de Türkiye'ye yerleşen, 
lzmir, Ankara ve Istanbul'da 
resital ierinin yanısıra birçok sanatçıya 
eşlik eden Julia Kerimova, ayrıca l .ü. 
Konservatuarı'nda öğretim üyesidir. 

• Born in  1 965 in Kal in ingrad, 
Russia, Julia Kerimova graduared from 
rhe m usic lycee in  1 984 and cont inued 
her piano studies wirh Prof. Sokolov, 
Prof. Perelman and Prof. Wakman at 
R imsky-Korsakov Conservarory, Sr. 
Perersburg. Afrer graduaring wi th  an 
excellent degree she obtained her 
Masters degree in the class of Prof. 
Fidler. She worked as reperireur at 
Marii nsky Opera and Baller from 1 989 
ro 1 99 1 .  She has given many concercs 
i n  Russia, Germany and Poland. I n  
1 99 1  she sertled i n  Turkey and has 
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appeared i n  recirals in İzmi r, Ankara 
and İstanbul as well as accompanying 
many arrisrs. She reaches ar İstanbul 
University Srare Conservarory . 

DIANA PERlHAN NAYIR  

• 1 975'de Bremen, Almanya'da 
doğan Diana Perihan Nayır, 1 994'de 
Özel Yunus Emre Lisesi'ni bitirdikten 
sonra Marmara Üniversitesi Dil 
Eğitimi Bölümü Ingil izce Sın ıfı'ndan 
mezun oldu. Daha sonra girdiği MSÜ 
Devlet Konservatuarı 'ndaki şan 
eğitimini halen Devlet Sanatçısı Ayhan 
Baran'la, Opera Ana Sanat Dalı ve 
Sahne Sanatları bölümü Lisans 
2. s ınıfta sürdürmektedir. 

• Born in  1 97 5  in Bremen, Germany, 
Diana Perihan N ay ır entered the 
Mimar Sinan University Srare 
Conservarory, afrer complering her 
educarion ar Yunus Emre Lycee ( 1 994) 
and Marmara University Language 
Educarion Department. She conrinues 
her studies wirh the Srare Arrisr Ayhan 
Baran ar the Opera and Drama 
Department of the conservarory. 

ÖZLEM EBESEK-SA Y lN 

• 1 979'da I.B. Konservatuarı'nda 
Meral Yapalı'nın sınıfında piyano 
eğitimine başlayan Özlem Ebesek
Sayın, 1 987'de Özel Işık Lisesi'nden, 
1 989'da da M.Ü. Atatürk Eğitim 
Fakültesi Sınıf Öğretmenl iği 
bölümünden mezun oldu. 1 992'de 
l.ü. Devlet Konservatuarı Piyano 
Lisans devresini ,  1 996'da da Yüksek 
Lisans devresin i  Pekiyi dereceyle 
bitirdi. Yurtiçinde birçok konserin 
yanısıra 22. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali ( 1 994) Genç Solistler 
Dizisi'nde resital verdi. 1 996'da 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile 
Grieg'in Piyano Konçertosu'nu 
seslendirdi. 1 987' den beri Vitali ve 
Leontina Margulis i le çalışan Ebesek
Sayın l .ü. Devlet Konservatuarı'nda 
ldil Biret, Vorskersenki, Hüseyin 
Sermet ve lrina Zaritskaya i le 
Salzburg Mozarteum Akademisi'nde 
A. Golovin, S. P. Caroli ve 
K.H.Kammerling'in Master kurslarına 
katı ldı. 1 994'de Fransa'nın Gueret 
kentinde Gülsin Onay ile çalıştı ve 
Gueret Yaz Festivali'ne davet edildi. 
Televizyon ve radyo programiarına da 
katı lan Özlem Ebesek-Sayın, 
çalışmalarını halen Prof. Meral Yapalı 
ile sürdürmesinin yanısıra l.ü. Devlet 
Konservatuarı'nda Öğretim 
Görevlisi' d ir. 

• Özlem Ebesek-Sayın  srarred ro study 
rhe piano in rhe class of Meral Yapalı ar 
the Istanbul Municipaliry Conservarory 
in 1 979. She graduated from Işık High 
School in 1 987 and from Marmara 
University, Ararürk Educarion Faculry 
and in 1 989. She complered her piano 
studies ar İ stanbul University Srare 
Conservarory in 1992 and obtained her 
Master degree in 1 996. She has given 
many concerrs in Turkey and 
performed ar rhe 22nd lnrernarional 
İstanbul Music Fesrival's Young 
Soloisrs Series in ı 994. She appeared 
wirh İstanbul Srare Symphony 
Ürehescra in ı 996, performing Grieg's 
Piano Concerro. Working wirh Viraly 
and Leontina Margulis si nce 1 987, she 
has parr icipared in rhe Master courses 
of İd il Birer, Vorskersenki ,  Hüseyin 
Sermer and I rina Zarirskaya ar rhe I. U. 
Srare Conservarory as well as of A. 



Golovin,  S. P. Caroli and 
K.H .Kammerl ing's Master cOLırses ar 
the Mozarreum Summer Academy, 
Salzburg. In 1 994 she worked wirh 
pianisr Güls in Onay in Gueret, France, 
and was invited ro the Gueret Summer 
Festival . She has also made rad io and 
TV programmes. Mrs. Ebesek-Sayın 
conrinues her srudies wirh Prof. Meral 
Yapalı  and she is on rhe reaching sruff 
of 1. U. S ra re Conservarory. 

Üıı: Te ma ve Çeşitlerneler 

lstiklal Marşımızın bestecisi Osman 
Zeki Üngör'ün ( 1 880- 1 958) oğlu olan 
Ekrem Zeki Ün, müzik öğrenimini 1 4-
20 yaşları arasında kaldığı Paris'te 
Ecole Normale de Musique'de yaptı ; 
Thibaut'dan keman dersleri aldı, 
armoni çalıştı. Ilk eserlerini Paris'te 
besteleyen Ün 1 930'da, Ankara'daki 
Musiki Muallim Mektebi'ne öğretmen 
olarak atandı. Bu arada piyano 
eşliğinde halk şarkıları besteledi, 
Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda 
keman çaldı. 1 934'den sonra 
lstanbul'a yerleşen, Eğitim 
Enstitüsü'nde ders veren Ün, 1 938'de 
piyanist Verda Ün ile evlendi. I ki 
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piyano konçertosu ( 1 955, 1 976), 
keman konçertosu ( 1 96 1  ) ,  flüt ve 
yaylıçalgılar için Beyaz Geceler ( 1 975) 
gibi eserlerden başka pekçok oda 
müziği, şarkılar, koro eserleri, piyano, 
keman, gitar parçaları da 
bestelemiştir. Ekrem Zeki Ün her 
yeni eserinde yeni renkler arama 
çabası içinde, modal tarzda 
bestelemiş ve dört yaşında 
babasından öğrenmeye başladığı 
kemana özel bir önem vermiştir. Solo 
keman için ilk bestelere 1 934'te 
Tartini'den düzenlediği Fuga i le 
başlayan Ün, bu türdeki ikinci eseri 
Tema ve Çeşitlemeler'i 1 970'de 
yazmıştır. (Süre 1 O') 

Franck: Sonat 

Lütfen Ju l ian Rachlin Keman Resitali, 
Sayfa No.93'e bakınız. 

Haendel: Affanni  del pensier 

Haendel bu ün lü  antik aryanın yer 
aldığı, üç saat kadar süren Ottone-Re 
di Germania (Almanya Kralı -
Ottone) operasını 1 O Ağustos 
1 722'te tamamlamış ve eser bazı ün lü 
şarkıcıların problemleri yüzünden 
Londra'da Haymarket'teki King's 
Theatre'da ancak 1 2  Ocak 1 723'te 
sahnelenebilmişti. Haendel' in 
ltalya'dan çağırdığı bu opera yıldızları 
aynadıkları rollerde kendilerini 
gösterememekten yakınıyor, kendi 
karakter ve seslerine uygun parti ler 
istiyorlardı. Haendel 1 720'den beri 
Londra'daki !talyan operası yıld ızları 
arasından bazılarını kendi 
operalarının sahnelendiği Royal 
Academy of Music için angaje etmiş, 
Ottone'deki Teofane rolü için 
ltalya'nın en son keşfı soprano 
Francesca Cuzzoni'yi seçmişti. Ancak 
çok çirkin bir kadın olan Cuzzoni, 
Haendel i le tartışıp "falsa imagine 
"(sahte resim) adlı aryayı söylemek 
istemediğini bel irtince besteci kızmış, 
siz şeytansınız, ben de şeytanların 
şefıyim diyerek kadın ı  tombul 
belinden yakalamış, eğer bir daha 
iti raz ederse pencereden atacağına 
yemin etmişti. Sonunda Haendel 
haklı çıkmış, arya o mevsimin en 
sevilen şarkısı, opera ise 34 temsil le -
Rinaldo'nun 54 sayısına ulaşması 

dışında- bestecin in  yaşadığı yı l larda 
en çok oynanan eserlerinin ikincisi 
olmuş, biletleri karaborsaya düşmüş, 
kazançtan pay alan Haendel Brook 
Street'e taşınabilmişti. Müzik tarih ine 
bu olaylarla geçen operada ayrıca ik i  
Castrato (Kontrtenor) şarkıcı da yer 
alıyordu. Ottone operasın ın 
l ibrettosunu Nicolo Haym, Stefano 
Pallavicino'nun Lotti 'n in Teofane adl ı  
eserinden, Saksonya Prensi i le 
Avusturyalı Prensesin düğünü için 
ısmarlama yazdığı ve 1 7 1 9'da 
sahnelenen operasından uygulamıştı. 
Gerçek bir olaya dayanan öyküde 
Alman Kralı l l .  Otto ile Bizans 
Prensesi Theophane'nin 972'de 
Roma'da yapılan düğünü konu 
al ınmış. ayrıca 950 yılında Bizans'ta 
tahtına çıkan l l .  Basileios ise -operada 
Pallavicino'nun buluşu ile- korsan 
olarak gösterilerek konuya heyecan 
katı lmak isteni lmişti. Haym' ın 
l ibrettosuna göre konu kısaca şöyle: 
lmparator Büyük Otto'nun oğlu 
Ottone ltalya'ya gönderilmiş, hem 
Yunanlı ları, hem de kıyıya sürekli 
hücum eden Sarazenleri 
(Müslümanları) yenmiş ve barış 
yapmıştır; Doğu Imparatoru 
Romano'nun kızı T eofane'yi eş olarak 
alacaktır. Teofane'n in kardeşi Basilio, 
Tiran Nikeforo tarafından 
Konstantinopolis'ten sürgün 
edilmiştir; ancak korsan kı l ığıyla 
tekrar dönmenin çarelerini 
aramaktadır. Teofane ise Roma'da, 
el inde Ottone'nin madalyandaki 
resmi, onun gelmesini beklemektedir. 
ltalya Kralı olmak isteyen 
Berengario'nun oğlu Adalberto, 
kendin i  kıza Ottone olarak tanıtarak 
onu kandırmak ister; ün lü  "sahte 
resim" aryasından sonra 1 .  Perdenin 
sonuna doğru Teofane kanmak üzere 
iken ltalya'ya Ottone gelmiş, 
Adalberto'yu tehdit etmiştir. T eofane 
aldatı ldığını anlayınca ızd ırabını ün lü 
"Affanni del  pensier"(Düşüncelerimin 
azabı) aryası i le anlatır: 
"Düşüncelerimin azabı hiç olmazsa 
bana b ir an huzur bıraksın;  sonra yine 
gelebi l ir. Ah. yalvaran yüreğimde hala 
sizin tekrar huzurumu bozacağınızı 
hissediyorum." . . .  Ağır tempodaki bu 
hüzünlü, minör tondaki arya, i nen 
kromatik tarzdaki gerimli müziği i le 
etkil i  bir hava yaratır. (Süre 7') 



Haendel: Lascia chi'o piango 

Haendel'in altıncı operası Rinaldo, 
Giacomo Rossi 'nin l ibrettosu üzerine 
yazı lmış ve i lk kez Londra'da Queen's 
Theatre'da 24 Şubat 1 7 1  l 'de 
sahnelenmiştir. Haendel' in i lk Londra 
ziyareti s ı rasında, iki hafta içinde 
tümünü yazdığı üç perdelik Rinaldo 
operasının konusu, Tasso'nun 
1 562'de yazdığı ünlü Gerusalemme 
Liberata (Kurtarı lmış Kudüs) 
episodundan al ınmıştır. Haçlı seferleri 
sırasında geçen olaylarda genç şövalye 
Rinaldo kutsal ü lkeye 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 sihirl i bahçesine 
kaçırır. Almira'nın, operanın ikinci 
perdesinde acısını di le getirdiği 
"Lascia chi'o piango" adlı arya, eserin 
en ünlü bölümüdür ve Barbara 
Streisand'dan Jose Carreras'a kadar 
ünlü şarkıcılar, hatta Viyana Çocuk 
Korosu tarafından bi le plağa 
doldurulmuştur . . .  Opera i lk kez 
oynandığı zaman Londra'da çok 
büyük ilgi görmüş, 1 S gece dolu gişe 
sahnelenmiş, büyülü bahçeyi 
canlandırmak için gerçek kuşlar 
kullanı lmıştı . . .  

Vivaldi: Piango, gemo, sospiro 

Enstrümantal müziğin, konçertonun 
büyük ustası Venedikli kızı l Papaz 
Antonio Vivaldi  görevi gereği dini 
müzik ve vokal eserler de yazmış; 
yedi Mes, 30 Psalm (Salmo), 22 
Motet, üç Oratoryo ve 4 1  tane de 
sürekli bas eşiikti solo Kantat, 45 
Opera, çoğu kaybolmuş sekiz 
Serenad bestelemiştir. ltalya dışında 
az tanınan bu vokal eserlerden Kantat 
ve Serenadlar genell ikle Alessandro 
Scarlatti'nin Napaliten stilinde 
yazı lmıştır: Bu solo kantatlar iki, ya da 
daha çok Da Capo Arya ("tema
zengin armoni l i  sakin bölme- temanın 
süslemeli tekrarı" biçiminde üç 
bölmeli Büyük Arya) i le ve değişken 
resitatiflerle işlenmiş; ya soprano, ya 
da alto (mezzosoprano) için sürekli 
bas (basso continuo) eşl ikle 
bestelenmiştir. Ryom dizisine göre R 
675 numarasını taşıyan "Piango, 
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gemo, sospiro" (Ağlıyorum, 
in l iyorum, iç çekiyorum) adlı solo 
kantat da mezzosoprano için yazılmış, 
o zamanın modasına göre sürekli bas 
eşliği ön görülmüştür. Bach'ın kil ise 
kantatlarına hiç benzemeyen, küçük 
çaptaki ltalyan Kantatları stilindeki 
Vivaldi kantatları Torino'da bulunan 
eserler arasında yer al ır. Çoğunlukla 
metnini  de Vivaldi 'nin yazdığı bu 
kantatlarda tenor ve bas parti lerin in 
olmayışına, o çağlarda erkek 
şarkıcıların görevlendirilmesin in 
soyluluk sayılması ve kantatların 
çoğunlukla Castrato (Kast;-at) 
şarkıcılar için bestelenmesi sebep 
gösteri l ir. 

Beethoven: Che fa, che fa il m io  bene 

Beethoven'in 1 790 yıllarında henüz 
Salieri'den ders alırken piyano 
eşliğinde yazdığı beş şarkı, (dört 
Arietta ve bir Düet) Op.82 olarak 
kayda geçmiştir. Bunlardan i lki 
dışında, diğerleri Pietro 
Metastasio'nun ltalyanca metni 
üzerine bestelenmiştir. El yazması 
notaları ise Beethoven'in ölümünden 
sonra bulunmuş ve 1 827 Kasımında 
bir müzayede sonucu Artaria yayınevi 
tarafından- bir beşli taslağı ile birl ikte
altı florine satın alınmıştır. Ancak 
daha önce I S l i 'de Breitkopf- Hartel 
yayınevi tarafından ltalyanca ve 
Almanca sözlerle de yayınlanan 
Arietta'lar Kontes Kinsky'ye ithaf 
edilmişti. Bu dizinin üçüncü ve 
dördüncü Arietta' ları da, L'Amante 
impatiente (sabırsız Aşık) başlığını 
taşır, ikisi de 6/B'I ik ölçüde ve aynı 
cümleyle, Che fa il mio bene 
sözleriyle başlar. Almanca "Liebes 
ungedult" (Aşk sabırsızlığı) adı verilen 
bu şarkılardan dördüncüsü, ağır 
tempoda ve duygulu (Andante con 
espressione) başlıklı ve Arietta assai 
seriasa (çok ciddi Arietta) olmasına 
karşın, bu programda yer alan 3. Şarkı 
Arietta buffa (komik Arietta) türünde 
ve neşeli (AIIegro) tempodadır. 

Grieg: lch l iebe dich 

Bestelerinde ülkesinin halk müziğini 
ve onun kendine özgü armonik 
yapısını ustaca kul lanarak Norveç 
müziğinin dünya çapında tanınmasını 

sağlayan Edward Grieg'in ünlü Peer 
Gynt Süiti, Piyano Konçertosu ve 
Norveç Dansları yanında oda müziği 
eserleri ve 1 40 şarkısı da vardır . . .  
Grieg 1 900 yıl ında Amerikalı 
biyografısti Henry Finck'e yazdığı 
mektupta şöyle diyordu: "Neden 
şarkıtarım benim verimimde çok 
önemli rol oynamıştır? . . .  Bunu sebebi 
aşktır: Harikulade sesi ve olağanüstü 
bir yorumu olan bir kızı sevdim. Bu 
kız benim hayat boyu eşim ve 
arkadaşım oldu . . .  O, bugün de benim 
şarkı tarımın en özgün 
yorumcusudur." Gerçekten de 1 864 
yıl ı Grieg'in yaşamında bir dönüm 
noktası olmuştu: Orta sınıf 
Norveçli ler arasında moda olan 
Danimarka di l in i  konuşan, kültürüne 
özenen bir topluluk arasında yaşayan. 
Hans Christian Andersen gibi 
yazarlarta arkadaşlık eden, besteci 
Niels Gade'den öğüt alan Grieg, o 
günlerde kuzini Nina Hagerup ile 
tanışmış. 1 864 Temmuzunda onunla 
nişanlanmıştı. O yıl piyano için Poetik 
Ses Resimleri'ni (Op.3) ve Op.S 
Hjertets Melodier (Kalbin Melodileri) 
adlı dört şarkıyı besteledi .  
Danimarkatı yazar, masalları i le ünlü 
H. C. Andersen'in sözleri üzerine 
yazdığı ve o yıl Kopenhag'ta basılan 
şarkılardan üçüncüsü Jeg elsker dig 
(Seni seviyorum) başlığını taşıyordu 
ve tabii Nina Hagerup'a sesleniyordu. 
Almanca "lch Liebe dich" adıyla ün 
kazanan şarkı, hakkıyla Grieg'in en 
sevilen şarkısı olmuştur. Grieg 
sonradan 1 88S'te, bu şarkının etki l i  
bir piyano düzenlemesini yapmış ve 
Op.4 1 No:3 olarak da yayınlamıştır. 
"Sen benim düşüncem, sen benim 
varlığım ve geleceğim! Sen, benim 
kalbimin i lk mutluluğu" diye başlayan 



şarkı, "Seni seviyorum, dünyadaki her 
şeyden çok, seni zaman içinde ve 
sonsuzlukta seviyorum" sözleriyle 
devam eder. 

