


... alışveriş yaptıkça bedava uçak 
bileti kazandıranı var ını? 

• 18 milyondan fazla işyerinde geçer. 
• Her 1 milyonluk harcamaya 

2 mil kazandırır. 

... THY ile yurtiçi ve yurtdışına 
uçtukça bedava uçak bileti 

kazandıranı var ını? 

... üye mağazalardan 
alışveriş yaptıkça daha çok 

bedava uçak bileti 
kazandıranı var ını? 

Shop&Miles'ın liye ma�azaları: 
• Chri rofle • Deri how • Derishow Mimarca 

• DPAM (Du Parcil Au Meme) 
• Group Florcnce ighringale • joker 

• Laila • Macrocenter • Maxiwys 
• Max& o. • orrh hields • Pal Zileri 

• Polat Renaissance Istanbul-Erzurum • Shell 
• Sports lntcrnarional • STG Turizm • Vetrina 

... "econoıny clas " biletinizi 
"business lass"a çevireni var ını? 

... havaalanında arabanızı 
park edeni var ını? 

THY'nin resmi kredi kartı. Garanti'den. 

_,C Garanti / rüRK HAvA voLLARı @ 
w w w . s h o p a n d m i 1 e s . c o ın 444 o 333 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
29. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 
Kültür Bakanlı�ı ve Turizm Bakanlı�ı'na 
teşekkür eder. 
The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike to thank the 
Promotion Fund of rhe Turlcish Prime Minisrry, 
the Ministry of Culture and the Ministry of Tourism 
whose generous conrributions have made the 
29th Internatio nal İstanbul Music Festival possible. 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali, 
Avrupa Festivaller Birli�i üyesidir. 
The International İstanbul Music Festival is a 
member of the European Festivals Association. 
www.euro-festival.net 

Programda de�işiklik hakkı saklıdır. 
The 29th Incernational İstanbul Music Festival retains 
the right to make alterations to the programme. 

29ıh INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
MUSIC FESTIVAL 





iSTAN BUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 

Sanatla 29 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. ilk Istanbul Festivali, Cumhuriyet'in SO. 
yılının kutlandığı 1973 yılında, 1 S Haziran - 1 S 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 Üyefiği'ne kabul edildi. 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali yirmi sekiz 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, Nigel Kennedy ve 
Mischa Maisky'e, Narciso Yepes'ten Christopher 
Parkening'e, Leyla Gencer'den Montserrat Caballe ve Kiri 
Te Kanawa'ya, Bolşey Balesi'nden Amerikan Bale 
Tiyatrosu'na kadar dünyanın en önemli sanatçı ve 
topluluklarını Istanbul'da konuk etti. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Osmanlı Imparatorluğu'nun 
kuruluşunun 700. Yılı kutlamaları çerçevesinde 
gerçekleştirdiği bir özel proje de Vivaldi'nin Bayezid 
operasının sahneye konması oldu. Kemancı, yönetmen ve 
müzikolog Fabio Sicndi'nin uzun çalışmaları sonucunda 
Vivaldi'nin dört buçuk saatlik operası iki buçuk saate indirildi 
ve Bayezici'in bu versiyonu, dünyada ilk kez 27. Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali'nde Aya Irini Müzesi'nde 
sahnefenerek büyük ilgi topladı. 
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali programında 
yer alan film gösterileri 1984'ten başlayarak Nisan ayında 
düzenlenen ayrı bir şenfiğe dönüştü ve Uluslararası Istanbul 
Film Festivali adını aldı. 198S'te Festival programında, ilk kez 
biri uluslararası (Altın Uile Ödülü), diğeri ulusal olmak üzere 
iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı başında, FIAPF 
(Federation lnternationale des Associations des Producteurs 
de Film 1 Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri 
Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı Festival" 
olarak tanındı. 1996 yılında verilmeye başlanan "Yaşamboyu 
Başarı" ve "Onur" ödülleri şimdiye dek Robert Wise, Türkan 
Şoray, Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude 
Sautet, Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem 
Nur, Faruk Kenç, Bertrand Blier, Jerry Schatzberg, Abbas 
Kiarostami ve Theo Angelopoulos gibi yerli ve yabancı ünlü 
sinema ustalarına ve sanatçılarına verildi. 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diğer bölümünü 
oluşturan Tiyatro, 1989 yılında Mayıs ayında düzenlenen 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne dönüştü. Bugüne 
kadar çeşitli Türk topluluklarının yanısıra Picco! o T eatro di 
Milano, Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre 
Dramatique National d'Orleans, Royal National Theatre gibi 
dünyanın önde gelen tiyatro topluluklarını ve Robert Wilson, 
Yu ri Lubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig, 
Theodarus T erzopoulos, Heiner Göebbels, And re Willms, 
lan Holm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi sanatçıları konuk 
eden Tiyatro Festivali'nde 1997 yılından başlayarak "Onur" 
ödülü verilmeye başlandı. Tiyatro Festivali'nin ödüllerini 
Giorgio Strehler (ltalya), Yıldız Kenter (Türkiye), Yuri 
Lyubimov (Rusya), Melih Cevdet Anday (Türkiye), Necdet 

Mahfi Ayral (Türkiye) ve Robert Wilson, Genco Erkal 
(Türkiye) ve Pina Bausch (Almanya) aldılar. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 1999 yılında gerçekleştirdiği 
bir diğer ortak proje ise ünlü Yunanlı Yönetmen Theodoros 
T erzopoulos ile 1 1. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 
çerçevesinde dünya prömiyeri yapılan Herak/es Üçlemesi adlı 
sahne yapıtı oldu. Türk ve Yunan sanatçıları biraraya getiren 
bu anlamlı proje Japonya Tiyatro Olimpiyatları'na katıldı. 
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul Festivali 
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen plastik sanatlar 
dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası sergitere 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 Mekanlarda Çağdaş Sanat"tı. 
1992'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin 
yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar" 
teması altında topladı. Küratörlüğünü Rime Block'un üstlendiği 
4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin teması ORIENT/ATfON 
olarak saptandı ve Bienal'e elli bir ülkeden 123 sanatçı katıldı. 
S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in, 
teması ise "Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar ve Diğer 
Güçlükler Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul kırk beş ülkeden 
seksen altı sanatçıya evsahipliği yaptı. 1999 yılında Paolo 
Colombo'nun küratörlüğünde ''Tutku ve Dalga" teması altında 
düzenlenen 6. Uluslararası Istanbul Bienali'ne otuz iki ülkeden 
elli altı sanatçı katıldı. 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali 
programı kapsamında özel bir bölüm caz müziğine 
ayrılmıştı.l994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak düzenlenen 
Uluslararası Istanbul Caz Festivali, o günden bu yana, Keith 
Jarrett'den Jan Garbarek'e, Manhattan Transfer'den Wynton 
Marsalis'e; Dizzy Gillespie'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, Haziran-Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz 
Festivali'ni ve her iki yılda bir Mayıs'ta Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivali'ni, Ekim-Kasım aylarında Uluslararası Istanbul 
Bienali'ni düzenliyor. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın çalışmaları arasında yer alan 
diğer ortak projeler de Istanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası 
alanda tanıtımına katkıda bulunuyor. 
Mozart'ın ünlü Saraydan Kız Kaçırma operasının, uzun metrajlı 
bir filme dönüştürme çalışması Mozart Türkiye'de (Mozart in 
Turkey) Antelope Films, BBC ve Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı'nın ortak yapımı olarak gerçekleştirildi. ilk ön gösterimi 
Londra'da 14 Aralık 1999 tarihinde yapılan fılmin ikinci ön 
gösterimi 13 Şubat'ta Istanbul'da yapıldı. Filmin dünya galası 18 
Mart 2000'de Londra'da Curzon Mayfair Sineması'nda yapıldı. 
Mozart Türkiye'de filminin Türkiye'de halka açık ilk gösterimferi 
19. Uluslararası Istanbul Film Festivali'nde gerçekleştirildi. 
Mozart Türkiye'de filmi Amsterdam'da 8 - 12 Eylül 2000 
tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Geniş Ekran 
Festivali (International Widescreen Festival) "Le Nembre 
d'Or" da belgesel dalında Altın Rembrandt ödülünü aldı. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 1992 yılında UN ESCO'nun bir 
yan kuruluşu olan lnstitut International de Promotion et de 
Prestige tarafından Trophee International des Arts et de la 
Culture ödülüyle onurlandırıldı. 



İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

29 Years w ith the Arts 
The İstanbul Foundation for Culture and Ares (IFCA) was 
founded in 1 97 3  under the teadership of Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı, who envisioned an İs mn bul festival of the ares, 
similar ro those held annually in a number of European ciries. 
The fırsr İs ranbul Festival was held from 15 J u ne ro 1 5  July 
1 973 ,  the 50th anniversary of the foundation of the Republic of 
Turkey. To allow grearer focus on specifıc fıelds of art and 
accommodate che İstanbul Fesrival's rapid growrh, separate 
international fesrivals were developed. Currently, IFCA presenrs 
a series of annual and biennial international fesrivals, in  
addition ro  collaborating with  orher ares organisarions on 
special projeers of culrural inreresr. 
Since i ts inception IFCA has cemred irs programmes on che 
fınest examples of arristic crearivity in all disciplines of are from 
Turkey and abroad, w hile enriching rhem wirh seminars, 
conferences and lecrures. The İstanbul Fesrivals, accredited by 
che European Fesrivals Associarion, have hosred a diverse and 
world-renowned collection of arrists, performers and groups such 
as Kiri Te Kanawa, rhe Pina Bausch Dance Theatre, Philip 
Glass, Isabella Rossellini, Will iam Kenrridge, the Orpheus 
Chamber Orchesrra (Kremer), the Scorrish Chamber Ürehescra 
(Mackerras & Hickox), che Tokyo String Quarret, the Hilliard 
Ensemble, Aldo Ciccolini, lvo Pogorelich, Yehudi Menuhin, 
lrzhak Perlman, Julian Lloyd Webber, Mischa Maisky, Narciso 
Yepes, Chrisropher Parkening, Leyla Gencer, Monrserrar Caballe 
and the American Baller Thearer. 
The original İstanbul Festival evolved over rime to become che 
I nternational İstanbul Music Festival . Now in i ts 29th year, che 
Music Festival has brought a wide range of offerings by che 
grearesr ralenrs of cradirionaJ and classical music, baller, and 
opera. Held annually in June-July, the Music Festival has graced 
İsranbul's imporranr hisrorical venues with illustrious 
performances by La Scala Philharmonic (Muti), che New York 
Philharmonic (Mehra & Masur), the Royal Concerrgebouw 
ürehescra (Sawallisch), che Hilliard Ensemble, Yehudi Menuhin, 
Irzhak Perlman, Julian Lloyd Webber, Chrisropher Parkening, 
Leyla Gencer, and che Bolshoi Baller, ro name j usr a few. 
IFCA fırst organ i sed che screening of film s as a separare festival 
acriviry in April of 1 984 wirh che fırst International İstanbul 
Film Festival. By 1985 national and inrernarional 
(Golden Tulip) comperirive secrions were included in irs rich 
programme. In 1 989, che Festival was offıcially recognised by 
FIAPF (Federation Inrernationale des Associarions 
des Producreurs de Film) as a Comperirive, Specialised Festival. 
Lifetime Achievemenr and Honorary Awards have been 
presenred by the İstanbul Film Festival since 1 996 ro local and 
international cineasres, actors and actresses such as Robert W ise, 
Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo, M ichelangelo Anronioni, 
Claude Sautet, Elia Kazan, Peter Greenaway, Isevan Szabo, 
Muhterem Nur, Faruk Kenç, Berrrand Blier, Jerry Scharzberg 
and Abbas Kiarostami. 
IFCA re-organised the rhearrical portion of che original 
Inrernarional İstanbul Festival as a rhird separare festival in  
1 989. The International İstanbul Theatre Festival, held 
biennially in May, presenrs a variety of rhearrical works ranging 
from che rradirional ro che provocarive by foreign and Turkish 
theatre companies. The Theatre Festival has atrracred soughr
after groups, companies and direcrors; i ncluding Piccolo Tearro 
Di Milano, Arris Thearre, che Beriiner Ensemble, the Cenrre 
Dramatique National d'Orleans, Robere Wilson, Yuri 
Lyubimov, Stephane Braunschweig, Theodorus Terzopoulos, 
Heiner Göebbels, lan Holm, Diana Rigg, and Alla Demidova. 

In 1997 the Thearre Festival began ro present The Thearre 
Honor Award, which has since been awarded ro Giorgio 
Strehler, Yıldız Kemer, Yuri Lyubimov, Melih Cevdet Anday, 
Necdet Mafı Ayral, and Robere Wilson. 
Alrhough rhere had been a special jazz seetion wirbin the rubric 
of che İstanbul Festival si nce 1 986, ir d id nor become an 
independent festival until 1994. The lnrernarional İstanbul Jazz 
Festival conceives of jazz as a spirir as much as a style, and 
therefore irs programme represenrs an inrerweaving of 
cradirionaJ jazz, sereec parades of Dixieland, rock, and new 
experimenrarions with elecrronic music. Lou Reed, Keirh 
Jarrett, Jan Garbarek, the Manharran Transfer, Wynron 
Marsal is, Dizzy Gil lespie and the Modern Jazz Quarrer are 
among the legendary performers who have parricipared in the 
International İstanbul Jazz Festival si nce i ts inceprion. 
The 1sr International İstanbul Biennial was held in 1987 as a 
means of drawing atrenrion ro the laresr rrends in conremporary 
art by uniring various national and inrernarional exhibirions inro 
one larger show. In its subsequenr incarnarions, che 
I nrernational İstanbul Biennial began ro rake on grearer 
conceprual focus through the use of themes. The second 
Biennial, co-ordinared by Beral Madra, was iniciared under che 
rheme "Conremporary Art in Tradirional Spaces"; che third, 
directed by Vasıf Korrun, was enrirled "The Producrion of 
CulruraJ Difference". The İstanbul Biennial's conceprual focus 
was rhen furrher srrengrhened by the decision ro appoinr a guesr 
curaror, who would not only determine the chemaric framework 
of the show, bur would also have full arrisric freedom in che 
seleecinn and placement of arrworks. The fourrh Inrernarional 
İstanbul Biennial, "ORIENT/ATION," was curared by Rene 
B lock and fearured che arrworks of 1 2 3  anisrs from 5 1  
counrries. 1 997 Biennial curaror Rosa Marrinez exhibired 
arrworks based on che poetic rheme "On Life,  Beauty, 
Translation & Orher Diffıculries". For che sixrh Inrernarional 
İs ranbul Biennial, che arrworks of 56 arrisrs from 32 countries 
were broughr rogerher by curaror Paolo Colombo under che 
rheme "The Passion and che Wave." The sevench İstanbul 
Biennial, "Egofugal ," curared by Yuko Hasegawa will rake place 
i n the fa ll  of 200 l .  
In 1992, IFCA was recognised for i ts leadership as a n  ares and 
culrure foundation wir h the "Trophee lnternationale des Arts et de la 
Culture, " awarded by che Insrirur Inrernarional de Promorion er 
de Presrige ofUNESCO. In addition ro che Inrernarional 
İstanbul Fesrivals and Biennials, che İsranbul Foundation for 
Culrure and Ares encourages inrerculrural col laborarions 
berween arrisrs through irs parrnerships wirh other organisarions 
in the development of unique projeers c har contribure ro 
Turkey' s recognirion in an international arena. For sevench 
Centennial celebrarion of che founding of che Orroman Empire, 
a world premiere version ofVivaldi's Bajazed was sraged at che 
Hagia Ei ren i Museum under che direecinn of world-famous 
violinisr and musicologisr Fabio Biondi for che 27rh 
International Music Festival. Anorher unique IFCA project, 
realised in cooperarion wirh che renowned Greek Thearre 
Direcror Theodoros Terzopoulos, resulred in che world premiere 
of che Heracles Trilogy, w hi ch broughr Turkish and Greek acrors 
rogerher and was presenred ar che Thearre Olympics in )apan. 
IFCA also produced che Abduction from the Seraglio, Mozart' s 
famed opera, as a fearure film enrirled Mozart in Turkey in  
cooperarion wirb Antelope Films and the BBC. Mozart in Turkey 
was screened in early 2000 in borh London and İstanbul, and 
w ili be shown on TV and ar cinemas in a number of counrries 
worldwide. 
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BURLA MAKINA TICARET VE DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU 

YATIR IM A.Ş. Prof. HAYRI DOMANIÇ 

MEHMET R. DEVRES AHMED ŞECI EDIN 

ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. OSMAN EDIN 

AL l  KOÇMAN EGE HOLDING A.Ş. 

BERNARD NAHUM ELGINKAN HOLDING A.Ş. 

OSMAN LI BAN KASI A.Ş. ÖZER ESEN 

IZZET PENSOY GÜMÜŞSUYU HALl SAN. 

PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş. 

VE TIC. A.Ş. VIT ALl HAK KO 

SlNAI YATIRIM VE KREDI HALK SIGORTA TAŞ. 

BAN KASI A.O. HÜRRIYET GAZETECILIK VE 

TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE MATBAACILIK A.Ş. 

MAKINA TIC. TAŞ. IBM TÜRK LTD. ŞTI. 

AFIF TEKTAŞ IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 

TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA IKTISAT BAN KASI TAŞ. 

BANKASI A.Ş. ISTANBUL BÜYÜKŞEHI R  

TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL BELEDIYESI 

KURUMU lST AN BUL M E N KUL 
KlYMETLER BORSASI 

ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 
ARA KUYUMCUYAN 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 

A. R lZA ÇARMIKLI 
M ILLI PIYANGO IDARESI 
HALIT NARl N 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
NOVARTIS SAGLIK, GIDA VE 

T ARlM ÜRÜNLERI SANA Yil A.Ş. 
ORGA N I K  KIMYA SAN. 

VE TIC. A.Ş. 
PAM UKBANK TAŞ. 
PROFILO HOLDING A.Ş. 
MEHMET ŞUHUBI 
TEKFEN HOLDING A.Ş. 
TÜRK EKONOMI BANKASI 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK HEN KEL K IMYEVI 

MADDELER SAN. A.Ş. 



YÖNETIM KURULU YÜRÜTME KURULU DENETIM KURULU 

BOARD OF ADMINISTRATION EXECUTIVE BOARD AUDITORS 

Başkan Başkan Chairman ÇELIK ARSEL 
Chairman ŞAKIR ECZAClBAŞI Dr. ALT AN EDI S 
ŞAKIR ECZAClBAŞI Üyeler Members DANIŞMANLAR 
Başkan Yardımcıları TAYFUN INDIRKAŞ 

AD VI SORS 
Vice Chairmen DOGAN TEKELI 
Prof. Dr. TALAT HALMAN Genel Danışman 

YÖNETIM 
ASl M  KOCABIYlK General Advisor 

MANAGEMENT SIR JOHN TOOLEY 
Dışişleri Bakanlığı 

Genel Müdür General Direcror Minisrry of Foreign Affairs Spansorluk Danışmanı 
Prof. ERSlN ONAY Spansorship Advisor 

Maliye Bakanlığı Genel Müdür Sekreteri ATILLA AKSOY 
Minisrry of Finance Execurive Secrerary 

Mil l i  Eğitim Bakanlığı FUL DURAN Kurumsal Kiml ik Danışmanı 
Corporare Idenrity Cansultam 

Ministry of Educari on Genel Müdür Sekreter Yardımcısı BÜLENT ERKMEN 
Kültür Bakanl ığı Assisranr ro the Execurive Secrerary 

YASEMIN BASKAN Kültür Merkezi Danışmanı 
Ministry of Culture 

Uluslararası Istanbul Cultural Centre Advisor 

Turizm Bakanlığı M üzik Festivali Yönetmeni DOGAN TEKELI 
Ministry ofTourism Direcror, International Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 
Başbakanlık Dış Tanıtım İstanbul Music Festival Graphic Design and Publications 

Başm üşavirliği AHMET ERENLI Advisory Committee 
The Office of Seni or Advisor ro the Uluslararası Istanbul YURDAER ALTINTAŞ 
Prime Minisrer for Foreign Promorion Fi lm Festivali Yönetmeni BÜLENT ERKMEN 

Turizm Bakanlığı Direcror, International PAUL McMILLEN 
İstanbul Film Festival 

Tanıtma Genel Müd ürü HÜLYA UÇAN SU Tanıtım Danışma Kurulu 
Ministry ofTourism, Public Relations Advisory Committee 
General Director of Information Uluslararası Istanbul BÜLENT ERKMEN 

Tiyatro Festivali Yönetmeni ARHAN KAYAR Devlet Opera ve Balesi Direcror, International PAUL McMILLEN Genel Müdürü İstanbul Theatre Festival 
General Direcror of the Doç. Dr. D IKMEN GÜRÜN Hukuk Işleri Danışma Kurulu 
State Opera and Baller Uluslararası Istanbul Legal Advisors 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Caz Festivali Yönetmeni  ASLI BAŞGÖZ 
ESAT B ERKSAN 

General Director of the State Theatres Director, International 
NILGÜN G ENÇ İstanbul Jazz Festival 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni GÖRGÜN TANER Mali Işler Danışmanı Orkestrası Müd ürü 
Director of the Presidenrial Uluslararası Istanbul Bienali Koord. Financial Advisor 

Symphony Orchesrra Coordinator, International SACIT BASMACI 
İstanbul Biennial 

Idari I şler Danışmanı HAMIT BELLI EMRE BAYKAL 
Prof. Av. ERCÜMEND BERKER Adminisrrative Affairs Advisor 

Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI 
Mali ve Idari Iş ler Yönetmeni R IFAT Ö KTEM 

GENCAY GÜRÜN 
Director, Finance and Adminisrration 
ASUMAN BAYRAM 

TAYFUN INDIRKAŞ 
Basın ve Halkla I l işkiler Yönetmeni Doç. YEKTA KARA 

HÜSAMETTIN KAVI Director, Press and Public Relations 

MUHARREM KA YHAN ESRA NILGÜN M I RZE 

ÖMER KOÇ Spansorluk Yönetmeni 
GEYVAN McMILLEN Director, Spansorship 

AKIN ÖNGÖR ÖMÜR BOZKURT 
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER IKKM Proje Koordinatörü 
ERSlN ÖZINCE ICCC Project Coordinaror 

Dr. CAN PAKER N ILÜFER KONUK 
DOGAN TEKELI 



ULUSLARARASI iSTANBUL MÜZiK FESTiVALi 

INTERNATIONAL İSTANBUL MUSIC FESTIVAL 

Genel Danışman 
General Advisor 
Sir JOHN TOOLEY 

Danışma Kurulu 
Advisory Committee 
CEVZA AKTÜZE 
Prof. ERCÜMEND BERKER 
Prof. ILHAN USMANBAŞ 
Doç. RENGIM GÖKMEN 
GEYVAN McMILLEN 

Yönetmen 
Director 
AHMET ERENLI 
Yönetmen Asistanı 
Assistant to Director 
SACIDE KESK IN 
Yönetmen Sekreteri ve Ağırlama 
Secretary to the Director and Hospitality 
EBRU INCI  
Editör ve Yayın Koordinatörü 
Editor and Publishing Coordinator 
ENGIN AYDENlZ 
Yardımcılar 
Assistants 
KÖKEN ERGUN 
AYLIN YAŞAR 

Basın ve Halka I l işki ler 
Press and Public Relations 

Yönetmen 
Director 
ESRA N I LGÜN M I RZE 
Yönetmen Yardımcıları 
Assistant Directors 
ZELIHA KAYA 
NILGÜN SARAÇOGLU 
Yardımcılar 
Assistants 
AYNU R ATAKUL 
SAVAŞ BARUTÇU 
ILGIN ERARSLAN 
ANN MUSSER ERCAN 
ÜSTÜNGEL INANÇ 
ID IL KARTAL 
ÖZLEM OKLU 
NURAY OMAÇ 
M ERIÇ SOYLU 
SERKAN ZIH LI 

Sponsorlu k  Spansorship 

Yönetmen Director 
ÖMÜR BOZKURT 
Yardımcı 
Assistant 
SELIN AYSAY BAKAL 

Mali ve Idari Iş ler 
Finance and Administration 

Yönetmen 
Director 
ASUMAN BAYRAM 
Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
ABDULLAH KARADENIZ 
M uhasebe 
Accounting 
ŞEBNEM GÖÇMEN KURT 
BAŞAK SUCU 

Tek�i ş ler 
Tec ical Affairs 
BO KURT KARASU 
N I LÜFER KONUK 
KEMAL YIGITCAN 
GÖKHAN URULU 

Arşiv 
Archives 
EMINE ŞAHI N  YEŞIL  
S IBEL ÖZKAN 

Arşiv Fotoğrafları ve Görüntüleri 
Visual Materials for Archives 
FATIH BALKIŞ 
AYLIN ÖZMETE 
MUAMMER YANMAZ 

Santral 
Operator 
AYŞEM SAYAN YILDIRIM 

Yardımcı H izmetler 
Services 
HASAN SAYAN 
AZMI AKSUN 
ADEM KALAÇ 
SÜLEYMAN ÖZTÜRK 
PERlHAN ARIBULAN 



TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'nin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve 
kişilere teşekkür eder. 

The İscanbul Foundation for Culrure and Arrs would !ike ro thank the 
following Ministries, insrirutions, companies and individuals for rhe 
generous support rhey have given the 29th International İstanbul Music 
Festival. 

Sayın Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı 
Sayın !smail Cem, Dışişleri Bakanı 
Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı 
Sayın Erkan Mumcu, Turizm Bakanı 

Istanbul Valili�i 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı�ı 
TC TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlı�ı 
Başbakanlık Başmüşavirli�i 
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu 
Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirli�i 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlı�ı 
Kültür Bakanlı�ı Müsteşarlı�ı 
Kültür Bakanlı�ı Müsteşar Yardımcıl ıkları 
Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�ü 
Dışişleri Bakanlı�ı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlü�ü 
Kültür Bakanlı�ı Anıtlar ve M üzeler Genel Müdürlü�ü 
Kültür Bakanlı�ı Kültür Merkezleri Daire Başkanlı�ı 
Turizm Bakanlı�ı Tanıtma Genel Müdürlü�ü 
Turizm ll Müdürlü�ü 
Turizm Bakanlı�ı Müsteşar Yardımcılı�ı 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlü�ü 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlü�ü 
Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlü�ü 
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirli�i 
Istanbul Gümrükler Başmüdürlü�ü 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlı�ı 
Gümrükler Genel Müdürlü�ü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlü�ü 
Beyo�lu Belediye Başkanlı�ı 
Eminönü Belediye Başkanlı�ı 
IETT Genel Müdürlü�ü 
Istanbul Emniyet Müdürlü�ü 
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrü�ü Müdürlü�ü 
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrü�ü Müdürlü�ü 
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlü�ü 
Türkiye Elektrik Kurumu 

Aktif Da�ıtım (Yusuf Köse) 
Ali Taygun 
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti. 
Alitalia - !talyan Hava Yolları (Şebnem Uzkon) 
Ara Kuyumcuyan 
Arda Balcı 
Arhan Kayar 
Armada Oteli (Kasım Zoto - Mehmet T onsuğ) 
Art Video Production (Doğan 0/guner) 
Aslan Ruso 
Asgür Matbaacılık (Asım Mondocı) 
Aslı Başgöz 
Asya Nakliyat (Burak Güç) 
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlü�ü (Bülent Bilgin) 
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş) 
Avcı Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. (Mehmet Avcı -Ahmet Avcı) 
Atilla Aksoy 
Ayasofya Müzesi Müdürlü�ü (Sabahattin Türkoğlu) 
Bek Tasarım (Koğan Gözen-Zeynep Arman) 
BetOI Mardin 
Bike Güreli 
Biletix (Ali Abhary-David Donner-Hale Dündar) 
Bilgin Peremeci 
Birlik Medya (Ergun Gürsoy-Ozon Korkut- Gomze Semiz) 
Bozkurt Karasu ve Ekibi 
The British Council 
Bülent Erkmen 
Cavit Gürpınar ve Ekibi 
Cenix (Kerem Yörük) 
Cevza Aktüze 

Compaq (Mehmet Nalbantoğlu -Deniz Ünay) 
Çakır Ka�ıtçıl ık. Nakliyat San. Ltd. Şti. (Ali Çakır- lbrahim Çakır) 
Ddf (U/vi Yaman- Adnan Bilgütay) 
Divan Pastaneleri (Mesut 1/gım) 
Do�n Tekeli 
Do�uş Ses, Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Prof. Av. Ercümend Berker 
Av. Esat Berksan 
Ferhat Karakaya ve Ekibi 
Fida Film (Murat Akdi/ek- Se/ma Ya/amon) 
Fuji Film (Mehmet Goran - Cem Sarp) 
Gelincik Çiçekevi (Cem Eras/an) 
Geyvan McMillen 
Prof. llhan Usmanbaş 
lrkin Aktüze 
Istanbul Devlet Senfon i Orkestrası Müdürlü�ü 
Istanbul Fransız Kültür Merkezi 
Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlü�ü 
!talyan Kültür Merkezi, Istanbul 
Sir John Tooley 
Köksal Engür 
Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları 
Leyla Gencer, Devlet Sanatçısı 
Lufthansa (Işın Ipin) 
Mahmut Kahraman ve Ekibi 
The Marmara Hotels & Residences 

(Cem Gündeş - Feza Solaklor - Nes/ihan Özyiğit) 
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin -Cenap Kongöz) 
Mehmet Demirel 
Mehmet Sayan ve Ekibi 
Mercure Oteli (Beyza Bediz) 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlü�ü 
Mihriban Sandal 
Mi me ray (Erol Ağakay-Ebru Çokcoşkun Ağakay) 
Muhtecim Tuncer ve Ekibi 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
Nilgün Genç 
Nimet Berkok 
nnaCo (Ali Kazma- Tolga Yüceil) 
Nurettin Yardımcı 
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi-Sermet To/on) 
Osman Demir (Istanbul Valiliği, Vali Yardımcısı) 
Poli Group Ltd. Şti. 
Promoshop (Sedat Altun) 
Protel 
Reklam Atölyesi (Taner Güven) 
Reklam-Iş (Mehmet Süzen) 
Doç. Rengim Gökmen 
Rıfat Öktem 
Sacit Basmacı 
Saim Eskio�lu, Atatürk Hava Limanı Mülki Idare Amiri 
Savoy Oteli (Hasan Barut) 
Sayan Tur (Vedat Sayan) 
Semih Akyüz 
Serdar Elektrik 
Sinefekt (Cihan Boydur- Kerem Kurdoğlu) 
Şenol Demiröz (Istanbul Bş. Bel. Kültür Işleri Daire Başkanlığı) 
Taksim Square Hotel (Okan Duyar) 
Tayfa (Dori Kiss - Güngör Türkömer) 
Tipograf (Osman Tülü) 
T ool (Müge Uluğ- Altuğ Çırokoğlu) 
Tursan Turizm Ltd. Şti. (Ahmet Güngör) 
Turek-Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Aydın Opçin - Sema Çubukçu) 
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlı�ı 

(Faik Akın -Yurdagül Altınöz) 
Türk Hava Yolları, Harbiye Satış Müdürlü�ü 

(Serdar Gür - Öz/em Gürses) 
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlü�ü 

lja/e Durdağ-Dilek Koç-Aynur Ersoy) 
Türk Musikisi Vakfı (Osman Simav) 
United States Information Service, Istanbul 
Wall Şehir Dizayn (Şenol Yüksel-Besnur Koran) 
Yekta Kara 
Yurdaer Altıntaş 
Yurdagül Emaneto�lu 



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

gerçekleştiri lmesinde büyük destek saglayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Ares 
would like to thank che 

Corporate Sponsors whose 
generous concributions have made the 

29th International İstanbul Music Festival possible. 

iSTANBUL 
BÜYÜKŞEHiR 

BELEDiYESI 

KOÇBANK 

� --THE--
MARMARA 

HOTEL S& 
RESIDENCES 
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IIIEczac1bas1 
Istanbul  Kültür ve Sanat Vakfı 

29. U luslararası I stanbul M üzik Festival i 'n in 
gerçekleşmesinde büyük destek saglayan 

Festival Sponsoru'na 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Ares 
would !ike ro rhank the 

Festival Spansor whose generous 
conrriburion has made the 

29rh Inrernational İstanbul Music Festival possible. 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
29. Uluslararası Istanbul  M üzik Festival i 'nin 

gerçekleşmesine katkılarıyla 
büyük destek sağlayan aşağıdaki kurumlara 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Arts 
would !ike to thank the 

following institutions and companies whose 
generous comributions have made the 

29th International İstanbul Music Festival. 

• TÜRKiYE$ BANKASI 

� 
AIRBUS 

Mercedes-Benz Türk 



--------- ------------- -------- · ----·-
lBM 1Urlı. Umlıed Şlrkctl 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
29. Uluslararası Istanbul Müzik Festival i 'nin 

gerçekleşmesinde destek sağlayan 
Gösteri Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culmre and Arts 
would !ike to thank the 

Performance Sponsors for the comribution 
they have made to the 

29rh Imernarional İstanbul Music Festival. 

®> •• lE. MiLLi PiYAI'tGO 
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� Q KOÇBANK 

® 
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Istanbul  Kültür ve Sanat Vakfı 
200 1 yı l ı  etkin l iklerinin duyuruların ı  

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festival leri'ne destek olan 

Basın Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would lik e to thank i ts 

Press Spansors for providing 
complimenrary announcemenrs of 

the 2001 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
200 1 yılı etkin l i klerinin  duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festival leri'ne destek olan 

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

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

Television Sponsors for providing 
cornplirnemary announcernems of 

the 2001 İstanbul Festivals. 
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Istanbul  Kültür ve Sanat Vakfı 
200 1 yı l ı  etkin l iklerinin duyurularını ücretsiz 

yayınlayarak Istanbul  Festival leri'ne 
destek olan radyo kuruluşlarına ve 
Web Spansoru'na teşekkür eder. 

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

Web Sponsor for providing 
complimentary announcemems of the 

2001 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NTV RADYO 

RADIO MYDONOSE 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

RADYO EKSEN 96.2 

RADYO FOREKS 

TRT 

nflflll 
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ıool.com.ır 



istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
"ekonomik bunalıma karşın 

başarılı bir festival için dayanışma" 
çağrısına duyarlı yaklaşımları ve değerli katkıları için, 

29. Uluslararası istanbul Müzik Festivali'nin 
tüm katılımcı sanatçılarına 
içtenlikle teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for 
Culture and Arts 

would like to express its gratitude 
to all participating artists for their 
immediare response and generous 

contributions in supporting the 
29th International İstanbul Music Festival 

at a time of economic crisis. 



istanbul Festivalleri 
i nternet'te 

internet http://www.istfest.org 

E-mail: film.fest@istfest-tr.org 
theatre. fest@istfest-tr .org 
music.fest@istfest-tr.org 
jazz. fest@istfest-tr .org 
ist.biennial@istfest-tr.org 
press.pr@istfest-tr .org 
sponsor@istfest-tr .org 



Teşekkür ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
2001 İstanbul Festival Dostları'na 
teşekkür eder. 

Special thanks. 
The İstanbul Foundation for 
Culture and Arts is grateful 
to the {{2001 Friends of 
İstanbul Festivalsn. 

Elif Alaca 
Mustafa M. Alaca 

Melih Amasyalı 
Eda Arduman 

Adnan Arduman 
Mehmet Bali 

Yedidya Behar 
Alev Belgin 

Nairi Berberyan 
Ara Berberyan 

Sarven Berberyan 
Mary Berkmen 

Ufuk Bişak 
F. Şenez Boydağ 

Sevda Bozkurt 
R. Oğuz Bozlnırt 

A. Kerim Bozkurt 
K. Murat Cinan 

Ahmet Dedehayır 
Banu Erman Durukan 

Begüm Dündar 
Günmır Eken 

M. Ahmet Ertegün 
Şelale Germirli 
Erol Germirli 

Zühre Gerntirli 
Yako Gökay 

Zühre İndirkaş 
Tayfun İndirkaş 

Tüli Kamhi 
JakKamhi 

Füsun Kavrakoğlu 
Zeynep Kocasinan 

Dilek Kotan 
Zekiye Kural 

Ayla Kurdoğlu 
Can Kurdoğlu 
Elif Kurdoğlu 

Çelik Kurdoğlu 
N. Buket Kül 

A. Verda Metin 
Melih Özcanlı 

TubaÖztek 
Leyla Pekcan 
Esra Pekcan 

Burak Pekcan 
Dilek Pelister 
Erol Pelister 
Sevtap Pısak 

Ayşenaz Perran Pora 
ŞerifPora 

Nursel Poyraz 
Tayfun Poyraz 

Perin Sağlıkova 
Yıldınm Sağlıkova 

Doğan Tekeli 
Fatoş Terzioğlu 

Mustafa Terzioğlu 
Tank Terzioğlu 

Osman Tokat 
M. Elisabeth Turhan 

Nural Turhan 
Canan Uzel 
Reha Uzel 

Füsun Üstün 
Temiz Üstün 
Pınar Üstiin 
Zeynep Yelçe 

Çiğdem Yeyinmen 
A. Cüneyt Yüksel 



Dünyanın dört bir yanından, 
farklı sesler, farklı renkler ... 

29. Uluslararası Istanbul MOZik Festivali Kurumsal Spansoru -lOGBANK 
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ve melodiler dinleyici ye ulaşırken ... 

e Marmara Hotels & Residences 
İstanbul Müzik Festivali'nde sahnenin arkasında ... 

� 
--- THE ---

MARMARA 
HOTELS& 

RESIDENCES 

Çamlıca Residı 





Barış içinde bir dünya için 'sanat'a sahip çıkmalıyız. 

Sektörümüzün dünya lideri olarak bu sorumluluğu onurla üstleniyoruz. Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurumsal spansoru olarak 7 yıldır binlerce sanatseveri 
Istanbul ile buluşturmanın gururunu sizlerle paylaşıyoruz. 
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Festivale başanlar, izleyicilere iyi seyirler dileriz. 
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KANALD'DE 



Türkiye'nin yaşam kalitesine katkılarından dolayı 
iSTANBUL KÜLTüR VE SANAT V AKFI'na teşekkür ederiz. 

Türkiye'nin Haber Kanall 

www.ntvmsnbc.com 
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TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'Ti DERKEN 

DÜNYANIN HIZI "SES SINIRI"NA DAYANDI. 

fLETiŞiMiN YENi TEKNOL OJiLERLE BiRLiKTE 

ULAŞTI�! HlZ VE GÜVENLiK GÖNDERiLERiN VE 

PAKETLERiN ULAŞTIRILMASINA AYNI ORANDA 

YANSIMADI. AKTiF DAGITIM, HAYATIN 

GERiSiNDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENi 

ÇÖZÜ MLER GETiRiYOR. BARKODLU iZLEME 

TEKNiKLERiNi VE INTERNET OLANAKLARINI DA 

KULLANARAK DA�ITIM iŞLEMLERiNi HIZLANDIRIYOR, 

GÜVENLiK KAZANDlRlYOR, DENETLiYOR. DA�ITIM 

VE TESLiM RAPORLARINI INTERNET Ü ZERiNDEN 

MÜŞTERiLERiNE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN HlZlNI 

VE DA�ITIM KALiTESiNi ARTTlRlYOR. BiLiŞiM 

TEKNOLOJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK 

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HiZMET VERiYOR. 

BiZ TESLİM EDERiZ 
HESAP OZETLERI· KREDI KARTLARI ·FATURALAR· KATALOGLAR · DAVETIYELER · DIREa MAILING ·SÜRELI YAYlNLAR · ÖDEMELI ÜRÜN OACITIMLARI 

I>ağ•t:•m 
www . aktif. c o m  

PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1742 Okmeydanı· Istanbul 
tel: (212) 222 72 72 faks: (212) 222 27 10 e-mail: aktif@aktif.com internet: www.aktif.com 
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INSANLARI KIBARCA YONLENDIRME SISTEMLERI 

teknoposter 

Görsel tanıtım 
malzemelerinizi şık ve 
modern görünüşlü 
"teknoposter" ile 
sergiliyerek, alçak 
veya yüksek seviyede 
estetik görünüm 
verebilirsiniz. 

t1ıkno 
PAZARLAMA TiCARET ve YATIRIM A.Ş. 

Tarnurcuk Sk. Murat iş Hanı A Blok Kat:12 8031 O Mecidiyeköy -istanbul 
Tel.: (0212) 217 84 1 o /Pbx. Fax: (0212) 217 84 15 

Gsm: (0532) 736 20 49- (0542) 427 50 54 
irtibat Tel.: (0212) 613 19 00- (0212) 619 19 01 

www. teknopaz.com. tr 
E-mail:info@teknopaz.com.tr 
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Yaşamı, Anıları ve Düşünceleriyle . . .  

Dr. Nejat F .  Eczacıbaşı 

Dr. Nejat F. ECZACIBAŞI 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, "izleninıler, Umut/ar" adlı yapıtını 
şöyle bitirmişti: 

" Yaşam" rn anıacı ve "mutluluk" nedir? 
"Topluma olumlu kalkıda bulunmak" ,  

"insanları sevebilmek" ve "sevilip, sayılan 
bir kişilik yapısına kavuşabilnıek!" 

O, 80 yı l l ık ömrü boyunca bu i lkeleri koruyarak yaşadı. 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Türkiye 'nin demokrasiye geçtiği 

1 940' 1 ı  yı l larda, karma ekonomi içinde görev alan ilk 
sanayicilerdendi. Yarım yüzyıl içinde, yalnız Türkiye'nin 

değil ,  dünyanın saygın işadamlarından biri oldu. 1 993 yı l ında 
yaşama gözlerini kapadığıı ıda, çok sevdiği ülkesine, yelkin bir 
i ş  adamının, sosyal ve kültürel konularda da ne kadar duyarlı 

olabi leceği ni, hangi görevleri üstlenebileceğini gö terdi.  
Kendi deyişiyle. "bir kurumu hiçbir maddi yarar beklemeden 

meydana getirmek", insana, "yeni bir tesisi kurmuş olmak 
kadar mutluluk verebi i irdi". 

Dr. Nejat F. Eczac ıbaşı, deneyim lerini, görüş ve önerilerini 
içeren, adeta bir başucu kaynağı niteliğini taşıyan yapıtlar da 
yazdı. İlk baskısı 1 982 yı l ında yapılan "Kuşaktan Kuşağa" 

adlı anılarını, "iz/enim/er, Umut/ar" izledi. Çeşitli konulardaki 
yazı, konuşma ve söyleşi lerinden derlenen üçüncü yapıtı ise, 

ölümünden sonra, " Yeni Bir Türkiye" adıyla yayımlandı. 

Eczacıbaşı Vakfı, kurucusunun toplum için yaptıkları ve 
dünyaya bakış açısı üstüne, basında yarım yüzyılı aşkın bir 

sürede çıkan yüzlerce yorum ve değerlendirme arasından 
oluşturulan bir seçkiyi daha kamuoyuna sunuyor: 

"Dr. Nejat F. Eczacıbaşı için Ya=ılan/ar" 

Basında çıkan yazıları seçkide yer alanlardan 
Türkiye 'nin ilk Külliir Bakanı Talat Halman'ın 

dile getirdiği gibi, "bir üsıiin yurt/aş. bir genç insan" olarak 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, yaptıkları kadar, yapıtlarıyla da 

topluma ışık tutmayı sürdürüyor. 

Genel DaQ1t1m: Tekin Yaymevi 
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MARI ELLA DEVIA & iTALYAN Vi RTÜOZLARI 

MARIELLA DEVIA & I VIRTUOSI ITALIANI 

�OEING" MARI ELLA D EV I A  

Katkılan için BOEING C.A. G.ye leJekkiir ederiz. • Opera dünyasının tanınmış ___
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MARIELLA DEVIA, soprano Avrupa'nın en önemli festivalleri ve 
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PAOLO GHIDONI - LUCA FALASCA - MANTINA LAZZARINI 
CARLO MENOZZI, 1. kemanlar lsr violins 

sıra, Mozart ve Verdi yorumlarıyla da 
parlak bir kariyere imza attı. Sanatçı, 
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CINZIA PAGLIANI - GRAZIA SERRADIMIGNI, 2. kemanlar 2nd violins 
Covent Garden Kraliyet ve 
Metropolitan operaları; Comunale ve 

FABRIZIO MERLINI - ANDREA MAINI Maggio Musicale (Fioransa), Bastille 
GIORGIO BOTTIGLIONI, viyolalar violas (Paris), Fenice (Venedik), Carlo 

FRANCESCO FERRARINI - VINCENZO TARONI Felice (Cenova), Regio (Torino), 

MARTA PRODI, viyolonsel ce ll o Com u nal e (Bologna), San Carlo 
------------------------------1 (Napoli) ve Massimo (Palermo) 

FRANCO CATALINI, kontrbas doublebass konser salonları; Pesare Ressini 

Rossini Akşamı Rossini  Soiree 
Gioacchino Rossini ( 1 792-1 868) 

Yaylı Çalgılar için Sonat No.l , Sol Majör Sonara for Srrings No. ı in G major 
• Moderato • Andantirıo • Allegro 

Gioacchino Rossini 
Yaylı Çalgılar için Sonat No.2, La Minör Sonara for Srrings No.2 in A minor 

• A llegro • A ndantino • Allegro 

Gioacchino Rossini 
Yaylı Çalgılar için Sonat No.S, Mi bemol Majör Sonara for Srrings No.5 in E flar major 

• Allegro vivace • Andantirıo • Allegretto 

Ara Intermission 

Opera Festivali, Carnegie Hall 
(New York), Amsterdam 
Concertgebouw, Santa Cecilia Ulusal 
Akademisi ve Roma Opera 
Tiyatrosu'nda muhteşem 
performanslar gerçekleştiriyor. 
Mariella Devia'nın en çok dikkat 
çeken performansları arasında 
Riccarto Chailly ile Tancredi, 1 Puritani 
ve Rigoletto; Wolfgang Sawallisch ile ll 
Ratto dal Serraglio; Riccardo Muti ile 1 
Capuleti e i Montecchi ve Lodoiska; 
Zubin Mehta ile Die Zauberflöte 
bulunuyor. Mariella Devia'nın Lucia di 
Lammermoor'un başrolünde 
canlandırdığı muhteşem performans, 
bu rolün en iyi yorumu olarak kabul 
ediliyor. Sanatçı, Benvenuto Cellini, La 
Parisina d'Este, Lakme, ll Matrimonio 
Segreto, Fa/staff ve le Comte Ory 
yorumlarıyla da büyük beğeni 
kazandı. Devia bunların yanı sıra, La 
Traviata'da Violetta, le Nozze di 
Figaro'da Countess Almaviva, Don 
Giovanni operasında Donna Anna, 
Ressini'nin Ote//o'sunda Desdemona 
ve Ressini'nin ll Turca in /ta/ia'sındaki 
Fiorilla rolleriyle de dikkat çekti. 
New York Carnegie Hall'da Ade/ia, 
Londra'da Covent Garden Kraliyet 
Operası'nda Otel/o, Zubin Mehta 
yönetiminde Maggio Musicale 
Fiorentino'da La Traviata, Paris'te 
Ulusal Opera'da Don Giovanni ve 
Cagliari'de Lucia di Lammermoor'daki 
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Gioacchino Rossini 
Müzikal Akşamlar'dan Sekiz Şarkı Eight Songs from Soirees Musicales 

1 .  La Promessa, 2. Il Rimprovero, 3. La Partenza, 4. L'Orgia, 
5. L'Invito, 6. La Pasforella del/e Alp i, 7. La Gita in Gondola, 8. La Danza 

9.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum, 7 . 30 pm. 

/talyan Kültür Merkezi, lstanbul'a değerli ijbirliği için tqekkür ederiz. 
W e would /ike lo thank the !ta/ian Cu/tura/ Centre, Istanbul for their kind collaboration. 

performanslarıyla opera dünyasının 
dikkatlerini üzerine çekti. 
Mariella Deva'nın yaptığı kayıtlar 
arasında, Ressini'nin Cantata Per Pio 
IX ve Morte di Didone (Riccardo 
Chially yönetiminde), Unda di 
Chamounix, Lodoiska, Adelia, La 
Traviata, La Sonnambula, Lucia di 
Lammermoor'un yanı sıra, iki arya 
resital kaydı bulunmaktadır. 

• Renowned throughout the opera 
and concert world, soprano Mariella 
Devia continues to enjoy a brilliant 
career in the belcanto, Mozartian and 
Verdian reperroire in the most 
prescigious theatres and concert halis of 
roday. She is a regular guesc of che 
Teacro alla Scala, the Royal Opera 
House-Covenr Garden, the 
Metropolitan, che Teacro Comunale and 
Maggio Musicale (Florence), the Opera 
Basrille (Paris), the Teacro la Fenice 
(Venezia), the Teatro Carlo Fenice 
(Genoa), the Teatro Regio (Torino), the 
Teacro Comunale (Bologna), The 
Teacro di San Carlo (Naples), the 
Teacro Massimo (Palermo), the Rossini 
Opera Festival (Pesaro), the Carnegie 
Hall (New York), the Concerrgebouw 
(Amsterdam), the Accademia Nazionale 
(Sanca Cecilia) and the Tearro 
deli'Opera (Rome). 
Some of Mariella Devia's most 
memorable performances have included 
Tancredi, I Puritani and Rigoletto with 
Riccardo Chailly, Il Ratto dal Serraglio 

un der che bacon of W olfgang 
Sawallisch, I Capuleti e i Montecchi and 
Lodoiska with Riccardo Muti , Die 

Zauberflaute with Zubin Mehca, La 

Sonnambıtla and ldomeneo. Mariella 
Devia's acclaimed performances of the 
ticle role of Lttcia di Lammemıoor have 
been considered by many to be the 
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definitive interpretations. Mariella Beethovenhalle gibi önemli konser Ocrober 1999 they made a major tour 
Devia is alsa well known for her salonlarında eleştirmenlerin büyük of Germany, playing in the most 
performances of Benvenuto Cellini, La begenisini toplayan konserler veren imporcant concerr halis, such as the 
Parisina d'Este, Lakmi, ll Matrimonio topluluk, 200 1 Aralık  ayında konser Beethovenhalle in Bonn, with 
Segreto, Falstaff and Le Comte Ory. The vermek üzere Almanya'ya geri enthusiastic peaise from che critics. 
soprano triumphed as Violetta in La dönecek. Paris'teki Opera Comique'te They will play again in Germany 
Traviata, as Countess Almaviva in Le Ressini'nin bütün tek perdelik during December 2001 . They have 
Nozze di Figaro, as Donna Anna in Don operalarının sahnelenmesinde aktif taken part in the staging of all one-act 
Giovanni, as Desdemona in Rossini's rol oynayan orkestra, aynı programın  operas by Rossini for the Opera 
Otel/o, and as Fiorilla i n  Rossini's ll Viyana ve bazı !talyan opera evlerinde Comique in Paris, and they will give 
Turco in ltalia. Marialle Devia obtained seslendirilmesini de gerçekleştirecek. concercs with this programme alsa in  
great success with her performances of Bugüne kadar birçok kayıt yapan Vienna (Konzerthaus) and in several 
Adelia at Carnegie Hall in New York, topluluk, sıradışı eserlerin kayıtlarına Italian cicies. 
of Otel/o at the Royal Opera House- ve seslendirilmesine de büyük önem I Virtuosi Italiani have recorded many 
Covent Garden in London, of La veriyor; Chick Corea'nın Piyano CDs and have been i nceresred in 
Traviata at the Maggio Musicale Konçertosu'nun Avrupa prömiyerini, borderline repertoire; they gave che 
Fiorentino under the bacon ofZubin Corea'nın solistliginde gerçekleştiren European premiere of Ch i ek Corea's 
Mehta, of Don Giovanni at the Opera topluluk, Goran Bregoviç'in !talya Piano Concerto, with the composer as 
National de Paris and Lucia di turnesinde, Michael Nyman'ın soloist. They cook part in Goran 
Lammermoor in Cagliari. konserlerinde ve Francio Battiato'nun Bregovic's Italian tour and in various 
Mariella Devia has recorded Rossini's seksenin üzerindeki konserinde de concerts by Michael Nyman and gave 
Caniata Per Pio IX and Morte di Didone, (Messa Arcaica vb . . .  ) yer aldı. !talyan over 80 concerts with Franco Bactiaco 
under Riccardo Chailly, the title toles Virtüozları çagdaş bir repertuvar (Messa Arcaica, ete) I Virtuosi Italiani 
of Linda di Chamounix, Lodoiska, Adelia, seslendirmesinin yanı sıra, fi lm müzigi perform a concemporary repertoire and 
La Traviata, La Sonnambula, Lucia di kayıtları da yapmaktadır. Orijinal take part in the recording of sound-
Lammermoor and two aria recitals. enstrümanlar eşliginde, en iyi şef ve tracks for fılms. They alsa perform a 

solistlerle barok repertuvar da baroque reperroire wich original 
ITALYAN VIRTÜOZLARI seslendiren topluluk, 2000 Haziran instruments and on rhese occasions they 

I VIR TUOSI IT ALIANI 
ayında Michael Radulescu appear wich leading soloists and 
yönetiminde seslendirdigi Bach'ın conduccors in c his field. In J une 2000 

• Geniş repertuvarı ve yeni l ikçi Johannes Passion'uyla büyük begeni they performed JS Bach 'sjohannes 
sanat anlaşıyla dikkat çeken !talyan topladı. Passion at the Cremona Festival wich 
Virtüozları, bugüne kadar Mariella Michael Radulescu as conductor. 
Devia, Giul iano Carmignola, Fabio • I Virtuosi Italiani have been 
Biondi, Maxence Larrieu, Enzo Dara, performing successfully in important 

Rossini: Sonat No. 1 
Claudio Desderi, Katia Ricciarell i , cities in Italy and abroad for years, alsa 
Cecilia Gasdia, Vincenzo La Scola, with soloists and conductors of !talyan besteci Alfredo Casella'nın 
Pavel Vernikov, Bruno Giuranna ve international rank such as Mariella 1 95 1  'de Amerika' da, Washington 
Lev Markiz'in de aralarında bulundugu Devia, Giuliano Carmignola, Fabio Kongre Kitaplıgı'nda buldugu ve 
önemli birçok solist ve orkestra Biondi, Maxence Larrieu, Enzo Dara, tamamını 1 954'te Pesaro'da 
şefiyle dünyanın en prestijli müzik Claudio Desderi, Kacia Ricciarelli ,  yayınladıgı, Ressini'nin on iki yaşında 
kurumlarında konserler verdi. Hayli Cecilia Gasdia, Vincenzo La Scola, yazdıgı altı sonatının kayıp notalarının 
yogun olan programı dahi l inde Teatro Pavel Vernikov, Bruno Giuranna, Lev öyküsü 1 873 yılına kadar uzanır: 
Alla Scala (Mi lano), Maggio Musicale Markiz and ochers. I Virtuosi Italiani Ressini'nin ölümünden beş yıl sonra 
Fiorentino, Teatro La Fenice have given concerts for che most - 1 873'de- dul eşi Olimpe Pelissier, 
(Venedik), Accademia Nazionale di important Italian and foreign cheacres bestecinin arkadaşı ve hayranı olan 
Santa Cecilia, Teatro Regio (Parma), and music associacions such as Tearta Giuseppe Mazzoni'ye el yazması 
Associazone Barattelli (L' Aqui la), Alla Scala, Maggio Musicale notaları verir. Notaların üzerinde 
Unione Musicale (Torino), lstituzione Fiorentino, Teacra La Fenice (Venezia), Ressini'nin el yazısıyla şu satırlar yer 
Universitaria dei Concerti (Roma) Accademia Nazionale di Sanca Cecilia, almaktadır: "Senyor Gioacchino 
gibi ltalya'nın en önemli müzik Teaeta Regio (Parma), Associazone Rossini tarafından 1 804'de, on iki 
merkezlerinin yanı sıra, Avrupa'nın en Baranelli (L'Aquila), Unione Musicale yaşında Ravenna'da bestelenen altı 
prestij l i  festivallerinde çaldı. New (Torino), Istituzione Universicaria dei sonat birinci ve ikinci keman, 
York Şehir Balesi'yle yaptıgı ortak Concerti (Roma) and they have caken viyolonsel ve kontrhas partileri; 
çalışmada Stravinski'nin Apolion part i n  leading Italian and Eutopean Ravenna'da hamim ve arkadaşım 
Musagete'ini gerçekleştirdi. 1 999 festivals. They collaborated wich che Agostino Triossi'nin köy evinde, daha 
Ekim'inde Almanya'da büyük bir New York City Baller on the staging of çocuk yaşta ve enstrümantal eşlik 
turneye çıkan ve Bonn'daki Srravinsky's Apolion Mmagete. In konusunda hiçbir ders bile almadan 



besteledigim altı berbat sonat. Üç 
günde temize çektigim ve Triossi 
(kontrbas), Morini (onun kuzini, 
birinci keman), Morini'nin erkek 
kardeşi (viyolonsel) ve tarafımdan 
sefil biçimde -köpekler gibi
çaldıgımız parçalarda, dogrusu 
söylemek gerekirse en az kötü olan 
bendim." Ressini'nin çok alaycı 
biçimde kötüledigi ve ortaya 
çıkarmadıgı bu minyatür şaheserler, 
bugün Vivaldi'nin konçertoları, 
Haydn'ın senfonileri, Mozart' ın 
divertimento'ları arasında oda 
orkestralarının standart repertuvarına 
girmiştir. 
Her altı sonat da üç bölümden oluşur. 
Hepsinde genellikle çabuk (AIIegro) 
tempoda olan i lk bölüm, birinci 
sonatta Moderato hızındadır. Orta 
bölüm (Andantino) opera aryası 
şeklindeki lirik yapısıyla ilgi çeker. 3 .  
Bölüm (AIIegro), seslerin yükselip 
alçalması (crescendo-decrescendo) ve 
canlı pasajlarıyla seçkinleşir. (Süre 1 2') 

Rossini: Sonat No.2 

Ressini'nin yazdıgı bu altı yaylı çalgılar 
dörtlülerinde belirli bir Mozart 
hayranl ıgı sezilir. Serenat benzeri bu 
zarif, tatlı ve renkli sayfalar ünlü 
opera bestecisinin yıl larca bil inmeyen 
yönlerinden biri olarak kalmıştır. 
Mozart için "Gençligimde hayranl ık 
duyardım; yetişkinl igimde 
ümitsizligim, yaşlı l ıgımda ise tesell im 
oldu" diyen Rossini 1 804 yılında, yani 
on iki yaşında Ravenna'da bir tati l 
sırasında besteledigi altı sonatı 
arkadaşlarıyla çaldıgını (kendisinin de 
ikinci keman partisini seslendirdigini) 

5 1  

elyazısıyla notalara eklemiştir. Uzun 
süre kaybolan bu altı sonatın el 
yazmalarını !talyan besteci Alfredo 
Casella ( 1 883- 1 947) Washington'daki 
Kongre Kitaplıgı'nda bulmuştur. 
La minör tondaki 2. Sonat, tüm diger 
sonatiarda oldugu gibi yine eserin en 
uzun bölümü olan 1 .  Bölüm'ün neşeli 
(AI Iegro) temposuyla bir uvertür gibi 
başlar. Noktalı eşlikte romantik tema 
sunulur.ve sırayla diger çalgılara 
geçerek bölüme egemen olur; arada 
virtüoz pasaj larla da süslenir. Minör 
tonda tekrarlada daha duygusal bir 
anlam kazanan bölüm, akorlarla sona 
erer. 2. Bölüm, agırca (Andantino) 
tempoda, dramatik bir anlatımla 
başlar. Orta bölümlerde degişik 
duyguları, melankoliyi, l i rizmi, hüznü 
ve kadere boyun egişi yansıtan 
Rossini ,  bu kısa Andantino'yu 
hüzünlü, yakınan bir opera arioso'su 
gibi duyurur. 3. Bölüm, i lki gibi neşeli 
(AIIegro) tempoda çok canlı ve 
virtüoz bir dans tarzında başlar, 
şakacı ve neşeyle sürer. Ama ikinci 
bölümün duygusal ligını unutturmak 
istemez gibi çabucak sona erer. Bu 
final, sonatlar arasında en kısa olandır. 
(Süre 1 2') 

kendini düşünerek, bu temayı birinci 
kemanla duyurur. Sonra, diger 
çalgıların arpejleri ile güç ve canlı 
varyasyonlara geçilir. Kontrbasın 
ilginç yol gösterimierinden sonra da 
l irik aniatımlı ikinci tema sergi len ir ve 
divertimento şeklinde gelişir. 
2. Bölüm agırca (Andantino) 
tempoda, hüzünlü havadadır. On iki 
yaşındaki bir çocugun nasıl böyle 
duygusal sayfalar yazabi ldigi 
hayranlıkla izlenir. Bir operada l irik 
bir aşk şarkısı olabilecek ezgi, hafif ve 
kesik soluk alışlarla yavaşça sona erer. 
3. Bölüm neşeli ve oynak (AIIegretto) 
tempodadır. Ancak ikinci kemana 
verilen zor pasajlar çok kez birinci 
kemanın önüne geçer. Seslerin 
dekreşendo ile alçalıp sonra 
yükselmesi, tekrarların virtüoz yapısı, 
pasaj ların parlaklıgı, rondo 
formundaki bu finali canlı bir şekilde 
güçlü akorlarla sona ulaştırır. 
(Süre 1 S') 

Rossini: Sekiz Şarkı 

Rossini, uluslararası alanda 
tanındıktan ve ünlü emprezaryo 
Barbaia'nın yardımıyla operaları 
Avusturya, Fransa ve Ingiltere'de 

�--------------------------� 
Rossini: Sonat No.S oynanmaya başladıktan sonra, 1 

1-------------------------------ı Agustos 1 824'te Paris'e gitti. Orada 
Herhangi bir yapı, biçim ve gelişim 
zorlugundan uzak olan ve günümüzde 
büyük orkestralarca da yorumlanan 
sonatlarında Rossini viyola 
kullanmamış, viyolonsele daha titiz ve 
zor parti lerde yer vermiştir. Birinci 
ve ikinci kemanlardan başka 
alışı lmamış bir şekilde kontrbası 
kullanan Rossini, 1 804 yazında 
yanında misafir kaldıgı amatör 
kontrbasçı Agostino Triossi için 
eglenceli pasaj lar yazmış; genelde 
biraz çekingen kalan ikinci kemana da 
oldukça güç görevler yüklemiştir. 
Rossini böylece, belki de ileride ona 
komik opera üstadı ünvanını 
kazandıracak neşeli sayfaları daha 
çocuklugunda planlamıştır. 
Her altı sonat da üç bölümlüdür. Mi 
bemol majör tondaki S. Sonat'ın 1 .  
Bölümü, neşeli ve canlı (AIIegro 
vivace) tempodadır ve oldukça uzun 
tutulmuştur. Geniş, rahat ve biraz 
ağırca başlayan bölüm Mozart tarzı 
bir temayı yansıtır. Rossini, belki de 

!talyan Tiyatrosu'nun müdürü olmak 
üzere anlaştı; böylece hem eski 
operaları oynanacak, hem de yeni 
eserler yazacaktı. 1 824'teki Bologna 
tatil inden sonra da Paris'e yerleşti. 
Orada önce eski operası If Viaggio a 
Reims'i, Kral X. Charles'ın taç giyme 
töreni için Le Comte Ory adıyla 
uyarladı; ardından eski operalarını 
sahneledi ve Meyerbeer'in Paris 
kariyerine yardımcı oldu. 1 836'ya 
kadar da Paris'in opera yaşamını 
zirveye ulaştırdı. Ancak 1 829'daki 
Guil/aume Tel/ operasından sonraki 
yı l larda pek az eser besteledi. 
1 83 1  'de arkadaşı, banker Alexandre 
Aguado ile Ispanya'ya yaptıgı 
yolculukta, müsteşar Fernandez 
Varela'nın siparişi üzerine Stabat 
Mater'i ve on iki parçadan oluşan 
Soirees Musicales'i besteledi. Stabat 
Mater'in yarısını tamamlayıp devamını  
arkadaşı Giovanni Tadolini'ye 
bırakmıştı ama Paris'teki yayımcısı 
Eugene Troupenas, Ressini'nin 



tembelliğiyle ciddi olarak savaşıyordu. 
Rossini 1 832'de hastalandı ve uzun 
süre ona Olympe Pelissier baktı. 
Pelissier ile i l işkisi 1 830'da Paris'te 
başlamıştı ve ancak, - 1 822'de 
evlendiği ünlü lspanyol soprano 
lsabella Colbran'ın ölümünden sonra-
1 846'da onunla evlenecekti. 
Rossini otuz yedi yıl süreyle yeni bir 
opera yazmadı. Ama yayımcısı 
Troupenas 1 83S'de onun Paris'te 
çeşitli yıl larda yazdığı sekiz şarkı i le 
dört düeti Soirees Musicales (Müzikal 
Akşamlar) adı altında toplayarak 
bastırdı; böylece Rossini'nin artık 
beste yapamadığı için müzik 
sahnesinden çekildiği iddialarına güzel 
bir cevap vermiş oldu. Asl ında piyano 
eşliğinde, ilk sekizi, -tenor için 
yazı lan 8. La Danza dışında- hepsi 
soprano için bestelenmişti. Diğer 
dört şarkı ise düet biçimindeydi: 
No.9, La Regata Veneziana (Venedik 
Kayık Yarışı), Iki Soprano için Noktürn 
(Söz: C. Pepoli); No. / O, La Pesca 
(Balık Avı), Iki Soprano için Noktürn 
(Söz: P. Metastasio); No. / / , La 
Serenato (Serenat), Soprano ve Tenor 
için Noktürn (Söz: C. Pepoli); No. / 2, 
U Marina ri (Denizciler) ,  Ten or ve Bas 
için Noktürn (Söz: C. Pepoli). 
Bazıları dramatik (No. / 2, Denizciler), 
bazı ları popüler tarantella, (No.B, La 
Danza) olan bu parçalar canzonetta 
(kısa bir arya) ya da arietta (komik 
opera aryacıkları); barcarola (gondol 
ezgisi), Tirol yöresi folkloru 
"tirolyen" tarzı gırtlak oyunlarını 
yansıtan tirolese ve bolero (3/4'1ük 
ölçüdeki lspanyol dansı) gibi başlıklar 
taşır. Rossini bu on iki parçanın 
dördünde ünlü ltalyan şair ve 

· librettist -yirmi yedi opera, sekiz 
oratoryo, pekçok serenat, l irik  şiir ve 
canzonetta sözü yazan- Pietro 
Metastasio'nun (asıl adı Antonio 
Trapassi, 1 689- 1 782); diğer sekizinde 
ise, soylu bir Bologna'lı aileden gelen 
ve özgürlük için savaşırken 
Avusturyal ılar tarafından Fransa'ya 
sürgüne gönderilen ve orada 
Beli ini'nin 1 Puritani l ibrettosunu yazan 
ve sonunda ltalya'nın birleşmesinde 
parlamentoda görev alan şair Carlo 
Pepoli'nin ( 1 796- 1 88 1 )  sözlerini 
değerlendirmiştir. Bu şarkıları daha 
sonra da Franz Lizst piyanoya, 
Benjamin Britten orkestraya 
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uygulamış; Respighi, La Boutique 
Fantasque adlı bale müziğinde 
kullanmış; Wagner ise onikincisini 
1 837'de orkestra eşl ikl i piyano için 
düzenlemiştir. 

1. La Promessa 1 Söz verme: (Canzonetta) 
Ch'io mai vi possa 
lasciar d'amare, 
no, nol credete, 
pupille care; 
nemmen per gioco 
v'ingannero. 

Voi sole siete 
le mie faville, 
e voi sarete, 
care pupille, 
il mio bel foco 
fin ch'io vivro. 

2. ll Rimprovero 1 Paylayış: (Canzonetta) 
Mi lagner<'> tacendo 
della mia sorte amara. 
Ma ch'io non t'ami, o cara, 
non lo sperar da me. 
Crudel, perche fin' ora 
farmi penar cosl? 
Ma ch'io non t'ami, o cara, 
non lo sperar da me. 

3. La Partenza 1 Ayrılış: (Canzonetta) 
Ecco quel fiero istante, 

_Nice, mia Nice, addio; 
come vivro, men mio, 
cosi lantan da tel 
lo vivr<'> sempre in pene, 
io non avro piu bene, 
e tu chi sa se mai 
ti sovverrai di me! 
Sempre nel tuo cammino, 
Sempre m'avrai vicino 
E tu chi sa se mai 
Ti sovverrai di me. 

4. L'Orgia 1 Cümbüş: (Arietta) 
Cantiamo, cantiamo le donne e i liquor 
gradita e la vita fra Bacco ed Amor! 
Se Amore ho nel core, ho il vin nella testa, 
che gioia, che festa, che amabile ardor. 
Amanda scherzando, trincando liquor, 
m'avvampo, mi scampo da noie e dolar. 
Danziamo, cantiamo, alziamo il bicchier, 
ridiamo, sfidiamo i tristi pensier. 
Regina divina la madre d'Amor, 
giuliva ri n nova, rinnova ogni cor. 
Balzante, spumante, con vivo bollar 
e il vino divino del mondo signor. 
Gia ballo, traballo, che odor, che vapor! 
Si beva, ribeva con sacro furor. 
Evviva le donne, le donne e i liquor · 
La vita e compita fra Bacco ed Amor. 

5. L'lnvito 1 Çatrı: (Bolero) 
Vieni, o Ruggiero, la tua Eloisa 
da te divisa, non, non pu<'> star: 
aile mie lacrime gia rispondevi, 
vieni, ricevi il mio pregar. 
Vieni, o bell'angelo, vien mio diletto, 
sovra il mio petto vieni a posar. 
Senti se palpita, se amor t'invita, 
vieni, mia vita, fammi spirar. 

6. La Pastarella delle Alpi 1 
Alplerin çoban kızı: (Tirolese) 
Son bella pastorella, 
che seenda al mattino, 
ed offre un cestellino 
di fresche frutta e fior. 
Chi viene al primo albore 
avra vezzose rose 
e poma rugiadose, 
venite al mio giardin. 
Chi nel notturno orrore 
Smarrl la buona via, 
alla capanna mia 
ritrovera il cammin. 
Venite, o passeggiero, 
la pastarella e qua, 
ma il fior del suo pensiero 
ad uno sol dara. 

7. La Gita in Gondola 1 
Gondol gezintisi: (Barcarola) 
Vali l'agile barchetta, 
voga, voga, o marinar, 
or ch'Eivira, mia diletta 
a me in braccio sfida il mar. 
Brilla in calma la laguna, 
una vale non appar, 
pallidetta e in del la luna, 
tutto invita a sospirar. 
Se ad un bacio amor t'invita, 
non temer, mio bel tesor, 
tu saprai che sia la vita 
sol nel bado dell'amor. 
Ma giu un zefiro sereno 
dolce dolce ondeggia il mar, 
vieni Elvira a questo seno 
vieni e apprendi a palpitar. 