Çaykovski: Lied der M ignon 

Ünlü Alman yazar Johann Wolfgang 
Göthe'nin ( 1 749- 1 832) 1 796'da 
tamamladığı "Wilhelm Meister'in 
Çıraklık Yıl ları" adlı eserinden iki tane 
Mignon'un Liedi ün kazanmış ve her 
biri pekçok besteci tarafından 
müziklendirilmiştir. Çaykovski'nin 
"Romeo ve Jülyet"in i lk 
versiyonundan sonra, 1 869' da Op.6 
dizis inin altıncı şarkısı olarak Almanca 
orjinal sözler üzerine yazdığı "Nur 
wer die Sehnsucht kennt" diye 
başlayan şarkının sözlerini ,  Beethoven 
1 808' de, Schubert 1 826' da, 
Schumann 1 84 1  'de, Hugo Wolf 
1 888'de, C.F. Zelter I S l i 'de 
bestelemişti . . . . 80 kadar şarkı yazan 
Çaykovski'nin Finlandiya' da geçirdiği 
yaz tati l inde tanıştığı Belçikalı rrıezzo 
soprano Desire Artot ile arkadaşiiğı 
ve samimiyeti gittikçe ilerlemiş, 
besteci babasına yazdığı mektupta 
onunla evlenmek istediğin i  bel i rtmişti. 
Ancak D. Artot 1 869 başında aniden 
Çaykovski'ye haber vermeden bir 
lspanyol bariton ile evlendi. 
Çaykovski, onun ilhamıyla yazdığı 
Romeo-Jülyet Fantezi Uvertürü'nden 
sonra, 1 869 sonbaharında bestelediği 
bu hüzünlü Mignon'un Liedi 'nin sözler 
ile, "Yalnızca özlemi tanıyanlar bi l ir 
neler çektiğimi! Yalnız ve tecrit 
edilmişim tüm mutluluklardan; 
Gökkubbeye, o yöne bakıyorum. Ah! 
beni seven ve tanıyan uzaklarda . . .  " 
mısraları ile belki de bu geçmişi 
anımsıyordu. Çaykovski felaketle 
sonuçlanan 1 877'deki evliliğinden 
sonra artık hiçbir kadınla gönül 
i l işkisine girmeyecekti ve bu şarkı da 
"None but the Lonely Heart" başlıklı 
Ingilizce versiyonuyla onun en 
popüler kısa parçalarından biri 
olacaktı. 

�------------------------� 
Sc/mbeı-t: Der Neugierige 

600'den fazla Lied yazan Avusturyalı 
besteci Franz Schubert, bunlarda her 
türlü formu denemiş, geliştirmiş ve 
zirvesine ulaştırmıştır. Lied sanatın ın 
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en büyük ustası sayı lan Schubert, 
müzikli arkadaş toplantılarında, kendi 
eserlerini yorumladığı 
Schubertiade'lerde bunları başarıyla 
din letmesine karşın hiç de kolay 
yayın layamamış, dolayısıyla hiç para 
kazananmamıştı. 1 4  yaşında yazmaya 
başlamasına, 1 7  yaşında Gretchen am 
Spinnrade (Gretchen çıkrık başında) 
i le ilk şaheserini yaratmış olmasına ve 
liedler birbiri arkasına yaratı lmasına 
karşın, kimse bunları yayınlamaya 
yanaşmıyoru. Arkadaşların ın çabaları, 
bunları kendilerinin bastırmaya 
uğraşmaları da sonuçsuz kalmıştı. Bu 
arada liedlerin değerini sezen -
kendisi de tanınmış bir besteci olan
yayıncı Diabel l i ,  Schubert'e 800 
gulden vererek onun Op. l 'den 
Op. l 2'ye kadar tüm liedlerini 
yayınlama hakkını  almış ve bunların 
yalnızca birinden, Der Wanderer'den 
2700 guldenl ik bir servet 
kazanmıştı . . .  
Schubert, Die Schöne Müllerin (Güzel 
değirmenci kız) l ied dizisini Alman 
şair Wilhelm Müller'in ( 1 794- 1 827) 
"Av kornocusu bir gezginin 
terekesinden şi irler" adl ı  25 şi ir l ik 
dizisinden seçtiği yirmisi üzerine 
bestelemiştir. Schubert 1 823'te bir 
tanıdığın ı  ziyaret ettiği zaman bu 
şi irleri masa üzerinde bulmuş, cebine 
sokmuş, birkaç gün sonra arkadaşı 
kitabını almaya geldiğinde bestelenmiş 
liedlerle karşılaşmıştı. Tüm 1 823 
yazında, hatta hastanede yattığı 
sürede de bunlarla meşgul olan 
Schubert, Ekim ayında diziyi 
tamamlamıştı. Aslında ş i irler, b ir  
değirmenci çırağının yaşamını bir 
öykü gibi anlatıyordu: Çırağın 
gezginler gibi dolaşmasını, bir 
değirmene gelerek iş bulmasını, 
deği rmencinin güzel kızına aşık  
olmasını ,  çiçeklerle ve yıld ızlada 
konuşmasını , önce aşkına karşı l ık 
alamamasın ı ,  merakını ,  sabırsızlığını, 
aşkına karşı l ık bulmasını , oraya gelen 
genç bir avcıyı kıskanmasını, aşıkların 
ölümünü ve en sonda da derenin di le 
getirdiği mezar şarkısı n inniyi 
canlandı rıyordu . . .  Bu liedlerin 
altıncısı Der Neugierige (Meraklı) 
adını taşır: " Hiçbir çiçeğe, hiçbir 
yıld ıza birşey sormuyorum, onların 
hiç biri benim çok öğrenmek 
istediğim şeyi söyleyemezler" diye 

başlayan lied, gencin "Söyle, derecik o 
beni seviyor mu?" diye sormasıyla 
sona erer. 

Bizet: Carmen'den Habarena 
ve Seguidi l la 

Bizet'in ölümünden kısa bir süre 
önce, 3 Mart 1 87S'te Paris Opera 
Comique'te ilk sahnelenişinde başarı 
kazanamayan üç perdelik Carmen 
Operası, Prosper Merimee'nin aynı 
adlı romanından, Henri Meilhac ve 
Ludovic Halevy'nin hazırladığı l ibretto 
üzerine bestelenmiştir. George Bizet, 
bu operasında 1 820'1erde Ispanya' nın 
Sevil kentinde tütün fabrikasında 
çalışan çingene kızı Carmen'i renkli 
bir müzikle canlandırır. 1. Perdede 
Carmen, fabrikanın öğle paydosunda 
tüm güzelliği ve şuhluğu i le erkeklerin 
ilgisini çeker ve etkisini ünlü 
Habarena dansı i le pekiştirirken 
şarkısını da söyler: "L'Amour est un 
oiseau rebelle" (Aşk asi bir kuştur) . . .  
Bu arada Carmen başka bir işçi kız i le 
kavga ederek onu yaralayınca Çavuş 
Don Jose onu tutuklar; aldığı emir 
uyarınca hapisaneye götürecektir . . .  
Carmen ise Don Jose'ye onu 
beğendiğin i  söyleyerek kaçmasına izin 
vermesini ister ve Sequidi l la adl ı  dans 
stilindeki şarkısını söyler: "Pres des 
rempoarts de Seville" (Sevil surları 
yakınında), gece vakti, arkadaşının 
meyhanesinde manzanil la şarabı 
içerek onu bekleyecektir. 

Mozaı-t: Titus'tan arya 

1 79 1  'de, yaşamının son yı l ında Mozart 
"Sihi rl i  Flüt" operasın ı  bitirmeye 
uğraşırken Prag'dan bir sipariş aldı: 
Librettosunu Metastasio'nun yazdığı 
"La Clemenza di Tito" (Tito'nun 
Merhameti), l l .  Leopold'un Bohemya 
Kralı olarak taç giymesini kutlamak 
üzere düzenlenen festivalde 
sahnelenecekti; süre de çok kısıtlı idi. 
Her zamankinden daha çok paraya 
ihtiyacı olan Mozart, Roma tarihine 
i lgi duymamasına rağmen, Almanca 
adıyla Titus diye anılan operanın 
partisyonunu 1 8  günde bitirdi ve 
Prag'a yolladı. Ancak güzel dekorlar 
ve iyi bir sanatçı kadrosu bile 
operanın 6 Eylül 1 79 1  'deki temsi l in in 
başarılı olmasını sağlayamadı. Üzgün 



ve hasta Viyana'ya dönen besteci 30 
Eylül'de "Sihirli Flüt"ü yönettikten 
sonra Requiem'i üzerinde çalışırken 
5 Aralı k  1 79 1 '  de öldü. 
Opera Seria (ciddi opera) alanına bu 
iki perdelik Titus i le başarılı bir dönüş 
yapan Mozart'ın bu eseri teknik 
bakımdan mükemmel olmasına karşın 
opera, l ibrettonun cansız ve soğuk 
olması nedeniyle sahnede donuk 
kalmıştı. Ancak daha sonraki 
temsillerde başarı kazanan opera, 
Mozart'ı n  Londra'ya ulaşan ilk operası 
da oldu. Günümüzde genell ikle 
uvertürü konser sahnelerinde ara sıra 
yer alan opera, Roma Imparatoru 
Titus'u (Tito) konu alır. M.S. 80 
yıllarında Roma'da geçen olaylarda 
eski imparatorun kızı Vitell ia'ya aşık 
olan Sesto, Tito'yu öldürmeye 
çalış ırsa da başaramaz, yakalanır. 
Vitellia onu kurtarmak için kendisinin 
de bu şuça katıldığını itiraf eder. 
lmparator da sonunda her ikisini 
affeder. 2. Perdenin sonuna doğru 
"Ecco i l punto, o Vitellia" diye 
başlayan resitatifınden sonra Vitellia, 
yalnız başına tüm bu olaylara neden 
olduğunu, artık Roma lmparatoriçesi 
olmak istemediğini, Sesto'yu 
kendisinin buna zorladığını düşünerek 
operanın en ünlü aryasını söyler: 
"Non piu di  fıori, vaghe 
catene . . .  "(Artık çiçeklerin çekiciliği 
bile . . .  ) 3/8' 1 ik ölçüde, ağırca 
(Larghetto) tempodaki rondo 
biçimindeki bu güzel arya, 1 9. yüzyılda 
opera dünyasının dışında bile popüler 
olmuş, ilk temsil inde ünlü klarnetçi 
Stadler tenor klarneti ile soprano 
partisine ayrı bir renk katmıştı . . .  
Operada arya tam biterken hemen 
törensel koroya bağlanır. 

Mascagni: Voi lo sapete 

Livorno'da doğan, Mi lane 
konservatuarında öğrenim gören, 
küçük opera sahnelerinde orkestra 
yöneticisi olarak çalışan Pietro 
Mascagni ,  Sonzogno yayınevinin 
yarışmasında birinci olan Cavalleria 
Rusticana adlı tek perdelik operasın ın 
Roma'da, 17 Mayıs 1 890 günkü 
yorumuyla bir anda ün kazanmıştır. 
Operada gerçekçi l ik akımının, "Opera 
verismo"nun en güzel örneklerinden 
biri olan eserin konusu, o yıl larda 
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Sicilya'da geçer. Sici lya Köylü Namusu 
olarak da adlandırılan opera, ltalyan 
folkloru yazarı Giovanni Verga'n ın  
( 1 840- 1 922) · çok başarı kazanan 
piyesinden G. Targioni- Tozetti ve 
G. Menasci 'nin hazırladığı l ibretto 
üzerine bestelenmiştir. Köyün 
delikaniısı Turiddu, askerden 
döndükten sonra sevgilisi Lola'n ın 
evlendiğini görmesine karşın onunla 
buluşmakta, yeni nişanlısı Santuzza'yı 
da aldatmaktadır. Sonunda Lola'nın 
kocasın ın Turiddu'yu öldürmesi ve 
Sicilya usulü namusunu temizlernesi 
i le sonuçlanan operanın i lk 
sahnesinde, Santuzza'nın söylediği 
Romans eserin en güzel 
aryalarındandır. T uriddu'nun annesi, 
Lola'nın kocasın ın yanında kendisini 
neden susturduğunu sorunca, 
Santuzza kendisini üzen şeyi etkili 
romansı ile anlatır: "Voi lo sapete . . .  " 
(Oğlunuz askere gitmeden önce . . .  ) .  
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GENÇ SOLiSTLER DiZiS i  Y < W N G  SOLO I STS SERIES  

TUGÇE TARI,  piyano piano 

johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750) 

Fransız Süiti No.6, Mi Majör French Su i re No.6 i n  E Major (BWVS ı 7 )  
Allemande 

Courante 

Sarabande 

Gavotte 

Potonaise 

Bourree 

Meımet 

Gigue 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 827) 

Sonat No. l 4, Do Diyez Minör Op.27 No.2 (Ayışı�ı) 
Sonara No. ı 4 in C Sharp M i nor Op.27 No.2 (Moonı ighr) 

Adctgio sostenuto 

Allegretto 

Pre.rtu agitato 

U/vi Cemal Erkin ( 1 906 - 1 9 72) 

Duyuşlar'dan 6 Bölüm 6 Pieces from The lmpressions 
Oyun (The game): Allegro vivo 

Küçük çoban (The ı i rrle shepherd): A ndante 

Dere (The brook): Allegro vivo 

Ka�nı (The ox-carr): Allegro vivo 

Şaka (The joke): Vivaa 

Zeybek (W esr Anarol ian man dance): Allegro moderato 

TOLGA AKKAYA, trombon trombone 

Georg Philipp Telemann ( 1 68 1 - 1 767) 

Sonat Sonara 
A ndan/e cantabile 

Allegro 

Andan te 

Vivace 

Frank Martin ( 1 890- 1 9 74) 

Balad'dan 3 Bölüm 3 Movemenrs from Bal iade 
Largamente 

Allegro gitiS/o 

Vivace assai 

25.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 
Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Hall ,  5 .30 pm. 

TUGÇE TARI 

• 1 979'da Istanbul'da doğan Tuğçe 
Tarı, 1 984'de l .ü. Devlet 
Konservatuarı yuva sınıfında Duygu 
Ünal i le solfej derslerine başladı. 
1 985'te Doç. Dr. Tuvana Alton'un 
piyano sınıfına girdi. 1 99 1 'de solfej, 
1 994'te armoni sınıfından Pekiyi 
dereceyle mezun oldu. 1 994'de Özen 
Veziroğlu ile deşifraj çalışmalarına 
başladı .  Leontina Margulis'in kurslarına 
ve çeşitli öğrenci konserlerine katı ldı . 
1 994 yazında Almanya'da H. 
Schröter'den özel ders aldı .  1 996'da 
Prof. Dr. Ergican Saydam ile oda 
müziği çalışmalarına başladı ve 
Avusturya Kültür Ofisi'nde resital 
verdi. Halen Doç. Dr. Tuvana Alton 
ile ileri devre s ın ıfında piyano 
çalışmalarını ve Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi'ndeki eğitimini 
sürdürmektedir. 

• Born in 1 979 in İstanbul, Tuğçe Tan 
enrered rhe kindergarden of the İstanbul 
University State Conservatory in 1 984 
and studied solfeggio with Duygu Ünal. 
In 1 985 ,  she srarted to study piano with 
Associate Prof. Dr. Tuvana Al  ton. She 
grad uar ed from the solfeggio ( 1 99 1 )  
and harmony dasses ( 1 994) with an 
excellenr degree. In 1 994 , she srarred 
to study reading wirh Özen Veziroğlu. 
She parric ipared in rhe courses of 
Leonr ina Margulis as well as to various 
srudenr concerrs. In rhe summer of 
1 994, she srudied the piano privarely 
with H. Schröter in Germany. She 
started to study chamber music wirh 
Prof. Dr.  Ergican Saydam i n  1 996 and 
gave a recital at the Austrian Culrural 



Office. Tuğçe Tacı conrinues her 
aelvanced piano swelies with Associate 
Prof. Tuvana Alron whi le completing 
her h igh school education ar Notre 
Dame ele Sion French Lycee. 

�------------------------� 
TOLGA AKKAYA 

• 1 978'de Ankara'da doğan Tolga 
Akkaya, i lkokulu bitirdikten sonra 
1 989' da Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'na girdi ve Murat 
Demiral i le trombon eğitimine başladı. 
Okulda ve çeşitli yerlerde yapılan 
öğrenci konserlerinde görev aldı. 
Akdeniz Gençler Orkestrası 'nın 
sınavını kazandı ve Fransa'nın çeşitli 
kentlerinde konserler verdi. Istanbul 
Devlet Senfoni Orkestrası, I .Ü. 
Devlet Konservatuarı ve Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı orkestraları 
konserlerine solist olarak katıldı. 
British Council' ın düzenlediği Yı l ın 
Genç Müzisyeni yarışmasında üçüncü 
olarak burs kazandı ve I ngiltere'de 
Chris Houlding. Gi l les Mi l l irere ve 
Andrew Berryman'nın kurslarına 
katıldı. Ayrıca çeşitli radyo 
programiarına konuk oldu. 
Başarısından dolayı 1 996-97 öğretim 
döneminde pekiyi dereceyle 2. 
s ın ıftan 4. sınıfa geçti. Halen CRR 
Senfoni Orkestrası trombon grup 
şefliğini yürütmekte, Istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası'nda konuk olarak 
çalışmalara katı lmakta ve eğitimini 
aynı konservatuarda Lisans 4. sın ıfta 
Murat Demiral i le sürdürmektedir. 

• Born in 1 978 in Ankara, Tolga 
Akkaya, emereel the İstanbul 
University State Conservarory in  1 989 
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and srarted ro srudy rhe rrombone wirh 
Murat DemiraL He has parricipared in  
srudenr concerrs given in  rhe 
conservarory and elsewhere. He was 
se leered ro play in rhe Orchesrre des 
Jeunes de la Medi rerrannee anel 
performed wirh rhem in several c i ries of 
France. He has appeared in concerrs 
wirh rhe İstanbul Srare Symphony 
Orchesrra as well as the orchesrras of 
rhe İsranbul University Srare 
Conservarory and Ankara Hacertepe 
University Srare Conservarory Srudenr 
Orchesrras. He won the Third Prize ar 
The British Counci l 's Young Musician 
of the Year competi t ion and received a 
scholarship. for B ri rain where he rook 
part in the courses of Chris Houleling, 
Gi l les Mil l i rere and Andrew Berryman. 
He also partic ipated in many radio 
programmes. In the 1 996-97 school 
year, he skipped from second ro fourrh 
grade with excel lenr marks. He 
continues his trombone srudies in  the 
same conservarory with Murat Demiral 
and i s  the principal rrombonist wirh 
CRR Symphony Orchesrra. He also 
appears as a guest musician with 
İstanbul State Symphony Orchestra. 

Bach: Fransız Süiti 

Bach'ın klavsen için yazdığı süitler 
( Ingiliz Süitleri, Fransız Süitleri ve 
Partitalar), o çağın moda danslarını 
içermesi bakımından, onun toplum 
yaşamına bir katkısı olarak da kabul 
edilebil ir. Herbiri altı süitten oluşan 
bu eserlerden Fransız Süitleri 1 7 1 7-
23 yılları arasında Köthen'de 
bestelenmiştir. Yapıları daha sade 
olan bu süitler, diğerlerine göre de 
daha kısa, daha değişkendir. 6. Fransız 
Süiti'nde Bach, Johan n J. Froberger' in 
uyguladığı klavyel i  solo çalgılar için 
dört bölmeli süit sti l ine ek olarak 
Gavotte, Polonaise, Bourree ve 
Menuet gibi moda dansları ekleyerek 
sekiz bölüm oluşturmuştur. Bach 
yorumcuların ın özellikle ayrı bir 
önem verdikleri ve dizin in en iyisi 
olarak kabul edilen 6. Fransız Süiti 
parlaklığı, çok yönlü oluşu ve 
mükemmel uyumuyla tanınır: l ik 
bölüm Allemande yumuşak bağlarla 
belirginleşen 1 6' l ık notalarla iki sesli 
bir prelüd biçimindedir. Bunu çok 
saydam bir klavye yazısıyla sunulan 

hafif ama kıvı lcımlı Courante izler . . .  
3 .  Bölüm Sarabande geniş tutulmuş, 
parıltılı arpejleriyle büyük törensel bir 
hava yaratır. Bunu izleyen Gavotte, 
Polonaise, neşeli benzetimlerle 
gelişen Bourree ve çok ince dekulu 
Menuet şaşılacak kısalıkta ve 
kesinl iktedir. Parlak, bir dansçı 
hafifliğindeki Gigue süiti sona erdirir. 

Beethoven: Sonat No. l 4  

Beethoven'in 1 792 ile 1 822 yılları 
arasında yazdığı 32 sonat içinde hiç 
şüphe yok ki, en tanınmışı 
ondördüncü, Do Diyez Minör 
Sonat'tır. Op.27'nin ikinci eseri olan 
(Op.27 No.2) Sonat 1 802 yılında 
yayınlanmış, ancak uzun yıllar sonra 
1 8SO'de eleştirmen ve şair Ludwig 
Rellstab tarafından "Ayışığı" 
(Mondschein) adı takılmıştı. Rellstab 
sonatın girişindeki ağır ve hüzünlü 
minör tondaki triyoleleri, 
Vierwaldstaetter See'deki, lsviçre'nin 
ünlü gölü üzerindeki mehtaba 
benzetmiş, bu isim sonatın tümüne 
uymasa da hemen tutulmuştu. Ancak 
sonatın ithaf edildiği isime bakılınca 
esin kaynağı hemen belirginleşir: 
Sonat, o zaman 1 6  yaşındaki ve bazı 
uzmanlara göre bestecinin "ölümsüz 
sevgili"si olan güzel Kontes Giul ietta 
Giucciardi'ye adanmıştı. O günlerde 
kontese tutkulu bir aşkla bağlanan 
Beethoven arkadaşı Wegeler'e yazdığı 
mektupta, "Şimdi tekrar biraz daha 
mutlu yaşıyorum ve insanlar arasına 
karışıyorum. Bu değişikliği beni seven 
ve benim de sevdiğim sevimli, 
büyüleyici bir gençkız yarattı. Iki 
yıldan beri tekrar biraz mutluluk 
duyuyorum . . .  " diyordu. Fakat sonatın 
bir-iki öyküsü daha var: Bunlardan biri 



de Beethoven'in henüz yaşadıgı 
günlerde işitilmiş: Beethoven bir 
akşam yürüyüşünde genç ve şarışın 
bir kıza rastlar. Kız onun kim 
oldugunu bilmeden, Beethoven'in 
müzigini herşeyin üstünde sevdigini 
bel irtir; en büyük arzusu da onun, bir 
kez olsun kendisi için çalması 
oldugunu söyler. Bu istekten 
duygulanan Beethoven, kıza evine 
kadar eşlik eder ve piyanonun başına 
oturarak dogaçlama şekilde bu sonatı 
çalar. Bir diger iddiaya göre de 
Beethoven, Giul ietta'ya bir Rondo 
ithaf etmiş; sonra da başka 
nedenlerden onu Prens Lichnowsky'e 
adamak gerekince, genç kızdan 
Rondo'yu geri almak için Ayışıgı 
Sonatı'nı sunmuş . . .  Hakkında bu 
kadar şey anlatılan Sonat, Berlioz'a 
Roma cıvarında, Campagna'da bir 
güneş batışı nı anımsatmış . . .  
Beethoven uzmanı Wilhelm von 
Lenz'e göre ise bu ilk bölüm bir 
"ölüler dünyası"nı canlandırır; çünkü 
bir belgeye göre besteci bunu, gece 
vakti ölüm döşegindeki arkadaşının 
başında beklerken emprovize ettigini 
bizzat anlatmış. Bu iddiayı 
Beethoven'in tüm piyano sonatiarını 
inceleyen Werner Öhlmann da 
destekliyor: "Çünkü Beethoven, bu 
triyoleleri içeren bir taslakta, notanın 
üzerine Mozart'ın Don 
Giovanni'sindeki ölümün konturunu 
çizen triyoleleri Do notasından Do 
diyeze transpoze ederek yazmış; 
böylece müzigin karakteri, Op.26 
sonattaki matem marşının buruk ve 
katı havasına karşı, Op.27'de yumuşak 
bir yakınma ile ölüm acısını 
duyuruyor". 
Bir önceki Op.27 No. l Sonat gibi, 
"Sonata quasi una Fantasia" (Bir 
fantezi şeklinde Sonat) başligını 
taşıyan eser, öncekinin tersine üç 
bölümlüdür. Sonatın 1 .  Bölümü 
4/4' 1ük ölçüde, Do diyez minör 
tonda, temkinli, agırbaşlı, seslerde 
ölçünün hakkını veren (Adagio 
sostenuto) tempoda, baslarda hafifçe 
duyurulan ünlü triyolelerle başlar. Altı 
ölçü sonra asıl tema, hüzünlü şekilde 
belirince eşl ik orta sesiere kayar. 
Zarif, içtenl ikl i  oldugu kadar özlem 
yüklü bir kederi yansıtan temaya eşlik 
eden sesler karanlık ve çok uzaktan 
gelen çan seslerini anımsatır gibidir. 
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Beethoven bu bölümün 
"delicatissimamente e senza sordini" 
(çok incelikli, kibar ve sürdinsiz 
seslerin uzamasının susturu lmadan-) 
çalınmasını öngörmüştü. Ancak 
günümüzde modern piyanonun 
pedalları her yeni armoninin 
duyulmasını kolaylaştırmaktadır. 
Melodi Do diyez minörden Mi majöre 
dönüşür, sonra Mi minörde 
karanl ıklaşır; ikinci tekrarda ise Do 
majörden Si minöre, üçüncüde ise acı 
içindeymişcesine kromatik 
gerilimlerle, belirginleşen bas motif 
üzerinde yükselir. Sol diyez 
üzerindeki bir durak noktasından 
(point d'orgue) sonra arpejlerle 
küçük bir bölme belirir; bu kez ana 
tonalitede karar kılarak, ilk bölümün 
tekrarında melodi çizgisi yerine 
kavuşur, bitimde bas motif yine 
yankı lan ır. 
2. Bölüm çok kısa, l ir ik ve sevimli bir 
Scherzo formundadır. 3/4'1ük ölçüde, 
neşelice (AIIegretto) tempoda, Re 
bemol majör tonda, Scherzo formuna 
karşın Menüet benzeri zarif bir dans 
karakterindedir. Franz Liszt bu 
bölümü bir diyalog biçiminde 
yorumlamakta, pianissimo başlayarak 
sert aksanlardan kaçınmaktaymış; bir 
keresinde de bu bölümü "iki uçurum 
arasında bir çiçek" olarak 
tanımlamış . . .  Bir köprü görevi gören 
ikinci bölüm, ara vermeden fınale, 
üçüncü bölüme baglanır. 
3 .  Bölüm yine Do diyez minör tonda, 
4/4' 1ük ölçüde, ancak bu kez çok 
hızlı ve heyecanlı karakterde (Presto 
agitato) tempodadır. Vahşi, adeta 
fırtına gibi, sonatın en agı rl ıkl ı 
bölümü olan finalde durup 
d inlenmeden insanın kalbini 
s ıkıştırırcasına gelişen, yuvarlanan 
kadanslar, tremolalar, kırık akorlar, 
sert staccato akorlu pasaj lar iyi bir 
teknige gerek gösterir. Müzik amaca 
ulaşmışçasına, teselli edici i kinci 
bölümden sonra bir volkan gibi 
taşmaktadır. Ana tema hızlı 1 6' 1 ık  
arpejlerle ve ik i  akor darbesiyle 
vurgulanır; üstelik tüm cümle 
kreşendosuz yansıtı l ır. Yan tema 
olarak Sol diyez minör tonda etki l i  
b ir  melodi legatolu olarak belirirse 
de, sert staccato darbeler altında 
ezil ir, kalır. Fortissimo'ya kadar 
yükselen ana tema, hornurdayan bas 

eşlikte son temaya ulaşır: Tipik 
Beethoven tarzı motifın, tutkulu bir 
duygusall ıkla (Espressivo) akorlarla 
çal ınması öngörülmüştür. Gelişirnde 
ise yan tema daima baslara yönelir. 
Geril im Coda'ya kadar sürer, özgür 
ve hızlı arpej oyunları ile dorukta 
tri l ler belird ikten sonra, müzik ağırca 
(Adagio) bir geçişle yavaşlar, ancak 
yine hızlanarak iki akor darbesiyle 
sona ulaşır. 
Beethoven bu sonatının bu kadar 
popüler olmasından ögrencisi Cari 
Czerny'ye yakınmış: "Hep bu Do 
diyez minör sonanan bahsediyorlar. 
Ben gerçekte çok daha iyi şeyler de 
yazdım. Işte Fa diyez majör sonat 
(No.24, Op.78- 1 809) çok daha 
başka . . .  " (Süre 1 7') 

Erkin: Duyuşlar 

14 Mart 1 906'da lstanbul'da, 
Bakırköy'de doğan ve ilk müzik 
derslerini piyano çalan annesinden 
alan Ulvi Cemal Erkin, yedi yaşında 
Adolfı'nin ögrencisi olmuş, 
Galatasaray Lisesi'ni bitird ikten sonra, 
1 925'de devletin açtığı sınavı 
kazanarak müzik eğitimi için Paris'e 
gitmiştir. Önce Paris 
Konservatuarı'nda Jean ve Noel 
Gallon'un ögrencisi olan, sonra da 
1 929'da Ecole Normale de 
Musique'de Nadia Boulanger i le 
kompozisyon çalışan Erkin, 1 930'da 
Türkiye'ye dönünce Musiki Muall im 
Mektebi'ne armoni ve piyano 
ögretmeni olarak atanmış, 1 936'da 
Devlet Konservatuarı kurulunca 
piyano bölümünün başına getirilmiştir. 
I S  Eylül 1 972'deki ölümüne kadar da 
bu görevini sürdüren Erkin ilk beste 
denemelerine öğretmenligiyle birlikte 
başlamış, daha çok piyanoyu ön 
planda düşünmüştür. Onun piyano 
için yazdıgı ilk önemli eseri 1 93 1 'deki 
Beş Damla'dır. Ondan sonra 1 936'da 
piyano bölümü başkanı olunca bu 
çalgıya daha da çok önem vermiş, 
1 937'de 1 8  parçalık bir dizi yazmıştır. 
Ancak bunlardan kolay olanları 
ayırarak "Çocuklar için Yedi Kolay 
Parça" adını koymuş, geri kalan 1 1 
parçayı da "Duyuşlar-Küçükler ve 
Büyükler için 1 1 Piyano Parçası" 
başligında toplamıştır. 
1 937 Mayıs-Temmuz ayları arasında 



tamamlanan Duyuşlar, halk 
huzurunda i lk kez 1 7  Nisan 1 947'de 
Ankara Halkevi'nde bestecinin eşi 
Ferhunde Erkin tarafından 
seslendirilmiştir. Herbiri ayrı bir 
güzelliğe sahip bu bir-iki dakikalık 
zarif ve zevkli parçaların oluşturduğu 
Duyuşlar'dan, bu programda altı 
tanesi seslendirilecek: 
! .Oyun (AIIegro vivo), 2. Küçük 
Çoban (Andante), 3. Dere (AIIegro 
vivo), 4. Kağnı (AIIegro vivo), 7. Şaka 
(Vivace) ve en son olarak da 1 1 .  
Zeybek Havası (AIIegro moderato) 

T elemann: Sona 

1 2  yaşında opera besteleyen, hukuk 
öğrenimi gören, klavsen, keman, 
blokflüt ve daha birçok çalgıyı çalan, 
2000 kadar eser yazan Alman besteci 
Georg Philipp Telemann yaşadığı 
yı l larda J. S. Bach'tan daha çok 
tanınmıştı. Ancak yüzyıl larca unutulan 
bestetinin eserleri, 1 920'1erden sonra 
giderek ilgi görmeye başlamıştır. 
1 70 1  'de 20 yaşında hukuk öğrenimi 
için gönderildiği Leipzig'te hemen bir 
Collegium (Topluluk) kuran 
Telemann, üç yıl sonra da hem 
kil isenin baş organisti, hem de 
Sorau'da kapelmaysterlikten sonra 
1 72 1  'de Hamburg'ta Müzik direktörü 
olmuş, her yıl bir Passion, her pazar 
günü için iki kantat yazmakla 
görevlendirilmişti ve kentin beş büyük 
kilisesinden sorumluydu. Leipzig'te 
ünlü Thomas Kil isesi kanteriuğu -
Kuhnau'un ölümüyle boşalınca
kendisine önerilmiş, Hamburg'taki bu 
önemli ve avantaj lı görev nedeniyle, 
kabul etmeyince de yerine J. S .  Bach 
al ınmıştı. 1 722'de de Hamburg 
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Operası müzik direktörlüğünü de 
üstlenmiş; 1 2  yılda 44 passion, 35 
oratoryo, 32 vaaz müziği, 40 opera, 
Hamburg kaptanları için 33  müzik, 
600 orkestra parçası, süitler, 
uvertürler, sinfonialar, konçertolar, 
trio sonatlar, sürekli bas eşlikli çalgı 
sonatları bestelemiş ve üstelik bunları 
yayınlama olanağı da bulmuştu. 
1 737'de Paris'e gitmiş, Concerts 
Spirituel etkinl iklerine katılmış, 
1 740'da eserlerin in kendi baskıların ın 
kalıplarını satışa çıkarmış, kendini 
tümüyle müzik teorisi kitaplarına 
vermiş, 1 755'e kadar teoriyle 
uğraşması yanında yine Hamburg için 
müzik bestelerneyi az da olsa 
sürdürmüştü. 1 755'te, belki de 
Haendel' in etkisiyle, yine 
oratoryolara yönelmiş, genç 
yazarların l ibrettoları üzerine 
yazdıkları, ölümünden çok sonra bile 
Hamburg'ta sürekli seslendirilmişti. 
Romain Rolland'ın deyimiyle Alman 
müziğine yeni ve taze bir esinti 
getiren Telemann, özellikle çalgı 
müziğinde çok başarılı olmuş; hem 
amatörlere, hem de Avrupa'daki 
gelenekleşmiş ev müziği türüne de 
önemli katkılarda bulunmuştu. Onun 
oda müziği ve klavyel i  çalgılar için 
yazdığı eserler çoğunlukla Galant 
stilde Barok'tan klasiğe geçişte, 1 8. 
yüzyı l ın i kinci yarısındaki Rokoko 
tarzında bestelenmişti: Sade, basit bir 
melodi, açık ve periyodik bölmelerle 
işienirken eşlik çok arka planda 
kalmaktaydı .  Trio sonat formuna 
uygun olan bu tarz ise o çağlarda çok 
modaydı ve org, ya da klavsen gibi 
sürekli bas (basso continuo) çalgısı 
eşliğinde flüt, keman gibi iki çalgı için 
birkaç bölümlü olarak besteleniyordu. 
Bu melodileri de T elemann bazen 
Polonya, ya da Moravya halk 
ezgilerinden de alıyordu. Telemann'ın 
bu dört bölümlü sonatı ise, aslında 
obua için sürekli bas eşliğinde 
yazı lmıştır. 

Martin: Balad 

Bir papazın onuncu ve sonuncu 
çocuğu olarak Cenevre'de doğan 
lsviçreli besteci Frank Martin piyano 
ile müziğe başlamış, dokuz yaşında i lk 
bestelerini yazmıştır. Üniversitedeki 
matematik ve fizik öğrenimi yanında 

piyano ve kompozisyon öğrenimi de 
yapmıştır. Kurduğu Cenevre Oda 
Müziği Toplu! uğu'nu uzun süre 
yöneten; klavsen ve piyano da çalan 
Martin, konservatuarda oda müziği 
dersleri vermiş, 1 932'de Schönberg'in 
1 2  ton sisteminden etkilenmeye 
başlamış, ancak bunu kendi kişisel tını 
anlatım ve tekniği ile -Atonalite'yi 
kabullenmeden- değerlendirmiştir. 
Onun bu özellikleri, 1 938-49 arasında 
yazdığı beş Balad'da da görülür. 
1 938'de alto-saksofon ve yayl ılar, flüt 
ve piyano, 1 940'da Cenevre'de 
trombon (ya da tenor-saksofon) ve 
piyano için yazdığı bu eserlerden 
sonra Franck Martin 1 972'de Salzburg 
Festivali için viyola, üfleme çalgılar, 
klavsen, arp ve timpani için altıncı bir 
Balad daha bestelemiştir. Daha sonra 
bu Balad'ların orkestra eşliği 
düzenlemelerini de yapan Martin'in 
bu eserlerinde, solo çalgıya bir 
konçerto türünde virtüoz görevler 
verdiği ve eşliği de, orkestral 
renklerde uyguladığı görülür. Martin 
trombon için Balad'ındaki beş 
bölüme, ağır ve geniş (Largamente) 
tempo ile başlamış; şen ve ı l ımlı ( 
Allegro giusto) ve çok canlı (Vivace 
assai) bölümlerde solo çalgıya kendini 
gösterme olanağı sağlamıştır. 4. 
Bölümü görkemli (Grandioso) şekilde 
etkili ele almış ve eseri yine başladığı 
gibi Largemente tempoda bitirmiş . . .  
(Süre 8') 
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GENÇ SOLiSTLER DiZiSi  YOLT NG SOLOISTS SERIES 

N i LAY KARADUMAN, keman viol i n  

ilhmı Baran ( 1 934-) 

Keman için Bir Bölümlü Sonatina Sonari na for Viol in i n  One Movemenr 

Ekrem Zeki Ün ( 1 9 1 0- 1 987) 

Yudumluk 
Johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750) 

Partita No. l ,  Si Minör Parrita No. l i n  B M inor, BWV 1 002 
A llnllande-Double 

Courante-Double. Presto 

SCirabande-Double 

Bourree-Double 

AKROPOLiS BEŞLiSi  

ACROPOLIS QUINTET 

FILIZ YILMAZ, klarnet dariner 

SEVIL ULUCAN - NILGÜN YÜKSEL, kemanlar vio l i ns 

BESTE TIKNAZ, viyola viola - ERI M ERDAL, viyolonsel cel lo 

Cari Maria von Weber ( 1 786- 1 826) 

Klarnet ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Beşli, Si Bemol Majör Op.34 
Quinrer for Clariner and String Quarrer in B Flar Major, Op.34 

A llegro 

FcmlaSiCI ( Adagio ma 11011 trofJJJo) 

Menueli o: CCipriccio ( Presto-Trio) 

l?ondo (Allegro gioco.ro) 

Gabriel Fattre ( 7 84 5 - 7 924) 

Dolly Süiti Suite Op. 5 6  
Berceuse (Ninni) 

Mi-a-mı 
Le jardin de Dol l y  (Dolly'nin bahçesi) 

Ki tty-Valse (V als) 
Tendresse (Şefkat) 

Le pas Espagnole (lspanyol adımı) 

26.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 
Ararürk Culrural Centre, Concerc Hal l ,  5 . 30 pnı. 

N I LAY KARADUMAN 

• 1 979'da Istanbul'da doğan N i lay 
Karaduman, Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı'na girerek 
keman eğitimine Gülden Turalı i le 
başladı. 1 992'de Doç. Nuri Iyicil' in 
öğrencisi oldu. Lukas David'in 
Istanbul'daki kurslarına katı ldı. CRR 
Konser Salonu 2. Uluslararası 
Gençlik Festivali kapsamında 
Vieuxtemps'in S.  Keman 
Konçertosu'nu çaldı. 1 997'de 
Selanik'te yapılan Akdeniz Müzik 
Okulları Festivali'ne katı ldı. Halen 
eğitimini Lisans 2. sınıfta Doç. Nuri 
Iyicil ile sürdürmektedir. 

• Born in 1 979 in İstanbul ,  N ilay 
Karaduman entered at the M imar 
Sinan University State Conservarory. 
She studied violin with Gülden Tural ı 
and became a srudenr of Associate Prof. 
Nuri İy ic i l  in 1 992.  She parric ipated in  
the courses of Lu kas David i n  İstanbul. 
She performed the Vieuxtemps Violin 
Concerro No.5 with the CRR 
Symphony Orchestra during the 2 nd 
International Youth Festival, organİsed 
by the CRR Concerr Hall .  In 1 997 she 
parricipated i n  the Festival of the 
Mediterreanean Music Schools Festival 
in Thessalonik i .  She conr inues her 
viol in studies with Nuri İy i c i l  at the 
conservarory. 