8. La Danza 1 Dans: 
(T arantella napoletana) 
Gia la luna e in mezzo al mare, 
mamma mia si saltera; 
ı· o ra e bella per danzare, 
chi e in amor non manchera. 
Presto in danza a tondo a tondo, 
donne mie, venita qua, 
un garzon bella e giocondo 
a ciascuna tocchera. 
Fin che in del brilla una stella, 
e la luna splendera, 
il piu bel con la piu bella 
tutta notte danzera. 
Salta salta, gira gira, 
ogni coppia a cerchio va, 
gia s'avanza, si ritira 
e all'assalto tornera. 
Serra, serra colla bionda, 
colla bruna va qua e la, 
colla rossa va a seconda, 
con la smorta fermo sta. 
Viva il ballo a tondo a tondo, 
sona un re, sona un bascia, 
e i l  piu bel piacer del mondo, 
la piu cara volutta. 
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THE YENICE BAROQUE ORCHESTRA 

Katkıları irin BELL ŞIRKETLER TOPLULUGU ve ORGANIK HOLDING A.Ş. ye tqekkiir ederiz. 
We woıdd /ike to thank THE BELL GROUP OF COMPANfES and ORGANIK HOLDING A.Ş. 

for spomoring this performance. 

Yöneten ve klavsen: ANDREA MARCON, director and harpsichord 

GIULIANO CARMIGNOLA, keman violin 

LUCA MARES - LAURA MIRRI - GIORGIO BALDAN 
GIULIA PANZERI, 1 .  kemanlar lst violins 

GIUSEPPE CABRIO - MARGHERITA ZANE 
DANIELA BEL TRAMINELLI, 2. kemanlar 2nd violins 

ALESSANDRA DI VINCENZO - MERI DROBAC, 3. kemanlar 3rd violins 

FRANCESCO GALLIGIONI - DANIELE CERNUTO, viyolonseller eellos 

ALESSANDRO SBROGIÖ, violone (kontrbas) 

IVANO ZANENGHI, lavta lute 

NICOLA FAVARO - EMILIANO RODOLFI, ebualar oboes 

ANDREA MARCON 

• Günümüzde erken dönem !talyan 
müziginin en önemli yorumcularından 
ve uzmanlarından biri olan Andrea 
Marcon, 1 963'te Treviso'da dünyaya 
geldi. Vanni  Ussardi'yle başladıgı müzik 
çalışmalarını, org ve klavsen üzerinde 
yogunlaştırdı. 1 983'te lsviçre'ye 
taşınan Marcon, burada Jean-Ciaude 
Zehnder (org ve klavsen); Hans M. 
Linde (şeflik); Jordi Savall (oda müzigi) 
ve Jesper Christensen (sürekli bas) ile 
birlikte çalıştıgı "Cantonum 
Basiliensis"ten 1 987' de mezun oldu. 
Andrea Marcon, o günden itibaren 
org, klavsen yorumcusu ve orkestra 
şefi olarak önemli bir uluslararası 
kariyer yaptı; Avrupa'nın en önemli 
konser salonlarında ve festivallerinde 
konserler verdi. Olaganüstü müzik 

ELENJ>. BIANCHI, fagot bassoon yetenegi sayesinde Bologna'da 
-----------------------------4 düzenlenen Klavsen Yarışması ( 1 99 1 ), 

MASSIMILIANO RASCHIETTI, klavsen harpsichord Paul Hofhaimer Uluslararası Org 

Francesco Maria Veracini ( 1 690-1 768) 
Uvertür VI, Si bemol Majör Overture VI in B fiat major 

• A 1/egro • Largo • Allegro • Menuetto 

Alessandro Marce/lo (1 684-1 7  50) 
Konçerto "La Cetra" No.3, Si Minör Concerco "La Cetra" No.3 in B m i nor 

• Andante-Larghetto • Adagio • Presto 

Antonio Vivaldi (1 678- 1 741 )  
Keman, Yaylı, Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Mi Minör 

Concerto for Violin, Srrings and Basso continue in E minor 
(RV273 - F.I/70 - M 1 64 - P 1 25)  

• Allegro non molto • Largo • Allegro 

Yarışması (lnnsbruck, 1 986), Regio
Fonderpreis fur Mu si k ( 1 986) ve 
Uluslararası Bach-Haendel 
Yarışması'nda (Bruges, 1 985) ödüller; 
ve yaptıgı kayıtlarla da Premio Vivaldi 
Cini, Diapason d'Or ve Alman Plak 
Eleştirmenleri Büyük Ödülü gibi belli 
başlı ödüller aldı. Erken dönem 
müzigin tanıtımında önemli bir rol 
oynayan Marcon, Uluslararası Org 
Festivali "Citta di T reviso"nun 
kurucusu ve Sanat Yönetmeni olarak 
Treviso'nun tarihi ergiarının 
restorasyonu çalışmalarına katıldı. 
Marcon, barok opera alanında Alan 
Curtis'le W. Gluck'ün Paride e Elena 
(Vicenza, 1 988) ve Monteverdi'nin ll 
Ritorno di U/isse in Patrio (Siena, 1 99 1  -
Dresden, 1 993) eserleri üzerinde 
çalıştı. 
Sanatçı'nın 1 997'de San Rocco 
Akademisi'yle dayanışma içine girmesi 
Venedik Barok Orkestrası'nın 
kurulmasıyla sonuçlandı. Orkestrayla 
birçok konser veren Marcon, Eylül 
1 998'de, Fenice Tiyatrosu'nda 
Francesco Caval l i 'nin L'Orione eserini, 
kendi gözden geçirdigi ve 
transkripsiyonlarını yaptıgı yeni 
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Antonio Vivaldi 
Keman, Yaylı, Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Majör 

Concerco for Violin, Suings and Basso conrinuo in D major 
(RV21 1 - F.l/1 1 6 - M261 - P182) 

• A/legro non mo/to • Larghetto • A/legro 

Ara Inrermission 

Agostino Steffani ( 1654-1 728) 
Henrico Leone Operasından Süit Suire from Henrica Leone opera 

• Ouverture - Air grave - Pre/ude pour /es Demonx - Entree -
Entde alternativement avec la suivante - Entree - Trio - Prelude tres vis te 
Marche grave - Gavotte-Menuet - Air - Les Dbnonx tres viste - Chaconne 

Antonio Vivaldi 
Keman, Yaylı, Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Do Majör 

Concerro for Violin, Suings and Basso conrinuo in C major 
(RVI 77 - F.l/67 - M 1 60 - P21 )  

• Allegro ma poco • Largo • Allegro 

Antonio Vivaldi 
Keman, Yaylı, Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Mi bemol Majör 

Concerro for Violin, Suings and Basso conrinuo in E flar major 
(RV25 7 - F.l/92 - M 1 93 - P439) 

• Andante mo/to e quasi A/legro • Adagio • Al/egro 

1 1 .6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum 7 . 30 pm 

!talyan Kültür Merkezi, fstanbu/'a def.er/i i;bir/if.i için tqekkür ederiz. 
W e wou/d /ike to thank the /ta/ian Cu/tura/ Centre, Istanbul for their kirıd collaboration. 

haliyle modern zamanlardaki ilk 
seslendiri l işini gerçekleştirdi. Andrea 
Marcon, 1 997'den bu yana Basel'deki 
"Schola Cantorum Basiliensis"te 
klavsen ve org dersleri vermekte; 
birçok uluslararası yarışınada jürilik 
yapmaktadır. 

• Andrea Marcon is roday considered 
ro be one of che foremosr specialisrs in 
and performers of early ltalian music. 
Born in Treviso in 1 963, he 
commenced his musical studies under 
Vanni Ussardi ,  graduaring in organ and 
harpsichord. In 1 983 he moved co 
Swirzerland and he specialized his 
studies in early music ar che Camorum 
Balisiensis, where his reachers were 
Jean-Claude Zehnder (organ and 
harpsichord), Hans M. Linde 
(conducring), )ord i Savall (chamber 
music), and Jesper Chrisrensen (basso 
conrinuo), and in 1 987 he obrained a 
Diplama in Early Music. Since rhen 
Andrea Marcon has enjoyed an 
exrremely succesful inrernarional career 
as an organisr, a harpsichordisr and a 
conducror, and has made numerous 
appearances in many of Europe's 
concerrs and music fesrivals. His 
oursranding musical abil ir ies have 
gained him recognirion and such 
awards as che Firsr Prize of The Paul 
Hofhaimer lorernarional Organ 
Comperirion in Innsbruck ( 1 986), che 
Regio - Fonderpreise fur Musik in 
Colmar, che Bach-Handel inrernarional 
comperirion in Bruges in 1 985 and a 
fırsr prize in che Harpsichord 
Comperirion in Bologne ( 1 99 1 ). His  
recordings have won him che Premio 



Vivaldi for early ltaliao music from the 
Cini Foundation in Venice, the French 
Diapason d'Or and rhe German Preis 
der Deutschen Shallplatren Kritik. An 
enthusiascic promocer of early music, 
he has played a prominenc part in the 
restotation and re-evaluacion of Treviso 
historic organs as a founder and artistic 
director of the International Organ 
Festival Citta di Treviso. He has also 
collaboraced wich various musicians on 
che produccion of such baroque operas 
as Paride e Eiena, by W. Gluck 
(Vicenza, 1 988, with Alan Curcis) and 
Ii Ritorno di U i isse in P atria by C. 
Monteverdi (Siena, 1 99 1  & Dresden 
1 993). 
In 1 997 his collaboracion with the 
Accadem ia di San Rocco !ed to the 
foundation of the Venice Baroque 
ürehescra and in September 1 998, at 
che Fenice Theatre, Andtea Marcon 
conducced the Venice Baroque 
ürehescra in the fırst execucion in 
modern times of L'Orione by Francesco 
Cavall i ,  having edited the revision and 
rraoscripcion of che opera himself. Si nce 
1 997 he has beeo teaching harpsichord 
and incerprecation at che Schola 
Camorum Basiliensis in Basel. He has 
also been a jury member for several 
international competitions. 

GIULIANO CARMIGNOLA 

• Giul iano Carmignola, Luigi 
Ferro'yla çalıştıgı Venedik'teki 
Conservatorio Benedetto 
Marcello'dan mezun oldu. Nathan 
Mi lstein ve Franco Gull i 'yle Siena'daki 
Accademia Musicale Chigiana'da ve 
Henryk Szeryng'le Cenova 
Konservatuvarı'nda master kurslarına 
katıldı. Hem modern, hem de barok 
kemanda yetenekli bir müzisyen olan 
Carmignola, Premio Citta di Vittorio 
Veneto ( 1 97 1 )  ve Paganini 
Yarışması'nı (Cenova, 1 973) 
kazanarak kariyerine başladı. 
Avrupa'daki belli başlı orkestralar ve 
Claudio Abbado, Gianandrea 
Gavazzeni, Eliahu lnbal, Peter Maag ve 
Giuseppe Sinopoli gibi şeflerle 
konserler verdi ve 1 Virtuosi di 
Roma'yla solist olarak çıktıgı 
turnerlerde büyük beğeni topladı. 
Dutilleux'nün Keman Konçertosu'nu 
ltalya'da i lk kez seslendiren sanatçının 
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repertuvarı, klasik ve romantik 
eserlerin yanı sıra, barok çağ ve 
20. yüzyı lı da kapsamaktadır. Venedik 
Barok Orkestrası'yla kaydettiği, 
Vivaldi'nin Dört Mevsim1nin yanı sıra, 
bestecinin ilk kez kaydedilen üç 
konçertosunun da bulundugu albüm 
Fransız Diapason d'Or Ödülü'nü 
kazandı. Bruges, Lucerne, Viyana, 
Brüksel, Salzburg ve Barcelona'nın da 
içinde yer aldığı Avrupa'nın en önemli 
barok müzik festivallerine katı ldı. Oda 
müzigi ve resital performanslarıyla da 
büyük beğeni toplayan Carmignola, 
Yasuyo Yano, Bruno Canino ve 
Andrea Lucchesini gibi piyanistler, 
viyolonselci Mario Brunello ile Bruno 
Giuranna ve Danilo Rossi gibi 
viyolacılarla sık sık çalışmalar 
yapmaktadır. 
Venedik Konservatuvarı'nda on yıldan 
beri keman egitimi veren sanatçı, 
1 978- 1 985 arasında La Fenice 
Tiyatrosu'nda konsertmaysterlik yaptı. 
1 999'da Lucerne Hochschule'ye 
keman profesörü olarak atanan 
sanatçı, halen Siena'daki Accademia 
Musicale Chigiana'da egitmenlik 
yapmaktadır. 

• Giuliano Carmignola graduated 
from the Conservacorio Benedetto 
Marcello in Venice where he scudied 
with Luigi Ferro. He accended master 
dasses with Narhan Milsceio, Franco 
Gulli at the Accademia Musicale 
Chigiana in Siena and with Henryk 
Szeryng at the Geneva Conservarory. 
Equally adept in both modern and 
baroque violin, Carmignola's career 
began with awards in the Premio Ci eta 
di Vittorio Venero in 1 97 1  and in che 
Pa�anini Competitioo in Genoa in 

1 973 .  Subsequently he has appeared as 
soloist with major European orchescras 
and conducrors includiog Claudio 
Abbado, Gianandrea Gavazzeni, Eliahu 
lobal, Peter Maag and Giuseppe 
Sinopoli .  He has also roured excensively 
as soloist with I Virtuosi di Roma. He 
gave the ltalian premiere of che 
Dutilleux Vioiin Concerto and his 
repertoire encompasses the works not 
only of the classical and romantic 
periods, but also of che baroque and 
20th century. His fırst album, recorded 
with che Venice Baroque Orchestra, 
features three previously unrecorded 
concerros and The Four Seasons and was 
awarded che Diapason d'Or in France. 
He has regularly participated in 
baroque music festivals throughout 
Europe, notably in Bruges, Lucerne, 
Vienna, Brussels, Salzburg and 
Barcelona. He is also an acclaimed 
eeciralist and chamber musician, and 
has frequently collaborated with 
pianists such as Yasuyo Yano, Bruno 
Canino and Andtea Lucchesini, eellist 
Mario Brunello, and violists Bruno 
Giuranna and Danilo Rossi. 
A professor of violin at the Venice 
Conservarory for ten years, Mr. 
Carmignola also served as 
concertmaster of the orchestra of Teatro 
La Fenice from 1 978 to 1 985 .  In 1 999, 
he was appointed prnfessor of violin at 
the Lucerne Hochschule and is 
currently a prnfessor of music at Siena's 
Accademia Musicale Chigiana. 

VENEDIK BAROK ORKESTRASI 

YENICE B AROQUE ORCHESTRA 

• Venedik Barok Orkestrası'nın 
kurulma projesi 1 997'de Andrea 
Marcon'un San Rocco Akademisi 
yetki li leriyle yaptığı bir görüşmede 
ortaya çıktı. Bu görüşmeler 
sonucunda, yüzyı llar boyunca önemli 
bir sanat merkezi haline gelmiş olan 
ve Giovanni Gabrieli, Giovanni 
Battista Grillo, Giovanni Picchi ve 
Francesco Cavalli'nin eserlerinin 
yankılandığı önemli bir müzik merkezi 
olan San Rocco Büyük Okulu'nun 
yerleşik bir orkestrasının kurulmasına 
karar verildi. Halen topluluktaki 
müzisyen sayısı seslendirilen 
repertuvara göre, standart 
orkestralardan oda orkestrasına ve 



hatta daha geniş orkestra formatiarına 
kadar büyük bir çeşitl i l ik gösteriyor. 
Orkestranın, yaptığı kayıtlar ve 
tanınmış solistlerle verdiği konserleri 
de kapsayan çalışmaları, genel olarak 
1 500- 1 700'1ü yılları kapsayan ltalyan 
müziği ve her zaman en iyi solistler ve 
otantik enstrümanlarla seslendirilen 
ltalyan barok opera repertuvarının 
yeniden keşfı üzerinde yoğunlaşıyor. 
Orkestra, Eylül 1 998'de Andrea 
Marcon'un yeniden gözden geçirdiği 
ve transkripsiyonlarını yaptığı 
Francesco Cavall i 'nin L'Orione adlı 
operasının modern zamanlardaki ilk 
yorumunu yine Marcon'un 
yönetiminde gerçekleştirdi. 
Orkestranın diğer önemli çalışmaları 
arasında Alessandro Marcello'nun 
daha önce yayınlanmamış eserlerini 
içeren bir CD; Monteverdi'nin Vespro 
di Notale'sinin yeni yapımı, çeşitli 
televizyon kayıtları ve 1 998 Aral ık 
ayında San Mark Katedral i'nde 
gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl 
konseri yer alıyor. Venedik Barok 
Orkestrası'nın Ingi ltere ve Fransa'da 
verdiği ve büyük beğeni toplayan 
konserlerin in ardından eleştirmenler 
orkestrayı "otantik bir dışavurum", 
"yeni ltalyan barok tarzının gerçek 
ifadesi" ve "bütün müzikseverler için 
gerçek bir haz" olarak değerlendirdi. 

• The Venice Baroque ürehescra 
project was born i n  1 997 out of the 
meecing between Andrea Marcon and 
the Accademia di San Rocco. The latter 
is the residene orchestra of the Scuola 
Grande di San Rocco, in Venice, the 
invaluable art and culture centre where 
Tincoretto's breatlıtaking pictorial art 
merges with a rich musical history 
echoing celebrities such as Giovanni 
Gabrieli, Giovanni Battista Grillo, 
Giovanni Picchi and Francesco Cavalli . 
The number of instrumeoraliscs varies 
according to che repertoire, from the 
standard rypical of chamber orchestras to 
the larger numbers of a dassic orchestra. 
The Orchestra's activicy, which includes 
numerous recordings and frequenc 
collaborations with renowned soloists, 
focuses mainly on Italian music 
production becween 1 500-1 700, wich an 
emphasis on the rich Venetian tradition 
and on the rediscovery of Italian baroque 
opera, for the performance of which the 

56 

orchestra ofcen avails itself of the 
collaboration w ith prestigious soloiscs 
specializing in incerpretation with 
original i nstruments. In Sepcember 
1 998 the Venice Baroque Orchestra, 
conducced by Andrea Marcon, 
performed at che Fenice Theatre the fırst 
execucion in modern times of L'Orione by 
Francesco Cavalli, an opera revised and 
transeribed by Andrea Marcon himself. 
Other im portant productions include a 
CD with unpublished music by 
Alessandro Marcello with the Ares 
Recording Company and the 
reconstruction of Monceverdi's Vespro di 

Natale, various TV recordings, and on 
December 1 998 the RAl 2 Broadcast of 
che craditional Christmas Concert from 
the St. Mark's Basilica in Venice. 
Successful performances in England and 
France have won the Venice Baroque 
ürehescra unanimous appreciation and 
critics have hailed it as an "authentic 
revelation", "che true expression of the 
new Italian style Baroque" and "a real 
joy for all lisceners". 

Veracini: Uvertür 

ltalya'da, Floransa'da doğan ve yine 
aynı şehirde ölen Veracini'nin, 1 8. 
yüzyıl keman edebiyatının en güzel 
eserlerinden sayılan Op.2 Sonata 
Accademiche (Akademi Sanat/arı) adlı 
oniki sonatı 1 744'te Londra ve 
Floransa'da aynı zamanda yayınlandı. 
1 750'den sonra ölümüne kadar 
kendini dini müziğe adayan Veracini, 
keman çalmaktan yine de uzak 
kalmadı. lik önemli eseri olan on iki 
keman sonatını 1 7 1 6'da yazan 

Veracini, 26 Temmuz 1 7 1 6'da tekrar 
Venedik'e yerleşti. Onun o yıllarda 
yazdığı sanılan altı uvertürünün 
elyazmaları da Venedik'teki 
Benedetto Marcello Konservatuvarı 
kitaplığında bulunmaktadır. 
Fransız sti l inde yazı lan, dördü Si 
bemol majör, ikisi de Fa majör tonda 
olan bu uvertürler, dört ile altı 
arasında değişen bölümlerden 
oluşmaktadır. Bunlardan dört 
bölümlü olan altıncısının 1 7 1 6  yılında, 
Saksonya Elektörü Prens Friedrich 
August şerefine Venedik'te 
düzenlenen şenl iklerde çalındığı -bu 
altı uvertürü Musica Antiqua Köln'le 
1 993'te kaydeden- Reinhard Goebel 
tarafından belirtilir. O yıl prense on 
iki solo keman sonatını da ithaf eden 
Veracini'nin, 1 7 1 7  Ocak ayında onun 
Dresden'deki sarayına gittiği ve 20 
Kasım'a kadar özel müzikçisi sıfatıyla 
yüksek ücretle çalıştığı bil inmektedir. 
Veracini'nin bu uvertürlerinin i lk 
dördü Fransız uvertürleri sti linde 
ağır-çabuk olarak bölünmüş girişle 
başlar ve gavotte, gigue gibi hızlı, air 
ve sarabande gibi ağır bölümleri 
içerir. 6. Uvertür ise hızlı-çabuk-hızlı 
formunda gelişir ve yalnızca sonda 
- 1 7. yüzyıl Venedik ekolüne uygun 
şekilde- bir menuet içerir. 6. Uvertür 
ayrıca obua için yazı lmış solo 
pasajlarıyla da ilgi çeker. 

Marcello: Konçerto No.3 

Alessandro Marcello, küçük kardeşi 
Benedetto'dan daha az tanınır. Babası 
Venedik senatörü olan Alessandro, 
müziği iş olarak değil zevk olarak 
kabullenir; keman ve şan 
çalışmalarının yanında resim, şiir, 
matematik ve felsefeyle de ilgilenirdi. 
Hayatı boyunca Venedik'te oturan 
Marcello, evinde haftal ık konserler 
düzenler, kendi eserlerini çaldırır; 
Gasparini, Tartini, Lotti gibi ünlü 
müzikçileri ağırlardı. Arcadia 
Akademisi'nce de kabul gören Eterio 
Stinfalcio takma adını kullanan sanatçı, 
çok verimli bir besteci olamadı ve 
genellikle de evindeki konserlerde 
yorumlanan eserlerini yayınlattı. 
Bestecinin Re Minör Obua Konçertosu 
özellikle Bach'ın da ilgisini çekmiş ve 
Bach bu eseri klavsen için 
düzenlemiştir (BWV974). Önce 



Vivaldi'nin, ya da Benedetto 
Marcello'nun oldugu sanılan ve 
1 7 1 7'de Amsterdam'da basılan on iki 
konçerto arasında yer alan bu 
eserden başka, Augsburg'ta yine E. 
Stinfalico adı altında 1 740'da 
yayınlanan altı konçerto da önemlidir. 
Bir başka Venedikli bestecinin, 
Vivaldi'nin de daha önce kullandıgı 
La Cetra (Lir) başlıgıyla basılan bu 
eserler, geniş arpej lerin kullanımı, 
canlı efektlerin hem sola, hem de tutti 
bölmelerde yer almasıyla i lk bakışta 
insanı şaşırtabilir. Rokoko (ya da 
Galant) unsurların biraz daha çok 
degerlendirilmesiyle 
Vivaldi'ninkilerden ve benzerlerinden 
ayrıldıgı ileri sürülen bu 
konçertolarda, flüt ve obua gibi 
üfleme çalgıların da kullanılmış olması 
ilgi çekmektedir. Ancak eleştirmenler 
La Cetra dizisinin Venedik Barak 
çagının son klasik örnekleri oldugu 
savında birleşirler. La Cetra'nın Si 
minör tonundaki 3. Konçertosu, yaylı 
çalgılar ve sürekli bas (klavsen) için 
geleneksel biçimde üç bölümlü olarak 
bestelenmiştir. Fakat i lk iki bölüm agır, 
son bölüm ise çok hızlı tempodadır. 

Vivaldi: Keman Konçertosu, 
Mi Minör 

Vivaldi on bir tanesi Mi minör tonda 
olan, 250 kadar keman konçertosu 
yazdı. Notaları To ri no Ulusal 
Kitaplıgı'nda bulunan bu konçerto 
oldukça virtüoz bir yapıdadır. 
1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Mi minör 
tonda, pek o kadar çabuk olmayan 
(AIIegro non molto) tempodadır. 
Baştaki ritmik ve forte akarlardan 
sonra sola keman çift seslerle temayı 
duyurur. 2. Bölüm, yine 4/4'1ük 
ölçüde, Si minör tonda ve agır 
(Largo) tempoda, hafif orkestra 
girişiyle başlar. Sola keman duygulu 
ezgisini hemen sunar. 2/4'1ük ölçüde 
ve Mi minör tonda olan 3 .  Bölüm ise 
çabuk (AIIegro) temposuyla sola 
kemana virtüozlugunu sergi lemesine 
olanak saglar. (Süre 1 2') 

Vivaldi: Keman Konçertosu, 
Re Majör 

Keman konçertolarında en çok Re 
tonalitesini kullanan Vivaldi, kemana 

5 7  

uygun olan bu  sesi temel aldıgı el l i  
kadar konçertonun otuz beş tanesin i  
Re majör tonda bestelemiştir. Bu 
gösterişli konçertonun 1 .  Bölüm'ü 
4/4'1ük ölçüde, Re Majör tonda, pek o 
kadar çabuk olmayan (AIIegro non 
molto) tempoda, 32'1ik hızlı notalarla 
kentrast oluşturan akorlarla renkli 
tarzda başlar. 2. Bölüm ise Re minör 
tonda, 1 2/B'I ik ölçüde agır ve geniş 
(Larghetto) tempoda sola kemanın 
hüzünlü tarzda sundugu melodi i le 
seçkinleşir. 3 .  Bölüm ise, Re Majör 
tonda, 3/4'1ük ölçüde, çabuk (AI Iegro) 
tempoda onaltıl ık canlı ve güçlü 
kadanslarla girer ve eseri virtüoz 
havada sona erdirir. (Süre 1 4') 

ögrenimi gördü. Ertesi yıl bir dizi 
Vesper Psalm'larını yayınladı ve 
1 674'de Münih'te kapelmayster 
atanan Bernabei ile tekrar bu kente 
döndü. 
Daha sonra saray orgcusu olan, 
1 678'de Paris'te kral huzurunda çalan 
ve Lully'nin opera temsillerini izleyen, 
1 679'da Torino'da zarif yorumuyla 
övgü toplayan Steffani'nin kariyeri, 
1 680'de yeni Elektör l l .  Maximilian 
döneminde zirveye ulaştı; kendisi için 
yeni kurulan saray oda müzigi 
direktörlügüne atandı ve ilk operası 
Marco Aure/io 1 68 1 'de Münih'te 
sahnelendi. Steffani Münih'te, dört 
operanın yanı sıra elektörün 
Avusturya Prensesi Maria Antonie ile 

�--------------------------� evli l igi nedeniyle Servio Tullio'yu ve 
Steffani: Henrica Leone 

!talyan sti l i  serenatlar besteledi. Bu Operasından Süit 
1------------------------------ı arada Bernabei'nin yerine oglunun 

Venedik yakınlarındaki 
Castelfranco' da 25 Temmuz 1 654'te 
dagan !talyan besteci, d in adamı ve 
diplomat Steffani, yaşamının büyük 
bölümünü geçirdigi Almanya'da 
operanın kalkınmasında çok etki l i  
oldu; ayrıca Carissimi ve Haendel 
arasında gelişen dindışı müzige iki 
sesli vokal düetleriyle de katkıda 
bulundu. 
Yedi kardeşin beşincisi olan Steffani, 
Padua'da i lk ögrenimine başladıgı 
yıllarda şarkı söylemeyi ögrendi ve on 
iki yaşında Bavyera Elektörü 
Ferdinand Maria tarafından 
götürüldügü Münih'te yirmi bir yıl 
yaşadı. Orada çeşitli temsillerde 
söyledi; kapelmayster J.K. Kerll'den 
org dersleri aldı; 1 672'de Roma'da 
San Pietro Kilisesi kapelmaysteri 
Ereale Bernabei ile kompozisyon 

geçtigini görünce, kapelmaysterl ikten 
ümidini kesti ve 1 688'de gittigi 
Hannaver'de on beş yıl yaşadı .  Bu 
sürenin yarısını besteci l ik, yarısını da 
diplomatlıkla geçiren Steffani, hemen 
mükemmel bir !talyan operası kurdu 
ve ltalya'dan sanatçılar getirtti; 
Hannaver Dükü Ernst August'un 
yaptırttıgı görkemli opera binasında 
temsilleri başlattı, ve kapelmayster 
olarak kentin müzik yaşamını 
düzenledi. 
Ancak Hannaver dükünün 1 698'deki 
ölümünden sonra şehirdeki müzik 
etkinl iklerinin azalmasıyla birl ikte, 
zaten 1 680'den beri rahip ünvanını 
taşıyan Steffani, 1 703'de Düsseldorfa 
taşındı ve yaşamının son otuz yı l ını 
d in ve diplomasiyle ugraşarak geçirdi. 
1 707'de Spiga Piskoposu ve 1 709'da 
da Kuzey Almanya'da Papa vekili 
oldu. 1 2  Şubat 1 728'te de 
Frankfurt'ta öldü. Kendini dine ve 
diplomasiye adadıktan sonra 
eserlerini Gregario Piva adıyla 
yayıniayan Steffani, özell ikle Kuzey 
Alman Oper�;ı7nı ve genç H-aEındel'i 
etkilemiştir; Haendel'in, onun 
1 702'de besteledigi iki sesli vokal oda 
düetlerini taklit ettigi bil inmektedir. 
30 Ocak 1 689'da Schloss 
Tiyatrosu'nda sahnelenen üç perdelik 
Henrica Leone, -Almanca adıyla 
Heinrich der Löwe (Aslan Heinrich)
Steffani'nin Hannaver'de temsil edilen 
i lk operası oldu. Steffani, on dördü 
aşkın opera ve birçok dramatik vokal 
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eserinin içinde yer alan sekiz vazgeçilmez parçası, 4/4'lük ölçüdeki 
operasını, Ortensio Mauro'nun eski Fransız dansı Gavotte ve yine 
yazdıgı l ibretto üzerine besteledi. Fransız saray dansı Menuet arka 
Opera, 1 1 89 yı l ında Hamburg arkaya yer alır. Agırca ve zarif bir 
yakınlarında yapılan Bardowick Arya'dan (Air) sonra, bu kez çok canlı 
savaşının 500. yıldönümü nedeniyle (tres viste) yorumlanan Şeytanlar (Les 
bestelenmiştir: "Henrico Leone Demons) ilgi çeker ve görkemli fina!, 
(Heinrich der Löwe, 1 1 29-95) Kuzey eski ve geleneksel Chaconne 
Almanya'da egemenligi ele varyasyonları i le gerçekleşir. 
geçirmesiyle birl ikte Bavyera'ya karşı 
isyan eder, ancak tüm ülkede bir tek 

Vivaldi: Keman Konçertosu, 
Bardowick kenti dahi ona katı lmaz . . .  
Üstelik, o zamanların en önemli 

Do Majör 

ticaret merkezlerinden biri olan ve Vivaldi Do majör tonda otuz tane 
Hamburg'tan bile zengin olmasıyla keman konçertosu bestel edi. T orino 
d ikkat çeken Bardowick kenti, Ulusal Kitaplıgı'ndaki eserler arasında 
Heinrich ile alay bile eder. Bunun yer alan bu konçerto, Fanna'nın 
üzerine Heinrich'in intikamı korkunç sıralamasında 67. sırada yer alır. 1 .  
olur ve kentte taş üstünde taş Bölüm 4/4'lük ölçüde, Do majör 
bırakmaz . . .  " Henrico Leone'nin i lk tonda, pek o kadar çabuk olmayan 
temsilinde, Ingi ltere'de de sahneye (AIIegro ma poco) tempoda, iki kez 
çıkan i lk ünlü !talyan tenor olan forte, iki kez piano tekrarlanan otuz 
Francesco Borosini ( 1 690- 1 747) rol iki l ik trillerle başlar. 2. Bölüm yine 
aldı. Steffani, Frederick 4/4'lük ölçüde, Fa Majör tonalitede, 
Barbarossa'nın ardından Bavyera ve agır (Largo) tempodadır. Hemen 
Saksonya Dükü olan Aslan ikinci mezürde kemanın melodiyi 
Heinrich'in yaşamını  yansıtan bu tarihi süsleyerek, trillerle sunmasıyla 
kişil igi, Gasparini'nin Bajazet (Bayezid, güzelleşir. 3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, 
1 7 1 9) ve Haendel'in Tamerlana çabuk (AI Iegro) tempoda, güçlü ve 
(Timurlenk) gibi tarihi operalarının ritmik yapısıyla esere uygun bir 
başrol lerinde de söylemiş olan fınaldir. (Süre 1 2') 
Boresini'nin canlandırmasını uygun 
görmüştür. 

Vivaldi: Keman Konçertosu, 
Steffani'nin Hannover'de besteledigi Mi bemol Majör 
operalarda genellikle Fransız sti l inin 
etkisi görülür. Operada kullanılan On üç tane Mi bemol majör keman 
danslar ve aryalar da Lully'nin etkisini konçertosu yazan Vivaldi'nin bu 
yansıtır. Özellikle uvertür tam Fransız konçertosu da T orino Ulusal 
stilinde, agır tempolu bir giriş Kitaplıgı'nda bulunan eserler arasında 
müzigidir. Steffani'nin, dört partil i yer alır. 1 .  Bölüm 4/4'lük ölçüde, 
yaylı çalgılar yanında, iki flüt, iki obua, "oldukça agırca ve neşeli gibi" 
fagot ve sürekli bastan oluşan bir (Andante molto e quasi Allegro) 
orkestra kullandıgı Henrica Leane tempodadır; önce tek tek notalarla 
Operası'n ın enstrümantal girer, sonra hızlanır. 2. Bölüm yine 
bölümlerinden düzenlenen süitin 4/4'lük ölçüde, agır (Adagio) tempoda 
girişindeki Uvertür'de de orkestranın legato girişi ile başlar ve 
(Ouverture) bu özell ikler egemendir. solo kemana hemen ikinci mezürde 
Süitin ikinci bölmesi agır ve olgun temayı duyurma olanagı saglanır. 3 .  
tempoda bir Arya'dır: Air  grave. Onu Bölüm ise 3/4'lük ölçüde, çabuk 
Şeytanlar için Prelüd (Prelude pour (AIIegro) tempoda, tek notalarla ama 
les Demons) izler. Kısa ve zarif Giriş'i triyole figürleri e başlar. (Süre 1 O') 
(Entree), bir sonraki Giriş destekler 
(Entree alternativement avec la 
suivante). Yine kısa bir Entree i le Trio 
bölmesine geçil ir. Çok hızlı 
tempodaki Prelüd'ü (Prelude tres 
viste) bu kez agır tempolu bir marş 
(Marche grave) izler. Eski süitlerin 
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GIULIA PANZERI, 1 .  kemanlar lst violins 

GIUSEPPE CABRIO - MARGHERITA ZANE 
DANIELA BEL TRAMINELLI, 2. kemanlar 2nd violins 

ALESSANDRA DI VINCENZO - MERI DROBAC, 3 .  kemanlar 3rd violins 

FRANCESCO GALLIGIONI - DANIELE CERNUTO, viyolonseller eellos 

ALESSANDRO SBROGIÖ, violone (kontrbas) 

IVANO ZANENGHI, lavta luce 

NICOLA FAYARO - EMILIANO RODOLFI, obualar oboes 

ELENA BIANCHI, fagot bassoon 

MASSIMILIANO RASCHIETTI, klavsen harpsichord 

Antonio Vivaldi ( 1 678- 1 741 )  
Giustino Operasından (RY7 1 7) Sinfonia, Do Majör 

Sinfonie in C major from Giusrino opera (RV7 1 7 )  
• A//egro • Andante • A//egro 

Antonio Vivaldi 
Yayl ı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Sol Minör 

Concerro for Srrings and Basso continuo in G minor 
(RV1 5 7 - F. X/12 1 - M 1 82 - P36 1 )  

• A llegro • Largo • A llegro 

Alessandro Mareel/o ( 1 684-1 7  5 O) 
Konçerto "La Cetra" No. ! ,  Re Majör Concerro "La Cetra" No. 1 in D rnajor 

• Allegro assai • Larghetto • Vivace 

ANDREA MARCON 

• Günümüzde erken dönem ltalyan 
müziginin en önemli yorumcularından 
ve uzmanlarından biri olan Andrea 
Marcon, 1 963'te Treviso'da dünyaya 
geldi. Vanni Ussardi'yle başladıgı müzik 
çalışmalarını, org ve klavsen üzerinde 
yogunlaştırdı. 1 983'te lsviçre'ye 
taşınan Marcon, burada Jean-Ciaude 
Zehnder (org ve klavsen); Hans M. 
Linde (şeflik); Jordi Savall (oda müzigi) 
ve Jesper Christensen (sürekli bas) ile 
birlikte çalıştıgı "Cantonum 
Basiliensis"ten 1 987'de mezun oldu. 
Andrea Marcon, o günden itibaren 
org, klavsen yorumcusu ve orkestra 
şefi olarak önemli bir uluslararası 
kariyer yaptı; Avrupa'nın en önemli 
konser salonlarında ve festivallerinde 
konserler verdi. Olaganüstü müzik 
yetenegi sayesinde Bologna'da 
düzenlenen Klavsen Yarışması ( 1 99 1  ), 
Paul Hofhaimer Uluslararası Org 
Yarışması (lnnsbruck, 1 986), Regio
Fonderpreis fur Musik ( 1 986) ve 
Uluslararası Bach-Haendel 
Yarışması'nda (Bruges, 1 985) ödüller; 
ve yaptıgı kayıtlarla da Premio Vivaldi 
Cini, Diapason d'Or ve Alman Plak 
Eleştirmenleri Büyük Ödülü gibi belli 
başlı ödüller aldı. Erken dönem 
müzigin tanıtımında önemli bir rol 
oynayan Marcon, Uluslararası Org 
Festivali "Citta di Treviso"nun 
kurucusu ve Sanat Yönetmeni olarak 
Treviso'nun tarihi ergiarının 
restorasyonu çalışmalarına katıldı. 
Marcon, barok opera alanında Alan 
Curtis'le W. Gluck'ün Paride e Elena 
(Vicenza, 1 988) ve Monteverdi'nin ll 
Ritorno di U/isse in Patrio (Siena, 1 99 1 -
Dresden, 1 993) eserleri üzerinde 
çalıştı. 
Sanatçı'nın 1 997'de San Rocco 
Akademisi'yle dayanışma içine girmesi 
Yenedik Barok Orkestrası'nın 
kurulmasıyla sonuçlandı. Orkestrayla 
birçok konser veren Marcon, Eylü l  
1 998'de, Fenice Tiyatrosu'nda 
Francesco Caval l i 'nin L'Orione eserini, 
kendi gözden geçirdigi ve 
transkripsiyonlarını yaptıgı yeni 
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Antonio Vivaldi 
Iki Obua, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Minör 
Concerro for rwo Oboes, Suings and Basso concinuo in D minor 

(RV535 - F. VII/9 - M264 - P302) 
• Lar go • A 1/egro • Lar go • A 1/egro mo/to 

Ara Incermission 

Antonio Vivaldi 
Keman için Dört Konçerto, Op.S (Mevsimler) 

Four Concerri for Violins, Op.8 (The Four Seasons) 

1 .  I lkbahar, Mi Majör Spring in E major 
• Al/egro • Largo • Al/egro 

2. Yaz, Sol Minör Summer in G minor 
• Al/egro non mo/to • Adagio • Presto 

3. Sonbahar, Fa Majör Aurumn in F major 
• Al/egro • Adagio mo/to • Al/egro 

4. Kış, Fa Minör Wincer in F minor 
• Al/egro non ınolto • Largo • Al/egro 

haliyle modern zamanlardaki i lk 
seslendirilişini gerçekleştirdi .  Andrea 
Marcon, 1 997'den bu yana Basel'deki 
"Schola Cantorum Basiliensis"te 
klavsen ve org dersleri vermekte; 
birçok uluslararası yarışınada jüril ik 
yapmaktadır. 

• Andrea Marcon is coday considered 
to be one of che foremosc specialiscs in 
and performers of early Italian music. 
Born in  Treviso in 1 963, he 
commenced his musical srudies under 
Vanni Ussardi, graduacing in organ and 
harpsichord. In 1 983 he moved to 
Swiczerland and he specialized his 
studies in early music at che Camorum 
Balisiensis, where his ceachers were 

1 2.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi 1 9.30 Hagia Eireni Museum, 7 .30 pm ı---------.:._ _____________________ _, Jean-Claude Zehnder (organ and 

i talyan Kültür Merkezi, !ıtanbul'a tkf.erli ijbirlif.i için tqekkür ederiz. 
W e would /ike to thank the /ta/ian Cu/tura/ Cenıre, lıtanbul for their kind cotlaboration. 

harpsichord), Hans M. Linde 
(conduccing), Jordi Savall (chamber 
music), and Jesper Chriscensen (basso 
continuo), and in 1 987 he obtained a 
Diploma in Early Music. Since chen 
Andrea Marcon has enjoyed an 
excremely succesful international career 
as an organisc, a harpsichordisc and a 
conduccor, and has made numerous 
appearances in many of Europe's 
concercs and music fescivals. His 
outstanding musical abiliries have 
gained him recogrucion and such 
awards as the Firsc Prize of The Paul 
Hofhaimer Internarional Organ 
Compecicion in Innsbruck ( 1 986), che 
Regio - Fonderpreise fur Musik in  
Colmar, che Bach-Handel international 
compecicion in Bruges in 1 985 and a 
fırsc prize in che Harpsichord 
Compecicion in Bologne ( 1 99 1 ). His 
recordings have won him che Premio 
Vivaldi for early ltalian music from the 
Cini Foundation in Venice, che French 
Diapason d'Or and che German Preis 
der Deucschen ShaUplanen Kririk. An 
enchusiascic promocer of early music, 
he has played a prominenc part in rhe 
rescoraci on and re-evaluacion of Treviso 
hiscoric organs as a founder and arciscic 
director of che Incernarional Organ 
Festival Ci cra di Treviso. He has also 
collaboraced wich various musicians on 
che producrion of such baroque operas 
as Paride e E/ena, by W. Gluck 
(Vicenza, 1 988, wirh Alan Curcis) and 
Il Ritorno di U/isse in Patria by C. 
Monteverdi (Siena, 1 99 1  & Dresden 
1 993). 1 



lo 1 997 his collaboratioo with the 
Accademia di an Rocco led ro the 
foundation of the Yenice Baroque 
ürehestea and in September 1 998, at 
the Fenice Theatee, Andrea Marcoo 
conducted the Yenice Baroque 
ürehescra in the fırsc executioo in 
modern times of L'Orione by Fraocesco 
Cavalli ,  having edired the revision and 
transcriptioo of che opera himself. Si nce 
1 997 he has been teachiog harpsichord 
and interpretation at che Schola 
Camorum Basiliensis in Basel. He has 
also beeo a jury member for several 
incernacional competitions. 

GIULIANO CARMIGNOLA 

• Giuliano Carmignola, Luigi 
Ferro'yla çalıştıgı Venedik'teki 
Conservatorio Benedetto 
Marcello'dan mezun oldu. Nathan 
Milstein ve Franco Gulli'yle Siena'daki 
Accademia Musicale Chigiana'da ve 
Henryk Szeryng' le Cenova 
Konservatuvarı'nda master kurslarına 
katıldı. Hem modern, hem de barok 
kemanda yetenekli bir müzisyen olan 
Carmignola, Premio Citta di Vittorio 
Veneto ( 1 97 1 )  ve Paganini 
Yarışması'nı (Cenova, 1 973) 
kazanarak kariyerine başladı. 
Avrupa'daki belli başlı orkestralar ve 
Claudio Abbado, Gianandrea 
Gavazzeni, Eliahu lnbal, Peter Maag ve 
Giuseppe Sinopoli gibi şeflerle 
konserler verdi ve 1 Virtuosi di 
Roma'yla solist olarak çıktıgı 
turnerlerde büyük begeni topladı. 
Dutilleux'nün Keman Konçertosu'nu 
ltalya'da ilk kez seslendiren sanatçının 
repertuvarı, klasik ve romantik 
eserlerin yanı sıra, barok çag ve 
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20. yüzyıl ı da kapsamaktadır. Venedik 
Barok Orkestrası'yla kaydettigi, 
Vivaldi'nin Dört Mevsiminin yanı sıra, 
bestecinin i lk kez kaydedilen üç 
konçertosunun da bulundugu albüm 
Fransız Diapason d'Or Ödülü'nü 
kazandı. Bruges, Lucerne, Viyana, 
Brüksel, Salzburg ve Barcelona'nın da 
içinde yer aldıgı Avrupa'nın en önemli 
barok müzik festival lerine katıldı. Oda 
müzigi ve resital performanslarıyla da 
büyük begeni toplayan Carmignola, 
Yasuyo Yano, Bruno Canino ve 
Andrea Lucchesini gibi piyanistler, 
viyolonselci Mario Brunello ile Bruno 
Giuranna ve Danilo Rossi gibi 
viyolacılarla sık sık çalışmalar 
yapmaktadır. 
Venedik Konservatuvarı'nda on yıldan 
beri keman egitimi veren sanatçı, 
1 978- 1 985 arasında La Fenice 
Tiyatrosu'nda konsertmaysterl ik yaptı. 
1 999'da Lucerne Hochschule'ye 
keman profesörü olarak atanan 
sanatçı, halen Siena'daki Accademia 
Musicale Chigiana'da egitmenlik 
yapmaktadır. 

• Giuliano Carmignola graduated 
from the Conservatorio Beoedetro 
Marcello in Yenice where he studied 
with Luigi Ferro. He attended master 
dasses with Narhan Milstein, Franco 
Gulli at the Accademia Musicale 
Chigiaoa in Siena and with Henryk 
Szeryng ar the Geneva Conservatory. 
Equally adept in both modern and 
baroque violin, Carmignola's career 
began with awards in che Premio Citca 
di Yitcorio Yenete in 1 97 1  and in  the 
Paganini Competirion in Genoa i n  
1 97 3 .  Subsequently h e  has appeared as 
soloisc with major European orchestras 
and conductors including Claudio 
Abbado, Gianandrea Gavazzeni,  Eliahu 
lobal, Peter Maag and Giuseppe 
Sinopoli .  He has also roured extensively 
as soloist with I Yirtuosi di Roma. He 
gave the !tali an premiere of che 
Ducilleux Violin Concerto and his 
repercoire encompasses the works not 
only of the classical and romantic 
periods, but also of the baroque and 
20th century. His fırsc album, recorded 
with che Yenice Baroque ürchestra, 
features three previously unrecorded 
concerros and The Four Seasons and was 
awarded che Diapason d'ür in Fcance. 

He has regularly participated i n  
baroque music festivals throughout 
Europe, norably in Bruges, Lucerne, 
Yienna, Brussels, Salzburg and 
Barcelona. He is also an acclaimed 
recitalist and chamber musician, and 
has frequently collaborated wich 
pianists such as Yasuyo Yano, Bruoo 
Canine and Andrea Lucchesini, eellise 
Mario Brunello, and violiscs Bruno 
Giuranna and Danilc Rossi. 
A professor of violin ar che Yenice 
Conservarory for ten years, Mr. 
Carmignola also served as 
concertmaster of the erehestea of Teatro 
La Fenice from 1 978 to 1 985 .  In 1 999, 
he was appoinced professor of violin at 
the Luceroe Hochschule and is 
currently a prnfessor of music at Siena's 
Accademia Musicale Chigiana. 

VENEDIK BAROK O RKESTRASI 

Y ENICE B AROQUE ORCHESTRA 

• Venedik Barok Orkestrası'nın 
kurulma projesi 1 997'de Andrea 
Marcon'un San Rocco Akademisi 
yetki li leriyle yaptıgı bir görüşmede 
ortaya çıktı. Bu görüşmeler 
sonucunda, yüzyı llar boyunca önemli 
bir sanat merkezi haline gelmiş olan 
ve Giovanni Gabrieli, Giovanni 
Battista Grillo, Giovanni Picchi ve 
Francesco Cavalli'nin eserlerinin 
yankılandıgı önemli bir müzik merkezi 
olan San Rocco Büyük Okulu'nun 
yerleşik bir orkestrasının kurulmasına 
karar verildi. Halen topluluktaki 
müzisyen sayısı seslendirilen 
repertuvara göre, standart 
orkestralardan oda orkestrasına ve 
hatta daha geniş orkestra formatiarına 
kadar büyük bir çeşitli l ik gösteriyor. 
Orkestranın, yaptıgı kayıtlar ve 
tanınmış solistlerle verdigi konserleri 
de kapsayan çalışmaları, genel olarak 
1 500- 1 700'1ü yılları kapsayan ltalyan 
müzigi ve her zaman en iyi solistler ve 
otantik enstrümaniada seslendirilen 
ltalyan barok opera repertuvarının 
yeniden keşfı üzerinde yogunlaşıyor. 
Orkestra, Eylül 1 998'de Andrea 
Marcon'un yeniden gözden geçirdigi 
ve transkripsiyonlarını yaptıgı 
Francesco Caval l i 'nin L'Orione adlı 
operasının modern zamanlardaki i lk 
yorumunu yine Marcon'un 
yönetiminde gerçekleştirdi. 
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Orkestranın diğer önemli çalışmaları Natale, various TV recordings, and on Houston'da (ABD) tekrarlandı. 
arasında Alessandro Marcello'nun December 1 998 rhe RAl 2 Broadcasr of Vivaldi'nin zaman zaman operalarında 
daha önce yayınlanmamış eserlerini the traditional Christmas Concerr from yer verdiği zorunlu (obl igato) solo 
içeren bir CD; Monteverdi'nin Vespro che St. Mark's Basilica in Venice. çalgı kullanma özelliği (Armida'da 
di Notale'sinin yeni yapımı, çeşitli Successful performances in England and keman, 0/impiade'de korno gibi) bu 
televizyon kayıtları ve 1 998 Aralık France have won the Yenice Baroque operada da görülür: Giustino'da 
ayında San Mark Katedrali'nde Ürehescra unanimous appreciation and psalterion (veya salterion) adlı santur 
gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl critics have hailed it as an "authencic benzeri bir çalgıya önemli görevler 
konseri yer alıyor. Venedik Barok revelation", "the true expressian of che verilmiştir. Ayrıca Vivaldi bu operanın 
Orkestrası'n ın Ingi ltere ve Fransa'da new ltalian style Baroque" and "a real Do majör tondaki giriş müziğini iki 
verdiği ve büyük beğeni toplayan joy for all listeners". kez (RV l l l :  Concerto ve RV l l l  a: 
konserlerinin ardından eleştirmenler Sinfonia) kullanmış, ancak ikinci 
orkestrayı "otantik bir dışavurum", 

Vivaldi: Sinfonia, Do Majör bölümleri değiştirmiştir. 
"yeni ltalyan barok tarzının gerçek Aslında üç perde olan, ancak iki 
ifadesi" ve "bütün müzikseverler için ltalyan hukukçu, şair, l ibretist ve üç perde olarak da sahnelenen operanın 
gerçek bir haz" olarak değerlendirdi. akademi üyesi olan Nicolo Beregan'ın konusu barbarların kuşattığı Bizans'ta 

( 1 62 1 - 1 7 1 3), 1 683'te yazdığı Giustino, geçer. Ölen lmparator Zenon'un dul 
• The Yenice Baroque Ürehescra önce Giovanni Legrenzi tarafından eşi Arianna, sevgilisi Anastasio'ya taç 
project was born in 1 997 out of che bestelenerek 1 1 Şubat 1 683 giydirmek istemektedir. Ancak 
meeting between Andrea Marcan and karnaval ında büyük başarıyla, biletleri Arianna barbarlar tarafından kaçırıl ır 
the Accademia di San Rocca. The larcer günlerce önceden tükenerek -tam da ve köpek balıkiarına yem olmak üzere 
is the residene orchescra of che Scuola Türklerin l l .  Viyana Kuşatması kayalara bağlanır (belki de Kız 
Grande di San Rocco, in Venice, che hazırlıkları sırasında- sahnelenmişti. Kulesi'ne). Daha önce Anastasio'nun 
invaluable art and culrure centre where On bir sahneden oluşan operadaki kız kardeşini de vahşi bir ayıdan 
Tinrorecro's breachcaking picrorial art muhtesem Bizans dekorları ve koruyan kahraman köylü Giustino, 
merges wich a rich musical history manzarası, dev bir Atlas heykeli, bir fil Arianna'yı kurtarır; Giustino 
echoing celebricies such as Giovanni üzerine monte edilen yirmi figüran, Arianna'nın sevgisini geri çevirerek 
Gabrieli, Giovanni Battista Grillo, bir teknenin parçalandığı deniz savaşı şöhrete kavuşacak, bu arada kardeşi 
Giovanni Picchi and Francesco Cavall i .  ve lskit generalinin ik i  gerçek atlı olduğunu öğrendiği barbarların 
The number of inscrumencaliscs varies savaş arabasıyla katı ldığı hücum büyük kumandanı i le barışarak Bizans tahtına 
according to che reperroire, from the ilgi çekmişti. Aslında, ülkeyi 49 1 'den çıkacaktır. 
standard typical of chamber orchestras beri yöneten Doğu Roma Imparatoru 
ro the larger numbers of a dassic Anastasio'nun (Anastasius) yerine 

Vivaldi: Konçerto, Sol M inör 
orchestra. S 1 8  yılında geçen Jüstinyen'i 
The Orchestra's acriviry, which (Giustino), Anastasio'nun dul eşi Antonia Fanna'nın kataloğuna göre 
includes numerous recordings and Ariadne'yi (Arianna), General "Yaylı Çalgılar ve Sürekli bas (klavsen) 
frequenc collaborations with renowned Amantius'u ve lskit Kumandanı için Konçertolar ve Sinfonia'lar" 
soloisrs, focuses mainly on ltalian Vitalian'ı konu alan, gerçek olayları (Concerti e Senfonie per archi e 
music production between 1 500- 1 700, politik ve askeri sahnelerle cembalo) bölümünü tanımlayan "X" 
with an emphasis on the rich Yenerian canlandıran l ibretto bir kaç kez daha rakamıyla gösterilen eserler arasında 
tradition and on the rediscovery of bestelendi; 1 703'te Napeli'de yirmi birinci sırada yer alan So/ Minör 
ltalian baroque opera, for the Domenico Scarlatti'nin, 1 7 1 1 'de Konçerto, Vivaldi'nin 259 eserinin 
performance of which the arehescra Bologna'da Tommaso Albinoni'nin, ortaya çıktığı To ri no Kitaplığı'nda 
ofren avails irself of the collaborarion 1 724'de Roma'da Vivaldi'nin ve bulunmuştur. Sol minör tonalitede 
with presrigious soloisrs specializiog in 1 737'te de Londra'da Haendel'in altı tane konçerto besteleyen Vivaldi, 
interpretation with original bestelediği Giustino operaları diğerleri gibi geleneksel hızlı-ağır-hızlı 
instrumencs. In September 1 998 the sahnelendi . . .  şemasına göre yazdığı bu konçertoda, 
Yenice Baroque Orchestra, conducted Vivaldi'nin kırk yedi kadar operasının concerto grosso sti l ini daha da 
by Andrea Marcon, performed at the onsekizineisi olan Giustino, i lk kez genişleterek tutti'leri ton değişimi ile 
Fenice Theatre the fırst execution in Roma'da Teatro Capranica'da renklendirmiş ve partileri daha 
modern times of L'Orione by Francesco sahnelendi. Günümüzde ise virtüozca işlemiştir. 1 .  Bölüm neşeli 
Cavalli, an opera revised and Vicenza'daki Teatro Olimpico'da (AIIegro) tempoda, Sol minör tonda, 
transeribed by Andrea Marcan himself. 1 98S'te yeniden temsil edilen ve 4/4'1ük ölçüde, yaylıların senkoplu 
Other imporranr producrions include a tümüyle kadınlar tarafından oynanan ezgiyi hemen duyurmasıyla başlar. 
CD with unpublished music by Giustino, çok beğeniidi ve 1 986'da 2. Bölüm ağır ve geniş (Largo) 
Alessandro Marcello with the Ares Buenos Aires'teki opera şenliğinde tEfmpoda, 3/4'1ük ölçüde, yine aynı 
Recording Company and the popüler bir Verdi operası kadar tonalitededir. Duygulu ezgi baslarda 
reconstruction of Monreverdi's Vespro di büyük ilgi gördü ve bu başarı 1 987'de eko şeklinde tekrarlanır. 3. Bölüm ise 



neşeli (AIIegro) tempodadır ve 4/4'1ük 
ölçüdeki tema, virtüoz onaltılık 
notalar eşliginde işlenir. (Süre 7') 

Marcello: Konçerto No. 1 

Marcello La Cetra (Lir) başlıklı flüt, 
obua, fagot, yaylı çalgılar ve sürekli 
bas için altı konçertosunu Eterio 
Stinfalico takma adıyla 1 740'da 
Augsburg'ta yayınlandı. Marcel lo'nun 
usta işçiliginin ön plana çıktıgı, hatta 
çagdaşı Tomaso Albinoni'nin bile 
saygıyla söz ettigi bu altı konçerto 
şöyle sıralan ır: No. 1 Re Majör, No.l Mi 
Majör, No.3 Si Minör, No.4 Mi Minör, 
No.S Si bemol Majör ve No.6 Sol Majör. 
Bunların ilki olan Re Majör Konçerto'da 
orkestrasyon geniş tarzda 
düzenlenmiş, solo ve ona karşı çıkan, 
cevap veren ripieno çalgılara, obua ve 
flütün da katı lımıyla oldukça özgürlük 
tanınmıştır. Hatta bazı eleştirmenler 
bu nedenle bu geç barok eseri 
Rokoko (Galant) stile daha da yakın 
bulur. 
No. 1 Konçerto, oldukça çabuk (AI Iegro 
assai) tempoda, parlak Re majör 
tonda, gösterişli bir girişle başlar. 
2. Bölümde ise agırca (Larghetto) 
tempoda li ri k ama sade bir anlatım 
gözetilir. Canlı tempodaki 3. Bölüm 
ise concertino'yu oluşturan solo 
çalgı ların gösterisine sahne olurken, 
bundan üfleme çalgılar da pay alır. 
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yine duygulu Re minör tonalitedeki 
buruk hava obuaların zarif figürleri i le 
renklenir. Bu figürler orkestra tutti'si 
ile de tekrarlanır. 2. Bölüm, obuaların 
uzun soluklu, agırca (Andante) 
tempoda ezgi lerini sergi lemelerine ve 
ince diyaloglarına sahne olurken 
orkestra hep geri planda kalır. 3. 
Bölüm orkestranın görkemli 
akorlarıyla, çok neşeli (AIIegro molto) 
tempoda başlar. Obualar zarif 
tınılarıyla hemen bu havayı 
yumuşatırken, süslü kadanslar ve 
orkestranın da daha çok katı l ımıyla 
geliştirirler. Özellikle her iki solistin 
birbirini cevaplar biçimde 
yankılanmaları çekici anlar oluşturur 
ve konçertonun bu en güzel bölümü 
bir tutti i le sona erer (Süre 1 1 ') 

Vivaldi: Mevsimler 

Vivaldi 'n in besteledigi yüzlerce 
konçerto arasında Mevsimler başl ıkl ı  
solo keman ve yaylı çalgılar iç in 
konçertoların özel bir yeri olmasın ın 
bir nedeni de, eserin yı l ın dört 
mevsimini  tasvir etmesine karşın, 
tümüyle bahar havasın ı  
yansıtmasıdır. Vivaldi eserine 
açıklayıcı olarak Bahar, Yaz, 
Sonbahar ve Kış başl ıkl ı  dört de 
sone eklemiştir. Böylece müzik 
tarih inde ilk kez programl ı  eser 
yaratan da o olmuştur. Bestecinin 
yazdıgı sanılan bu soneler, eserin 
1 725'de Amsterdam'da Le Cene 

Vivaldi: Konçerto, Re Minör 1-------------------1 yayınevince basılan i lk kopyalarında 
Vivaldi'nin üç tane iki obua için 
konçertosu vardır. Double (ikil i) 
konçerto olarak adlandırılan, iki solo 
obua, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 
yazılan Re Minör Konçerto, bestecinin 
üç bölümlü alışı lmış formundan biraz 
uzak gibidir. Baştaki agır (Largo) 
girişle birlikte dört bölümlü oluşu, 
konçertant kısımlarda yayl ıların 
tutti'si ile obualar arasında beliren 
kısa ve diyalog biçimi degişim ve fazla 
virtüozluga kaçmamasıyla da bu 
konçerto daha çok, Bolonya stilindeki 
üfleme çalgı lar sonatalarına benzetil ir. 
Bu nedenle de Vivaldi'nin bu eserini 
1 7 1  O' lardan çok önce yazdıgı öne 
sürülmektedir. 
1 .  Bölüm, obuanın hüzünlü ezgisi i le 
agır (Largo) tempoda başlar. Bu kısa 
girişi izleyen hızlı (AI Iegro) bölmede 

da yer al ır. Op.8 olarak numaralanan 
ve " l l  Cimento dei i'Armonia e 
del l ' lnventione" (Armoni ve buluşun 

denemesi) başlıgın ı  taşıyan on i ki 
konçertonun i lk dördü olan 
Mevsimler' in her konçertosu da bu 
sonelerle i l işki l idir. Hatta Vivaldi, 
bunu kesinleştirmek amacıyla, her 
soneyi harflerle işaretiemiş ve bunu 
partisyonun üzerine işlemiştir. 
Tonalite konusunda da d ikkatli 
davranan Vivaldi, her mevsimi 
kendine uygun tonalitelerde 
degerlendirmiştir. 
1 .  Konçerto'da, Bahar'ın  canl ı l ıgını 
daha iyi belirlemek için kemanın en 
parlak ve aydınl ık tonalitesi olan Mi 
majörü kullanmıştır. Bahar'ın 1 .  
Bölümü Allegro'da beş tutti ve dört 
solo pasaj vardır. Tutti'ler eglenceli 
köy ezgilerini; sololar kuş cıvıltılarını ;  
oktavlar gök gürültüsünü; tremololar 
şimşekleri ve yine çeşitli kuşları 
canlandırır. Sone şöyledir: "Baharın 
gelişini kuşlar neşeyle karşılıyor, 
sevimli şarkılarıyla kutluyor. 
Pınarların hafif şırıltısı duyuluyor. 
Zefir rüzgarı hafifçe esmektedir. 
Sonra hava kara bir mantoyla 
örtülür; şimşek ve gök gürültüsü 
baharı duyurmak ister. Ortalık 
yeniden sessizleşince kuşlar tekrar 
sihirl i şarkılarına başlar." Bahar'ın 2. 
Bölümü Largo'da ikinci keman 
pastoral bir sahne sergi ler: 
"Çiçeklerle bezenmiş çayırda, 
yaprakların tatlı hışırtısında keçi 
çobanı, yanındaki sadık köpegiyle 
sakince uzanmaktadır." Bu agır 
bölümde, partisyonda "çok güçlü" 
çalınması istenilen köpek 
havlamalarını viyola canlandırır. Son 
bölüm Allegro, sevimli bir kır 
dansıdır: "Peri kızları ve çoban 
gaydanın şenlikli sesiyle dans ederek, 
parlak i lkbaharı şanına uygun bir 
biçimde karşılarlar." Ancak tonalite 
bir an parlaklıgını yitirir ve Mi minöre 
döner; ama sonuçta yine aynı şenlikli 
havaya kavuşulur. 
2. Konçerto, Yaz'da kullanılan Sol 
minör tonalite, bu mevsimin bogucu 
sıcagını belirtmek için seçilmiştir. 
Sıcagı anlatan agır girişle başlayan i lk 
bölümde (AIIegro non molto) dört 
tutti ve üç solo pasaj vardır: l ik solo 
guguk kuşunu, onu izleyen tutti'ler 
kumru ve sakanın ötüşünü, son tutti 
ise havanın aniden degişerek 
kötüleşmesini yansıtır. Sonenin 
sözleri şöyledir: "Yakıcı yaz sıcagında 



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 
melankolik bir biçimde anlatır. Yaz' ın 
son bölümü Presto'da fırtına 
patlamıştır: "Korkulan doğru 
çıkmıştır. Gök gürlemekte, şimşekler 
çakmakta, yağan dolu, ürünü ve 
gururlu buğday başaklarını 
kırmaktadır." 
3. Konçerto Sonbahar, Fa majör 
tondadır. I lk  bölüm Allegro, ürünü 
kurtaran köylülerin sevincini anlatır; 
solo keman, sarhoşların yürüyüşünü 
akrobatik hareketlerle çizer: "Köyde 
herkes mutlulukla, dans ve şarkılada 
bereketli ürünü kutlamakta ve 
Baküs'ün içkisini bol bol tatmaktadır. 
Ardından bu sevinç uykuyla sona 
erer." 2. Bölüm'de (Adagio molto) 
"Şarkı ve danslar bitmiştir. Hava sakin 
ve güzeldir. Ve mevsim onları en tatlı 
uykuya çağırır." 3. Bölüm'de (AIIegro) 
sakin hava, birkaç klavsen arpejiyle 
değişir: "Gün ağarırken avcılar 
boruları, tüfek ve köpekleriyle ava 
çıkar, kaçan hayvanı sürerler. Tüfek 
ve köpeklerin çılgın seslerinden ürken 
sinirl i  hayvan yaralan ır ve kaçmayı 
dener ama ölür." 
Fa minör tondaki 4. Konçerto Kış, 
belki de eserin en sistemli 
canlandırılan kısmıdır. 1 .  Bölüm 
(AIIegro non molto) soğuğu anlatır. 
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 tasvir 
etmek için, daha sıcak Mi bemol 
majör tonundadır. Tüm eserin en 
başarıl ı olduğu kabul edilen bu 
bölümde keman, yağmuru canlandıran 
diğer çalgıların, onaltı l ık 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 final inde 
(AIIegro) herkes yine dışarda, 
soğuktadır: "Buzların üzerinde 
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yürüyenler, kayanlar sonunda düşer. 
Buzlar kırılıncaya 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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Dedicaced co che memory of Dr. Nejat F.  Eczacıbaşı, founder of che 
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JOHN ELIOT GARDINER, şef conducror 

GILLIAN KEITH, soprano 
----------------------------------------------------� 

DANIEL TAYLOR, kontrtenor counrer-tenor 

JOHN ELIOT GARDINER 

• Zamanımızın en üretken ve ilginç 
şeflerinden biri olan, Monteverdi'den 
Verdi'ye kadar çok geniş bir 
yelpazede eserler yöneten John Eliot 
Gardiner, yaptıgı kayıtlarla en çok 
Gramophone Ödülü kazanan 
müzisyenler arasında yer almaktadır. 
Yönetimindeki koro ve orkestralarla 
dünyanın birçok yerinde konserler 

------------------------------ı veren Gardiner, Avrupa ve 
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------------1 Amerika'daki senfon i orkestralarının 
Bas daha sonra açıklanacaktır. Bass: rba. 

Georg Friedrich Haendel ( 1685-1 759) 
Mesih Oratoryosu Messiah Orarorio* 

1 . Bölüm Part I 
1 .  Sinfonia (Uvertür Ouverture) 

2. Comfort ye, me people (Recitativo accompagnato Arioso - Ten or) 
3. Every valley shall be exalted (Tenor Arya Aria Tenor) 

4. And the glory of the Lord (Koro Chorus) 
S. Thus saith the Lord (Recitativo accompagnato - Bas Bass) 

6. But who may abide the day of His coming (Aito Arya Aria Alto) 
7. And He shall purify the sons of Levi (Koro Chorus) 

8. Behold, a virgin shall conceive (Recitativo Alto) 
9. O Thou that tellest good tidings to Zion (Aito Arya Aria Al to) 

O Thou that tellest good tidings to Zion (Koro Chorus) 
1 O. For behold, darkness shall cover the earth 

(Recitativo accompagnato - Bas Bass) 
l l . The people that walked in darkness (Bas Arya Aria Bass) 

1 2. For unto us a child is born (Koro Chorus) 
1 3 . Sinfonia Pasterale 

* Mesih Oratoryosu bu konserde, John Eli ot Gardiner'in yaptıgı 
kendi düzenlemesiyle seslendirilecektir. 