AKROPOLIS BEŞLISI 

ACROPOLIS QUINTET 

• 1 98 1  'de Istanbul'da doğan FILIZ 
YILMAZ, 1 99 1  'de Istanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
keman bölümüne girdi .  1 993'de aynı 



konservatuarın klarnet bölümüne 
geçerek Gürhan Eteke'nin öğrencisi 
oldu. Eğitimini  halen aynı 
konservatuarın Lise 3. sınıfında 
Gürhan Eteke ile 
sürdürmektedir . . .  1 98 1  'de 
Bulgaristan'da doğan SEViL 
ULUCAN, kemana 6 yaşında Vaselin 
Spirov'dan özel ders alarak başladı. 
1 989'da ailesi i le Türkiye'ye geldi ve 
aynı yıl Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'nda Ebru Yünkuş'un 
öğrencisi oldu; 1 99 1  'de Venyamin 
Varşavski'nin keman sın ıfına geçti. 
1 996 ve 1 997 yıllarında Akdeniz 
Gençlik Orkestrası'nda çaldı . 
Eğitimini halen aynı konservatuarın 
Lise 3 .  sınıfında Yenyarnin Varşavski 
ile sürdürmektedir ... 1 980'de 
Istanbul'da doğan NILGÜN YÜKSEL, 
sekiz yaşında Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'nda Gülden Turalı i le 
keman eğitimine başladı; daha sonra 
Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'na geçti. Çalışmalarını 
halen aynı konservatuarın Lise 3. 
sınıfında Venyamin Varşavski'yle 
sürdürmektedir . . .  1 982'de 
Istanbul'da doğan BESTE TIKNAZ, 
sekiz yaşında Istanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı'nda Ani I nci i le 
viyola eğitimine başladı. 1 996'da 
Accademia Musicale Chigiana'da Yuri 
Bashmet ile çalıştı. Eğitimini halen 
aynı konservatuarın Lise 3. sınıfında 
Ani I nci i le sürdürmektedi r  .. . 1 974'de 
Istanbul'da doğan ERIM ARDAL, 
1 980'de Istanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Müziği Devlet Konservatuarı 
viyolonsel bölümüne girdi ve iki yıl 
Necati Giray i le çalıştı. 1 983'de 
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Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'na geçti. 22. 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
Genç Yetenekler Dizisi'nde resital 
verdi. Oda müziği çalışmalarının 
yanısıra öğrenimini halen aynı 
konservatuarda Doç. Sevil Gökdağ ile 
sürdürmektedir. 

• Born in ı 98 ı in İstanbul, FİLİZ 
YILMAZ entereel the viol in seet ion of 
İstanbul University Srare Conservawry 
in ı 99 1 .  Two years larer s he transferred 
w rhe clari net class of Gürhan E reke 
w i rh whom she cont inues w srucly. 
Born in ı 98 I in Bulgaria, SEVİL 
ULUCAN starteel w srudy rhe viol in ar 
rhe age of six w i th Vasel in Spi rov. In 
ı 989 she emigrarecl w Turkey w i rh her 
fami ly, en tering rhe viol in class of Ebru 
Yünkuş ar rhe İsranbul Univers i ty Srare 
Conservawry. In ı 99 ı she srarred w 
srudy wirh Yenyarnin  Varshavski .  She 
was a member of rhe Orchesrre des 
Jeunes ele la Medirerrannee in 1 996 and 
L 997. Sh e continues her sruclies in rhe 
Conservawry w i rh Yenyarnin  
Varshavski .  Born ı 980 in İstanbul, 
NiLGÜ N YÜ KSEL began w srucly rhe 
viol in ar rhe age of eight wirh G ülelen 
Turalı ar Mimar Sinan Un iversity Srare 
Conservawry, rhen rransferring w 
İsranbul Un iversity Srare Conservawry, 
where she continues her studies w i rh 
Yenyarn i n  Varshavsk i  . . .  Born in  ı 982 
i n  İsranbul, BESTE TIKNAZ srarted 
w srudy rhe viola ar rhe age of eighr 
wirh Ani  İnci ar rhe İstanbul 
Un iversity Srare Conservarory. She 
workecl wirh Yu ri Bashmer ar rhe 
Accademia Musicale Chigiana in ı 996. 
She cont inues her srudy w ith Ani İnci 

ar che Conservarory . . . Born in ı 974 in 
İstanbul ,  ER İM AR DAL entereel rhe 
cel lo secrion of İ sranbul Technical 
Un iversi ty Srare Conservawry in 1 980 
anel workecl for rwo years wirh Necati 
G i ray. He, rhen transferred w che 
İstanbul University Srare Conservarory 
in ı 98 3 .  He parr iciparecl in che 22ncl 
International Music Festival Young 
Soloisrs Series. He cont inues his stud ies 
wirh Sevi l  Gökdağ ar rhe 
Conservawry. 

Baran: Sonatina 

Bir askeri yargıçın oğlu ve ünlü bas 
Ayhan Baran'ın beş yaş küçüğü olarak 
1 O Temmuz 1 934'de doğan l l  han 
Baran, Ankara'da ortaokulda okurken 
müziğe başlamış, lisedeki müzik 
öğretmeni Ziya Aydıntan'ın teşvikiyle 
1 6  yaşında Ankara Devlet 
Konservatuarı'na girerek önce 
Heinrich Fromme'nin kontrbas 
sınıfında derslere başladı; Seride 
Barlas ile piyano çalıştı. Ertesi yıl 
Adnan Saygun'un kompozisyon sınfına 
girdi ve Selçuk Gündemir'den piyano, 
Ruşen Ferit Kam'dan geleneksel Türk 
müziği, Muzaffer Sarısözen'den halk 
müziği dersleri aldı. Bir ara piyano 
öğretmenliği eksikliği nedeniyle de 
kendi kendini yetiştirdi, Kemal 
I lerici'nin de Türk Müziği armoni 
derslerini izledi. I leri kompozisyon 
bölümünü 1 960'da bitirdikten sonra 
1 962'de devlet bursunu kazanarak 
Paris'e gönderildi; Ecole Normale de 
Musique'dc Henri Dutilleux'nun 
kompozisyon sınıfını birinici l ikle 
bitirdikten sonra 1 964/65 döneminde 
Maurice Ohana i le çalıştı, Paris 
Radyosunun Somut Müzik (Musique 
Concrete) kurslarına katı ldı. 1 965'te 
yurda döndükten sonra da Ankara 
Devlet Konservatuarı'nda ders 
vermeye başlayan ve çeşitli bölüm 
başkanl ıklarını yürüten l lhan Baran, 
genellikle Türk halk ve divan 
müziklerinden esinlenmekte, belirgin 
ve sağlam bir ritm kul lanarak 
bestelemektedir. Bu iki Türk müziği 
türünün tekniğini geliştirme 
çabalarında, Kemal I lerici'nin sistemi, 
pentatonik yapı, bazen de hem modal, 
hem de atonal dokular içiçe yer 
alabilmektedir. Orkestra için modal 
varyasyonlar (Töresel çeşitlemeler) 
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ve Paris' e gitmeden önceki Piyano Konservatuarı'nda başladıgı bölümü ise tiz ve basların diyaloguyla, 
Konçertosu dışında daha çok oda ögretmenligi sırasında ögrenci hızlı melodik çizgisiyle ilgi çeker ... 
müzigi ve enstrümantal müzik orkestrası kurmuş, konserler 3/4'1ük ölçüdeki, Alman stilindeki 
alanında beste veren llhan Baran, yaylı düzenlemiş, Kadıköy'deki Atatürk Courante i le Presto (çok hızlı) 
çalgılar için Dörtlü ( 1 96 1  ), TRT Yüksek Egitim Enstitüsü'nden emekli tempodaki ltalyan stilindeki "Double" 
siparişi olarak beş üfleme çalgı için oluncaya kadar egitime büyük arasındaki büyük kontrast, Alman 
Demet, yaylı üçlü için Dönüşümler katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle müzikolog P. Spitta'n ın  ( 1 84 1 - 1 894) 
(Transformations), bas ve piyano ile - de 1 993'te Kadıköy-Göztepe'de deyimiyle "çılgın ve karşı konulmaz 
agabeyi Ayhan Baran için- temelini kurdugu Anadolu Güzel bir halde sürer" . . .  3/4'1ük ölçüdeki 
Uygulamalar ve Dört Zeybek (Ege Sanatlar Lisesi'nin bahçesine mimar agır ve gururlu Sarabande, üç ve dört 
şarkıları), karışık koro için "Sonbahar Haluk Tezonar'ın yaptıgı büstünün sesl i  akorlarla duyurulur. Sarabande'ın 
Sonu", çocuklar için 1 20 şarkı, d ikilmesiyle ve ögrencilerinin 9/8'1 ik  ölçüdeki Double'u ise sakin, 
klavsenist Ayşe (Savaşır) Ekşi'nin eserlerini çalmasıyla anı lan Ekrem teskin edici havada, çoksesl i l ikten 
yorumladıgı Çocuk Parçaları ( 1 956), Zeki Ün, gösterişsiz, sade, dosdogru uzaklaşan yapıdadır ... Bach, süiti 
piyano için Anadolu ezgilerini içeren bir insan olarak daima yeniligin, alışılmış şekilde Gigue ile bitirmek 
9 parçalı Küçük Süit ve Yıldıray Ölçer gelişmenin taraftarıydı ve yerine çok melodik, hafif ve ritmik bir 
için yazılan 3 Soyut Dans ( 1 957), bestelediklerin in en büyük Bourree seçmiştir. Bu 4/4'1ük 
piyanist Kaori Kimura için 3 Bagatel eleştirmeni idi. ölçüdeki çekici dans adeta pervasız 
ve Iki Sesli Sonatin, klavsenist A. Ekşi Orkestra eserleri, konçertolar, yaylı bir havadadır. Ancak bu hava, çift 
için Siyah-Beyaz ( 1 974) gibi eserler çalgılar için oda müzikleri, piyano seslerin de kullanıldıgı barışçı ve 
bestelemiştir. eşliginde ses ve çalgı müzigi, yumuşak stildeki Double ile degişerek 
Onun solo keman için Tek Bölümlü enstrümantal düolar, korolar dışında melodik, ritmik ve tını zenginligiyle 
Sonatina'sı 1 965 yı l ı  Aralık ayında keman, piyano, flüt, gitar için solo yüklü bu Partita'yı sona erdirir. 
tamamlanmış ve ilk kez Atilla Işıksun parçalar da yazan Ün'ün, solo keman (Süre 1 9') 
tarafından Ankara Radyosunda için üç eseri vardır. Bunlardan 
seslendirilmiştir. Geleneksel Türk üçüncüsü, kısa ve bir yudumda 

Weber: Beşli 
müzigindeki makam (mod) sisteminin alınabilecek anlamındaki Yudumluk 
"zemin-meyan-karar" üçlemesine pek 1 972 yıl ında bestelenmiştir. Erken ama sistematik olmayan bir 
uymadan yazılan Sonatina'yı besteci müzik egitimi alan Alman besteci Cari 
şöyle açıklıyor: "Modal anlayış 

Bach: Partita No. l Maria von Weber, pekçok yerde 
melodik çizginin gelişmesinde ve müzik direktörlügü yapmış, bu arada 
si lueti çevreleyen konturlarda Müzik tarihinde solo keman için konser piyanisti olarak turnelere 
belirginleşir. lnterval (aralıklar) yazılan en mükemmel beste hiç çıkmıştır. Oda müzigi bestelerin in 
düşüncesini temel alan başlangıçtan şüphesiz Bach' ın Sonat ve çogu, ısmarlama olmasına karşın, eşlik 
sonra minör ikili, artmış dörtlü, majör Partita'larıdır. Çagında iyi bir keman durumundaki piyano için virtüoz 
yedili gibi her aralık kendi müzikal virtüozu olan Bach, Köthen'de Prens unsurlar içerir. Weber, romantik 
etkisini duyurur. Geleneksel Türk leopold'un hizmetinde çalışırken, akımlardan etkilendigi için de tahta 
müzigine ters gelen şekilde, meraklı bir kemancı olan Prensin üfleme çalgılara yönelmiş, özellikle 
Sonatina'nın tematik bir yapısı vardır. arzusu üzerine 1 720 yıllarında bu klarnet repertuarına önemli 
Bir dizi eleman özgürce geliştiril ir ve eserleri besteledi. katkılarda bulunmuştur. Klarnet . 
koral biçimde bir motif degişik Partita adı verilen süitler, sonatlardan Konçertosu Op.26, klarnet ve 
intervallerle tekrar belirerek ayrı bir yapıya sahiptir: Bunlarda orkestra için Op.73 ve Op.74 iki 
Sonatina'nın organik formunu tayin stilize edilmiş dans bölümleri yer alır. Konçerto dışında oda müziği için, 
eder. Her yöndeki efektlerin Si minör tondaki 1 .  Partita'da kendi Silvana operasından yaptıgı 
sergi lendigi müzikte, form dogaçlama varyasyonlu süit prensibi geliştirilmiş, Tema Üzerine Varyasyonlar Op.33,  
tarzındadır". (Süre 1 3') her dans bölümünün teması, aynı Klarnetli Beşli Op.H ve Büyük Ikili 

tonalitede kalmak koşuluyla ritmik ve Op.48 bunların en önemlileri 

Ün: Yudumluk melodik varyasyonlarla işlenmiştir. arasındadır. 
Ayrıca Bach her dansın sonuna bir Mozart' ın da hayranlık duyduğu, 

24 Mart 1 987'de, tedavi görmekte varyasyon ekiemiş ve bu Salzburg'ta babasına, orkestrada 
olduğu Irianda'nın Dublin kentinde varyasyonları Double (çifte) olarak üfleme çalgılar, hele klarnet de olsa 
ölen bestecimiz Ekrem Zeki Ün, adlandırmıştır. senfoninin ne kadar güzel etki 
Atatürkçülügün ve katıksız öz kültüre Süitin geleneksel şekildeki girişi, yapacagını  söyleyerek hayıflandıgı 
dayalı çoksesli müzigin en başta gelen 4/4'1ük ölçüdeki Allemande, armonik günlerden sonra, 1 8. yüzyı l ın 
savunucularındandı. Ayrıca gençligin ve polifonik (çoksesli) zenginligiyle, tiz bitiminden itibaren bu çalgının 
müzik eğitimine gönül vermiş, her seslerdeki figürleriyle şeçkinleşir. Bu duygusal tonu giderek aranır olmuş, 
yaştaki egitim için kitaplar yazmış, eski Alman dansının biraz sert havası hem orkestrada, hem de solo 
1 945'te Istanbul Belediye triyolerle yumuşatıl ır. "Double" parçalarda klarnet önem kazanmıştı. 



Alman romantizminin bestecilerinden 
Weber de, tiyatro ile müzik arasında 
gidip gelen bir babanın oğlu olarak, 
herşeyden önce müziğinde tiyatro 
tavrına önem vermişti. Bugün Der 
Freischütz operasının bestecisi olarak 
hatırlanan W eber, Valse Davet adlı 
eserinde bile tiyatrovari bir açıl ış 
gözeterek parlak, virtüoz ve gösterişli 
tavrıyla müziği sürdürmüştür. 
Weber konser piyanisti olarak yaptığı 
yolculuklardan birinde, 1 8 1  l ' in  Mart 
ve Ağustos ayları arasında Münih'te 
kaldığı sırada, kentin Kraliyet 
Orkestrası 'nın baş klarnetçisi 
Heinrich Barmann ile tanıştı. Berlinl i  
Barmann çağın ın en ün lü klarnet 
virtüozlarından bi riydi ve Spohr, 
Mendelssohn gibi besteciler onun için 
besteler yapmışlardı. 24 yaşındaki 
Weber onunla iki l i  olarak konser 
turnelerine çıktı ve onun arzusu 
üzerine klarneti içeren eserler yazdı :  
Konçertolardan sonra da, klarnet ve 
yaylı çalgılar dörtlüsü için bir beşliye 
başladı ama, bunu uzun süre, dört yıl 
tamamlayamadı; ancak i lk çal ın ıştan 
bir gün önce, 25 Ağustos 1 8 1 5'de 
bitirdi. Bu altı eser, Konçertant Iki l i  
dışında, hepsi Barmann'a ithaf 
edilmiştir. 
Weber'in en iyi besteleri arasında yer 
alan Op.34 Si Bemol Majör Klarnetli 
Beşli, canlı ve hızlı kromatik 
pasajlarıyla klarnetin olanaklarını 
sonuna kadar zorlayan tarzda, 
Mozart' ın  bu türdeki eserinden çok 
daha vi rtüoz yapıdadır ve bir oda 
müziğinden çok bir konçerto bölümü 
havasındadır. Weber'in biyografıs in i  
yazan John Warrack eseri bir "Cep 
Konçertosu" olarak tanımlar. Dört 
bölümlü olan eserin 1 .  Bölümü neşeli 
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(AIIegro) tempoda akıcı yaylı çalgılar 
ezgisiyle başlar. Zarif ve romantik ezgi 
klarnetin gösterişli temasına yol açar. 
Eserin bu en uzun bölümünde ikinci 
tema, oyuncu (Scherzando) 
karakterde klarnetin hızlı gösterisine 
olanak sağlar. Gelişim de giriş ile ilk 
tema üzerine kuruludur. Coda'da 
yaylı çalgılar yeniymiş gibi güçlü bir 
tema duyururlarsa da, bu da i lk 
temanın değişik b ir  şekl idir . . .  2. 
Bölüm Sol majör tonda, çok ağır 
olmayan (Adagio ma non troppo) 
tempoda, klarnetin bir "Konser 
Aryası" gibidir. Fantasia olarak 
adlandırılan bu tutkulu fantezi, 
Chepin'in Cenaze Marşı'nı da 
anımsatan havada -çağın piyano 
sonatlarının ağır bölümü gibi- klarnete 
sonoritesin in güzelliğini sunma olanağı 
sağlar. Klarnet, oyuncu kentrastlar 
yaratan özgür bir armoniyle, uzun 
ezgisi yanında birkaç kromatik pasajla 
tekniğini de unutmaz . . .  3 .  Bölüm çok 
hızlı Kapriçyo (Capriccio Presto) 
olarak tanımlanmış b ir Menüet'tir 
(Menuetto). 3/4' 1ük dans tarzına 
uygun tempoda, klarnetin bir kırık 
akoruyla giren bölüm, çekici ses 
tekrarlarıyla, parlak akrobatik 
efektlerle süslenirken Mannheim 
ekolünün virtüoz etkisini de 
anımsatır. Trio bölmesi ise berrak, 
sakin ve legato'lu yorumuyla 
Menüet'e güçlü bir kentrast oluşturur 
ve bölüm sonunda tekrarlanır . . .  4. 
Bölüm 2/4'1ük ölçüde, neşeli ve 
şakrak (AIIegro giocoso) tempoda bir 
Rondo'dur. Rondo'nun A-B-A-C-A 
formuna uygun olarak -Weber'in 
konçerto ve sonatlarının son 
bölümleri gibi- bir gösteri 
havasındadır. Esas A teması çoşkuyla 
yükselen kadansın tepesindeki küçük 
süsten oluşur. B ve C kısımları ise 
yavaşça, sesin azaltılarak beliren 
kontrastıyla vurgulanır. Güneyiiierin 
Tarantella'ya, kuzeyi iierin Polonez'e 
benzettikleri bölümün Coda'sı 
klarnetin virtüoz gösterisiyle eseri 
sona erdirir. (Süre 24') 

Faure: Dolly Süiti 

40 yaşına kadar neşeli bir yaşam 
süren, daha sonra ünlü şarkıcı 
Viardot'un kızıyla nişanı bozulmasıyla 
depresyona giren, büyük opera 

projeleri yapan, diğer bestecileri 
kıskanan Fa u re, 1 890' dan sonra bir 
dönüm noktası yaşadı: Geleceğe ait 
bazı ihtiraslarını gerçekleştirmeye 
başladı. 1 89 1 'de Venedik ve 
Floransa'da neşeli günler geçirdi; 
Vedaine'in şi irlerini bestelediği 
Paris'te -i lerde Bayan Debussy 
olacak- Emma Bardac ile mutlu bir 
arkadaşlık kurdu, onun için La Bonne 
Chanson ve Salve Regina'yı yazdı .  
Güzel bir mezzosoprano sesi olan 
Emma Bardac'ın küçük kızına da 
Dolly adlı süiti ithaf etti. 
Aslında dört el piyano için yazılan 
Op.56 Dolly Süiti 'n in altı bölümünün 
bestelenişi de şu s ırayla oldu: 
1 894'de b irinci bölüm, 1 896'da 
ikinciyle beşinci bölümler arası ve 
1 897'de de sonuncu, altıncı bölüm 
yazı ldı .  Bu arada, 1 896 Haziran 
ayında ün lü Madelaine kil isesine baş 
orgçu, Ekim'de de Massenet'nin 
yerine konservatuara kompozisyon 
profesörü olmuştu. Kibar ve zarif 
yazış stiliyle "Asılzade" olarak 
tanımlanan ve kendine özgü beste 
tarzı olan Faure'nin şakacı yönünü 
gösteren Dol ly Süiti'nin, 1 906'da -
bestecin in birçok eserini orkestraya 
uygulayan- H. Rabaud tarafından 
orkestra uygulaması da yapıldı. 
1 .  Parça "Berceuse" 2/4' 1ük ölçüde, 
ağırca tempoda, l i  ri k bir n innidir . . .  
2. Parça "Mi-a-ou" başlığın ı ,  yani 
"M iyav" adını taşır ve kısa bir sürede, 
sevimli ancak çok belirgin olmayan 
havada, iki temayla bir kedi 
miyavlamasının portresin i  çizer . . .  
3 .  Bölüm 3/4' 1ük ölçüde zarif, biraz 
da Chepin' in ş i irsel havasında 
Dolly'nin bahçesin i  (Le jardin de 
Dolly) canlandır ır  . . .  4. Bölüm "Kitty 
Valse" -orj inalde Ketty'yi-, 3/4' 1ük 
vals temposunda iki temayla 
anlatırken, Faure gösterişli yönünü 
sergiler . . .  Yine 3/4' 1ük ölçüdeki S. 
Parça "Tendresse" (Şefkat) başlığını 
taş ır; süitin bu en uzun bölümü 
gerekten de dokunaklı, şefkatli bir 
anlatımı ağır tempoda sergiler . . .  
3/8'1ik ölçüdeki, canl ı  havadaki "Le 
Pas Espagnol" (lspanyol adımı) ise 
Faure'nin ağı rbaşlı sti l ine hiç 
benzemeyen tarzda, hızlı 1 6' 1 ık 
notalarla ve iki neşeli temayla bu 
t ip ik adımları karakterize eder. 
(Süre 1 4') 
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GENÇ SOLiSTLER DiZiS i  Y O l T N G  SOLOI STS S E R I ES 

ÖZGÜ R  A YDl N, piyano p iano 
-----------y---------------------------

Fmnz Schubert ( 1 797- 1 828) 

Piyano için 3 Parça 3 Pieccs for Piano ( D.946, Op.Posth.) 
No. l Mi Bemol Minör I n  E Fiat M i nor: Allegro t1SSt1i 

No.2 Mi Bemol Majör I n  E Fiat Major: Allegretto 

No.3 Do Majör I n  C Major: A !Legro 

Frcınz Liszt ( 1 8 1 7 - 7 886) 
Chepin'in 6 Polonya Şarkısı Piyano Uyarlaması, Op.74 

Transcriptions for Piano of 6 Pol ish Songs Op.74 by Chopin 
Genç kızın dilegi The maiden wish 

Bahar The spring 
Küçük yüzük A smai l  ring 

Bakanal Bacchanal 
Sevinçlerim My joyes 

Eve dönüş The recurn ro home 

Franz Liszt 
Wagner'in Isolde'nin Ölümü üzerine Parafraz 

Paraphrase on che Death of Isolde by Wagner 

Ara I n cermission 

Alexander Seriahin ( 1 872- 1 9 1 5) 

Sonat No. l O  Op.70 Sonata No. l O  Op.70 

Sergei Rahmaninof 1 Rachmaninov ( 1 8 73 - 1  943) 

Sonat No. 2 Op.36 ( 1 9 1 3, özgün versiyonu) 
Sonata No.2 Op. 36 ( 1 9 1 3  original versionY 

Allegı·o t�gitt�to 

Non Allegro - Lento 

A 1/egro Jllolto 

27.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 
Atatürk Culcural Cencre, Concert Hal l ,  5 . 30 pm . 

ÖZGÜ R AYDIN 

• 1 972'de Colorado'da (ABD) doğan 
Özgür Aydın, piyanoya Ankara 
Devlet Konservatuarı'nda Prof. Semra 
Pekman ile başladı ve iki kez sınıf 
atlayarak konservatuardan 1 99 1  'de 
mezun oldu. 1 99 1 -93 arasında British 
Council bursuyla Londra Kraliyet 
Müzik Koleji'nde Peter Katin ile çalıştı, 
Tatiana Nikolaeva'nın Master 
kurslarına katıldı. Kraliyet Koleji'nde 
Chepin ve Liszt ödüllerini aldı. 
1 993'den bu yana Hannover Müzik 
Yüksek Okulu'nda, Alman Hükümeti 
(DAAD) ve Oscar-Vera Ritter Vakfı 
bursuyla Prof. Kari-Heinz 
Kammerling'in solistlik sınıfında 
çalışmalarını sürdürmektedir. Özgür 
Aydın 1 994 Dublin, 1 995 Weimar ve 
1 996 Sydney yarışmalarında fınale 
kaldı. 1 994'de Salzburg'da Uluslararası 
Mozarteum Yaz Akademisi'nde 
Teşvik Ödülü'nü, 1 995'de ise 
Göttingen'de Uluslararası Chepin 
Yarışması'nda Özel Ödülü ve 
Uluslararası Bremen Yarışması'nda 
Mozart Ödülü'nü aldı. Eylül 1 997'de 
de Münih'te, Avrupa'da çok önemli 
kabul edilen 46. Uluslararası ARD 
Yarışması'nı kazandı; bu yarışmada 
ayrıca 1 997 Wilhelm-Weichsler 
Müzik Ödülü i le 1 997 Nippon Müzik 
Ödülü'ne layık görüldü. Bu başarı, 
kendisine önümüzdeki iki yıl içinde 
çeşitli Avrupa kentlerinde ve 
Tokyo'da konser olanakları sağladı. 
Özgür Aydın Türkiye, Almanya, 
Avusturya, I ngiltere, Avustralya'n ın  
yanı sıra Schleswig-Holstein ve 
Salzburg gibi festivallerde çaldı . 
Konserleri Classic FM-Londra, ABC
Sydney ve Almanya'da da NDR ve 
Bavyera Radyo ve Televizyonu 
tarafından yayın landı. Verdiği 
konserler arasında 1 99 1 'de 
Istanbul'daki CRR Konser Salonu'ndaki 
resitali , I ngiltere'de Peter Katin i le 
verdiği ikil i konser, Londra'da 
Classic-FM'deki iki saatl ik söyleşisi ve 
canlı resitali, 1 995'de Gürer Aykal ve 
1 996'da Konstantin Krimetz 
yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası ile yorumladığı 
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Liszt ve  Brahms konçertoları, Şubat Schubert: 3 Piyano Parçası Wagner, Donizetti gibi 
1 998'de Osnabrück Senfoni besteci lerden yaptığı opera 
Orkestrası ile çaldığı Liszt'in Franz Schubert'in ölümünden altı ay parafrazların ın,  -opera aryalarının 
konçertosu sayı labilir. önce, 1 828 Mayısında yazdığı, fakat d ramatik karakteri korunarak 

yayınlamadığı Üç Piyano Parçası'nı, yapılan parlak fantezilerin- virtüoz 
• Born i n  1 97 2  in Colorado, USA, sonradan 1 868'de Brahms gösterileri yanında, bir l iedin 
ÖZGÜR A YDlN s tarred to study the yayınlatmıştır. Opus numarası kend ine özgü duygulu söz ve müzik 
piano with Prof. Semra Pekman at the taşımayan (Opus posthum) ve bazen yapısını enstrümantal olarak 
Ankara State Conservatory in 1 984, Opus'suz lmpromptu'ler diye de yansıtmayı düşünmüş ve 1 835-47 
graduating in 1 99 1 .  From 1 99 1  to adlandırılan bu l ir ik parçaları, ünlü arasında l ied ustası Schubert' in 
1 993,  he studied with Peter Katİn at müzikolog Alfred Einstein stil SO'den fazla l iedini  piyanoya 
the Royal College of Music, London on kopyalan olarak tanımlar . . .  uygulamıştı. Liszt b u  arada 
a B ri tish Council scholarship. He also Einstein'ın, Fransız örneğe göre, ori j inaldeki ses ve piyano 
parric ipated in the Master courses of Romans türünde sın ıflandırdığı 1 .  parti lerinden başka sözlerin anlamını 
Tariana N ikolaeva and won the Chopin Parça, iç karartıcı havada, Rondo da ş i irsel bir yaklaşımla notaya 
and Liszt Prizes at the Royal College. formunda, Mi  bemol minör tondadır; geçirmeyi denemişti. O çağda tüm 
Since 1 993, he has studied under Prof. oldukça hızlı (AIIegro assai) l ied yorumcuların ın repertuarında 
Karl-Heinz Karnıneri i ng at the temposuna, bazen enerj i  yüklü olan bu şarkıların b ir  solo çalgı için 
Hannover Musikhochschule with çıkışlarla, Majör tonda parlak anlarla uyarlaması, abartmalı hükmüyle çok 
scholarships of the German gelişmesine rağmen yine de ümitsiz eleşti ri lmiş, ancak Liszt bunlara hiç 
Government (DAAD) and Oscar-Vera hava giderilemez (aslında iki ayrı orta aldırmamıştı. Liszt'in Paris 
R itter Foundation. He was serni-finalist bölmesi olan parçada Schubert salonlarından, sosyeteden yakın 
at the 1 994 Dublin ,  1 995 Weimar and tutkulu üçlü ve oktav aralıklarla arkadaşı olan, bir ara çağın ünlü 
1 996 Sydney competi tions. He received çal ınan Si Majör melodiyi b ı rakmış; sopranosu Paul ine Viardot'ya ders 
the E ncouragement Award at the 1 994 güzel ezgil i , La bemol Majör tondaki verirken resimleri bi le çizi len 
International Mozarreum Summer Andantine bölmeyi uzun olduğu Chopin' in, 1 829'1ardan 1 84S'Iere -
Academy, Salzburg, the Special Prize at gerekçesiyle sonradan çıkarmıştır) . . .  ölümünün 4 yıl öncesine- kadar 
rhe 1 995 Göttingen International Mi bemol Majör tonda, hızlıca yazdığı ve bir kısmını Op.74 olarak 
Chopin Competit iron and the Mozart (AIIegretto) tempodaki 2. Parçanın işaretiediği 1 7  Polonya şarkıs ının 
A ward at the International Bremen ana bölümü olan zarif ezgi - tamamı bugün Op.74 içi nde yeral ır. 
Competition. In September 1 997 , he Einstein'e göre- ltalyan etkisini taşır. Çeşitli tarih lerde yayınlanan bu halk 
won the 46rh International ARD Music Daha sonraki Do minör ve La bemol ezgilerinden altıs ın ı  Liszt 1 847- 1 860 
Competi tion in Munich, the Wilhelm- minör tondaki i ki bölmenin yıl ları arasında zaman zaman 
Weichsler Music Prize and the Nippon karşıtlığının oluşturduğu endişe iş leyerek solo piyano için 
Music Prize which have given him the "Winterreise" (Kış Yolculuğu) Lied düzenlemiş ve "6 Chant Pelonaise 
opporrunity to perform in  various cities dizisinin karanl ığı anımsatır . . .  Son de F. Chopin" (F. Chepin'in 6 
i n  Europe and ]apan. parça Do Majör tonda ve neşeli Polonya Şarkısı) adıyla 1 860'da 
Özgür Ayd ın has performed in Turkey, (AIIegro) tempodadır. Ateşli havası, Berlin'de yayın lamıştır. Liszt'in 
Germany, Ausrria, Britain and senkoplu ezgisi, Schubert'e Alman Prensesi Marie zu 
Austral ia as well as ar the Schleswig- rastlanmayan güçlü i lkeliğiyle Çek ya Hohenlohe'ye ithaf ettiği bu Altı 
Holsrein and Salzburg Fesrivals. His  da Macar ezgi lerini anımsatır. Şarkı, bu virtüozun el inde zarif 
concerrs were broadcast by the Classic Parçada, Re bemol Majör tondaki konser parçalarına dönüşmüştür: 
FM London, the ABC-Sydney and the orta bölme ise sevimli bir hava Özel l ikle "Bir Genç Kızın Arzuları" 
NDR and the Bavarian Radio and yaratır. (Schubert kataloğunu (Souhaits d'une Jeune Fi i le) adlı 
Television. H is concerr performances düzenleyen Otto Deutsch, bu üç 1 .  Şarkı varyasyonlada sakinleşir . . .  
include a reci ral at the CRR Concerr parçayı D946 olarak numaralamıştır) 2. Şarkıyı yine Polenyalı şair 
Hal l ,  İstanbul in 1 99 1 ,  a duo concerrs (Süreler 9'/ 1 0'/S':Toplam 24') Witwicki'n in  "Wiosna" (Bahar) şi ir i  
wirh Peter Katin in B ri tain, a l ive rwo- üzerine Chopin 1 838'de 
hours in terview fol lowed by a reciral at 

Chopin/Liszt: 6 Polonya Şarkısı bestelemiştir . . .  3. Şarkıyı, Chopin 
the Classic-FM in London; concerts Op.74 No: 1 4  olarak "Yüzük" adlı 
with the Presidential Symphony Çağının ün lü  piyano virtüozu sayılan Witwicki ş i i ri üzerine 8 Eylül  1 836 
Orchesrra in  Ankara, conducted by Franz Liszt, az tanınan değerli da yazmıştı r ... 4. Şarkı, " Içki Şarkısı" 
Gürer Aykal and Konstant in Krimetz, besteci leri d in leyic i lere sunmayı da (Bacchanal) adını taşır ... S .  Şarkı 
performing concerros by Liszt and bir  görev kabu l etmiş; ayrıca Sevgi l im (Moya pieszczotka) 
Brahms ( 1 995)  and a concerr w i th Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Polenyalı şair Mickiewicz'in aynı adlı 
Osnabrück Symphony Orchesrra Schumann gibi besteci lerin l iedlerini , ş i i ri üzerine 1 837'de bestelenmiştir; 
(Liszr's Concerto) in February 1 998. şarkılarını solo piyano iç in Liszt'in başarıl ı uygulaması i le şarkı 

düzenlenmiştir. Daha önce Verdi, zarif bir Noktürn havasına 



bürünmüştür. 6. Şarkı Eve Dönüş, ya 
da Güvey (Narzeczony). sözleri 
Witwicki'ye ait bir Litvanya 
ezgisidir. (Süre 1 8') 

Wagner-Liszt: I solde'n in  Aşk Ölümü 

Liszt'in yaşadığı çağlarda, piyano 
virtüozlarının kendilerini 
dinleyicilerine ispatlamak için, - bugün 
piyanistimiz ldil Biret'in de yaptığı 
gibi- verilen bir tema üzerine 
doğaçlama yapmaları o günlerin 
özell iklerindendi. Böylece tanınmış 
eserlerin, operaların temaları konser 
programlarında önemli bir yer 
tutuyordu. Bu nedenle Paganini gibi 
çok ünlü yorumcular bile,- ses 
kaydının olmadığı o günlerde- kendi 
eserlerini tanıtmak yanında, sevilmiş 
melodilerin üzerine varyasyonlar da 
yapıyordu. 1 830'1u yıl larda moda olan 
Rossini, Bel l ini, Donizetti operlarının 
Pasta, Malibran,Viardot gibi divalarca 
söylenen aryaları ağızdan ağıza 
dolaşırken Liszt i lk kez 1 829'da, 
Auber'in bir operası ile işe girişmiş, 
bunu 1 835- 1 843 yılları arasında 
uyguladığı diğer operalar izlemiş, 
konser sahnelerinden çekildiği 1 845 
yılından sonra yaptığı Gounod ve 
Verdi parafrazları ile büyük başarı 
sağlamıştı. Daha sonra, kızı Cosima ile 
evlenen Wagner i le yakından 
ilgilenmiş, operaların ın 
sahnelenmesinde yardımcı olmuş, 
1 845'te oynanan Tanhaeuser'in 
uvertürünü, 1 848'de büyük özenle, 
ustal ıkla piyanoya uygulamıştır. Daha 
sonra Rienzi ( 1 859), Uçan Hollandalı 
( 1 860), Lohengrin ( 1 852), Parsifal 
( 1 882), Nürnberg'in Usta Şarkıcıları 
( 1 87 1 )  operalarından bölümleri 
uyariayan Liszt, Wagner'in Tristan ve 
Isolde Operasından "lsolde's 
Licbestod" adlı bölümü 1 867 yıl ında 
işlemiştir. "Paraphrase sur La mort 
d'lsolde" adıyla 1 868'de Berlin'de 
yayınlanan eser P. Raabe kataloğuna 
göre R 280 numarasını taşır. 
Wagner'in Almanya'dan siyasi 
nedenlerle kaçarak 1 857'de Zürih'te 
dostu Wesendonck'un evinde kaldığı 
sırada, onun karısı ile yaşadığı gizli aşk 
nedeniyle de yazmaya başladığı ve 
1 859'da tamamladığı Tristan ve Isolde 
operası i lk kez 1 O Haziran 1 865'te 
Münih'te Hans von Bülow 
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yönetiminde sahnelenmiştir. Bir Kelt 
efsanesine dayanan konu ortaçağda 
geçer: Iriandalı prenses lsolde, 
istememesine karşın evlenmek üzere 
Cornwall kralına, Tristan'ın gemisiyle 
giderken, düşman kabul ettiği 
şövalyeye aşık olur. Tristan da kıza 
aşıktır, ama bu aşktan korkmaktadır; 
onlara içiri len bir i ksir ise aşklarını 
sonsuzlaştırır. Kralın bu aşkı duyması 
üzerine Tristan kendini bir muhafızın 
kılıcı üzerine atar, ölmek üzereyken 
Isolde yetişir. Kral i ksiri öğrenince iki 
genci affeder, ancak çok geç kalmıştır. 
lsolde, sevgil isinin ölümüyle düştüğü 
baygınl ıktan uyanır  gibi olur. 
Operanın başlangıcında bilmece gibi 
yansıyan tınılar burada huzursuz 
yaşam ve ölümü canlandırır. 
Prelüd'ün giriş motifı özlem dolu 
kromatik çıkışla bu Aşk Ölümü'nü 
temsil eder. I nsan sesi olmadan da 
sanki Isolde'nin aryası gibi ayrıntılı bir 
incelikle, renkli ve ışıltıl ı yansıyan, 
"Istek" ve "Aşk" motiflerini "Tristan" 
motifı üzerinde birleştiren fınal, 
ölümü temsil eden bu huzursuz 
armoni, kromatik ilahi Liszt'in yüklü 
kadansları, modülasyonları ve parlak 
pasajlarıyla işlenir. (Süre 8') 

Skriabin: Sonat No. 1 O 

Rus besteci ve piyanist Aleksander 
Skriabin 1 886 ile 1 9 1 3  yılları 
arasındaki 27 yı l l ık süre için 1 2  sonat 
yazmıştır; ancak ilk ve son sonatları 
arasındaki fark, Picasso'nun ilk ve son 
resimleri arasındaki farka benzer. 
Skriabin'in müziği de uzun yıllar 
çevresi için bir bi lmece gibi 
kaldığından onun hakkında türlü 
efsaneler oluşmuş, ömründe şapka 
giymediği, Beethoven'den nefret 
ettiği, ancak içki içtikten, ya da seks 
yaptıktan sonra beste yapabildiği 
anlatılmıştı. Aslında Skriabin' in çağının 
çok ilerisinde düşünebilen ve 
yazabilen bir i  olduğu doğruydu. Onun 
müziği hem geçmişi, hem de geleceği 
kucaklıyor, çok geniş bir yelpaze 
içinde korku, kızgın l ık, kahramanlık, 
karanlık, gizem, şeytanlık, ış ık, ateş, 
uçmak, sarhoşluk, bitkin l ik, aşk, seks, 
çılgınl ık gibi durumları, kendi yaşamı 
ve düşünceleriyle ilgi l i  doku biçiminde 
ifade edebil iyor, hiç tükenmeyen bir 
renk değişimiyle en ince nüanstan en 

zengin çoksesl i l iğe uzanabiliyor ve 
sevdiği "sansasyon" tanımına uygun 
yansıyabiliyordu. Bir eleştirmenin 
deyimiyle, kendi kendisin in de en 
büyük düşmanıydı . . .  Şi irsell ikte kök 
salmasına karşın, değiş ik dinsel felsefi 
ideolojilerin kendi müziğiyle sentezini 
denemiş, yaşam, ölüm, tekrar diriliş, 
madde dışında varolma i le ilgilenmiş, 
öldüğünde kristalize olabi leceğine 
inandığın ı  bel irtmişti. 
Onun Oscar Wilde'ın Oorian Gray'in 
Portresi 'n in ruhuna uygun bulduğu, 
Wolfgang Fortner'in orkestrasyonu 
ile asıl içeriği güçlenen ve Le Poeme 
de I'Extase (Vecd Şi iri) adlı eseri i le 
Stuttgart Balesinin sürekli 
repertuarında yer alan kasvetli 9. 
Sanat' ından sonraki 1 O. Sonatı, sanki 
körleştirici bir parlaklıktadır. 1 9 1 3  
yıl ında, ölmeden iki yıl önce 
tamamladığı bu sonuncu Sonat, 
temelde neşeli, ışıklı, iyimser 
havadadır. Skriabin' in "güneşten 
doğan", "güneşin öpücükleri olan" 
Böceklerin Sonatı olarak tanımladığı 
eser, görülmemiş uzunlukta trillerle 
doludur; bu nedenle de "Tril Sonatı" 
diye adlandırı l ır. Ancak Skriabin' in 
sonatı sürünen, del iklerde saklanan 
değil, havalanan, gökte kayan 
yusufçuklada (Libelül-Tayyare 
böceği), titiz kelebeklerle doludur. 
Ayrıca bu böceklerin sesleri, şarkıları, 
duyulan (sonik), ya da duyulamayan 
(süpersonik) titreşimleri müzikle 
uğraşmayan biri için bile ilginçtir . . .  
Sonat, 9/6'1 ık ölçüde, orta hızda 
(moderato) tempoda, "tres doux et 
pur" (çok tatlı ve saf) tanımıyla, 38 
ölçü süren bir prolog ile başlar. Sonra 
daha sıcak bir motif i le "avec une 
ardeur profonde et voilee" (derin ve 
üstü örtülü bir gayret i le) şeklinde, 