John Eli ot Gardiner's own manuscripr of the Messiah Oracorio 
will be performed in dıis concerr. 

en çok ragbet ettigi şeflerden biridir. 
Monteverdi Korosu, Ingiliz 
Barok Solistleri ve ürehestre 
Revolutionnaire et Romantique'in 
kurucusu ve Sanat Yönetmeni olan 
Gardiner, bu orkestralarla birçok 
konser verdi ve 250'yi aşkın kayıt 
yaptı. Sanatçı çalışmalarında sundugu 
tarzı, teknik yetkinl igi ve geniş 
repertuvarıyla begeni toplamaktadır. 
Viyana Filarmoni, Londra Senfoni ve 
Kraliyet Concertgebouw 
orkestraları, Philharmonia ve 
Avrupa Oda Orkestrası'nın da 
aralarında bulundugu birçok 
orkestrayı konuk şef olarak yöneten 
Gardiner, dört yıl boyunca 
NDR Sinfoniorchester'in Birinci 
Şefliğini yaptı. Orkestrasını kendi 
kurdugu Lyon Operası'nda 1 982-88 
yılları arasında Müzik Yönetmenligi 
yaptı; Glyndebourne, Kral iyet 
Operası (Londra), Viyana Devlet 
Operası, Paris Chatelet ve Salzburg 
gibi Avrupa'nın en öneml i  
operalarında eserler yönetti; 1 995'te 
Mozart'ın başlıca yedi büyük 
operasının seslendirilmesini ve 
kaydedilmesini kapsayan projeyi 
başarıyla tamamladı. Gardiner, 
2000'de gerçekleştirilen Bach'ın 
ölümünün 250. yı l ı  etkinl ikleri 
kapsamında Monteverdi Korosu ve 
Ingiliz Barok Solistleri'yle çıktıgı 
Avrupa turnesinde Bach' ın bütün dini 
kantatlarını seslendirdi. Günümüze 
kadar gerçekleştirilen en büyük 
müzik olaylarından biri olan bu proje, 
Aralık 2000'de New York'ta sona 
erdi. 
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1 4. There were shepherds (Recitativo Soprano) 
And lo, the angel of the Lord (Accompagnato) 

And the angel said unto them (Recitativo) 
And suddenly there was with the angel (Accompagnato) 

1 5. Glory to God (Koro Chorus) 
1 6. Rejoice greatly, o daughter of Zion (Soprano Arya Aria Soprano) 

1 7. Then shall the eyes of the blind (Recitativo alto) 
1 8. He shall feed His flock (Soprano - Alto Düet Dueto Soprano - Al co) 

1 9. His yoke is easy (Koro Chorus) 

Ara Incermission 

ll. Bölüm Part II 
20. Behold the Lamb of God (Koro Chorus) 

2 1 .  He was despised and rejected of men (Aito Arya Aria Alro) 
22. Surely, He hath borne our griefs (Koro Chorus) 

23. And with His stripes we are healed (Koro Chorus) 
24. All we like sheep have gone astray (Koro Chorus) 

25. All they that see Him (Accompagnato Tenor) 
26. He trusted in God (Koro Chorus) 

27. Thy rebuke hath broken His heart (Accompagnato T enor) 
28. Behold, and see if the re be any sorrow ( Arioso T enor) 
29. He was cut off out of the land (Accompagnato Tenor) 

30. But Thou didst not leave His soul (Tenor Arya Atia Tenor) 
3 1 .  Lift up your heads (Koro Chorus) 

38. Why do the nations (Bas Arya Aria Bass) 
39. Let us break their bonds asunder (Koro Chorus) 
40. He that dwelleth in Heaven (Recitativo Ten or) 

4 1 .  Thou shalt break them (T enor Arya Aria Tenor) 
42. Hallelujah (Koro Chorus) 

lll. Bölüm Part III 
43. 1 know that my Redeemer liveth (Soprano Arya Aria Soprano) 

44. Since by man came death (Koro Chorus) 
45. Behold, 1 teli you a mystery (Accompagnato Bas Bass) 

46. The trumpet shall sound (Bas Arya Aria Bass) 
5 1 .  Worthy is the Lam b that was slain . . .  

Amen! (Koro Chorus) 

1 5.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum 7.30 pm 

• One of the most versarile and 
exe i ring conductors of our time, John 
Eliot Gardiner is internationally 
renowned for his combination of 
scholarship and inspired musicianship. 
He has performed from Monteverdi to 
Verdi ,  and won more Gramophone 
Awards rhan any orher artisr. With his 
choir and orchestras Gardiner has 
performed throughout the world and is 
i ncreasingly in demand as a guest 
conducror by the top echelon of 
symphony orchestras in borh Europe 
and the USA. As founder and Arrisric 
Director of the Mooreverdi Choir, the 
English Baroque oloists and the 
Ürehesere Revolurionnaire er 
Romanrique, Sir John Elior Gardiner's 
performances in concerr and on record 
are unmisrakable for rheir zesr, 
rechnical mastery and highly personal 
inrerpretarions of an exrensive 
repertoire, illustrated in over 250 
recordings, made with the major 
European eecording companies. He has 
also appeared as a guesr conductor wirh 
the Vienna Philharmonic, London 
Symphony Orchesrra, che Royal 
Concerrgebouw Orchesrra, the 
Philharmonia and the Chamber 
ürehescra of Europe. He was Principal · 
Conductor of the NDR 
Sinfoniorchester in Hamburg for four 
years and Music Director of the Opera 
de Lyon, whose arehescra he founded, 
from 1 982 to 1 988. He has conducted 
opera exrensively, including 
appearances ar Glyndebourne, the 
Royal Opera in London, the Vienna 
care Opera, Paris Chareler and 

Salzburg and he complered che cycle of 
Mozart's seven marure operas in 1 995 



which were all recorded lacer. To 
celebrare the 250th anniversary of the 
death of J .S. Bach in 2000, Sir John 
Eliot Gardiner, the Monteverdi Choir 
and che English Baroque soloiscs 
performed all sacred cantaras in a rour 
throughout Europe wirbin a single 
year. The Bach Camata Pilgrimage was 
che biggesr ever baroque music project 
and fınished in New York in December 
2000. 

GILLIAN KEITH 

• 2000'de Kathleen Ferrier 
Ödülü'nü kazanan Kanadalı soprano 
Gil l ian Keith, Londra'da Kraliyet 
Müzik Akademisi'nde egitim gördü. 
John Eliot Gardiner'in yönetiminde 
Bach Cantata Pilgrimage turnesi 
kapsamında Avrupa ve ABD'de 
söyledi. 200 1 'de Londra Haendel 
Festivali'nde Atha/ia operasında 
Josabeth rolünü üstlendi. Richard 
Hickox yönetimindeki City of 
London Sinfonia'yla Brighton 
Festivali'ne; Yuli Turovski 
yönetimindeki 1 Musici de Montreal 
ile Tel Aviv'de Felicja Blumental 
Festivali'ne ve John Lubbock 
yönetimindeki St. John's 
Orkestrası'yla Salisbury Festivali'ne 
katı ldı. Şan repertuvarının başarısı 
onun giderek daha çok aranan bir 
resital sanatçısı olmasını sagladı. 
Ferrier Yarışması'nın finalindeki 
yorumu için Times "Keith nasıl 
iletişim kuracagını bil iyor . . .  Her 
ayrıntı üzerinde melodik diziyi 
şekillendirerek ve renklendirerek 
sesiyle bir enstrüman çalareasma 
oynuyor" yorumunu yapıyordu. 
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• The winner of the prescigious 
Kathleen Ferrier Awards in 2000, 
Canadian soprano Gillian Keith studied 
at the Royal Academy of Music. She 
performed wich John Eliot Gardiner 
throughout Europe and in the USA on 
his year 2000 Bach Camata Pilgrimage. 
She sang che role of Josabech in Athalia 

in the 200 1 London Handel Festival. 
She has recencly appeared in the 
Brighton Festival with Richard Hickox 
and che Ci ey of london Sinfonia, the 
Felicja Blumencal Festival in Tel Aviv 
with Yuli Turovsky and I Musici de 
Montreal, and the Salisbury Festival 
w i ch John Lubbock and the ürehescra 
of St. John's. Praise for her work in che 
song repercoire has lead to increasing 
demand for recital performances. Of her 
singing in che fina! round of che Ferrier 
Compecicion, the Times wroce "And 
Keith certainly knew how to 
communicate . . .  She played upon her 
voice as on an inscrumenc, shaping and 
colouring the metodie line in i ts every 
nuance. "  

• Canadian born, Daniel Taylor is a 
graduate of bo ch McGill University 
and che University of Montreal and is 
che recipienr of grants from che Canada 
and Onrario Ares Councils. In demand 
at che highest international level, his 
recent appearances include Didymus 
(Theodoı-a) in his debut for the 
Glyndebourne Festival Opera, 
Tolomeo (Giulio Cesare) for Rome 
Opera under John Nelson, Handel's 
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1'--------------------; Academy of Ancienr Music under 
• Kanada'da dogan, McGill ve 
Montreal üniversitelerinden mezun 
olan Dan i el Taylor, Kanada ve 
Ontario sanat konseylerinden burs 
aldı. Uluslararası alanda büyük ragbet 
gören bir sanatçı olan Taylor'un son 
olarak seslendirdigi roller arasında 
Glyndebourne Festival Operası'ndaki 
ilk performansında Didymus 
(Theodora), John Nelson yönetiminde 
Roma Operası'nda T olomeo (Giulio 
Cesare), Christopher Hogwood 
yönetiminde Academy of Ancient 
Music ve Cecilia Bartol i  ile 
Haendel'in Rinaldo'su sayılabilir. 
Bugüne kadar Avrupa ve Amerika'nın 
en önemli müzik merkezlerinde ve 
festivallerinde yer alan Taylor, 
Haendel'in Mesih, jeptha ve Saufunu; 
Bernstein'in Chichester Psalms, Mesih 
ve Noe/ Oratoryosu'nu, Purcel l ' in 
We/come Odes i le Aziz Mata 
Pasyonu'nu seslendirdi. Sanatçının 
büyük begeni toplayan kayıtları 
arasında Rodelinda, Zelenka'nın Missa 
Omnium Sanctorum, Purcell, Bach ve 
Dowland'den solo kayıtlar, Bach'ın 
Kantatlar'ı, ve Schutz'un Musica/ische 
Exequien' i  bulunmaktadır. 

Christopher Hogwood. He has 
appeared in most of the important 
music centres and music festivals 
areund Europe and che USA 
performing Haodel's Messiah, ]eptha 

and Saul; Bernscein's Chichester Psalms, 

Messiab and Christmas Oratorio and 
Purcell's Welcome Odes and St Matthew 

Passion. His recordings have included 
Rodelinda, Zelenka's Missa Omnium 

Sanctorum, sol o recordings of Purcell, 
Bach and Dowtand for ATMA, Bach 

Canlatas and Schucz's Musicalische 

Exequien. 

TOPI LEHTIPUU 

• Finlandiya'da dogan tenor Topi 
Lehtipuu müzik egitimine piyano ve 
kemanla başladı; daha sonra 
Helsinki'deki Sibelius Akademisi'nde 
koro şefligi ve ses egitimi aldı. Daha 
sonra tenor Peter Lindroos ve 
Howard Crook'tan özel dersler aldı. 
Lehtipuu, müzik düzenlemesin in yanı 
sıra, TV yayıncı lıgından, çizgi 
fi lmierin müzik yönetmenligine ve 
çagdaş bestelerin seslendiri lmesine 
kadar çok geniş bir alanda çalışmalar 



yapan çok yönlü ve eklektik bir 
müzisyendir. Bugüne kadar 
yorumladığı rol ler arasında Paris'te 
Champ-Eiysees Tiyatrosu'nda 
Tamino, Stravinsky'n in The Rake's 
Progress' inde Rakewel l  ve 
Helsinki'de Vantaa Operası'ndaki 
Albert Herring yer almaktadır. 
Sanatçının oratoryo ve konser 
repertuvarı ise Bach'tan 
Monteverdi'ye kadar kantatları ve 
Rautavaar (Vigilia), Schoenberg ve 
Part gibi çağdaş bestecilerin 
eserlerini de kapsamaktadır. 

• Finnish born renor Topi Lehripuu 
fırsr srudied piano and violin. He 
pursued his musical educarion ar rhe 
Sibelius Academy in Helsinki where he 
srudied mainly singing and chorus 
direcrion. He also rook privare lessons 
wirh rhe renors Perer Lindroos and 
Howard Crook. Topi Lehripuu is an 
exrraordinary, eclecric musician wirh an 
asronishing variety of ralems ranging 
from musical arrangemems of TV 
rransmissions or rhe musical direcrion 
of carroons, ro rhe realisarion of 
comemporary composirions. On srage 
he has performed, amongsr orhers, 
Tamino ar rhe Thearre Champs-Elysees, 
Tom Rakewell in Srravinsky's The 

Rake's Progress ar Opera de Lausanne 
and Albert Herring wirh rhe Vamaa 
Opera in Helsinki. His orarorio and 
concerr reperroire is exrensive and 
includes camaras from Bach ro 
Monteverdi as well as comemporary 
works such as Rauravaar's Vigilia or 
composirions by Schönberg, Parr and 
orhers. 
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INGILIZ BAROK SOLISTLERI 

THE E NGLISH B AROQUE 
SOLOISTS 

• 1 978'de John Eliot Gardiner 
tarafından kurulan Ingiliz Barok 
Solistleri, dünyanın en iyi oda 
orkestralarından biridir. Bugüne 
kadar Mozart'ın  bel l i  başlı bütün 
senfonilerinin yanı sıra, dönem 
enstrümanlarıyla bestecinin bütün 
piyano konçertolarını da kaydeden 
topluluk, Mi lano La Scala, Pompeii 
Açıkhava Tiyatrosu, Berlin Filarmoni 
Salonu, Paris Chatelet Tiyatrosu, 
New York Lincoln Center, Sydney 
Operası, Amsterdam 
Concertgebouw ve Venedik San 
Marco gibi dünyanın önde gelen 
müzik merkezlerinden sürekli davet 
almaktadır. 1 990'da Salzburg 
Festivali'ndeki i lk konserini veren 
topluluk, daha sonra birçok kez 
Salzburg, Viyana ve lnnsbruck'ta 
konserler verdi. Haendel'in Dixit 
Dominus ve Vivaldi'nin G/orio'sının 
seslendirildiği büyük bir Avrupa 
turnesine çıkan topluluk, ayrıca 
Bach' ın Kantat/ar'ının konser 
performanslarını gerçekleştirdi ve 
kaydetti. J.S. Bach'ın ölümünün 250. 
yılı olan 2000'de, John Eliot Gardiner 
yönetimindeki Monteverdi Korosu'yla 
birlikte çıktığı Avrupa turnesinde, 
bestecinin 1 98 dini kantatının hepsini 
doksan konserlik bir program 
çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli 
yerlerindeki altmış bir kilisede 
seslendirdi. Bugüne kadar yapılan en 
büyük barok müzik projesi olan bu 
proje, New York'ta 3 1  Aralık 
2000'de verilen konserle sona erdi. 
Önümüzdeki Kasım ayında Haydn'ın 
Mes'lerini lsviçre'de ve ltalya'da 
seslendirdikten sonra Londra'da 
kaydedecek olan topluluk, bu yıl son 
olarak Ispanya'da bir Bach turnesine 
çıkacak. 

• Founded in 1 978 by Sir John Elior 
Gardiner, rhe English Baroque Soloisrs 
has esrablished i rself as one of rhe grear 
chamber orchesrras of rhe world. Ir has 
recorded all of rhe marure Mozarr 
symphonies and rhe complere piano 
concerro cycle wirh Makolm Bilson, 
rhe fırsr on period insrrumenrs. 
Invirarions abroad have included such 

presrigious venues as La Scala, Milan, 
rhe ourdoor amphirhearre in Pompeii, 
rhe Berlin Philharmonic Hall, rhe 
Chareler Thearre in Paris, New York's 
Lincoln Cemre, rhe Sydney Opera 
House, Amsterdam's Concerrgebouw 
and Sr Mark's, Venice. The orchesrra 
made its Salzburg Festival debur in 
summer 1 990 and has since rerurned ro 
Salzburg, Vienna and Innsbruck on 
many occasions. It roured Europe wirh 
Handel's Dixit Dominıts and Vivaldi's 
Gloria, followed by concerr 
performances of Bach Camaras which 
were recorded larer. To celebrare rhe 
250rh anniversary of the dearh of 
J.S.Bach lasr year, John Elior Gardiner, 
rhe Monteverdi Choir and English 
Baroque Soloisrs performed all 1 98 
sacred camaras in a rour throughout 6 1  
churches i n  Europe wirhin 2000, in 
over 90 concerrs. The Bach Camara 
Pilgrimage was the biggesr ever 
baroque music project and fınished in 
New York on 31 December 2000. The 
orchestra will perform Haydn's Masses 

in Swirzerland and Iraly in November, 
and will record rhis reperroire in 
London; and w i ll rour Spain wirh a 
Bach program. 

M ONTEVERDI KOROSU 

THE MONTEVERDI CHOIR 

• Britanya'nın en prestijl i 
korolarından biri olan Monteverdi 
Korosu, bugüne kadar aldığı ve 
arasında Gramophone Ödülü'nün 
(tümünü de kurucusu John Eliot 
Gardiner yönetiminde 1 99 1 ,  '92, '93 
ve '97'de) de bulunduğu birçok ödülle 
başarısını kanıtladı. 1 964 Mart ayında, 
Monteverdi'nin V espers ( / 6 1  O) eserini 
King's College Şapel'inde 
seslendirrnek amacıyla biraraya gelen 
topluluk kendini, Barok dönemden 
başlamak üzere geniş bir 
repertuvarda eserler seslendirmeye 
adadı. Kısa zamanda, ritmik bir 
canlılıkla desteklenen tutkulu yorumu, 
besteci ve di l  tanımaksızın değişik 
eserlerin başarıyla seslendirilmesini 
sağlayan stiliyle büyük bir ün kazandı. 
Opera korosu olarak da Mi lano La 
Scala, Zürih, Paris, Lyon ve 
Strasbourg'ta başarı l ı  temsiller 
gerçekleştiren koro, Rameau, Gluck, 
Purcell ve Haendel'in eserlerine yeni 



seyirciler çekmeyi başardı. Bugüne 
kadar yüzden fazla kayıt yapan koro, 
sonbaharda Paris Chatelet'de Fa/staff, 
lsviçre ve ltalya'da Haydn'ın Mes'lerini 
seslendirmesinin ardından bu 
repertuvarı Londra'da kaydedecek ve 
Aralık ayında Ispanya'da konserler 
verecek. 

• The Monteverdi Choir is one of 
Brirain's most presrigious choirs, 
recognised as such through the 
presentation of numerous awards, 
including several Gramophone Awards 
in 1 99 1 ,  '92, '96 and '97, all under the 
direecian of i ts founder, John Elior 
Gardiner. The Monteverdi Choir was 
founded in Cambridge in March 1 964, 
for a performance of the Monteverdi 
Vespers ( 1 6 1 0) in King's College 
Chapel, wirh the ai m of commitring 
irself to exploring a wide repertoire 
fanning our from rhe baroque. It soon 
became famous for irs passionate, 
commitred singing, underpinned by a 
srrong rhyrhmic vitality and the ability 
ro swirch composer, languages and 
idiarn wirh stylistic conviction. As an 
opera chorus, che Monteverdi Choir has 
performed in che rhearres of La Scala 
Milan, Zurich, Paris, Lyon, and 
Strasbourg, drawing new audiences to 
the operas of Rameau and Gluck, the 
masques of Purcell and to che d ramatic 
orarorios of HandeL The Monteverdi 
Choir now has more than 1 00 
recordings to i ts name, for DG Archiv, 
Philips, Erato, Decca and EMI. Plans 
this year ineJude performances of 
Falsraff at the Chatelet in Paris in the 
spring, performances of Haydn masses 
touring Switzerland and Italy in 
November, fınishing wirh a Phillips 
eecording of this repertoire in London 
and Bach concerts in Spain this 
December. 

Haendel: Mesih Oratoryosu 

Barok çag bestecisi Georg Friedrich 
Haendel Almanya'da dogdu. 1 706'da 
gittigi ltalya'da opera stilini inceledi. 
1 7 1  O' da Ingiliz ve Hannover'li 
müzikseverlerin çagrısı üzerine önce 
Hannover'e yerleşti; ancak yıl 
sonunda ziyaret ettigi Londra'da 1 7 1 1 
Şubat'ında sahnelenen Rina/do 
Operast'nın başarısı üzerine 
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Ingi ltere'de kaldı. 1 7 1 2'de Ingi ltere'ye 
tamamen yerleşerek Candos 
Dükü'nün hizmetine girdikten sonra, 
1 7 1 9'da kurulan Royal Academy of 
Music'te ltalyan operaları sahneledi; 
fakat ltalyan opera yıldızlarının 
kaprisleri onu bıktırmıştı. Yine de 
başarı kazanıyordu ama, 1 728'de bir 
Ingiliz'in yazdıgı Dilenci Operast adlı 
sahne eserinin kazandıgı başarı ltalyan 
operalarının sonu oldu. Haendel bu 
arada oratoryolar da yazıyordu. 
Opera divalarının kaprislerinden uzak, 
önce kiliselerde, çogu kez 
amatörlerle, dekorlu ve kostürnlü 
sahnelenen oratoryolar, daha sonra 
lokantalarda bile seslendiriliyordu. 
Örnegin 1 7 1 8'de yazdıgı Esther 
Oratoryosu din adamlarının 
protestosuna karşın "Taç ve Çapa" 
adlı gemici tavernasında oynanmıştı 
ve Haendel Esther'in partisini 
söylemişti. 
Haendel oratoryolarında halkın ilgi 
gösterdigi, bildigi, tanınmış 
eserlerden, lncil'den konular seçiyor 
ve yine dinleyicileri etkilemek için 
görkemli koro partilerine yer 
veriyordu. Fakat zengin yaşayışı, bol 
para harcaması nedeniyle sürekli borç 
içindeydi. Belki de bu nedenle 
1 733'de felç geçirdi. Almanya'daki 
ünlü Aachen kaplıcalarında tedavi 
olduktan sonra, tekrar çalışmaya 
başladı. Masraflı operalardan 
vazgeçmiş -alacaklarının onun çalışıp 
para kazanarak borçlarını ödemesine 
olanak saglamaları üzerine- rahatça 
beste yapmaya koyulmuştu. 1 739'daki 
ünlü /2 Concerto Grosso'dan sonra 
1 74 1 'de yazdtğı Mesih Oratoryosu ile 
ününün doruğuna ulaştı. 

Kırk üç operanın yanında, otuz bir 
oratoryo besteleyen Haendel'in 
bugün en ünlü ve en çok seslendirilen 
sahne eseri de Mesih Oratoryosu'dur 
(The Messiah). Haendel'in 1 74 1  yıl ının 
22 Ağustos günü başlayıp, 1 4  Eylül 
günü tamamladıgı eserinin Alleluya 
bölümünü yazdıktan sonra "Cennetin 
kapısının açıldıgına ve tüm varlıkların 
yaratıcısını bizzat gördügüme 
inanmıştım" dediği anlatılır. 
Orkestrasyonunun iki gün içinde 
yapıldığı söylenen ve gerçek bir deha 
ürünü olmakla birlikte halka yakın 
gelen eser, dışa dönük dramatik bir 
eylem yansıtmaması bakımından 
Haendel'in diğer oratoryoları 
arasında tektir. Mesih'in metnini 
saygın bir sanat hamisi olan ve 
Gospall'deki malikanesinde Haendel'i 
sık sık ağırlayan ve belki de besteciyi 
oratoryo yazmaya teşvik eden 
Charles Jennens yazmıştır. Jennens 
zekice bir uygulamayla metni lncil ' in, 
eski ve yeni Ahit'lerin bölümlerinden 
ve havari St. Paul'ün mektuplarından 
seçmiş; böylece daha çok düşünsel 
yönünü değerlendirmiştir. 
Üç bölümden oluşan eserin 1 .  
Bölüm'ünde Mesih'in gelişi duyurulur 
ve lsa'nın doğuşu işlenir. 2. Bölüm'de 
lsa'nın çektiği acılar yansıtı l ır ve 
fedakarlığının zaferini simgeleyen 
Tanrı'ya Övgü (Hallelujah) yer alır. 
Bir anlamda tekrar d iri l iş olan bu 
bölümden sonraki 3. Bölüm'de ise 
tüm ölümlülerin ruhlarının huzura 
kavuşmasının duyurulması ve 
kutsanması anlatı l ır; Hıristiyan 
inançlarının ve umutlarının bir özeti 
verilir. 
Mesih Oratoryosu, i lk kez I rianda'nın 
başkenti Dublin'de 1 3  Nisan 1 742'de 
seslendirildi. Haendel, kendisinin 
büyük ününü duyan Devonshire 
Dükü Will iam Cavendish'in çağrısı 
üzerine, beraberine soprano 
Avollo'yu da alarak Mesih'in ilk temsili 
için Dublin'e gitti. Fishamble 
Sokağı'nda yeni yapılan Neals Music 
Hall 'un olağanüstü akustigini çok 
beğendi. Kentin hayır dernekleri 
yararına verilecek konserin altı 
gecel ik biletlerinin tümüyle satı lmış 
olması da onu çok memnun etti. Yedi 
yüz kişi alan salonda 8 Nisan'daki ilk 
provada, kentin iki kilisesinin 
koristierinin beraberlerinde 



getirdikleri akraba ve arkadaşları, 
Alleluya'nın ilk nagmeleri 
duyuldugunda, neden yaptıklarını 
bilmeden müzigin gücüyle ayaga 
kalkmışlardı. Dublin kenti bu olayla 
çalkalandı ve konser sabırsızlıkla 
beklendi. Konser akşamı, Dublin'in en 
seçkin ve saygın kişilerinin de arasında 
oldugu büyük bir kalabalık, trompet 
ve timpaninin yardımıyla eserin 
dorugu olan Alleluya'yı yine ayakta 
dinledi. 
Londra'da i lk kez 1 743 Mart' ında 
yorumlanmasından sonra, Haendel 
hayattayken elli defa seslendirilen ve 
son on dört temsilini de bizzat 
Haendel'in yönettigi Mesih, pekçok 
degişikl ik geçirmiştir. Eserin 
orijinaline sonradan bir çok ekleme 
yapan Haendel, bazı yerleri de 
çıkartmıştır. Bununla birl ikte Mesih'in 
özgün versiyonu konusunda kuşkular 
da belirmiştir. Ayrıca ilk yorumda 
otuz üç çalgıcı ve -solistleri de 
kapsamak üzere- otuz iki şarkıcı i le 
seslendirilen eserin, bestecinin 
ölümünden sonra -belki de, bir müzik 
dergisinin öne sürdügü gibi, "O çaga 
kadar duyulan en yüce bestelerden 
biri" oldugu için- yorumcu sayısı 
giderek arttırılmış ve hatta dev 
ölçülere bile varmıştır. 
Almanya'ya 1 772'de u laşan ve Ingiliz 
müzikçi Thomas Arne'ın yönettigi 
oratoryoyu üç yıl sonra da Phil ipp 
Emanuel Bach yönetti. 1 786'da Berlin 
Katedrali'nde Johan n A. H iller'in 
yönetiminde üç yüz kişi l ik koronun 
katı l ımıyla söylenen Mesih, Viyana'da 
1 789'da Mozart'ın bir düzenlemesi i le 
de yorumlandı. Bu şekilde başka 
bestecilerin de çeşitli düzenlemeler 
yaptıgı eserde, bas eşlik çalgıları 
klavsen ve org yerine, ek yaylı ve 
üfleme çalgılar kullanı lmış ve hatta 1 9. 
yüzyılda koro ve orkestraya çok 
abartı l ı  bir şekilde yer verilmişti. 
Mesih, Haendel'in ölüm töreninde de 
seslendirildi. Onun 1 00. Ölüm 
Yıldönümü olan 1 859'da Londra'da, 
olaganüstü büyüklükteki Crystal 
Palace'daki konserden sonra sıklaşan 
anma törenleri, 20. yüzyıl başında da 
sürdü ve 1 9 1 6'da Sir Henry Wood 
yönetimindeki 3500 kişi l ik müzikçi 
toplulugu Mesih'i yorumladı. Ancak 
partisyon degiştirilmiş, eserin bazı 
bölümleri çıkarılmıştı. Fakat bu 
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degişiklikler yine de Haendel'in 
müziginin karakterini bozamamıştır. 
Haendel Mesih'te çok degişik 
teknikler kullanmıştır: 2. Bölümdeki 
"Why do the Nations . . .  " diye 
başlayan arya gibi diger bazı aryalarda 
"Aria da capo" biçimini 
degerlendirmiş; koral yazıda !talyan 
Concerto teknigini işlemiştir. Ünlü 
Alleluya korosunda Haendel'in renkli 
bir beste teknigi izlenir: Iki melodik 
fikir duyurulduktan sonra, bunlar bir 
kontrpuan hücresinde birleştiri l ir. 
Böylece birçok teknigin bir sentezi 
olan Mesih'te !talyan operası, Ingiliz 
ilahileri ve Alman pasyonlarının 
uyumu saglanır. 
Mesih'in, British Museum'daki özgün 
el yazması, Tenbury'deki St. Michael's 
Col lege kitapilgındaki kopyası ve 
bizzat Haendel'in Londra'daki 
Foundling Hospital'e (Terkedilmiş 
Çocuklar Yurdu), geliri yoksul 
çocuklara verilmek üzere bagışladıgı 
koro-orkestra partisyonları 
incelenerek yeni bir basımı da 
yapılmıştır. Sinfonia başlıgını taşıyan 
Uvertür (Ouverture) dışında üç 
bölümü oluşturan elli iki bölmenin 
tamamı ise, bazı müzikal akıcı l ık, ya da 
iki buçuk saati aşan süresinin çok 
uzun olması nedeniyle genellikle 
konserlerde yorumlanmaz. 
Soprano, alto, tenor ve bastan oluşan 
dört solo ses ile dört sesli koro için 
yazılan Mesih Oratoryosu'nu 
seslendi ri rken, Ingiliz yerumcular 
genellikle çagdaş müzikolog Watkins 
Shaw'un hazırladıgı düzenlemeyi 
kullanmaktadır. Bu konserde ise, 
John Eliot Gardiner'ın, Watkins 
Shaw'un bu eclisyonuna dayanarak 
yaptıgı kendi düzenlemesi 
seslendi ri lecektir. 

Bölüm 1 Part I 

1 .  Sinfonia (Uvertür Ouverrure) 

2. Recitativo accompagnato Ten or 
Comfert ye my peopıe, saith your God. 
Speak ye comfortabıy to Jerusaıem, 
and cry unto her, that her warfare is 

accompıish'd, 
that her iniquity is pardon'd. 
The voice of him that crieth in the wiıderness; 
Prepare ye the way of the Lord, 
make straight in the desert a highway for 

our God. 

3. Tenor Arya Aria Tenor 

Ev'ry valley shall be exaıted, 

and ev'ry mountain and hill made ıow, 
the crooked straight and the rough pıaces 

pıain. 

4. Koro Chorus 

And the gıory of the Lord shall be reveaıed. 
And all flesh shall see it together, 
for the mouth of the Lord hath spoken it. 

5. Recitativo accompagnato (Bas Bass) 

Thus saith the Lord, the Lord of Hosts: 
Yet once, a ıittle whiıe and ı will shake 
the heav'ns and the earth, 
the sea and the dry ıand, 
and ı will shake all nations; 
and the desire of all nations shall come. 

The Lord, whom ye seek, 
shall suddenıy come to His tempıe; 
ev' n the messenger of the Covenant, 
whom ye deligbt in, behoıd, 
He shall come, saith the Lord of Hosts. 

6. Alto Arya Aria Al to 

But who may abide the day of His com ing, 
and who shall stand when He appeareth1 
For He is ıike a refıner's fire. 

7. Koro Ch o rus 

And He shall purify the sons of Levi, 
that they may offer unto the Lord 
an offering in righteousness. 

8. Recitativo Aıto 
Behoıd, a virgin shall conceive, and bear a son, 
and shall call his name Emmanueı "God with 

9. Alto Arya Aria Al ro 

O thou that tellest good tidings to Zion, 
get thee up in to the high mountain, 

us". 

O thou that tellest good tidings to Jerusaıem, 
l ift up thy voice with strength, 
lift up, be not afraid, 
say unto the cities of Judah: Behoıd your God! 

Koro Chorus 

O thou that tellest good tidings to Zion. 
Arise, shine, for thy ıight is come, 
and the gıory of the Lord is risen upon thee. 

O thou that tellest good tidings to Zion, 
good tidings to Jerusaıem, 
arise, say unto the cities of Judah: 
Behoıd your God, the gıory of the Lord 
is risen upon you thee. 

1 O. Accompagnato Bas Bass 

For behoıd, darkness shall cover the earth, 
and gross darkness the peopıe; 
but the Lord shall arise upon thee, 
and His gıory shall be seen upon thee. 
And the Gentiıes shall come to thy light, 
And kings to the brightness of the rising 

1 1 .  Bas Arya Aria Bass 

The peopıe that waıked in darkness 
have seen a great ıight. 
And they that dwell in the ıand 
of the shadow of death, 
upon them hath the ıight shined. 

1 2. Koro Chorus 

For unto us a Child is born, 



unto us a Son is given, 
and the government shall be upon His 

shoulder, 
and His Name shall be called: Wonderful, 
Counsellor, The Mighty God, 
The Everlasting Father, The Prince of Peace! 

l l. Orkestra Ara Müziği 
Orchestral Inteclude 

(Sinfonia Pastoral: Larghetto e mezzo piano) 

1 4. Recitativo Soprano 
There were shepherds abiding in the field, 
keeping watch over their flock by night. 
And lo, the angel of the Lord came upon them 
and the glory of the Lord shone round 

about them, 
and they were sore afraid. 

And the angel said unto them: Fear not; 
for behold, 1 bring you good tidings of great 

]oy, 
which shall be to all people. 
For unto you is born this day, in the city of 

David, 
A Saviour, which is Christ the Lord. 

And suddenly there was with the angel 
a multitude of the heav'nly host, 
praising God, and saying: 

1 5. Koro Cherus 

Glory to God in the highest, and peace on 
earth, 

Goodwill towards men! 

1 6. Soprano Arya Aria Soprano 

Rejoice greatly, O daughter of Zion shout. 
O daughter of jerusalem, behold, 
Thy King cometh unto thee. 
He is righteous Saviour, and 
He shall speak peace unto the heathen. 

1 7. Recitativo Al to 
Then s hall the eyes of the bii nd be open'd, 
and the ears of the deaf unstopped; 
then shall the lame man leap as an hart 
and the tongue of the du mb shall sing. 

1 8. Soprano · Alto Düet 
Duet Soprano-Alto 

He shall feed His flock like a shepherd, 
and He shall gather the lambs with His arm 
and carry them in His bosom, 
and gently lead those that are with young. 
Come unto Him all ye that labour, 
come unto Him that are heavy laden, 
and He will give you rest. 
Take His yoke upon you, and learn of Him, 
for He is meek and lowly of heart, 
and ye shall find rest unto your souls. 

1 9. Koro Chorus 

His yoke is easy. His burthen is light. 

Bölüm ll Part II 

20. Koro Chocus 

Behold the Lamb of God, 
that taketh away the sin of the world! 

2 1 .  Alto Arya Acia Alto 

He was despised and rejected of men, 
a man of sorrows and acquainted with grief. 

7 1  

H e  gave His back to the smiters, 
and His cheeks to them that plucked of the 

ha ir, 
He hid not His face from shame and spitting. 

22. Koro Cherus 

Surely, He hath borne our griefs 
and carried our sorrows; 
He was wounded for our transgressions, 
He was bruised for our iniquities; 
the chastisement of our peace was upon Him. 

23. Koro Chorus 

And with His seripes we are healed. 

24. Koro Cherus 

All we like sheep have gone astray, 
we have turned ev'ry one to his own way; 
and the Lord hath laid on Him 
the iniquity of us all. 

25. Accompagnato Tenor 
All they that see Him laugh Him to scorn; 
they shoot out their lips, 
and shake their heads, saying; 

26. Koro Cherus 

He trusted in God that He would deliver Him, 
Let Him deliver Him, if He delight in him! 

27. Accompagnato Tenor 
Thy rebuke hath broken His hearth; 
He is full of heaviness. 
He looked for some to have pity on him, 
but there was no man, 
neither found He any to comfert Him. 

28. Arioso Ten or 
Behold, and see if the re be any sorrow 
like unto His sorrow! 

29. Accompagnato Tenor 
He was cut off out of 
the land of the living; 
for the transgressions of 
thy people was He stricken. 

30. Tenor Arya Aria Tenor 

But Thou didst not leave His soul in hell; 
nor didst Thou suffer 
Thy Holy One to see corruption. 

3 1 .  Koro Cherus 

Lift up your heads, O ye gates, 
and be ye lift up, ye everlasting doors, 
and the King of Glory shall come in! 

Who is this King of Glory? 
The Lord strong and mighty, 
The Lord mighty in battle. 

Lift up your heads, O ye gates, 
And be ye lift up, ye everlasting doors, 
And the King of Glory shall come in! 

Who is this King of Glory? 
The Lord of Hosts, 
He is the King of Glory. 

3 2. Recitativo T enor* 
Un to which of the an ge/s said He at any time: 
Thou art My Son, this day have 1 begotten Thee? 

33. Koro Chorw 
Let all the angles of God worship Him. 

3 4. Bo s Arya A ria Bass 
Thou art gone up on high, 
Thou hast /ed captivity captive, 
and received gifts for men, yea, 
even for Thine enemies, that the 
Lord God might dwe/1 among them. 

35. Koro Choms 
The Lord gave the word: 
great was the company of the preachers 

36. Soprano Arya Aria Soprano 
How beautiful are the feet of them 
that preach the gospe/ of peace, 
and b ring glad tidings of good thin gs. 

3 7. Arioso Tenor 
Their sound is gone out into a/1 /ands, 
and their words un to the ends of the world. 

38. Bas Arya Aria Bass 
Why do the nations so furiously rage 

together, 
Why do the people imagine a vain thing? 
The kings of the earth rise up, 
and the rulers take counsel together, 
against the Lord and against his anointed. 

39. Koro Cherus 

Let us break their bonds asunder, 
and cast away the ir yokes from us. 

40. Recitativo Tenor 
He that dwelleth in heaven s hall 
laugh them to scorn, the Lord shall 
have them in derision. 

4 1 .  Tenor Arya Aria Tenor 

Thou shalt break them with a rod of iron. 
Thou shalt dash them in pieces 
like a potter's vessel. 

42. Koro Chorus 
Hallelujah, for the Lord God Omnipotent 

reigneth! 
The Kingdem of this world is become the 

Kingdem 
of our Lord and His Christ, 
and He shall reign for ever and ever, 
King of Kings, and Lords of Lords. 

Bölüm ll l  Part III 

43. Soprano Arya Aria Soprano 

1 know that my Redeemer liveth, and that 
He shall 

stand at the latter day upon the earth. 
And tho' worms destroy this body, 
yet in my flesh shall 1 see God. 

For now is Christ risen from the dead, 
the first fruits of them that sleep. 

44. Koro Cherus 

Since by man came death, by man came also 
the resurrection of the dead. 
For as in Adam all die, even so in Christ 
shall all be made alive. 

45. Accompagnato Bas Bass 

Behold, 1 teli you a mystery; 
we shall not all sleep, 
but we s hall all be chang' d, 



in a moment, in the twinkling of an eye, 
at the last trumpet. 

46. Bas Arya Aria Bass 

The trumpet shall sound, and the death 
shall be rais'd incorruptible, and 
w e s hall be c hang' d. 
For this corruptible must put on incorruption, 
and this mortal must put on immortality. 

4 7. Recitativo Alto 
Then sha/1 be brought to pass 
the saying that is written, 
death is swallow'd up in viaory. 

48. Alto-Tenar Düet Duet Alto-Tenor 
O deoth, where is thy sting? 
O grave, where is thy viaory? 
The sting of death is sin, 
and the strength of sin is the law. 

49. Koro Chorus 
But thanks be to God, 
who giveth us the viaory 
through our Lord jesus Christ! 

50. Soprano Arya Aria Soprano 
If God be for us, who can be against us? 
Who shal/ lay anything 
to the charge of God's elea? 
lt is God that justifıeth; 
who is he that condemneth? 
lt is Christ that died, yea rather, 
that is risen again, 
who is at the right ha nd of God, 
who maketh intercession for us. 

S 1 .  Koro Cherus 

Worthy is the Lamb that was slain, 
and hath redeemed us to God by His blood, 
to receive power. and riches, and wisdom, 
and strength, and honour, and glory, 

and blessing. 
Blessing and honour, glory and pow'r be 
unto Him, that sitteth upon the throne, 
and unto the Lamb, for ever and ever. 

Am en 

* ltalik bölümler bu konserde 
söylenmeyecektir. 
Lyrics in italics will not be sung in this 
performance. 
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TEKFEN KARADE N iZ SOLiSTLERi 

TEKFEN BLACK SEA SOLOISTS 

!V.tkıları ifin TEKFEN HOLDING A.Ş. ye te;ekkür ederiz. 
We ıuould /ike to thank TEKFEN HOLDING A.Ş. for ıpomoring thiı perfomumce. 

Prof. SAlM AKÇIL  

• Prof. Saim Akçıl, keman egitimine 
Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda 
Ekrem Zeki Ün i le başladı. Roma 

SAlM AKÇIL, şef conductor Santa Cecilia Konservatuvarı'nda ------------------------------------------------------� 
ADALET VEZIROF, kemança kamancha devam ettiği olgunluk kursların ın 

ardından Almanya'da Köln Devlet 
Müzik Yüksekokulu'nda Prof. lgor 
Ozim'in sınıfından mezun oldu. 
Ayrıca Max Rostal ve Tibor Varga 
gibi tanınmış hocalarla egitim gördü. 
ltalya, Türkiye, Almanya ve 
Hollanda'da çeşitli orkestralarda baş 
kemancı ve solist olarak çalıştı. 1 996 
yılında ltalya'nın Bari - Andria 
kentinde düzenlenen S. Uluslararası 
Keman Yarışması'nda jüri başkanlıgı 
yaptı. Akçıl, çeşitli uluslararası şeflik 
kurslarına katıldı ve Kiev Çaykovski 
Müzik Akademisi'nde Prof. All in 
Vlasenko ile çalışmalarını sürdürdü. 
1 992 yıl ında Uluslararası Karadeniz 
Oda Orkestrası'nı kurdu ve bu 
orkestrayla Türkiye'den başka 
Bükreş, Köstence, Kiev, Moskova, 
Tiflis ve Kırım'da konserler yönetti. 
1 993'te Borusan Oda Orkestrası'nı 
kuran Akçıl, bu topluluk ile Ankara 
Uluslararası Müzik Festivali başta 
olmak üzere Istanbul ve Anadolu'da 
sayısız konserler verdi. Akçıl, bu 
orkestrayı Almanya'nın Bonn, 
Frankfurt ve Berlin şehirlerinde 
yönetti ve tanınmış Türk sanatçıların 
solist olarak katı ldıgı dört tane CD 
kaydı yaptı. Akçıl, 1 998'de Borusan 
Oda Orkestrası'ndan ayrı ldı. Halen 

Ferit Tii.zün ( 1 929-1 977) 
Esintiler Anatelian Breeze 

• A 1/egro • Moderato • Vivace 

Hacı Hanmemmedov ( 1 91 8-) 
Kemança Konçertosu Kamancha Concerto 

• Vivace • Largo • Presto 

Ara lnrermission 

Ludwig van Beethoven ( 1 770-1827) 
Senfoni No.7, La Majör Op.92 Symphony No.7 in A major, Op.92 

• Poco sostenuto-Vivace • Allegretto • Presto • Allegro con brio 

1 8.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum 7.30 pm 



Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda ögretim üyesi ve 
Yaylı Sazlar Ana Sanat Dalı Başkanı 
olan Prof. Saim Akçıl, dünyanın birçok 
ülkesinde solist ve şef olarak 
konserler verdi, CD ve televizyon 
kayıtları yaptı. Akçıl' ın Tekfen 
Karadeniz Filarmoni Solistleri i le 1 1 
Mayıs 2000 tarihinde Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu'nda verdigi 
konser canlı olarak kaydedildi ve bu 
kayıt, topluluğun ilk CD'si olarak 
yayınlandı. 

• Prof. Saim Akçıl srarced his violin 
studies wich Ekrem Zeki Ün at che 
Conservacoire of che Isranbul 
Municipaliry. Afrer graduacion he 
arcended marricularion courses ar che 
Conservaroire of Sc. Cecilia in Rom e 
and larer graduared from che class of 
Prof. Igor Ozim ar che Cologne Srare 
Music Academy in Germany. He also 
srudied wirh Max Rosral and Tibor 
Varga and worked as principal 
violinisr and soloist wirh several 
orchesrras in Icaly, Turkey, Germany 
and Holland . In 1 996, he served as 
chairman of che jury for the Fifrh 
International Violin Competition in 
Bari - Andria, Iraly. Prof. Akçıl also 
arrended international conduccing 
courses and srudied ar che 
Tchaikovsky Music Academy in Kiev 
wirh Prof. Allin Vlasenko. In 1 992 he 
iniciared the Black Sea Chamber 
Orchescra, which he chen co-founded 
wich A. Nihat Gökyiğit .  He has 
conducced this orchesrra in concerrs in 
Bucaresr, Conscanza, Kiev, Moscow 
and Tbilisi, in addition ro Turkey and 
participaced in che 24rh International 
Istanbul Music Festival. Prof. Akçıl ,  
who founded the Borusan Chamber 
Orchesrra in 1 993 and Jefr ic in  1 998, 
gave several concerts with this group 
during chis period at the Ankara 
Incernarional Music Festival, during 
various Anarolian tours and in 
Istanbul. Prof. Akçıl also conducced 
German tour concerrs and recorded 
four CDs. Prof. Akçıl currencly ceaches 
at che S ca ce Conservacoire of Mimar 
Sinan University, has been engaged as 
soloisc and conducror wirh orchescras 
in several differenc councries and has 
been feacured on numerous CD and 
TV recordings. The concerc he gave 
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w i ch che orchesrra on 1 ı May 2000 
was recorded live and lacer released as 
che ensemble's fırsc CD. 

ADALET VEZIROF 

• 1 9S I 'de Bakü'de dogan Adalet 
Vezirof, Bülbül Müzik Okulu'nu 
1 969'da bitirdikten sonra devam 
ettigi Azerbaycan Üzeyir Hacıbeyof 
Devlet Konservatuvarı Kemançe 
sın ıfından 1 974'de mezun oldu. 
Azerbaycan dışında Almanya, Fransa, 
Hollanda, Belçika, Kanada, Japonya, 
Iran, Türkiye, Yemen ve I rak'ta 
konserler verdi. 1 99 1 'de 
Semerkant'ta Mugarn Üçlüsü ile 
katı ldığı Uluslararası "Şark 
Teraneleri" Festivali Büyük Ödülü'ne 
layık görüldü. Azerbaycan Devlet 
Sanatçısı olan Adalet Vezirof, halen 
Bakü Müzik Akademisi'nde ögretim 
görevl isidir. 

• Bom in Baku in ı 95 ı ,  Adalee 
Vezirov graduaced from che "Bülbül" 
Music School in 1 969 and from che 
Uzeyir Hacıbeyov Scace Conservaroire 
of Azerbaijan in ı 974, where he 
srudied che kemancha, a smail violin 
played uprighc !ike a cello. He has 
performed in Azerbaijan as well as in 
Germany, France, Holland, Belgium, 
Canada, ]apan, Iran, Turkey, Yemen 
and Iraq. He was awarded the Firsc 
Prize at the ı 99 ı  International Şark 
Teraneleri (Oriencal Melodies) Festival 
in Samarkand, where he performed 
wich che Mugarn Trio. A Scace Areise of 
Azerbaijan, Adalet Vezirov concinues co 
ceach on che scaff of che Academy of 
Music in Baku. 

TEKFEN KARADENIZ SOLISTLERI 

TEKFE BLACK SEA SOLOISTS 

• Karadeniz Oda Orkestrası, 
Karadeniz Ekonomik lşbirligi 
bölgesinde kültürel entegrasyonu 
saglamak amacıyla kuruldu. Proje, 
1 992'de Prof. Saim Akçıl ve 
Karadeniz Ekonomik lşbirligi (KEI) Iş 
Konseyi ve Tekfen Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı A. Nihat Gökyiğit 
tarafından gerçekleştirildi. 
Orkestra müzik hayatına, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, 
Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye, 
Ukrayna ve Yunanistan gibi Karadeniz 
Ekonomik Işbirliği Deklarasyonu'nu 
imzalayan on bir ülkeden gelen on 
yedi sanatçı ile başladı ve ilk konserini 
1 992'de Antalya'da yapılan KEI 
Dışişleri Bakanları toplantısı 
dolayısıyla verdi. Bunu Ankara, 
Istanbul Müzik Festivali, Bükreş, 
Köstence, Kiev, Moskova, Tiflis ve 
Kırım'daki başarılı konserler izledi. 
Politik, ekonomik ve sosyal 
kargaşanın hüküm sürdügü bir 
bölgenin sanatçılarından oluşan 
orkestranın, kültürel entegrasyonda 
olduğu kadar, bölgedeki dostluk ve 
istikrarın artmasında da olumlu rolü 
oldu. Orkestra 1 998'de "Iki Denizin 
Öyküsü Enerji Konferansı"nda 
bünyesine Hazar Denizi bölgesinden 
beş ülkenin müzisyenlerini de kattı ve 
genişlemesini 1 999'da "Üç Denizin 
Öyküsü Enerji Konferansı" nedeniyle 
Dogu Akdeniz'in altı ülkesinden gelen 
müzisyenlerle sürdürdü. Solist nitelikli 
sanatçı lardan oluşan orkestra, Mayıs 
2000'den bu yana Tekfen Karadeniz 
Solistleri ismini kullanmaktadır. 
T oplulugun 1 1 Mayıs 2000 tarihinde 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 
verdiği konserde gerçekleştirilen 
kayıt, toplu lugun ilk CD kaydı olarak 
çıkarıldı. 

• The Tekfen Black ea Soloiscs was 
founded in che region of che Black Sea 
Economic Cooperacion (BSEC) co 
promote culcural integration. The 
project was iniciared in ı 992 by Prof. 
Saim Akçıl and Mr. A. ihat Gökyiğit, 
che Presidenc of che BSEC and che 
Chairman of Tekfen Holding. The 
orchescra scarred w i ch ı 7 musicians 
from Albania, Azerbaijan, Bulgaria, 



Armenia, Georgia, Greece, Moldova, 
Romania, Russia, Turkey and Ukraine, 
the l l  countries which signed the 
BSEC Declaration. The orchesrra 
performed i ts premiere on December 
1 992 in Antalya-Turkey on the 
occasion of the BSEC Foreign 
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2. Bölüm bir zeybektir. Esas motif bu 
bölümün sonlarına dogru dört ölçü 
fagotta, dört ölçüde de obua ve 
klarnette duyulur. (Orta -Moderato
tempoda, 3/4'1ük ölçüde, sürdinli yaylı 
çalgılar eşliginde obua ile giren 
Zeybek sonra görkemle agırlaşarak 
sona erer.) 3. Bölüm 'Ha bu diyar' 
isimli ezgiden esinlenerek 
besteledigim scherzo karakterindeki 
son bölümdür." (Canlı -Vivace-
tempoda, 1 2/8'1ik ölçüde yaylıların 
ritmik eşliginde korno ile tanınmış 
halk ezgisi duyurulur.) (Süre 9') 

Ministers' meeting. This was followed 
by other successful concerrs in Ankara, 
at the International Istanbul Music 
Festival and in Bucaresr, Consranza, 
Kiev, Moscow and Tbilisi. This 
orchesrra, composed of arrists originally 
from the above l l  counrries in a zone 
where polirical, economic and social 
rurmoil prevails, has contribured ro 

Hanmemmedof 
friendship and srability in rhe region as Kemança Konçertosu 
well as ro the culrural ineegration of the f------------------1 
member srares. On rhe occasion of the Azerbaycanlı besteci Hanmemmedof 
energy conference, A Tale of Two Seas Hacı Dadaşoglu 1 9 1 8'de dogdu. 
in 1 998, fıve new musicians from the 1 943'te Bakü Devlet 
Caspian sea region were added ro the Konservatuvarı'nda Üzeyir 
erehescra and ir was furrher expanded Hacıbeyorun kompozisyon derslerine 
when The A Tale of Three Seas; Energy katı ldı. 1 944-48 yılları arasında 
Conference was held in 1 999 by Azerbaycan Müzikal Komedi 
inviring musicians from six more Tiyatrosu'nda orkestra şefi olarak 
countries of the East Medirerranean. görev aldı ve 1 952'de 
The orchesrra was named the Tekfen konservatuvardan Kara Karayefin 
Black Sea Soloisrs in May 2000. The sınıfından mezun oldu. 1 952-54 yıl ları 
orchesrra's performance at Cemal Reşit arasında Azerbaycan Devlet Şarkı ve 
Rey Concerr Hall on l l  May 2000 was Dans (Mahni  ve Raks) Toplulugu'nun 
recorded and released as the ensemble's sanat yönetmeni olan ve 1 966-68 
fırst recording. arasında da M. Magomayef Devlet 

Yüzün: Esintiler 

Ferit Tüzün, 1 965'de yazdıgı ve ilk 
kez 1 1 Kasım 1 967'de Ankara'da ve 
ardından 1 4  Kasım'da Istanbul'da Şan 
Sineması'nda Gotthold E. Lessing 
yönetimindeki Cumhurbaşkanlıgı 
Senfoni Orkestrası tarafından 
seslendirilen Esintiler için konser 
programına şunları yazmıştır: "TRT 
beste yarışması için hazırlamış 
oldugu m üç bölümlü Esintiler adlı 
orkestra müzigini, yarışma kuralları 
geregince Türk folklorundan 
esinlenerek küçük bir orkestra 
toplulugu için besteledim. 1 .  Bölüm, 
giriş müzigi olup tamamen bagımsız 
bir biçimde ve karakterdedir. (Prelüd 
başligını da taşıyan neşeli -AIIegro
tempodaki, 3/4'1ük ölçüdeki bölüm 
fagot solo ile girer. Ortadaki 4/4'1ük 
ölçüdeki bölme tahta vurma çalgılarla 
renklenir; sonra flütlerin pasajıyla yine 
4/4'1ük ölçüye dönüşerek sona erer.) 

Filarmoni Orkestrası Müdürlügü'nü 
üstlenen Hanmemmedof, halen devlet 
konservatuvarı halk çalgıları bölümü 
başkanı olarak görev yapmaktadır. 
Her türde beste yapan 
Hanmemmedof, operetler, tar 
konçertosu ( 1 952), arp konçertosu, 
halk çalgıları için sinfonietta, yaylı 
çalgılar dörtlüsü, viyolonsel-piyano 
sonatı yanında halk çalgıları orkestrası 
için pek çok eser ve şarkılar da 
bestel edi. 
Hanmemmedofun 1 987'de 
besteledigi Kemança Konçertosu, i lk 
kez 1 988'de Adalet Vezirof tarafından 
seslendirildi ve Azerbaycan konser 
repertuvarındaki yerini aldı. Farsça 
yay anlamına gelen keman 
sözcügünden türeyen "kemança", 
bazen hindistancevizi kabugu üzerine 
yılan derisi, ya da bal ık derisi 
gerilerek yapılan, yuvarlak gövdeli, 
uzun saplı, önceleri bir-iki telli olan, 
viyolonsel gibi metal bir ayakçıkla 
yere dayanmış bir halde ve dik 

tutularak yayla çalınan bir çalgıdır. 1 1 .  
ve 1 2. yüzyıl larda Anadolu'dan 
Bizans'a kadar yayılarak, 1 5. yüzyı lda 
da at kıl ı yerine bagırsak teller 
kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri Si 
ve Mi tellerinin oldugu orijinal 
halinden, 1 7. yüzyılda üç-dört telli bir 
çalgıya dönüştü ve son olarak keman 
gibi dört telli düzenle çalınmaya 
başlandı. 1 6. yüzyılda Aga Mirek, Mir 
Said Al i  gibi dogulu sanatçıların 
minyatürlerinde görülen kemança, 
Azerbaycan halk çalgıları 
orkestralarında diger çalgılar 
arasındaki yerini almıştır. Günümüzde 
ise bir konser çalgısı olarak kullanılan 
kemançanın telleri Sol-Re-La-Mi 
olarak sıralanır. 
Hanmemmedofun Kemança 
Konçertosu da klasik konçerto 
kalıbında, hızlı-agır-hızlı şemasına göre 
bestelenmiştir. 1 .  Bölüm canlı 
(Vivace) tempoda, 4/4'1ük ölçüde ve 
La majör tonda başlar. On bir 
mezürlük orkestra girişinden sonra 
solo çalgı girer. 2. Bölüm agır (Largo) 
tempoda ve Re majör tonda başlar; 
sonra biraz hızlanan (Moderato) 
bölüm 6/8'1ik ölçüde, agırca 
(Andante) bölmede hüzünlü bir 
ezgiye dönüşür. Son bölüm ise çok 
hızlı (Presto) tempoda virtüoz bir 
gösteridir. (Süre 2 1  ') 

Beethoven: Senfon i No. 7 

Beethoven'in 1 8 1  1 yıl ında Tepl itz 
kaplıcalarında yakın dostlarıyla 
geçirdigi mutlu günler ve sonraki 
aylar, bestecinin 7. ve 8. Senfonileri i le 
Arşidük Üçlüsü'nün yaratı lmasına tanık 
oldu. Beethoven, taslakları daha 



1 809'da hazırlanan ve Kont Friess'e 
ithaf ettigi 7. Senfoni'yi en sevdigi 
eseri olarak tanımlar. Senfoniyi i lk kez 
Beethoven'in 8 Aralık 1 8 1 2'de 
Viyana'da yönettigini ancak sagırlıgı 
yüzünden acıklı durumlara düştügünü 
kemancı Spohr anılarında anlatır. 
Napolyon'a karşı savaşmış gazilerin 
yararına düzenlenen konserde, 
Beethoven'in bu nedenle besteledigi 
Wellington'un Zaferi ve birçok marş da 
seslendirildi. Bu karışık konser 
düzeninde bile -eleştirmenlere 
karşın- begenilen 7. Senfonı"yi 
Wagner, "Dansın tanrısal laştırılması"; 
Berlioz, "Çagdaş müzigin harikası" 
olarak tanımlamış, dansın şi irleştigi bu 
esere daha sonra da ünlü bale ustaları 
ilgi göstermişlerdi. 
1 .  Bölüm agır ve engin (Poco 
sostenuto) şekilde başlar; uzun girişi, 
dostça havasıyla bagımsız bir eser 
gibidir. Önce enerjik ve ciddi, sonra 
yumuşak ve hülyalı iki temayı da obua 
sunar. Bu barışçı atmosferden sonra 
ritmik yükselişlerle canlı (vivace) 
bölmeye geçi l ir. Burada asıl temayı 
flüt belirler; tüm bölüme egemen olan 
bu tema önce yayl ılar, sonra da tüm 
orkestra tarafından çalınır. Çok canlı 
orkestra efektleri, ilginç tonalite 
degişimleri (modülasyonlar), çok 
güçlü (fortissimo) - çok hafif 
(pianissimo) arasında sert geçişlerle 
dinamik bir geri l im yaratıl ır. Dramatik 
bir susuşun ardından viyola, 
viyolonsel ve kontrbasların on bir kez 
ısrarla tekrarladıkları kromatik motif 
giderek yükselerek -bir kreşendo ile
fanfarların zafer çagrısına ulaşır. 
Minör tonda başlayan geri l iml i  2. 
Bölüm, pek hızlı olmayan (AI Iegretto) 
tempoda, hüzünlü ve melankolik bir 
matem havasındadır. Agır ritimli basit 
ana tema önce bas yaylılarda -viyola 
ve viyolonsellerde- çekingen şekilde 
duyurulur. Kemanların buna 
katı lmasıyla bu kez duygulu ve özlem 
dolu bir ezgi belirir. Buna klarnet 
majör tonda dostça cevap verir. 
Ancak basların eşligindeki ciddi giriş 
teması yeniden huzursuz şekilde 
belirir. Serbest çeşitlemelerle ve içten 
bir anlatımla gelişen hüzünlü hava, 
bölümü sona erdirir. 
3. Bölüm, çok hızlı (Presto) ve ateşli 
bir Scherzo'dur. O çagın 
eleştirmenlerinin "çılgınca ve 
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düzensiz" buldukları tempoda gelişir. 
Ölçünün kurallarıyla alay eder gibi 
sıçrayan dik kafalı ritmiyle, keskin 
dinamizmi ve dizginlenmeyen 
neşesiyle baş döndüren Scherzo, 
üçlünün daha sakin (assai meno 
presto) havasıyla dinlenir, soluk alır. 
Bir Güney Avusturya ezgisi oldugu 
söylenen ve tahta üfleme çalgılada 
sunulan majör tondaki bu l irik motif, 
dans temasından sonra tekrar 
duyulur. Ancak tüm orkestranın güçlü 
akorlarıyla sona erer. 
4. Bölüm hızlı ve parlak (AIIegro con 
brio) tempoda, bitmeyen ritmik 
enerjisiyle fırtına gibi sürer. 
Alışı lmamış şekilde, ölçünün zayıf 
tarafının vurgulanmasıyla beliren 
kavrayıcı tema ve daha sonra yan 
temalar çı lgınca gelişir. Eser coşkun 
bir coda ile sona erer. (Süre 40') 
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SIMON MULLIGAN, piyano piano 
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KOÇBANK 

Katkıları için KOÇBANK A.Ş.ye tqeleleür ederiz. 
W e would /ike to thank KOÇBANK A.Ş. for ıpomoring thiı perfomıance. 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827) 
Sonat No.4, La Minör Op.23 Sonara No.4 in A minor, Op.23 

• Preıto • Andante scherzoso, piıl Allegretto • Allegra mo/to 

Franz Schubert ( 1 797 - 1828) 
Keman ve Piyano için Fantezi, Do Majör Op. l 59 {D 934) 
Fanrasie in C major, Op. l 59 for Violin and Piano (D 934) 

• Andante mo/to - Allegretto - Andantina - Allegra vivace 

Ara Intermission 

Eugene Ysaye ( 1 858- 1 93 1 )  
Sonat No.3, Re Minör Op.27 (Balad) onaca No.3 in D minor, Op.27 (Ballade) 

• Lento mo/to ıoıtenuto in modo di recitativo 
• Allegra in tempo giusto e con bravura 

Maurice Ravel ( 1875 - 1 93 7) 
Sonat, Sol Majör onara in G major 

• Allegretto • Blues, moderato • Perpetuum mobile, allegra 

George Gershwin ( 1 898-1 93 7) 
Üç Prelüd Three Preludes 
1. Allegra ben ritmato e deciso 

2. Andan te con moto e poco rubato 
3. Allegra ben ritmato e deciso 

JOSHUA BELL 

• Amerika'da dogan Joshua Beli, 
şi irsel müzisyenligiyle günümüz 
müzisyenleri arasında önemli bir yeri 
vardır. On dört yaşında Riccardo 
Muti yönetimindeki Philadelphia 
Orkestrası'yla verdigi konserle 
uluslararası alanda ilk kez dikkatleri 
üzerine çekti. Dört yaşında müzik 
egitimine başlayan Beli, ögretmeni ve 
danışmanı Josef Gingold'la on iki 
yaşında tanıştı ve kemanla daha ciddi 
bir şekilde ilgilenmeye başladı. Beli'in 
1 98 1 'den bu yana dünyanın en önemli 
orkestralarıyla verdigi konserlerini, 
Ashkenazy, Blomstedt, Chail ly, von 
Dohnanyi, Dorati, Dutoit, 
Eschenbach, Gardiner, Levine, 
Norrington, Ozawa, Salonen, Slatkin, 
Temirkanov, Welser-Möst ve Zinman 
gibi belli başlı orkestra şefleri yönetti. 
2000-200 1 sezonunda ABD ve 
Avrupa'da piyanist Simon Mull igan ile 
resitaller veren Beli, Concertgebouw 
Amsterdam, Camerata Academica 
Salzburg, Boston Senfoni, Londra 
Filarmoni, Philharmonia ve Oslo 
Filarmoni orkestralarıyla verdigi 
konserlerin yanı sıra, Viyana ve New 
York'ta da konserler verdi. Oda 
müzigine de büyük bir önem veren 
Joshua Beli, bu kapsamda Pamela 
Frank, Stephen Hough, Steven lsserlis, 
Edgar Meyer, Olli Mustonen ve Tabea 
Zimmermann'la çalışmalar yapıyor; 
Wigmore Hall'da (Londra) 
gerçekleştiren oda müzigi festivaline 
katılıyor. 
Günümüz bestecilerinin eserlerine 
büyük bir ilgi gösteren Beli, kendisi 
için bestelenen Nicholas Maw'ın 
Keman Konçertosu'nu ve Amerikalı 
besteci Aaron Jay Kernis'in keman ve 

1 9. 6 . 200 1 , Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum, 7.30 pm orkestra için Air isimli eserini i lk kez 
-----

U
-
nı
-
·ı.
-
d

-
St
_
a
_:
w

_:
l
_:
nfi
_:

o
_
rma

_
ti
-
on

_
S
_
trv
-

ice
...:.

, 
-
ls
-
ta
-
nb
_

u
_
l'
-
a 

....:
tk
:....
.ger
_

l
_
i
_
iı
-
bı
-
·rt
-
iE
-
i 
-
if
-
in

-
tq
_

e
_
k
-
ku
-
.. r
-
eder
-'-

iz
-

. ------1 seslendirdi. Beli' in, Brahms, 
W e would /ike to ıhank the United StaltJ Information Strvice, I uanbul for their ki nd collaboration. Beethoven, Haydn ve Mozart'ın 

keman konçertoları için besteledigi 
kadansları orkestra şefleri ve 
eleştirmenlerden büyük begeni 
topluyor. Beli, 200 1 yılında Sony 
Classical için yaptıgı iki çalışmada 
Roger Norrington'un yönetimindeki 



Camerata Academica Salzburg ile 
Beethoven ve Mendessohn'un keman 
konçertolarını kaydetti. Porgy ve 
Bess'ten esinlenerek yaptıgı Gershwin 
Fantasy büyük başarı topladı ve 
Grammy Ödülü'ne aday oldu. Beli, Batt 
Yakas1'nm Hikayesi'nden esinlenerek 
Leonard Bernstein'in gerçekleştirdigi 
bir başka projenin kayıtlarını David 
Zinman yönetimindeki Philharmonia 
Orkestrası'yla kaydedecek. 
Joshua Bel i ,  1 998'de katı ld ıgı Sony 
Classical için birçok kayıt yaptı. Esa
Pekka Salonen'in yönetimindeki Los 
Angeles Filarmoni'yle Sibeleus ve 
Goldmark keman konçertolarını 
kaydetti. Sir Roger Narrington 
yönetimindeki Londra Filarmoni 
Orkestrası'yla kaydettigi Nicholas 
Maw Keman Konçertosu Gramophone 
Ödülü'ne aday gösterildi ve Mercury 
Music Ödülü'nü aldı. Yakın arkadaşı 
basçı ve besteci Edgar Meyer'in yanı 
sıra, Sam Bush ve Mike Marshal l'la 
beraber kaydettigi Short Trip Home, 
klasik müzik ve bluegrass türlerinin 
başarı l ı  bir sentezini ortaya koydu. Bu 
proje 1 999 yılında Grammy Ödülü'ne 
aday gösterildi ve grup 42. Grammy 
Ödülleri töreninde canl ı  bir 
performans sundu. The Red Violin 
fi lminde keman seslerinin kaydıyla 
ilgi l i  sanat danışmanı olarak yer aldı 
ve bu kez "En Iyi Enstrümantal Klasik 
Film Müzigi Bestesi" dalında Grammy 
Ödülü'ne aday gösteri ldi .  Bu albüm 
aynı zamanda "En Iyi Özgün Beste" 
dalında da ödül kazandı. Sanatçının 
Barber ve Walton keman 
konçertolarından yaptıgı kayıt 
Grammy Ödülü'ne aday gösteri ldi ve 
1 998'de Gramophone Dergisi'nin "En 
Iyi Kayıt Ödülü"nü kazandı. CNN, 
CBS, NBC News, CNBC ve PBS'de 
birçok programa katılan Beli, klasik 
müzik sanatçıları arasında müzik 
videosu hazırlanmış i lk 
müzisyenlerden biridir. Indiana 
Üniversitesi'nden sanatçı d iplaması 
alan Beli, aynı zamanda, Londra'daki 
Kraliyet Müzik Akademisi'nde konuk 
egitmendir. Beli 1 73 2  yapımı, "Tom 
Taylor" olarak da bi l inen bir 
Stradivarius keman çalmaktadır. 