3/S'I ik ölçüde çabucak değişir ve 
tri l lerle sonuçlanır. I ki nci tema 
sevimlidir, 9/ 1 6' 1 ık ölçüde neşeli 
(AIIegro) tempoda, "avec emotion" 
(duygulu) biçimde, aşağıya zum yapar 
gibi gelir, trillerle örülür. Burada, 
ortada 1 O ölçülük bir bölmede 
sonatın en ilginç kısmı yer alır: 
Skriabin müziği kul lanarak bir "renk 
orgu" oluşturur; renklerin eflatun, 
mavi, sarı, mavi, eflatun, mavi-sarı
mavi ve çiğ kırmızı olarak 
sı ralanmasını öngörür . . .  Sonraki 
motif 3/4'1ük ölçüde, "avec une 
joyeuse exaltation" (neşeli bir 
yücelme i le) mutlu şekilde fırlar gibi 
gel ir  ve cümle sonunda üç notalı trile 
dönüşür. "Neşeli", "Daha neşeli", 
"Tatlı bir sarhoşlukla" gibi başlıklada 
gelişen müzik, güçlü sekiz, dokuz 
notalı tri l lerle -daha doğrusu, tremolo 
ile- sert şekilde boşalıma yönelir. Ana 
tema tekrar döner ve küçük bir dans 
oluşur. Birden prologtaki bitkin motif 
belirir, birkaç tiz notadan sonra iki 
bas sesle söner. (Süre 1 1 ') 

Rahmaninof Sonat No.2 

Zengin bir ailenin çocuğu olarak 
yetişen, 1 2  yaşında Moskova 
Konservatuarı'nda akrabası 
Aleksander Si loti ile Liszt geleneğine 
uygun piyano öğrenimine başlayan 
Sergei Rahmaninof, yerumcu olarak 
çağın en iyi piyanistlerden biri, besteci 
olarak da geç Rus romantik müziğinin 
en önemli temsilcisi sayı l ır. l i k  
eserlerinde Rimski- Korsakof, 
Çaykovski gibi bestecilerin etkisinde 
kalan Rahmaninof, 1 903'te Rusya'dan 
ayrılıp konser turnelerine çıkmadan 
önce, 1 892'de yazdığı ünlü Do Diyez 
Minör Prelüd ile bir anda ün 
kazanmış, yıl larca bu başarının 
gölgesinde kalmış, daha sonra 
yazacağı 24 Prelüd ile bile ona 
erişememişti. l ık sonatını (Op.28) 
1 907'de yazan Rahmaninof, 1 9 1 1 'deki 
Op.33 Etudes-Tableaux i le virtüoz ve 
gösterişli bir müzik yaratmış, 1 9 1 3'te 
de 2. Piyano Sonatı'nı Moskova'da 
lvanovka'daki yazl ıkta bestelemiştir. 
Onun en başarılı eserleri, piyano ve 
orkestra için dört Piyano Konçertosu 
( 1 89 1 - 1 90 1 - 1 909- 1 926) ve Paganini  
Varyasyonları ( 1 934) kabul edilmesine 
karşın Rahmaninofun, sade olmayan, 
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süslü ve  gelişen yeni sanat akımına 
pek uymayan diğer eserleri yine de 
üstün piyano yazısı nedeniyle konser 
sahnelerinde yer almaktadır. 
Bestecinin kendisi de eserlerinin 
çoğunu yeniden düzenlemiş, 2. Piyano 
Sonatı'nı da 1 93 1 'de tekrar 
revizyondan geçirmiş, böylelikle 
Sonat'ı daha kompakt ve rahat 
çalmabi l ir şekle sokmak istemiştir. 
Ancak bu düzenleme de pek başarılı 
olmamış, yerumcular çoğunlukla 
Sanat' ın  eski şeklini yeğlemiştir. 
1 940'da da ünlü piyanist Vladimir 
Horowitz bir inci ve ik inci piyano 
sonatiarını -bestecinin onayı ile
kısaltarak düzeltmiş, her iki eserde üç 
bölümün daha etkili kentrastını 
sağlamıştır . . . . 
Rahmaninof bu Sonat'ı bestelerken 
aynı zamanda "Çanlar" (Kolokola) 
adlı koral senfoni üzerinde 
çalışıyordu. Ünlü yazar Edgar Allan 
Poe'nun şi iri üzerine yazılan bu 
eserde egemen olan Moskova çanları, 
kendini bu Sanat'ta da hissettirir; 
çanların boğuk, bas fıgürlerle oluşan 
büyük tın ı ları, Chopin stilinde, 
virtüozlukla yansıtılan eserde yer 
alırken, lirik ve armonik güzelliği, 
ruhsal olgunluğu duyurmak için usta 
piyanistlere gerek duyulur. Hem 
çalan, hem dinleyen için güçlükler 
oluşturan Si Bemol Minör Sonat, hızlı 
ve heyecanlı (AIIegro agitato), hızlı 
olmadan-ağır (Non Allegro-Lento) ve 
çok hızlı (AIIegro molto) tempolarda 
üç bölümden oluşur. 
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TÜ RKiYE RADYO TELEViZYON KU RUMU 
i STAN BUL RADYOSU GENÇ SOLiSTLER TOPLULUGU 

YOUNG SOLOISTS ENSEMBLE OF THE 
TURKISH RADIO TELEVISION CORPORATION, İSTANBUL RADIO 

Ll AHMET KADRI RIZELI 

• 1 959'da Istanbul'da doğan Ahmet 
Katkrları i[in UZEL MAKİNA SANA Yİ A.Ş.ye teıekkiir ederiz. Kadri Rizeli, i lk  ve ortaokulu 

W e woJJ!d /ike to thank UZEL MAKİNA SANA Yİ A.Ş. for spoworing this performance. -----------------------------ı Ankara'da, l iseyi Istanbul'da bitirdi. 
Sanat yönetmeni ve şef: AHMET KADRI RIZELI, arrisric director and conducror 

Solistler Soloisrs 

l ikokulda keman, l isenin ilk yıllarında 
Sadi Hoşses'ten Türk müziği 
repertuarı, Istanbul'da Necdet 

MELIHAT GÜLSES - ESMA BAŞBUG - ÇIGDEM KIRÖMEROGLU Varol'dan da kanun ve nazariyat 
_______ 
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-------1 dersleri aldı. 1 972'de Türk Müziği 

Devlet Konservatuarı'na girerek 
FARUK SALGAR - GÖKHAN SEZEN Kamran Erdoğdu (kemençe), Yavuz 

Saz sanatçıları I nsrrumenralists Özüstün (Türk müziği nazariyatı) ve 
Demirhan Altuğ (Batı solfeji ve 

DEMIR KARABAŞ - BAKI KEMANCI - AYHAN ÇAKIR, kemanlar violins armonisi) i le çalıştı. 1 98 1 'de mezun 
----------------------------1 

HASAN ESEN, kemençe kamancha - UGUR IŞIK, viyolonsel cello oldu ve Kamran Eroğlu'nun 
-----------------------------ı asistanlığına getirildi; bu görevini 

SAFINAZ RIZELI, kanun - ÖMER ŞATIROGLU, ud öğretim görevlisi olarak halen de ----------------------------1 
NECIP GÜLSES, tanbur - VOLKAN YILMAZ, ney nay - TANJU EROL, klarnet dariner sürdürmektedir. Aynı yıl TRT'nin 

açtığı sınavı kazanarak kuruma 
FAHRETTIN YARKIN - ERSOY ERÇIN, ritm percussions kemençe sanatçısı olarak giren 

Ahmet Kadri Rizeli bu görevinin 
---------------------------------1 yanısıra, 1 99S'den bu yana TRT'de 

FILIZ ŞATIROGLU - NAZAN SIVACI - GÖNÜL AKÖZ - GÜL GÖRE aranjör-yönetmen olarak da hizmet 

Koro Choir 

____________________________ 
_, GÜLNAZ RIZELI _ GIZEM ACAR _ MELDA KUYUCU vermektedir. 1 98 1 -83 yılları arasında 

Belediye Konservatuarı Türk Müziği 
SERHAT SARPEL - AYTAÇ ERGEN - ÜMIT ÇOŞKUN - ERHAN BAHÇI lcra Heyeti'nde kemençe sanatçısı 

CELAL ALTINBAŞ _ ALP ASLAN _ TOLGA ÖZKABAKÇI - TEOMAN ÖZSELÇUK olarak konseriere katıldı. 1 988'den 
beri Türk, Alman, ltalyan, I ngiliz ve 

1 . Bölüm Part I .  
Karcığar Köçekçeler 

2. Bölüm Part 2 .  
Istanbul Şarkıları Songs from İstanbul 

----------------------------1 
I I .6. I 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 I .30 

Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Hall , 9.30 pm 

Lübnanlı müzikçilerden oluşan 
Sarband topluluğuyla yurtiçinde ve 
dışında birçok konser verdi, 
festivaliere katı ldı ve topluluğun 
yayınladığı beş CD' de yer aldı . 
1 99S'de dört kız kardeşiyle beraber 
Grup Beşibiryerde'yi kurarak, 
çalışmalarını kapsayan bir albüm 
yayınladı. 

• Born in 1 959 in İstanbul, Ahmer 
Kadri Rizel i  attended primary school 
i n  Ankara and h igh school in Istanbul. 
He began to play the viol i n  while in 
primary school and srudied Turkish 
music reperroire wirh Sadi Hoşses in 
A nkara and rheory wirh Necdet Varol 
in İstanbul .  In 1 97 2 ,  he enrered the 
Turkish Music Srate Conservatory, 
studying wirh Kamran Erdoğdu 
(kamancha), Yavuz Özüstün (Turkish 
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music theory) and with Demirhan Turkish music. Ahmet Kadri R izel i ,  an 
Altuğ (western solfeggio and harmony). instrumemalist and a chorus master at 
He graduated in 1 98 1  and was the İstanbul Radio, is artistic d i rector 
appoimed an assistant to Kanıran and the conductor of the ensemble. 
Erdoğlu ,  a post he continues to hold as 
well as being a teacher at the 
Conservatory . The same year he won 
the audit ions of the Turkish Radio 
Television (TRT) istanbul Radio and 
was appointed as a kanıancha player, a 
posi tion he cominues to hold. Si nce 
1 995 he also served as a conductor and 
arranger of İ stanbul Radio. From 198 1  
to 1 983 he performed with İ stanbul 
Municipality Conservatory Turkish 
Music Ensenıble as a kamandıa player. 
Beginning in 1 988, he began to appear 
with the Sarband Ensemble, which is 
composed of Turkish, German, ltalian, 
Brit ish and Lebanese musicians. He has 
given many concert in Turkey and 
abroad, part icipatecl in festival as well 
as recorded fıve CDs with this 
ensemble. In 1 995 he and his four 
sisters formed the Group Beşibi ryerde 
which has recently releasecl an albunı .  

TRT ISTANBUL RADYOSU 
GENÇ SOLISTLER TOPLULUGU 

YOUNG SOLOISTS ENSEMBLE 

OF THE TRT I STANBUL RAD.IO 

• Istanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı'ndan 
mezun olan ses ve saz sanatçılarından 
oluşan topluluk, 1 996'da ITÜ Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı'nın 20. 
Kuruluş yılını kutlama etkinl ikleri 
çerçevesinde kurulmuş ve başarılı 
konserler vermiştir. Repertuarındaki 
klasik eserlerin yanısıra, Türk 
müziğinin çağdaş eserlerini de özgün 
bir üslupla yorumlayan topluluğun 
sanat yönetmenliğini ve şefliğini TRT 
Istanbul Radyosu saz sanatçısı ve 
koro şeflerinden Ahmet Kadri Rizeli 
yapmaktadır. 

• The vocal and the instrumemal 
members of the Young Soloists 
Ensemble of The TRT İstanbul Radio 
are graduates of the Turkish Music 
State Conservatory. The ensemble, 
which was founded on the occasion of 
the 20th Anniversary of the 
Conservatory in  1 996, has given many 
concerrs. Their reperroire includes 
classical as well as contemporary 
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CASBAR KARYAGDI M UGAM ÜÇLÜSÜ (Azerbaycan) 

JABBAR KARY AGDY MUGAM TRIO (Azerbaijan) 

FAHRADDIN DADASHEV, kemençe kamandıa CABBAR KARYAGDI  __________________ 
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ZABIT NABIEV, ses ve tef vocal and def 
JABBAR KARYAGDY 

--------,----------------------------------.----------1 MUG A M  TRIO 

Azerbaycan "Mugam" müziginden seçmeler 
Selecrion from the "Mugam" music of Azerbaijan 

1 4.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.00 
Aratürk Cultural Centre, Concert Hall ,  7 .00 pm. 

�-------------------------
• Adını ünlü mugarn (makam) 
şarkıcısı (hanende) Cabbar 
Karyağdı'dan ( 1 86 1 - 1 944) alan üçlü, 
kemençe ustası FAH RADDIN 
DADAŞEF ve tar ustası MOHLET 
MUSLIMOF tarafından 1 99 1 'de 
Bakü'de kuruldu. Grubun çekirdeğini 
oluşturan ve Azerbaycan Devlet 
Konservatuarı'nda Mugarn dersi 
veren her iki sanatçı, geçmiş yıllarda 
Zahid Guliyef, Sakine lsmailova, 
Gandab Gulieva, Elçin Calilof, l rşad 
lbişof gibi ünlü şarkıcılarla beraber 
çalışmıştır. Azerbaycan geleneksel 
sanat müziği olan mugamın tüm 
değişik stil ve formlarını 
repertuarında bulunduran üçlü 
Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, yakın 
ve uzak doğu ülkelerinde konserler 
verdi; Vox Festivali, Rotterdam, 
1 99 1 ;  20. Yüzyıl Müziği, Saarbrücken 
(Almanya), 1 992; Avrupa Halk Müziği 
Festivali , Cuneo ( lulya), 1 993; ACL 
Asya Müzik Festivali, Bangkok, 1 995; 
Vancouver Uluslararası Halk Müziği 
Festival i ,  Kanada, l 996 gibi 
uluslararası birçok müzik 
festivallerine katı ldı . Ayrıca Avrupa'da 
birçok CD yayınladı. 

• Jabbar Karyagdy Muganı Trio, 
named afrer rhe prominenr mugarn 
singer (khanende) Jabbar Karyagdy 
( 1 86 1 - 1 944), was founcled in 1 991 in 
Baku by kamancha player Falıradel in 
Daclashev and rar player Mohler 
Muslimov. Borh reach mugarn ar 
Azerbai jan Srare Conservarory. The rwo 
i nsrrumenral isrs, who consrirure rhe 
core of rhe rrio, have collaborarecl wirh 
renownecl s ingers Zahicl Gul iev, Sakina 
Ismai lova, Ganclab Gul ieva, Eleb in  
Jali lov and l rshad Ibishov. The 
reperroire of rhe rrio consisrs of mugarn 
(the rracl i r ional Azerba i jan classical 
music) in all genres and forms. The rrio 
has roured in many European counrries, 



Norrh Anıerica, Asia, the Near East 
and the Far East and performed in 
international nıusic festivals such as 
Vox Festival, Rotterdanı ( 1 99 1 ); Musik 
des XX. Jahrhundert, Saarbrücken, 
Gernıany ( I  992); Festival di Musica 
Popolare Europea, Cu neo, l taly ( 1 993); 
Asian Music Festival of ACL, Bangkok 
( I  995 ); Vancouver In ternational Folk 
Music Festival, Canada, ( I  996) . The 
trio has recorded nıany CDs in Europe. 

MUGAM 

Mugam: 
Azericede "Mugam" olarak ifade 
edilen Makam, bir şarkı ya da 
melodinin seslendirildiği ton dizisine, 
gama verilen isinıdir. Azerbaycan'da 
kullanılan Mugarn'lar (makamlar) şu 
şekilde sıralanır: Rast, ŞGri, Segah, 
Çargah, Bayati Şiraz, Şeştar, 
Hünıayun, Mahur H indi, Bayati-Gatar, 
Orta Mahur, Mirza Hüseyin Segah, 
Zabul (Orta) Segah ve Harici Segah. 
Muganı ayrıca enstünıantal, ya da 
vokal-enstrünıantal tarzda çok 
bölümlü bir bestenin adı da olabi l ir. 
Bu bölümlerin bazıları da yine Mugarn 
olarak adlandırılabilir. 
Mugarn'ların vokalli olanlarının 
sözleri, -Azericede Gazal olarak ifade 
edilen- klasik ya da çağdaş şairlerin 
Gazel'lerinden oluşur. Bir Gazel kesin 
bir form yapısı olan bir şi irdir; 1 4  ila 
1 6  mısrayı içerir. l ik beyitin 
mısralarının sonunda kafiye yoktur; 
ancak bunu izleyen nıısraların, bu i lk 
iki mısraya uyum sağlaması 
zorunludur. Gazeli yazanın ismi de, 
son beyitin ilk mısrasında belirtilir. 
Ancak Gazel bestecisi de genellikle 
bi l inmez. 
Avrupa klasik müziğinde bir oktavın 
kromatik biçimde 1 2  eş değerde 
notaya ayrılmasına karşıt olarak, 
Azerbaycan müziği teorisinde bir 
oktav 17 bölüme ayrı l ır. Seslendirilen 
Mugam'a bağlı olarak da, ayrı nota 
dizileri kullanı l ır. Mugarn ayrıca 
notanın da adıdır. 
Mugarn (Makam) kelimesi Arapça 
'girmek', 'görünmek', anlamına gelen 
"kama"dan kaynaklanır. Aslında 'yer', 
'mevki', 'oda', 'ara' anlamlarına gelen 
bu kelime, mecazi olarak da kullanılır. 
Sufi geleneğinde Makam sözcüğü, 
Tanrı'ya ulaşmaktaki kat' şeklinde yer 
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alır. Makam b i r  sanat müziğidir; halk 
müziği, ya da etnik müzik değildir. 
Saraylarda seslendiri lmesine karşın, 
tümüyle bir Saray Müziği şekli olarak 
da tanımlanamaz; daha çok, kökleri 
Islam geleneğine bağlı bir klasik 
müziktir. Ancak Bach koral lerinin 
tıpkı Alman halk ezgileriyle karşıl ıkl ı 
i l işkisi gibi, halk ezgileriyle ve 
danslarıyla da i l işkisi olabi l ir. 
Makamın tarihçesi bin yıl kadar 
öneeye dayanır. Azerbaycan Mugam'ı, 
Türkiye'deki Makam, Uygurlardaki 
Muqam gibi, diğer doğu ü lkelerin in 
müzik geleneklerine bir çok yönden 
bağlıdır. Batı tarzındaki bestelerin 
aksine, Mugarn müziği notalarla tespit 
edilmemiştir. Bir Mugam'ı 
yorumlayabilmek için, bir müzikçinin 
çok yüksek bir profesyonel ustalığa 
sahip olması, Mugarn'ın kural ve 
kanun sistemi hakkında derin bilgisi 
gerekir. Bu düzeye ulaşmak için de 
icracılar, genellikle beş yıldan aşağı 
olmamak üzere, uzun süre bir eğitim 
görmelidir. Mugarn'da amaç, 
dinleyicilerin felsefi ve insani idealleri 
anlamasına yardımcı olmaktır; ve bu 
da ancak, müziğinde yeterli derinliğe 
ulaşabilen çok ender sayıda yetenekli 
yorumcuya nasip olur. 
Birçok genç müzikçi Mugam'ı 
konservatuarlarda öğrenmektedir ve 
günümüzde bu arzu çok artmıştır. 
Mesela düğün şenl iklerinde, Mugarn 
çalınması için mutlaka özel bir oda 
ayrılmıştır. 