• The poetic musicality of Joshua Bell 
has earned the American-bom violinist a 
prominenr posirion among the leading 
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musicians of the world. He came ro 
international atcenrion at the age of 1 4  
when h e  made his orchestral debur with 
Riccardo Muri and the Philadelphia 
ürchestra. Beli, received his fırst violin 
at age four and he became seriously 
commitred to the instrumenr by age 
rwelve when he had the privilege to 
meer Josef Gingold, who became his 
teaeber and menror. Since 1 98 1 ,  he has 
performed wirh the world's leading 
symphony orchesrras and worked wirh 
such conductors as Ashkenazy, 
Blomstedr, Chailly, von Dohnanyi, 
Dorari ,  Duroit, Eschenbach, Gardiner, 
Levine, Norrington, üzawa, Salonen, 
Slatkin, Temirkanov, Welser-Möst and 
Zinman. His 2000-2001 schedule 
includes major recital tours in che USA 
and Europe with the pianist Simon 
Mulligan. He also gives performances 
with the Concerrgebouw Amsrerdam, 
with the Camerata Academica in 
Salzburg, Vienna and New York, and 
also wirh the Boston Symphony, London 
Philharmonic, Philharmonia, and üslo 
Philharmonic orchesrras. Chamber 
music is a very im portant part of Joshua 
Bell's musical life, and he has forged 
close relarionships wirh arrisrs such as 
Pamela Frank, Stephen Hough, Steven 
Isserlis, Edgar Meyer, ülli Mustonen 
and Tabea Zimmermann. Joshua Bell 
hosrs an annual chamber music festival 
at the Wigmore Hall in London. 
Inceresred in the works of living 
composers, Joshua Bell has performed 
and recorded the world premieres of rwo 
works written for him: Nicholas Maw's 
Vio/in Concerto, and Air for violin and for 
orchestra by American composer Aaron 
]ay Kernis. Joshua Bell composes his 
own cadenzas for most of the major 
violin concerros; his cadenzas for the 
Brahms, Beerhoven, Haydn and Mozart 
violin concertos have received praise 
from conductors and critics. Joshua Bell 
will make rwo imporranr recordings 
wirh Sony Classical scheduled for release 
in 200 1 .  He will record che Beerhoven 
and Mendelssohn Violin concertos with 
the Camerata Academica Salzburg with 
Sir Roger Norrington conducting. And 
following on che success of the Gershwin 

Fantasy inspired by Porgy and Bess and 
nominated for a Grammy for Besr 
Classical Crossover, Joshua Beli will 
em bar k on a Leonard Bernsrein project; 

che work will be based on West Side 

Story and recorded w ith che 
Philharmonia Ürehescra and David 
Zinman. 
Joshua Beli has recorded a di verse 
collecrion of albums for Sony Classical 
since joining che label in 1 998. A disc 
of che Sibelius and Golcimark vi ol in 
concertos was recorded wirh Esa-Pekka 
Salonen conducting the Los Angeles 
Philharmonic. His eecording of che 
Nicholas Maw Violin Concerto wirh Sir 
Roger Norrington conducting che 
London Philharmonic ürehescra has 
been nominared for a Gramophone 
Award and won a Mercury Music 
Award . Beli, with longtime friend, 
bassise and composer Edgar Meyer, 
organized a guarret wirh legendary 
bluegrass musicians Sam Bush and 
Mike Marshall which resulred in the 
al bum Short Trip Home, a unique fusion 
of classical and bluegrass musical sryles. 
The project received a 1999 Grammy 
nomination for Best Classical Crossover 
and culminared wirh rheir appearance 
on rhe 42nd Annual Grammy Awards 
programme. His involvement wirh the 
film The Red Vio/in as arristic advisor, 
body double and the performing areise 
responsible for all violin sound, 
culminared in che original soundrrack 
of The Red Vio/in al bum which received 
a Gram my nomination for Best 
Instrumenral Composirion Written for 
a Motion Picrure. The album also 
caprured che Academy Award for Best 
üriginal Score. Joshua Bell's release of 
che Barber and Walton violin concertos 
received a Gram my nominarion and 
Gramophone Magazine's Award for 
Best Concerto Recording in 1 998. 
Joshua Beli has appeared frequendy on 
CNN, CBS, NBC News, CNBC and 
PBS and he was one of che fırsr class i cal 
musicians ro be the focus of a music 
video. Joshua Beli holds an Areise 
Diptorna from Indiana Universiry, and 
is a Visiting Professor at che Royal 
Academy of Music in London. Mr. Beli 
plays a Srradivari violin dated 1 732,  
known as che "Tom Taylor. " 

SIMON MULLIGAN 

• Simon Mull igan Londra'da dogdu. 
On dokuz yaşında Kraliyet Filarmoni 
Orkestrası'yla Barbican Hall'da i lk 



konserini verdi ve bundan bir ay 
sonra Yehudi Menuhin'in 
yönetiminde i lk CD'sini kaydetti. Bu 
çalışmayla aralarında güçlenen 
arkadaşlık ve dayanışma, Menuhin'in 
ölmeden önce 1 999 Mart ayında 
Düsseldorfda verdigi son konserine 
kadar sürdü. Uluslararası alanda, 
solist ve oda müzigi sanatçısı olarak 
kayıt ve konser çalışmalarını sürdüren 
Mul ligan, bugüne kadar Martinu'nun 
Üçlü Konçerto'su (Menuhin'in 
yönetiminde); Mussorgski'nin Bir 
Resim Sergisinden Tablolar'ı; kendi 
eseri olan Piyano ve Orkestra için Suit'i 
ve Chepin'in Noktürnler'ini kaydetti. 
Alexis Weissenberg' in Sanat en Etat 
de jazz'ını ve kendisinin Bernstein 
bestelerinden yaptıgı 
transkripsiyonlarını içeren kayıt 
yakında yayınlanacak. Lynn Harrell' in 
beş yıl boyunca eşlikçisi olan ve 
şimdi lerde Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Asya'da Michael Collins ve Joshua 
Beli ile turnelere çıkan Mull igan; Paul 
Meyer, Frans Helmerson, Stephen 
lsserlis, William Preucil, Arianne 
Zukerman ve King's Singers ile de 
çalışmalar yaptı. 2000 yılı Haziran 
ayında Halle Orkestrası'yla 
Manchester Bridgewater Hall'daki i lk 
konserine çıktı. Ayrıca Londra, Hong 
Kong, New York, Philadelphia, New 
Jersey, Vancouver ve Aneona'da solo 
resicaller verdi; Joshua Beli ile Aspen, 
Menorca, Majorca'da ikil i konserler 
verdi ve Aspen, Vail, Gstaad ve 
Mecklenburg festival lerinde yer aldı. 
Simon Mull igan fi lm ve televizyon 
çalışmalarının yanı sıra, kendi kurdugu 
caz dörtlüsü için de besteler 
yapmaktadır. Son olarak fi lm müzigi 
bestecisi Michael Kamen ile birlikte 
Leonard Slatkin yönetimindeki BBC 
Senfoni Orkestrası'yla bir kayıt yapan 
Mull igan, aynı zamanda Oscar ödüllü 
belgesel yapımcısı Deborah 
Oppenheimer'in lnto the Arms of 
Strangers isimli yapımın müziklerinde 
de yer aldı. Aaron Copland'ın Eski 
Amerikan Şarkılan ve Kurt Weill ' in Üç 
Kuruşluk Opera'sından alınan eserleri 
tekrar düzenlemek üzere Gstaad 
Festivali'nden teklif alan Mull igan, 
ayrıca Bariton Benno Schollum ve 
Uluslararası Londra Beşiisi ile Avrupa 
çapında çıkı lacak bir turnede yer 
alacak. Sanatçının 1 986 yılında 
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kurdugu caz dörtlüsü, Soho, Paris, 
Almanya ve Barbados'daki 
festivallerde çaldı. Mul l igan 
önümüzdeki dönemde ABD ve 
Avrupa'da Joshua Beli ve Michael 
Collins'le konserler ve Büyük 
Britanya, Ispanya, lsviçre ve Hong 
Kong'da solo resicaller verecek. St. 
Paul Okulu'nda burslu olarak egitim 
gören Mul l igan, ayrıca Kraliyet Müzik 
Akademisi'nde Alexander Kelly ve 
Paris'te Jazques Rouvier ile çalıştı. 
Alfred Brendel i le Beethoven 
çalışmak üzere davet alan Mull igan, 
ltalya'daki Como gölü yakınlarındaki 
Piyanoforte Vakfı kurslarına devam 
etti. Mul l igan'ın buradaki egitmenleri 
Charles Rosen, Alexis Weissenberg 
ve Murray Perahia'ydı. 

• Simon Mull igan was born in 
London. Aged 1 9, he celebrated his 
debut at London's Barbican Hall with 
the Royal Philharmonic Orchestra; a 
month later he recorded his first 
compact disc under the directian of 
Yehudi Menuhin. This !ed ro a seven
year collaboration and friendship, 
culminating in what was to be Lord 
Menuhin's fina! concert i n  Dusseldorf, 
March 1 999. Mull igan performs and 
records internationally as a soloist and 
chamber musician. His compact disc 
recordings include Marrinu's Trip/e 

Concerto (conducred by Menuhin), 
Mussorgsky's Pictures At An Exhibition, 

his own Suite for Piano and Orchestra, 

and Chopin's Nocturnes; a premiere 
eecordi ng of Alexis Weissenberg's 
Sonate en Etat de jazz, and Simon's own 
transcriptions of Bernstein works w i ll 
soon be released. For five years, he was 
recital partner ro Lynn Harrell; he now 

rours throughout Norrh America, 
Europe and Asia with Michael Collins 
and Joshua Beli. He has also worked 
with Paul Meyer, Frans Helmerson, 
Stephen Isserlis, William Preucil, 
Arianna Zukerman and che King' s 
Singers. June 2000 marked his debut 
with the Halle ürehescra at 
Manchesrer's Bridgewater Hall and he 
has given solo recicals in London, Hong 
Kong, New York, Philadelphia, New 
Jersey, Vancouver and Ancona, duo 
recitals w ith Joshua Beli in Aspen, 
Menorca, Majorca, and chamber music 
at the Aspen, V ai!, Gsraad and 
Mecklenburg festivals. 
Mulligan's other musical interesrs 
include compasing for film and 
relevision and for his jazz guarret . 
Recent projeers with the film composer, 
Michael Kamen include a recencly
released disc for Decca with the BBC 
Symphony Orchestra, conducted by 
Leonard Slatkin; he also features on the 
soundrrack ro the film lnto the Arms of 

Strangers, produced by the Oscar
winning documentary maker, Deborah 
Oppenheimer. He was recencly 
commissioned by the Gsraad Festival to 
arrange Aaron Copland's Old A merican 

Songs and Kurt Weill's songs from the 
Threepenny Opera for performances 
throughout Europe wirh che London 
International Quintet and the barirone, 
Benno Schollum. His jazz guarret 
(formed 1 986) has performed at festivals 
in Soho, Paris, Germany and Barbados. 
Furure engagements include recitals 
throughout the USA and Europe with 
Joshua Beli and Michael Collins and solo 
recirals in the UK, Spain, Switzerland 
and Hong Kong. A Music Scholar of St 
Paul' s School, Simon studied under 
Alexander Kelly at the Royal Academy 
of Music and with Jacgues Rouvier in 
Paris. He was invited ro study 
Beerhoven with Alfred Brendel and 
arrended the Fondazione per il Pianoforte 

at Lake Como, Italy, where his mentors 
included Charles Rosen, Alexis 
Weissenberg and Murray Perahia. 

Beethoven: Sonat No.4 

Beethoven'in 1 80 l 'de Viyana'da 
besteledigi ve zengin banker Kont 
Moritz von Fries'e ithaf ettigi Op.23 
La Minör Sanat, bestecinin dördüncü 



keman sonatıdır. Aynı yılda yazı lan ve 
aynı kişiye ithaf edilen No.5 Ilkbahar 
Sonati'na karşın, patetik ve karanlık 
karakterde olan eser, ondan 
öncekiler gibi yine üç bölümlü olarak 
yazılmıştır. Ancak 5. Keman 
Sonatı'ndan itibaren Beethoven, 
sonatiarını dört bölümlü olarak 
düzenleyecektir. 
La Minör Sonat'ın 6/8'1 ik ölçüde ve 
çok hızlı (Presto) tempodaki 1 .  
Bölüm'ü bir fırtına gibi birbirini 
kovalayan sekizlik notalarla girer. Bu 
tempo bölümün temel ritmini 
oluşturur. Önce piyanonun 
duyurduğu ana tema bu temel ritim 
üzerinde yükselir. Ikinci tema önce 
Re majör tonda belirir, sonra Mi 
minöre dönüşerek heyecanlı bir 
motifi sergiler ve fortissimo bir 
dorukta kaybolur. Gelişim tutkulu 
başlar. Şarkı söyler gibi kemanda 
beliren motif de karakteri 
değiştirmez. Birçok yan temaların 
geliştiği bölüm, iki duraklamayla 
hazırlanan kadansla sona erer. 
La majör tonda, 2/4'1ük ölçüde ve 
ağırca (Andante) tempoda başlayan 
2. Bölüm'deki Scherzo "piu 
Allegretto" (şakacı, daha canlı) 
başlığıyla önceden belirlenmiş, 
dinlenmeye yer bırakılmamıştır. Bu 
Andante-Scherzo karışımında 
kemanın şarkısı parlar, barışçı bir 
havaya bürünür; piyanonun baslarında 
duyulan ve kemanla konuşan neşeli 
bir epizod bel irirse de, bu iki tema 
yine -ilk bölümün karamsarlığın ın 
etkisinde- bir anlaşmazl ığa sürüklenir. 
3. Bölüm, 4/4' 1ük ölçüde ve çok neşeli 
(AIIegro molto) tempoda geniş tutulan 
bir rondo biçiminde gelişir. Ancak 
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karamsar La minör tonda bir temayla 
ilk bölümü anımsatır. Ayrıca ikinci 
bölümden kaynaklanan yan temalar da 
bu havayı değiştirmez. Güçlü 
oktavlarla canlanan bölüm kısa karanlık 
bir coda ile sona ulaşır. (Süre 1 8') 

Schubert: Fantezi 

Babasının okulunda ona yardımcı 
olarak çalıştığı sırada, 1 8 1 6- 1 7  
yıllarında keman ve piyano için 
sonatlar (Re Majör, La Minör, Sol Minör 
- Diabelli edisyonunda Sonatina) yazan 
Schubert, daha sonra yaşamının son 
iki yılında yine keman ve piyano için 
eserler bestelemişti. Bunların en ilginç 
olanı da, Beethoven'in ölümünden 
sonra, 1 827 Aralık ayında genç Çek 
keman virtüozu Josef Si av ik ( 1 806-33) 
için yazdığı Do Majör Fantezi' dir. 
Hem teknik, hem de müzikal 
yönlerden Schubert'in keman ve 
piyano için en başarı l ı  ve zevkli 
eserlerinden biri olan Fantezi'yi yirmi 
iki yaşındaki Slavik 20 Ocak 1 828'de, 
Viyana'daki ilk konserinde seslendirdi; 
ancak sonuç olumsuz oldu. 1 82S'ten 
beri Viyana Saray Orkestrası'nda, 
öğrenci sıfatıyla ücret almadan çalan 
Slavik, Landhaussaal'daki bu i lk 
resital inin sonunda Schubert'in 
eserine yer verdi; ancak Fantezi'n in, 
alışılmış klasik örneklerinden daha 
uzun tutulması, bölüm aralarının 
olmaması nedeniyle eleştirmenlerin 
çoğu bitmesini beklemeden salonu 
terketmişti. Ancak Slavik yılmadı, iki 
hafta sonra Fantezi'yi tekrar 
programına aldı, fakat eleştirmenler 
bu kez eseri "verkomponiert" (aşırı 
bestelenmiş, uzatı lmış) ve 
"vergaloppiert" (aşırı galop şekle 
sokulmuş, hızlandırılmış) olarak 
tanımladı. Her şeye karşın Fantezi 
yavaş yavaş tanındı, sevi ldi; bunda 
1 826'da ilk kez Spaun'ların evinde 
başlayan Schubertiade'lerin (Schubert 
Akşamları) da önemli rolü oldu. 
Schubert böylece artık para 
kazanabil iyordu, ama bunun keyfini 
süremedi. Fantezi, Diabelli tarafından 
ancak 1 8SO'de yayınlanabilecekti . . .  
1 822'deki Wandererfantasie (Op. l S -
D 760) gibi birbirine bağlı dört 
bölmeden oluşan Fantezi, oldukça 
ağırca (Andante molto) tempoda, Do 
majör tonda, 6/8'1 ik ölçüde, piyanonun 

tremoloları üzerinde kemanda 
yükselen geniş tutulmuş bir melodiyle 
başlar. Asıl bölüm ise neşelice 
(AIIegretto) tempoda, La minör 
tonda, 2/4'1ük ölçüde, ilk Keman-PiyanQ 
Ikilisi gibi Macar tarzında 
(AII'ongarese) işlenir. Hemen girişte 
vurgulanan ana tema sürekli 
benzetimlerle (imitation) her iki çalgı 
tarafından duyurulur. Yine bir atak 
(attaca) ile geçilen varyasyonlu bölme, 
ağırca (Andantino) tempoda, La 
bemol majör tonda, 3/4'1ük ölçüde 
başlarken, ana tema sergilenir. Tema, 
Schubert'in 1 82 1  sonu ile 1 822 
sonbaharı arasında Friedrich 
Rückert' in ( 1 788- 1 866) şiiri üzerine 
3/4'1ük ölçüde, Si bemol majör tonda 
bestelediği "O du Entrissne mir und 
meinem Kusse" (Benden ve 
öpüşlerinden kaçma) sözleriyle 
başlayan Sei mir gegrüsst (Seni 
selam/arım) adl ı  liedinden (Op.20 No. i 
- D 74 1 )  alınmıştır. Fontezi'nin kalbi 
olan bu bölmede bu duygulu tema 
zarif bir fantezi zenginliğiyle sekiz 
varyasyonla işienirken liedin büyülü 
havası, zaman zaman parlak bir 
virtüozluğa da dönüşür. Tema, etkil i  
b ir  coda'da son kez anıldıktan sonra 
bir kadansa ulaşır. Eserin başındaki 
motifle ara vermeden geçilen kısa 
tutulmuş fina!, neşeli ve canlı (AIIegro 
vivace) tempoda, Do majör tonda ve 
4/4'1ük ölçüdedir. Kısmen 
Andantino'daki temanın bir başka 
varyantını temel alan fina!, teknik 
zorluklarla süslüdür. Bitişten 
-stretta'dan önce- piyanonun lied 
temasına ekiediği varyasyonlar i lgiyle 
izlenir. Eser çok hızlı (Presto) bir coda 
ile, her iki müzikçiye virtüoz görevler 
yükleyerek sona erer. (Süre 23') 

Ysaye: Sonat No.3 

Lüttich'te doğan ve on bir yaşında ilk 
konserini veren Belçikalı kemancı 
Eugene Ysaye, Paganini'den sonra en 
büyük keman virtüozu sayılan 
Vieuxtemps'ın öğrencisi oldu. 
Vieuxtemps 1 873'de felç geçirince 
Wieniawski'den ders almaya 
devam etti. 1 886'da Brüksel 
Konservatuvarı'nda profesör oldu; 
bu arada tüm önemli müzik 
merkezlerinde konser vermeyi de 
sürdürdü. 



Taklit edilemeyen olaganüstü bir 
vibrato'ya sahip olan, parlak tınısıyla, 
özel likle Bach ve kendisine ithaf 
edilen Franck' ın sonatının yorumunda 
büyük başarı gösteren Ysaye, biri 
tamamlanmamış iki opera ve bir 
senfoniden başka keman için sekiz 
konçerto ve altı sonat yazdı. Op.27 
olarak numaralanan ve Ysaye'nin 
keman tekniginin gelişmesini 
göstermesi yönünden çok ilginç olan 
bu sonatların her biri sırasıyla bir 
kemancıya, Joseph Szigeti, Jacques 
Thibaud, Georges Enescu, Fritz 
Kreisler, Mathieu Crickboom ve M.  
Quiroga'ya ithaf edilmiştir. 
Ysaye, Bach'ın solo sonatlarının 
yorumunu Szigeti'den dinledikten 
sonra kendi sonatiarını yazmaya karar 
verdi. Bunlardan Georges Enescu'ya 
ithaf edilen Re minör tondaki 
üçüncüsü "Ballade" başligını da taşır ve 
sonatların en kısa olanıdır. Klasik 
yapıda ve tek bölüm halinde 
yorumlanan sonat agır tempoda 
hüzünlü ve mistik bir resitatif (Lento 
molto sostenuto in modo di 
recitativo) ile başlar. Marş biçimindeki 
ana tema akorlar ve arpejlerle işlenir. 
Gittikçe hızlanan ve canlı kadanslarla 
Barok stile uygun şekilde gelişen eser 
parlak biçimde sona erer (AIIegro in 
tempo giusto e con bravura). (Süre 6') 

Ravel: Sonat 

Kendisini Fransızdan çok lspanyoi
Bask kabul eden Maurice Ravel'in 
eserlerinde büyüleyici bir zarifl ik, 
duygulu bir davranış, aydın bir anlayış 
hemen fark edil ir. Ravel, bu 
özelliklerini yansıtan Keman-Piyano 
Sonati'nı 1 923'te bestelemeye başladı, 
1 927 i lkbaharında Montfor 
I'Amaury'de tamamladı. Aslında Ravel 
1 897'de, -C. Franck'ın formu 
etkisinde, ama sogukkanlı armonileri 
içeren- tek bölümlü bir keman
piyano sonatı yazmış, uzun yıllar 
unutulan bu eser ancak 23 Şubat 
1 975'te New York'ta Gerald Tarack 
ve Leon Pommers tarafından i lk kez 
seslendirilmişti. 
Ravel, eserini ithaf ettigi kadın kemancı 
Helene Jourdan-Monhange ile beraber 
parmak (doigte) ve yay işaretlerini 
gözden geçirmişti. Ancak sonat, 30 
Mayıs 1 927'de Paris'te Georges Enescu 
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ve Ravel tarafından gerçekleştirilen ilk 
yorumundan sonra çeşitli eleştirilere 
neden oldu; Ravel'in sırf zorluk olsun 
diye teknik güçlükleri ön plana alarak 
yorumcuyu yıldırmayı amaçladıgı öne 
sürüldü. Onun otomatlara, mekanik 
aygıtiara olan büyük merakını müzige 
uyguladıgı savını da özellikle Stravinsky 
destekliyor ve besteciyi "!sviçre 
Saatçisi" diye adlandırıyordu. Ravel'in 
arkadaşları bile sonatı "boş bir 
entelektüel oyun", "insancıl olmayan 
fiziksel bir deneme" olarak tanımladı. 
Bu arada Debussy'nin de arkadaşı olan 
koro yöneticisi Emile Vuillermoz, onun 
kendini göstermek için çok cesur bir 
anlatımı göze aldıgını, rahatsız edici 
uyumsuzlukları (dissonance'ları) kalın 
çizgilerle ve kolaylıkla işleyerek genç 
öncü bir besteciden çok daha iyi 
degerlendirdigini belirtiyordu. 
1 920'de bestelenen Keman-Viyolansel 
Sonatı'nın yogun çoksesl i l iği ve 
olagandışı güçlü etkisine karşı bu 
kadar eleştiriye uğrayan bu Keman
Piyano Sonatı çok sadedir. Ravel'in 
sevgil i çalgı sı piyano çok hafif ve cam 
gibi ince, çok yerde iki-üç sesli 
kullanı lmıştır. 
1 .  Bölüm neşelice (AIIegretto) 
tempoda, esnek, kendine has bir 
havadadır. Degişen 6/8 ve 9/8' 1ik 
ritimde piyano pastoral temayı Sol 
majör tonda sunar. Keman bunu 
tekrarlayarak girer ve zarif 
hareketlerle geliştirir. Piyanonun yol 
gösterişine keman, geç de olsa uyar 
ve piyanoyla dört ayrı temayı, 
birbiriyle uyumunu sağlayarak işler. 
Bölüm, kemana sonoritesinin 
güzelliğini gösterme fırsatı veren, 
şarkı söyler gibi (cantabile) 
cümlelerle, L'Enfant et /es 
Sorti/eges'deki (Çocuk ve Büyü/er) sade 
ve harikulade diyalogu anımsatır 
biçimde hafifçe sona ererken, piyano 
ezgiyi yine üç sesli bir fugato şeklinde 
çekingence duyurur. 
Blues başligını taşıyan 2. Bölüm'ün 
başında piyano ve keman ritmi 
beraberce belirler. Bölümün belirli bir 
tonalitesi yoktur, bitonal'dir. Nostaljik 
(nostalgico) anlatımda, aynı anda 
duyurulan La bemol majör ve Sol 
majör tınılarda, piyanonun devam eden 
eşliğinde keman Blues'un hüzünlü 
ezgisini orta hızdaki (Moderato) 
tempoda sunar ve işler. Orta 

bölmede, Ravel'in dört yıl sonra 
besteledigi So/ Majör Piyano 
Konçertosu'na benzer anlar yaşanır. 
Gershwin'in 1 925'de ilk kez 
yorumlanan piyano konçertosunu 
anımsatan caz perspektifi, müzikal fikri 
oluşturur ve bölümü etkiler. Bölüm, 
blues motifinin pianissimo 
duyulmasıyla sakince sona erer. Ravel 
1 928'deki Amerika ziyaretinde bu 
konuda şunları söylemiştir: 
"Müziginizin bu popüler formunu alıp 
kullandım; ancak buna karşın yazdıgım 
müzik Fransız karakterindedir, Ravel'in 
müzigidir. Bu halk formları aslında 
yalnızca inşaat malzemesidir; ve bir 
sanat eseri olgunlaşırken hiçbir ayrıntı 
tesadüfe bırakılmaz. Ayrıca bu 
malzemenin işlenişinde kesin ve 
zahmetli bir stilize ediş çok önemlidir." 
3 .  Bölüm gittikçe hızlanan bir Allegro 
ile başlar. Durmak tükenmek 
bilmeyen bir perpetuum mobile 
(sürekli devinim) Presto'ya dönüşerek 
kemanı rahat bırakmaz. Aynı 
degerdeki notalar çabuk biçimde 
sıralanır: Weber, Mendelssohn ve 
özell ikle Paganini'nin kullandığı bu 
hızlı enstrümantal parça besteleme 
sti l in i  Ravel de Paganini virtüozitesi 
biçiminde benimsemiştir. Ancak 
burada her iki çalgı sanki birbirini 
tanımıyormuş gibi, ayrı ayrı ustal ıkla 
yol alarak kendine özgü bir dinamizm 
yaratırken, 1 .  Bölüm ile Blues'dan 
alınan temalarla bütünlüğünü de 
korur. (Süre 1 8') 

Gershwin: Üç Prelüd 

Daha önce müzikalleri ve hafif 
şarkılarıyla tanınan, 1 924'te Rhapsody 
in B/ue'nun bir anda ün kazanmasıyla, 



Avrupalı eleştirmenlerin "cazı 
senfonik biçimde yorumlayan besteci" 
olarak tanımladıkları George 
Gershwin, 4 Aral ık  1 926'da New 
York'ta Roosevelt Oteli'ndeki bir 
konserde, solo piyano için Beş 
Prelüd'ünü i lk kez duyurmuştu. 
Beraber turneye çıktığı opera 
sanatçısı Perulu kontralto Marguarite 
d'Aivarez'in Gershwin'in şarkılarını da 
söylediği bu konserde seslendirilen 
bu Beş Prelüd'ten yalnızca üçü daha 
sonra yayınlandı; dördüncüsü el 
yazması olarak kaldı ve bir daha hiç 
yorumlanmadı; beşincisi ise Short 
Story adıyla keman-piyanoya 
uygulandı. l ik üç prelüdün birçok kez 
orkestrasyonu yapıldı, hatta - l l 
Kasım 1 987'de ölen- Jasha Heifetz 
tarafından keman için de düzenlendi. 
Çabuk-ağır-çabuk tempoda 
yorumlanan Üç Prelüd, bu bakımdan 
da etkili bir bütünlük oluşturur: 
Neşeli ve çabuk (AIIegro) tempoda ve 
kısa süreli / .  ve 3. Pre/üd' lerin çok 
ritmik ve kararlı (ben ritmato e 
deciso) çalınmasını öngören 
Gershwin, 2. Prelüd'ün rahat, orta 
hızdan biraz canlı (Andante con 
moto) tempoda ve çok keyifli, ama 
aniatımlı (poco rubato) bir yorumunu 
arzu etmiştir. 
Si bemol majör tondaki /. Prelüd, 
tango ve çarliston (charliston) 
unsurlarını yansıtan sevimli ve canlı 
havasıyla ilgi çeker . . .  Do diyez minör 
tondaki 2. Prelüd, bu dizinin en 
seçkini, adeta kalbi gibidir. Gershwin'in 
l irik  yönünü gösteren ve üç bölmeli 
bir blues biçimindeki etkil i  ve 
melankolik ezginin gelişiminde, eşl ik 
partisi -bi l inçli olarak- monoton 
tutulmuş, böylece ezgi özell ikle ön 
plana çıkarılmıştır. 2. Prelüd'ün piyano 
eşliğinde viyolonsel, saksofon ve 
trompet uyarlamaları da vardır . . .  Mi  
bemol majör tondaki 3.  Prelüd, 
özell ikle sivri ritmiyle, neşeli ve 
virtüoz yapısıyla tam bir fınal 
havasındadır. (Süre 6') 
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SANTA CECILIA ULUSAL AKADEMiSi  
ORKESTRA VE KOROSU 

THE ORCHESTRA AND THE CHORUS OF 
THE NATIONAL ACADEMY OF SANTA CECILIA 

Katkıları iri n ARI A 'ya tqekkür ederiz. 
W e would /ike to tharık AIUA for spomori•ig this performance. 

PAOLO OLMI, şef conductor 

PATRIZIA ROBERT!, soprano 

FILIPPO MARIA BRESSAN, koro şefi chorus master 

johannes Brahms ( 1 833-1897) 
Trajik Uvertür, Re Minör Op.8 1 Tragic Overture in D minor, Op. 8 1  

• A 1/egro ma non troppo • M o/to pir/ nıoderato • Tempo primo 

]ohannes Brahms 
Schicksalslied, Op.54 (Kaderin Şarkısı Song of Desriny) 

Ara Inrermission 

Gimeppe Verdi ( 1 8 1 3 - 1 90 1 )  
Quattro Pezzi Sacri (Dört Kutsal Parça Four Sacred Pieces) 

I. Ave Maria, 2. Stabat Mater, 3. La11di alla Vergine Maria, 4. Te Dertrtı 

2 1 .6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum, 7 . 30 

+k,� ..... IT'\IJ\'"11:11 tllTll\ 

Ira/yan Kültür Merkezi, / uanbu/'a değerli i;birliği İfİn tqekkiir ederiz. 

PAOLO OLMI  

• Roma'da Massimo Pradella ve 
Franco Ferrara'yla çalışan Paolo 
Olmi, şefli k  kariyerine 1 979'da 
başladı. 1 986'da Teatro Comunale 
Bologna'da ilk operasını yönettikten 
sonra birl ikte aralarında Roma Opera 
Tiyatrosu, Münih Bavyera Devlet 
Operası, Champs Elysees Tiyatrosu, 
Bareelona Operası, Londra Royal 
Festival Hall, T eatro Colon di Buenos 
Aires, Carlo Felice Tiyatrosu 
(Cenova), Lyon Operası, Kraliyet 
Danimarka Operası, Chicago Lirik 
Operası, Berlin Alman Operası'nın da 
bulunduğu Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika, Avustralya ve Asya'nın en 
önemli salonlarında birçok opera ve 
konser yönetti. Yönettiği eserler 
arasında Musa Mlslf'da; Pier Luigi 
Pizzi'yle birlikte Fransız Müzik 
Eleştirmenleri Yılın En Iyi Operası 
Ödülü'nü alan Giyom Tel; Sevil Berberi, 
Hlrs1z Saksağa n, Nabucco, T urandot, 
Manon Lescaut, Rossini'nin Korint 

�r.:;;,ı� Kuşatmasi ve Stabat Mater, Verdi'nin 
Requiem, Aida, T a/ihin Kudreti ve ll 
Trovatore; Mozart'ın Figaro'nun 
Düğünü, Tosca, Don Carlos, Ernani, 
Madame Butterfly, Donizetti'nin Don 
Pasqua/e'ı bulunmaktadır. Paolo Olmi, 
orkestra konserleri alanında da son 
derece aktif olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

W e would /ike to thank the / ralian Cu/tura/ Cerıtre, istanbul for their kiııd collaboration. 



• Paolo Olmi studied under Massimo 
Pradella and Franco Ferrara in Rame 
and began his conducting career in 
1 979. Since making his operatic debut 
in 1 986 at the Teatro Comunale 
Bologna, he has conducted in many of 
the major carreert halis and opera 
houses throughout the world including 
Teacra dell'Opera di  Roma, Bayeriseher 
Staatsoper in Munich, Theiltre de 
Champs Elysees, Bareelona Opera, the 
Royal Festival Hall (London), Teatro 
Calan di B uenos Aires, rhe Teatro 
Carlo Pelice di Genova, Opera di Lyon, 
the Royal Danish Opera, Chicago Lyric 
Opera, and the Deursche Oper Berlin. 
Among his successful productions have 
been Moses in Egypt and William Tel! 

(with stage direcror Pier Luigi Pizzi), 
which won the French music critics' 
prize for the Best Opera of rhe Year. 
Olmi has alsa conducted The Barber of 

Sevil/e, The Thieving Magpie, Nabucco, 

Turandot, Manon Lescaut, Rossini's Le 

Siege de Corinth and Stabat Mater, 

Verdi's Requiem, Mozart' s The Marriage 

of Figaro, Verdi's Tosca, Don Carlos, 

Ernani, Madame Butterfly, Don Pasquale, 

Aida, La Fo-rza del Destino and ll 

Trovatore. Paolo Olmi is alsa very active 
on the carreert platform. 

PATRIZIA ROBERT! 

• Soprano Patrizia Roberti Roma'da 
dogdu. Egitimini Santa Cecilia 
Konservatuvarı'nda tamamladı. Daha 
sonra çalışmalarını önemli şeflerle 
sürdürdü ve 1 986'da M. Caniglia 
Yarışması'nda Üçüncülük Ödülü'nü 
aldı. Kariyerine Battissini 
Yarışması'nda G. Verdi'nin ll Trovatore 
operasındaki Leonora rolüyle 
Birincil ik Ödülü'nü alarak başladı. 
Ressini'nin La Petite Messe 
So/enne//e�ndeki performansıyla 
uluslararası alanda ilgi çekti. Roberti 
ltalya'nın pek çok kentinde konserler 
vermeye devam etmektedir. 

• Born in  Rame, soprano Patrizia 
Robeni graduated from the 
Conservaroire of Sarrta Cecilia. She 
continued her studies with renowned 
conducrors and won the third prize at 
the M. Caniglia Competition in 1 986. 
She started her career with the role 
Leonora in ll Trovatore which earned her 
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the First Prize at che Bartiseini 
Competition. She has drawn 
international attention for her 
performance in La Petit Messe Solemnelle. 

She continues ro perform in various 
ltalian cities ro high praise. 

SANT A CECILIA 
ULUSAL AKADEMISI 
ORKESTRA VE KOROSU 

( 1 990) katıldı. Orkestranın yaptıgı 
kayıtlar arasında, Rigoletto, ll Trovatore, 
La Boheme ve Debussy'nin eserleri; 
Ressini'nin La Messa di G/oria, 
Verdi'nin eserlerini içeren bir 
albümün yanı sıra, Beethoven'in 
bestelerinden oluşan bir albüm, 
Roma'nın kuruluşunun 2750. yı l ı  
kutlamaları kapsamında 
gerçekleştirilen kayıt ve 2000'de üç 
CD halinde yayınlanan dini müzik 
kayıtları yer almaktadır. T oplulugun 
Cecilia Bartali ve Bryn Tertel'le 
birlikte Faure ve Durufle'nin 
Requiem'lerinden yaptıgı kayıt 
Diaposon d'Or Ödülü kazandı. 
Yaklaşık doksan kişiden oluşan Santa 
Cecilia Ulusal Akademisi Korosu, 
Santa Cecilia Akademisi'yle aynı 
tarihte 1 566'da kuruldu ve 1 9. 
yüzyıl ın ikinci yarısında son halini 
alarak vokal ve senfonik eserlerden 
oluşan geniş bir repertuvar 
seslendirmeye başladı. Akademinin 
yaz ve kış sezonu konser 

1------------------i programiarına katılan ve belli başlı 
THE ORCHESTRA OF THE festivallerde konserler veren koro, 
NATIONAL ACADEMY 
OF SANTA CECILIA 

çok başarılı turneler de 
1'----------------ı gerçekleştirdi: 1 952'de Paris'teki 

• Roma Santa Cecilia Akademisi 
dünyanın en eski müzik 
kurumlarından biridir. 1 585'de Papa 
1 3 . Gregory tarafından kurulan 
Akademi'nin ilk yönetmeni ünlü 
besteci Giovanni Pierluigi da 
Palestrina'ydı. Akademi, 1 898'de 
ltalya'nın senfonik ve çagdaş müzik 
yorumlayan i lk orkestrası olan kendi 
orkestrasını kurdu. Akademi'nin 
Başkanligını halen, 2 1  Eylü l  2000'de 
bu göreve getirilen Luciano Berio 
yapmaktadır. 
Santa Cecilia Ulusal Akademisi 
Orkestrası yirminci yüzyıl ın başında 
kuruldu ve yüzyıl ın en iyi orkestra 
şefleri ve solistleriyle on üç binin 
üzerinde konser verdi. Sürekli 
şefligini halen Myung-Whun Chung'un 
yaptıgı orkestra, dünyanın birçok 
yerinde çaldı. Son yıl larda Georges 
Pretre yönetiminde Lintz/Bruckner 
Festivali' ne, Guiseppe Sinopali ( 1 988) 
yönetiminde Avustralya'nın 200. yıl 
kutlamalarına, Lorin Maazel 
yönetiminde Brezilya ve Arjantin'deki 
"ltalia Viva" etkinl iklerine ( 1 989) ve 
Luciano Berio yönetiminde 
Viyana'daki Çagdaş Müzik Festivali'ne 

Yirminci Yüzyıl Festivali'nde; 1 955'te 
ABD ve Kanada'da; 1 977'de 
Domenico Bartolucci yönetiminde 
Rusya'da; 1 987'de Berlin'in 
kuruluşunun 750. yı l ı  kutlamalarında; 
1 993'de Prag ve Bükreş'teki 
performansları büyük begeni topladı. 
1 998'de Riccardo Muti yönetiminde 
Sistine Kilisesi'nde Papa'nın dogum 
gününde söyledi. Kayıt alanında da 
önemli çalışmalar yapan koro, 
Akademi orkestrasıyla birlikte 
Leonard Bernstein'in yönetiminde 
Pucci'nin La Boheme, Salvatore 
Accardo yönetiminde Ressini'nin 
Messa di G/oria ve Carlo Rizzi'nin 
yönetiminde Verdi'nin eserlerini de 
içeren kayıtlar yaptı. 

• The National Academy ofSanra 
Cecilia in Rame is one of the oldesr 
musical institutions in the world. It 
was founded by Pope Gregory XIII 
back in 1 585 and i ts fırst Preside nt was 
the famous composer Giovanni 
Pierluigi da Palesrrina. In 1 898 it 
creared irs own Orchesrra, the fırst in 
Italy ro be rotally dedicated ro the 
performance of the symphonic 



reperroire and significanr in promoring 
mascerpieces of conremporary music. 
On Sepcember 2 1 ,  2000, Luciano 
Berio, Icaly's foremosc living composer, 
was e leered rhe new Pres i dene of che 
National Academy of Sanca Cecilia. 
The ürehescra of che National 
Academy of Sanca Cecilia was formed at 
che turn of che 20rh century and has 
given over 1 3,000 concerrs wich rhe 
most famous soloiscs of c his century 
and u nder che direccion of the most 
renowned Icalian and foreign 
conduccors. The ürehescra has held 
concerrs throughout che world. In 
recent years it has caken part in che 
Bruckner Festival of Linz, wich Georges 
Precre, in che celebracion for che 
Auscralian bicencenary wich Giuseppe 
Sinopoli ( 1 988), che Festival of 
Schleswig-Holscein wich Leonard 
Bernscein, che "Icalia Viva" events in 
Brazil and Argentina under Lorin 
Maazel ( 1 989), and che Festival of 
Concemporary Music of Vienna wich 
Luciano Berio ( 1 990). I ts memorable 
recordings include Rigolecco, Il 
Trovatore, La Boheme and music by 
Debussy, as well as Rossini's La Messa 

di G/oria and a disc wich music by 
Verdi.  Myung-Whun Chung has 
direcced che orchescra in recordings of 
music by Beechoven, a celebracory disc 
on che 2750ch anniversary of Rome's 
foundation, and three CDs of sacred 
music, a series dedicaced to che J u bi lee 
in che year 2000. The record wich 
Faure's and Durufle's Requiems, (wich 
Cecilia Bartoli and Bryn Terfel), 
received che prescigious award 
Diaposon d'Or. 
The Chorus of che National Academy 
of anca Cecilia, made up of some 
ninecy singers, has che same origins as 
che Academy; it was formed in 1 566 
and in che second half of che 1 9ch 
century it cook on defınice shape and 
scarced performing pieces from a vasc 
vocal and symphonic repertoire. Ics 
accivicy spread across che Academy's 
wincer and summer seasons wich, 
performances in prescigious concerrs 
and tours world-wide: in 1952  it cook 
parc in the Twenciech Century Festival 
in Paris; in 1955  it toured che USA 
and Canada; in 1 977 it was in Russia 
wich Domenico Barcolucci; in 1 987 it 
visiced Germany for che celebracions 
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marking che 7 50ch anniversary of 
Berlin; in 1 993 it appeared in Prague 
and Bucuresci; and in 1 998 it sang in  
che Siscine Chapel wich Riccardo Muci 
conduccing as part of che celebracions 
in honour of che Pope's birthday. It 
has also been very active in  che field of 
eecording where, wich che Academy's 
Orchescra, it has produced Puccini's 
La Boberne w i ch Leonard Bernscein 
conduccing; Rossini's Messa di 

Requiem, conducced by Salvatore 
Accardo and a d  ise of Verdi conducced 
by Carlo Rizzi. 

Brahms: Traj ik  Uvertür 

Brahms Trajik Uvertür'ü, bir diger 
ünlü uvertürü olan Akademik Tören 
i le aynı zamanda, 1 880'de Bad 
lschl'deki yaz tati l inde besteledi. 
Brahms'ın bu iki eseri hakkında, "biri 
aglıyor, digeri gülüyor" dedigi 
söylenir. Gerçekten de Trajik Uvertür 
ismine yakışan bir karanlıkta, ölümü 
anımsatan bir havadadır. Bazı 
uzmanlar Brahms'ın bu eseri, 
Viyana'nın ünlü Burg Tiyatrosu 
müdürü Dingelstedt'in  istegi üzerine 
Goethe'nin Faust temsili için yazdıgını 
öne sürer. Ancak bu 
gerçekleşmeyince eseri i lk kez 26 
Aralık 1 880'de Hans Richter 
yönetimindeki Viyana Filarmoni 
Orkestrası seslendirmiştir. Pastoral 
bir kır ortamında yazı lan bu uvertür 
için Brahms bir açıklama yapmamış, 
bell i bir traj ik konu üzerine olup 
olmadıgını belirtmemiştir. 
Karanl ık Re minör tondaki Trajik 
Uvertür ismine uyan bir havada başlar. 
Hafif davul vuruşlarını orkestranın 

sert akorları izler. Daha sonra minör
majör tonları arasında kararsız kalan 
yaylı çalgılar gizemli ana temayı 
duyurur. Tahta ve madeni üfleme 
çalgıların da katı l ımıyla tüm 
orkestraya yayılan tema türlü yan 
temalada kesintiye ugrar. Önce tahta 
üfleme ve yaylı çalgılarda, sonra da 
trombonda beliren bu yan temaların 
ardından daha aydınl ık ve sakinleştirici 
bir motif Fa majör tonda duyurulur; 
ancak yetersiz kalır ve yine 
orkestranın sert darbeleriyle kesilir. 
Orkestra sanki karanlık kadere dogru 
koşar. Ritmik bir enerjiyle süren 
gelişirnde ana tema, trombon motifı, 
sakin motif ve yan temalar birbiri 
içine girmiş gibidir. Bir ümit ışıgı 
bel irir gibi olursa da güçle yükselen 
ana tema eseri sona erdirir. 
(Süre 1 2') 

Brahms: Schicksalslied 

Brahms Requiem'in karakterini ve 
büyük kontrpuan efektlerini sergileyen 
müzik anlayışını daha sonra iki koral 
eserinde daha kullanmıştır: 1 870-7 1 
arasında besteleneo Triumphlied (Zafer 
Şarkısı), Op.55 ve özellikle, Hölderlin'in 
metni üzerine 1 868-7 1 arasında 
yazılan Schicksalslied (Kaderin Şarkısı) 
adlı eserde bu daha belirgindir. 
Brahms'ın Requiem'den sonra en çok 
tanınan koral eseri olan Koderin 
Şarkısı, Requiem'in başındaki tefekkür 
havasından ve altıncı bölümdeki koral 
kısmın dünyevi fani l igin tutkulu 
anlatımından çok, daha kişisel bir 
mizacı yansıtır. Requiem'in müzikal 
karakteristikleri Koderin Şarkısı'nda da 
belirgin olmasına karşın, çok önemli 
bir noktada ayrı l ık gösterir: Hıristiyan 
kaynaklar yerine, romantik şair 
Hölderlin'in tüm eserlerinde göze 
çarpan ve Brahms'ın daha sonraki 
koral bestelerinde de kullanacagı 
Yunan mitoloj isinin daha yansız ve 
epik dünyasından yararlanılır. " lhr 
wandelt droben im Licht, auf 
weichem Boden, selige Genien!" 
(Yukarıdaki ışıkta, yumuşak zeminin 
üzerinde dalaşıyorsunuz siz 
kutsanmış dahiler!) dizesiyle başlayan 
metinde, ölümsüz tanrıların 
mutlulugu ile acı çeken insanlıgın 
çaresizligini yansıtan iki dünya karşı 
karşıya getirilir. Bu karşıtlık müzikte, 



iki bölmeli koro liediyle vurgulanır. 
Çok kez belirtildiği gibi, kendi seçimi 
olan metinlerde her zaman iyimserlik 
ve umudu işleyen Brahms için, tepe 
aşağı uçuruma yuvarlanan insanlık ve 
ümitsizlikle biten bu metin problem 
olmuştur. Ama Brahms bu güzel 
dizelerden vazgeçmek yerine şiirin 
kaderci sertliğini daha yumuşak, 
tesell i  edici tınılarla hafifletir; onu 
işlerken -benzer koral eserlerinin 
girişinden daha da öne çıkan
orkestraya üç geniş bölümün 
sonuncusunu ayırır. Böylece koronun 
tutkulu patlamalarını sakin bir 
enstrümantal bitişle, girişteki önce 
neşeli, sonra mutlu havaya 
dönüştürür. Brahms koroda kadın ve 
erkek seslerini dört partil i  olarak 
kullanmış, ama önceki koro 
eserlerinin aksine, solo sesiere yer 
vermemiş, buna karşın şi irsel 
aniatımda orkestraya daha büyük yer 
ayırmıştır. Brahms önce son bölümde 
şiirin tekrarını düşünmüşse de 
-eserin tüm bestelenme safhalarını 
izleyen- orkestra şefi ve arkadaşı 
Herman Levi'nin ( 1 839- 1 900) 
kuşkusu üzerine bundan vazgeçmiş ve 
bunun "aptalca bir düşünce" 
olduğunu da kabul etmiştir. Eserin i lk 
özel yorumunu 1 87 1  'de Karlsruhe'de 
yöneten Herman Levi, daha sonra 
yine aynı kentte 1 8  Ekim 1 87 1  günü 
eserin halk önündeki i lk  
seslendirilişini yönetmiştir. 
Eser ağır (Adagio) tempoda, Mi  
bemol majör tonda, kemanlada 
duyurulan sakin ve hülyalı bir 
orkestra girişiyle başlar. !srarlı davul 
vuruşlarıyla, yumuşak ama karanl ık 
aniatımda tanrıların mutluluğu -insan 
gözüyle- canlandırılır. Sonra hafif ve 
sade bir bir ezgiyle şiirin i lk dizeleri 
alto seslerle, kornciarın desteğinde 
başlar: "Tanrıların (mutlu dahilerin) 
yukarda (Oiimpos'ta), ışıkta ve 
yumuşak zeminde (bulutlar üzerinde) 
dolaşması" dört sesli koro tarafından 
hafifçe tekrarlanır. "Götterlüfte 
rühren euch leicht, wie die Finger der 
Künstlerin heil ige Saiten" (Tanrısal 
esintiler bir kadın sanatçının 
parmaklarının kutsal teliere dokunuşu 
gibidir) cümlesi, keman ve viyolaların 
pizzicato arpejleri i le örülür. Girişteki 
ısrarlı (ostinato) davul figürleriyle 
birinci bölüm sona erer. 
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2. Bölüm hızlı (AIIegro) tempoda, 
3/4'1ük ölçüde, Do minör tonda 
yayl ıların huzursuz, hatta çılgınca 
koşuşturan sekizlik figürleri eşiliğinde 
başlar ve koro insanlığın yakınmasını 
duyurur: "Doch uns ist gegeben, auf 
keiner Statte zu ruhn" ( Bizim 
kaderimiz h içbir yerde huzur 
bulamamaktır). "Wie Wasser vom 
Klippe zu Klippe geworfen" (Sivri bir 
kayadan diğerine savrulan su gibi) 
sözleri de metal üfleme çalgılar 
tarafından vurgulanır. Bu temalar 
karmaşası hafif sesle tekrarlandıktan 
sonra, bir kreşendo ile girişteki 
yoğun şiddete dönülür. Ama bu da, 
duraklar gibi söyleyen koro 
anlatımıyla hafifçe gücünü yitirir; 
orkestra tema parçacıklarını 
duyururken davulun boğuk tını larıyla 
sessizce kaybolur. 
Yalnız orkestra için olan 3. Bölüm 
ağır (Adagio) tempoda, solo flütün 
ışıklı tınısıyla girer. Önce yayl ılarda 
sonra da, yaylıların hafif ve yumuşak 
arpejleri eşliğindeki flütün 
önderliğindeki üflemeler tarafından 
duyurulan motifler daha da uçucu bir 
biçim alır. Do minördeki ikinci 
bölümün kaderciliği parlak Do majöre 
dönüşmüştür ve baştaki Mi bemol 
majör orkestra girişi bu aydınl ık 
tonalitede tekrar edil ir: Insanl ığa 
mutluluk için bir umut belirmiştir. 
Brahms bunu, sözlerin 
anlatamayacağını h issettiği için de, salt 
müzikle duyurmak istemiştir. 
Hyperions Schicksalslied 
lhr wandelt droben im Licht 
Auf weichem Boden, selige Genien! 
Glanzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 
Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten 

Schicksallos, wie der schlafende 
Saugling, atmen die Himmlischen; 
Keusch bewahrt 
In bescheidener Knospe, 
Blühet ewig 
lhnen der Geist, 
Und die Seligen Augen 
Biieken in stiller 
Ewiger klarheit. 

Doch uns ist gegeben, 
Auf keiner Statte zu ruhn, 
Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
Wie Wasser vom Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
Jahr lang ins Ungewisse hinab. 

GIUSEPPE VERDI 

Köyde şaraphane işleten fakir bir 
babanın oğlu olarak Busseto 
yakınlarındaki Le Roncole'de, 1 0  Ekim 
1 8 1 3'de doğan !talyan opera bestecisi 
Giuseppe Fortunino Francesco 
Verdi'nin müzik yeteneği, bu 
meyhaneye gelen gezgin çalgıcılar 
tarafından farkedildL Önce köy 
kil isesi orgçusundan ders alan, on bir 
yaşında kilisede org çalmaya ve beste 
yapmaya başlayan Verdi, ancak on 
dokuz yaşında öğrenim için Milane 
Konservatuvarı'na başvurdu; ama yaşı 
geçtiği için okula al ınmayınca La Scala 
Operası'nın klavsencisi, Paisiello'nun 
öğrencisi Vicente Lavigna ile dört yıl 
çalıştı. Bu arada da La Scala'daki 
operaları izledi, piyano parçaları, 
uvertürler ve kantatlar besteledi. 
1 834'de Busseto'ya taşındı ve üç yıl 
orgçu olarak görev yaptı. Babasının 
arkadaşı, Bussetolu tüccar, filarmoni 
derneği başkanı ve kendisine burs 
veren Antonio Barezzi'nin kızı 
Margherita ile 1 836'da evlendi ve o yıl 
Oberto operasını  yazdı. La Scala 
Operası Oberto'yu sahnelerneyi kabul 
ettiği için 1 838'de Mi lane'ya taşındı. 
1 7  Kasım 1 837'de Oberto i le opera 
bestecisi olarak bir i lki gerçekleştirdi. 
1 838'de kızının, 1 839'da oğlunun ve 
1 840'da da eşi ölümü üzerine Verdi 
bestecil iği bırakmak istedi. Ama 
1 842'de Nabuco ile ltalya'nın ulusal 
kahramanı oluyor, operada başrolde 
söyleyen yirmi yedi yaşındaki soprano 
Giuseppina Strepponi'ye aşık oluyor 
ve böylece uzun sürecek biri il işkinin 
tohumu atılıyordu. 1 844'te Emantnin 
başarısından sonra 1 847'de Macbeth 



ve 1 85 1 'de Rigoletto ile uluslararası 
üne ulaşıyordu. 1 853'deki ll Trovotore 
ve La Traviata i le ünü artıyor; Paris 
Operası ona 1 858 fuarı için 1 Vespri 
Siciliant'yi ısmarlıyordu. 
Verdi 1 849'da Busseto yakınında 
Santa Agata'da, Luisa Miller 
operasından kazandı�ı parayla bir 
çiftl ik almıştı, ancak önemli olaylar ve 
i lk temsiller için yolculu�a çıkıyordu. 
1 859'daki Maskeli Bala'dan sonra 
Strepponi ile evlenerek birl ikteli�ini 
resmi leştirdi. Artık şan, şöhret ve 
yeni operalar birbirini izliyordu. 
1 862' de Rusya' da T alihin Kudreti, 
1 867'de Don Car/os ve nihayet 
1 869'da Mısır Hidivi lsmail Paşa'nın 
Kahire Operası'nın açılışı için 
ısmarladı�ı Aida'yı besteledi; ancak 
Aida'nın 1 87 1  'deki ilk temsiline 
gitmedi. Yine aynı yıl gelen Napoli 
Konservatuvarı'nın başına geçme 
teklifini kabul etmedi. 1 887'deki Otel/o 
i le 1 893'deki Falstaff ise son önemli 
operaları oldu. 1 894'te Verdi tümüyle 
çiftli�ine çeki ldi; 1 897'de ikinci eşi de 
öldü; 1 898'de Dört Kutsal Parça'dan 
(Quattro Pezzi Sacri) üçünü T oscanini 
Torino'da yorumladı; 1 900'de Kral 
Umberto'nun öldürülmesi üzerine 
yazmaya başladı�ı Ağıt'ı bitiremedi ve 
2 1  Ocak 1 90 1  'de Mi lano'da öldü. 

Verdi: Dört Kutsal Parça 

Verdi, 1 8  Nisan 1 893 günü Falstaff 
operası'nın Mi lano'da La Scala 
Operası'nda büyük coşkuyla 
karşılanan temsil inden sonra, 1 894'te 
seksen yaşındayken tümüyle Santa 
Agata'daki çiftli�ine çekildi. Falstaff 
onun uzun ve yorucu kariyerinin taçı 
olmuştu. Bu eserin ve Otel/o'nun 
librettolarını yazan Arrigo Boito ona 
opera önerileri getirmesine karşın, 
kendini çökmüş hissediyordu. 
Meslektaşları ve arkadaşlarının ço�u 
ölmüştü. Eşinin 1 897 Kasım'ındaki 
ölümü onu daha da sarstı ama bunu 
büyük bir cesaretle ama çok sessiz 
karşıladı. Artık yazları Montecatini'de, 
kışları Cenova'da geçiriyordu. Santa 
Agata'daki dostlarını da unutmamış, 
müzi�e olan ilgisini de kaybetmemişti. 
Ve sonunda dine yöneldi: Te Deum'un 
bir konser versiyonunu hazırlamaya 
başladı; Katolik Kilisesi metinlerini 
çifte koro ve orkestra eşli�inde 
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besteledi. Sonra hemen Stabat Mater'i 
koro ve orkestra için yazdı. Orkestra 
eşliksiz (A Capella) olan di�er ikisini 
ise, Otel/o ile Falstaff operaları arasında 
bestelemişti: Orkestra eşliksiz, dört 
sesli kadın korosu için Laudi alla 
Vergine Maria'yı daha önce, 1 890'da 
yazmış; dört sesli koro için -yine 
orkestra eşliksiz- Ave Maria'nın sekiz 
mezürlük temasını 1 895'de 
Mi lano'daki Gazetta Musicale'den 
almış, 1 898'de Parma'da tamamlamış 
ve tümünü aynı yıl yeniden elden 
geçirmişti. Ave Maria dışındaki üçü i lk 
kez 7 Nisan 1 898'de Paris'te, 
Verdi'nin de hazır bulundu�u yorumda 
seslendirildi. Bir-iki ay sonra da 
Torino'da yine üçü, ünlü şef Arturo 
Toscanini yönetiminde ltalya'da i lk kez 
seslendirildi. Verdi Ave Maria'nın 
yorumlanmasını istememişti . . .  
Paris yorumu için kesin talimatlar 
veren Verdi, Te Deum partisyonu ile 
birl ikte gömü lmek istedi�ini 
bel irtmişti. Bu arada son büyük 
eserinin de, Milano'da Boito'nun 
dekorları ve kardeşi mimar 
Camilio'nun planiarına göre yaşlı 
müzikçiler için yaptırdı�ı huzur evi 
"Casa di Riposo per Musicisti" 
oldu�unu söylüyordu ve son vasiyeti 
de eşiyle birlikte oraya gömülmek 
olmuştu. Ama öldü�ünde, önce şehir 
mezarlı�ına defnedildi, sonra da özel 
izinle eşiyle birlikte ulusal yas günü 
ilan edilen 28 Şubat 1 90 l 'de Casa di 
Riposo'ya büyük bir törenle 
nakledildL Onun ölümünden sonra da 
bu dört parçanın, birbirine uygun 
yazılmamış olmakla birlikte, beraber 
seslendirilmeleri adet oldu. 

1 .  Ave Maria (Selam Meryem) 
başlıklı bölüm garip, karanl ık bir gam 
üzerine kuruludur. Verdi'nin "Scala 
enigmatica armonizzata a quattro 
voci miste" (Dört karışık ses için 
armonize edilmiş bilmecemsi gam) 
olarak adlandırdı�ı ve temasını bir 
etüt olarak Mi lano Müzik 
Dergisi'nden aldı�ı bu gam, Do-Re 
bemol-Mi-Fa diyez-Sol diyez-La diyez
Si ve Fa natürel notalarından oluşur. 
Arkadaşı, ltalyan şair ve besteci 
Arrigo Boito ( 1 842- 1 9 1 8), aslında 
tüm bestecilere bu tema üzerine 
beste yapılması için Müzik Dergisi 
tarafından sunulan temaya Verdi'nin 

dikkatini çekmiş, l ibrettosunu yazdı�ı 
Ote//o'daki Credo duasında da bu 
gamı kullanmasını önermişti. Ama 
Verdi Ote//o'da, Palestrina stili dört 
sesli bir Ave Maria'yı (salce, salce) 
tercih etti; bu gamı bu kutsal parçada 
e�lenir gibi, önem vermeden bir 
çalışma şeklinde, sakin tarzda ve 
Palestrina'ya duydu�u büyük saygıyı 
yansıtan stilde işledi .  Bu gamı bir 
cantus fırmus (sabit şarkı) şeklinde, 
her seste birbirini izleyen tarzda, iki 
kez kendi tonalitesinde bas ve alto 
için, iki kez de bir dörtlü daha tiz Fa 
majörde tenor ve soprano için 
kullandı ve tonalite duygusunu 
kaybettirdi .  Bu tür çalışmalara, o 
yıl larda Debussy gibi genç besteciler 
ancak başlamışlardı . . .  Ave Maria, bu 
so�ukkanlı armoni çalışması böylece 
sonda huşu içinde bir susuştan sonra 
modülasyonlada ana tonalitede Amin 
(Amen) duası i le sona erer. (Süre 5') 
Ave Maria, gratia plena: 
Dominus teeum, 
benedieta tu in mulieribus, 
et benedietus fruetus ventris tu i, Jesus. 
Saneta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peeeatoribus, 
nune et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

2. Stabat Mater: Bu 1 3 . yüzyıldan 
kalma, Ortaça� mistik ve acı l ı  d in i  
metnin Jacopone da Todi ( 1 228?-
1 306?), ya da Papa l l l .  lnnocento'ya 
( 1 1 60?- 1 2 1 6) ait oldu�u 
sanı lmaktadır: "Acı içindeki Ana, 
haçın karşısında durmakta, 
a�lamaktadır, sevgil i o�lu orada 
asıl ıdır" sözleriyle başlayan Stabat 
Mater geniş tutulmuş, üç dizeli her 
bölmenin ikisi AAB, CCB şemasına 
göre kafıyelendirilmiştir. Önce bu acı 
olay belirtilir; şair sonra da lsa'nın 
Anası'nın acısına katı lmak için izin 
ister . . .  Verdi ise müzi�ini 
Palestrina'nın 1 6. yüzyıldaki Stabat 
Mater'i gibi saf ve sade şekilde, ama 
Trovatore'nin dramatik ve tutkulu 
anlayışıyla işlemiştir. Sol minör tonda, 
4/4'1ük ölçüde, orkestranın dört 
akorundan sonra giren koro, bu acıyı 
daha ilk notalarda bir süsleme 
notasıyla bir dörtlü arttırarak belirtir. 
Verdi'nin son eserlerindeki 
karakteristik saydamlık burada da 
izlenir ve traj ik  anlarda büyük 
davulun bo�uk ve gizeml i  tınısıyla 



vurgulanır. Verdi sözlerle fazla 
oyalanmaz, tekrarlardan kaçınır. 
"Quae moerebat et dolebat, Pia 
Mater" (Matemde ve acı içindeki 
seven Ana) sözlerinde tonalite 
bariton seslerde La bemol majörden 
Fa minöre etki l i  biçimde döner. "Pro 
peccatis suae gentis" (Halkın ın 
günahları için) sözleriyle başlayan 
kıtada orkestra sert ritmik 
vurgulamalada girer. "Vidit suum 
dulcem natum moriendo desolatum" 
(Kendi sevgil i zürriyetinin ölüme 
terkedil işini gördü) cümlesi 
tıkanırmış gibi kesik aniatımda yaylı 
çalgıların pizzicato eşliginde 
gerçekleşir. Kemanların uçucu 
armonisinden sonra a capella 
(orkestra eşliksiz) koro, parlak Si 
majörde "Eja Mater, fons amoris; Me 
sentire vim doloris" (Yalnızca gel 
Ana, sevginin kaynagı; bırak 
ızdı rabının derinligini h issedeyim) 
sözlerini duyurur. "Tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati" (Senin 
yaralanmış zürriyetin ki, bana bu 
kadar acı veriyor) sözleriyle başlayan 
acıyı paylaşmak için yakarış, derin bir 
hüzün içinde geniş melodiye önce 
alto seslerle girer, sonra tüm koroyla 
sürer ve "Virgo virginum praeclara" 
(Bakire, bakirelerin en soylusu) 
cümlesinde eserin doruguna ulaşır. 
Cehennem alevleri ve yüce mahkeme 
dinamik yükselişlerle vurgulanır ve 
sonunda metal üflemelerin Re 
majördeki parlak üçlü akoruyla zafer 
ve kurtuluş belirlenir. Daha sonra 
seyrek pizzicato akorlar eşligindeki 
kornolarla Fa diyezde vurgulanan 
ölüm titreyişi "Quando corpus 
morietur" (Beden eger ölürse), önce 
aydınl ık armonilerin derinlere 
kaybolmasıyla ve hafif bir Amin 
(Amen) sözleriyle sonuçlanır. 
Orkestrada baslar acı içinde, Do 
diyez ile Re arasında kısaca 
duraklamış, "bedenin cennete 
kavuşması" parlak Sol majör tonda 
duyurulurken yine de açıl ışta Sol 
minör tondaki üzüntü, orkestrada bir 
eko gibi yansıtı lmıştır. (Süre 1 3') 
Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrymosa, 
Dum pendabat Filius. 

Cujus animam gementem, 
Contristatem et dolentem, 
Pertransivit gladius. 
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O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedieta 
Mater unigeniti! 

Quae moerebat et dolebat, 
Pia Mater, dum videbat 
Nati poenas incliti. 

Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si vediret 
In tanto supplicio? 

Quis non posset contristari, 
Christi Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 

Pro peccatis suae gentis 
Vi d it Jesum in tormentis, 
Et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcem natum 
Moriendo desolatum, 
Du m emisit spiritum. 

Eja Mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam. 

Fac, ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum, 
Ut s ibi complaceam. 

Saneta mater, istud agas, 
Crucifıx fıge plagas 
Cordi meo valide. 

Tui nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas mecum divide. 

Fac me tecum pie flere, 
Crucifıx condolere, 
Donec ego vixero. 

Juxta crucem tecum stare, 
Et me tibi sociare 
In planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara, 
Mihi jam non sis amara, 
Fac me tecum plangere. 

Fac, ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem, 
Et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari, 
Fac me cruce inebriari, 
Et cruore Fiili. 

Flammis ne urar succensus 
Per te, Virgo, sim defensus 
In die judicii. 

Christe, cum sit hinc exire, 
Da per Matrem me venire 
Ad palmam victoriae. 

Quando corpus morietur, 
Fac, ut animae donetur 
Paradisi gloria. 

Am en. 

3. "Laudi alla Vergine Maria" 

(Bakire Meryem Övgüsü); bu dört 
dinsel şarkı içinde, Roma Katolik 
Kilisesi'nin Latince dualarından 
alınmayan tek bölümdür ve 1 4. 
yüzyı lda Dante'nin Paradiso (Cennet) 
adlı eserinin fınal şarkısının sözleridir. 

Verdi bu bölümü Ave Maria gibi ufak 
çapta, ama lirik çekicilikte 
bestelemiştir. Şiirin, yine üçer 
mısralık kısımları ABA, BCB ve CDC 
şeklindeki kafıye şemasıyla çok ilgi 
çekicidir. Aslında, Ortaçag 
Avrupa'sında Laudi adı verilen övgü 
ilahileri törenlerde, veya kilise 
ayinlerinde genellikle işçiler, ya da 
sanatçı lardan oluşan erkek 
toplulukları tarafından söylenirdi. 
Ama Verdi bu Laudi'yi yalnızca 
kadınlardan oluşan ve orkestra 
eşl iksiz bir koroya söyletmekte ve 
ilahi bir tını elde etmektedir. Böylece 
Maria'nın, Meryem Ana'nın 
masumiyeti, kadın sesleriyle daha da 
belirgin şekilde vurgulanmaktadır. 
Müzik sakin başlar, yalnızca son 
üçlükteki "magnifıcenza" (ululuk) 
sözcügünde bir fortissimo'ya yükselir, 
sonra sessizce söner. (Süre 6') 

Vergine Madre, fıglia del tuo Figlio, 
Umile ed alta piu che creatura, 
Termine fısso d'eterno consiglio, 

Tu se' colei che l'umana na tura 
Nobilitasti si, che'l suo Fattore 
Non disdegno di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Cosi e ge rm i nato questo fıore. 

Qui se' a noi meridiana face 
Di caritate, e giuso, in tra i mortali, 
Se' di speranza fontana vivace. 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia, ed a te non ricorre, 
Sua disianza vuol volar senz' ali. 

La tua benignita non pur socorre 
A chi dimanda, ma molte fıate 
Liberamente al dirnander precorre. 

In te misericordia, in te pietate, 
In te magnifıcenza, in te s'aduna 
Quantunque in creatura e di bontate. 

Ave. Ave. 

4. Te Deum laudamus (Tanrı, seni 
övüyoruz) Katolik Kilisesi'nin eski 
ilahilerinden biridir. Metni 1 6. yüzyı l ın 
başlarına kadar uzanır ve çeşitli din 
adamlarınca yazıldıgı söylenir. Bir 
efsaneye göre de, MS 387 yılında 
Milano Kardinali Aziz Ambrosius 
(333-397) ve Aziz Augustin tarafından, 
Augustin'in vaftizi sırasında dogaçlama 
olarak söylendigi anlatılır. Bu dört 
parçanın en geniş kapsamlı ve uzunu 
olan Te Deum'u Verdi dört sesli çifte 
koro ve orkestra için bestelemiştir. 
lik bölme Tanrı'ya dua, lsa'yı kutsama, 
Yüce Hakim ve Kurtarıcı'yı içerir; 



ikinci bölme ise bir dizi yakarışı 
psalm'larla duyurur. Parça "Te Deum 
laudamus" (Tanrı, seni övüyoruz) 
sözleriyle birinci koronun bas 
sesleriyle, Gregoryen tarzında 
-604'de papa olan 1 . Gregoir 
zamanında başlatılan lncil metni 
üzerine beş bölmeli kısa dini şarkı 
formunda- başlar. Tenor sesler buna 
responsorium ( degişkenlikle cevap 
verilen dua ezgisi) olarak "Te 
dominum confitemur" (Seni 
efendimiz olarak kabul ediyoruz) 
sözleriyle karşıl ık verir. Erkek sesleri 
böylece sade armonilerle hafifçe 
saygı larını duyurur, Kerub ve Serafin 
meleklerinin şarkısını ise üç kez 
tekrarlanan "Sanctus" (Kutsal) 
çagrısıyla Mi bemol majör tonda tüm 
koro ve orkestrayla güçlü başlatır. 
Kemanlada tizlere yükselen ve Sol 
bemol majör akorla çözülerek dogan 
ezgisel bir tema, "Te gloriosus 
Apostolorum chorus, te 
Prophetarum Laudabi lis numerus" 
(Havari lerin harikulade korosunu, 
Peygamberlerin övgüye deger sayısını) 
dile getirir. "Patrem immensae 
majestatis" (Baba'nın muazzam 
görkemi) Re bemol majörde metal 
üflemeler ve koro tarafından kutlanır. 
"Tu Rex gloriae, Christe" (Sen 
ihtişamın Kralı, lsa) cümlesi yine aynı 
parlaklıkta koro ile, aşırı boyutlardaki 
bir resitatif tarzında, metal üfleme 
çalgı ların güçlü eşliginde duyurulur. 
Bu temadan da "Salvum fac populum 
tuum, Domine" (Halkına güven 
bahşet, Tanrım) sözleriyle sekiz sesli 
karmaşık koro partisi dogar, akorlarla 
anıtlaşarak gelişir. Hüküm günündeki 
yakarış "Dignare, Domine, die isto" 
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(Şerefli kıl Tanrım o günü) sözlerinde 
ise müzik alçalır, Fa diyez minöre 
dönüşerek boguk bir unison koro ile 
yansıtı l ır. Katolik dualarının tövbe 
psalm'ı "Miserere" (Acınacaklar) 
çagrısı solo sesler tarafından 
dalgalanarak, karanl ık Mi minör tonda 
hafifçe duyurulur. "Fiat misericordia 
tua, Domine, super nos" 
(Merhametini üzerimizden eksik 
etme, Tanrım) sözleriyle Mi  majörde 
ferahlanır. "In te, Domine, speravi" 
(Tanrım, sende güven buluyorum) 
sözlerinde dinamik bir canl ı l ık belirir, 
sopranolar tiz Si notasına kadar çıkar; 
ikinci koro tekranndan önce, solo 
sopranoya özel ezgisini duyurma 
olanagı saglanır. Bitiş akorları parlak 
Mi majörde yankılarını sürdürürken 
birinci kemanların sesi ilahi bir ışık 
hüzmesi gibi aşırı tizlere, -bas 
yaylıların gölgede kalan pianissimo'su 
eşliginde- yükselir. Ama parçanın 
bitişi, aşırı pes seslerde hafif bir Mi 
sesiyle, aydınl ık ve karanlıgı, 
sonsuzluk ve ölümü birleştiren 
şekilde beraberce gerçekleştiri l ir. 
(Süre 1 6', toplam süre 40') 

Te Deum laudamus: 
te Dominum confıtemur. 
Te aeternum Patrem 
omnis terra veneratur. 
Tibi omnes Angeli, 
tibi Coeli et universae Potestates. 
tibi Cherubim et Seraphim 
incessabili voce proclamant: 

Sanctus: Sanctus: Sanctus: 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni su nt coeli et terra 
majestatis gloriae tuae. 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 
te Prophetarum laudabilis numerus, 
te Martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum 
saneta confıtetur Ecclesia: 
Patrem immensae majestatis: 

Venerandum tuum verum, et unicum Filium: 
Sanctum quoque Paraelitum Spiritum. 

Tu Rex gloriae, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
Tu ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
Tu devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna coelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 

judex crederis esse venturus. 
Te ergo quaesumus, 
tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti. 
Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 

Salvum fac populum tuum, Domine, 
et benedic haereditati tuae. 
Et rege eos, et extolle illos 
usque in aeternum. 
Per singulos di es, benedicimus te; 
et laudamus nomen tuum in saeculum, 
et in saeculum saeculi. 

Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri, 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 
In te speravi; 
non confundar in aeternum. 

In te, Domine, speravi. 
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PAOLO OLMI 

• Roma'da Massimo Pradella ve 
Franco Ferrara'yla çalışan Paolo 
Olmi, şeflik kariyerine 1 979'da 
başladı. 1 986'da Teatro Comunale 
Bologna'da ilk operasını yönettikten 
sonra aralarında Roma Opera 
Tiyatrosu, Münih Bavyera Devlet 
Operası, Champs Elysees Tiyatrosu, 
Bareelona Operası, Londra Royal 
Festival Hall, T eatro Co lo n di Buenos 
Aires, Carlo Felice Tiyatrosu 
(Cenova), Lyon Operası, Kraliyet 
Danimarka Operası, Chicago Lirik 
Operası, Berlin Alman Operası'nın da 
bulunduğu Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika, Avustralya ve Asya'nın en 
önemli salonlarında birçok opera ve 
konser yönetti. Yönettiği eserler 
arasında Musa Mıslf'da; Pier Luigi 
Pizzi'yle birlikte, Fransız Müzik 
Eleştirmenleri Yılın En Iyi Operası 
Ödülü'nü alan Giyom Tel; Sevi/ Berberi, 
Hırsız Saksağan, Nabucco, Turandot, 
Manon Lescaut, Ressini'nin Korint 
Kuşatması ve Stabat Mater, Verdi'nin 
Requiem, Aida, T a/ihin Kudreti ve ll 
Trovatore; Mozart' ın Figaro'nun 
Düğünü, Tosca, Don Carlos, Ernani, 
Madame Butterfly, Denizetti'nin Don 
Pasqua/e'ı bulunmaktadır. Paolo Olmi, 
orkestra konserleri alanında da son 
derece aktif olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. 