Mugarn Topluluğu: 
Aşağı yukarı 200 yıldan bu yana, 
Mugarn müziği her zaman bir üçlü 
tarafından yorumlanır. Bu üçlü de 
şöyle kurulmuştur: "Hanende" adı 
verilen, Def çalan bir şarkıcı; 
"Sazende" adı verilen ve biri Tar, 
diğeri Kemençe çalan iki kişi l ik bir 
enstrüman bölümü. 
Tar l l  tel l i ,  sekiz rakamı şeklinde çift 
ses kutusu olan, 22 perdeli, 
gövdesinden tutularak çalınan bir 
çalgı dır. Tellerinden yedisi melodiyi 
duyurmak için, kalan diğer dört tanesi 
de titreşimi arttırmak için kullanı l ır. 
Birinci i le ikinci teller ve üçüncü ile 
dördüncü teller aynı seste, unison 
akord edilmiştir. Ses gövdesinin göğsü 
inek derisi ile kaplanmıştır. Tar 
mızrapla, ya da parmaklada çalınır. 

Yedinci tel ise başparmakla çeki l ir. 
Kemençe. at kuyruğunun kıllarından 
yapılmış bir yayla çalınan dört telli bir 
kemandır. 
Kemençe çal ın ırken yayın kılları 
parmaklada gerilir. Gövdenin göğsü 
"deka" adı verilen Mersin balığın ın 
derisiyle kaplanmıştır. Bu deri, 
değiştirilmeden bir yıl dayanır. 
Kemençe tarihi epey eskilere dayanan 
bir çalgıdır: 4. Yüzyılda Mısır'da ve 
Aşağı l ndus ırmağı bölgesi olan Sind'te 
görülmüş; 1 2. Yüzyılda Selçuklular 
tarafından Bizans'a, bugünkü 
lstanbul'a götürülmüştür. Yine 
1 2. yüzyılda şai r Nizami'nin bir liste 
şeklinde verdiği 30'u aşkın çalgı içinde 
kemençe de vardır. 1 4. Yüzyıldaki 
Pers antiaşması Kanz al-tuhafta ise, 
"Gizak" adı verilen, i ki telli ve düz 
yaylı bir kemençeden söz edil ir. 
Daf diye de anılan Def, tamburen 
(trampete) benzeri bir vurma çalgıdır, 
"gaval" adı da veri l ir. Yuvarlak tahta 
bir çerçeve içinde, balık derisinden 
yapılmış bir zar geri l id ir ve içinde de 
kenara tutturulmuş birçok halka ve 
ufak bakır plakalar bulunur. Modern 
defler ise bugün bazen, bal ık 
derisinden daha sağlam olan plastik 
deriyle de kaplanır. 
Hanende ise Mugarn şarkıcısıdır. 
Hanende, özel bir şarkı söyleme 
sti l in i  karakterize eden "üçte bir" ve 
"çeyrek" sesleri, yöresel aralıkları, 
Koma'lı notaları da kullanır ve hem 
kafa sesi (falsetto), hem de normal 
sesin çok çabuk değişimlerini 
gerçekleştirir. Bu değişim ise melodiyi 
süslemek için yapılır. Mugarn'ın güftesi 
ve bestesi birbirinden bağımsız olarak 
seçilir; sözlerin ve gazel in seçimi de 
hanendenin sorumluluğu altındadır. 
Bu da hem yaratıcı bir olay, hem de 
ustal ık isteyen bir durumdur. Ayrıca 
şarkıcının ustalığı da, birbakıma 
tümüyle tar çalgıcısının virtüozluğuna, 
tekniğine ve Mugarn bilgis ine bağlıdır. 

Destgah: 
Belirli bir uzunlukta olan vokal
enstrümantal Mugarn bestesine 
Destgah adı veri l ir. Destgah aslında 
"tamamlanmış durum", "tamamlanmış 
beste" demektir ve Mugarn'ın . 
en mükemmel formu kabul edil ir. 
Destgah, birbirine "tesnif' 
(çoğunlukla gazel türünde popüler 



şarkılar) ve "reng"(= diringa, kentrast 
yaratmak için çalınan sevimli ve canlı 
ara müzikleri) adı veri len ara 
müzikleriyle bağlanan bir dizi 
Mugarn'dan oluşur. Bunların sayısı da 
tesbit edilmemiştir ve ayrıca yerel 
geleneğe, müzikçilerin kişisel zevkine 
ve o zamanki duruma göre 
değişebi l ir. Destgah'lar yedi değişik 
makamdadır: Rast, Şüri, Segah, 
Çargah, Bayati Şiraz, Şeştar ve 
Hümayun. Bu makamlar da 
Azerbaycan halk ve geleneksel 
müziğinin temelleridir. En popüler 
Azerbaycan makamları Şüri ve 
Segah'tır. Azerbaycan şarkıları, dans 
havaları ve diğer müzik formlarının 
büyük çoğunluğu bu iki makamda 
bestelenmiştir. Daha az popüler 
olanlar ise sırasıyla Rast, Şüri, Çargah, 
Bayati Şiraz ve Hümayun'dur. Bu 
makamların herbiri ayrı estetik ve 
ruhsal durumları belirler: Rast 
güçlü lük, cesaret ve sevinci; Şüri neşe 
ve şi irsel düşünceyi; Segah aşkı; Şeştar 
hüzün ve yeisi ; Çargah heyecan ve 
tutkuyu; Bayati Şiraz melankoli ve 
kederi; Hümayun en derin kederi ve 
yeisi . . .  Bu makamların yanı sıra 
popüler olmakla beraber Şehnaz, 
Saranj, Segah-Kürdi, H icaz, Gatar gibi 
70'den fazla ikincil ve yan makamlar 
da vardır. 
1 2  temel Mugarn şunlardır: Uşşak, 
Neva, Buselik, Rast, l raki, lsfahan, 
Zirefken, Büzürk, Zengüle, Rehavi, 
Hüseyni ve Hicaz. Altı Avazat ise 
Şehnaz, Maya, Selmak, Nevruz, 
Gerdaniye ve Geveşt adını taşır. 
Yakın ve Orta Doğu'nun müzik 
kültürü doruğuna 1 3 . ve 1 4. 
yüzyıllarda ulaşmıştır. Bu çağdaki dini 
esaslara göre müzik 1 2  Destgah ve 6 
Avazat'dan (Farsça Avaz=Ses, 
Avazat=sesler) oluşuyordu. Büyük 
Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyof bu 
durumu, 1 2  sütunlu ve altı kulel i b ir 
saraya benzetir. Tepeden bakılınca 
dünyanın dört bucağının, Endülüs'ten 
Çin' e, Orta Afrika'dan Kafkaslar'a 
panoraması görülür. Bu müzik tarzı, 
ş imdiki şeklini 1 7. yüzyılda almış; 
yerel çeşitl i l iklerle ve farkl ı l ıklada 
zamanla gelişerek değiş ik ulusal 
formlara ulaşmıştır. Ortaçağlardan 
beri Mugarn stili şi irle çok yakın bir 
i l işki iç inde olmuş, N izami, Nesimi, 
Hatayi ve Fuzuli gibi büyük Azeri 
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şairlerinin eserleriyle kaynaşmıştır. 
Azerbaycan'ın geleneksel müzik 
kültüründe Destgah'tan başka, daha 
kısa Mugarn besteleri ve ritmik 
Mugarn'lar da (Zerb-i Mugam) 
gelişmiştir. Zerb-i Mugarn hem 
Mugarn ile, hem de ayrı olarak 
seslendiri lebil ir; tıpkı Destgah'ı 
oluşturan -tesnif ve reng'i içeren
Mugarn bölümleri gibi tek başlarına da 
yorumlanabilir. 

Mugarn 

The word Mugarn (also transeribed as 
Muhgam) refers ro the tone-scale in  
which a mel.ody or song is  performed. 
In Azerbai jan, the names of the 
M ugams are: Rast, Shur, Segah, 
Chargah, Bayar i -Shiraz, Shushrar, 
H umayun,  Mahur-Hind i ,  Bayati-Gajar, 
Orta Mahur, Mirza H useyn Segahy, 
Zebul Segah, and Harij Segah .  Mugarn 
is also an i nstrumenral or vocal
i nsrrumenral composir ion wirh a 
number of sections. Some of those 
sections are also cal led mugam. 
The texts of the vocal parrs consisr of 
gazals of dassic and conremporary 
poers. A gazal is a poem with a srrict 
formal srrucrure. It consisrs of 1 4 - 1 6  
l i nes. The l ines in  the firsr disrich have 
free endi ngs, but the fol lowing l ines 
rhyme ro rhese first rwo. The aurhor of 
the gazal reveals his name in the first 
l i ne of the last distich. However, the 
name of the composer of the mugarn is 
usually not known.  
In Azerbaijanian music rheory, an 
octave is divided inro 1 7  parts. In the 
dıromatic system of European classical 
music theory, 1 2  equal parts make up 
an ocrave. Depeneling on the Mugarn 
(rone-scale) in which is played, a 
differenr series of notes is used. Mugarn 
is al so the name of a musical nore. 
The word mugarn is derived from 
Arabic ''kama", which means ' ro enter', 
' ro appear'. Li teral ly it means 'place', 
'pos i tion' ,  'room',  'space'. l t  has both a 
l i teral and a figurarive meani ng .  The 
word mugarn exisrs also in the Sufi 
rrad irion, where ir means ' the srage ro 
reach God' .  
Mugarn is  art music,  not folklore or 
ethnic music, and alrhough it has been 
performed at the courrs, it cannot 
exactly be considered as courr-music 
ei rher; rather it i s  considered classical 

music, rooted in lslamic tradi t ion. l t  
has correlarions w i t h  popular song and 
dance in the same way that Bach's 
chorales are correlared with the German 
Volkslied. 
The hisrory of Mugarn goes back for 
over one tlıousand years. Mugarn is ried 
w ith many rhreads ro si mi lar musical 
rradir ions of other orienral nations, ! ike 
the Turkish Makam and the Uighur 
Muqam. Unl ike Wesrern composir ions 
Mugarn composir ions are not written in 
nores. To perform Mugam, a musician 
must have achieved a high level of 
professional skill and profound 
knowledge of the system of rules and 
laws of Mugam. lt also requires ski ll 
and fantasy from the singer and 
musicians. To achive this, the 
performers have ro study for a long 
period of r ime, usually no less rhan five 
years . The ai m of Mugarn is the wish ro 

mak e the l isreners undersrand rhe 
phi losophic and humanisric ideals, and 
only a very gifred performer can reach 
deep enough ro give such a sense ro his 
music. Many young musicians learn 
Mugarn at the conservaroires, and it is 
very much alive nowadays. At 
weddings for example, rhere is always a 
separate room for Mugam-playing .  

The Mugarn Ensernble 

For the lasr 200 years ar leasr, a Mugarn 
has always been performed by a trio: a 
khanende playing def, acconıpanied by 
the sazende ( the instrumenral seetion of 
an ensemble) always cansisring of rwo 
musicians: a tar-player and a 
kamancha-player. The tar is an 1 1 -

srringed instrumenr with double sound 
body ( in  the shape of an 8) and 22 frers, 
which is held at rhe chesr. Seven srrings 
are for playing the melody and four 
srrings are symparheric strings. The 
first and second srrings, as well as third 
and fourrh srrings are tuned in unison. 
The sound body is covered w ith a ski n 
made of a cow's heart. lt is playeel with 
a plectrum or wirh fingers. The sevench 
string is pluckecl by the thumb. The 
kamancha (also transeribed as kamanga) 
is a 4-stringecl fidelle wirh a bow nıade 
of a horsehair .  The hair of the bow is  
strerched wirh the fingers when playing 
kamancha. The sound body is covered 
with a fish skin (sturgeon), cal lecl deka. 
This ski n lasts for about one year before 



ir has to be replaced . The kamancha is 
an insrrumenr with a long history: ir 
al ready exisred i n the I Ot h century in  
Egypr and Si nd (a  region of  the lower 
lndus River). In the l 2th century che 
Seldshuks broughr ir to Byzanrium 
(presenr-day Istanbul). Also in the l 2rh 
century, the poer Nizarnİ g ives a l ist of 
over rhi rry i nstrumenrs, one of rhese 
being the kamancha. In che 1 4 rh 
century Persian rreary, Kanz al-tuhaf, a 
kamandıa wirh flar bow and rwo 
srrings, called gizak, is menrioned. The 
def (al so transeribed as daf) is a 
rambourine-l i ke percussion instrumenr, 
also called gaval . l t  has a round wooden 
frame covered wirh a membrane made 
of a fish ski n and many rings and smail 
copper plares on che inside. The 
modern def sametimes has a nıenıbrane 
m ade of plasric, which is  srronger rhan 
fish ski n. The k hanende (also transeribed 
as khanandeh) is che Muganı-singer. 
This special sryle of singing is 
characterized by use of I /3 and 1 /4 
rones and also by quick alrernarion of 
head-voice (falseno) and normal voice. 
This alrernarion is done to ornanıenr 
the nıelody. The lyrics and the melody 
of a Muganı nıay be chosen 
independent Iy of each other, and ir is 
the responsib i l i ty of khanencle ro 
choose che lyrics, the gazals, for a 
Muganı. This is a creative process that 
requires grear skill .  However, che 
mastery of the singer also depencls on 
the virruosity of the rar-player's 
acconıpaninıenr, his technique and 
knowledge of Muganıs. 

Desrgah 

A vocal-i nsrrunıenral Muganı piece of 
considerable lenghr is called a destgah. 
Desrgah (also transeribed as clasrgah, 
dasrgah, or Desrgah) meaning 
'conıplere posir ion '; it is considered the 
most complete form of Mugam. The 
desrgah consisrs of a number of 
Mugams connecrecl by incerludes ! ike 
'resnif (popular songs, mostly gazals) 
and the 'reng' ( =diringa, a lovely 
insrrumenral passage playeel to evoke 
comrast berween the secrions of a 
Mugam). Th is number is not fixed and 
varies depenel ing on local rradi rion, 
individual rasre of the musicians, and 
the ci rcunısrances of a performance. 
Desrgahs occur in seven differenr 
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nıodes: Rast, Shur, Segah,  Chargah, 
Bayar i-Shi raz, Shushrar, and H umayun. 
These modes are considered to be the 
basis of Azerbaijanian folk  and 
crad i rian music. The most popular 
Azerbaijani modes are Shur and Segah. 
The grear majority of Azerbai jani 
songs, ciance tunes and other musical 
forms have been compaseel on rhese two 
modes. Less popular are the modes 
Rast, Shusrar, Chargah and Bayari
Shiraz; the least popular of al l  is che 
nıode Humayun. By that characrer, 
that is by rheir aesrherico-psychological 
impressions Rast evakes the feel ing of 
forrirucle, courage and cheerfulness; 
Shure :  cheerful,  lyrical spiri rs; Segah: 
che feel i ngs of excirenıenr and passion; 
Bayari-Shiraz: che feel i ngs of melancoly 
and sadness; Humayun:  che feel i ng of 
deep sorrow and grief, even deeper rhan 
ir  is fel r  in  Shushrar. Besides rhese 
main modes, rhere are also popular 
secondary or accessory modes and sub
modes or rheir secrions such as 
Shahnaz, Saranj ,  Bayari-Kurd, H i jaz, 
Garar and many orhers, 70 in all. The 
1 2  main Mugams are Ushshag, Nava, 
Busal ik,  Rast, I raq , Isfahan, Zirafkend, 
Buzurk, Zangu la, Rahavi ,  Huseini  and 
H i jac. The s ix Avazars are the 
following: Shahnaz, Maya, Salmak, 
Novruz, Gardiya and Kuvashr. 
The musical culrure of the Near and 
Midelle East reached i ts peak i n  che 
L 3rh and l 4rh cenruries. Ar that r ime 
the canonical code of the music 
consisred of 1 2  desrgahs and 6 avazars 
(Avaz=voice, Avazat=voices in Persian). 
Uzeyir Haj i beyov compares i t  to a 
palace with 1 2  columns and six rowers. 
From the top, the panorama of the four 
sides of che world could be seen; from 
Andalusia to China and from Midelle 
Africa to the Caucasus. Thi s  musical art 
has gor i ts presenr form in the l 7rh 
century. Local variarions and differences 
evenrually developed inro the various 
national forms. Si nce the Midelle Ages 
the art of Mugarn has been closely 
connecred wirh poerry, i ncorporaring 
the works by the great Azerbai janian 
poers N izami ,  Nesim i ,  Kharai, and 
Fuzu l i .  
Besides the  desrgah, the  rradi rional 
music culnıre of Azerbaiıan has also 
preserved the shorter Mugarn 
composir ions and zerbi-muganıs 

(rhyrhmical nıugams). Zerbi-mugams 
can fLınction borh wirbin a Mugarn and 
i ndependently. In the same way che 
Mugarn secrions making up a desrgah 
( i nci uel ing the resnif and the reng) can 
be used on rheir own. 
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GELENEKSEL MÜZiK TRA D I T I O N A L  M U  S I C  

NALAN AL TINÖRS SOLO KONSERi 

NALAN ALTINÖRS SOLO CONCERT 

TANJU EROL, şef corıductor 

DEMIR KARABAŞ - BAKI KEMANCI - KEMAL CABA - T ARlK KEMAN Cl 
YÜCEL YÜCETURANLI - IBRAHIM TÜMSEKYIGIT, kemanlar violins 

SERMET KUTLUG, viyolonsel cello - AHMET KADRI RIZELI ,  kemençe kamancha 

LEVENT ALIBAŞOGLU, kanun - OGUZ PARLAR, ud - VOLKAN YILMAZ, ney 

ŞÜKRÜ INCI, klarnet dariner - MÜMIN SESLER, klavye keyboard 

SEYHUN ÇELIK - FAHRETTIN YARKIN - ALl MECIT ÖZDINDAR, ritm percussions 

TANER BÜLBÜL - EBRU DENIZ - ESRA GÜLER, vokal vocals 

Şekerci Cemi/ Efendi 
Hicaz Makamında Şarkı "Bir nigôh et ne olur halime" Song in che Hicaz Mode 

Avni Anı/ 
Hicaz Makamında Şarkı "Rüya gibi uçan yıllar" Song in  che Hicaz Mode 

Güfte Lyrics by: Rüştü Şardağ 
ArifSami Toker 

Hicaz Makamında Şarkı "Çıksam şu dağların yüce/erine" Song in che Hicaz Mode 
Güfte Lyrics by: Orhan Gökyay 

Dede Efendi 
Hicaz Makamında Şarkı "Ey biit-i nev eda" Song in the Hicaz Mode 

Güfte Lyrics by: Endurini Vasıf 

Selahattin Pınar 
Hicaz Makamında Şarkı "Bir bahar akşamı" Song in the Hicaz Mode 

Güfte Lyrics by: Fuat Edip Baksı 

Şükrü Tımar 
Hicaz Makamında Şarkı "Söy/eyemem derdimi kimseye" Song in che Hicaz Mode 

Teotnan Alpay 
Hicaz Makamında Şarkı "Nasıl geçti habersiz" Song in che Hicaz Mode 

Güfte Lyrics by: Nihat Aşar 

Muzaffer i /kay 
Hicaz Makamında Şarkı "Gönül penceresinden" Song in che Hicaz Mode 

Güfte Lyrics by: Şemsi Belli 

NALAN AL T I NÖRS 

• 1 96 1  yıl ında Ankara'da doğan 
Nalan Altınörs, eğitimini Ankara ve 
lzmir'de tamamladı. 1 98 1  'de TRT 
tarafından Türkiye genelinde açılan 
sınavı kazanarak birçok Türk müziği 
sanatçısının yanı sıra Ferit Sıdal (Türk 
müziği nazariyatı), Kutlu Payaslı 
(repertuar), Yı lmaz Yüksel ve Ahmet 
Hatipoğlu (solfej) ile eğitim gördü. Iki 
yıl l ık staj döneminden sonra 1 983'de 
lzmir Radyosu'nda ses sanatçısı 
olarak göreve başladı ve 1 992'de de 
bu görevinden ayrı ldı . Bugüne kadar 
sayısız konserler veren Nalan 
Altınörs'ün repertuarında genellikle 
neo-klasik eserler bulunmakta ve 
seslendirdiği besteeller arasında 
Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, 
Dramalı Hasan, Şükrü Tunar, Yesari 
Asım Arsoy ve Avni Anıl ' ın besteleri 
önemli bir yer tutmaktadır. 