• Paolo Olmi srudied under Massimo 
Pradella and Franco Ferrara in Rome 
and began his conducring career in 
1 979. Since making his operatic debut 
in 1 986 at the Tearro Comunale 
Bologna, he has conducted in many of 
the major concerr halis and opera 
houses throughout the world including 
Teatro dell 'Opera di Roma, Bayeriseher 
Staarsoper in Munich, Theatre de 
Charnps Elysees, Bareelona Opera, the 
Royal Festival Hall (London), Tearro 
Colon di Buenos Aires, the Tearro 
Carlo Pelice di Genova, Opera di Lyon, 
rhe Royal Danish Opera, Chicago Lyric 
Opera, and the Deutsche Oper Berl in .  
Among his successful productions have 
been Mose.r in Egypt and William Teli 

(with stage director Pier Luigi Pizzi), 
which won the French music crirics' 
prize for the Best Opera of the Year. 
Olmi has also conducted The Barber of 

Sevi/le, The Thieving Magpie, Nabucco, 

Tıtrandot, Manon Lescaıtt, Rossini's Le 

Siege de Corinth and Stabat Mater, 

Verdi's Requiem, Mozart' s The Marriage 

of Figaro, Verdi's Tosca, Don Carlos, 

Ernani, Madame Bıttterfly, Don Pasquale, 

Aida, La Forza del De.rtino and ll 

Trovatore. Paolo Olm i is also very active 
on rhe concerr platform. 

MARIA GULEGHINA 

• Odessa'da do�an soprano Maria 
Guleghina, kariyerine Minsk Devlet 
Operası'nda başladı. La Scala 
Operası'nda Luciano Pavarotti'yle yer 
aldı�ı Maskeli Bala operasında ilk kez 
sahneye çıktı. Bunu 1 990 yılında 
Andrea Chenier operasında Maddalena 
rolüyle New York Metropolitan 
Operası izledi. Ertesi yıl 
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Metropolitan'a Placido Demingo'yla 
Tosca'yı söylemek için geri döndü. 
Viyana, Londra, Hamburg, Bonn, 
Berlin, Paris, Floransa, Verona, Roma, 
Monte Carlo, Houston ve San 
Francisco gibi dünyanın belli başlı 
operalarında Odabella (Attila), Aida, 
Amelia (Maskeli Bala), Elvira (Ernanı), 
Leonora (// Trovatore), Amelia 
Grimaldi (Simon Boccanegra), 
Desdemona (Otel/o), Maddalena 
(Andrea Chenier), Fedora, Manon 
Lescaut, Tatiana (Eugene Onegin), 
Abigail le (Nabucco) ve Santuzza 
(Cavalleria rusticana) gibi dramatik 
soprano rollerini büyük bir başarıyla 
yorumladı. Guleghina, Oberto Conte di 
San Bonifacio, Aleko, Otel/o, Andrea 
Chenier ve ll Tabarro operalarının CD 
kayıtlarında yer aldı. 

• Born in Odessa, soprano Maria 
Guleghina's career began at the Minsk 
Srare Opera. She sang in Un ballo in 

maschera wirh Luciano Pavarotri in her 
debur ar the Tearro alla Scala. Her 
New York Metropoliran debur came 
wirh the role Maddalena in A ndrea 

Chenier i n  1 990. The next year she 
rerurned to the Metropoliran Opera to 
sing in Tosca wirh Placido Domingo. 
She has performed dramaric soprano 
roles such as Odabella (Attila), Aida, 
Amelia (Un ba/lo in maschera), Elvira 
(Ernani), Leonora (ll trovatore), Amelia 
Grimaldi (Simon Boccanegra), 

Desdemona (Ote/lo), Maddalena (Andrea 

Chenier), Fedora, Manon Lescaur, 
Tariana (Eugene Onegin), Abigaille 
(Nabucco) and Sanruzza (Cavalleria 

rusticana) ro grear acclai m at the most 
im portant opera houses in Vienna, 
London, Hamburg, Bonn, Berl in ,  
Paris, Florence, Verona, Rome, Monte 
Carlo, Housron and San Francisco. She 
has also taken part in the CD 
recordings of Oberto C onte di San 

Bonifacio, Aleko, Ote/lo, Andrea Chenier 

and ll Tabarro. 

VITTORIO PULZELLI 

• Müzik e�itimini Luigi Boccherini 
Konservatuvarı'nda tamamlayan 
Vittorio Pulzelli bariton Paolo Puddu 
ile vokal teknikleri ve şef Pieralba 
Soroga ile repertuvar çalıştı. Opera 
prömiyerini 1 998'te Madrid'te 

Yerdi'nin Ote//o'suyla yaptı. Daha 
sonra Bordeaux'da Aida operasında 
Radames; Grenoble'de Talihin 
Kudretı"nde Don Alvaro rollerini 
söyledi. 1 999'da gerçekleşen ABD ve 
Kanada turnesinde yer alan Pulzelli, 
Dali as, Detroit, T oronto ve 
Portland'ta sahnelenen Otello'daki 
rolüyle başarı kazandı. 2000'de 
Yenedik La Fenice Tiyatrosu'nda 
Manon Lescaut'da Des Grieux rolünü 
söyledi. Tescanini Vakfı'nın Verdi'nin 
ölümünün yüzüncü yıl ında düzenledi�i 
etkinl iklerdeki Otello rolüyle 
eleştirmen ve dinleyicilerin be�enisini 
topladı. 
• Virrorio Pulzelli complered his 
musical educarion at the Conservaroire 
of Luigi Boccherini and larer he srudied 
vocal rechniques wirh Paolo Puddu 
(barirone), and reperroire wirh 
conducror Pieralba Soroga. He made 
his operatic debur with Verdi's Ote/lo in 
1 998 i n  Madrid. He has also sung 
Radames in Aida in Bordeaux and Don 
Alvaro in La Forza del De.rtino in 
Grenoble. In 1 999 he parricipated i n a 
rour of the USA and Canada and 
performed in Othello in imporranr 
music centres such as Dallas, Derroir, 
Toroneo and Portland. In 2000, he sang 
the role Des Grieux in Manon Lescaut. 

His performance in Otel/o ar Verdi's 
cenrennial commemoration organized 
by the Tascanini  Foundation won very 
much approval .  

M ICHELE BIANCHINI  

• Michele Bianchini ltalya'da Nino 
Carta ve New York'ta Armen 
Boyacıyan ile e�itim gördü. 1 990'da 



Busseto'daki Verdi Yarışması'nda 
fınale yükseldi ve Mi lan AS.LI.CO 
organizasyonunda Mozart'ın  Sihirli 
Flüt operasında Sarastro rolüyle i lk 
performansını gerçekleştirdi. Daha 
sonraki yıllarda Sassari'de Mefıstofele 
(Faust); Auckland, Yeni Zelanda'da 
Sparafucile; Bilbao, Ispanya'da Timur; 
Atina'da Colline ve ltalya'da Zaccaria 
rollerini söyledi. 1 996'da 
Aucland'daki ilk performansında Kiri 
Te Kanawa ve Stephen Barlow i le 
birlikte Don Giovanni'yi seslendirdi. 
1 997'de ABD'deki i lk 
performansında Portland'da Don 
Giovanni ve ardından Stewart 
Robertson'un yönetiminde 
Mefıstofele'yi söyledi. 2000'de 
lta/ya'da Bir Türk operasında Selim ve 
Banco'da Macbeth'i seslendirdi. 
Michele Bianchini konser 
performanslarında, Paolo Olmi 
yönetimindeki Santa Cecilia 
Orkestrası'yla Stabat Mater ve Petite 
Messe So/emne//e'de başarılı 
performanslar gerçekleştirdi. 

• Michele B ianchini studied with 
Ni no Carra in Iraly and with Armen 
Boyagian in New York. In 1 990 he 
reached the fina! of the Verdi 
Competition in Bussero and made his 
debut as Sarasrro in Mozart' s Magic 

Flute with the AS.LI.CO organization 
in Milan. In the following years, he 
sang the roles of Mephistopheles (Faust) 

in Sassari; Sparafucile in Auckland, 
New Zealand; Timur in B ilboa, Spain; 
Colline in Athens and Zaccaria in Italy. 
In Auckland in 1 996 he gave his first 
performance in the title role Don 
Giovanni with Kiri Te Kanawa, witlı 
Stephen Barlow. In 1 997 he made his 
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United States debut as Don Giovanni 
in Portland, Oregon, where he later 
returned as Mephisropheles with 
Stewart Robertson conducting. In 2000 

he made other debuts with the roles of 
Selim in Turco in ltalia and Macbeth in 
Banco. He has also undertaken a large 
number of concert performances 
including Stabat Mater and Petite Messe 

Solemne//e both u nder the bacon of Paolo 
Olm i .  

MAR C O  V ALERIO MARLETT A 

• Roma'da dogan Marco Valerio 
Marletta, müzik egitimine on üç 
yaşında Lateranense, Liberiana ve 
Sistina gibi önemli kiliselerde solist 
olarak başladı. Klasik ses egitimi 
çalışmalarını Gianni Socci, Paolo 
Silveri, Magda Laszlo ve Agnes 
Mellon'la; repertuvar çalışmalarını şef 
W alter Cataldi-T assoni ve bariton 
Giampiero Mastromei ile yaptı. 
Uluslararası Marmande Festivali'nde 
(Fransa) finalist olan ve Uluslararası 
Roma Festival Orkestrası, Monaco ve 
Mattia Battistini yarışmalarında birinci 
olan Marletta, kariyerine 
Denizetti'nin Don Pasqua/e operasıyla 
(Malatesta) başladı. Bugüne kadar 
verdigi konserlerle begeni toplayan 
Marletta, Stefania Porrino'nun kendisi 
için yazdıgı iki perdelik monolog 
Signori: ll baritono! (Bay/ar: Bariton!)'da 
sahne aldı. Yine kendisi için yazılmış 
Gente de/ Sannio operasıyla Napoli 
San Carlo Yarışması'nda birinci oldu. 
Marletta halen, Avel l ino'daki 
Cimarosa Müzik Konservatuvarı'nda 
doçenttir. 

• Born i n  Rome, Marco V alerio 
Marletta started his musical education 
at important chapels such as 
Lateranense, Li beriana and Sistina. He 
studied classical singing with Gianni 
Socci ,  Paolo Sil veri, Magda Laszlo and 
Agnes Mellon and reperroire with 
Maestro W alter Cataldi-Tassoni and 
Giampiero Masrromei (baritone). He 
was the finalist at che International 
Marmande Festival Compecicion 
(France) and won che firsc prizes at che 
International Rome Festival Orchesrra, 
Monaco and Mania Bartiseini 
compericions. He made his operatic 
debur wich che role of Malatesca in 
Donizetti 's Don Pasqua/e. In addition cc 

his successful concerrs, he has 
performed in Signori: Ll baritono!, 

wrinen by Scefania Porrino for him. He 
won the first prize in che Napoli San 
Carlo Competition wich che opera Gentı 

d�/ Sannio which was also written for 
him. He is on che teaching scaff of che 
Cimarosa Music Conservaroire as a 
Assiseant Professor. 

SANT A CECILIA 
ULUSAL AKADEMISI  
ORKESTRA VE KOROSU 

THE ORCHESTRA OF THE 
NATIONAL ACADEMY 
OF SANTA CECILIA 

• Roma Santa Cecilia Akademisi 
dünyanın en eski müzik 
kurumlarından biridir. 1 585'de Papa 
1 3. Gregory tarafından kurulan 
Akademi'nin ilk yönetmeni ünlü 
besteci Giovanni Pierluigi da 
Palestrina'ydı .  Akademi, 1 898'de 
ltalya'nın senfonik ve çagdaş müzik 
yorumlayan ilk orkestrası olan kendi 
orkestrasını kurdu. Akademi'nin 
Başkanligını halen, 2 1  Eylül 2000'de 
bu göreve getirilen Luciano Berio 
yapmaktadır. 
Santa Cecilia Ulusal Akademisi 
Orkestrası 20. yüzyılın başında 
kuruldu ve yüzyı l ın en iyi orkestra 
şefleri ve solistleriyle on üç binin 
üzerinde konser verdi. Sürekli 
şefligini halen Myung-Whun Chung'ur 
yaptıgı orkestra, dünyanın birçok 
yerinde çaldı. Son yıllarda Georges 
Pretre yönetiminde Lintz/Bruckner 
Festivali' ne, Guiseppe Sinopoli ( 1 988) 
yönetiminde Avustralya'nın 200. yıl 



kutlamalarına, Lorin Maazel 
yönetiminde Brezilya ve Arjantin'deki 
"ltalia Viva" etkinl iklerine ( 1 989) ve 
Luciano Berio yönetiminde 
Viyana'daki Çağdaş Müzik Festivali'ne 
( 1 990) katıldı . Orkestranın yaptığı 
kayıtlar arasında, Rigoletto, ll Trovatore, 
La Boheme ve Debussy'nin eserleri; 
Ressini'nin La Messa di G/oria, 
Verdi'nin eserlerini içeren bir 
albümün yanı sıra, Beethoven'in 
bestelerinden oluşan bir albüm, 
Roma'nın kuruluşunun 2750. yı l ı  
kutlamaları kapsamında 
gerçekleştirilen kayıt ve 2000'de üç 
CD halinde yayınlanan dini müzik 
kayıtları yer almaktadır. Topluluğun 
Cecilia Bartel i  ve Bryn Terfel'le 
birlikte Faure ve Durufle'nin 
Requiem'lerinden yaptığı kayıt 
Diaposon d'Or Ödülü kazandı. 
Yaklaşık doksan kişiden oluşan Santa 
Cecilia Ulusal Akademisi Korosu, 
Santa Cecilia Akademisi'yle aynı 
tarihte 1 566'da kuruldu ve 1 9. 
yüzyıl ın ikinci yarısında son hal ini 
alarak vokal ve senfonik eserlerden 
oluşan geniş bir repertuvar 
seslendirmeye başladı. Akademinin 
yaz ve kış sezonu konser 
programiarına katılan ve bell i  başlı 
festivallerde konserler veren koro, 
çok başarıl ı turneler de 
gerçekleştirdi: 1 952'de Paris'teki 
Yirminci Yüzyıl Festivali'nde; 1 955'te 
ABD ve Kanada'da; 1 977'de 
Domenico Bartolucci yönetiminde 
Rusya'da; 1 987'de Berl in'in 
kuruluşunun 750. yılı kutlamalarında; 
1 993'de Prag ve Bükreş'teki 
performansları büyük beğeni topladı .  
1 998'de Riccardo Muti yönetiminde 
Sistine Ki lisesi'nde Papa'nın doğum 
gününde söyledi. Kayıt alanında da 
önemli çalışmalar yapan koro, 
Akademi orkestrasıyla birlikte 
Leonard Bernstein'in yönetiminde 
Pucci'nin La Boheme, Salvatore 
Accardo yönetiminde Ressini'nin 
Messa di G/oria ve Carlo Rizzi'nin 
yönetiminde Verdi'nin eserlerini de 
içeren kayıtlar yaptı. 

• The National Academy of Santa 
Cecilia in Rome is one of the oldesr 
musical institurions in the world. lt  
was founded by Pope Gregoty XIII  
back in 1 585 and irs fırst President was 

93 

the famous composer Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. In 1 898 i t  
created its own Orchescra, the fırst in  
ltaly ro  be rotally dedicared ro  the 
performance of the symphonic 
reperroire and signifıcant in promoting 
masterpieces of contemporaty music. 
On September 2 1 ,  2000, Luciano 
Berio, ltaly's foremost living composer, 
was elecced the new President of the 
National Academy of Santa Cecilia. 
The Orchestra of the National 
Academy of Santa Cecilia was formed at 
the turn of the 20th centuty and has 
given over 1 3 ,000 concerts with the 
most famous so lois es of this century 
and under the direction of the most 
renowned ltalian and foreign 
conducrors. The ürehescra has held 
concerrs throughout the world. In  
recent years it has raken part in the 
Bruckner Festival of linz, with Georges 
Prerre, in the celebration for the 
Australian bicentenary with Giuseppe 
Sinopoli ( 1 988), the Festival of 
Schleswig-Holstein with Leonard 
Bernscein, the "Italia Viva" events in  
Brazil and Argentina under Lorin 
Maazel ( 1 989), and the Festival of 
Contemporary Music of Vienna wirh 
Lutiano Berio ( 1 990). !ts memorable 
recordings include Rigoletto, Il 
Trovarore, La Boberne and music by 
Debussy, as well as Rossini's La Messa 

di Gloria and a disc with music by 
Verdi. Myung-Whun Chung has 
directed the orchestra in recordings of 
music by Beerhoven, a celebrarory disc 
on the 2750th anniversaty of Rome's 
foundation, and three CDs of sacred 
music, a series dedicated ro the Jubilee 
in the year 2000. The record with 
Faure's and Durufle's Requiems, (with 
Cecilia Barroli and Bryn Terfel), 
received the prestigious award 
Diaposon d'Or. 
The Chorus of che National Academy 
of Santa Cecilia, made up of some 
ninery singers, has the same origins as 
the Academy; it was formed in 1 566 
and in the second half of the 1 9th 
century it cook on defınice shape and 
scarted performing pieces from a vasr 
vocal and symphonic reperroire. Ics 
accivicy spread across che Academy's 
winter and summer seasons with, 
performances i n  prescigious concercs 
and tours world-wide: in 1 9 5 2  it cook 

part in che Twentierh Century Festival 
in Paris; in 1 9 5 5  it roured che USA 
and Canada; in 1 97 7  it was in Russia 
with Domenico Bartolucci; in 1 987 i t  
visited Germany for the celebrations 
marking the 7 50th anniversary of 
Berl in ;  in 1 993 i t appeared in Prague 
and Bucuresci; and in 1 998 it sang i n  
the Siscine Chapel with Riccardo Muti 
conduccing as part of the celebrations 
in honour of the Pope's birrhday. I t  
has also been very active in  the field of 
recording where, with the Academy's 
Orchestra, it has produced Puccini's 
La Boheme with Leonard Bernsrein 
conducting; Rossini 's Messa di 

Requiem, conducted by Salvarore 
Accardo and a d  ise of Verdi conducted 
by Carlo Rizzi. 

Verdi: Talih in K udreti 
Operası Uvertürü 

Yirmi altı opera yazan Verdi'nin son 
eserlerinden biri de kırk dokuz 
yaşında bestelediği Ta/ihin Kudretı'dir. 
1 860'da mil letvekili olan ve !talyan 
sanatın ın geliştirilmesiyle 
görevlendirilen Verdi, Rusya'dan 
gelen bir öneri üzerine Petersburg 
Saray Operası için, !talyan şair 
Francesco Piave'nin -Verdi'nin 
Busseto'daki malikanesinde
hazırladığı l ibretto üzerine bu dört 
perdelik opera yı bestel edi. lik kez 1 O 
Kasım 1 862'de Rusya'da 
Petersburg'ta sahnelenen operanın 
konusu 1 8. yüzyı lda Ispanya ve 
ltalya'da geçer. Sevil kentinde Marki 
Calatrava (bas), kızı Leonora'nın 
(soprano) melez Don Alvaro (tenor) 
ile evlenmesine engel olunca sevgi li ler 
kaçar, ancak ayrı düşerler. Marki bir 
kaza sonucunda ölünce, oğlu Don 
Carlos (bariton) babasının öcünü 
almaya ant içer ve onları aramaya 
başlar. Leonora manastıra sığınır; 
sevgi lisi Don Alvaro ltalya'da 
Almanlara karşı savaşırken bir rasiantı 
sonucu Don Carlos'un hayatını 
kurtarır. Ancak gerçek kimliklerin 
ortaya çıkmasıyla olaylar trajediye 
dönüşür. Düelloda ağır yaralanan 
Don Carlos kızkardeşi Leonora'yı 
öldürünce, Don Alvaro da kendini 
kayalıklardan atarak intihar eder. 
Birçok operasında kısa orkestra 
girişleriyle yetinen Verdi, Ta/ihin 



Kudreti için büyük bir uvertür 
bestelemiş; Leonora'yı simgeleyen acı 
tal ih motifini işlerken, eserin bazı 
önemli temalarını da 
değerlendirmiştir. Konser 
sahnelerinde de sık sık yorumlanan 
bu başarıl ı  uvertür 1 869'daki 
versiyonun uvertürüdür. 1 862'deki 
preludio'yu kısa bulan Verdi eseri 
daha da genişletmiş, çekici bir hava 
kazandırmıştır. Uvertür 3/8' 1 ik 
ölçüde, arka arkaya tekrar edi len üç 
güçlü akorla, kader motifini 
simgeleyerek başlar; yaylılar akıcı 
onaltılık notalarla hemen dramatik 
aniatımlı önemli ilk temayı sergiler. 
Bir potpuri tarzında eserin en bel irgin 
yerleri sunulur: Önce final 
bölümünden Alvaro ile Don Carlos 
arasında düet, sonra 2. Perde'den 
Leonora'nın aryası "Madre, pietosa 
Vergine" ve Leonora'nın Rahip 
Guardino ile düetinden -biri 
Leonora'yı, diğeri rahibi simgeleyen
iki tema kullanıl ır. Hiçbir zaman 
çekiciliğini yitirmeyen bir 
orkestrasyon la işlenen uvertür güçlü 
akorlarla sona erer. (Süre 8') 

Verdi: Tal ih in  Kudreti Operası 
ll. Perde Finali 

Operanın Hornachuelo köyünde 
geçen 2. Perdesinin i lk sahnesinde, 
delikanlı gibi giyinerek sevgilisi 
Alvaro'yu arayan Leonora, öğrenci 
kimliğinde dolaşan ve intikam için 
onların izini süren kardeşi Don 
Carlos'u görünce ürker, kaldığı 
handan ayrı l ır. 
2. Perde'nin 2. sahnesi (Final) dağdaki 
Melekler Madonnası Manastırı'nda 
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geçer. Leonora manastı ra gelir; handa 
Alvaro'nun ülkesi Güney Amerika'ya 
döndüğünü duymuştur. Manastıra 
kapanmaya karar verir. Diz çöker 
"Son giunto" (Sonunda) der, "Madre, 
pietosa Vergine" (Şefaatl i  Bakire Ana) 
diye başlayan ünlü aryasını söyler. 
Minör tonda yaylı çalgıların 
vurguladığı tutkulu motif i le, 
uvertürde de duyulan majör tondaki 
ikinci motifi içeren romans tarzındaki 
bu aryasında, böylece huzura 
kavuşacağını da belirtir. Manastırın 
kapısındaki çanı çalar, operanın komik 
karakteri keşiş Melitone tarafından 
baş rahip Guardiana'ya götürülür. 
Leonora, yine uvertürün önemli 
temalarından biri olan arioso'sunu 
söyler, öyküsünü anlatır, kimliğini 
açıklar; mutsuzdur ve düş kırıklığı 
içindedir "lnfelice, delusa, rejetta, 
dalla terra e dal ciel maladetta" 
(Mutsuz, ailesiz, aldatı lmış dünyadan 
ve cennetten atı lmış) olduğunu 
anlatır. Manastıra sığınmak için izin 
ister. Acılarını daha kolay 
göğüsleyebilecektir: "Piu tranquil la 
l'alma sento". Geleceği kim 
okuyabil ir? (Chi pu6 legger i l futuro?) 
Baş rahip ona yardım etmeye söz 
verir. Bir cabaletta'da (aryanın canlı 
finalinde), düette birleşirler: "Sul l'alba 
i l piedo all'eremo"; şafakta yalnız 
başına yaya olarak keşiş kulübesine, 
inziva yerine gidecektir. Manastırın 
büyük kapısı açılır; keşişler korosu 
uzun bir töreni başlatır. Baş rahip 
yeni gelenin kutsal mağarada inzivaya 
çekileceğini, kimsenin onu rahatsız 
etmemesini söyler. Koro, ona 
tecavüze yelteneni lanetler: " l l  cielo 
fulmini, incenerisca" (Yıldırımlar 
çarpsın, yakıp kül etsin). Çok sakin ve 
sade bir ilahi i le perde kapanır: "La 
Vergine degli angeli, vi copra del suo 
manto" (Meleklerin masumu seni 
mantesunun altına alsın). Leonora, 
baş rahibin el ini öperek inzivaya 
çekilir; keşişler mumları söndürür, 
perde iner. 

Bel/ini: Norma Operası Uvertürü 

Beli ini 'nin 1 83 1 -32 karnaval sezonu 
için şair, eleştirmen, yayıncı, Rossin i  
ve Donizetti için de librettolar 
hazırlayan Felice Romani'nin ( 1 788-
1 865) Alexander Soumet'nin nazım 

trajedisi Norma'dan esinlenerek 
yazdığı l ibretto üzerine bestelediği iki 
perdelik Norma operası, i lk kez 26 
Aral ık 1 83 1  'de Mi lane'da La Scala 
Operası'nda sahnelendi. Ve, belki de 
i lk perdenin toplu koroyla sona 
ermesi beklenirken bir trio i le bitmes 
nedeniyle din leyiciler pek etkilenmedi 
ve opera hiç beğeni lmedi. Ama 
Norma çabucak üne ulaştı: 1 832'de 
Napoli, Bergamo ve Venedik; 1 833'dE 
Viyana ve Londra'nın ardından, 
1 834'teki Roma temsilleriyle 
müzikseverlerin ilgisini çekti. Bel i ini 
ise i lk temsilden önce Norma'yı çok 
kez elden geçirmiş, hatta ünlü Casta 
Diva aryasını sekiz kez yeniden 
bestelemişti. 
Uvertür: Bel i ini hiç alışık olunmayan 
yüksek miktarda bir para karşı lığında, 
on iki bin Liret aldığı Norma 
operasının librettosunu 23 Ağustos 
1 83 1  'de teslim almış ve 26 Aral ık'taki 
temsil için provalar S Aralık'ta 
başlamıştı. Bu arada türlü değişiklikler 
yapmış, tüm sinfonia'yı, yani uvertürü 
bile baştan yazmıştı. Eski geleneğe 
göre sinfonia adını taşıyan yeni 
uvertür de operanın ikinci 
perdesinden temaları içerir. Norma 
i le Pollione'nin düeti ve "Guerra, 
guerra" korosu 4/4'1ük ölçüde önce 
ağır, sonra canlı sekizlik triyole 
notalarla, en sonda da görkemli 
tarzda işlenir. 

Bellini: Norma Operası 
ll. Perde Finali 

Norma'nın konusu 1 .  yüzyılda Roma 
Imparatorluğu işgalindeki Galya'da, 
kutsal ormanda ve Ürminsul 
mabetinde geçer. Galyalı savaşçılar, 
başkanları Oroveso (bas) i le 
putperest Druid rahipleri ormanda 
toplanmıştır. Oroveso Romahiara 
karşı savaşmak için baş rahibe olan 
kızı Norma'yı (soprano) bekler; yeni 
doğan ay görününce Ürminsul'un 
bronz gonguna vurulan üç darbe ile 
kutsal hareket başlayacaktır. Roma 
işgal kumandanı Pollione (tenor) bir 
zamanlar gizlice Norma ile sevişmiş 
ve iki çocukları olmuştur; ama şimdi 
Ürminsul'un genç rahibelerinden 
bakire Adalgisa'ya aşıktır. Ancak 
Norma'nın intikamından 
çekinmektedir. O sırada gong sesleri 



duyulur, Druidler görünür; ay 
doğmuştur. Ay Tanrıçası'na dua eder; 
ünlü Casta Diva aryasını söyler. 
Druidler savaşın kutsallığını 
vurgulayarak ilk kurbanın kumandan 
Pollione olmasını isteyince Norma 
onun yaşamını koruyacak, kendi 
ulusuna bile karşı çıkacaktır. Druidler 
ormandan çıkınca genç rahibe 
Adalgisa, rahibelik yemininden 
ayrılmasını isteyen Poll ione'ye 
direnebilmek için tanrıdan güç 
vermesini diler. Roma'ya çağrılan 
Pollione birlikte gelmesini isterse de 
Adalgisa önce reddeder, ama sonra 
yemininden vazgeçer; onu 
izleyecektir. Norma bir ses duyunca 
sırdaşı Clotilde'den çocuklarını 
saklamasını ister. Gelen Adalgisa 
Norma'dan yardım ister; aşkından söz 
ederek sevgi lisiyle ormanda 
buluştuğunu anlatır. Tam aşığının adını 
söylerken Pollione girer. Norma ile 
Pollione'nin eski aşkını öğrenince 
Adalgisa karar verir; Pollione ile 
gitmeyecek, onun kurbanı olmayacak, 
Norma'nın erkeğiyle 
evlenmeyecektir. 1 .  Perde'nin 
sonunda Norma öfkeyle Pollione'yi 
kovar . . .  Norma 2. Perde'nin başında 
hançerini kavramış, uyuyan 
çocuklarını süzmekte, onları uyurken 
öldürmenin daha uygun olacağını 
düşünmektedir. Fikrinden vazgeçen 
Norma, Adalgisa'yı çağırtır. Çocukları 
Adalgisa'ya vererek Roma'ya 
gitmelerini isteyecek ve kendi de 
intihar edecektir. Ama Adalgisa bunu 
kabul etmez; Pollione'ye giderek ona 
Norma'ya dönmesini söyleyecektir. 
Galyalı savaşçılar ve Druid rahipleri, 
Pollione'nin Roma'ya acele gidişini 
tartışır. Baş rahip Oroveso ise, onun 
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yerine daha zal im bir komutanın 
gönderileceğini ve Norma'nın onlara 
önderlik yapmadığını duyurur. 
Intikam şansını er geç elde 
edecektir . . .  
l l .  Perde fınali: 3 .  sahne Ürminsul 
tapınağında geçer. Norma, 
Pollione'nin pişman olacağını ümit 
etmektedir. Ama Clotilde ona 
Pollione'nin Adalgisa'yı kaçırmayı 
planladığını söyleyince Norma 
tapınağın gongunu çalarak savaş 
işaretini verir. Galyalılar bu çağrıya 
"Guerra, guerra" (Savaş, savaş) 
sözleriyle başlayan ateşli koro 
ilahisiyle cevap verir. Ancak Oroveso 
ayinin neden tamamlanmadığını 
sorunca bir kurbanın yakalandığı 
bi ldiril ir. Bu, bakireler manastırında 
ele geçirilen Pollione'dir; hiçbir 
soruya cevap vermez. Norma hançeri 
kaldırır  ama indirip öldüremez; 
onunla yalnız konuşmak ister: "In mia 
man alfın tu sei" (Sonunda elimdesin, 
hiç kimse zincirini çözemez) 
sözleriyle başlayan duygulu düette, 
Adalgisa'yı ve Galya'yı terkederse onu 
ölümden kurtaracağını söyler. Aksi 
durumda hem çocuklar, hem de 
Adalgisa ile Pollione ateşte 
yakılacaktır. Pollione Adalgisa'yı 
affetmesi, kendisini öldürmesi için 
yalvarır. Norma Galyalılar'ı toplar, 
onlara suçlunun öldürülmesi 
gerektiğini bildirir. Oroveso ve 
Druidler kurbanın adını sorunca "Son 
io!" (O benim!) diye cevap verir. 
Norma'nın sözleriyle görkemli bir 
koro "Qual cor tradisti" ( Ihanete 
uğramış kalp) diye başlar ve ihanet 
edenin kendisi olduğunu anlatan 
Norma, babasından çocuklara 
bakmasını, kendisinin de ateşe 
atı lmasını ister. Norma babasına 
yalvarır (Deh! non volerli vittime) ve 
kendi yüzünden çocukların kurban 
edilmesine izin vermemesini ister. 
Oroveso sonunda onun kurban olma 
arzusunu kabul eder; kumandan 
Pollione ve baş rahibe Norma ateşte 
kaybolur . . .  
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GIOVANNI SOLLI MA & LARK DÖRTLÜSÜ 

GIOV ANNI SOLLIMA & THE LARK QUARTET 

l!!l 
MILLI PiYANGO 

Katkıları ifin MiLLI PIYANGO iDARESi GENEL MtJDtJRLtJGtJ'ne te;ekkiir ederiz. 
We WfJuld /ike to thank TURKJSH NATIONAL LOTTERY for spomoring this performance. 

GIOVANNI SOLLIMA, viyolonsel ve ses cello and voice 

DIANE PASCAL - JENNIFER ORCHARD, kemanlar violins 

GIOVANNI SOLUMA 

• Viyolonselci ve besteci Giovanni 
Sollima 1 962'da Palermo'da müzisyen 
bir ailede dünyaya geldi. Palermo 
Konservatuvarı'nda başladığı 
eğitimini, Salzburg'ta Antonio Janigro 
(viyolonsel) ve Stuttgart'ta Müzik 

DANIELLE FARINA, viyola viola - ASTRID SCHWEEN, viyolonsel cello Yüksekokulu'nda Mi lko Kelemen'le 
--------1 (kompozisyon) tamamladı. 

Giovanni Sol/ima ( 1 962-) 
Yaylı Çalgılar Beşi isi "ltalya'da bir Yolculuk"* 

String Quintet "Viaggio in  ltalia" (A Journey in  Italy) 
1 .  Federico ll ( l l .  Frederi k 1 dörtlü Frederick II 1 quartet) 

2. Giotto - Dante (solo viyolonsel cello solo) 
3. Bella e crudele (Güzel ve Zalim 1 ses ve dörtlü Beautiful and Cruel 1 voice and quartet) 

4. Campo dei Miracoli (beşli quintet) 
5. Ritratto di musico (Bir Müzisyenin Portresi Pomait of a Musician) 

6. L'Ortolano (Bostancı 1 dörtlü The Market Gardener 1 quarret) 
7. Borromini (ses ve dörtlü voice and quartet) 

8. L'isola Ferdinandea (Ferdinandea Adası 1 dörtlü The Ferdi nandea Island 1 quartet) 
9. Campo dei Fiori (ses ve dörtlü voice and quartet) 

1 O. La Tempesta (Fırtına 1 sol o viyolonsel The Storm 1 cello sol o) 
l l . Zobeide (dörtlü quartet) 

1 2. Casanova's Sonata (dörtlü quartet) 
1 3 . Cretto 1 Maze (Labirent 1 dörtlü Labyrinth 1 quartet) 

1 4. La camera bianca (Beyaz Oda 1 dörtlü The White Room 1 quartet) 

* Gianmaria Buccellati'nin bir projesi olan ve ona ithaf edilen ltalya'da bir Yolculuk, 
ilk kez 1 7  Ekim 2000'de New York'ta Carnegie Hall'da seslendirilmiştir. 

A journey in ltaly, a project conceived by Gianmaria Bucccellari and dedicared ro him, 
was premiered on 17 Ocrober 2000 ar che Carnegie Hall, New York. 

23.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum, 7 . 30 pm 

+k"""'. ITAUI\�U PI (;li,TLIA 

italyan Kültür Merkezi, istanbul'a değerli i;birliği ifin te;ekkiir ederiz. 
W e wou/d /ike to than k the /ta/ian Cu/tura/ Cent re, istanbul for their ki nd collaboration. 

Gençliğinden itibaren müziğin her 
türüyle ilgilenen Sollima, yeni "tat"lar 
yaratmak peşinde klasik, rock ve caz 
müziklerini, Sici lya, Afrika, Orta 
Doğu, Balkanlar ve Hindistan'dan 
derlediği etnik müziklerle bir araya 
getiren çalışmalar yaptı. Piyano, 
viyolonsel, topluluk, orkestra ve 
sahne için bestelediği eserleri, bütün 
kıtalardaki en önemli müzik 
merkezlerinde; Riccardo Muti'nin 
yönetimindeki La Scala Filarmoni 
Orkestrası ve Yo-Yo Ma; Gidor 
Kremer'in yönetimindeki Kremerata 
Baltica; Yuri Başmet ve Moskova 
Solistleri, David Geringas, Boris 
Pergamenchikov, Julius Berger, Larry 
Coryell, Mario Brunello ve Avrupa 
Birliği Oda Orkestrası tarafından 
seslendirildi. 
Sollima, topluluk için bestelediği 
Spasimo'yu ( 1 995), Sicilyalı 
müzisyenlerden kurduğu toplulukla 
ltalya'daki festivallerde ve bir Kuzey 
Amerika turnesinde (New York, 
Washington, Phi ladelphia, Boston ve 
Montreal) seslendirdi. Sanatçı 
1 998'de New York'ta gerçekleştirdiği 
ve kaydettiği Aquilarco projesinde, 
sesiyle kayda katılan Robert 
Wilson'un yanı sıra, Bang-on-a-Can 
ile Steive Reich & Musicians 
topluluklarının üyelerinden bazı larının 
katı l ımıyla kurduğu yeni grubu 
"Giovanni Sollima Band"ın üyeleri yer 
aldı. Aqui/arco, 1 999' da New York'ta 
Knitting Factory ve Herkin Hall'da 
seslendirildi. NPR, WNYC ve WBAI, 
Sollima'ya adanan programlar 
yayınladı. Sollima aynı dönemde 
Brooklyn Müzik Akademisi'nde bir 
solo viyolonsel resitali de verdi .  
Sanatçının Casanova balesi, Karole 



Armitage'ın koreografisiyle Temmuz 
2000'de Atina'da sahnelendi. Ekim 
2000'de yaylı çalgılar beşiisi için 
besteledigi ltalya'da Bir Yolculuk, 
Carnegie Hall'daki i lk konserinde 
Lark Dörtlüsü'yle birlikte ilk kez 
seslendirdi. 200 1 Ocak ayında 
Wigmore Hall'da (Londra) verdigi i lk 
konserinde /ntersong //'yi seslendirdi. 
Seliima'nın yeni balesi, Carolyn 
Carison'un koreografisiyle Venedik 
Bienali'nde 200 1 Haziran ayında 
sahnelenecek. Seliima'nın eserleri 
Mi lane'daki Casa Musicale Sonzogno 
tarafından yayınlanıyor. 

• The eellist and composer Giovanni 
Sollima was bom in Palermo in 1 962 of 
a family of musicians. He graduared 
with che highesr honors from che 
Conservaroire of Palermo and 
complered his educarion in Salzburg 
wirh Anronio Janigro (cello) and at the 
Musikhochschule in Sructgarr with 
Milko Kelemen (composirion). Ever 
since his youth, Sollima has been 
caprivared by every ki nd of music and 
has soughr ro ereare new blends among 
the most di verse genres by combining 
elemencs of classical, rock and jazz 
music, as well as of ethnic music -
characrerisrics of Sicily and of or her 
Medirerranean lands such as North 
Mrica, the Middle East and the Balkan 
States. His works (for che piano, the 
cello, ensembles, orchescras, the stage, 
zrc> have been included in important 
seasons in all conrinents, and performed 
by Yo-Yo Ma, Riccardo Muri with the 
La Scala Philarmonic Orchescra, Gidon 
Kremer w ith che Kremerata Baltica, 
Yuri Bashmet wirh The Moscow 
Soloisrs, David Geringas, Boris 
Pergamenchikov, J ulius Berger, Larry 
Coryell, Mario Brunello and the 
European Union Chamber Orchestra. 
Sollima performed Spasimo, composed 
for an ensemble ( 1 995),  rogerher wirh 
his Sicilian group, in several Iralian 
fesrivals and in the course of a tour in 
Norch America ( 1 997 , Merkin Hall in 
New York, Washingron, Philadelphia, 
Bosron, Monrreal). The project 
Aquilarco was accomplished in New 
York in 1 998 - a Poinr Music 1 
Universal CD, wirh che participation of 
che reciting voice of Robere Wilson and 
of a new group (Giovanni Sollima 
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Band) made up of a number of 
components of Bang-on-a-Can All Srars 
and Steve Reich & Musicians. In 1 999, 

Aquilarco was performed in New York 
at the Knitting Facrory and Merkin 
Hall: on this occasion NPR, WNYC 
and WBAI dedicared ro Sollima several 
monographic programs. In the same 
period Sollima gave a so lo performance 
of pieces for cello by himselfat a 
concerr ar the Brooklyn Academy of 
M us i c. 
The baller Casanova was staged by the 
Greek Festival in Athens in July 2000. 
The choreographer was Karole 
Armirage. In October 2000, Sollima 
made his debut at the Carnegie Hall, 
rogether wirh the Lark Quarcet, with a 
grear string quinrer enritled A ]ourney 

in Italy. In January 200 1 he appeared at 
Wigmore Hall, London, for the fırst 
rime, execuring his work for ensemble, 
lntersong II. In June 200 1 ,  a new baller, 
which will fearure the choreography of 
Carolyn Cadson will be sraged by the 
Yenice Biennale. The works of 
Giovanni Sollima are published by Casa 
Musicale Sonzogno of Mi lan. 

LARK DÖRTLÜSÜ 

THE LARK QUARTET 

• Kuruldugu 1 985'ten bu yana New 
York'ta çalışmalarını sürdüren Lark 
Dörtlüsü, geniş bir müzik 
yelpazesinde çalışmalar yapıyor. 
Özellikle Haydn, Mozart ve 
Beethoven'in eserlerini başarıyla 
yorumlayan dörtlü, yeni müzik 
alanında da en çok ısmarlama beste 
yorumlayan topluluklardan biridir. 
Aaron J .  Kernis'in 1 998'de Pulitzer 
Ödülü'nü alan Musica lnstrumentalis 
adlı bestesinden, yakın zamanda 
Arabesque Recordings ile yenilenen 
altı CD'yi kapsayan yeni kontratiarına 
ve Bill T. Jones'un Sti/VHere isimli 
çalışmasına kadar Lark Dörtlüsü, 
geleneksel repertuvarı ısmarlama 
besteler ve yeni buluşlarla başarıl ı  bir 
şekilde harmanlıyor. Dörtlü daha 
önce Schickele on a Lark CD'sini 
kaydettigi Peter Schickele ile yeni bir 
turneye de çıkacak. ABD'nin en 
önemli şehirlerinde konserler veren 
topluluk, Çin, Avustralya, Rusya, 
Meksika ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra, 
Avrupa'da çıktıgı Almanya, Avusturya, 

Fransa, ltalya, lsviçre, Lüksemburg, 
Danimarka, lsveç ve Büyük Britanya 
turnelerini birçok kez tekrarladı. 
Dörtlü, 1 993'de Basti l le 
Operası'ndaki i lk performansını 
gerçekleştirdi. 
Lark Dörtlüsü bugüne kadar Gidon 
Kremer'in davetiyle Avusturya'daki 
Lockenhaus Festivali'nde, Sviatoslav 
Richter'in yönetiminde Moskova -
Puşkin Müzesi'ndeki Beethoven 
Festivali'nde, Almanya'daki Schlewig
Holstein Müzik Festival i'nde ve 
Meksika'daki San Miguel de Ailende 
Müzik Festivali'nde konserler verdi. 
T oplulugun kazandıgı ödüller arasında 
Walter F. Naunburg Ödülü (New 
York), Şostakoviç Uluslararası Yaylı 
Çalgılar Yarışması'nda Altın Madalya; 
Melbourne Uluslararası Oda Müzigi 
Yarışması, Paolo Borciani Yarışması, 
Münih'de Karl Klinger Yarışması ve 
Kanada'da Banff Yarışması ödülleri 
bulunmaktadır. 

• The Lark Quarrer resides in  New 
York where ir was founded in 1 98 5 .  It  
is uniquely suited to a wide range of 
musical sryles and is recognized as a 
dynamic incerpreter of Haydn, Mozart 
and Beerhoven as well as a champion of 
new music, with over a dozen 
imporranr commissions ro its credit. 
From commissioning the 1 998 Pulitzer 
Prize-winning musical composirion 
Mıtsica lnstrumentalis by Aaron J .  
Kernis, ro  recently signing its second 
six-CD concract with Arabesque 
Recordings and eecording the 
soundrrack of Bill T. Jones' Stili/Here, 

the Lark Quarrer balances traditional 
reperroire, new commissions, and 



discoveries. The Quartet will tour again 
this season with composer and pianist 
Peter Schickele, with whom they have 
recorded the CD Schickele on a Lark. In 
addition to appearing in every major 
United States ciry, rours abroad have 
taken the Lark Quartet to China, 
Australia, Russia, Mexico and New 
Zealand, and repeated engagements i n  
Europe have included tours in 
Germany, Austria, France, lraly, 
Switzerland, Luxembourg, Denmark, 
Sweden and Great Britain. In 1 993 the 
Quartet gave i ts Paris debur at ! 'Opera 
de la Basrille under the auspices of the 
Pro Quarrer. 
The Lark Quartet has appeared at the 
Lockenhaus Festival in Austria at the 
invitarion ofGidon Kremer, the 
Beethoven Festival at the Pushkin 
Museurn in Moscow u nder the 
direcrion of Sviatoslav Richrer, the 
Schlewig-Holsrein Musik Festival in 
Germany and Mexico's San Miguel de 
Ailende Music Festival. The Quartet 
has won the W alter F. Naunburg 
Award of New York, the Gold Meda! 
in the Shostakovitch International 
String Quarrer Competition, the 
Melbourne International Chamber 
Music Competition, the Paolo Borciani 
Competition, the Karl K.linger 
Competirion in Munich and the Banff 
Comperirion in Canada. 

Sol/ima: ltalya'da b ir  Yolculuk 

Giovanni Sol l ima, "ltalya'da bir 
Yolculuk" ile ilgil i  yapılan bir 
röportajda eseri şöyle açıkl ıyor: 
"Gianmaria Buccellati'nin önerisini 
kabul etmekle birlikte, konunun çok 
geniş, hatta sınırsız olduğunu görünce 
önce korktuğumu itiraf etmeliyim. En 
geniş anlamıyla değil de gerçekleşmesi 
mümkün olabilecek bir ltalya 
yolculuğu için gerekli ufak tefek 
bilgiler verebileceğimi anladım. ltalyan 
sanat tarihinde öne çıkan geniş 
kontrastlar, çözülmemiş problemler, 
bazen dramatik, bazen de umursamaz 
şaşırtıcı ve kuşkulu durumlar, 
uyguladığım görüş açısının -ki bu 
sadece benim, kişisel düşünce 
biçimimdir- ana hatlarını oluşturdu. 
Sanat yapıtının mükemmeliyle değil 
ama bu mükemmell iğin insanın 
tutkularının bir sonucu olduğu 
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düşüncesinden, sanatçının madde 
karşısında duyduğu kaçını lmaz 
değiştirme güdüsünden yola çıktım. 
Sanatçıların kişilikleri, karakterleri, 
yüzlerinin yapısı, kendileri ve yapıtları 
konusunda ne yazdıkları ya da 
çağdaşları olan eleştirmenlerin onlar 
hakkında ne yazdığından yola çıktım." 

" . . .  lmparator ll. Frederick ( 1 1 94-
1 250) ile başlamamın nedeni sanırım 
onun parlak, neşeli ve çok uluslu bir 
atmosfer yansıtan saray halkını, benim 
müziğimle dans edermiş gibi 
yansıtmaktı. ll. Frederick ilerici 
karaktere sahip büyük bir kişiydi; tüm 
ırkiara ve diniere karşı hoşgörülüydü. 
Politik görüşü çok modern ve 
liberaldi. Kendi yönetimindeki, 
Almanya ve ltalya'nın çoğunu içine 
alan Kutsal Roma Imparatorluğu 
sınırları içinde daha çok Palermo'da 
yaşamayı seviyordu. Sanata büyük 
sevgisi vardı ve muhteşem sarayını 
yeni ltalyan di l inin şairlerinin 
toplandığı yer haline getirmişti. Bugün 
hala hayranl ıkla seyredilen muhteşem 
şatolar yaptırarak mimariyi 
kalkındırmıştı . . .  Bu büyük proje 
yaşama geçirilmemiş olmakla birlikte 
ltalya'yı birleştirmeye teşebbüs eden 
ilk politikacıydı." 

" . . .  2. Bölüm, Orta Çağ ltalya'sının, 
bana göre, iki dev anıtına ithaf 
edilmiştir: Giotto Bondone'nin 

( 1 267- 1 337) Assisi'deki Aziz 
Francesco Bazil ikası'nda bulunan 
freskleri i le Dante Alighieri'nin 
( 1 265- 1 32 1 )  Ilahi Komedya'sı. Bu iki 
yapıtta dini yönlerinin dışında beni en 
çok etkileyen, her iki sanatçının hayal 
gücünden taşan o inanı lmaz güçtür. 
Giotto'nun yumuşatı lmış renklerinde 
korku ve gayipten haber veren, 
Dante'nin Komedya'sındaki kadar 
dünyevi olmayan bir gücü 
algılıyorum . . .  Giotto'nun fırça 
darbeleri ve renkleri ile Dante'nin 
sözcükleri, düş kurmaktan daha güçlü 
olan bir nesnel l ik taşımaktadır . . .  " 

" . . .  Leonardo da Vi nci ( 1 452- 1 5 1 9) 
belki de en düşkün olduğum 
Rönesans sanatçısıdır; zamanının en 
modern ve uzak görüşlü adamıydı. 
Hümanizma onun kişiliğinde 
özetlenmiştir. Iki yıl önce Point 

Music'ten yayınlanan Aquilarco adlı 
CD'mi ona ithaf etmiştim. 
Leonardo'nun, besteci, teorisyen, 
Mi lano Katedrali kapelmaysteri olan 
arkadaşı Franchino Gaffurio'yu 

( 1 45 1 - 1 522) gösteren olağanüstü 
güzell ikteki tablosundan esinlenerek 
bestelediğim bir viyolonsel solosu ile 
ona saygılarımı sunmuştum. Eserim 
Gaffurio'nun bir koral bestesine 
dayanır. Aynı zamanda, 
Leornardo'nun yaptığı bu portrenin 
atmosferine, ışığına ve hatta kudretli 
anlamsızlığına kendimi uydurmak için 
elimden geleni yaptım. Rönesans, 
Giorgione'nin ( 1 478- 1 5 1  O) belki de 
en ünlü resmi olan La Tempesta 

(Fırtına) ile en klasik ve şiirsel 
anlarından birine ulaşır: Form ve 
renklerin çok ince bir armonisinden 
başka birşey olmayan, dayanak 
noktası da insaniyede doğa arasındaki 
temel ve derin bir bağ olan l irizm, 
daha sonra büyük Venedik Okulu'nun 
(Tiziano, Giovanni Bell ini, vs .. ) yolunu 
açacaktır." 

" . . .  Michelangelo Buonarroti'nin 
( 1 475- 1 564) edebi eserlerinde 
fıgüratif sanatın yorumunu keşfettim. 
Kendi söylediğim bu madrigal Prenses 
Vittoria Colonna'ya ithaf edilmiştir. 
Prenses Colonna, Roma 
Imparatorluğu'ndan günümüze kadar 
gelen, aralarında papalar ve ünlü 
general lerin yer aldığı birçok önemli 
kişinin yetiştiği bir aileye mensuptur. 
Michelangelo bu hanımı Güzel ve 

Zalim olarak betimliyor. Sertlik söz 
konusu olduğunda onu, severek ve 
sürekli acı çekerek yonttuğu taşla 
kıyaslar. Taş ile yaşam arasındaki i l işki 
Michelangelo'da değişmez bir 
olgudur: Yontulmamış mermeri, 
sanatının aracılığıyla yaşama geçirdiği 
bir şey olarak görür. Hümanizma 
kavramının sanata uygulanması; insan, 
cansız maddelere hayat vererek Tanrı 
olmuştur . . .  " 

"Guiseppe Arcimboldi ( 1 527 - 1 593), 
sanatın simyasıcı olan bir ressamdı. 
Hayvanlar, sebzeler, yemişler, bitkiler 
ve çiçeklerden oluşan düzenlemeler 
aracıl ığıyla alegorik figürler ve 
karikatür biçiminde portreler 
yapmakta ustaydı. Onun L'Ortolano 

(Bostancı) adlı tablosu için neşeli bir 



atmosfer seçtim. Bu resimde, insan 
yüzünün ortaya çıktığı bir yemişler 
mozaiğinde doğa bilmece gibi olur. 
Michelangelo'da olduğu gibi 
görünüşte hareketsiz olan madde 
hayata geçer. Bu düşünceyi müzikle 
canlandırmak için Bach'ın da 
kullandığı, notanın sürekli kendi 
üzerinde döndüğü ve her iki yönde 
de okunabilen 'tersine kanon'u 
seçtim." 
"Tanrı ve Doğa'nın kaynaşması en uç 
nazari anlamını filozof Giordano 
Bruno'nun ( 1 548- 1 600), kainatın 
yüceliğini kabul eden -panteist
düşüncesinde bulur: Yüceliğin 
birliğine doğanın bütünlüğü 
kavranarak ulaşılır. Bruno bu devrimci 
fikirlerinden dolayı Roma'da Campo 

dei Fiori'de yakı lmıştı." 

"Çocukken Pisa'daki Campo dei 

Miracoli'yi i lk kez gördüğümde 
şaşkına dönmüştüm: Ben hareket 
ettikçe perspektifin değiştiği 
duygusuna kapı lmıştım. Mimaride beni 
en çok çeken şey mükemmelliğidir 
ama bu, mimarın başladığı şeye 
ulaşmak için bir şekilde hesaplarını 
insan gözünün kusuruna uyarlamasıyla 
ortaya çıkar. Tutkusuz mimari doğal 
görünmeyecektir. Bazen mimari 
yapıtın kendi doğası mükemmel bir 
dengeye ulaşır: Eğri Pisa Kulesi insan 
tarafından böyle olması için 
seçilmemiştir ama bu kritik hata 
Campo dei Miracoli'yi, kendine özgü 
karakteri nedeniyle tüm insanlığın en 
özgün yeri haline getirmiştir." 

"Francesco Borromini ( 1 599-
1 667) mimari konusunda en önde 

gelen kişilerden biridir: Projeleri, 
hesaplarının cüreti ve devrimci tekniği 
nedeniyle kağıt üzerinde saçmalık 
olarak kabul edilmişti ve herkes 
kiliselerin yerle bir olacağına yemin 
etmeye hazırdı. Ama tam aksine, 
hepsi yüzyılların sınamasının 
üstesinden geldi. Borromini 
mantıksızı mantıklı kılma, durmadan 
yer çekimine meydan okuma 
hünerine sahipti. Sadece sanatı değil, 
yaşamı da bitmez tükenmez bir 
meydan okumaydı. Alıngan ve 
düşüneeli bir adamdı; yaşadığı çağ 
pre-romantikti ve Barok dönemin 
diğer ünlü mimarı Gian Lorenzo 
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Bernini ( 1 598- 1 680) ile olan sürekli 
rekabetinden her zaman ızdırap çekti. 
Bernini Borromini'den daha çok sevgi 
ve hayranl ık kazandı. Zamanının 
ilersinde bir sanatçı olduğunun 
bil incine varması ve bunun verdiği acı 
düşünce Borromini'nin intihar 
etmesine neden oldu. Ölümünden 
çok kısa süre önce de bu olayı 
güneesine kaydetti. Insanı şoke eden 
otobiyografisinin dramatik 
anlatımından esinlendim ve ona ithaf 
ettiğim şarkıyı besteledim." 

"Kasvetli 1 7. yüzyıl ın aksine, 1 8. yüzyıl 
dinamikti; bir çok radikal değişikliğin 
olduğu, insan hürriyetine doğru yeni 
atı l ımların yaşandığı ve yeni ufukların 
açıldığı bir dönem. O dönem 
ltalya'sının en ünlü serüvencilerinin 
katı ld ığı bir parti düşledim: Yaşama 
sevinci ve şehvetle dolu, heyecan 
aramak için dünyayı dolaşan 
okumuşlar ve serseriler . . .  Partiye 
katı lanlar arasında, parçaya ismini 
veren Giacomo C asanova ( 1 725-
98) kumarbaz, diplomat, yazar, casus 
ve efsanevi bir Don Juan'dı. Diğer bir 
konuk da onun arkadaşı olan, 
Mozart' ın ünlü l ibretisti, (Figaro'nun 
Düğünü, Don Giovanni, Cosi fan tutte), 
Viyana sarayı şairi ve maceralada dolu 
yaşamını doksan yaşında New York'ta 
noktalayan Lorenzo Da Ponte'ydi 
( 1 749- 1 838). Daha sonra, birçok 
Avrupa sarayı tarafından korunan ve 
klavsende en tanınmış sonatlarından 
biri üzerine doğaçlama yapan besteci 
Domenico Scarlatti ( 1 685- 1 757) i le 
karşılaşıyoruz. En sonra da -herşeye 
birazcık da esrar katmak için- büyücü 
ve şarlatan olarak hile ve 
kurnazlıklarıyla ünlü, aynı zamanda 

masonların Mısır locasının (ayinleri 
Mozart'a Sihirli Flüt için esin kaynağı 
olmuştur) kurucusu olan Kont 
Alessandro di Cagliostro ( 1 743-
95) gelir. Scarlatti'nin yanısıra bir 
gigue (jig) tarzındaki ve Kuzey 
ltalya'ya özgü Furlana'n ın neşeli 
ritmini de kullandım." 

"/talya'da bir Yolculuk'un 
bölümlerinden birini volkaniara 
adamak istedim. Ülkemizin büyük bir 
kısmı volkanik olduğu için bu 'Ezeli 
Tanrılar' antik çağlardan beri mitlere, 
efsanelere ve edebi yapıtiara esin 
kaynağı olmuştur. Romantik dönemde 
bile volkanların mitleri, Vezüv üzerine 
harika bölümler yazan Wolfgang 
Goethe'yi çok sarmıştı. Besteci 
Hector Berlioz ise yazdığı kısa bir 
öyküde, Etna'nın kraterinde bir Müzik 
Şehri'nin varlığını düşler. L'isola 

Ferdinandea (Ferdinandea Adası) 
bu volkanik ve kükürt benzeri teliürlü 
etkinl ikle i l işkil i olarak, son gerçek 
mittir: Bu ada 1 83 1 'de Sicilya 
açıklarında, Akdeniz'de küçük bir 
Atlantis gibi ortaya çıktı. Birkaç yıl 
boyunca giderek büyüdü, büyük 
merak ve heyecan uyandırd ıktan 
sonra 1 835'te, çıktığı gibi yavaşça 
dalgaların altında kaybolup gitti. 
Kanımca, mükemmell ik ütopyasının 
her türlü çabayı göstermesi 
sonucunda, ltalya'daki bu yolculuğun 
sürdürülebilmesi için bu 'asla toprak 
olamayan' romantik ada, hayali bir 
yolculuğun hedefi olabilir." 

"20. yüzyıl ltalyan edebiyat yapıtları 
arasında ltalo Calvino'nun ( 1 923-85) 
kısa öyküler koleksiyonunu seçtim. 
'Le Citti invisibili' (Görünmez 
Kentler) hayali ve fantastik yerlere bir 
çeşit rehber olan, garip ve hoş kadın 
adları (Argia, Armil la, Ersilia, Mariana, 
Olinda, Thekla, vs .. ) taşıyan ve 
düşlerle karabasanlar arasında dolaşıp 
duran tutkular, ütopyalar ve 
korkulardan oluşan bir dizi hayal 
kentidir. Ben, beyaz ve uçucu düşsel 
kent Zobeide'yi seçtim." 

"Mimariye gelince, 1 968'de deprem 
sonucunda yerle bir olan Sicilya'daki 
Gibelline adlı kasabanın yıkıntıları 
üzerine inşa edilen Alberto Burri'nin 
( 1 9 1 5-95) eseri, inanılmaz bir labirent 



olan Cretto'ya hayran oldum. 
Burri'nin labirentinde beni büyüleyen 
şey, yapının kendisi degil, rüzgarın 
labirent içinde meydana getirdigi ses 
efektleriyle insanı metafizik ve düş 
ötesi boyutun içine sürüklemesiydi. 
Buna benzer bir deneyim de 
sürrealist ressam Giorgio De 
Chirico'nun ( 1 888- 1 978) düşsel bir 
tablosu veya Calvino'nun görünmez 
kentlerin in birinin 'içine girilmesi' i le 
yaşanabilir." 

"Yolculugumu l l .  Frederick konusunu 
özetleyerek bitirmeye karar verdim. 
Kısa bir süre önce, bir grup bilim 
adamı (Beyaz Oda adı verilen bir 
mobil laboratuvar kul lanarak) 
Palermo Katedrali'nde onun lahiti 
içine bir sondaj kamerası sokmuş; 
imparatorun tek başına degil de bir 
kadına sarılmış olarak yattığını 
şaşkınl ık içinde görmüşler. Kimse bu 
esrarlı kadının kim oldugunu bi lmiyor 
ve ben de, hala modern ve dinç bu 
tarihi kişi l ikle ilgi l i  büyüleyici son bir 
bilmeceyle bu yolculugumu kesin bir 
sonuca ulaştırmama düşüncesini 
oldukça benimsedim. Bugün dünyanın, 
geçmişte olduğu gibi, kültürü büyük 
ölçüde destekleyen böyle aydınl ık 
insanlara ihtiyacı var." 

1 00 
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TÜRKIYE$ BANKASI 

Katkılarr ifin TO RKlYE IŞ BANKASI'na tqekkiir ederiz. 
W e wou/d /ike to than k TORKIYE IŞ BANKASI for spansoring this performance. 

MICHEL PLASSON, şef conduccor 

GÜHER & SÜHER PEKI N EL, piyano ikilisi piano duo 

Claude Debımy ( 1 862- 1 91 8) 
Bir Faunus'un Ögleden Sonrasına Prelüd Prelude a l'Apres-midi d'un Faune 

• T res modere 

Francis Poulenc ( 1899-1 963) 
Iki Piyano ve Orkestra için Konçerto, Re Minör 

Concerco for Two Pianos and ürehescra in D minor 
• . A 1/egro ma no1ı troppo • Larghetto • Fina/e: A 1/egro mo/to 

Ara Incermission 

Ernest Chamson ( 1 855-1899) 
Senfoni, Si bemol Majör Op.20 Symphony in B flac major, Op.20 

• Lent - Allegra vivo • Tres lent - Un peu plus vite • A nime 

24.6.200 I ,  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 1 9.30 
İstanbul Convention and Exhibition Centre, 7.30 pm 

lnstituı .i\ F'rançais v_!!.:.ı�.�.!!!.� 
Istanbul Pranm /(jjftiir Merkezi'ne def.er/i i;birlif.i için tqekkiir ederiz. 

W e would /ike to thank lmtitut Pranfaiı, Istanbul for tbeir kind co//aboration. 

M ICHEL PLASSON 

• Küçük yaŞlarda Lazare Levy ile 
piyano çalışan Michel Plasson Paris 
Konservatuvarı'nda perküsyon 
eğitimi  aldı. Daha sonra orkestra 
şefliğine yöneldi ve 1 962'de 
Uluslarararası Besançon 
Yarışması'nda Birincil ik Ödülü 
kazandı .  1 963'te ABD'ye giden 
Plasson, Leinsdorf, Monteux ve 
Stokowski i le şefl ik çalıştı. Fransa'ya 
döndükten sonra 1 965'te Metz'de 
Müzik Yönetmenliği yaptı; 1 968'de 
T oulouse Operası'nın Sürekli Şefi, 
ardından Müzik Yönetmeni ve 
1 973'te de Sanat Yönetmeni oldu. 
Orkestranın halen konserlerini 
verdiği salonu, 1 974'te Toulouse'un 
eski Hububat Hali'ni (Halle aux 
Grains) üç bin kişi l ik bir konser 
salonuna dönüştürerek kazandı. Bir 
l ir ik sanatlar merkezi haline gelen bu 
salonda büyük beğeni toplayan 
opera eserlerin in yanı sıra, 1 980'de 
Capitole de T oulouse Ulusal 
Orkestrası ismini alan topluluğun 
sezon içindeki konserlerini 
yönetmektedir. Plasson, bu 
orkestrayla birl ikte verdiği 
konserlerle T oulouse'u bir müzik 
başkenti yaptı. M ichel Plasson ve 
Capitole de T oulouse Ulusal 
Orkestrası birçok kez Victoires de 
la Musique Classique ödülünü 
kazandı; 1 992 ve 1 999'da Yıl ın 
Senfonik Orkestrası Ödülü; 1 993 ve 
1 995'de Yı l ın Orkestra Şefi Ödülü; 



1 993'de Massenet'nin Don Kişot ve 
1 998'de Leo Del ibes'in Lakme 
operaları kaydıyla Yı l ın Lirik Kaydı 
Ödülü; 1 996'da Ravel'in Piyano ve 
Orkestra için Konçertolar ve 
Debussy'nin Piyano ve Orkestra için 
Fantezi kayıtlarıyla Yı l ın Klasik Kaydı 
Ödülü ve 1 99S'de Poulenc'in Les 
Dia/ogues des Carmelites eserinin 
kaydıyla da Yı l ın Lir ik Prodüksiyonu 
Ödülü . . .  
Plasson kariyerin i  Toulouse'daki 
etkin l iklerin in yanı sıra, dünyanın en 
önemli müzik merkezleri ve 
operalarında da sürdürmektedir. 
2000-200 1 sezonuyla birl ikte 
Cenova'daki Teatro Carlo Felice'nin 
Birinci Konuk Şefi olarak atanan 
Plasson'un Paris-Bercy'deki Palais 
Omnisports'da yönettiği Verdi'nin 
Aida ve Nabucco, Puccini 'nin Turandot 
operaları ve Berlioz'un Requiem'i 
binlerce kişi tarafından izlendi. 

• Michel Plasson starred to study 
piano with Lazare Levy while he was 
quite young. Although he studied 
percussion at the Paris Conservatoire, 
he later turned to conducting and won 
the fırst prize at the International 
Besançon Competition in 1 962. The 
following year he went to the USA to 
study conducting with Leinsdorf, 
Monteux and Stokowski .  Upon his 
departure from the USA in 1 965,  he 
became Musical Director in  Metz, and 
he was named Principal Director and 
later Musical Director in 1 968, and 
fınally Arristic Director of the Toulouse 
Opera in 1 97 3 .  In 1 974 he transformed 
the old wheat market into a 3000-seat 
concerr hall which became a lyric arts 
centre, where the orchesrra now 
perforrus i ts seasonal concerts. He has 
conducted many acclairned operas and 
concerts, and has made Toulouse a 
musical capital with the arehescra 
which was named as the National 
Orchestra in 1 980. Plasson and the 
ürehescra together have won nurnerous 
Victoires de la Musique awards; The 
Symphonic ürehescra of che Year award 
in 1 992 and 1 999; the Conductor of 
the Year award in 1 993 and 1 995;  the 
Lyric Recording of the Year award in 
1 993 for Massenet's Don Quichotte and 
in 1 998 for Leo Delibes' Lakme; the 
Classical Recording of the Year in 1 996 
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for Ravel's Concertos for Piano and 

Orchestra and Debussy's Fantasia for 

Piano and Orchestra; and che Lyric 
Production of the Year award in 1 995 
for Poulenc's Les Dia/ogues des 
Carme/ites . . .  

Together with his activities in 
Toulouse, Plasson continues his career 
in the most prestigious music and 
opera centres throughout Europe and 
the world. He was named Principal 
Guest Conductor to the Tearro Carlo 
Felica in Genoa in 2000-200 1 .  He has 
conducted Capitole de Toulouse in 
many operatic produccions co high 
peaise in Palais Omnisports in Paris
Bercy, such as Verdi's Aida and 
Nabucco, Puccini's Turandot, Berlioz's 
Requiem. 

GÜHER & SÜHER PEKIN EL 

• Resital lerinde ve dünyanın önde 
gelen senfoni orkestralarıyla 
verdikleri konserlerinde, olağanüstü 
müzikaliteleri ve klavye 
hakimiyetleriyle büyük beğeni 
toplayan Güher ve Süher Pekinel, 
Bach'tan Mozart'a, Lutoslawski'den 
Zimmerman'a kadar uzanan geniş bir 
repertuvarda kayıt yaptılar. Altı 
yaşında ilk konserlerini veren ve 
dokuz yaşında Ankara Filarmoni 
Orkestrası'yla çalan Güher ve Süher 
Pekinel, Paris Konservatuvarı, 
Frankfurt Müzik Yüksekokulu ve 
Jui l l iard Müzik Okulu'nda eğitimlerini 
tamamladılar. Solist ve ikil i olarak 
Almanya, !talya ve Amerika'da 
düzenlenen uluslararası yarışmalarda 
birinci l ik ödülleri kazandılar. Birlikte 
çalıştıkları orkestralar arasında Berlin, 
Viyana, New York, !srail Filarmoni 
orkestraları; Londra Phi lharmonia, 
Concertgebouw Amsterdam, Tokyo 

Filarmoni ve RAl Milan orkestraları 
bulunmaktadır. Dünyanın en iyi 
piyano ikil i lerinden biri olarak kabul 
edilen ve bugüne kadar birçok kayıt 
yapan ikil ini n, son olarak Jacques 
Loussier Üçlüsü'yle kaydettiği Play 
Bach CD'si yayınlandı. Londra 
Philharmonia eşliğinde Bruch, 
Mendelssohn ve Mozart'ın iki piyano 
için konçertolarını da kaydeden 
iki l inin hayatlarını konu alan bir 
belgesel fi lm Alman ARD ve Fransız 
ARTE kanalları tarafından birçok kez 
yayınlandı. 

• One of the best piano duos in the 
world, Güher and Süher Pekinel's 
performances in recitals and in 
symphonic concerts have been 
enthusiasrically received wirh cheir 
outstanding musicality and talent. 
They have made rnany acclaimed 
recordings combining their wide 
repertoire expanding from Bach to 
Mozart and from Lutoslawsky co 
Zimmerman. Güher and Süher Peki ne! 
gave their fı rsr public concerr ar the 
age of six, and by ni ne they had 
performed wirh the Ankara 
Philharmonic Orchesrra. They were 
educated ar rhe Paris Conservatoire, 
che Musikhochschule in Frankfurt, 
and the )uillard School of Music in 
New York. They have won -as a duo 
and as soloists- nurnerous 
international comperirions in 
Germany, Iraly and the USA. They are 
regular guests wirh many international 
orchesrras including rhe Berlin, 
Vienna, New York, Los Angeles and 
Israel Philharmonic orchesrras, as well 
as the London Philharmonia and che 
English Chamber Orchescra. They 
have given recirals throughout Europe, 
che USA, and )apan, and they are 
regarded as che best piano duo in rhe 
world. The Pekinel sisrers' laresr CD 
release Play Bach (with the Jacques 
Loussier Trio) consists of works by 
Bach and has been very 
enrhusiasrically received. They have 
also recorded a CD wirh London 
Philharmonia i ncluding duo piano 
concertos by Bruch, Mendelssohn and 
Mozart. Two broadcasting companies, 
German ARD and French ARTE 
produced and broadcast a fi lm 
featuring rheir life and career. 
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• 1 9. yüzyı lda bir opera orkestrası 
olarak kurulan Capitole de Toulouse 
Ulusal Orkestrası, 1 945 yıl ından 
itibaren Andre Cluytens ve Georges 
Pretres yönetiminde senfonik bir 
orkestra olarak ağırlığını 
hissettirmeye başladı. 1 968'de Michel 
Plasson'un orkestra yönetimini 
devralmasıyla büyük bir değişim 
geçiren ve repertuvarını genişleten 
orkestra Fransa'da büyük turnelere 
çıktı ve birçok kayıt yaptı. Orkestra 
1 980'de Kültür Bakanlığı tarafından 
"Ulusal Orkestra" ünvanıyla 
onurlandırıldı. Halle aux Grains 
salonunda senfonik eserler, Theatre 
de Capitole'da ise l irik eserleri 
seslendiren orkestra, Avrupa'nın en 
önemli festivallerine katı lmakta, 
düzenli olarak Avrupa, ABD, Güney 
Amerika, Mısır ve Japonya'da en iyi 
solistlerle birlikte Qose Carreras, 
Jessye Norman, Jose Yan Dam, 
Barbara Hendricks, Regine Crespin 
ve Richard Leech) konserler 
vermektedir. Orkestra bugüne kadar, 
Cosmogonie (Antoine Tisne), Million 
d'Oiseaux d'Or (Serge Nigg), lnstant 
Eclates (Xavier Darrasse), Montsegur 
(Marcel Landowski), Visages 
Myceniens (Charles Chaynes) gibi 
başarılı prodüksiyonlarda yer aldı ve 
yaptığı kayıtlarla, Fransız Plak 
Akademisi Ödülü, Charles Cross 
Akademisi Ödülü ve Yictoires de la 
Musique ( 1 992, 1 993, 1 995, 1 996, 
1 997, 1 998 ve 1 999) gibi birçok 
önemli ödül kazandı. 

• Founded as an opera orchesrra in rhe 
1 9rh cenrury, rhe Ürehestre Narional 
du Capirole de Toulouse srarred ro play 
a symphonic reperroire as of 1 945 
under rhe direcrion of Andre Cluyrens 
and Georges Prerres. In 1 968 Michel 
Plasson was appoinred residem 
Conducror, resulring in exrensive rours 
in France and many acclaimed 
recordings. In 1 980 rhe Minisrry of 
Culrure gave ir rhe honorary rirle of 
Narional Orchesrra. The ürehescra 
performs irs symphonic reperroire in 
rhe Halle aux Grains and cheir lyric 
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reperroire ar che Thearre de Capirole. 
The ürehescra has appeared in the mosr 
importanr festivals of Europe, as well as 
the most presrigious concerr venues in 
the USA, Sourh America, Egypr, and 
]apan with outstanding soloisrs such as 
Jose Carreras, Jessye N orman, Jose Van 
Dam, Barbara Hendricks, Regine 
Crespin and Richard Leech. The 
orchesrra has parricipared in such 
successful producrions as Cosmogonie 

(Anroine Tisne), Million d'Oiseaux d'Or 

(Serge Nigg), lnstant Belates (Xavier 
Darrasse), Montsegur (Marcel 
Landowski) and Visages Mydniens 

(Charles Chaynes) and has won many 
prestigious awards such as rhe Prix de 
I'Academie du Disque Français, rhe 
Prix de l'Academie Charles Cross and 
the Vicroires de la Musique Classique 
( 1 992, 1 993 , 1 995 ,  1 996, 1 997, 1 998 
& 1 999). 

Debussy: Bir Faunus'un 
Öğleden Sonrasına Prelüd  

Debussy'nin ünlü Fransız şairi 
Stephane Mallarme'nin aynı adlı 
şiirinden esinlenerek, 1 892'de 
yazmaya başladığı ve Raymond 
Bonheure'e ithaf ettiği eser, ilk kez 
1 894 Aralık ayında Paris'te Societe 
Nationale konserinde seslendirildi. 
Debussy böylece, 1 9. yüzyılda 
Fransa'da doğan ve gelişen bir sanat 
akımının, empresyonizmin, müzikteki 
i lk büyük temsilcisi oldu. Ancak 
eserde, bir faunus'un öğleden sonrası 
canlandırı lmaz. Mallarme'nin şiirinin 
uyandırdığı izienim (impression) ve 
dizeler arasında gizlenen anlam 

müzikle yansıtılır. Besteci bir olayı 
anlatmaya çalışmaz; bir yaz gününün 
ağır ve bağucu sıcağının, Sici lya'daki 
doğanın etkisinin üzerimizdeki 
izienimlerini vermeyi dener ve bu 
tabloya Faunus i le N imfe'leri de ekler. 
Mallarme'nin 1 87S'de yazdığı ve bir 
yı l  sonra da ressam Marret'nin 
resimleriyle yayınlanan şiirin konusu 
şöyledir: Bir Faunus (orman ve 
kırların cini) öğle sıcağında uyanır; 
rüyasında gördüğü Nimfe'lerin 
(nymphe; su perileri) etkisindedir. Bu 
etkiyi, çaldığı ezgiyle sürdürmek ister. 
Ancak anıları gittikçe kendinden 
uzaklaşmaktadır. Şarabın ve sıcak 
güneşin verdiği ağırlıkla, onları tekrar 
görebilmek ümidiyle yine uykuya 
dalar. Flütün arabesk stilde ve 9/8'1ik 
ölçüde sunduğu, kromatik biçimde 
inen-çıkan tema ıssız kırların tanrısı 
Faunus'u simgeler. Yine, genellikle su 
kenarlarında dolaşan güzel 
Nimfe'lerin çekici şarkıları ise, sirene 
benzeyen bir motifle sunulur. 
Diaghilef in 1 9 1 2'de sahneye koyduğu 
ve balet N ijinski'nin yarı çıplak dans 
ettiği bale, büyük skandal yaratmış ve 
eserin daha çok tanınmasını 
sağlamıştı. (Süre 9') 

Poulenc: Konçerto, Re M inör 

Annesi de usta bir piyanist olan 
Poulenc, 1 9 1 5'de yanında öğrenime 
başladığı Ricardo Yiiies'in en ünlü 
öğrencisi oldu, onun berrak çalışını ve 
mükemmel pedal kullanımını çok iyi 
uyguladı. Poulenc bu özell ikleri 
1 9 1 8'de dört el piyano için sonatta 
denemiş, yine aynı yıl piyano için Trois 
Mouvements Perpetuels'i (Süregiden üç 
bölüm) yazmıştı. Va/se ( 1 9 1 9) ve Altı 
lmpromptu ( 1 920) adlı eserlerden 
sonra da Arthur Rubinstein için 
Promenades'ı (Gezinti ler, 1 92 1 )  
besteledi. Daha sonra üç !talyan 
parçasını içeren Napo/i ( 1 925) ve 
Deux Nouvelettes'i (Iki Küçük Öykü) 
1 927-28 yıllarında yazdı .  Yine aynı 
yıl larda Wanda Landowska'dan esinli 
klavsen ve orkestra için bir konçerto 
(Concert Champetre - Kırsal Konçerto) 
besteledi. Ama onun en çok sevilen 
ve çalınan konçertosu iki piyano için 
1 927-28 yıllarında yazdığı Re Minör 
Konçerto, oldu. Yalnızca klasik müzik 
yayıniayan BBC-3 programının 



yıldönümü için ısmarlanan daha 
sonraki Piyano Konçertosu ( 1 949) 
oldukça çok çalınmasına karşın bu Re 
Minör Konçerto'nun seviml i l igi ve 
çekiciliginden uzak kalmıştır. 
Edmond de Polignac'ın siparişi 
üzerine iki flüt, i ki obua, iki klarnet, 
iki fagot, iki korno, iki trompet, iki 
trombon, tuba, timpani, sekiz birinci 
keman, sekiz ikinci keman, dört 
viyola, dört kontrbas ve iki solo 
piyano için bestelenen Re Minör 
Konçerto, yalnızca eglendirme amacıyla 
yazı lmış ve bunda da çok başarılı 
olmuştur. lik kez 5 Eylül 1 932'de 
Venedik'te Uluslararası Yeni Müzik 
Dernegi Festivali'nde Desire Defauw 
yönetimindeki Mi lano La Scala 
Orkestrası eşliginde besteci ile, eseri 
ithaf ettigi çocukluk arkadaşı, piyanist 
Jacques Fevrier'nin ( 1 900-79) çaldıgı 
konçerto, Bali gamelan müzigi i le 
Mozart'tan izler de taşır. 
1 .  Bölüm pek o kadar canlı olmayan 
(AIIegro ma non troppo) tempoda, 
4/4'1ük ölçüde, Re minör tonda, 
birinci piyanonun iki güçlü akordan 
sonra dört notalı staccato motiften 
oluşan parlak temayı duyurmasıyla 
başlar. Ikinci piyano ise buna kendi 
motifıyle katıl ır. Paris cafe'lerinde 
söylenen kent şarkılarına, varyete 
melodilerine benzeyen ikinci temayı 
ise tahta üfleme çalgılar ve solo 
korno sunar. Bu neşeli bölüm ortada 
agır bir bölmeyi de içerir. Her iki 
piyano için kısa bir kadanstan sonra, 
sonda Bali Adası'nın gamelan müzigini 
andıran ilginç ve cesur orkestra 
pasajıyla coda'ya geçi l ir. Webern'e 
benzer kısalıkta, beş saniyel ik bir telaş 
içindeki armonik sesler ve flüt arpeji 
ile son iki bel irgin akora ulaşı l ır ve 
bölüm sona erer. 
2. Bölüm agırca (Larghetto) tempoda, 
bir Mozart Andante'si tarzında başlar. 
Birinci piyanonun Si bemol majör 
tonda sundugu, ikincinin tekrarladıgı 
hüzünlü tema, Stravinski'yi anımsatan 
büyüyle hızlanır. Iki piyano birleşip La 
majör tondaki enerj ik temayı 
duyurur: Iki mezürlük tema sonsuza 
uzanırmış gibi tekrarlanarak doruga 
ulaşılır. Sonra baştaki hüzünlü hava 
yine ortaya çıkar. 
3. Bölüm çok neşeli (AIIegro molto) 
tempoda, 2/2'1 ik ve 3/4' 1ük ölçülerde 
gürültülü ve egzotik bir toccata 
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tarzında iki piyano ile başlar ve 
kemanların katı l ımıyla bir marş 
benzeri ana tema duyurulur: Armonik 
aykırılıklarla, ani geçişlerle, gevrek bir 
orkestrasyonla ilginç bir hava 
oluşturulur. Hatta halk ezgisi tarzında 
biri marş, digeri l irik iki melodiyle 
flört bile edilir. Sakin bir ara 
müziginden sonra yine baştaki Re 
minör tonda Paris havası anımsanır. 
Heyecanlı (agite) marş teması ile 
parlak ve virtüoz bir doruga ulaşılarak 
konçerto fortissimo sona erdirilir. 
(Süre 20') 

Chausson: Senfoni ,  Op.20 

Cesar Franck'ın ögrencisi olan ve kırk 
dört yaşında Limay'daki çiftliginde 
bisikletle gezerken taş bir duvara 
çarparak ölen Fransız besteci Ernest 
Chausson'un babası Prosper 
Chausson, Paris kentini imar eden 
Belediye Başkanı Baron Haussman'ın 
inşaat sorumlusu olarak ün ve servet 
kazanmıştı. Oğul Ernest Chausson da 
özel dersler aldı; on beş yaşında Paris 
salonlarında kendinden yaşça büyük 
sanatçılada tanıştı. Müziğe ve 
ebediyata ilgi duydu, resim yaptı, kısa 
öyküler yazdı; ama müziği hep bir 
hobi olarak görüyordu. Ressam 
Odilon Redon ile yaşam boyu 
sürecek bir dostluk kurdu ve çagının 
ünlü ressamı Henry Leroll i le arkadaş 
oldu. Hatta, ölümünden otuz yedi yıl 
sonra 1 936'da eşi, Chausson'un bu 
dostlukları yardımıyla topladıgı 
koleksiyonun bir kısmını satışa 
çıkardıgı zaman Corot, Degas, 
Delacroix, Gauguin ve Manet'nin pek 
çok tablosu hayranlıkla izlenmişti. 
Chausson hukuk öğrenimini bitirip, 
avukatl ık yeminini de ettikten sonra 
1 879'da Paris Konservatuvarı'na 
girerek Massenet'nin ögrencisi oldu 
ve bazı oda müzigi eserleri yazdı. 
Massenet'den sonra onu en çok 
etkileyen besteci de Wagner oldu. 
1 879-82 arasında çok kez Almanya'ya 

giderek Uçan Hol/andaft, Tristan ve 
Isolde ve Parsifal gibi operaları izledi. 
Hatta 20 Haziran 1 883'de evlendigi 
Jeanne Escudier'yi balayı için 
Bayreuth'a Wagner operası izlemeye 
götürdü. Artık Paris'te Courcelles 
Bulvan'ndaki viiiasında eşi ve beş 
çocuguyla barışçı bir yaşam sürecek, 

ünlü salonunda Mallarme ve Regnier 
gibi şair ve sanatçıları; Debussy, 
d'lndy, Albeniz, Cortot ve Ysaye gibi 
müzikçiferi agırlayacaktı. 
1 886'da -Saint-Saens ve Franck gibi 
bestecilerin 1 87 1  'de kurdugu- Ulusal 
Müzik Dernegi'nin sekreteri olduktan 
sonra koraller, motetler (Op. 1 6), 
Shakespeare'nin Fırtına'sı üzerine La 
Tempete ( 1 888, Op. 1 8) gibi eserler 
yazdı. Kendisini dokuz yıl meşgul 
eden Op.l3 Le Roi Arthus (Kral Artüs) 
operasını bestelerken de tek 
senfonisini, Op.20 Si bemol Majör 
Senfontyi 1 890'da tamamladı. Pikolo 
flüt, üç flüt, iki obua, Ingiliz kornosu, 
üç klarnet, bas klarnet, üç fagot, dört 
korno, dört trompet, üç trombon, 
bas tuba, timpani, iki arp ve yaylı 
çalgılar için bestelenen senfoni, i lk kez 
1 8  Nisan 1 89 1  'de besteci 
yönetiminde Societe Nationale de 
Musique (Ulusal Müzik Derneği) 
Orkestrası tarafından seslendirildi. 
Ressam Henry Lerolle'e ithaf edilen 
senfoni Fransa'da çok sık yorumlandı, 
ama dış ülkelerde pek tanınmadı. 
Amerika'da eseri i lk duyuran da, 
Chausson'un dört yaş büyügü, yaşam 
boyu yakın arkadaşı Vincent d'lndy 
oldu. 4 Aralık 1 905'de Boston 
Senfoni Orkestrası'nı Philadelphia'da 
yöneterek Chausson'un müzigini 
tanıttı . . .  
Si bemol Majör Senfoni aslında 
Chausson'a özgü stilde olmasına 
karşın, armoni ve form bakımından 
Franck'ı n  ünlü Re Minör Senfontsini 
anımsatır. Bu eserde de cyclique 
(dönemsel) temaların yer alışı, degişik 
formlarda diger bölümlerde belirmesi 
tıpkı Franck'a benzer. Eserin sonat 
formundaki 1 .  Bölümü agır (Lent) 
tempoda, Si bemol majör tonda ve 



4/4' 1ük ölçüde bir girişle 
(introduction) başlar. Tema bas 
yaylılarda, klarnet ve birinci 
kornolarla duyurulur. Bu giriş finalde 
tekrar belirecektir. Müzik derece 
derece bir doruga ulaşır ve 3/4'1ük 
ölçüde, çabuk ve canlı (AIIegro vivo) 
tempodaki asıl bölüme geçil ir. Sevimli 
ana tema korno ve fagotlarla 
sunulduktan sonra geril im yükselir; 
tüm orkestra temayı yineler. Bir 
pasajla tahta üfleme çalgılarda 
staccato figürlerle işlenen kısım sonra 
tekrar belirecektir. Lirik anlatımdaki 
ikinci temayı ise viyolonseller ve 
klarnet duyurur. Geliştirim 
(developpement) çabuk bir scherzo 
(AI Iegro scherzando) tempoda 
gerçekleşir. Tahta üfleme çalgı ların 
staccato figürü ve ana tema yogun 
şekilde işlenir. Te.mpo tekrar degişir; 
çok çabuk (AI Iegro molto) tempoda 
serimdeki temalar degerlendirilir. 
Giriş (introduction) teması metal 
üflemelerle bel irti l ir; çabuk ve canlı 
(AIIegro vivo) tempodaki tekrar 
bölmesinde (recapitulation) ana tema 
ve ikinci tema sergi lendikten sonra 
bölüm çok hızlı (Presto} coda ile sona 
erer. 
Üç bölmeli formdaki 2. Bölüm çok 
agır (Tres lent) tempoda, Re minör 
tonda, 4/4'1ük ölçüde sakin şekilde 
yaylı ve tahta üfleme çalgılarla girer. 
Bir motif parçası ile ona cevap veren 
motiften kurulu ana tema, birinci 
kemanlar tarafından başlatı l ır, sonra 
diger çalgılarla pes seslerde yinelenir. 
Müzik bu iki motif üzerine gelişir. 
Biraz daha hızlı (Un peu plus vite) 
tempodaki orta bölmede ise I ngiliz 
kornosu ve solo viyolonsel -yaylıların 
arpej l i  figürleri eşliginde- lirik bir 
temayı duyurur. Kemanlar bu temayı 
alarak zirveye ulaştırır. Sonra çok 
güçlü (fortissimo) belirtilen ana tema 
ile eski temposunda bölüm sona erer. 
3. Bölüm canlı (Anime) tempoda, Si 
bemol majör tonda, 2/2'1ik ölçüde ve 
sonat formundadır. Metal ve tahta 
üfleme çalgı ların başlattıgı girişte 
(introduction) , asıl bölümde 
duyurulacak olan ana tema trompet 
ve tahta üflemelerle, yaylıların dönen 
figürü eşliginde hissettirilir. Asıl 
bölüm çok canlı (Tres anime) 
tempodadır. Lirik karakterli ilk tema 
viyolonsel ve kontrbaslarla sunulur. 
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Re majör tondaki ikinci tema ise tüm 
orkestra ile belirlenir, ikinci kısmı 
obua duyurur. Geliştirim bölmesinde 
birinci bölümün ilk teması işlenir; 
bunu sonra üçüncü bölümün ikinci 
teması izler. Tekrar bölmesinden 
sonra senfoni, agır ve geniş (Grave) 
tempoda, 4/4'1ük ölçüde, eserin giriş 
temasının duyuruldugu coda ile çok 
sakin ve sessiz sona erer. (Süre 36') 
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ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSE 
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AIRBUS 

Katkıları için AIRBUS INDUSTRIE'ye ve 
TORKiYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. ye teşekkür ederiz. 

\Ve would /ike to tharık AIRBUS INDUSTRIE and 
TORKiYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. for spomoring thiJ performance. 

MICHEL PLASSON, şef conduccor 

GÜHER & SÜHER PEKINEL, piyano ikilisi piano duo 

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 184 7) 
Iki Piyano ve Orkestra için Konçerto, Mi Majör Concerco for Two Pianos in E major 

• Adagio-Vivace • Adagio ma non troppo • Atlegro 

Ara Inrermission 

Nikolai Rimski-Korsakofl Nicolai Rimsky-Korsakov ( 1 844-1 908) 
Şehrazat Senfonik Süiti, Op.35 Scheherazade Symphonic Suire, Op .35  

1 .  Girij - Deniz ve Sindband'ın gemiJi 1 Introduction - The sea and Sindbad's ship 
(I-argo e maestoso - Atlegro non troppo) 

2. Prens Kalender'in oykiisü 1 The ta/e of the Cafender Prince 
(Lento. A ndantina - Atlegro mo/to) 

3. Genç Prens ve Prenses 1 The Young Prince and Princess 
(Andantino quasi atlegretto) 
4. Bağdat'ta 1enlik - Deniz 

Gemi, üzerinde bronz bir savajçı bulıman kayalık b'nünde - Fina! 
Festival at Baghdad - The sea 

The ship goes to pieces on a rock surnıounted by a bronze warrior 
Conclusion: (Atlegro mo/to frenetico) 

M ICHEL PLASSON 

• Küçük yaşlarda Lazare Levy ile 
piyano çalışan Michel Plasson Paris 
Konservatuvarı'nda perküsyon 
eğitimi  aldı. Daha sonra orkestra 
şefliğine yöneldi ve 1 962'de 
Uluslarararası Besançon 
Yarışması'nda Birincilik Ödülü 
kazandı. 1 963'te ABD'ye giden 
Plasson, Leinsdorf, Monteux ve 
Stokowski ile şeflik çalıştı. Fransa'ya 
döndükten sonra 1 96S'te Metz'de 
Müzik Yönetmenl iği yaptı; 1 968'de 
Toulouse Operası'nın Sürekli Şefi, 
ardından Müzik Yönetmeni ve 
1 973'te de Sanat Yönetmeni oldu. 
Orkestranın halen konserlerini 
verdiği salonu, 1 974'te Toulouse'un 
eski Hububat Hali'ni (Halle aux 
Grains) üç bin kişi l ik bir konser 
salonuna dönüştürerek kazandı. Bir 
l irik sanatlar merkezi haline gelen bu 
salonda büyük beğeni toplayan opera 
eserlerin in yanı sıra, 1 980'de 
Capitole de T oulouse Ulusal 
Orkestrası ismini alan topluluğun 
sezon içindeki konserlerini 
yönetmektedir. Plasson, bu 
orkestrayla birlikte verdiği 
konserlerle T oulouse'u bir müzik 
başkenti yaptı. Michel Plasson ve 
Capitole de T oulouse Ulusal 
Orkestrası birçok kez Victoires de la 
Musique Classique ödülünü kazandı; 
1 992 ve 1 999'da Yılın Senfonik 
Orkestrası Ödülü; 1 993 ve 1 99S'de 
Yıl ın Orkestra Şefi Ödülü; 1 993'de 
Massenet'nin Don Kişot ve 1 998'de 
Leo Delibes'in Lakme operaları 
kaydıyla Yılın Lirik Kaydı Ödülü; 
1 996'da Ravel'in Piyano ve Orkestra 
için Konçerto/ar ve Debussy'nin Piyano 
ve Orkestra için Fantezi kayıtlarıyla 

------------------------------1 Yıl ın Klasik Kaydı Ödülü ve 1 99S'de 
25.6.200 1 ,  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara yı, 1 9.30 

İstanbul Convencion and Exhibicion Cencre, 7 .30 pm 

ınstitut i'ı Français 
\;�..!!:!�.�� 

Istanbul Framız Kiiltür Merkezi'ne değerli ijbirliği için teşekkür ederiz. 
W e wordd/ike to thank Imtitut Français, Istanbul for their kind collaboration. 

Poulenc'in Les Dia/ogues des 
Carmelites eserinin kaydıyla da Yıl ın 
Lirik Prodüksiyonu Ödülü . . .  
Plasson kariyerini Toulouse'daki 
etkinl iklerinin yanı sıra, dünyanın en 
öneml i  müzik merkezleri ve 
operalarında da sürdürmektedir. 
2000-200 1 sezonuyla birlikte 



Cenova'daki Teatro Carlo Felice'nin 
Birinci Konuk Şefi olarak atanan 
Plasson'un Paris-Bercy'deki Palais 
Omnisports'da yönettigi Verdi'nin 
Aida ve Nabucco, Puccini'nin Turandot 
operaları ve Berlioz'un Requiem'i 
binlerce kişi tarafından izlendi. 

• Michel Plasson started to study 
piano wich Lazare Levy while he was 
quite young. Alchough he scudied 
percussion at the Paris Conservatoire, 
he later turned to conducting and won 
the fırst prize at the International 
Besançon Competition in 1 962. The 
following year he went to the USA to 
study conducting with Leinsdorf, 
Monceux and Stokowski .  Upon his 
deparcure from the USA in 1 965 , he 
became Musical Director in Metz, and 
he was named Principal Director and 
later Musical Director in 1 968, and 
fınally Arristic Director of the Toulouse 
Opera in 1 973 .  In 1 974 he transformed 
the old wheat market into a 3000-seat 
concert hall which became a lyric arts 
cencre, where the orchestra now 
performs its seasonal concerts. He has 
conducted many acclaimed operas and 
concerrs, and has made Toulouse a 
musical capital with the orchestra 
which was named as the National 
Ürehescra in 1 980. Plasson and the 
ürehescra together have won numerous 
Victoires de la Musique awards; The 
Symphonic ürehescra of the Year award 
in 1 992 and 1 999; the Conductor of 
the Year award in 1 993 and 1 995;  the 
Lyric Recording of the Year award in 
1 993 for Massenet's Don Quichotte and 
in 1 998 for Leo Deli bes' Lakme; the 
Classical Recordi ng of the Year in 1 996 
for Ra ve!' s Concertos for Piano and 
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Orchestra and Debussy' s Fantasia for 

Piano and Orchestra; and the Lyric 
Production of the Year award in 1 995 
for Poulenc's Les Dialogues des 

Carme/ites . . .  

Together with his activities i n  
Toulouse, Plasson continues h i s  career 
in the most prestigious music and 
opera centres throughout Europe and 
the world. He was named Principal 
Guest Conductor to the Tearro Carlo 
Felica in Genoa in 2000-200 1 .  He has 
conducted Capitole de Toulouse i n  
many operatic productions t o  high 
praise in Palais Omnisports in Paris
Bercy, such as Verdi's Aida and 
Nabucco, Puccini's Turandot, Berlioz's 
Requiem. 

GÜHER & SÜHER PEKINEL 

• Resital lerinde ve dünyanın önde 
gelen senfoni orkestralarıyla 
verdikleri konserlerinde, olaganüstü 
müzikal iteleri ve klavye 
hakimiyetleriyle büyük begeni 
toplayan Güher ve Süher Pekinel, 
Bach'tan Mozart'a, Lutoslawski'den 
Zimmerman'a kadar uzanan geniş bir 
repertuvarda kayıt yaptı lar. Altı 
yaşında i lk konserlerini veren ve 
dokuz yaşında Ankara Filarmoni 
Orkestrası'yla çalan Güher ve Süher 
Pekinel, Paris Konservatuvarı, 
Frankfurt Müzik Yüksekokulu ve 
Jui l l iard Müzik Okulu'nda egitimlerini 
tamamladılar. Solist ve ikil i olarak 
Almanya, !talya ve Amerika'da 
düzenlenen uluslararası yarışmalarda 
birincil ik ödülleri kazandılar. Birlikte 
çalıştıkları orkestralar arasında Berlin, 
Viyana, New York, lsrail Filarmoni 
orkestraları; Londra Philharm,onia, 
Concertgebouw Amsterdam, Tokyo 
Filarmoni ve RAl Mi lan orkestraları 
bulunmaktadır. Dünyanın en iyi 
piyano ikil i lerinden biri olarak kabul 
edilen ve bugüne kadar birçok kayıt 
yapan ikil inin, son olarak Jacques 
Loussier Üçlüsü'yle kaydettigi Play 
Bach CD'si yayınlandı. Londra 
Philharmonia eşliginde Bruch, 
Mendelssohn ve Mozart'ın iki piyano 
için konçertolarını da kaydeden 
ikil inin hayatlarını konu alan bir 
belgesel film Alman ARD ve Fransız 
ARTE kanalları tarafından birçok kez 
yayınlandı. 

• One of the best piano duos i n  the 
world, Güher and Süher Pekinel's 
performances in recitals and in 
symphonic concerts have been 
enthusiastically received with their 
outstanding musicality and talent. 
They have made many acclaimed 
recordings combining their wide 
repertoire expandjng from Bach to 
Mozart and from Luroslawsky to 
Zimmerman. Güher and Süher Pekinel 
gave their fırst public concert at the age 
of six, and by ni ne they had performed 
with the Ankara Philharmonic 
Orchestra. They were educated at the 
Paris Conservatoire, the 
Musikhochschule in Frankfurt, and the 
Juillard School of Music in New York. 
They have won -as a duo and as 
soloists- numerous international 
competitions in Germany, ltaly and the 
USA. They are regular guests with 
many international orchestras including 
the Berlin, Vienna, New York, Los 
Angeles and lsrael Philharmonic 
orchestras, as well as the London 
Philharmonia and the English Chamber 
Orchestra. They have given recitals 
throughout Europe, the USA, and 
)apan, and they are regarded as the best 
piano duo in the world. The Pekinet 
sisters' laresc CD release Play Bach 
(with the Jacques Loussier Trio) 
consists of works by Bach and has been 
vety enthusiastically received. They 
have also recorded a CD with London 
Prulharmonia including duo piano 
concerros by Bruch, Mendelssohn and 
Mozart. Two broadcasting companies, 
German ARD and French ARTE 
produced and broadcast a fi lm fearuring 
their life and career. 
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CAPITOLE DE TOU LOUSE repercoire at the Theatre de Capirole. 

ULUSAL ORKESTRASI The Ürehescra has appeared in rhe most 
1-------------------ı importanr fesrivals of Europe, as well as 

ORCHESTRE NATIONAL D U  the most presrigious concert venues in 
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• 1 9. yüzyılda bir opera orkestrası 
olarak kurulan Capitole de T oulouse 
Ulusal Orkestrası, 1 945 yılından 
itibaren Andre Cluytens ve Georges 
Pretres yönetiminde senfonik bir 
orkestra olarak ağırlığını 
h issettirmeye başladı. 1 968'de Michel 
Plasson'un orkestra yönetimini 
devralmasıyla büyük bir değişim 
geçiren ve repertuvarın ı  genişleten 
orkestra Fransa'da büyük turnelere 
çıktı ve birçok kayıt yaptı. Orkestra 
1 980'de Kültür Bakanlığı tarafından 
"Ulusal Orkestra" ünvanıyla 
onurlandırı ldı. Halle aux Grains 
salonunda senfonik eserler, Theatre 
de Capitole'da ise l irik eserleri 
seslendiren orkestra, Avrupa'nın en 
önemli festivallerine katılmakta, 
düzenli olarak Avrupa, ABD, Güney 
Amerika, M ısır ve Japonya'da en iyi 
solistlerle birl ikte Oose Carreras, 
Jessye Norman, Jose Van Dam, 
Barbara Hendricks, Regine Crespin 
ve Richard Leech) konserler 
vermektedir. Orkestra bugüne kadar, 
Cosmogonie (Antoine Tisne), Million 
d'Oiseaux d'Or (Serge Nigg), lnstant 
Eclates (Xavier Darrasse), Montsegur 
(Marcel Landowski), Visages 
Myceniens (Charles Chaynes) gibi 
başarı l ı  prodüksiyonlarda yer aldı ve 
yaptığı kayıtlarla, Fransız Plak 
Akademisi Ödülü, Charles Cross 
Akademisi Ödülü ve Victoires de la 
Musique ( 1 992, 1 993, 1 995, 1 996, 
1 997, 1 998 ve 1 999) gibi birçok 
önemli ödül kazandı. 

• Founded as an opera orchestra in the 
1 9th century, che ürehestre National 
du Capitole de Toulouse srarred to play 
a symphonic reperroire as of 1 945 
under the directinn of Andre Cluytens 
and Georges Prerres. In 1 968 Michel 
Plasson was appoinred residem 
Conductor, resulring in extensive tours 
in France and many acclaimed 
recordings. In 1 980 the Ministry of 
Culture gave it the honorary tit!e of 
National Orchestra. The Ürehestea 
performs its symphonic repertoire in  
the Halle aux Grains and their lyric 

]apan w i th outstanding soloists such as 
Jose Carreras, Jessye N orman, Jose Van 
Dam, Barbara Hendricks, Regine 
Crespin and Richard Leech .  The 
orchesrra has participated in such 
successful productions as Cosmogonie 

(Anroine Tisne), Million d'Oiseaux d'Or 

(Serge Nigg), lnstant Belates (Xavier 
Darrasse), Montsegur (Marcel 
Landowski) and Visages Myciniens 

(Charles Chaynes) and has won many 
prestigious awards such as the Prix de 
l 'Academie du Disque Français, the 
Prix de l 'Academie Charles Cross and 
the Viccoires de la Musique Classique 
( 1 992, 1 993, 1 995 , 1 996, 1 997, 1 998 
& 1 999). 

Mendelssohn: Konçerto 

Mendelssohn gençliğindeki bazı 
önemli denemelerle bir ve iki piyano 
için konçertolar da yazdı: Çok sonra, 
1 95 1 'de Menuhin'in bulduğu Re Minör 
Keman Konçertosu ile aynı yılda, 
1 822'de, on üç yaşında, La Minör 
Piyano Konçertosu'nu, ertesi yıl 1 823'te 
iki piyano için Mi Majör Konçerto'yu 
besteledi. 1 824'te yazdığı iki piyano 
için La bemol Majör Konçerto, 
Stettin'de 20 Şubat 1 827'de 
seslendirildi. Ancak yıllar sonra 
1 83 1 'de bestelediği ve opus numarası 
da verdiği Op.25, Sol Minör Piyano 
Konçertosu No. / çok ilgi gördü. S 
Ağustos 1 837'de tamamladığı Op. 40 
Re minör Piyano Konçertosu No.l ise 

pek beğenilmemiş, günümüzde bile 
çok az çalınmıştır. 
1 823'te on dört yaşında olan 
Mendelssohn'un evinde özel bir 
orkestrası bile vardı ve kompozisyon 
öğretmeni Zelter'in gözetiminde 
sürekli beste yapıyordu. Yazdığı on ikı 
senfonisini tamamlayıp çaldırdıktan 
sonra da, 1 7  Ekim 1 823'de iki piyano 
için ilk konçertosunu bitirdi ve eser 
1 4  Kasım 1 824'te Berlin'de ilk kez 
seslendirildi. Öğretmeni ve 
Geethe'nin dostu olan Cari Friedrich 
Zelter'in ( 1 758- 1 832) beğendiği ve 
yuvasından ayrılmak üzere olan bir 
yavru kuşa benzettiği Mendelssohn'un 
bu konçertosunda, Weber'in virtüoz 
piyano yazısının etkisi bel irgindir. 
1 .  Bölüm'de, önce ağır (Adagio) 
tempoda, doksan mezür kadar süren 
girişten sonra birinci piyano akıcı 
şekilde katı lır; bir dominant akorda 
susar ve ikinci piyano temayı alır. 
Bundan sonra her iki piyano ateşli 
pasa�arla, güçlü oktavlarla daha 
hızlanarak (poco piu Allegro) coda'ya 
ulaşır, bölüme canlı (Vivace) ve 
görkemli bir bitiş sağlar . . .  2. 
Bölüm'ün akıcı 6/8'1 ik ölçüde, pek o 
kadar ağır olmayan (Adagio ma non 
troppo) tempodaki ilk bölmesinde, 
önce birinci piyano -alışılmışın 
aksine- girer. Ikinci piyano ikinci 
bölmeyi çalar; ancak üçüncü bölmede 
iki piyano birleşir. Bu sakin ve l irik 
bölüm de, bestecinin son Sözsüz 
Şarkılar'ın ı  anımsatır . . .  3. Bölüm 
neşeli (AIIegro) tempoda başlar. 
Bölümde pırıltılı pasaj lada duygulu 
(con espressione) ve lirik kısımlar 
karşılaşır ve çekici bir kontrast 
oluşturur. Finalde kadans da yoktur 
ama Mendelssohn'a özgü tipik çabuk 
arpejli akorlar çok güçlü (fortissimo) 
ve ateşli (con fuoco) fınale ulaştırır. 
(Süre 30') 

Rimski-Korsakof Şehrazat 

Müzikte mil l iyetçi olmanın teknik 
yetersizliğin bir özürü olamayacağını 
söyleyen Rimski-Korsakof, orkestrayı 
olağanüstü kullanışına örnek olarak 
gösterilen Şehrazat Senfonik Süittni, 
konusunu 1 00 1  Gece Masalları'ndan 
alarak 1 888'de besteledi ve eseri 
kendisine Sadko'da çok yardımı 
dakunacak olan sanat ve müzik 



eleştirmeni Vladimir Stasofa ( 1 824-
1 906) ithaf etti. Rimski-Korsakof 
partisyona, eseriyle ilgili şu bilgileri de 
ekledi: "Sultan Şehriyar kadınların 
vefasızlı�ına ve sahteli�ine 
inandırılmıştır; bu nedenle de 
eşlerinin her birini ilk geceden sonra 
öldürtmeye yemin etmiştir. Ancak 
Şehrazat, Sultan'a bin bir gece 
boyunca anlattı�ı ilginç masallarla 
kendi hayatını kurtarır. Giderek 
meraklanan Sultan, bu idam hükmünü 
her gün geciktirir ve sonunda da bu 
kanl ı  plandan vazgeçer. Şehrazat 
Şehriyar'a pek çok mucize anlatır; 
bunları, şairlerin dizelerini, halk 
şarkılarının sözlerini masal ve 
maceralada birleştirerek 
gerçekleştirmiştir." 
Rimski-Korsakof dinleyicilerin hayal 
gücünü desteklemek için kullandı�ı 
epizodları şöyle açıklar: "Şehrazat' ı 
bestelerken 1 00 1  Gece Masalları'ndan 
alınan ayrı, birbiriyle ilgisiz epizod ve 
tabloları de�erlendirdim; Prens 
Kalender'in fantastik öyküsü, Prens 
ve Prenses, Ba�dat Festivali ve 
üzerinde bronz savaşçı bulunan 
kayalıkta geminin parçalanışı. 
Birleştirici unsur olarak ise birinci, 
ikinci ve dördüncü bölümlerin 
başında ve üçüncü bölümün 
intermezzo'sunda keman solo için 
kısa introdüksiyonlarla Şehrazat'ın 
haşin Sultan'a harika masallarını 
anlatmasını yansıttım; dördüncü 
bölümün bitimi (conclusion) de aynı 
artistik amaçla yazıldı. Süitimde boş 
yere leitmotifler, de�işmez aynı şiirsel 
fikirler ve kavramlar aranıyor. Buna 
karşı ço�unlukla /eitmotif gibi görünen 
şeyler yalnızca senfon ik gelişim için 
kullanılan saf müzik malzemesi 
motifleridir. Bu motifler birbirlerini 
de�iştirerek, ba�lantı kurarak süitin 
her yanına yayılmış, işlemiştir. Bazen 
de de�işik tarzda bel irerek ayrı 
görüntü, hareket ve resmi canlandırır. 
Bestelerimde çok belirgin bir 
program aramaktan hoşlanmadı�ım 
için sonradan (yeni baskıda) her 
bölümü tanımlayan Deniz ve 
Sindbad'ın Gemisi, Kalender'in 
Öyküsü gibi ima eden başlıkları 
kaldırmaya yöneldim. Şehrazat'ı 
bestelerken bu imaları dosdo�ru ifade 
etmiştim; ancak yavaş yavaş 
dinleyicinin hayal gücünün benim 
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fantezimin yol aldı�ı izleri bulması için 
her dinleyiciye, arzu ve keyfine göre 
daha çok zaman ve özel kavrama 
olana�ı sa�lamayı da öngördüm. 
Dinleyici benim parçamı senfonik 
müzik olarak be�endi�i takdirde, en 
büyük arzum bazı çeşitli masal 
mucizelerinin Do�u'nun masal 
alemine karşı uyandırdı�ı şüphe 
etkisinin kaybolması ve arka arkaya 
çalınan dört parçanın hepsinin de aynı 
tema üzerine yazı ldı�ı fikrinin ortadan 
kalkmasıdır. E�er öyle olsaydı, süitim 
özell ikle Şehrazat ismini taşır m ıydı? 
Çünkü bu isim ve 1 00 1  Gece 
Masallan'ndan adlı alt başlık, herkesin 
kafasında Do�u'yu ve masal larını 
hatırlatmaz; bunun yanında, müzikal 
serimdeki (exposition) bel irli 
detaylar, bunun hep aynı (Şehrazat 
olması gereken) kişi tarafından haşin 
kocasını e�lendirmek için anlatılan 
bütün bu de�işik masallar gerçe�ini 
ima eder." 
Temaların sık sık duyuluşunun sıkıcı 
olmamasının nedeni, ö�rencileri 
Respighi ve Stravinski'nin hayran 
kaldı�ı sihirli orkestrasyon olan bu 
renkli ve şi ir dolu süitte, 1 .  Bölüm'ün 
212'1ik ölçüdeki a�ır ve törensel 
(Largo e maestoso) tempodaki 
fortissimo kısa girişinde 
(introduction), önce yaylı çalgılar, 
klarnetler, fagotlar, trombonlar ve 
tubanın teksesli (unison) duyurdukları 
gösterişli tema ile Sultan Şehriyar 
tanımlanır: Acımasız Sultan, Şehrazat'a 
zal im cümlesini söylemiştir. Şehrazat 
ise, 4/4'1ük ölçüde, a�ır (Largo) 
tempoda ve duygulu (espressivo) 
aniatımlı keman solosu ile zarif 
biçimde, tatlı l ıkla onun gönlünü alır. 
Tizlerde bir kadans ile sona eren bu 
tema, gerçekten de en zalimleri bile 
yumuşatacak bir güzelli�e sahiptir. 
Şehrazat 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 dinlemeye koyulur. 
Şehrazat, Sindbad'ın öyküsüne başlar: 
6/4'1ük ölçüde monoton bir anlatımla 

ilginç masal sürerken Şehriyar zaman 
zaman eski yeminini hatırlamakta, 
Şehrazat ise öyküyü bırakıp onu 
-keman solosu teması ile
yumuşatmaya çalışmaktadır. Sonunda 
öfkesinin azaldı�ı. flüt tarafından tatlı 
(dolce) şekilde duyurulan Şehriyar 
teması ile anlaşılır. 
2. Bölüm geniş (Lento), a�ırca 
(Andante) ve çok neşeli (AIIegro 
molto) tempolarda sürer ve Prens 
Kalender başlı�ını taşır. 1 00 1  Gece 
Masalları'nda üç Kalender öyküsü 
vardır ve dilenerek dolaşan bir derviş 
olan Kalender, her keresinde bir 
prense dönüşür. Rimski-Korsakof 
hangi öyküyü kullandı�ını 
bel irtmemiştir. Bölümde önce, 
Şehrazat'ın tatlı keman solosu belirir. 
Daha sonra fagot, masalı "hımhım" 
burnundan anlatan do�ulu masaleıyı 
ustaca taklit ederek, 3/4' 1ük ölçüde, 
tatl ı ve duygulu (dolce ed espressivo) 
şekilde ve a�ırca (Andante) tempoda 
Kalender'in öyküsünü duyururken, 
sürdinli dört kontrbas ona eşlik  eder. 
Bu temayı önce arp eşli�inde obua, 
sonra kemanlar, en sonda da tahta 
üflemeler ve korno pizzicato yaylı 
çalgılar eşli�inde seslendirir. Birden 
ortam de�işir, savaşçı bir temayı 
trombonlar, -trompetlerin ekolu 
cevabıyla- sürdinli olarak ilan eder; 
bu tema yine Şehriyar'ın sert temasını 
anımsatır. Ritm parlak bir marşa 
dönüşür, önceki temalardan 
fragmanlar bel irir, giderek canlanan, 
neşelenen bölüm, Rimski-Korsakofun 
usta orkestrasyonu ile sanki genç 
bestecilere bir çalgılama dersi verir 
gibi tüm renkleri, nüansları, 
kontrastiarı yansıtarak sona erer. 
3. Bölüm a�ırca, neşelice gibi 



(Andantino quasi allegretto) 
tempoda, 6/S' I ik ölçüde ve hafifçe 
başlayan büyüleyici bir romans 
havasında genç prens ile genç 
prensesin 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 Şehrazat 
temasıyla kesintiye uğrar. Daha sonra 
bir dans epizodu gelir: Sanki genç 
prenses, esirlerinin prensin 
huzurunda dans etmesini emretmiştir. 
Zarif (grazioso) şekilde gerçekleşen 
dansta, vurma çalgıların, triangle 
(üçgen), def, trompet ve timpaninin 
olağanüstü ustalıkla değerlendiril işi 
oryantal bir hava yaratır. Bölümde ilk 
kez Şehrazat'ın teması duyulur. Bu 
defa solo kemanın anlatacağı daha çok 
şey var gibidir. Fakat yine de sonunda 
genç aşıkların öyküsüne devam edil ir. 
4. Bölüm çok neşeli (AIIegro molto) 
tempodadır ve Bağdat'ta Şenlik ile 
başlar. Ancak daha önce Sultan 
Şehriyar'ın bu öykülere son vermek 
isteyen havadaki teması belirirse de, 
Şehrazat onu yine yatıştırmış, resitatif 
keman solosu şenliğe yol 
göstermiştir. Bağdat Şenliği daha 
önceki dansa dönüşür. Ikinci 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 şenl iğe son verir. Rimski-Korsakof 
belki de, eski denizcilik 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 
heyecanlı masal Şehriyar'ı Şehrazat ile 
uzlaştırmıştır. Artık zalimliğinden 
vazgeçmiş, vezirin akı l l ı  ve güzel kızı 
Şehrazat ile evliliğini sürdürmeye 
karar vermiştir. Süit bu barışçı 
havadaki bitiş (Conclusion) ile sona 
ererken Şehrazat ve Şehriyar temaları 
da birleşir. (Süre 35') 
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ALBAN BERG DÖRTLÜSÜ 

THE ALBAN BERG QUARTET 

� ALBAN BERG DÖRTLÜSÜ 

Katkiları ifin 0LKER GRUBU'na tejekkiir etkriz. 
W e would /ike to ıhank O LK ER GROUP for sporuaring this perfonrıance. 

THE ALBAN BERG QUARTET 

• Adı, Viyana klasikfromantik 
GÜNTER PICHLER - GERHARD SCHULZ, kemanlar violins ------------------------------1 gelenekleri ve Viyana okuluyla olan 

THOMAS KAKUSKA, viyola viola 

V ALENTlN ERBEN, viyolonsel cello 

joseph Hayd1ı ( 1 732- 1809) 
Yayl ı Çalgılar Dörtlüsü, Sol Minör Op.74 No.3 (Reiter 1 Süvari) Hob.lll .74 

cring Quarcec in G minor, Op.74 o .3  (Reicer 1 The Rider) 
• A 1/egro non troppo 

• Largo aSJai • Menuet: Allegretto-Trio 
• Fina/e: A 1/egro co n brio 

Alban Berg ( 1885-1 935) 
Lirik Süit Lyric Su ice 

• Allegretto giova/e 
• Andante anıoroso • Allegro misterioso, Trio estatico • Adagio appasionato 

• Pres to de/irando • Largo deso/ato 

Ara Incermission 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, La Minör Op. l 32 

String Quarcer in A minor, Op. l 32 
• ASJai sostenuto-A//egro 

• A 1/egro ma non tanto 
• H eliger Dankgesang eines Genesenm an die Gottheit in der Lydischen tonart 
(Canzona di ringraziamento). Mo/to adagio - Neu Kraft fiih/end: Andante 

• Alla marcia, assai vivace-Pir) a//egro 
• Fina/e: Al/egro appaSJionato-Presto 

26.6.200 1, Aya Irini Müzesi, 19.30 Hagia Eirene Museum, 7.30 pm. 

bağlantısını sembolize etmesiyle 
birlikte çağdaş müziğe de büyük bir 
önem veren Alban Berg Dörtlüsü, 
yirmi beş yıl ı aşkın bir süredir başarı l ı  
bir kariyer sürdürmektedir. 
Aralarında Vienna Konzerthaus, 
Londra'daki Royal Festival Hall, Zürih 
Operası, Paris Champs-Eiysees 
Tiyatrosu, Köln Filarmoni ve 
Frankfurt Alte Oper'in de bulunduğu 
dünyanın belli başlı müzik 
merkezlerinde ve festivallerinde 
büyük beğeni toplayan konserler 
veren dörtlü, üretken bir kayıt 
topluluğu olarak da öne çıkmaktadır. 
Topluluğun, Grand Prix du Disque, 
Alman Plak Eleştirmenleri Ödülü, 
Edison Ödülü, Uluslararası Klasik 
Müzik Ödülü, Japonya Büyük Ödülü 
ve Gramophone Ödülü gibi otuzdan 
fazla ödül kazanan kayıtları, 
eleştirmenler ve dinleyiciler 
tarafından kusursuz bulunmaktadır. 
Alban Berg Dörtlüsü'nün yaptığı 
kayıtlar arasında Beethoven, Brahms, 
Berg, Webern ve Bartok'un bütün 
dörtlüleri; Mozart ve Schubert'in son 
dörtlüleri; Haydn, Dvorak, 
Schumann, Ravel, Debussy, von 
Einem ve Haubenstock-Ramati'nin 
eserlerinin yanı sıra, Carnegie Hall, 
New York, Paris Opera Comique, 
Londra Queen Elizabeth Hall ve 
Viyana Konzerthaus'da canlı 
kaydedilen CD'Ieri de bulunmaktadır. 
Ayrıca dörtlünün canlı kaydettiği 
Janacek, Lutoslawski, Beri, Schnittke, 
Urbanner ve Rihm albümleri (bu 
kayıtlardan birçoğu Alban Berg 
Dörtlüsü'ne adanmıştır); Dvorak' ın 
Piyanolu Beşiisi (Rudolf Suchbinder'le 
birlikte), Schubert'in son dörtlüleri, 
Brahms'ın Klarnet/i Beşiisi ve 
Yaylıçalgılar Beşiisi Op. l l l  ve son 
zamanlarda kaydedilen Mozart'ın Mi 
bemol Majör Piyanolu Dörtlüsü ile 
Alfred Brendel'le Mozart' ın Piyanolu 



Dörtlüsü (KV 4 1 4) kayıtları 
bulunmaktadır. Toplulugun son 
stüdyo kayıtları ise Haydn'ın Op. 76 
ve Op. 77 ile Dvorak' ın Op. 5 1  ve Op. 
1 06 dörtlüleridir. Topluluk ayrıca 
Urban n er ( 1 973), Leitermeyer 
( 1 974), Haubenstock-Ramati ( 1 974 
ve 1 978), v. Einem ( 1 976), 
Wimberger ( 1 980), Ri h m ( 1 983), 
Schnittke ( 1 989), Urbanner ( 1 993) ve 
Berio'nun ( 1 994) eserlerinin dünya 
prömiyerlerini de gerçekleştirdi. 
Topluluk hakkında basında çıkan 
"Zamanımızın en önemli 
topluluklarından biri" (San Fransisco 
Chronicle); "Viyana klasiklerinde çok 
az dörtlü onların gücüne ve 
özgüvenine ulaşabilir" (Times) ve 
"Aiban Berg Dörtlüsü oda müzigi 
yorumunda efsanevi standartiara 
ulaştı" (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) gibi eleştiriler dörtlünün 
başarısını ortaya koymaktadır. 
Eleştirmenlerden ve dinleyicilerden 
gelen olumlu tepkilerin de ötesinde 
toplulugun, "eserleri uyumlu bir 
şekilde yorumlamak ve repertuvarını 
klasiklerden avangard parçalara kadar 
genişletmek" konusunda gösterdigi 
özen övgüyle karşılanmaktadır. 
T oplulugun bütün üyeleri aynı 
zamanda Viyana Müzik ve Sahne 
Sanatları Üniversitesi ve 1 993'ten beri 
de Amadeus Dörtlüsü'nün halefi 
olarak Köln'deki Müzik 
Yüksekokulu'nda ders vermektedir. 

• The name of rhe Alban Berg 
Quarrer is a symbol for rheir affıniry 
wirh the Viennese classical and 
romantic traditions and the Viennese 
school; beyond this it stands for their 
commitmenr ro conremporary music. 
For over 25 years the guarret has 
performed regularly in the Vienna 
Konzerthaus, the Royal Festival Hall 
London, the Opera Zurich, the Thearre 
des Champs-Elysees in Paris, rhe 
Cologne Philharmonie and the Alte 
Oper Frankfurt. Since they were 
founded, the Alban Berg Quarret have 
been prolifıc recording anisrs and have 
received close on 30 major international 
awards, including the Grand Prix du 
Disque, the Deursche Schallplarrenpreis, 
che Edison Prize, the fırst International 
Classical Music Award, the ]apan 
Grand Prix and the Gramophone 
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Magazine Award. Many of these 
recordings are regarded as defınitive by 
public and crirics alike. 
Among their many recording projeers 
have been the complere quarrets by 
Beethoven, Brahms, Berg, Webern and 
Barrok; the complete late Mozart and 
Iate Schuberr quarrets; works by 
Haydn, Dvorak, Schumann, Ravel, 
Debussy, Stravinsky, von Einem and 
Haubensrock-Ramati, as well as live 
recordings from the Carnegie Hall,  
New York, the Opera Comique in 
Paris, the Queen Elizabeth Hall in 
London and particularl y from the 
Konzerrhaus in Vienna. The guarter 
has also m ade li ve recordings of works 
by Janacek, Luroslawski,  Berio, 
Schnirrke, Urbannet and Rihm (most 
of which are dedicated ro the Alban 
Berg Quarret), as well as the Dvorak 
Piano Quintet (w ith Rudolf 
Buchbinder), Schuberr's Iate quarrets, 
Brahms' C tarinet Quintet and String 

Quintet Op. l l l ,  and most recently 
Mozarr's Piano Quartet in E fiat major 

and Piano Quintet KV 414 wirh Alfred 
Brendel. Their laresr studio recordings 
are Haydn's Op. 76 and Op. 77 as well as 
Dvorak's Op. 5 1  and Op. l 06. They have 
also premiered works by Urbanner 
( 1 973),  Leitermeyer ( 1 974), 
Haubenstock-Ramati ( 1 974 and 
1 978), v .  Einem ( 1 976), Wimberger 
( 1 980), Rihm ( 1 983), Schnirrke 
( 1 989), Urbanner ( 1 993) and Berio 
( 1 994). 
Press reviews for the Alban Berg 
Quarrer confırm rheir repuration: "One 
of the great ensembles of our rime" (San 
Francisco Chronicle), "Few if any 
guarters can march their strength and 
assurance in the Viennese classics and 
romanrics" (Times), "The Alban Berg 
Quarter have achieved Jegendary 
standards in chamber music playing" 
(Frankfurrer Allgemeine Zeirung). 
More imporrant ro the guarret than the 
superlative praise in the press and the 
enthusiasm of the public is their self
appoinred mission of giving the most 
harmonious inrerpretation of rhe works 
they perform and of exrending their 
reperroire from the classical ro the 
avant-garde; the name "Alban Berg" 
symbolizes this commirment. The 
members of the Alban Berg Quarret are 
all professors at the Universiı:ar für 

Musik und darstellende Kunst in 
Vienna and since 1 993 also ar che 
Musikhochschule für Musik in Cologne 
as successors of the Amadeus Quarrer. 

Haydn: Dörtlü Op.74 No.3 

Haydn, Londra'yı i lk ziyaretinden 
döndükten sonra, 1 793'te Viyana'da 
yazdıgı 99. Senfoni'sinden önce, 
Apponyi Dörtlüleri adı verilen Op.7 1 
dizisinde üç, Op.74 dizisinde yine üç 
tane olmak üzere altı dörtlü bestedi. 
Haydn'ın orta dönem sti l in i  temsil 
eden bu dörtlülerde eski serenatların 
son kal ıntılarının da yok olmasıyla 
birlikte, iki yıl önce ölen Mozart ile 
derin sanat arkadaşligının izleri 
bel irginleşmiş ve Londra Senfonilerfni 
anımsatan parlak partiler, hızlı 
bölümlerin daha da hızlanması gibi 
özel l ikler seçilmeye başlanmıştır. 
Haydn'ın arkadaşı ve Esterhazy 
ailesinin akrabası olan, imparatorluk 
mabeyincisi ve Macar Krallıgı Tolna 
Komitesi Büyük Kontu Antoine 
d'Appony'ye (Anton Apponyi) ithaf 
ettigini belirttigi ve Ingiltere'de 
besteledikleri arasında yer alan bu 
dörtlüler, bestecinin eserlerinin 
katalogunu hazırlayan Anthony van 
Hoboken'e ( 1 887- 1 983) göre 
Viyana'da, kontun istegi üzerine 
yazılmıştır. Haydn uzmanı müzikolog 
Karl Geiringer de Op.74 dizisini, 
romantizm güneşinin batışı olarak 
tanımlar. Bu dizinin sonuncusuna da, 
fınal bölümündeki saldırgan ritmi 
nedeniyle Reiter (Süvari) Dörtlüsü adı 
verilmiştir. Haydn'ın 1 780'den beri 
tanıdıgı Viyana müzik yaşamının 
seçkin kişilerinden, kemancı ve sanat 
hamisi olarak da tanınan, üstelik 
Haydn'ın masonluga kabulündeki 
sorumlulugu üstlenen Kont Apponyi 
bu eserler için yüz düka altını 
ödemişti. Londra'da Viyana'dan daha 
çok ilgi gören Haydn'ın, belki de 
bundan cesaret alarak, bu dörtlülerde 
yenilikler denedigi, Salomon'un 
Hanover Meydanı'ndaki konserlerini 
düşünerek daha da konçertant tarzda 
besteledigi öne sürülür. 
Az çalınan Op.7 1 dizisi yanında Op.74 
dizisi daha gözdedir ve altı dördünün 
sonuncusu olan Op. 7 4 No.3 Dörtlü, 
Haydn'ın çok ender kullandıgı Sol 
minör tonda yazdıgı -Op.5 / No.6'dan 



sonra- ikinci dörtlüdür. Aslında ciddi 
havadaki Sol minör tonalitede, 3/4'1ük 
ölçüde, güçlü ama pek o kadar hızlı 
olmayan (AIIegro non troppo) 
tempoda dört çalgının sekiz mezürlük 
karakteristik temayı unison (teksesli) 
duyurmasıyla başlayan 1 .  Bölüm, ritmik 
gelişimi haber verir. Bu tema finalde de 
duyurularak esere Süvari Dörtlüsü 
adının verilmesine neden olacaktır. 
Ancak bu tema yalnızca geliştirimin 
başında duyulacağı için de gerçek bir 
ana tema olarak görülmez; onun yerine 
dramatik bir susuştan sonra staccato 
triyolelerle asıl ana tema sunulur. 
Viyolonselin yükselen arpejleriyle 
başlayan bu sevimli tema birkaç kez 
tekrardan sonra uzatılan notalarla 
doruğa ulaşır ve birden sakinleşerek 
mazurka dansı benzeri ikinci temaya 
yol açar. Bu iki temanın ve girişteki 
temanın işlendiği kısa geliştirimden 
sonra tekrarda sekiz mezürlük giriş hiç 
anımsanmaz ve bölüm ferahlatıcı Sol 
majörde sona erer. 
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, oldukça ağır 
(Largo assai) tempoda ve Mi majör 
tonda Haydn'ın en soylu ve duygusal 
sayfalarını içerir. Bunu Haydn'ın 
yayıncıları da farkederek, piyano için 
beş değişik düzenlemesini 
basmışlardır. Burada i lk iki mezürde 
duyurulan duygulu tema, armonik 
buluşlarla, sakin havada, sanki kendi 
kendine konuşur gibi gelişir. Orta 
bölme ise Mi minör tonalitesiyle buna 
gerekli kontrastı sağlayarak eserin 
ruhunu oluşturan bölümü daha da 
güzelleştirir. Ana temanın birinci 
kemanda tekrar süslü tarzda 
duyurulmasıyla giren kısım ise 
Haydn'a özgü orkestral efektlerle, 
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her dört çalgının iki mezür boyunca 
hızlı tremololarla çalışlarıyla 
renklenir. Bölüm çok sakin sona erer. 
3. Bölüm Sol majör tonda, neşelice 
(AIIegretto) tempoda, taze bir 
Uindler havasındaki Menuet'tir. 
Yumuşak legato ve esnek staccato 
çalışların değişimiyle sergi lenen 
melodi arkasında, karmaşık bir 
çoksesli l ik gizlenir. Trio bölmesi ise 
sert ve dramatik Sol minör tonalite 
içinde biraz huzursuz bir kontrast 
oluşturur. 
Enerj ik Finale ise 4/4'1ük ölçüde, Sol 
minör tonda, çabuk ve parlak 
(AI Iegro con brio) tempoda başlar. 
Birinci bölümün tam simetrik 
yapısında, yine birinci bölümün girişi 
benzeri motif i le iki temalı bir sonat 
formundadır. Haydn burada daha pes 
sesli üç çalgıya belirgin ritmik tempo 
girişlerini vermiş, hemen onları 
izleyen birinci kemanla güçlü bir etki 
yaratmıştır. Burada yine iki karşıt 
tema işlenir: Ateşli , biraz Macar 
aksanlı , folklorik karakterli, oynak ve 
hafif i lk tema, bu ritmik vuruşlar 
arasında sergilenir. Ikinci tema ise 
daha düzenli, ustaca 
şeki l lendirilmiştir. Geliştirim 
( developpement) şakacı susuşlarla 
dikkat çeker. Tekrarda (reprise) ise 
yavaş yavaş Sol majör tonalite 
egemen olur ve sonda ana temanın 
motifleriyle yükselen coda i le eser 
sona erer. (Süre 20') 

(güler yüzlü, şen), Amoroso (aşk 
dolu), Misterioso (gizemli), 
Appasionato (tutkulu), Delirando 
(taşkınl ıkla, çı lgınca), Desolato (üzgün, 
terkedi lmiş) . . .  Üç hareketli ve üç ağır 
bölümden oluşan süite verilen Lirik 
adı da duygusal anları tanımlamak 
içindir. Berg' in kendisi, on iki ton 
dizisinde baş harflerinin değişimini 
kadere baş eğme olduğunu ima eder. 
1 .  Bölüm Allegretto giovale, şu dizi 
üzerine kuruludur: Fa (f), Mi (e), Do 
(c), La (a), Sol (g), Re (d), La bemol 
(as), Re bemol (des), Mi bemol (es), 
Sol bemol (ges), Si bemol (b), Si (h). 
Bu zarif, şen ve tasasız girişteki sesler 
diğer bölümlerde de -daha özgür 
işlenen dördüncü ve altıncı bölüm 
dışında- ufak değişimlerle, usta 
kombinasyonlarla yansır . . .  2. Bölüm 
Andante amoroso ise barışçı havada, 
bir idi l  benzeridir. Buradaki bir tür 
rondo, i lki düşünceli, ikincisi kırsal, 
üçüncüsü ise hafifçe tehdit eder 
tarzda üç temayla işlen ir . . .  3 .  Bölüm 
Allegro misterioso, neşeli ama esrarlı 
bir scherzo karakterindedir. Kendine 
özgü çekingen tavır, sürdinli (con 
surdino) yaylı çalgılada ve bol bol 
yayın teliere düşürülmesiyle (con 
Legno) vurgulanır. Bölümün Trio 
estatico kısmı ise, bir tutku 
yoğunluğuna sahne olur . . .  4. Bölüm 
Adagio appasionato, ağır ve tutkulu 
havada akan bir şarkıyı di le getirir . . .  
5. Bölüm Presto delirando, çok hızlı 
ve çılgınca bir anlatımla eserin 

1---------------___, scherzo'sudur. Ancak bu kez 
Berg: Lirik Süit hayaletler tanımlanır gibidir. Bu 
Berg'in oda müziği alanında en başarılı scherzo da, trio benzeri bir 
eseri Urik Süit'tir. 1 926'da yaylı Tenebroso (karanlık) bölmeyle iki kez 
çalgılar dörtlüsü için tamamladığı bu kesi l ir  . . .  6. Bölüm Largo desolato, 
altı bölümlü eserini Berg, 1 928'de çok ağır tempoda, terkedilmiş 
tekrar ele alarak, üç bölümünü -2. duygusunu veren final, birkaç 
Andante, 3. Allegro ve 4. Adagio'yu- pizzicato mezürle başlar. Bunu birinci 
yaylı çalgılar orkestrası için kemanın derin bir matem içinde 
düzenlemiştir. Eserin gizli bir sunduğu tema izler. Bölüm boyunca 
programı vardır: Dört notadan, Si ortam, ümitsizlik ve tevekkül arasında 
(Almanca H), Fa (F), La (A) ve Si değişir. Sona doğru çalgılar teker 
bemol'den (B) oluşan temel motifte teker susmaya başlar: Son söz, 
iki kişinin isimlerinin baş harfleri yer viyolanın biraz tesell i eder havasındaki 
alır: Berg'in büyük bir tutkuyla bağlı tınısında söylenir. (Süre 28') 
olduğu, zengin bir sanayicinin eşi olan 
Hanna Fuchs-Robettin'in H ve F 
harfleri ve bestecinin kendi adının i lk 
hafleri olan A ve B. 
Eserin yoğun ve dramatik anlatımı da 
bölüm başlıklarına yansır: Giovale 

Beethoven: Dörtlü Op. l 32 

Beethoven yaşamının son yıl larında, 
1 824-26 arasında altı dörtlü yazdı. 
Bunlar Op. / 2 7  ( 1 824), Op. / 32 ( 1 825), 



Op. / 30, Büyük Füg Op. / 33 ( 1 826), 
Op. / 3 1 ,  Op. / 35 ve Op. / 30'un yeni 
finali ( 1 826) olarak sıralanır. 
Beethoven bunlardan ilk yazılan 
üçünü, kendisi çok iyi viyolonsel, eşi 
de çok iyi piyano çalan Rus Prensi 
Nikolaus Borissoviç Galitzin'e ( 1 795-
1 866) ithaf etmiştir. Bunların ikincisi 
olan Op. / 32 Dörtlü'ye 1 824 yı l ı  
sonunda, Op. / 2 7'yi bitirdikten hemen 
sonra başlamış ve ancak 1 825 
Şubat' ından sonraki agır hastalıgı 
nedeniyle verdigi aranın ardından, 
Mayıs ayında Baden yakınındaki 
Gutenbrunn'da devam etmiş ve 
Temmuz sonunda tamamlamıştır. 
Eylül başında Schlesinger yayınevine 
gönderilen eser iki yıl oldugu gibi 
kalmış, ancak Op. / 30 ve / 3  1 'den 
birkaç ay sonra Op.posthume -opus 
numarasız- olarak 1 827 Eylül'ünde 
yayınlanabilmiştir. 
Eser ilk kez Viyana'nın Prater 
semtindeki "Gasthaus zum Wilden 
Mann" adlı lokantada lgnaz 
Schuppanzigh'in ( 1 776- 1 830) dörtlüsü 
tarafından 9 Eylü l  1 825 günü özel 
olarak seslendirildi. Ardından 6 Kasım 
1 82S'de Viyana Musikverein 
salonunda, Schuppanzigh 
Dörtlüsü'nün viyolonselcisi Joseph 
Linke'nin ( 1 783- 1 837) bir konseri 
çerçevesinde, büyük bir başarıyla 
çalındı. Ama daha önce, eserin 
tanınmasını isteyen yayıncı Maurice 
Schlesinger'in arzusu üzerine Eylül 
ayında iki kez daha prova şeklinde 
çalınan dörtlü, alışı lmış dört bölümlü 
olmaktan uzaklaşarak, beş bölümlü 
olmuştur. Ayrıca bölüm başligında 
verilen açıklamaları görenler, boşuna 
bir "program müzigi" bekleyebil ir. 
Ama bu müzik bir şeyi tasvir etmeye 
çalışmaz, tam aksine genel anlamlıdır, 
evrenseldir. Beethoven eseri dört 
bölümlü planlamış olmasına karşın, 
karaciger hastalıgı, bagırsak iltihabı 
gibi hastalıklar nedeniyle bestelerneyi 
sürdürememiş, iyileşince de Heil iger 
Dankgesang (Kutsal şükran şarkısı) 
adını verdiği bölümü yazarak dörtlüyü 
beş bölümlü şekile sokmuştur. 
1 .  Bölüm 4/4'1ük ölçüde, pek temkinl i  
(Assai sostenuto) tempoda, sekiz 
mezürlük ağır başlı ve çok hafif (pp), 
kanon tarzında sakin yarımlık 
notalarla, yayl ıların birbiri ardına 
sundugu girişle başlar. Op. / 3 1  
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Dörtlü'nün başlangıcını anımsatan bu 
kısa girişte viyolonselin öncülügünde 
tüm eserin çekirdek motifi -çıplak ve 
süssüz olarak- sergi lenir. Bölümün 
güçlü (forte) giren çabuk (AIIegro) 
bölmesinde ise beşinci mezürden 
itibaren birinci kemanın parlak ve kısa 
kadansından sonra biraz hüzünlü, 
yalvaran ana temayı viyolonsel 
tizlerde duyururken çekirdek motif 
de belirgindir. Çekirdek motifle ana 
temanın işlendigi kısa geliştirimden 
sonra Fa majöre dönüşen güçlü 
kontrastla burlesk bir karakter de 
oluşturulur. Bu ezgisel ve iyimser 
kısımda ikinci keman biraz sinirl i  
triyole eşlikte akıcı ezgisini de sunar. 
Ana temanın birinci keman tarafından 
konçertant işlendigi büyük coda ile 
bölüm sona erer. 
2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, La majör 
tonda, pek o kadar çabuk olmayan 
(AIIegro ma non tanto) tempoda bir 
scherzo yapısında kurulmuştur. l ik 
mezürleri içinde dagıtı lmış olarak 
sezdirilen çekirdek motifi içeren dört 
mezürlük giriş, bölüm boyunca çok 
kez tekrar edilecektir. l ik tema 
yükselen üç notalı figürlerle, itinayla 
işlenmiş olan ikinci tema ise uzun 
notalarla şekillenir. Bu scherzo'nun 
musette tarzındaki trio bölmesi ise 
neşelidir ve önce birinci kemanda iki 
sesli duyurulur, sonra viyola ve 
viyolonselde gayda benzeri eşlikle 
gelişir. Trio'nun orta bölmesi ise bir 
landler'i anımsatır. Alman müzikolog 
Hugo Riemann ise Beethoven'in 
Dörtlüleri adlı eserinde, bestecinin 
bunu yirmi beş yıl önce Viyana 
Redouten baloları için yazdıgı Alman 
Dans/an'ndan aldıgını bel irtir. Scherzo 
musette'in tekrarıyla sona erer. 
3. Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, çok ağır 
(Molto adagio) tempoda, 
Beethoven'in başlıkta yazdığı gibi 
Lidya modundadır (in der Lydischen 
tonart). S i  bemolsüz Fa majör 
tonalitesindeki bu Lidya modunda, 
agır hastalığı yenmesi şerefine 
Beethoven, "Bir iyileşenin Tanrı'ya 
kutsal şükranı" (Heliger Dankgesang 
eines Genesenen an die Gottheit) 
adını verdigi bu bölümde müzikli 
teşekkürünü beş bölmede sunar: 
lçtenlikl i ve sakin şekilde lied-rondo 
karışımı formda belirlenen dörtlünün 
on altı dakika süren en uzun bölümü 

yüce bir koral temayla (A) başlar; 
Tanrı'ya şükran dört sesli partiyle, 
yarım mezürü benzetimle (imitasyon: 
girilerek sunulur. Bunu izleyen ağırca 
(Andante) tempoda, Re majör tonda 
3/8'1ik ölçüdeki daha canlı, kentrast 
oluşturan bölme (B) ise "Neu Kraft 
fühlend" (Yeni gücü hissederek) 
başligını taşır. Bu bölmeler ufak 
varyasyonlada degişerek A-B-A-B-A 
şeklinde sıralanırken bunları ara 
müzikleri birbirine baglar. Ancak 
ikinci koral tema tekrarında cantus 
firmus (sabit şarkı) tarzındaki sunuş 
birinci kemana bırakılmıştır; diger 
çalgılar sekizlik notalı figürlerle onu 
destekler. Beethoven koralin üçüncü 
tekrarının "mit innigster Empfindung' 
(en içten hislerle) çalınmasını 
öngörür. Bölüm çok yavaş sesli (pp) 
ve ezgisel duygusal l ıkta (Cantabile 
espressivo) sona erer. 
4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, La majör 
tonda, pek canlı (Assai vivace) 
tempoda bir marş tarzındadır (Alla 
marcia). Iki dakikayı biraz aşan bu kıs 
ve şen marş, birinci kemanın dramati 
ve dogaçlama tarzı resitatifinden 
sonra çok neşeli (Piu allegro) ve çok 
hızlı (Presto) tempoda hızlanarak, ar; 
vermeden finale baglanır. 
S. Bölüm Finale, 3/4' 1ük ölçüde, 
rondo formunda, La minör tonda, 
çabuk ve tutkulu (AI Iegro 
appassionato) tempoda hafifçe 
(piano) başlar. Ana tema, yine araya 
giren sesler arasında gizlenmiş gibidir 
Aslında 9. Senfoni için düşünüldüğü 
belirtilen ezgisel ve l irik karakterdeki 
temayı birinci keman sunar. Tekrarla 
ise çok az degişiklikle gerçekleşir. 
Sona dogru La majör tonda, çok hızlı 
(Presto) tempoda l irik ve tutkulu 
yükselişte birinci keman ve viyolonse 
aşırı uçlara tırmanır ve ateşli (furioso 
bir coda'da sona ulaşır. (Süre 36') 
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ARTEMiS DÖRTLÜSÜ 

THE ARTEMIS QUARTET 

SIEMENS 
Katkılart için SIEMENS'e te;ekkiir ederiz. 