• Born in Ankara, Turkey, in 1 96 1 ,  
N ALAN AL TINÖRS srudied in 
Ankara and İzmir .  After her success in 
All-Turkey Audi t ions of Turkish Radio 
Telev ision Corporation in 1 98 1 ,  she 
srudied Turkish music for two years 
with well-known Turkish music ians 
including Ferit Sıdal (Turkish music 
theory), Kutlu Payaslı  (reperro ire), 
Yılmaz Yüksel and Ahmet Hatipoğlu 
(solfeggio). In 1 983 she starred ro work 
at the İzmir Radio as a singer. She left 
her pasİtion at the radio in 1 992 and to 
begin a career as a free- lance performer. 
Miss Altınörs has a vast reperroire 
fearuring neo-classical Turkish music. 
She i s  considered one of the best 
interpreters of songs by Turkish music 
compasers such as Sadettin Kaynak, 
Selahattin Pınar, Dramalı Hasan, 
Şükrü Tunar, Yesari Asım Arsoy and 
Avni Anı! .  
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Sadettin Kaynak 
Hicaz Makamında Şarkı "Yollarına gül döktüm" Song in che H icaz Mode 

Güfte Lyrics by: Rüştü Şarda� 

Yum/ Nalkesen 
Muhayyer Kürdi Makamında Şarkı "Hani o btmk1p giderken seni" 

Song in che Muhayyer Kurdi Mode 
Güfte Lyrics by: Orhan Seyfi Orhon 

Ali Erköse 
Muhayyer Kürdi Makamında Şarkı "Viran olan kalbimde" 

Song in che Muhayyer Kurdi Mode 
Güfte Lyrics by: Müzehher Güyer 

Selahattin Altınbaş 
Muhayyer Kürdi Makamında Şarkı "Duydum ki unutmuşsun" 

Song in che Muhayyer Kurd i  Mode 
Güfte Lyrics by: Turgut Yarkent 

T emnan Al pay 
Muhayyer Kürdi Makamında Şarkı "Yalnız kalan ruhumun" 

Song in che Muhayyer Kurdi  Mode 

Yıldırım Gürses 
Muhayyer Kürdi Makamında Şarkı "Yıllar sonra rastladım" 

Song in che Muhayyer Kurdi Mode 
Güfte Lyrics by: Orhan Seyfi Orhon 

Sadettin Kaynak 
Segah Makamında Şarkı "Dertliyim" Song in che Segah Mode 

Güfte Lyrics by: Vecdi Bingöl 

M uzaffer İ !kar 
Nihavend Makamında Şarkı "Şarkılar seni söyler" Song i n  che N ihavend Mode 

Güfte Lyrics by: Fakih Özlem 

Osman Nuri Akın 
Nihavend Makamında 2 Şarkı "Güz e/ bir göz beni attı" ve "Göze mi geldim" 

2 Songs in che N i havend Mode 

Erol Sayan 
Nihavend Makamında Şarkı "Ka/be dolan o ilk bakış" Song i n  che N i havend Mode 

Güfte Lyrics by: Mehmet Gökkaya 

Muhlis Sabahattin 
Nihavend Makamında Şarkı "Hatırla ey peri" Song in che N ihavend Mode 

Teoman Alpay 
Nihavend Makamında Şarkı "Hani bir gün gelecektin" Song i n  che N ihavend Mode 

Kajıtanuıde Ali Rıza Bey 
Nihavend Makamında Şarkı "Benim gönlüm şarhoştur" Song in che Ni havenci Mode 

Güfte Lyrics by: Ömer Bedrettin Uşaklıgil 

Dramalı Hasan Güler 
Nihavend Makamında Şarkı "Yô Rab kalbimin sahibi nerde" Song i n  che N i havend Mode 

Osman Nihat Akın 
Nihavend Makamında Şarkı "Bir ihtimal daha var" Song in che N ihavend Mode 

Sadettin Öktencıy 
Nihavend Makamında Şarkı "Sevil neşe/en" Song i n  che N ihavend Mode 

Yıldırım Gürses 
Nihavend Makamında Şarkı "Son mektup" Song in the N ihavend Mode 

Güfte Lyrics by: Aydın Ünsal 

1 8.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30 
Atatürk Culnıral Centre, Concen Hall, 9.30 pm 
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GELENEKSEL MÜZiK T R A O I T I O N A L  M l ı s ı c  

TÜ RKiYE RADYO TELEViZYON KURU M U  
S E S  V E  SAZ SANATÇl LARI TOPLU LUGU 

THE VOCAL AND INSTRUMENT AL ENSEMBLE 
OF THE TURKISH RADIO TELEVISION CORPORATION 

8 Shell 
Katkıları i[ill SHELL'e teşekktir ederiz. 

\Ve wo11ld /ike to than k S H ELL for spansoring this perforınance. 

KUTLU PA YASLI, şef conducwr 

1 .  Bölüm Part I 
Ney Taksimi Improvisation on ney: Mahmut Bilki 

Mustafa Itri Efendi 
Neva Kar "Gü/bin-i iyş mi demet, sôkı-i hoş-gevôr kü" Song in the N eva Kar Mode 

Am, Kadri Efendi 
Neva Ağır Semai "Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi" Song in the N eva Mode 

Zekai Dede 
Neva Yürük Semai "Yine bağlandı dil bir nev-niha/e" Song i n  the N eva Mode 

Tanbur Taksimi l mprovisation on tanbur: Necip Gülses 

Hammamizade İsmail Dede Efendi 
MahOr Beste "Ey goncadehen har-ı elem canıma geçti" Song in the Mahur Mode 

Hafız Post 
Rast Yürük Semai "Ge/se o şüh meclise nôz ü tegafıil eylese" Song in the Rast Mode 

Abdiilkadir Meragi 
Rast Beste "Amed nesim-l subh-dem" Song i n  the Rast Mode 

l l .  Bölüm Part l l  
Sadettin Kaynak 

Nihavend Şarkı "Kalp/erden dudaklara yükselen sesi dinle" Song i n  the N i lıavend Mode 
Güfte Lyrics by: Vecdi Bingöl 

Koro Chorus 

Sadettin Kaynak 
Nihavend Şarkı "Bahar bitti güz bitti, artık bülbül ötmüyor" Song in the N i havend Mode 

Güfte Lyrics by: Ramazan Gökalp Arkın 
Solist: El if Güreşçi - Alpaslan, soloist 

KUTLU PAYASLI 

• 1 936'da Amasya'da doğan Kutlu 
Payaslı, Haydarpaşa Lisesi'ni 
bitirdikten sonra 1 955'te sınavla 
Ankara Radyosu'na stajyer olarak 
girdi. 1 963'te koro şefliğine 
başlayarak Türkiye'nin 60 i l inde ve 
yurtdışında 43 değişik kentte 
konserler yönetti. 1 968'de Ürdün 
Kralı Hüseyin tarafından Liyakat 
Madalyası ile ödüllendirildi. Aynı yıl, 
Türk müziğine birçok yeni ses 
kazandıran TRT sınavında büyük rol 
oynadı. 1 97 1  'de Istanbul Ekspres 
Gazetesi'nce Yıl ın Erkek Şarkıcısı 
seçildi. 1 977'de Mi l l iyet Gazetesi 
yarışmasında şarkıları ödül kazandı. 
1 977-79 arasında TRT Ankara 
Merkez Repertuar Kurulu üyeliği 
yaptı. 1 979'da lzmir'e yerleşti ve Ege 
Üniversitesi Türk Müziği 
Konservatuarı'nda altı yıl ders verdi. 
1 992'den itibaren Ankara Televizyonu 
iç in "Gönül Bahçelerinden Nağmeler" 
programını gerçekleştiren Payasl ı ,  
1 995'den beri TRT Merkez 
Denetleme Kurulu üyesidir. Tanbur 
ve piyano çalan Kutlu Payaslı 'nın TRT 
repertuarına girmiş 1 3  şarkısı ve bir 
saz eseri bulunmaktadır. 

• Born i n  1 936 in A m asya, Turkey, 

Kutlu Payas l ı  graduated from 

H aydarpaşa Lycee and e ntered A nkara 
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Özgen Gürbüz 
Nihavend Azeri Şarkı "Kömür gözün ak/ım aldı ak/ımı balam" 

Azerbaijani Song in the Nihavend Mode 
Sözler Lyrics by: Özgen Gürbüz 

Solist: Ayşe Taş, soloisc 

Alaeddin Y avaşça 
Nihavend Şarkı "Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim" Song in che Nihavend Mode 

Güfte Lyrics by: Münir Müeyyed Berkman 
Solist: Necmettin Yıldırım, soloisc 

Azeri anonim 1 Anonym from Azerbaijan 
Nihavend Şarkı "Fikrimden gece/er yatabilmirem" Song in che Nihavend Mode 

Solistler: Seher Dilmaç - Gökhan Sezen, soloiscs 

Kemençe Taksimi Improvisacion on kamancha: Hasan Esen 

Segah Istanbul Şarkısı "Al/ı yemeni" Song from İstanbul in che Segah Mode 
Solist: !smail Olgay, soloisc 

MahOr Istanbul Türküsü "Yemenimde hare var" (Bir kuple) 
Song from İstanbul in che Mahur Mode (Üne couplec) 

Koro Chorus 

Sadi Hoşses 
MahOr Şarkı "Hicranı açmıştır sinede yare" Song in Mahur Mode 

Güfte Lyrics by: Karacaoglan 
Solist: Hasan Eylen, soloisc 

MahOr Istanbul Türküsü "Yemenimde hare var" (2. kuple) 
Song from İstanbul in che Mahur Mode (2nd couplec) 

Koro Chorus 

Reşat Aysu 
Kürdilihicazkar Saz Semai Instrumencal Postlude in the Kurdi l ihicazkar Mode 

Selahattin İçli 
Kürdi l ihicazkar Şarkı "Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir" 

Song in the Kurdi l ihicazkar Mode 
Güfte Lyrics by: Cansın Ero 

Solist: Çigdem Kırömeroglu, soloist 

Hacı Arif Bey 
Kürdilihicazkar Şarkı "Gurubetti güneş dünya karardı" Song in the Kurdil ihicazkar Mode 

Sözler Lyrics by: Hikmet Bey 
Koro Chorus 

Necip Gülses 
Kürdilihicazkar Şarkı "Sen vur da tanburun tellerine yar" 

Song in the Kurdil ihicazkar Mode 
Güfte Lyrics by: Nuriye Eracar 

Solist: Esma Başbug, soloist 

Lavtacı Hristo 
Kürdil ihicazkar Şarkı "Gidelim Göksu'ya bir alem-i ab ey/eye/im" 

Song in the Kürdil ihicazkar Mode 
Sözler Lyrics by: Yahya Kemal Beyatlı 

Koro Chorus 

Münir Nurettin Selçuk 
Kürdilihicazkar Şarkı "Endülüs'te raks" Song in the Kurdil ihicazkar Mode 

Güfte Lyrics by: Yahya Kemal Beyatl ı  
Koro Chorus 

20.6. 1 998, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30 
Atatürk Culrural Cencre, Grand Hall , 9.30 pm 

Radio as a trainee in 1 95 5 .  He became 
chorus master in 1 963 and conducted 
concercs in 60 cicies in Turkey and in  
43  different cit ies abroad. He received 
a Meric Meda! from King Hussein of 
Joedan in  1 968. The same year he 
played an active role in che TRT 
Audicions held ro introduce new voices 
ro Turkish music. In 1 97 1 ,  he received 
"The Best Male Singer of che Year" 
award given by the İstanbul Ekspres 
Newspaper and his  songs were 
laureaced in the Mi l l iyet Newspaper's 
comper i tion in 1 977 .  From 1 977  ro 
1 979 he was a member of che TRT 
Central Reperroire Comm iccee in 
Ankara and in 1 979 he sectled in  İzmir 
and caught Turkish Music at Aegean 
University Turkish Music Conservarory 
for six years. He has been programme 
director and conducror of "Melodies 
from the Hearc" programme on Ankara 
Television s ince 1 992.  Kutlu Payasl ı  
has been a member of the TRT Central 
Audic Committee since 1 995 .  A 
pianisc and a tanbur player, he has 1 3  
songs and one instrumental work i n  the 
TR T repercoire. 
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GELENEKSEL MÜZiK TR A D IT I O N A L  M l' S I C  

BEZMARA TOPLULUGU 

BEZMARA ENSEMBLE 

FIKRET KARAKAYA çeng 

SAMIM KARACA, ud - KEMAL CABA, kemançe kamancha 

A.ŞENOL FILIZ, ney nay - Bl ROL YA YLA, kop uz ve and tanbur 

IHSAN ÖZER, santur - SERAP ÇACLA YAN, kanun 

OSMAN KIRKLIKÇI, şehrGd - KAMIL BILGIN, kudüm 

MAHINUR ÖZÜSTÜN, daire - TUGAY BAŞAR, mıskal 

1 6. ve 1 7. yüzyıl sazlarıyla Sazende Faslı 
I nstrumenral music from the 1 6th and l 7th centuries with period i nstrumenrs 

2 1 .6. 1 998, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum ,  7 .00 pm 

BEZMARA TOPLULUGU 

B EZMARA ENSEMBLE 

• Bezmara Topluluğu, klasik Türk 
müziği eserlerine ait olan en eski 
notaları, bestelendikleri dönemdeki 
sazlarla ve üslupta seslendirrnek 
üzere Fikret Karaya tarafından 
1 996'da kuruldu. Çalışmalarını iki 
yıldır, Amerikalı Türkolog ve 
müzikolog Prof. Dr. Walter 
Feldman'ın ve Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle 
sürdüren toplulukta, minyatürlerden 
ve yazı l ı  kaynaklardan yararlanılarak 
tanınmış lütyelere yaptırılan çeng, 
şehrud, kopuz, mıskal, metal telli 
kanun gibi -300 yıl sonra müzik 
dünyamıza yeniden kazandırılan
sazların yanı sıra, 1 6. veya 1 7. 
yüzyıllardaki biçimlerinde yeniden 
yaptırılan ud, rebab, bağırsak telli 
kanun, tanbur ve santur gibi -zamanla 
değişikliğe uğramış- sazlar da yer 
almaktadır. Günümüzde de eski 
yapılarını koruyan ney, kudüm ve 
daire de topluluğun sazları 
arasındadır. Iki yıldır Kantemir 
Edvarı'ndaki (müzik kuramı kitabı ve 
nota albümü) notalar üzerinde çalışan 
Bezmara Topluluğu, daha önceki 
dönemlerde kullanılan sinekemanı, 
keman, girift, lavta, kemençe gibi 
sazları da kul lanarak, büyük önem 
taşıdıkları halde ilgi görmeyen bütün 
eski nota albümlerindeki eserleri, 
sabırlı ve titiz bir anlayışla 
seslendirrnek ve müzikseverlerin CD 
arşivlerine kazandırmak amacındadır. 
Yaklaşık olarak 1 700'de yazılan 

· Kantemir Edvarı, Ali Ufkl Bey'in SO yıl 
kadar önce yazdığı Mecmua-i Saz ü 
Söz i le birl ikte, Türk müziğinin en 
eski nota albümlerini oluşturur. Orta 
Doğu'daki veya Asya'daki hiçbir 
müziğin, 1 9. yüzyı l ın sonundan önce 
yazılmış böyle bir albümü yoktur. 
Klasik Türk müziğinin iyi bi l inmeyen 
200 yıl l ık bir dönemini aydınlatan 
Kantemir Edvarı'nda notaları bulunan 
eserlerden ancak birkaçı, sözlü 
yoldan günümüze ulaşabilmiştir. Ne 



var ki bu eserler, ikinci kez notaya 
alındıkları 1 9. yüzyı l ın damgasını 
yemiş, Kantemir zamanındaki yapısını 
yitirmiştir. Işte Kantemir' in eseri, 
yalnız 350 kadar eserin unutulup 
kaybolmasını önledigi için degil, 
onların 1 7. yüzyıldaki melodik 
yapılarıyla günümüze ulaşmasını 
sağladıgı için de çok büyük bir önem 
taşır. 
Kantemir, albümünün kaybolan bir 
sayfasındaki tek sözlü eser bir yana, 
sadece saz eserlerini notaya almıştır. 
Ali Ufki Bey'in albümünde (Mecmua-i 
Saz ü Söz) ise pekçok sözlü eser de 
yer alır. Bezmara, Kantemir' inkinden 
önce yazıldıgı için Mecmua-i Saz ü 
Söz'deki eserlerin seslendirilmesine 
öncelik verseydi, hem sözlü hem de 
sözsüz eserler üzerinde çalışacak, bu 
ise, çeng, şehrud, kopuz ve mıskal gibi 
hayata yeniden döndürülen sazların 
yeterince dikkat çekmesini belki de 
engelleyecekti. Bu kaygıyla, kronolojik 
s ıra bozulup -yalnızca saz eserleri 
içeren- Kantemir  Edvarı'na öncelik 
verilerek, dikkatin sazlar üzerinde 
yoguşması saglanmak istenmiştir. 
Fikret Karakaya 

• Bezmara Ensemble was founded by 
Fikret Karakaya in 1 996, to perform 
the oldesr scores of classical Turkish 
music with original instruments and 
s tyle. W ith the support of Prof. Dr. 
Walter Feldman, an American 
Turcologist and musicologist, and tl'ie 
French I nsti tute for Anarolian 
Research, the Ensemble continues i ts 
work. The ensemble has reintroduced 
antique musical instruments such as 
çeng, şehrud, kopuz, m ıskal, metal 
stri nged kanun, wh ich were left into 
obl ivion for three hundred years and 
reconstructed them with the help of 
miniatures and wri tten sources. The 
ensemble also ut i l izes well known 
instruments ! ike ud, rebab, gut 
srri nged kanun, tanbur and santur 
remade accord ing the i r  original ı 6rh 
and ı 7th century form. The ney, 
kudüm and daire are also used by rhe 
ensemble, in  add it ion ro instruments of 
later cenruries ! ike si nekemani (viola 
d "amore), keman (viol i n) ,  gi rift, lavra 
( lure). The ensemble has pariently and 
mericulously swdied the scores 
contained in Kantemir's score album 
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(Kantemi r  Edvarı), aims borh ro 

perform other original scores of the pasr 
and ro offer them as CDs ro 

musiclovers. 
Kantemir's score al bum (Kantemir 
Edvarı ) ,  wrirren approximately in 
ı 700, along wirh '"Mecmua-i Saz ü Söz"' 
(Collecrion of i nstrumenral works and 
songs) which had been wrirren abour 
50 years earl ier by Ali Ufki Bey, is rhe 
oldesr score al bum of Turkish m us i c. 
No other music i n  the Middle East or 
Asia has a s imi lar collecrion written 
before the end of the l 9th century. 
Only a few of the composi tions, the 
scores of which are i n  '"Kantemir's 
Edvarı " ' ,  i l i userating an era of 200 years 
of the classical Turkish music, have 
been transmitted orally ro the present 
day. Nevertheless these works were 
influenced by the sryle of the 1 9th 
cenwry during which they were noted 
for the second t ime and have lost the 
original clıaracrer of Kantemir 's t ime. 
Thus, Kantemir's work has a great 
importance not only for preserv ing 3 5 0  
composi tions from obl ivion, b u t  for 
recreating their original melodic 
structure. 
Kantemir  noted only the i nsrrumental 
pieces, except one vocal composirion 
which was on a lost page. But the 
album of Ali Ufki Bey (Mecmua-i Saz ü 
Söz) contains many vocal pieces as wel l .  
I f  Bezmara has given prioriry ro  the 
pieces i n  "'Mecmua-i Saz ü Söz"' as it 
was written before Kantemir's works, i t  
would have ro study both vocal and 
insrrumental compositions. Such a 
clıoice would hi nder the aud iances from 
cancentrating adequately on the 
reconsrrucred i nsrruments (çeng, 
şehrud, kopuz and mıskal). As a 
consequence of this approach ro provide 
more concentration on the i nstruments 
the chronological order has not been 
taking into account and priority has 
been been given ro '"Kantemi r  Edvarı"' 
which contained only the i nsrrumental 
pieces. 
Fikret Karakaya 
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