We would !ike to thank SIEMENS for sponsoring this performance. 

NATALIA PRISCHEPENKO - HEIME MÜLLER, kemanlar violins 

VOLKER JACOBSEN, viyola viola 

ECKART RUNGE, viyolonsel cello 

Richard Straım ( 1 864-1 949)* 
Capriccio Operası, Op.BS'ten Altılı Sexret from Capriccio Opera, Op.85 

• Andante con moto 

Giuseppe Verdi ( 1813- 1901)  
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Mi Minör String Quartet in E minor 

• Allegro • A ndantino • Prestissimo • Scherzo Fuga: Allegra assai mosso 

Ara Incermission 

Arnold Schoenberg (1874-1 95 1 ) *  
Yerklaerte Nacht, Op.4 (Aydınlanan Gece Transfıgured Nighr) 

* Alban Berg Dörtlüsü üyelerinden Thomas Kakuska (viyola) ve Valentin Erben (viyolonsel), 
bu eserlerde Artemis Dörtlüsü'ne katılacaklardır. 

Two members of Alban Berg Quarcec, T. Kakuska (vi ola) and V. Erben (cello), 
will join che Artemis Quarcec performing chese pieces in this concerc. 

27.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eicene Museum 7.30 pm 

ARTEMIS DÖRTLÜSÜ 

THE ARTEMiS QUARTET 

• 1 989'da Lübeck Yüksekokulu'nda 
öğrenim gören dört öğrenci 
tarafından kurulan Artemis 
Dörtlüsü'nün bugünkü kadrosu 
1 994'te oluştu. Walter Levin'le 
Lübeck'te ve Köln'de Alban Berg 
Dörtlüsü'yle çalışan topluluk, ABD'de 
Emerson ve Jui l l iard yaylı çalgılar 
dörtlüleriyle master çalışmaları da 
yaptı ve bu sayede önemli bir gelişme 
gösterdi. Bonn'da 1 995'te 
kazandıkları Deutsche 
Musikwettbewerbs Ödülü'nün yanı 
sıra, 45. ARD Uluslararası M üzik 
Yarışması Birinci l ik Ödülü (Münih, 
1 996) ve Premio Paolo Borciani 
Uluslararası Yaylı Çalgılar Yarışması 
Birincil ik Ödülü (ltalya, 1 997) gibi 
yaylı çalgılar dörtlüleri için büyük 
önem taşıyan iki ödülün daha sahibi 
oldu. Topluluk bu iki önemli 
yarışınayı kazandıktan sonra Avrupa 
ve ABD'nin belli başlı müzik 
merkezlerinde ardı ardına önemli 
konserler vermeye başladı. 
Münih, Paris, M i lano, Roma ve 
Amerika'da kendi hayran kitlesin i  
yaratan dörtlünün üyeleri, bireysel 
becerileri ve muhteşem "dörtlü 
kültürleri"nin yanı sıra, gençliklerinin 
verdiği dinamizm, virtüozlukları ve 
samimi müzik anlayışlarıyla kitlelerin 
beğenisini kazandı. Repertuvarını ve 
daha da geliştirmek amacıyla Alban 
Berg Dörtlüsü'yle çalışmak üzere 
1 988'de Viyana'ya taşınan topluluk 
üyeleri, Mart 1 999'da Berlin Bi l im 
Akademisi'nden burs aldı ve üç ay 
boyunca burada derinl iğine çalışma 
imkanı buldu. Haziran 1 999'da 
konser çalışmalarına tekrar geri 
dönen topluluk, i lk olarak Berlin 
Filarmoni Orkestrası'yla konser 
verdi. 1 999 - 2000 sezonu, Artemis 
Dörtlüsü'nün Amsterdam 
Concertgebouw, New York 
Carnegie Hall ve Londra Wigmore 
Hall'da verdiği ilk konserlerine sahne 
oldu. 



Artemis Dörtlüsü'nün klasik dörtlü 
repertuvarının dışında yaptıgı 
çalışmalar arasında Norveçli piyanist 
Leif Ove Andsnes ile verdigi 
konserler dikkat çekmektedir. Dörtlü 
ayrıca Köln'deki WDR'de, Sabine 
Meyer, Boris Pergamenschikov, Maria 
Husmann'ın yanı sıra Petersen ve 
Leipziger dörtlüleriyle de çaldı. 
Almanya'daki plak şirketleri, Artemis 
Dörtlüsü'nün farkına çok erken 
vararak stüdyo ve canlı konser 
kayıtları yaptılar. Dörtlü, 1 996'da 
Alban Berg Dörtlüsü'nün davetiyle 
Death and the Maiden fi lminin 
müziklerin in seslendirilmesinde görev 
aldı. Zemlinsky, Webern ve Wolfun 
pek sık seslendirilmeyen eserlerinden 
oluşan bir CD'nin ardından, Mozart'ın 
Flüt Konçertolan'nı kaydeden Artemis 
Dörtlüsü, Beethoven'in eserlerinden 
oluşan (Yay/1 Çalg1lar Dörtlü/eri, 
Op.59/3 ve Op. / 32) i lk  CD'Ierini 
2000 baharında çıkardı. T oplulugun 
Ligeti'nin Yay/1 Çalgiiar Dörtlüleri'ni 
içeren bir CD'si de bulunmaktadır. 

• The Artemis Quartet was founded 
in ı 989 and i es current consrellation of 
musicians have been in place since 
ı 994. The guarret scudied with W alter 
Levin in Lübeck and with the Alban 
Berg Quartet in Cologne. They 
received further imponant impulses ar 
masterdasses wirh the Emerson and 
J uilliard String Quartets in che USA. 
After winning the Deutsche 
Musikwerrbewerbs Prize in Bonn in 
ı 995 ,  they were awarded rwo of che 
most sought after prizes for string 
guarters: in ı 996 fırst prize at che 45th 
International Music Comperirion ARD 
in Munich and in ı 997 fırst prize at 
the International String Quartet 
Competition, Premio Paolo Borciani, in 
Italy. Afrer having received rhese rwo 
prizes they made their deburs in the 
most important musical capirals in 
Europe and a tour through the USA. 
Wherher in Munich, Paris, Milano, 
Rome or America, rhe Anemis Quarrer 
confırmed rheir laurels and conguered 
rheir audiences. Their skill as 
individual musicians and rheir 
enormous guarter culrure rogerher wirh 
rheir yourh, vinuosity and radiant 
musical warmrh has won many 
heans.In ı 998, the Artemis Quarter 
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moved to Vienna i n  order to enlarge 
and deepen rheir repertoire and musical 
knowledge through rhe comperent and 
expen guidance of the Alban Berg 
Quarrer. In March ı 999 the young 
musicians followed an invirarion of the 
Berlin Science Academy ro live and 
work intensively rhere for three 
months. They resumed rheir concert 
activities once again in J une ı 999 w ith 
a debur performance ar the Berlin 
Philharmonie, followed by a very busy 
ı 99912000 season wirh more deburs 
such as with the Concerrgebouw 
Amsrerdam, ar Carnegie Hall, New 
York and Wigmore Hall ,  London. 
Besides the pure string guarter 
repertoire, the Anemis Quarrer is 
srrongly involved wirh orher arrisrs. 
They have performed concens wirh che 
exceprional Norwegian pianisr Leif Ove 
Andsnes. In the course of a series ar the 
WDR in Cologne in 1 999/2000, they 
appeared in various chamber music 
ensembles wirh Sabine Meyer, Boris 
Pergamenschikov, Maria Husmann, the 
Petersen and Leipziger Quaners. The 
broadcasting insrirurions in Germany 
became aware of the Anemis Quaner 
guire early on in rheir career and have 
produced radio performances of many 
of rheir concens. In ı 996 they were 
invired by the Alban Berg Quarrer to 
do a co-producrion for che famous film 
Death and the Maiden. Afrer a 
presenrarion CD of not very common 
works by Zemlinsky, Webern and 
Wolf , rhe Artemis Quarret made a CD 
of rhe Mozart Flttte Quartets. Their fırsr 
Beerhoven CD wirh the Qttartets 

Op.5913 and Op. 132 was released in the 
sp ring of 2000, followed by a recording 
of borh Ligeri String Qttartets. 

Strauss: Altıl ı 

Richard Strauss'un son sahne eseri 
olan tek perdelik Capriccio (Kapriçyo), 
halk önünde i lk kez Münih'te, 28 
Ekim 1 942'de Clemens Krauss 
yönetiminde sahnelendi. Strauss'un 
Konversationsstück ft.ir Musik (Müzik 
için konuşma parçası) adını da verdigi 
bu onbeşinci ve son operasının 
l ibrettosunun yazılması da ilginçtir. 
Ünlü yazar Stefan Zweig' in 1 934'te 
British Museum'da buldugu kısa 
komediyi Giovanni Battista Casti 

yazmıştı. Mozart'ın ünlü libretisti Da 
Ponte'nin rakibi olan Casti'nin "Prim< 
la musica e poi le parole" (Önce 
müzik, sonra sözler) adlı l ibrettosunu 
da Mozart'ın rakibi Salieri 
bestelemişti. 
Nazi Almanyası'ndaki günleri sayı l ı  
olan Zweig'ın bu buluşunu Strauss da 
begendi ve Zweig'ın arkadaşı 
dramaturg Joseph Gregor'a verdi. 
Fakat, aslında hafif ve zarif tarzda 
"teorik bir komedi", ya da "tiyatro 
tartışması" isteyen Strauss, Gregor'uı 
çalışmasını begenmedi; eserlerinin 
yorumcusu ve bu işlerde de usta olan 
Clemens Kraus ( 1 893- 1 954) ile 
birlikte l ibrettoyu 1 942'de tamamladı 
Aynı yıl ın Şubat ayında, Brezilya'ya 
göç eden Zweig, Hitler'in 
başarısından ümitsizlige kapılarak 
karısı ile birl ikte intihar ediyor; aryan 
dostuna, Strauss'a i lettigi öykü, 
kaderin garip bir tecel lisi olarak ilk 
kez Nazi Bavyera i l i  yöneticisi, sanat 
meraklısı Baldur von Schirach'in 
evinde özel olarak temsil edil iyordu. 
l ik temsilde, Krauss'un eşi soprano 
Viorica Ursuleac, Kontes Madelaine 
rolünde; bariton Hans Hotter, şair 
Olivier rolünde; tenor Horst 
Taubmann, besteci Flamand rolünde 
ve bas Georg Hahn, tiyatro müdürü 
La Roche rolünde başarı kazandı. 
1 777 Mayıs'ında, genç ve güzel dul 
Kontes Madeleine'nin Paris 
yakınındaki şatosunda geçen konuda, 
her üç erkek de ona aşıktır ve her 
biri kendi mesleginin avantajını 
kul lanarak güzel kadını kazanmak 
ister. Eserde ayrıca Monsieur Taupe 
(köstebek) suflör, şairin eski metresi 
Clarion adlı bir artist (kontralto), 
kontesin erkek kardeşi kont 



(bariton), iki !talyan şarkıcı (soprano 
ve tenor), sekiz uşak (dört tenor, 
dört bas), genç bir balerin ve ayrıca 
sahne üstünde çalgılarıyla üç müzikçi 
vardır. Perde açılmadan önce de bir 
altı l ının (sekstet) müzi�i duyulur. Bu 
müzi�i de orkestra çukurunda iki 
kemancı, iki viyolacı ve iki viyolonselci 
seslendirir. Bu, besteci Flamand'ın 
kontesi etkilemek için yazdı�ı 
müziktir. 
Operanın baş konusu "söz mü, müzik 
mi önemlidir" probleminin tartışı ldı�ı 
eserde, berrak bir yazı stiliyle, adeta 
bir oda müzi�i havasındaki bu olay 
e�lenceli şekilde yansıtı l ır; kavga 
okteti (sekizli) ve kahkaha okteti i le 
neşeli anlar yaşatı lır. Ünlü yönetmen 
Max Reinhardt'ın bir karikatürü olan 
tiyatro müdürü La Roche'un kemik
patetik tiradı, şairin sundu�u göz 
yaşartıcı sone (Kein Andres, das mir 
so im Herzen Lohnt), bestecinin 
Sinfonia'sı; arada yer alan ve Rameau 
ile Couperin'den, yani bir di�er 
deyişle "söz" ve "müzik"ten hiçbirini 
seçmemesi nedeniyle çözümsüz kalan 
soruyu anlatan harikulade aryası ve 
gece vakti orkestranın Ayışı�ı Müzi�i 
adlı ara müzi�i (interlude) operanın 
ilginç bölümleridir. Opera baş uşa�ın 
"Yemek hazır" ça�rısıyla sona erer. 
Eserin başında ise uvertür yerine bir 
altılı (sekstet) yer alır: A�ırca ama 
hareketli (Andante con moto) 
tempoda, Fa majör tonda, 3/4'1ük 
ölçüde, sonat formunda ve önce 
kemanların zarif şekilde başattı�ı bu 
müzik, operada Flamand'ın bestesidir. 
Klasik stilde, soylu ve çok ince 
işlenmiş çoksesiilikle 1 8. yüzıl 
salonlarının havasını yansıtır. Bu 
müzi�in orkestra düzenlemesi de 
yapılmıştır. (Süre 1 1 ') 
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yöneticilerine güvenmedi�i için San 
Carlo'daki temsili kontrol etmeye 
karar verdi. Daha önce 
Mercadante'den boşalan 
konservatuvar müdürlü�ü görevine 
ça�rılmasına da olumlu cevap 
vermeyen Verdi, 1 872 Kasım'ında 
prova için Napeli'ye gitti. Ama 
temsilde başrolü oynayacak olan ünlü 
soprano, Alman ası l l ı  !talyan Terasa 
Stolz ( 1 836- 1 902) hastalanınca temsil 
de ertelendi. Verdi'nin vakit geçirmek 
için besteledi�i Yayl1 Çalg1lar 
Dört/üsü'nü 1 873 Mart'ında tamamladı 
ve eser Aida'nın ilk Napoli temsi l inin 
ertesi günü, 1 Nisan 1 873'de kaldı�ı 
otelde, özel olarak seslendirildi. Bu 
dostlar ve arkadaşlar arasındaki 
konserde çalanların da kemanlarda 
Pinto kardeşler, viyolada Salvatore, 
viyolonselde Giarritiello oldu�u. bu 
ilk yorumun belgeleri olarak kayıtlara 
geçti . . .  
Yirmi sekiz Opera, sekiz koral eser, 
birçok şarkı yazan Verdi'nin tek 
enstrümantal eseri de böylece 
do�muş oldu . . .  O ça�larda tüm 
!talyan besteciler için en önemli şey 
operaydı ve tüm duyguların insan sesi 
ile ifade edilmesi kural gibi 
sayılmaktaydı. Di�er ülkelerin 
bestecileri gibi her türlü eser yazmak 
yerine tüm enerji operaya 
harcanıyordu. Bu dörtlüyü de bir etüt 
gibi kabul eden Verdi, birkaç hafta 
sonra şu satırları yazacaktı: 
"Napoli'deki boş zamanlarımda bir 
dörtlü yazdım. Bir akşam otelimde, 
hiç özen göstermeden ve özel olarak 
kimseyi ça�ırmadan çalındı. Yalnızca, 
genel l ikle beni ziyarete gelen yedi ya 
da sekiz kişi hazır bulundu. 
Dörtlü'nün güzel mi, kötü mü 
oldu�unu da bilmiyorum. Bildi�im tek 
şey sadece bir dörtlü olması!" 

--------------------------� 
Verdi: Dörtlü Verdi'nin önemsiz görüp 

-----------------j yayınlatmadı�ı ve bir kenara attı�ı 
Verdi 1 849'da Santa Agata'daki 
çiftli�ine yerleştikten sonra genellikle 
davetleri reddediyer ve ancak çok 
önemli temsiller için evinden 
ayrı lıyordu; Busseto'nun, do�du�u 
yerin merkezi Parma kentinden gelen 
hiçbir arzuyu geri çevirmiyordu. 
Hatta Ingi ltere'ye Covent Garden'da 
Aida'nın ilk Londra temsil ine bile 
gitmemişti. Ama Aida Napeli'de 
oynanaca�ı zaman opera 

dörtlü, onun Haydn, Mozart ve 
Beethoven'in bu türdeki eserlerine hiç 
de yabancı olmadı�ını gösterir. Hatta 
onun enstrümantal tekni�e bu 
yatkınlı�ı, müzikal düşünceleri hem 
şiirsel, hem de dramatik olarak 
yansıtması hayranlık bile 
uyandırmaktadır. Verdi hakkında 
1 940'da bir kitap yazan Dyneley 
Hussey bu dörtlüyü FalstaffOperasl'nın 
bir ön eskizi olarak bile tanımlar: "Füg 

tarzı fınalde, fıkır fıkır şakacılıkta Sir 
John Falstaff'a yapılan işkence çizilir; i lk 
Allegro'nun ana teması da Amneris'i 
(Aida) anımsatır" der. 
Dörtlünün 1 .  Bölümü 4/4'1ük ölçüde, 
Mi minör tonda, çabuk (AI Iegro) 
tempoda ikinci kemanın l irik temayı 
tatl ı (dolce) duyurmasıyla başlar. 
Dokuzuncu mezürde ona birinci 
keman da bir oktav tiz olarak katı l ır; 
kısa bir yükselişten sonra da 
viyolonsel canlı bir staccato ile karşı 
temayı, önemseyerek duyurur. 
Kromatik olarak gelişen orta seslerin 
deste�inde yo�unlaşan Sol majör 
tondaki ikinci tema ise, ezgisel 
karakterdedir. Birinci temanın tekrarı 
ve geliştiriminden sonra ikinci tema 
da anımsanır ve bölüm ateşli (con 
fuoco) tempoda sona erer . . .  2. 
Bölüm ise 3/4' 1ük ölçüde, a�ırca 
(Andantino) tempoda, Do majör 
tonda çok zarif (con eleganza) başlar. 
Bu çekici rondo formundaki, dans 
eder tarzdaki bölüm, daha canlı orta 
bölme ile kontrast da oluşturur . . .  3 .  
Bölüm b ir  operayı anımsatır: Pek çok 
hızlı (Prestissimo) tempoda, 3/4' 1ük 
ölçüde, Mi minör tonda coşkuyla 
gelişen bu üç bölmeli scherzo 
kontrastiada süslüdür: lik bölmede 
sanki opera perdesi açılmış, şarkıcılar 
belirmiş, ikinci bölmede tenor 
(viyolonsel), çekici aryasına di�er 
çalgıların gitara benzetilen pizzicato 
eşli�inde başlamıştır. La majör 
tondaki trio cantilena'sı çekici anlar 
içerir. Son bölmede ise yine açılış 
tekrarlanır . . .  4. Bölüm ise Scherzo 
Fuga başlı�ını taşıyan fınaldir. Oldukça 
hızlı (AIIegro assai mosso) tempoda, 
4/4'1ük ölçüde, Mi minör tondaki 
bölüm, scherzo tanımının ,şakacı 
karşı lı�ında kullanı lmış ve füg tarzı 
tüm olanakları ile dönüşlü, daraltı lmış 
şekilleri de ustaca işlenerek 
de�erlendirilmiştir. Önce ikinci 
kemanda çok hafif, tüy gibi (leggiero) 
sunulan beş mezürlük tema, çalgıdan 
çalgıya neşeyle atlayıp gezerken, katı 
füg kuralları bu !talyan tarzı neşeye 
hiç engel olmaz. (Süre 2 1  ') 

Schoenberg: Aydınlanan Gece 

Avusturyalı besteci Arnold 
Schoenberg ilk önce, 1 897'de 
yorumlanan dörtlüsü ile Viyana'da 



dikkat çekti. Berlin ve Viyana'da 
öğretmenlik yaptıktan sonra, Yahudi 
olması nedeniyle 1 933'te Amerika'ya 
göç etti. 
Schoenberg dört opera, koro 
eserleri, iki konçerto yanında piyano 
ve çok sayıda oda müziği besteledi. 
Onun 1 899'da iki keman, iki viyola, iki 
viyolonselden oluşan yaylı çalgılar 
altılısı için, üç haftada yazdığı 
Verk/aerte Nacht (Aydınlanmış Gece 
olarak da çevirebi leceğimiz) adlı eseri, 
bugün i lk dinleyişte belki Wagner'in 
geç romantizm üslubuna dahil 
edilmesi mümkün olmasına rağmen, 
Viyana'daki ilk yorumunda halkın 
protestosu ile karşılaşmıştı. Mahler'in 
desteği ile 1 903'de seslendirilen altılı, 
"radikal ve kakafonik" olarak 
nitelendirildi. Schoenberg bu eseri 
önce 1 9 1 7'de yaylı çalgılar 
orkestrasına uyguladı ;  1 943'de ise 
tekrar bazı düzeltmeler yaptı. 
Giderek yaygınlaşan, bugün çağdaş 
müziğin klasiklerinden sayı lan Op.4 
Aydın/anan Gece, Anthony Tudor'un 
Pillar of Fire (Ateş Sütunu) balesinde de 
kullanı ldı .  
Schoenberg'in henüz on iki ton 
teorisini açıklamadığı, ancak 
Wagner'e özgü kromatizme yeni bir 
aşırı l ık kazandıran bu eser, genç 
romantizmin yankısı gibi gözükmesine 
karşın içinde çağdaş müziğin 
tohumlarını da taşır; melodinin özü, 
değişkenliği ve anlatım gücü, yaşamı 
boyunca yeni şeyler öğrenmekten 
kaçınmayan bestecinin sürekli 
gel işiminin ilk önemli 
örneklerindendir. 
Eser aslında, Richard Dehmel'in 
"Kadın ve Dünya" adlı uzun şiiri 
üzerine bestelenmiştir ve bir anlamda 
solistler için bir senfonik şiir de 
sayılabi l ir. Bu özel l ik, orkestra 
yorumunda daha da belirginleşir. 
Partisyonda basılan şiirde şair, bir 
erkek ile ona aşık olan kadının 
konuşmalarına kulak verir: "Iki insan, 
çıplak ve soğuk koruluktan 
geçmektedir. Ay onlara eşl ik etmekte, 
onlar da ona bakmaktadır. Kadın itiraf 
eder: 'Senden olmayan bir çocuk 
doğuracağım; günah içinde, yanında 
yürüyorum.' Erkek cevap verir: 
'Taşıdığın çocuk ruhuna yük olmasın; 
onu, benim olarak doğuracaksın. Bak 
dünya nasıl ışı ldıyor. Sen de bana 
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panltı getirdin, beni çocuk şekline 
soktun.'" Böylece iki insan, berrak ve 
aydınl ık gecede yürür. (Süre 29') 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLER O H <  II ISrH A S - U I A i\I B I  H 1\l l S I C - H E < X I  A LS 

DAVI D GERINGAS, viyolonsel cello 

TATJANA GERINGAS, piyano piano 

l._b N O V A RT I S  
Katkıları için NOVARTIS SA GL/K, GIDA VE TARIM ORUNLERI 

SANA YI VE TICARET A.Ş.ye teşekkür ederiz. 
W e would /ike to thank NOVARTl S SAGL!K, GIDA VE TARIM OR ON LERi 

SANA YI VE TICARET A.Ş. for spomoring this performance. 

Leonard Bernstein ( 1 9 1 8- 1 990) 
Mes'ten Üç Meditasyon Three Medirarions from Mass 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827) 
Sonat, Re Majör Op. l 02 No.2 Sonara in D major, Op. l 02 No.2 

• Allegro con brio • Adagio con mo/to sentimen/o d'alfetto • Allegro-AIIegro fugato 

Ara lnrermission 

Piotr İlyiç Çaykovski 1 Pyotr Il'yich Tchaikovsky ( 1 840-1 893) 
Üç Parça: Noktürn, Op. l 9  No.4 - Melodi, Op.42 No.3 - Humoresque, Op. l O No.2 
Three Pieces: Nocrurne, Op. 19 No.4 - Melodie, Op.42 No.3 - Humoresque, Op. l O  No.2 

Alfred Şnitke 1 Schnittke ( 1 934- 1 998) 
Peer Gynt Balesi'nden Viyolonsel, Piyano ve Teyp için Epilog 

Epilogue from rhe Baller Peer Gynr for cello, piano and rape recorder 

28.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum 7.30 pm 

DAVID G ERINGAS 

• Müzisyen bir aileden gelen ve 
zamanımızın en üretken 
müzisyenlerinden biri olan Litvanyalı 
viyolonselci David Geringas, 
Moskova Konservatuvarı'nda Mstislav 
Rostropoviç'le çalıştı. 1 970'te 
Moskova'da Uluslararası Çaykovski 
Yarışması'nı kazanmasıyla birlikte 
uluslararası alanda ün kazandı ve 
1 97S'te Batı Almanya'ya iltica etti. 
Geringas'ın bugüne kadar Berlin, 
lsrail ve Londra Filarmoni, Detroit ve 
Philadelphia Senfoni orkestraları ile 
NHK Orkestrası gibi bel l i  başlı 
topluluklada solist olarak verdiği 
konserlerini, Ashkenazy, Rattle, 
Chung, Dutoit, Gielen, Rostropoviç, 
Sawallisch, Stein, Thomas ve 
Fedoseyev gibi en iyi orkestra şefleri 
yön etti . 
Geringas, solo performanslarının yanı 
sıra aktif olarak sürdürdüğü oda müziği 
çalışmaları kapsamında dünyanın en 
önemli oda müziği festivallerinde 
konserler verdi. Repertuvarı, pek de 
alışılmamış bir tarzda en eski barok 
eserlerden günümüz çalışmalarına 
kadar uzanan Geringas'ın çağdaş 
müziğe duyduğu ilgi, Rus avangard 
müziğinin dünyadaki en önemli 
yorumcularından biri olmasını sağladı. 
Sanatçı, Sofıa Gubaidulina, Edison 
Denissow ve Alfred Schnittke gibi 
bestecilerin birçok eserini ilk kez 
seslendirdi; E-S. Tüür, L. Sumera ve P. 
Yasks, bestelerinin birçoğunu ona 
adadı. Çağımız müziği üzerinde 
gerçekleştirdiği aktif çalışmalarıyla 
1 992 Schleswig-Holstein Kültür 
Ofisi'nin Kultur Aktuelle Ödülü'nü 
kazandı. Litvanya çağdaş müziğine 
yaptığı katkılardan dolayı Haziran 
1 999'da Litvanya'nın en saygıdeğer 
ödüllerinden biri olan Grand Duchess 
Gedinas Ödülü'nü aldı. 
Geringas, 1 980'den bu yana Lübeck 
Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdüğü 
eğitmenlik görevini Eylü l  2000'de 
bıraktı ve ardından Berlin Müzik 
Yüksekokulu'nda aynı görevi üstlendi. 
Sanatçı ayrıca düzenli olarak dünyanın 



120 

birçok yerinde master sınıfları awarded the German Kultur Akruell birçok besteyi de ilk kez seslendirdi. 
düzeyinde pedagoloji dersleri from the Schleswig-Holstein Cultural Bunların arasında A. Shenderovas'ın 
vermektedir. Geringas'ın bugüne Office in 1 992. In June 1 999 he was Paratum cor meum ( 1 995) ve 
kadar kaydettiği el l i  albümün birçoğu awarded the most esteemed honour of Alexander Raskatov'un viyolonsel, 
uluslararası ödüle layık bulundu. Lithuania, the Grand Duchess Gedinas piyano ve orkestra için Blissful Music 
Bunların arasında Boccherini'nin Meda!, for his worldwide support of ( 1 997) bestesi yer almaktadır. 
1 2  Konçerto kaydı Pfak Büyük Lithuanian contemporary music. 
Ödülü'nü alırken, Henri Dutilleux'nün From 1 980, David Geringas has held a • Tatjana Geringas began srudying 
oda müziği kaydıyla Diaposon d'Or professorsbip of cello at che piano·ac age five witb her farher, who 
ve Hans Pfitzner'in konçertosunun i lk Musikhochschule in Lübeck, Germany. was then a srudenr at Neuhaus. She 
kaydıyla da 1 994 Alman Plak He relinquisbed this position in gave her first public concerto 
Eleştirmenleri Ödülü'nü aldı. Bunlara September 2000 to accept a new performance, (Mozart' s Piano Concerto in 

ek olarak Bach'ın So/o Viyolonsel professorship at the Musikbochschule in A Major), when she was 1 8 ,  which 
Süitleri kaydı, uluslararası alanda Berlin. David Geringas further extends resulred in an invitation from Prof. 
büyük beğeni topladı. his pedagogical activities in giving Heinrich Neuhaus to join the master 

masterdasses throughout the world on a class at the Tchaikovsky Conservatoite. 
• One of the most versatile musicians regular basis. David Geringas' activities Mter this renowned teacher's dearh, she 
of our time, David Geringas came from are rounded up through a total of conrinued her education at the Moskow 
a musical family. He studied at the approximately 50 recordings on long- Conservatoire with Sranislav Neuhaus. 
traditional Moscow Conservatoire with play eecord and CD, many of which have While rhere, she formed a duo with 
his teaeber and mentor Mstislav received numerous international prizes David Geringas. They were a success 
Rostropovitcb and ultimarely won the and honours, such as the Grand Prix du and wenr on to perform rogerher at 
Gold Meda! at the International Disque for his eecording of Boccherini's virtually every concert venue in the 
Tchaikovsky Composition in Moscow. 12 concerti, cbe Diaposon d'Or for the former USSR. Mter they moved to 
He emigrated to the Republic of chamber music of Henri Dutilleux and Germany, they played at the 1 977 
Germany 1975.  David Geringas' che Jahrespreis der Demeben Ludvigsburg Festival and at Berlin 
appearances as soloist have included Schallplatten Kritik 1 994 for the first Philharmonie. Since rhen they have 
collaborations wirh most of the eecording ever of Hans Pfıtzner's been performing in the mosr concert 
renowned orchesrras of our time, such concerro. In addition to these honours, music halis around the world. Tatjana 
as the Berlin, Israel and London his eecording of ].S. Bach's So/o Suites Geringas has premiered many works 
Philharmonics, Detroit and received international critica! acclaim. i ncluding A. Shenderovas' Paraturn cor 

Philadelphia Symphonies and NHK rneurn ( 1 995) and Alexander Raskatov's 
Orchesrra, among others, as well as 

TATJANA GERINGAS 
BliJSfu/ Music for cello, piano and 

with many of the world's renowned orchesrra. 
conducrors, including Ashkenazy, • Tatjana Geringas i lk piyano dersini 
Rarrle, Chung, Duroit, Gielen, beş yaşındayken Neuhaus'un bir 

Bernstein: Üç M�ditasyon 
Rostropovitch, Sawallisch, Stein, öğrencisi olan babasından aldı. On 
Thomas and Fedoseyev. sekiz yaşında Mozart'ın La Majör 1 4  Ekim 1 990'da New York'ta ölen 
In addition to his solo appearances Piyano Konçertosu'yla i lk kez dinleyici Leonard Bernstein Mes (Şarkılar, 
David Geringas pursues an active career karşısına çıkmasıyla birlikte Prof. Oyuncular ve Dansçılar için Tiyatro 
as a chamber musician, regularly Heinrich Neuhaus tarafından Parçası) adlı eserini, Washington 
appearing at the world's renowned Çaykovski Konservatuvarı'nın master D.C.'deki John F. Kennedy 
chamber music festivals. His unusually sınıfına kabul edildi. Ünlü hocanın Merkezi'nin 8 Eylül 1 97 1  'deki açılışı 
large repertoire spans from the earliest ölümünden sonra eğitimine Moskova için Başkan Kennedy'nin dul eşi 
baroque to the presenr day. His incerest Konservatuvarı'nda Stanislav Jacqueline Kennedy'nin isteği üzerine 
in conremporary music provided him Neuhaus'la devam etti. David besteledi. Eser ilk kez Gordon 
with the opportunity to be one of the Geringas'la birlikte Mstislav Davidson yönetiminde, Leonard 
first performers of the Russian avanr- Rostropovich'in huzurunda çaldı ve Bernstein ve Stephen Schwartz'ın 
garde in the western world, enabling birlikte bir repertuvar oluşturdular. i lave metinleri, Oliver Smith'in 
first performances of works by Sofıa Iki l i olarak başarıl ı oldular ve dekorları, Frank Thompson'un 
Gubaidulina, Edison Denissow and Sovyetler Birliği'nde birçok konser giysileri ve Alvin Ailey'in 
Alfred Schnittke. As a result, many verdiler. 1 977'de Almanya'ya koreagrafisiyle sahnelendi. 
compasers composed or dedicated many yerieşeikten sonra Ludvigsburg Mes'in içinde yer alan Üç Meditasyon, 
of their pieces for cello to him, most Festivali'nde ve Berlin Filarmoni'de daha sonra besteci tarafından 
recenrly E-S. Tüür, L. Sumera and P .  çaldılar. Sanatçı, bu tarihten itibaren viyolonsel ve piyano için düzenlendi. 
Vasks. In recognition of this active David Geringas'la beş kıtada önemli Mistislav Rostropoviç tarafından da 
support and initiative on bebalf of the konser salonlarında çok beğenifen çok sık yorumlanan bu eser, 
music of our time, David Geringas was resicaller verdi. Tatjana Geringas Bernstein yönetimindeki orkestra 



eşliginde 1 98 1  'de kaydedildi. Bu üç 
Meditasyon'dan ilk ikisi Mes'in içinde 
enstrümantal ara müzikleri olarak 
kullanılmıştır: Oldukça agır, çok 
tutumlu (Lento assai, molto 
sostenuto) tempodaki ilk Meditasyon, 
Confession (lman ikrarı) ile Gloria 
(Yücelik), ikinci Meditasyon ise Gloria 
ve Epistel (Yeni Ahit'te bir Resul'ün 
yazdıgı mektup) arasında yer alır. 
Dört varyasyon ile bir coda'dan 
oluşan 2. Meditasyon, Beethoven'in 9. 
Senfontsinin finalindeki büyük 
"Brüder!" (Kardeşler) haykırışına 
uzanan onbir notalık sekans üzerine 
kuruludur. Bunu Aziz Paulus'un 
hıristiyan kardeşlerine tüm yüregiyle 
seslendigi eski bir çagrısına dayanan 
Epistel izler. 3. Meditasyon ise Mes'in 
çeşitli bölümlerinden alınmıştır: Bir 
çeşit solo fantezi olan "Epiphany" (6 
Ocak Yortusu: lsa'nın göründügü 
gün); kendinden geçermiş gibi bir 
dans olan "In Nomine Patris" ve 
"Kudretli Peder" Korali. Bu 
bölümlerin bazıları Mes'in degişik 
kısımlarında bulunmasına karşın 
temelinde -özellikle de Dans ile 
Koral arasında- tematik birlik vardır. 

Beethoven: Viyolonsel Sonatı No.S 

Beethoven 1 8 1 5  Agustos'unda 
tamamladıgı ve Kontes Erdödy'ye 
ithaf ettigi bu beşinci ve son 
viyolonsel sonatında, üç bölümlü 
klasik sonat formuna dönmüştür. 
Viyolonselli ilk eserlerinden yaklaşık 
yirmi yıl sonra, çok önemli bir bestesi 
olan La Majör Piyano Sonatı'ndan 
(Op. l O 1 )  biraz önce, 7. ve B. 
Senfonı'lerinin ardından besteledigi bu 
iki sonat, onun üçüncü döneminin 

121 

eşigindeki durumunu sergiler. 
Beethoven bu sonatlarla, son derece 
güç diğer viyolonsel partileri arasında 
yer alacak son dörtlülerinin 
yöntemini belirler. 
Bu eserlerden ikincisi olan Re Majör 
Sanat, rapsodik niteligini daha açık 
olarak gösterir. Birçok uzmana göre 
de besteci daha inatçı bir müzik dil i  
kullanmıştır. Buradaki müzik di l i  çok 
hesaplı ve biraz katı izlemini veren 
geril imli tarzdadır. Kontes Erdödy'ye 
ithaf edilen Op. 70 Üçlüler'den i lki olan 
Geister-Trio (Hayalet Üçlüsü) ile hem 
tonalite, hem de majör-minör 
degişiklikleri nedeniyle yakınlığı olan 
Re Majör Sanat, birinci bölümdeki çok 
hesaplı geliştirimi ile Brahms'ı da 
anımsatır. 1 .  Bölüm, Re majör tonda, 
4/4'1ük ölçüde, parlak ve neşeli 
(AIIegro con brio) tempoda başlar. 
Enerjik ana tema viyolonselin tenor 
seslerinde geniş olarak işlenir. Ancak 
coda'nın zarif ve yumuşak başlangıcına 
kadar l irik, gerilimsiz anlar yok 
gibidir . . .  Ancak 2/4'1ük ölçüde, büyük 
kısmı Re minör, orta kısmı Re majör 
tonda olan 2. Bölüm agır, çok duygulu 
ve ihtiraslı (Adagio con molto 
sentimento d'affetto) başlıgıyla his 
dünyasının en etki li sayfalarını yansıtır. 
Üç bölmeli lied formu ile özgür bir 
rapsodi arasında degişen bu bölümde, 
piyanonun üç oktav üzerinden unison 
(teksesli) olarak duyurdugu tını efekti 
de yenilikler arasındadır. Ana temanın, 
sekiz mezürlük yumuşak bir girişten 
sonra, viyolonsel ve piyano tarafından 
beraberce yalnız bir kez duyurulması 
da şaşırtıcıdır. Ikinci bölüm 
varyasyonlarla, kesintisiz olarak son 
bölüme baglanır . . .  3. Bölüm 2/4'1ük 
ölçüde, Re majör tonda neşeli 
(AIIegro) tempoda başlar. Yalnızca 
dört mezür süren, her iki çalgıda 
sırayla duyurulan iki yükselen gamla 
giren bu Al legro'dan sonra, renkli ve 
yeni fikirlerin sürekli geliştigi fugato'da 
piyano viyolonseli izler. Bu çok güç, 
füg tarzı dogaçlama (emprovize) 
benzeri finalin, Beethoven'in çağdaşları 
tarafından aniaşılamadığı 
bil inmektedir . . .  (Süre 20') 

Çaykovski: Üç Parça 

Noktürn: Çaykovski'n in piyano için 
yazdığı parçaların birçoğu iki-üç, ya da 

altı-oniki parçalık diziler şeklinde 
sıralanır. Bunların arasında önemli 
olan ilk parça 1 873'de Moskova'da 
yazılan Op. l 9  Altı Parça'dır. 
( 1 .  Reverie du So ir, Sol Minör; 
2. Scherzo Humoristique, Re Majör; 
3. Feuillet d'Aibum, Re Majör; 
4. Nocturne, Do diyez Minör; 
5. Capriccioso, Si bemol Majör; 
6. Theme Original et Variations, Fa 
Majör.) Çaykovski bu diziyi de, o 
yıllarda modern piyano parçalarına 
ilginin artmasıyla birl ikte yayıncısı 
Peter Jürgenson'in istegi üzerine 
bestelemiştir. 8 Kasım 1 873'de 
tamamlanan bu dizinin en tanınmışları 
Laroche'a ithaf edilen sonuncu parça, 
kendi teması üzerine Varyasyonlar i le 
4. Parça Noktürn'dür. Piyanistlerin 
ilgi gösterdikleri bu hüzünlü ve 
duygusal parça Moskova 
Konservatuvarı'ndan arkadaşı olan 
viyolonsel profesörü Alman ası l l ı  
Wilhelm Fitzenhagen'in ( 1 848- 1 890) 
ilgisini çekmiştir. Çaykovski'nin 
sonradan Op.33 Rokoko 
Varyasyonları'nı ithaf edeceği 
Fitzenhagen, eseri kendi çalgısı için Re 
minör tonda düzenleyerek 
seslendirmiştir. Ancak beş dakika 
kadar süren bu parçayı Çaykovski de 
viyolonsel ve orkestra için yine Re 
minör tonda uygulamış ve bu şekliyle 
de Noktürn, Fitzenhagen'in öğrencisi 
ünlü viyolonselist Anatoli Andreyeviç 
Brandukof ( 1 856- 1 930) tarafından 
Paris'te 1 6  Şubat 1 888'de -bestecinin 
ona ithaf ettigi Op.62 Pezzo 
Capriccioso i le birlikte- büyük 
başarıyla seslendirilmiştir. Çok ustaca 
yapılan orkestrasyonuyla örnek 
oluşturan bu parça, günümüzde 
orkestra eşliğinde de çalınmasıyla 
birli kte piyano eşliğiyle, ya da piyano 
solo olarak da yorumlanmaktadır. 
Noktürn'ün hemen başında 
melankolik tema duyurulur. Tekrarda 
ise karakteristik kontrpuan ile 
ilginçleşir. 
Melodi: Çaykovski'nin 1 878 yılının 
Mart ve Mayıs ayları arasında keman ve 
piyano için Souvenir d' un lieu cher 
(Sevilen Bir Yerin Anısı) başlığıyla 
besteledigi Op.42 Üç Parça; 1 .  
Meditation (Düşünceye dalış), Re 
Minör; 2. Scherzo, Do Minör; 3. 
Melodie (Melodi), Mi bemol Majör 
olarak sıralanır. Bestecinin keman ve 



piyano için yazdığı tek orijinal eser olan 
bu parçalar, 1 879'daki i lk basımından 
bu yana kemancıların gözdesi olmakla 
kalmamış, bu ilgiyi gören Glazunof 
parçaları 1 896' da keman ve orkestraya 
da uygulamıştır. Çaykovski bu esere, 
karısından ayrıldıktan sonra Nadejda 
von Meck ile mektuplaştığı mutlu 
günlerinde lsviçre'de Ciarens'de 
başlamış, kız kardeşi Aleksandra'nın 
Kamenka'daki çiftliğinde ve Von 
Meck'in Brailov'daki yazlığında 
tamamlamıştır. Mayıs'ta, Brailov'un 
güzelliğinden etkilenerek esere bu adı 
verdiğini de, "sevgili dostu ve hamisi" 
Nadejda von Meck'e 30 Mayıs 1 878 
tarihli mektubunda bildirir ve nota 
kopyalarını Brailov'daki kahya Mareel 
ile gönderdiğini belirterek şu 
açıklamaları yapar: " . . .  Bana göre 
Andante tempoda çalınan ve 
Meditation adını verdiğim ilk parça en 
iyisidir. (Çaykovski Meditation'u aslında 
Op.35 Keman Konçenosu'nun ağır 
bölümü Canzonetta'nın yerine 
düşünmüş, sonradan Op.42'ye 
almıştır). Ikincisi ise çok hızlı bir 
Scherzo'dur. Üçüncüsü bir "Chant 
sans paroles" (Sözsüz şarkı) 
tarzındadır; sonuncu parçayı Melodie 
olarak adlandırdım . . .  " Madame von 
Meck 1 1 Haziran 1 878 tarihli 
cevabında, Scherzo'yu çok beğendiğini, 
hüzünlü bir şaka olarak algıladığını; 
Melodie'yi de çok çekici ve zarif 
bulduğunu belirtir. 1 879'da Jürgenson 
tarafından yayınlanan Op.42 Üç Parça, 
Glazunoftan sonra da ilgi çekmiş, J. 
Wan-Lira viyolonsel ve piyano 
düzenlemesini, Gürcü besteci Sulchan 
Zintsadse ise orkestra uyarlamasını 
yapmıştır. Mi bemol majör tonda, 
3/4'1ük ölçüde melankolik başlayan bu 
sözsüz şarkıda biraz gizemli bir hüzün 
de sezilir. Çaykovski bunu Madame 
von Meck'e yazdığı mektupta şöyle 
açıklar: " . . .  Bu parçaları size iletmesi 
için Marcel'e verirken yüreğimi bir 
keder kapladı. Kısa süre önce bunları 
yazmaya başlamıştım; leylaklar tüm 
güzelliğiyle açmıştı, çimenler daha 
kesilmemişti ve güller de henüz 
goncalanmamıştı .. !" Eserin viyolonsel -
piyano için bu düzenlemesini David 
Geringas yapmıştır. 
Humoresque: Çaykovski Op. l O Iki 
Piyano Parçası'nı (Deux Morceaux: 1 .  
Nocturne, Fa Majör; 2. Humoresque, 
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Mi Minör) 1 87 1  Aralık ayında Nice'de 
tamamlamış, sonradan 1 877'de 
Humoresque'i keman ve piyanoya 
uygulamıştır. Bu düzenlemeyi de 
1 877'de Jürgenson aynı yıl, Dörtlü 
No.3'den Andante funebre bölümü ile 
birlikte keman-piyano için 
yayınlamasından sonra kemancılar 
parçaya ilgi göstermişlerdir. Fritz 
Kreisler'in 1 926'daki yorumuyla, 
bestecinin piyano yazısına yakın, aynı 
tonalitedeki düzenlemesi ile ün 
kazanan Humoresque'in özgür piyano 
versiyonunu 1 923'de Rahmaninof, 
1 983'de Richter gibi ünlü yorumcular 
da kaydetmiştir. Parç�nın viyolonsel ve 
piyano (ya da orkestra) düzenlemesin i  
ise Rus piyanist ve orkestra şefi Piotr 
Meşaninof yapmış, orta bölmedeki 
Fransız halk ezgisinin daha renkli ve 
belirgin duyulmasını da sağlamıştır. 

Şnitke: Epilog 

Piyanolu Beşli ( 1 972/76), iki sonat 
( 1 978 ve 1 994), Conceno Grosso No.l 
( 1 98 1  /82), Yaylı Çalgılar için Üçlü 
( 1 985), iki konçerto ( 1 985/86 ve 
1 990), Peer Gynt için Epilog ve Üçlü için 
Konçeno ( 1 994) gibi viyolonsel için ve 
viyolonseli içeren eserler besteleyen 
Şnitke 1 985'te geçirdiği felç nedeniyle 
1 990'dan sonra eşi lrina ve yayıncısı 
Hans Sikorski'nin gözetiminde yaşadı. 
1 99 1  ve 1 995'teki felçleri sırasında da 
ölümle ve zamanla yarışırcasına çalıştı. 
Insanın kendi ölümünü yaşaması gibi 
korkunç bir deneyim geçiren ve bir 
Rus beyin cerrahının 1 985'de bu 
durumdan kurtardığı Şnitke'nin, 
"hastalık-sonrası" dönemi 
bestelerinde, bunu yansıtan sayfaların 
yer almaması şaşırtıcıdır. Şnitke, o 
zamandan beri zaman konusundaki 
duygularının temelinden değiştiğine 
sık s ık değinmiştir: "Zamanın uzarnda 
genişlediğini algı layan bu yeni yetenek 
bana çok şey verdi". Artık, daha önce 
onu zora koşabi lecek değişik 
olasılıklarla savaşmıyor ve "Şimdi 
doğru sonucu hemen buluyorum" 
diyordu. 
Viyolonsel, piyano ve koro (teyp) için 
Epilog, Şnitke'nin 1 986'da John 
Neuemeier için bestelediği Peer Gynt 
Bale Müziği'nin final bölümünden 
kendi düzenlemesidir. Dansçılar son 
bölümde, Epilog'taki müziğin "gölgeli 

sesleri"yle Peer Gynt'ın yaşamındaki 
gerçek üç evreyi terk eder ve 
Neumeier'in "sonsuz adagio" ya da 
"yeni gerçek dışı" ses dünyasının keşfi 
olarak tanımladığı hayal i dördüncü 
evreye girerler. Şnitke ise bunu şöyle 
açıklar: "Şimdi önümüzde sonsuza 
ulaşamayan bir ses perspektifi 
açıldı . . .  " 
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NOON STAR 
ŞIRIN PANCARO(;LU, arp harp 

TINE REHLING, arp harp 

Jörgenjersild ( 1 9 13-) 
Duygu Yüklü Çalgıcılar için Iki lmpromptu 

Two Impromptus for Tender-hearted Players 
• Espressivo e poco mbato • Semplice e con moto 

Heitor Villa-Lobos ( 1 887- 1 95 9) 
Suite Floral'den from uite Floral: 

• "ldilfo ra rede" (Hamaktaki Düş ldyll in the Hammock) 
• "Uma camponeza cantadeira" (Şarkı Söyleyen Köylü Kızı The Singing Peasanr Gir!) 

(Düzenleyen Arranged by Gerardo Dirie) 
Firengiz Ali-Zade ( 1 947-) 

Deyişme Deyishme 
Dünya prömiyeri. Noon Star için Uluslararası Istanbul Müzik Festivali tarafından sipariş edilmiştir. 

World premiere. ommissioned by the International !stanbul Music Festival for Noon Star. 

Sting ( 1 95 1 -) 
lt's Probably Me - Saint Agnes and the Burning Train 

(Düzenleyen Arranged by Gerardo Dirie) 

Ara Inrermission 

Gerardo Diri e ( 1 9  58-) 
El arpa del malevo (Kabadayının Arpı The Hooligan's Harp) 

Dünya prömiyeri World premiere 

Carlos Salzedo ( 1 885 - 1 96 1 )  
Gecenin Şarkısı Chanson dans l a  Nuit (Song in the N ight) 

ŞIRIN PANCAROGLU 

• Arp çalgısında yeni ufuklar 
keşfetmeye kendini adamış bir 
müzisyen olan Şirin Pancaroğlu, 
etkinlikleri için yaptığı müzikal 
seçimlerindeki güçlü sezgileriyle 
d inleyicileri arpın sınırsız dünyasının 
keşfine davet ediyor. Arpın 
geleneksel repertuvarın ın yanı sıra, 
erken dönem ve çağdaş müziklere de 
ilgi duyan sanatçı, yeni müzik alanında 
bugüne kadar birçok performans 
gerçekleştirdi ve Gerardo Dirie, 
Jeeyoung Kim, Ricardo Lorenz ve 
Hasan Uçarsu'nun kendisi için 
bestelediği eserleri i lk kez 
seslendirdi. Değişik müzik 
geleneklerinden yaptığı uyarlamalada 
da repertuvarını genişleten 
Pancaroğlu, 1 99 1  'den bu yana 
Honolulu Orkestrası'nın 
konsertmaysteri olan lgnace Jang ile 
yaptığı ortak çalışmalarda, ısmarlama 
eserleri de seslendirdikleri yenil ikçi 
bir repertuvar üzerinde 
çalışmaktadır. 
Müzik eğitimine Istanbul'da başlayan 
Şirin Pancaroğlu'nun Türkiye, lsviçre, 
Endonezya ve ABD'de büyümesi, ona 
farklı müzik kültürlerine olan 
yatkınlığını ve müziğindeki keşfetme 
güdüsünü kazandırdı. Cenevre 
Konservatuvarı'nda Catherine 
Eisenhoffer ile arp eğitimi gördü ve 
1 988'de mezun oldu. Eğitimini Susann 
McDonald'la çalıştığı Indiana 
Üniversitesi Müzik Okulu'nda Master 
derecesi alarak 1 992'de tamamladı. 
Pancaroğlu bugüne kadar dünyanın 
birçok yerinde, Washington Kennedy 
Merkezi, Virginia Wolf Trap, Seul 
Sejong Kültür Merkezi, Istanbul 
Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu'nda 
konserler verdi. Türkiye'deki en 
önemli festivalierin (Uluslararası 
Ankara Festivali, Yapı Kredi Sanat 
Festivali, U luslararası Eskişehir 
Festivali ve Uluslararası lzmir 
Festivali) yanı sıra, yurtdışında 
lmagine New Music Festivali (ABD), 
Berlioz Festivali, Chirens Oda Müziği 
Festivali, Vil leveyrac Semaines 
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Birileri için Şarkılar Songs for Sameone 
Chico Buarque ( 1 944-) 

Samba pra Vinicius 
Antonio Carlosjobim ( 1 927-1 994) 

Olha Maria 
Hermeto Pascoal ( 1 936-) 

Chorinho pra Ele 
Duke Eliington ( 1 899- 1 974) 

Caravan - In a Sentimental Mood - Take the Coltrane 
(Düzenleyen Arranged by Fernando Benadon) 

Geleneksel / Traditional 
Kervan Caravan 

29.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene M useum 7.30 pm 

Musicales ve TriEwes Festivali (Fransa) 
i le Meksika'daki festivaliere katıldı. 
Solist olarak Avrupa Birligi Oda 
Orkestrası, Memphis Senfoni, 
Washington Oda Senfoni, Istanbul 
Devlet Senfoni, Ancyra Oda 
Orkestrası, Enka Sinfonietta ve 
Akbank Oda Orkestrası'yla konserler 
verdi. 
Birçok kez lsviçre, Fransa, ABD, 
Türkiye ve Kore'de TV ve radyo 
programiarına katı lan Pancaroglu'nun 
i lk CD'si Hasret Bağı 1 998'de Kalan 
M üzik etiketiyle çıktı. lgnace Jang ile 
birlikte kaydettigi arp ve keman için 
gece müziklerini içeren ikinci albümü 
Kuyruklu Yıldız Altında ise 2000' de 
Türkiye'de yayınlandı. Türkiye'de 
yaşayan ve halen Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi'nde ögretim görevlisi olan 
Şirin Pancaroglu, 1 960 ve 1 992 
yıllarında Chicago'da yapılmış olan iki 
Lyon & Healy arp çalmaktadır . 

.._/ 

• Şirin Pancaroğlu feels commitred ro 
exploring new horizons for the harp. In 
performance, she is discerning in her 
musical choices, wishing ro acquaint 
audiences wich che boundless world of 
the harp. While embracing che 
traditional repercoire of her instrumenc, 
she is parcicularly inceresred in early 
music and che music of today. She has 
widely performed new music and world 
premiered pieces written for her by 
Gerarda Dirie, Jeeyoung Kim, Ricardo 
Lorenz and Hasan Uçarsu. In addition 
she has been expanding her repercoire 
by rranscribing for the harp from an 
array of musical traditions. Si nce 1 99 1 ,  
Ms. Pancaroğlu has been collaboraring 
with Honolulu Symphony ürehescra 
concercmaşrer Ignace Jang. Togerher, 
they have creaced an innovative 
reperroire through commissioning new 
music for this unusual combination. 
Ms. Pancaroğlu was iniciared co the 
harp in Istanbul where she cook her 
fırsr lessons. Growing up and living in 
Turkey, Swirzerland, Indonesia, and che 
USA broughr her close co a di verse 
range of musical traditions and 
prompted a sense for discovery in her 
musicianship. She scudied harp at che 
Geneva Conservacoire w ith Catherine 
Eisenhoffer and received her Diplama 
in 1 988. She complered her formal 
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education studying with Susann 1 993'de Kopenhag'ta verdigi i lk Rehling'le birlikte geliştirdigi bu proje 
McDonald at the Indiana University konseriyle büyük başarı kazandı ve için şunları söylüyor: "Bu projede 
School of Music where she received a ardından radyo ve televizyon için amacımız, dünyada profesyonel 
Master of Music degree in 1 992. başka konserler verdi. Danimarka'nın düzeyde bir eşi daha olmayan bu 
Pancaroglu's concerrs have taken her en önemli ödüllerinden olan "Jacob formasyon için kendi kişiliklerimiz ve 
around the world, including such Gade Prisen" ve "Giadsaxe müzik anlayışımız dogrultusunda bir 
prescigious venues as the Kennedy Musikpris" ödüllerini alan Rehling, repertuvar oluşturup yeni adımlar 
Center in Washington DC, the Wolf halen solist ve oda müzisyeni olarak atmak oldu. Müzikteki ortak 
Trap in Virginia, Sejong Cultural Ares müzik yaşamını aktif bir şekilde paylaşımlarımız bizi bu birliktelige 
Center in Seoul,  the Atatürk Cultural sürdürmektedir. Avrupa'da birçok yöneltirken izledigirniz estetik kaygı, 
Centre and the Cemal Resi c Rey konser veren sanatçı, Paris'te popüler müziklere klasik müzik 
Concert Hall in Istanbul. She has düzenlenen 4. Uluslararası Arp dokusu içerisinde yepyeni bir yorum 
performed at all the major international Kongresi'nde ve ABD'de solo ve imaj getirmekti. Günümüzde ne 
fescivals in her hometand (International resitaller verdi. Rehl ing'in yaptıgı yazık ki kal ıplaşmış 'klasik müzik 
Ankara Festival, Yapı Kredi Acts kayıtlar arasında Entracte (flütçüler konseri' kavramına yeni bir içerik ve 
Festival, International Eskişehir Michel Debost ve T oke L. görsel l ik kazandırmak da gözettigimiz 
Festival and International !zmir Chistiansen'le birl ikte), jergen jersi/d: önemli bir diger konu. Dinleyiciyle 
Festival), and Imagine New Music Arp için Müzik ve Arp Üçlüsü için daha interaktif olmak, 
Festival in the USA; the Berlioz Müzik'in yanı sıra, Britten'in Arp Süiti, seslendirdigirniz müziklerin bizlerin 
Festival, the Chirens Chamber Music Op.83 i le tenor ve arp için A Birthday birer yorumcu olarak olanaklarımızı 
Festival, the Semaines Musicales de Hansel Op. 92 bulunmaktadır. Tine ortaya koyması; bunun yanı sıra 
Villeveyrac and the Trieves Festival in Rehling 1 998'den bu yana seslerimiz ve kimi zaman narasyon 
France. In addition, Ms. Pancaroğlu has Danimarka'daki Aalborg Senfoni (okuma/anlatım) destekli 
been a concerro soloist with the Orkestrası'nın birinci arpçısıdır. dinletilerimizin bir 'gösteri' niteligini 
European Union Chamber OrchesrG, taşıması projemizin ana hatların ı  
the Memphis Symphony, Washington • Danish harpist Tine Rehling .was oluşturmaktadır. Repertuvarımız 
Cbamber Symphony, the Istanbul State born i n  1 964. She studied witb Sonja popüler esin kaynaklı yeni yapıtlardan, 
Symphony Orchestra, the Ancyra Gislinge at the Royal Danish Academy yine popüler kaynaklı klasik müzik 
Chamber Orchestra, the Enka and with Susann McDonald at Indiana bestelerinin ikilimiz için 
Sinfonietta and the Akbank Chamber University School of Music (USA). In uyarlamalarına, kimi zaman da 
Orchestra. 1 993,  she gave her debur concert in popüler olanın, ta kendisine işaret 
Sirin Pancaroğlu has been featured Copenhagen which received great eden geniş bir cografyada yeşerdi .  
numerous times o n  television and radio acclaim in the press and was followed Noon Star'ı tasarlarken tıpkı bir ögle 
broadcasts in Switzerland, France, che by television and radio broadcasts. To yıldızı gibi olmak istedik. Yelkovanla 
United States, Turkey and Korea. Her dare, she is the winner of two akrebin birbirlerini silereesine 
debur CD eecording Hasret Bağı (A prescigious Danish awards for music, biraraya gelişlerindeki uyumla, klasik 
String of Longing) was released in 1 998 namely the Jacob Gade Prisen and the müzik evrenimizden yeni bir pencere 
on the Kalan label in Turkey. Her Gladsaxe Musikpris. She is very active açıp dünya müziklerine 'saat 1 2'den' 
second album entitled Kuyruklu Yıldız as a soloist and a chamber musician i n  bakan b i r  yaklaşımla kendimize ait bir 
Altında (U nder the Shooting S tar), Denmark. She has appeared i n  many yıldız yaratmak istedik." 
features night music for harp and violin concerts in Europe, and has given solo 
(Ignace Jang, violin) and was released performances in the USA and at the 4th 

]ersild: Duygu Yüklü Çalgıcı lar 
in 2000 on the Doublemoon label International Harp Congress in Paris. iç in I ki lmpromptu 
based in Turkey. She currently As a eecording artist, she released 
performs on cwo iyon & Healy Concerr Entracte with flutists Michel Debost Danimarka'nın en yaşlı bestecilerden 
Grand harps made in Chicago in 1 960 and Toke L. Christiansen,jprgenjersild: olan Jörgen Jersild, 1 9 1 3'te 
and 1 992. Miss Pancaroğlu lives in Music for the Harp, Music for Harp Trio Kopenhag'ta dogdu. 1 943-75 yı l ları 
Istanbul and coocinues co teach on the and she recorded Britten's Suite for Harp arasında Kopenhag Kral iyet Müzik 
staff of che Faculty of Art and Design op. 83 and A Birthday Hansel op. 92 for Akademisi'nde ders verdi ve 1 953'te 
in Yıldız Technical University. tenor and harp. Since 1 998 Tine müzik teorisi alanında ünlü bir 

Rehling has served as the principal profesör oldu. Bu iki impromptu'nun 

TINE REHLING harpist of the Aalborg Symphony is imleri (Espressivo e poco rubato 
Orchestra in Denmark. ve Semplice e poco con moto), 

• Danimarkah arpçı Tine Rehling, Alman besteci Daniel Gottlob 
1 964'te dogdu. Danimarka Kral iyet 

NOON STAR Türk'ün piyanoya yeni başlayanlar 
Akademisi'nde Sonja Gislinge ve için besteledigi ve 1 792'de 
Indiana Üniversitesi Müzik Okulu'nda Şirin Pancaroglu lskandinavya'nın yayınlanan Kleine Hand-stücke fıir 
(ABD) Susann McDonald'la çalıştı. önde gelen arpçılarından Tine ongehende Klavierspiele (Yeni 



Başlayanlar için Küçük Piyano 
Parça/an) is imli eserinin, "Nur für 
gefühlvolle Spieler" (Yalnız duygu 
yüklü çalgıcılar için) altbaşl ıkl ı  
bölümden esinleni lmiştir. Bu parçalar 
i lk kez 1 983 yı l ında Danimarka'nın 
Aalborg kentinde seslendiri ldi . 

Villa-Lobos: ld i l fo na rede -
Uma camponeza cantadeira 

Heitor Villa-Lobos'un Brezilya'nın 
ulusal kültüründen etkilenen eserleri 
tümüyle kendine özgü yapısıyla dikkat 
çeker. Bestecinin müziğinin gücü, 
renk, ritmik enerji, melodilerin 
güzelliği ve her şeyin ötesinde büyülü 
tınısında ortaya çıkan doğallığındadır. 
Brezilya pop müziğinde görülen 
ritmik yapı ve bol şarkı sözü dizileri, 
Vil la-Lobos'un Suite Floraf ine de 
hakim olan değişmez bir 
karakteristiktir. Aslında solo piyano 
için yazılmış olan bu eser, 1 9 1 6- 1 8  
yılları arasında bestelenmiş üç 
parçadan oluşur. Bu konserde sadece 
eserin i lk iki bölümü seslendirilecek: 
"ldi lio na rede" (Hamaktaki Düş) ve 
"Uma camponeza cantadeira" (Şarkı 
Söyleyen Köylü Kızı). 

Ali-Zade: Deyişme 

Eserlerinde her zaman Doğu-Batı 
müzik kültürlerini biraraya getiren ve 
bir sentezde buluşturan Firengiz Ali
Zade'nin çalışmaları, Kronos 
Dörtlüsü, Yo-Yo Ma, Ivan Monighetti, 
Evelyn Glennie, La Strimpel lata 
(Bern), Rezonans Ensemble gibi 
öneml i  topluluk ve müzisyenlerden 
her zaman destek gördü. Sanatçı bu 
çalışmalarında, Batı klasik müzik 
çalgı larında doğunun geleneksel 
çalgı larının ses özel l iklerini 
yakalamayı; Azeri müziğini Avrupa 
klasik müziğine yaklaştırmayı; Doğu 
müziklerinin orijinalliğini, ritim 
yapılarını ve doğaçlama özelliklerini 
Batı'ya açmayı amaçladı. Ali-Zade, 
kendisine Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'nin Noon Star için sipariş 
ettiği bu parçayı bestelerken, arpın 
Azerbaycan'ın geleneksel çalgı larından 
biri olan sazla benzerliğinden yola 
çıkmış. Azerbaycan'da halen yaşayan 
aşık saz müziği dörtlü ve beşli armoni 
üzerine kuruludur ve bu nedenle de 
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her zaman neşe dolu ve insanı 
canlandıran bir karakterdedir. Bu 
fikirden yola çıkan Ali-Zade, iki arpın 
düetini, iki aşığın bir araya gelerek 
kendi hünerlerini gösterdikleri 
atışmalara gönderme yaparak ortaya 
koyuyor. Azerbaycan'da "deyişme" 
adıyla anılan, aşıkların bu sözlü
müzikli yarışmaları genelde açık 
havada düzenlenir. Aynı anda saz 
çalan, şarkı söyleyen ve dans da eden 
aşıklar, halkın büyük ilgisini 
çekmektedir. Bu yarışmalarda okunan 
şarkı sözleri/şiirler özgür bir ortamda 
doğaçlama olarak söylenir. Sazın 
tellerine bas bir şekilde vuran aşıklar 
ustailkiarını ortaya koyarlar ve bu 
törenin sonunda halkın beğenisini 
kazanırlar. Şirin Pancaroğlu ve Tine 
Rehling'in seslendireceği Deyişme de 
işte bu törensel yarışmanın havasını 
yansıtmaktadır. 

Dirie: El arpa del malevo 

Arjantin l i  besteci Gerardo Dirie'nin 
yapıtları Ortaçağ ve Rönesans 
müziğinden, etnik, elektronik, caz ve 
rock müzik geleneklerine kadar varan 
geniş bir yelpazeyi kucaklar. Bu, 
bestecinin kendisini farklı müziklerin 
etkisine açık tutmasının bir 
sonucudur. Noon Star tarafından 
sipariş edilen El arpa del mafevo 
(Kabadayının Arpı), arp imajıyla, 
Buenos Aires'te nehir kenarındaki 
haşin tango dansçılarının pek de 
birbirine benzemeyen 
kombinasyonunu ortaya koyan 
sürrealist bir parçadır. Müzik, tango 
ve mi longanın ritimlerini, gitar ve 
bandoneona ait tipik kalıplarla, 

birleştirmektedir. Amerika'da yaşayan 
besteci halen Indiana Üniversitesi'nde 
öğretim görevlisidir. 

Salzedo: Gecenin Şarkısı 

20. yüzyıl ın efsanevi arp 
virtüozlarından Fransız asıl l ı  Carlos 
Salzedo'nun yapıtları çağdaş arp 
literatürüne modern teknikler ve 
modern bir söz dağarcığı getirerek 
yeni ufuklar açtı. Bestelerinde işlediği 
armonik di l i  glissando (parmakların 
hızla telierin üzerinden kaydırılması) 
ve doğuşkan gibi arpa özgü renkler ve 
efektlerle kaynaştırması, onun en ünlü 
yapıtlarından biri olan Gecenin 
Şarkısı'nda da (Chanson dans fa nuit) 
kusursuz bir biçimde görülmektedir. 

Buarque: Samba pra Vinicius 

1 944'te Rio de Janerio'da doğan 
Chico Buarque, çok yönlü sanatçı 
kişi l iğiyle popüler Brezilya müziğini 
yaratan sanatçıların en önemlilerinden 
biridir. Festivallerde marchas ve 
samba conçöo gibi müzikleri 
yorumlayarak müzik yaşamına 
başlayan Buarque, Caetano Veloso ve 
Gilberto Gil i le birlikte Tropicafismo 
hareketinin öncülerinden biridir. 
Sanatçı, geleneksel Brezilya samba ve 
bossa nova müziklerine bağl ı 
kalmasına rağmen, yetmişli yıl larda 
kendini baladiarda ifade eden özgün 
sti l ini yarattı. Buarque, sık sık birlikte 
çalışmalar yaptığı Tom Jobim'in 
Retrato em Branco e Pret (Zingaro) gibi 
en güzel şarkılarının sözlerini yazdı. 
Bu şarkı, Buarque'njh yakın bir 
arkadaşı olan ve kendi şarkılarının 
yanı sıra, Powel ve başka müzisyenler 
için de sözler yazan şair Vinicius de 
Moraes'e adanmıştır. 

jobim: Olha Maria 

Brezilyalı besteci "Tom" Jobim, 20. 
yüzyı l ın en üretken besteci ve söz 
yazarlarından biridir. Rio de 
Janeiro'da doğan Jobim, "şehrin" 
kaçını lmaz etkisini bestelerinde ve 
yazdığı sözlerde yansıtır. Saudade gibi 
Brezilya'ya katıksız bir aidiyeti 
simgeleyen özellikler, Jobim'in 
evrensel l irisizminde her zaman 
mevcuttur. Yüksek müzikal değer 



127 

taşıyan bestelerinin arasında valslerinden alır. A-B-A-C-A olarak 
Desafınado, Coreovada ve Aguas de dizilen bu formda, baştaki ana temanın 
Março gibi, ünlü saksofoncu Stan Getz ardından ikinci bir tema sunulur; 
ve Brezilyalı şarkıcı Astrud Gilberto birinciye tekrar dönüldükten sonra 
tarafından seslendirilen birçok ünlü ve üçüncü bir tema verilir. Ve fınal yine 
olağanüstü melodi vardır. Bossa birinci temayla gerçekleşir. Choro'nun 
novanın önde gelen temsilcilerinden çok özel yapısı, melodik yükselmeler, 
biri olmasına rağmen, aslında her beklenmedik modülasyonlar, yüksek 
zaman bossa'ya (vuruş, ritim) tempo ve eşsiz bir doğaçlama diliyle 
nova'dan (yeni) daha yakın olduğu ortaya çıkar. 
söylenir. Jobim, George Gershwin, (" 
Cole Porter ve Richard Rodgers gibi 

Ellington: Caravan - In  a Sentimental 
kendi dönemlerinin tanımlanmasına M ood - T ake the Coltrane 
katkıda bulanan kült besteciler 
arasında sayılmaktadır. Duke Ell ington, piyanist, besteci ve 

kırk yıl ı aşkın bir süre boyunca, 

Pascoal: Chorinho pra ele yıldızlar topluluğunu andıran 
orkestrasını dağıtmadan bir arada 

Bazı larına göre yaşayan en yaratıcı ve tutabilen öneml i  bir şef olarak cazın 
yetenekli bestecilerden biri olan varoluşuna en büyük damgayı vuran 
Hermeto Pascoal'a verilen bir başka müzisyenlerin başında gelir. Seçkinci 
isim de "O Broxo"dur (Büyücü). 22 ve entelektüel yaklaşımıyla caza derin 
Haziran 1 936'da Alagoas'ın bir eyaleti bir saygın l ık kazandıran Ell ington'ın 
olan Arapiraca'daki Lagoa di Canao'da üretkenliği, uzun sanat yaşamında bir 
doğan Pascoal'ın, bulduğu her tür besteci olarak, müzikaller ve süitler 
objeden çalgı yaratma yeteneği bize gibi büyük ölçekli yapıtlarıyla daha da 
Amerikalı deneysel müzik bestecisi ve etkileyici bir anlam kazandı. Harry 
çalgı yaratıcısı Harry Partch'i hatırlatır. Carney, Johnny Hodges ve Cootie 
Cesur enstrümantasyonu, formlar Will iams gibi dönemin en parlak 
arasında (özgür caz, frevo, maxixe, solistlerini bir araya topladığı büyük 
xaxado ve baioo) kurduğu güçlü orkestrası, başlı başına bir ilham 
entegrasyon ve başarılı eksik ölçü kaynağı olan sanatçı kimliğiyle 
kullanımıyla çağdaş Fransız besteci ve bütünleşerek kendine özgü bir ekol 
orkestra şefi Pierre Boulez'le de geliştirdiğinin göstergesidir. 
kıyaslanır. Pascoal'ın gürültüyü müziğe (Hazırlayan: Şirin Pancaroğlu) 
dönüştürme yetisi hayal ötesidir; 
içinde lavabolar, çaydanlıklar, dikiş 
makinaları, tavuklar, keçiler, kazlar, 
hindiler ve domuzların da bulunduğu 
topluluklar için yaptığı besteleri de 
vardır. Çalgılara olan hakimiyeti, 
ritmik, armonik ve melodik dehası, 
tüm müzikal formları ve sesleri içine 
alan vizyonu, onu yaşayan en ilginç 
bestecilerden biri yapmıştır. 
Geçtiğimiz yüzyıl ın başlarında popüler 
müziğin doğuşu birkaç Latin Amerika 
ülkesinde, Avrupa danslarının yanı sıra, 
özellikle sömürgecilerin karakterini 
taşıyan polka ve Afrikalı kölelerin 
getirdiği ritimlerin değişik oranlarda 
bir araya gelmeleriyle gerçekleşti. 
Küba'da danz6n, Martinique'de beguin 
ve ABD'de ragtime'i ortaya çıkaran 
süreç, Brezilya'da ise choro'yu yarattı. 
2/4'1ük yapıda duygusal cümlelerden ve 
beklenmedik modülasyonlardan oluşan 
choro, klasik formunu Chepin'in 
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JAN GARBAREK & H I LLIARD TOPLULUGU 

JAN GARBAREK & THE HILLIARD ENSEMBLE 

"MNEMOSYNE" 

Mercedes-Benz Türk 
Katkıları ifin MERCEDES-BENZ TORK A.Ş.ye 1qekkür ederiz. 

W e wou/d /ike to lhan k MERCEDES-BENZ TORK A.Ş. for sponıoring !his performance. 

JAN GARBAREK, saksafonlar saxophones 

DAVID JAMES, kontrtenor counrer-renor 

ROGER COVEY-CRUMP, tenor 

JOHN POTIER, tenor 

GORDON JONES, bariton barirone 

Bu konserde ara olmayacaktır. 
There will be no inrermission during rhis concerr. 

JAN GARBAREK 

• Polonyalı bir savaş mültecisi i le 
Norveçli bir çiftçinin kızının o�lu olan 
Jan Garbarek, 1 947'de do�du ve 
Oslo'da büyüdü. 1 962'de ulusal çapta 
düzenlenen bir yarışmayı kazanana 
dek, Avrupa caz sahnesinde, John 
Coltrane'in disiplininden gelen 
başarıl ı  bir müzisyen olarak 
tanınmıştı. Garbarek'in ECM için 
yaptı�ı i lk kaydı, Afric Pepperbird 
1 970'de yayınlandı ve bu şirketten 
çıkardı�ı albüm sayısı günümüzde 
eliiye ulaştı. Bu albümlerde beraber 
çaldı�ı müzisyenler Keith Jarrett, 
Terje Rypdal, Charlie Haden, Egberto 
G ismonti, Nana Vasconcelos, Ralph 
T owner ve Kenny Wheeler gibi 
büyük bir çeşitlilik gösteriyordu. 
Hi l liard Ensemble'la i lk albümü olan 
Officium, Garbarek'in do�açlama 
ufkunu, cazın sınırlarını aşarak erken 
dönem müzik alanına kadar ulaştırdı. 
Officium kolaylıkla klasik, caz ve pop 
listelerinde kendine yer buldu; 
uluslararası alanda gösterilen ilgi 
hiçbir azalma işareti göstermedi. 
Garbarek'in turne programı, Hil l iard 
T oplulu�u'yla birlikte dünyanın birçok 
yerindeki ki l iselerde verdi�i konserler 
ve kendi grubu Jan Garbarek 
T oplulu�u'yla verdi�i konserleri 
kapsıyor. Garbarek'in enstrümantal 

1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum 7.30 pm bölümlerde çalgıların ço�unlu�unu 

ji,:·.ı:.;,ı:,;ı,;�Council·lisl) çaldı�ı son iki albümü Visible World ve 
Rites'da, basçı Eberhard Weber, tuşlu 

The British Counci/'a def.er/i i;birlif.i ifin 1qekkür ederiz. çalgılarda Ri n er Brüninghaus ve 
We wou/d /ike to 1hank The British Council for !heir kind co//aboration. --------------------------------ı vurmalı çalgılarda Marilyn Mazur yer 

alıyor. Garbarek'in ilk "double" 
albümü olan Rites, 1 998 Ekim ayında 
yayınlandı. 

• Jan Garbarek, the son of a Polish 
war refugee and a Norwegian farmer's 
daughter, was born in 1 947 and 
brought up in Os lo. E ver since he won 
fırst priz� in a national competition in 
1 962 -proving himself ro be a 
precociously brillianr disciple of John 
Coltrane- he has established himself as 



one of che mos c disrincrive and versarile 
saxophonisrs in che European jazz 
world. Garbarek's fırsr eecording for 
ECM, Afric Pepperbird, was released in 
1 970, and his discography for rhar label 
has si nce exrended ro some 50 albums. 
These have been wirh a variety of 
disringuished musicians, including 
Keirh Jarrerr, Terje Rypdal, Charlie 
Haden, Egberro Gismomi, N ana 
Vascencelos, Ralph Towner and Kenny 
Wheeler. Oflicium, his fırsr 
collaborarion wich The Hilliard 
Ensemble, provocacively placed 
Garbarek's improvisarions wichin che 
comexe of "early music" and expanded 
his audience way beyand che realms of 
jazz. Oflicium lodged icself securely in 
classical, jazz and pop chans around che 
world, and che universal and 
unclassifıable appeal shows no sign of 
diminishing. Currencly, Garbacek's 
roucing schedule divides icself inro 
performances wich The Hilliard 
Ensemble in che churches of che world 
and excensive concerc accivicy wich che 
Jan Garbarek Group. His rwo recem 
albums, Visib/e World and Rites, feacuce 
Garbarek Group members bassise 
Eberhard W eber, keyboardisc Rainer 
Bcüninghaus and percussionisc Marilyn 
Mazur, chough neicher is a "band 
album" in che convemional sense
Gacbarek playing a majority of 
inscrumenral parcs himself. Rites, his 
fırsc double alburn was released in 
Occober 1 998. 

1 HILLIARD TOPLULUGU 

ı THE H ILLIARD ENSEMBLE 

• Dünyanın en iyi vokal 
topluluklarından biri olan Hi lliard 
T oplulugu, aynı zamanda hem erken 
dönem müzik, hem de çagdaş müzik 
üzerine yaptıgı çalışmalarla büyük 
begeni toplamaktadır. Kendisine özgü 
stili ve yüksek müzikalitesiyle, ortaçag 
ve rönesans müziklerinin yanı sıra, 
yaşayan bestecilerin eserlerine de 
dinleyicilerin ilgisini çekmektedir. 
Toplulugun oldukça yüklü ve renkli 
olan etkinlik takvimi yıl l ık yüz konseri 
kapsıyor. Avrupa'da özel likle de 
Akdeniz ve Orta Avrupa ülkelerinde 
önemli bir izleyici kitlesi olan 
topluluk, Japonya, ABD ve Kanada'ya 
da düzenli olarak turneler düzenliyor. 
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T oplulugun 1 980'1erden başlayarak 
erken dönem müzik alanında giderek 
gelişen ünü, yaptıgı kayıtlarla gittikçe 
güçlendi ancak başlangıçtan beri 
topluluk yeni müziğe de büyük bir 
önem verdi. 1 988'de kaydedilen Arvo 
Part'ın Passio'su, besteci, grup ve 
ECM arasında önemli bir işbirliğinin 
dogmasına yol açtı. Bu işbirligi, Part'ın 
Utany isimli eserinin yer aldıgı ve 
1 996'da kaydedilen çalışmalarında da 
sürdü. Toplulugun aralarında Veljo 
To rm is ve Erkki-Sven Tüür'ün de 
bulunduğu Baltık cumhuriyetlerinden 
bestecilere ısmarladığı eserlerin yanı 
sıra, hayli zengin olan yeni müzik 
repertuvarlarında Gavin Bryars, 
Heinz Holl iger, John Casken, James 
MacMillan, Elena Firsova ve topluluk 
için beste yapan başka bestecilerin 
eserleri de yer alıyor. 1 994'te 
düzenlenen beste yarışmasıyla birlikte 
elde edilen yüz kadar eserin birçoğu 
topluluğun repertuvarında yerini aldı. 
Cambridge'da düzenlenen yıl l ık 
seminerler, aynı zamanda Ivan 
Moody, Piers Hellawell, Barry Guy ve 
Gavin Bryars'ın da aralarında 
bulunduğu bestecilerle kursiyederi 
buluşturması açısından da önem 
taşıyor. Bu bestecilerin birçoğu 
topluluğun ECM albümleri A Hilliard 
Songbook'da kendilerine yer buldu. 
H i l l iard Topluluğu'nun halen süren 
çalışmaları arasında; uzun soluklu bir 
proje olan 1 5. yüzyıl Frenk-Fieman 
mesi; Doğu Avrupa'da sürmekte olan 
bir ortaçağ ve rönesans müzikleri 
araştırması; Michael Finnisy'ye sipariş 
edilen org için bir Mes; 1 997'de 
gösterime giren Kanada yapımı 
Ul/ies'in fi lm müziklerinin yanı sıra, 
daha önce birlikte Officium albümünü 
kaydettikleri Jan Garbarek' le ortak 
çalışmalar yer almaktadır. Topluluk 
aynı zamanda, Ockeghem'in 
ölümünün SOO. yıldönümü dolayısıyla 
1 997'de bir etkinl ik gerçekleştirdi ve 
posta ile dağıtım yapan kendi plak 
şirketleri "hi l liard LIVE" için de 
kayıtlar yaptı. Bu programın i lk 
çalışması Perotin and the Ars Antiqua 
1 996 Kasım ayında çıkarıldı; ikincisi 
For Ockeghem 1 997 Mayıs'ında; 
üçüncüsü Antoine Brumel 1 998 yı l ı  
sonunda; ve sonuncusu olan Dufay ise 
yine 1 998 yılı içersinde çıkarıldı. 
Bugüne kadar Avrupa'nın birçok 

ülkesinde, Meksika, Japonya ve 
Avustralya'da konserler veren 
topluluk, Jan Garbarek'le Mnemosyne 
ve /n Paradisum turnelerine çıktı. 
Yerleşik topluluklarından biri olduğu 
Edinburg Uluslararası Festivali'nde 
birçok konser verdi. Topluluk 200 1 
yılına bir başka ECM kayıt projesi ve 
Los Angeles - Salt Lake City 
turnesiyle başladı. 

• The Hill iard Ensemble is one of che 
world's fınesc charnber groups, and is 
probably unrivalled for ics formidable 
repuracion in che fıelds of borh early 
and new music. I es discinccive sryle and 
highly developed musicianship engages 
che lisrener as much in medieval and 
renaissance reperroire as in works 
specially wriccen for rhe group by 
living composers. The ensemble's 
performing schedule is busy and varied, 
arnouming ro some hundred concerrs a 
year. Irs subsranrial following i n  
Europe, panicularly in Medirerranean 
and cemral European counrries, is 
augmenred by regular visics ro )apan, 
che USA and Canada. 
The group's repurarion as an early 
music ensemble dares from che 1 980s 
and i es series of highly successful 
records, bur from che sean che group 
has paid equal arrenrion co new music. 
Their 1 988 eecording of Arvo Parr's 
Passio began a fruirful relarionship wirh 
borh Pan and che Munich-based record 
company ECM. This conrinues wirh 
rheir laresr eecording of work by Arva 
Pan, Litany, which was released in  
Augusr 96.  The group has recencly 
commissioned orher compasers from 
rhe Balric Srares, including Veljo 
Tarmis and Erkki-Sven Tüür, adding 
co a rich repenoire of new music 
wrirren for che Ensemble by Gavin 
Bryars, Heinz Holliger, John Casken, 
James MacMillan, Elena Firsova and 
orhers. The group's 1 994 composirion 
comperirion produced over 1 00 pieces, 
many of which have found cheir way 
inro Hill iard programmes. Ar irs 
annual summer school in Cambridge, 
che group provides for a composer-in
residence; pasr holders of rhis posr have 
included Ivan Moody, Piers Hellawell, 
Barry Guy and Gavin Bryars. Many of 
rhese compasers are represenred on rhe 
ECM double al bum from ECM, A 



H illiard Songbook. The ensemble's 
current intereses include a loog-cerm 
project on che ı 5 th century Franco
Flemish mass, an on-going exploration 
of medieval and renaissance music in 
eastern Europe, and a new mass wich 
organ commissioned from Michael 
Finnissy. ı 997 sa w the release of the 
Canadian film Lil/ies, for which the 
group provided the soundtrack, and a 
renewal of their collaboracion w ith 
saxophonisc Jan Garbarek with whom 
they recorded Officium and which has 
had huge success throughout che world. 
The Hilliard Ensemble also 
commemoraced che 5 00th anniversary 
of the dea ch of Ockeghem in 1 997 w i ch 
special tribute programmes and 
through the launch of their own mail
order record label, "h illiard LIVE". The 
fırst issue of hilliard LIVE, Perotin and 

the A rs A ntiqua, was released in 
November 1 996, No.2 For Ockegham 

was released in  May 1 997, No.3 Antoine 

Brumel was launched at che end of 
ı 998, and No.4 Dufay was released 
during 1 998. 
The group has appeared in most of the 
European counrries and in Mexico, 
]apan and Auscralia and roured with 
Jan Garbarek for Mnemosyne and In 

Paradisum. They were residem at che 
Edinburgh International Festival, 
where they gave a number of concercs, 
and chen made a furcher recording for 
ECM for release this year. 2001 began 
with another ECM recording, and a 
shorc US tour ro Los Angeles and Salt 
Lake City. 

M NEMOSYNE 

• Jan Garbarek ve Hi l l iard 
T oplulugu, büyük başarı kazanan 
CD'Ieri Officium ve Mnemosyne'i 
kaydetmelerinden bu yana geçen süre 
içersinde eşsiz ses dünyalarını 
keşfetmey"e devam ediyor. 
Seslendirdikleri eserler, daha önce 
kaydettikleri CD'Ierdeki bazı 
eserlerin yeni versiyonlarının yanı 
sıra, henüz kaydedi lmemiş kimi 
"müzikal bi l inmezlikler"in keşiflerini 
de içeriyor. Verdikleri her konser bir 
öncekinden farklı oluyor; müzisyenler 
bulundukları ortamın akustik 
özell iklerine göre sadece bir kere 
dinlenebi lecek yeni sesler üretiyorlar. 
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John Potter şunları yazıyor: "Officium 
sadece erken dönem müzik 
prensipleri üzerine kuruluydu; şu 
anda beraberce yüzlerce kez prova 
yapmış durumdayız ve repertuvar da 
yaptıgımız bu yüzlerce provayla 
birl ikte evrim geçirdi. Mnemosyne iki 
tür müzikten oluşuyor; i lk olarak 
bizim söyledigirniz geleneksel olarak 
notaya alınmış, var olan müzik ve bu 
müzigin çevresinde dogaçlama yapan 
saksofon . . .  Aynı müzigi tekrar 
çalarken ne yapacagımızı az çok 
biliyoruz (saksofonun ne yapacagını 
ise kesin olarak bilemiyoruz). Officium 
işte bu prensip üzerine kuruldu. 
Mnemosyne repertuvarının yeni 
versiyonu, çok az notaya alınmış eser 
içeriyor. Bunlar nadiren tamamlanmış 
parçalar; hatta çöl kumları arasında 
eskimiş eski kitaplardan alınmış eksik 
eserler. Genel bir form üzerinde 
anlaşıyorduk ve ardından hepimiz 
dogaçlama yapıyorduk; hiçbirimiz ne 
olacagını bi lmiyorduk." Konser 
Officium ve Mnemosyne 
albümlerindeki eserlerin yanı sıra, 
yeni parçalar da içerecek. (Süre 75') 

• Since their hugely successful CDs 
0/ficium and Mnemosyne, che fıve 
musicians have conrinued ro explore 
cheir uniquely vibranr sound world. 
Their current programme highlighrs 
new versions of so me of the music from 
the album, plus their laresr forays inro 
the musical unknown which have yet ro 
be recorded on CD. No cwo concercs 
are the same; the musicians respond co 
specifıc acouscic environmenrs and 
produce sounds that will only ever be 
heard once. 
John Porter wrices: "0/ficium was based 
broadly on early music principles; we 
have now performed rogecher hundreds 
of times and che repertoire, and what 
we do with it, has evolved a long way 
from those fırst exploracions. And so 
Mnemosyne really conrains rwo sorcs of 
music. The most straightforward are 
those pieces where we sing existing 
music (conventionally nocated) and the 
saxophone improvises around us. W e 
may re-order che music a bit buc we 
know more or less what we'ce going ro 
do (we never know w har the saxophone 
is going ro do . . .  ). This was how much 
of Olficium wocked. A lot of newer 

Mnemosyne repercoire consiscs of very 
small amounrs of macerial wirh 
minimal notation. These are rarely 
complete pieces and ofcen just a few 
scraps, recovered from old book 
bindings, or buried for centuries under 
desert san ds. W e m ay d ec ide on an 
oudine form and share out the material, 
the n we all improvise and none of us 
knows what will happen next. Our 
concercs this year w ili rake chese ideas 
furcher forward." The music in rhe 
concerc includes works from 0/ficium 

and Mnemosyne and new marerial. The 
concerc will last around 75 minutes. 
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EROL URAS, tenor 

ELISABETTA DI STEFANO, piyano piano 

FERDA ARl KAN, arp harp 

""' 
MAR.'MAR"A 

H O T E L S &  R E S I D E N C E S  

Katkıları için THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES'a tqekkür ederiz. 
W e would /ike to thank THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES for spansoring thiı performance. 

Verdi Aryaları Verdi Arias 
Giuseppe Verdi ( 1 8 1 3 - 1 90 1 )  

• Requiem'den "Ingernisco tam quam reus" from che Messa da Requiem 
• Aida Operasından Radames'in Aryası "Celesta Aida" Radames' aria from Aida opera 

• Otello Operasından Otelio'nun Aryası "Dial Mi potevi" Ocello's aria from Ocello opera 
• Talihin Kudreti Operasından "La Vergine degli Ange/i" from La Forza del Descine opera 

(Eiisabetta di Stefano, piyano piano - Ferda Arıkan, arp harp) 
• Talihin Kudreti Operasından Don Alvaro'nun Aryası "O tu che in seno agli ange/i" 

Don Alvaro's aria from La Forza del Descine 
• Rigoletto Operasından Mantua Dükü'nün Aryası "La donna e mobi/e" 

Duke of Mancua's aria from Rigolecco opera 
• ll Trovatore Operasından "Ai nostri monti" from I l  Trovacore opera 

(Eiisabetta di Stefano, piyano piano - Ferda Arıkan, arp harp) 
• ll Trovatore Operasından Manrico'nun Iki Aryası "Ah si, ben mio; coll'essere io tuo" 

"Di quella pira" Manrico's rwo arias from Il Trovacore opera 

Ara Incermission 

ltalyan Şarkıları Icalian Songs 

Vincenzo Beliini ( 1 80 1 - 1 835) 
Antik Şarkı "Fenesta che lucive" An ancique song 

Ruggero Leoncavalio ( 1 85 7- 1 9 1 9) 
Mattinata 

Ernesto de Curtis ( 1 875 - 1 93 7) 
Film Şarkısı "Non ti scordar di me" Song from soundcrack 

Vincenzo Beliini 
Vaga luna che inargenti 

(Eiisabetta di Stefano, piyano piano - Ferda Arıkan, arp harp) 

EROL URAS 

• Istanbul Belediye Konservatuvarı 
ve Marmara Üniversitesi Işletme 
Bölümü'nü bitiren Erol Uras, ITÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde master 
yaptı. 1 962'de korist olarak Istanbul 
Şehir Operası'na girdi. 1 965- 1 970 
yılları arasında aynı kurumda baş 
tenor olarak görevini sürdürdü. Şehir 
Operası kapandıktan sonra 1 97 1  'e 
kadar Şehir Tiyatroları'nda müzik 
yönetmenliği yaptı. 1 97 1 - 1 972'de 
arkadaşlarıyla kurduğu özel tiyatroda 
operet ve müzikal tiyatro 
oyunculuğunun yanı sıra koro 
yönetti, bazı operet ve müzikallerin 
Türkçe uygulamasını yaptı. Geçmiş 
Zaman Olur ki . . .  adlı müzik! i oyunu 
yazdı ve müziklerini besteledi. 
Deutsche Oper Berlin'den aldığı bir 
davetle mesleki bilgilerini artırmak 
üzere bir süre Berlin'de kalan Uras, 
bunun yanı sıra dünyaca ünlü 
orkestra şefleri ve Leyla Gencer i le 
opera yorumu, Maestro Ottavio 
Gallo ile şan tekniği ve repertuvar 
çalıştı. Türkiye'deki etkinliklerinin 
yanı sıra, Almanya, Danimarka, 
Finlandiya, Yunanistan, Rusya, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Azerbaycan 
ve Kuzey Kıbrıs'ta başarı l ı  opera 
temsilleri, oratoryo ve senfonik 
konserler, radyo-TV konserleri ve 
resitaller gerçekleştirdi; çeşitli 
uluslararası festivaliere katı ldı. Başta 
Otel/o, Aida, ll Trovatore, Andre Chenier, 
Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana 
ve 1 Pag/iacci operaları olmak üzere 
otuzun üstünde başrol; Verdi'nin 
Requiem, Beethoven'in 9. Senfoni, 
Britten'ın Serenade, Saygun'un Yunus 
Emre Oratoryosu ile Atatürk ve 
Anadolu'ya Destan, Kodallı'nın Atatürk 
Oratoryosu, Sinangi t'in Mevlana 
Oratoryosu gibi senfonik yapıtların 
tenor partilerini yorumladı. Bazı 
eserleri Türkiye ve dünyada i lk kez 
seslendirdi. Sanatçı, Istanbul Devlet 
Operası'ndaki görevinin yanı sıra, 
1 992'den beri Istanbul Teknik 
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Eldo di Lazzaro 
Tango "Chitarra Romana" 

Ernesto Tagliaferri (1889-1 908) 
Napeliten Şarkı "Passione" Napelitan seng 

V. d'Annibale 
Napeliten Şarkı "O paese d' 'o sole" Napelican seng 

Gaetano Donizetti (1 797-1848) 
ll sospiro 

(Ei isabetta di Stefano, piyano piane - Ferda Arıkan, arp harp) 

Rodolfo Falvo (1874-1 936) 
Napeliten Şarkı "Dicitencello vuie" Napelitan song 

Eduardo di Capua (1865-1 9 1 7) 
Napeliten Şarkı "O sole mio!" Napelitan seng 

Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda Öğretim 
Görevlisi olarak çalışmakta, ses 
eğitimi ve sahne estetiği dersleri 
vermektedir. Uras'ın Tosca'dan 
Heybeli'ye ve Tango Turca (Iş Bankası 
Kültür Yayınları), bazı parçalarda 
solist olarak katıld ığı Tura Şarkıları (Iş 
Bankası Kültür Yayınları) ve ATMOK 
ile kaydettiği Yunus Emre başl ıkl ı  
albümleri i le Sinangil'in Mevlana 
Oratoryosu (tenor partisi) CD'si 
bulunmaktadır. 1 973'de katıldığı 
Istanbul Devlet Operası'ndaki 

i--------------------------------1 görevini halen baş tenor olarak 
1 4.6.200 1, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30 sürdürmektedir. 

Acarürk Culcural Centre, Concerc Hall 7.30 pm 

• Erol Uras studied singing at the 
Istanbul University State Censervatoire, 
fermerly the Istanbul Municipal 
Censervatoire. He alse graduated from 
Marmara University Faculty of 
Ecenomics and Administration and 
cook his Master' s degree at the ITU 
Institute ef Secial Sciences. He joined 
the Istanbul City Opera as a cherist in 
1 962 where he was a principal tenor 
from 1 965 to 1 970. After the closure of 
this opera, he worked as musical 
director at the Istanbul City Theatre 
until 1 97 1 .  In 1 97 1 - 1 97 2  he performed 
in operettas and in musical plays, 
conducred che chorus and made Turkish 
adaptations of several operettas and 
musicals for his private thearre company 
which he founded with his friends. He 
composed the musical play, Geçmij 

Zaman Olur ki . . .  

In 1 980 he went to Berlin at the 
invitation of the Deutsche Oper, where 
he worked to improve his professional 
knowledge. He scudied opera 
interpretation with world famous opera 
conductors aı:ıd with Leyla Gencer; and 
singing and reperroire with Maestro 
Ottavio Gallo. He has performed in  
operas, and in  oratorios as  soloist in  
music centres and in festivals in  
Germany, Denmark, Finland, Greece, 
Russia, Bulgaria, Yugoslavia, 
Azerbaijan and North Cyptus and has 
also given recirals and participated in  
radio and television programmes. He 
has performed principal roles in  over 
otuz operas including Otel/o, A ida, ll 

Trovatore, Andre Chenier, Turandot, 

Carmen, Cava//eria Rusticana and 
I Pagliacci and has performed renor 



parts of V erdi' s Requiem, Beethoven's 
Symphony No. 9, Britten's Serenade, 

Saygun's Yunus Emre Oratorio and The 

Epic for Atatürk and A natolia, Kodall ı 's 
Atatürk Oratorio and Sinangil's Mevlana 

Oratorio. He has performed in Turkish 
and world premieres of certain works. 
He is on the teaching staff of ITU State 
Conservatoire where he teaches singing 
and stage aesthetics. He has 
participated i n  the CDs From Tosca to 

Heybeli, Tango Turco, Yunus Emre and 
Sinangil's Mevlana Oratorio. He has 
been soloist (principal tenor) at the 
Istanbul State Opera since 1 973 .  

ELISABETT A DI  STEFANO 

• Elisabetta di Stefano Roma'da 
dogdu. Santa Cecilia 
Konservatuvarı'ndan birineil ikle 
mezun oldu. Ihtisasını "ensemble" 
dalında yaptıktan sonra insan sesine 
karşı duydugu aşırı ilgi, onu ses 
sanatçılarına eşlik etmeye yöneltti. 
ltalya ve Avrupa'nın diger ülkelerinde 
verdigi çok sayıda konserde önemli 
deneyimler kazandı ve çok başarılı 
oldu. Dizi konserler ve plak 
çalışmalarının yanı sıra, radyo ve TV 
programları da yapan sanatçı, yeni 
sesler yetiştirme ve tanıtma görevini 
de üstlendi. Istanbul Devlet 

'" 
• 

Operası'nda yirmi yıl ı aşkın bir 
süredir önemli yapıtların 
hazırlanmasında ve gençlere ltalyan 
"bel canto" ekolünün tanıtı lmasında 
önemli katkı ları oldu. Müzik ve egitim 
dallarında yıl larca vermiş oldugu 
degerli hizmetleri nedeniyle ltalya 
Cumhurbaşkanı sanatçıyı l iyakat 
nişanıyla onurlandırdı. 
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• Elisabetta di Stefano was born in 
Rome and graduated with highest 
honours from the Saint Cecilia 
Conservatoire. Although she studied 
ensemble music, she focused her work 
on providing accompanimenr for 
vocalists due to her fascination with the 
human voice. She gained experience 
and achieved even greater successes 
with the many concerts she has given in 
ltaly and throughout Europe. In 
addition to her recordings and concert 
tours, di Stefano has performed on a 
host of radio and television 
programmes and tries to emphasise the 
development and exposure of other 
young artists. She has especially 
accomplished this through her 
peeparation for works during her 
almost twenty-year tenure at the 
Istanbul State Opera and by 
·inrroducing the ltalian art of "bel 
canro" to the young studenrs of the 
school. The ltalian President has 
honoured her w ith a special award for 
her extraordinary services in the areas of 
music and education. 

FERDA ARIKAN 

• Ferda Arıkan, arp çalışmalarına 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 
Sevin Berk'le başladı. Daha sonra 
Kaysu Dagansoy'la çalışarak, 1 980 
yılında mezun oldu ve Istanbul Devlet 
Opera ve Balesi'ne girdi. 1 982'de 
Nice'de Lily Laskine ve 1 984'te 
Paris'te Marie Claire Jamet'nin master 
kurslarına katı ldı. 1 984-85 sezonunda 
L'Ecole Normale de Musique'ten 
aldıgı burs ile Marie Claire Jamet'nin 
"Superieure de Concertiste" 
sınıfından birineilikle mezun oldu ve 
Pierre Jamet ile çalışma fırsatı buldu. 
Halen Istanbul Devlet Opera ve 
Balesi Orkestrası'nda görevini 
sürdürmekte, solo ve oda müzigi 
konserleri vermektedir. 

• Ferda Arıkan started her harp 
studies at the Ankara State 
Conservatoire w ith Sevin Berk and 
Kaysu Doğansoy. She graduated in 
1 980 and became a member of İstanbul 
State Opera and Ballet. She has 
attended master dasses given by Lily 
Laskine (Nice, 1 982) and by Marie 
Claire Jamet (Paris, 1 984). She 

graduated with distinction from the 
class of Marie Claire Jamet at the 
L'Ecole Normale de Musique and also 
worked w ith Pierre Jamet. She 
conrinues to work at İstanbul Srare 
Opera and Baller and to appear in 
performances as a soloisr and as a 
chamber musician. 

Verdi: Aryalar 

• Requiem'den "lngemisco tam 

quam reus": Ressini'nin ölümü 
üzerine 1 868'de ltalyan besteciler 
tarafından bölüşülerek yazılması 
planlanan Requiem, buna ragmen 
tamamlanamamıştı. Ancak Verdi, bir 
başka ünlü ltalyanın, Alessandro 
Manzoni'nin 1 873'deki ölümü üzerine 
eseri 1 874'te bitirdi. Ilk kez Milana'da 
San Marco Kilisesi'nde yüz kişil ik 
orkestra ve yüz yirmi kişil ik koro 
eşliginde dört solist tarafından 
seslendirilen Requiem'in en ünlü ve 
etkileyici tenor aryası, 2. Bölüm'de 
(Dies lrae) yer alan "lngemisco tam 
quam reus" (Suçumu inleyerek 
anlatıyorum) sözleriyle başlayan 
kısmıdır. 
• Aida operasından "Celesta 

Aida": Verdi'nin, Süveyş kanal ının 
açılışındaki törenler dolayısıyla yeni 
yapılan Kahire Operası'nın i lk 
temsi l inde sestendirilmek üzere 
yazdıgı Aida operası, 24 Aralık 
1 87 1 'de büyük bir başarıyla 
sahnelendi. Konusu eski Mısır'da 
geçen operada, Habeş ordusu ile 
savaşacak olan Mısırlı kumandan 
Radames (tenor), Habeş Kralı 
Amanasro'nun kızına, tutsak olarak 
yaşayan Aida'ya aşıktır. 1 .  Perde'nin 
ilk sahnesinde Radames bu sevgisini 
"Celesta Aida" (Kutsal Aida) 
sözleriyle 6/8' 1 ik ölçüde başlayan ünlü 
aryasıyla dile getirir. 
• Otello operasından "Dio! Mi 

potevi": Arrigo Boito'nun 
Shakespeare'in oyunundan 
esinlenerek yazdıgı l ibretto üzerine, 
Verdi'nin yetmiş bir yetmiş bir 
yaşında besteledigi dört perdelik 
Otel/o operası, ilk kez 5 Şubat 
1 887'de Milana'da sahnelendi. 1 5. 
yüzyı lda Kıbrıs'ta geçen operada, 
adayı yöneten Venedik hükümetinin 
temsilcisi zenci Otello'yu kıskanan 
yaveri lago, Tegmen Cassio'nun, 



Otelio'nun eşi Desdemona'yla i l işkisi 
oldugunu söyleyerek her ikisinden de 
intikam almayı planlamaktadır. 
Otello'yu yalanlarıyla kandırır ve 
Cassio cezalandırı l ır; Desdemona'n ın 
mendi l in i  de Cassic'nun odasına 
saklar. 3. Perde'de kalenin büyük 
salonunda hiçbir şeyden haberi 
olmayan Desdemona, Cassic'nun affı 
için yalvarınca Otelio'nun acısı artar. 
Önce kendisine acıyan tarzda, 
operadaki en kapsamlı aryasını 
söyler: "Dio! Mi potevi scagl iar . . .  " 
(Tanrım, dayanacak gücüm 
kalmadı . . .  ) 
• Talihin Kudreti operasından "La 

Vergine degli angeli" ve "0 tu 

che in seno agli angeli": Verdi'nin 
Petersburg Saray Operası için 
Francesco Maria Piave'nin l ibrettosu 
üzerine besteledigi dört perdelik 
opera, i lk kez 1 O Kasım 1 862'de 
sahnelendi. Konusu 1 8. yüzyı lda 
Ispanya ve ltalya'da geçen operada 
Don Alvaro, evlenmelerine izin 
vermeyen sevgilisi Leonora'nın babası 
Calatrava Markisi'nin, kaza sonucu 
ölümüne neden olup kaçmak zorunda 
kalır. Markinin oglu Don Carlo ise 
intikam için Don Alvaro'yu tüm eser 
boyunca izler. 2. Perde'nin 2. sahnesi 
(Final) dagdaki Melekler Madonnası 
Manastırı'nda geçer ve Leonora 
perdenin sonunda şafakta yalnız 
başına yaya olarak keşiş kulübesine, 
inziva yerine gider. Manastırın büyük 
kapısı açılır; keşişler korosu uzun bir 
töreni başlatır. Baş rahip yeni gelenin 
kutsal magarada inzivaya çekilecegini, 
kimsenin onu rahatsız etmemesini 
söyler. Koro, buna tecavüze yelteneni 
lanetler; çok sakin ve sade bir ilahi i le 
perde kapanır: "La Vergine degli 
angeli, vi copra del suo manto" 
(Meleklerin masumu seni mantesunun 
altına alsın). 
3. Perde'nin ilk sahnesi ltalya'da 
geçer. lspanyol Yüzbaşı Don Alvaro 
(tenor) manastıra sıgınan Leonora'nın 
öldügünü sanarak acı içinde resitatife 
başlar: "La vita e inferno" (Bu 
cehennem hayatı . . .  ), "0, tu che in 
seno agli angeli" (Göklerde bir melek 
olan sen) diye başlayan aryasıyla 
Leonora'nın ona bakmasını ister. Bu 
aryadan sonra da kagıt oynayanlar 
arasında çıkan kavgada, tanımadıgı 
Don Cario'nun hayatını kurtaracak ve 
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ikisi de ölüme kadar dost 
kalacaklarına yemin edecektir. 
• Rigoletto'dan "La donna e 
mobile": Verdi'nin, Francesco M. 
Piave'nin Victor Hugo'nun Kral 
Eğleniyor piyesinden alarak yazdıgı 
l ibretto üzerine besteledigi üç 
perdelik Rigoletto operası ilk kez 1 1 
Mart 1 85 1 'de Venedik'te sahnelendi. 
1 6. Yüzyıl'da Mantua'da geçen 
öyküde, d ük kadınlarla gönül 
eglendirmekte, soytarısı Rigoletto da 
ona yardım etmektedir. Ancak dük, 
Rigoletto'nun bir hazine gibi 
korudugu kızı Gi lda'yı kaçınnca 
Rigoletto büyük bir acıya kapıl ır ve 
intikam almaya karar verir. Bunun için 
de Sparafucile adlı kati l i  kiralar. 3. 
Perde'de, Sparafucile'nin Mincio 
lrmagı kenarındaki harap evinde bu 
plan uygulanacaktır. Gi lda ile 
buluşmak için kı l ık degiştirmiş olarak 
gelen dük, masa başında neşe içinde, 
şarap içerek, Verdi'nin ünlü 
aryalarından birini söyler: "La donna 
e mobile" (Kadın oynaktır). 
• ll Trovatore operasından aryalar: 
"Ah si, ben mio; coll'essere io 

tuo", "Di quella pira" ve "Ai 

nostri monti": Salvatore 
Cammarano'nun lspanyol yazar 
A. Garcia Gutitkrez'in 1 836'daki E/ 
Trovador (Gezgin saz şairi) 
oyunundan esinlenerek yazdıgı 
l ibretto üzerine Verdi'nin besteledigi 
dört perdelik ll Trovatore operası, i lk 
kez 19 Ocak 1 853'te Roma'da 
sahnelendi. 1 5 . yüzyılda Ispanya'da 
geçen operada Kont Luna'nın oglunu 
kaçırmak isteyen çingene kadın 
yakalanarak idam edilmiş, ancak 
çocuk bulunamamıştır. Çocuk 

büyümüş ve Manrico adlı bir saz şairi 
olmuştur. Kontun nedimesi Leonora 
ise, tatlı sesli bu saz şairine aşık  
olmuştur. Aynı zamanda Biskay 
Prensi'nin subayı olan Manrica'yu 
büyüten çingene kadın Azucena ise, 
yakılarak öldürülen annesinin 
intikamını almak için onu konta karşı 
kışkırtmaktadır. 3. Perde'de Leonora, 
öldügünü sandıgı Manrico i le 
Catel lor Şatosu'nda birl iktedir. 
Manrico kendisini suçlu sayarak 
sevgil isini agır bir arya ile 
sakinleştirmek ister: "Ah si, ben mio; 
coll'essere io tuo, tu mia consorte" 
(Ah eger kalbirn yalnız senin için 
çarpıyorsa). 
4. Perde'de arkadaşı Ruiz, Azucena'nın 
yakalandıgı ve yakılarak öldürülecegi 
haberini getirince, Manrico onun 
annesi oldugunu açıklar: "Di quella 
pira! L'orrendo foco" (Alevlerin göge 
yükseldigini görüyorum) diye başlayan 
ünlü stretta'sını "Madre infelice, 
corro a salvati, O teco almeno corro 
a morir" (Mutsuz ana, seni 
kurtarmaya geliyorum, ya da ölümü 
seninle paylaşmaya) sözleriyle bitirir. 
4. Perde'nin sonunda Azucena 
(mezzosoprano) çılgın gibi " . . .  Se 
m'ami ancor . . .  Ai nostri monti 
ritorneremo" (Daglardaki yuvamıza 
tekrar dönecegiz) diye başlayan 
aryasını söyler; Manrico da ona acıyla 
cevap verir. Bu bölüm konserde 
piyano-arp düzenlemesiyle 
sunulacaktır. 

ltalyan Şarkıları 

• Antik şarkı "Feneste che 

lucive", ünlü ltalyan opera bestecisi 
Vincenzo Beli ini 'ye de atfedilen eski 
napeliten tarzda, hüzünlü bir şarkıdır. 
Sözleri şöyledir: "Bir zamanlar 
aydınl ık olan pencere, şimdi 
karanlıktır. Evin dışında duran genç 
adam sevgi l i  Nina'sının belki de hasta 
olabileceginden endişe duyar. 
Nina'nın kız kardeşi dışarıya seslenir; 
Nina ölmüş ve gömülmüştür; yalnız 
kaldıgı için sürekli aglamıştır. Şimdi de 
ölü lerin yanında son uykusuna 
yatmıştır." 
• Palyaçolar (ll Pag/iacci) operasıyla 
tanınan ltalyan besteci Ruggero 
Leoncavallo, 1 904'te plak 
şirketlerin in ilgisi üzerine besteledigi 



La Mattinata (Sabah Serenatı) adlı 
şarkısında Caruso'ya piyanoda eşl ik  
etmiş ve bu plak olaganüstü bir ilgi 
toplamıştı. 6/8'1 ik ölçüdeki bu şarkıyı 
Mario Lanza da Büyük Caruso 
fi lminde söyleyerek m i lyonlarca 
kişiye tanıttı. 
• "Non ti scordar di me": 

Avrupa'daki olaganüstü başarısının 
ardından Metropol itan Operası'nda 
yıldızlaşan ünlü ltalyan tenor 
Beniamino Gigli ( 1 890- 1 957), 
Amerika'da baş gösteren mali kriz 
üzerine ücretinden indirim yapılmasını 
kabul etmeyerek 1 933'de ltalya'ya 
dönmüştü. Konserleri yanında 
1 935'te Almanya'da Vergiss mein nicht 
(Unutma Beni) adlı i lk fi lmini de 
çevirmişti. Filmde basit bir kıza aşık 
oluyor ve evleniyordu. Kız daha 
sonra önceki sevgi lisine rastlayınca iki 
erkek arasında bocalıyor, ama 
kocasına geri dönüyordu. Filmde kızı 
canlandıran da Rommy Schneider'in 
annesi Magda Schneider'di. Napolili 
besteci Ernesto de Curtis "Non ti 
scordar di me" (Unutma beni) adlı 
şarkıyı bu fi lm için özel olarak 
bestelemiştir. 
• Ünlü operalarının yanı sıra dini 
koro eserleri, şarkılar, arietta'lar da 
yazan Bel l ini, bu şarkıların çogunda 
Sicilya ve Napoli halk müziginin 
etkisinde kalmıştır. Wagner'in dedigi 
gibi, onun tümüyle yürekten gelen 
müzigi, sözlerle içtenlikle kaynaşır. 
Bunlardan özellikle, ilk kez Viyana'da 
yayınlanan "Vaga luna che 

inargenti" (Ay dalgalarda gümüş gibi 
parlıyor) adlı arietta en ünlülerindendir. 
Bu arietta konserde piyano-arp 
düzenlemesiyle sunulacaktır. 
• Ernesto Tagliaferri'nin Bovio ve 
Valente'nin sözleri üzerine besteledigi 
"Passione" (Tutku) adlı napoliten 
parçada genç şarkıcı bir yıldır 
görmedigi sevgi l isini anar; sonsuza 
kadar aşkla doludur, acıyla hep onu 
karşısında görür, onun dokunuşunu 
hisseder ve onun hayal ini kurar. 
Azizelere söz verir: Eger tutkusunu 
tedavi edebilirlerse onları altın ve 
incilerle süsleyecektir. 
• Elli yaşında ölen Donizetti yetmiş 
beş opera yanında pek çok şarkı, 
romans ve arietta gibi piyano eşiiki i 
parçalar da yazdı .  C. Guaita'nın 
"l l sospiro del gondoleire" 
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(Gondolcuların iç  çekişi) adlı şiiri 
üzerine 1 84 1 'den sonra bestelenmiş 
olan "ll sospiro" (Iç çekiş) adlı 
barkarol, konserde piyano-arp 
düzenlemesiyle sunulacaktır. 
• Napol i l i  Rodolfo Falvo'nun E. 
Fusco'nun sözleri üzerine yazdıgı 
"Dicitencello vuie" adlı şarkının 
girişinde genç erkek utangaçtır. 
Sevdi!i genç kıza, onun kız arkadaşı 
ile haber yollar ve "Ona sevdigimi 
söyle" diye rica eder; "Ona ben 
kendim söyleyecektim, ama nasıl 
bilemiyorum" der. Hayranl ıkla kızın 
güzelligini över ve yalnızca aşkına evet 
demesini bekledigini söyler. Ancak 
genç kızın gözlerindeki yaşı görünce 
önerir: "Maskeleri çıkaralım, gerçeti 
söyleyelim!" Böylece onun arkadaşına 
degil, dogrudan sevdigine yönelir . . .  
• Napolili besteci Eduardo di 
Capua'nın Giovanni Capurro'nun 
sözleri üzerine 1 90 l 'de yazdıgı 
3/4'1ük ölçüdeki "O sole mio!" (Ey 
benim güneşim) en ünlü napoliten 
şarkı olmuş, pek çok orkestra 
düzenlemesi de yapı lmıştır. Bu aşk 
şarkısında genç erkek, sevgil isinin 
çehresinin güneşten bile daha parlak, 
daha güzel oldugunu bel irtir . . .  Bu 
güzel şarkısını da digerleri gibi ucuz 
bir fiyata satan E. di Capua, 
şarkısından hiç kazanç elde 
edememiş, şarkıcılar "O sole mio!" 
i le zengin olurken o yoksulluk içinde 
ölmüştür. 
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Katkıları için ISTANBUL TICARET ODASI'na tqekkiir ederiz. 
We would /ike to thank ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCEfor spomoring these perfomıances. 

ARES AL TI LISI  ARES A L  TILISI 

THE ARES SEXTET THE A RES SEXTET 

• 1 992'de Istanbul Üniversitesi AHU GÜ RAL, flüt flute 
Devlet Konservatuvarı (IÜDK) Kemar 

BESTE KARAÇETI N, klarnet dariner Bölümü'ne giren AHU GÜRAL, 

AYBEGÜM ŞEKERCIOGLU, obua oboe 
1 993'de flüt bölümüne geçerek Halit 

-------------------------------ı Turgay'ın ögrencisi oldu. Pek çok sola 
MERT KUTLUG, fagot bassoon ve oda müzigi konseri verdi. 1 999'da 

ÖZGE SARAY, korno horn 
aldıgı bir bursla Fransa'nın Nice 
kentinde J. Amar'ın master kursuna 

DENIZ SEVER, piyano piano katıldı. 1 996, 1 997 ve 1 998'de Siobhar 

jean Françaix ( 1 912-1 997) 
Flüt, Obua, Klarnet ve Fagot için Dörtlü 

Quarrer for Flure, Oboe, Clariner and Bassoon 
• Allegra • Andante • Allegra mo/to • Allegra vivo 

Francis Poıtlenc ( 1 899-1 963) 
Üfleme Çalgılar Beşiisi ve Piyano için Altılı 

Sexret for W i nd Quinter and Piano 
• Allegra vivace: Tres vite et emportl • Divertissement: A ndantina • Fina/e: Prestissimo 

Jean Françaix 
Üfleme Çalgılar Beşiisi ve Piyano için "L'Heure du Berger" 

"L'Heure du Berger" for Wind Quincet and Piano 
• Les Vieux Beaux • Pin-up Gir/s • Les Petits Nerveux 

Grealy'yle çalıştı. Ekim 2000'de 
Çorum'da düzenlenen Genç 
Yetenekler Yarışması'na birlikte 
katı ldıgı Istanbul Nefesli Dörtlüsü, 
Ikincilik Ödülü'nün yanı sıra En Iyi 
Türk Eseri Yorumcusu Ödülü'nü aldı. 
BESTE KARAÇETIN 1 99 1 'de girdigi 
IÜDK'da Gürhan Eteke'yle klarnet 
çalışmalarına başladı. 1 999' da Suzan 
Gil l ve Prof. Mehmet Ermakastar; 
2000'de ise Dr. Laroy Burchert ve Dr 
Arthur Campbell'in master kurslarına 
katıldı. Solo ve oda müzigi olmak 
üzere birçok konser verdi. Halen 
Cemal Reşit Rey Opera ve Senfoni 
Orkestrası'nda (CRROSO) bas 
klarnet çalan Karaçetin, Ekim 2000'de 
Çorum' da Amatiste T oplulugu'yla 
katıldıgı yarışmada Üçüncülük 
Ödülü'nü aldı. 1 992'de IÜDK'nın 
Obua Bölümü'ne giren A YBEGÜM 
ŞEKERCIOGLU, Yaşar Acar'ın 
ögrencisi oldu. 1 998'de Douglas 
Boyd'un master sınıfına katıldı. Daha 
önce Arlequin, Feroce toplulukları ve 
Istanbul Nefesli Dörtlüsü'yle 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
Genç Solistler Dizisi'nde çaldı. 
Şekercioglu halen Borusan Istanbul 
Filarmoni Orkestrası'nın üyesidir. 
MERT KUTLUG, IÜDK'da 1 994'te M. 
Ali Boguç ile başladıgı fagot 
çalışmalarına Süleyman Alnıtemiz, 
Rafet Kazıl ve Ali Haydar Paşayev ile 
devam etti. Ekim 2000'de Çorum'da 
düzenlenen Genç Yetenekler 
Yarışması'na birlikte katıldıgı Istanbul 
Nefesli Dörtlüsü, Ikincilik Ödülü'nün 
yanı sıra En Iyi Türk Eseri Yorumcusu 
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A YŞEN ZÜ LFiKAR, soprano 

ELiF ÖNAL, piyano piano 

Antonio Vivaldi ( 1 7  68-1 7 4 1 )  
Bayezid Operasından lrene'nin Aryası "Spoza son disprezzata" 

Aria of Irene from Il Bajazet opera 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6-1 791)  
Cosi fan tutte Operasından Despina'nın Aryası "Una donna a quindici anni" 

Aria of Despina from Cosi fan tutte opera 

Franz Schubert ( 1 797-1828) 
An den Mond, Op.57 No.3 (D. I 93) 

Gabriel Faure ( 1 845-1 924) 
Apres un Reve, Op.7 No. l 
Leo Delibes ( 1 83 6-189 1)  

Les Filles de Cadix 
Vincenzo Beliini ( 1 80 1 - 1 835)  

Kapulet'ler ve Montegu'lar Operasından Giulietta'nın Aryası 
"Eccomi . . .  Oh, quante volte" Aria of Giulietta from I Capuleti e I Monreeehi opera 

Gaetano Donizetti ( 1 797 - 1848) 
Don Pasquale Operasından Narina'nın Aryası "Quel guardo il cavaliere . . .  " 

Aria ofNorina from Don Pasquale opera 

Giuseppe Verdi ( 1813-1 90 1 )  
Rigoletto Operasından Gi lda'nın Aryası "Caro nome" 

Aria of Gilda from Rigoletto opera 

Ödülü'nü aldı. ÖZGE SARAY 1 993'te 
IÜDK'ya girerek Ertuğrul Köse ile 
korno çalışmalarına başladı. Birçok 
oda müziği konseri verdi. Halen, 
1 997'de girdiği CRROSO'nun bir 
üyesidir. DENIZ SEVER, müzik 
çalışmalarına dört yaşında başladı. 
Bugüne kadar birçok konser veren 
Sever, halen 1 986'da girdiği IÜDK yarı 
zamanlı Piyano Bölümü lisans 3. Sınıf 
ve Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi 
Bölümü son sınıf öğrencisidir. 

• AHU GÜRAL entered the violin 
seetion of istanbul University State 
Conservatoire (İUSC) in 1 992 and la ter 
transferred to the fl u te seetion where s he 
studied with Halit Turgay. She has given 
numerous recirals and ehamber musie 
eoncerts. In 1 999, she participated i n J .  
Amar's master dasses i n  France through 
a scholarship. She worked with Siobhan 
Grealy in 1 996, 1 997 and 1 998. In 
October 2000, she participated in the 
Young Talents Competition in Çorum 
w ith the İstanbul Wind Quartet, where 
they were awarded the second prize as 
well as the Best Turkish Interpreter 
Prize. BESTE KARAÇETİN entered 
İUSC and started studying clarinet with 
Gürhan Eteke. She participated in master 
dasses given by Suzan Gill and Prof. 
Mehmet Ermakastar in  1 999; and by Dr. 
Laroy Burchert and Dr. Arthur Campbell 
in 2000. She has given both solo and 
chamber music concens. She has been a 
clarinetist with the Cemal Reşit Rey 
Opera and Symphony ürehescra 
(CRROSO) since the 1 999-2000 season. 
She received the third prize at the Çorum 
Young Talents Competititon with the 
Amaciste Ensemble. A YBEGÜM 
ŞEKERCİOGLU entered the oboe 
seetion of İUSC in 1 992. She 
participated in Douglas Boyd's master 
class in 1 998. She has performed in the 
Young Soloists Series of the International 
İstanbul Music Festival. She has given 
many concerts to date and is a member of 
Borusan İstanbul Philharmonic 
Orchestra. MERT KUTLUG started his 
bassoon studies at İUSC with M. Ali 
Boğuç and continued his training with 
S. Alnı temiz, R. Kazı! and A. H .  
Paşayev. In October 2000, he 
participated in the Young Talents 
Competition in Çorum with the İstanbul 
W i nd Quartet, where they were awarded 
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ARi ON B EŞLiSi the second prize as well as the Best 
ı-----------------------------------1 Turkish Imerprecer Prize. ÖZGE 

THE ARI ON Q UINTET sARAY emered iu c in 1993 where sh 

HAN DE SARJCJ, klarnet dariner 

ALPTEKIN ÖMÜR GÖREN, keman violin 

BAHAR BÜYÜKGÖNENÇ, keman violin 

EDA BERKER, viyola viola 

GÖZDE ÖCAL, viyolonsel cello 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6- 1 79 1 )  
Klarnet ve Yaylı Çalgılar için Beşli, L a  Majör (KVSS J )  "Stad ler Beşi isi" 
Quinrer for Clarinec and Srrings in A major (KV5 8 1 )  "Sradler Quinrec" 

• Allegro • Larghetto • Menuetto - T rio I - T rio ll 
• A llegretto con variazioni - Adagio - Allegro 

Cari Maria von Weber ( 1 786-1826) 
Klarnetli Beşli Op.34'ten "Fantezi ve Rondo" 

"Fancaisie ec Randa" from Clarinec Quincec, Op.34 
(Düzenleyen Arranged by C. Rose) 

1 5.6.200 1 ,  Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 

Acarürk Culcural Cenrre, Concerc Hall, 5 .30 pm 

began co study horn wich Ertuğrul Köse 
She has performed in numerous chambeı 
music concercs. She remains a member c 
CRROSO which she joined in 1 997. 
DENİZ SEVER scarced co study music 
when he was four. Having given many 
concerts co dare, he cominues his scudi� 
ac the Marmara University Musical 
Training Deparcmenr and the İUSC 
Piano Seccion. 

AYŞEN ZÜLFIKAR 

• Küçük yaşlarda piyano dersleri 
almaya başlayan Ayşen Zülfikar, 
Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okurken 
IÜDK'nın yarı zamanlı şan bölümüne 
girdi. 1 997 Mil l iyet Gazetesi Batı 
Müzigi Yarışması'nda "En Iyi Solist" 
seçildi. Avusturya Kültür Ofisi'nde 
( 1 998, 2000 ve 200 1 )  ve ltalyan Kültü 
Merkezi'nde ( 1 999) resitali er verdi. K 
Ricciarelli ve Genny Anvelt'in 
seminerleriyle master çalışmalarına 
katıldı. 200 1 'de Türkiye Siemens Sana 
Ödülleri Şan Yarışması'nda Ikincilik 
Ödülü'nü aldı. Çalışmalarını halen tam 
zamanlı olarak Remziye Alper 
Tanrıkulu (şan) ve Elisabetta di Stefan· 
(repertuvar) ile sürdürmektedir. 

• Ayşen Zülfikar began co study pian• 
white scill quite young. She encered 
İUSC as a part time scudent white she 
was scill a scudent at che Kadıköy Higl 
School. She was awarded the Best Singı 
Prize at che Milliyet Western Music 
Competition in 1 997. She has appeared 
in recitals at the Austrian Culcural 
Office ( 1 998, 2000 & 200 1 )  and the 
Italian Ins�ituce for Culrure ( 1 999). Shc 
has acrended masrer class courses and 
seminars given by K. Ricciarelli and 
Genny Anvelr. he won che Second 
Prize of che Siemens (Turkey) Art 
Awards' Singing Competirion in 200 1 .  
She cominues her studies with Remziy• 
Alper Tanrıkulu (singing) and 
Elisaberra di Stefano (repercoire). 

ELIF ÖNAL 

• IÜDK Piyano Bölümü'nü 1 997'de, 
Yüksek Lisans egitimini ise 2000'de 
tamamlayan Elif Önal, egitimi 



sırasında L. Margulis'in kurslarına 
katıldı ve Viyana'da Roland Batik'le 
çalıştı. 1 999 ANAÇEV'in düzenledigi 
piyano yarışmasında En Iyi Türk 
Müzigi Eseri Yorumcusu Ödülü'nü 
aldı. Franck Braley'le Istanbul'da ve 
Christoph Lieske i le Salzburg 
Mozarteum Yaz Akademisi'nde 
çalışmalar yaptı. Bugüne kadar birçok 
konser veren Elif Önal halen IÜDK'da 
Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmaktadır. 

• Elif Önal graduared from İUSC in 
1 997 and complered her Master's 
Degree in 2000. She attended courses 
given by L. Margulis and Roland Batik 
(Vienna). She won the Best Turkish 
Composition Interpreter Award at the 
ANAÇEV Piano Competition in 1 999. 
She has studied with Christoph Lieske 
in Salzburg Mozarreum Summer 
Academy and w ith Franck Braley in 
İstanbul. She has appeared in numerous 
concerrs and sh e is at presen t on the 
reacbing staff of İUSC. 

1 4 1  

verdi. EDA BERKER 1 992'de IÜDK'ya 
girerek Marco Bergamisch ile 
başladıgı viyola çalışmalarını, 1 994'te 
Anı Inci ile sürdürdü. Ruşen Güneş ve 
Matthias Buchols'un master kurslarına 
katıldı. CRRSO, Istanbul Devlet 
Opera Orkestrası ve IÜOO'da görev 
aldı. GÖZDE ÖCAL, IÜDK'da Doç. 
Sevil Gökdag i le viyolonsel 
çalışmalarına başladı .  Leyla Pınar, 
Alexandre Rudin, Yanos Starker ve 
Denis Parker'in kurslarına katıldı. 
CRRSO, IDSO ve ENKA Sinfonietta 
orkestralarında yer aldı. 

• HANDE SARICI entered İstanbul 
University State Conservatoire (İUSC) 
in 1 989. She also attended dariner and 
charober music courses and seminars 
given by Prof. Mehmet Ermakastar, 
Siobhan Grealy and Suzan Gill .  She 
has performed in many concerts in the 
Atarurk Culrural Centre, Cemal Reşit 
Rey Concert Hall, İşSanat and the 
Austrian Culrural Office. She won the 
third prize at the Young Talenrs 
Comperirion of ANAÇEV wirh her 

ARION BEŞLISI group Amarisre. She conrinues her 
t----------------l studies with Gürhan Ereke and Hali c 
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� Turgay. ALPTE KiN ÖMÜR GÖREN 
• HANDE SARICI 1 989'da Istanbul enrered the İUSC in 1 988. He has 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı performed in numerous concerts and 
(IÜDK)'nın klarnet sınıfına girdi. Daha played wirh orchestras such as the 
sonra Prof. Mehmet Ermakastar, İstanbul State Symphony (İSSO), the 
Siobhan Grealy ve Suzan Gill' in Borusan Philarmonic, the Cemal Reşit 
klarnet ve oda müzigi kurslarına Rey Symphony ürehescra (CRRSO) 
katı ldı. AKM, CRR Konser Salonu, and ENKA Sinfonietta. BAHAR 
lşSanat, Avusturya Kültür Ofisi'nde BÜYÜKGÖNENÇ srarred her music 
çeşitli konserler verdi. ANAÇEV'in education at the Mimar Sinan 
düzenledigi Genç Yetenekler University Srate Conservatoire and 
yarışmasında Grup Amatiste'le then transferred to İUSC in 1 999. She 
Türkiye üçüncülügünü kazandı. Sarıcı has performed with the CRRSO, 
çalışmalarını halen Gürhan Eteke ve ENKA Sinfonietra, and the Işık 
Halit Turgay'la sürdürmektedir. University Chamber ürehescra 
ALPTEKIN ÖMÜR GÖREN, 1 988'de (İUCO). EDA BERKER enrered İUSC 
IÜDK Keman Bölümü'ne girdi. Okul in 1 992 where she began ro study 
etkinlikleri dahilinde birçok konser viola with Marco Bergamisch and 
verdi. Istanbul Devlet Senfoni (IDSO), continued with Anı İnci in 1 994 . She 
Borusan Filarmoni, Cemal Reşit Rey has participated in  master dasses 
Senfoni Orkestrası (CRRSO) ve taught by Ruşen Güneş and Matthias 
ENKA Sinfonietta orkestralarında Buchols. She has played in the 
görev aldı. BAHAR CRRSO, the İstanbul State Opera 
BÜYÜKGÖNENÇ, keman Orchestra, and IUCO. GÖZDE ÖCAL 
çalışmalarına Mimar Sinan Üniversitesi began her cello studies with Ass. Prof. 
Devlet Konservatuvarı'nda başladı ve Sevil Gökdağ ar İUSC. She has 
1 999'da IÜDK'ya geçti. CRRSO, parricipated in courses and seminars 
ENKA Sinfonie� ve Işık Üniversitesi given by Leyla Pı nar, Alexandre 
Oda Orkestrası'yla (IÜOO) konserler Rudin, Yanos Starker and Denis 

Parker and she has performed with the 
CRRSO, the İSSO and ENKA 
Sinfonietta. 

Françaix: Dörtlü 

Le Mans'daki müzik ögreniminden 
sonra Paris Konservatuvarı'na giren 
ve yirmi yaşında, 1 932'de piyano 
dalında birincil ik ödülü kazanan Jean 
Françaix, aynı yıl Baden-Baden 
Festivali'nde seslendirilen piyano 
konçertosuyla büyük başanya ulaştı. 
Nadia Boulanger ile kompozisyon 
egitimini sürdürdügü 1 933 yılında da, 
bu kez flüt, obua, klarnet ve fagot için 
besteledigi Dörtlü (Quatuor) i le zarif ve 
usta yazısını yine kanıtladı. Agır 
olmayan, klasik müzik prensiplerine 
uygun, şakacı unsurlar da içeren bu 
küçük dörtlü, kısa ancak saydam 
anlatımıyla ilgi çekmektedir. (Süre 1 2') 

Poulenc: Altı l ı  

Üfleme çalgılar repertuvarını duygusal 
olmayan, şakacı tarzdaki eserlerle 
genişleten Poulenc, daha küçük yaştan 
itibaren kalıplaşmış müzik anlayışına 
karşı mücadele etti. Bunun ilk örnegini 
1 9 1 7'de, bir dizi anlamsız şiiri 
anlaşılmaz tarzda, bariton için yedi 
çalgı eşliginde besteledigi Rapsodie 
Negre (Zenci Rapsodi) ile vermişti. Aynı 
yıl Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Georges Auric, Germaine Tailleferre 
ve Louis Durey adlı diger beş genç 
besteci ile Paris'te Eric Satie'nin 
Parade Balesi'n in yarattıgı şaşkınlıgı 
savunmak için birleşerek Les Six 
(Aitılar) grubunu oluşturdular. Grup 
üyeleri, müzikte taze kana gereksinim 



142 

duyulduğunu ilan ediyor ve Fransa'nın çok tatlı ve anlamlı (tres doux et ll Bajazet (Bayezid) operası Türkiye'de 
müzikte saydam ve sağl ıklı bir yolda expressif) sunduğu melodi ve diğer ilk kez Uluslararası Istanbul Müzik 
gelişmesini istiyor; "Debussy'ci l ikten, güzel ezgi ler izlenir. Orta bölmede Festivali'nin prodüksiyonu olarak 1 1 -
Florent Schmid ve Ravel'den eğlenceli, eski bir sirk şarkısı duyurulur. 1 2  Haziran 1 999'da, Aya Irini 
yorulduklarını" bel irterek sade, hafif Sonra da ilk bölüm, bir tarafı kesilerek Müzesi'nde Fabio Biondi 
ve eğlendirici eseriere yöneleceklerin i  çıkarı lmış gibi eksik sergilenir ve yönetimindeki Europa Galante 
belirtiyorlardı. böylece A-B-A formu uygulanmış olur. Topluluğu'nun eşliğinde sahnelendi. 
Poulenc'in yazdığı oda müziği eserleri 3. Bölüm çok hızlı (Prestissimo) Eserde Ankara Savaşı'nda 
arasında trompet, korno, trombon tempoda çalınması öngörülen Timurlenk'e (Tamerlano) esir düşen 
için Üçlü ( 1 922); obua, fagot ve Finale'dir. Fagot dışında tüm çalgılar Osmanlı Sultanı Bayezid ve ailesinin 
piyano için Üçlü ( 1 926) ve piyano ile mutlu cıvıltılarla bu fınali sunmaya acılarıyla Bayezid'in kızı Asteria'nın 
üfleme çalgılar için Altı/ı ( 1 933) en çok girişir. Çok ritmik pasaj larla, yumuşak aşkı anlatılır. Asteria babasının 
tanınan ve çalınanlardır. Ancak bunlar l irik  ezgiler sırayla değişerek birbirini intikamını almak için Timurlenk'in 
da, aynı zamanda bestelenen d iğer izler: Altılı'nın başındaki mutlu ve kalbini kazanacak, sonra da onu 
türdeki eseriere göre tonal ve eğlenceli hava yeniden oluşur. Ancak öldürecektir. Timurlenk'in sevgi lisi 
melodik anlatım yönünden daha klasik Poulenc şakanın yeterli olduğuna lrene ise çok mutsuzdur ve 
olmalarına karşın, yine de modern inanmış gibi, birinci bölümün i lk 2. Perde'nin 7. sahnesinde bu acısını 
stildedir. Galya neşesiyle, alışılmamış temasıyla yakın olan, oldukça ciddi bir "Spoza son disprezzata" aryasıyla dile 
modülasyonlarla, yanlış nota izlemini coda i le ve disonant bir akorla eseri getirir: "Gelin olarak aşağı landım, 
veren armonilerle işlenir. Sıcak, sona erdirir. (Süre 1 6') sırdaş olarak aldatı ldım. Tanrım ben 
eğlendirici ve zevkli melodiler de ne yaptım. Herşeye karşın o benim 
zaman zaman Fransız kabare, 

Françaix: L'Heure du Berger kalbim, gelecekteki kocam, sevgil im 
müzikhol, sokak panayırı, hatta sirk ve umudum. Seviyorum ama o 
havasın ı  bi le anımsatır. 25 Eylül 1 997'de seksen beş yaşında sadakatsiz . . .  " 
Poulenc'in 1 932'de başladığı ve ölen Fransız besteci Françaix, aynı 
1 933'de bitirdiği, ancak 1 939'da zamanda turnelere de çıkan parlak bir 

Mozart: Una donna a qu indici anni 
tekrar elden geçirdiği Altılı'da da bu piyanistt i .  . .  Oda müziğinde 
özel likler izlenir. Ayrıca Poulenc geleneksel Fransız stiline uygun olarak Mozart'ın Lorenzo da Ponte'nin 
-Françaix gibi- ünlü piyanist Ricardo çoğunlukla üfleme çalgılara yer veren l ibrettosu üzerine yazdığı iki perdelik 
Vines'ten öğrendiği berrak ama renkli Françaix, Le Mans Konservatuvarı'nın kemik operası Cosi fon tutte i lk kez 26 
piyano stilini bu eserde de sergiler. müdürü de olan piyanist babası Alfred Ocak 1 790'da Viyana'da sahnelendi. 
Piyano ile flüt, obua, klarnet, fagot ve Françaix tarafından desteklendi ve Sözlerinin biraz açık olduğu öne 
korno için bestelenen Altı/ı, bir dizi Paris Konservatuvarı'nın olağanüstü sürülen ve kadınların sadakatini konu 
hızlı gamların başlattığı girişin bir yanlış öğretmeni Isidere Philipp'in ( 1 863- alan Tüm Kadınlar Böyle Yapar 
notada (!), beklenen La yerine Sol 1 958) sınıfından 1 932'de birineil ikle (Cosi fon tutte) Operası 1 8. yüzyılda 
diyez'de sonuçlanmasıyla başlar. mezun oldu. Napeli'de geçer. Iki genç subay, 
Neşeli ve canlı (AIIegro vivace) Françaix, piyano için E/oge de la Dans sevgil i lerinden emin olmalarına karşın, 
tempodaki 1 .  Bölüm'de sonra flütün (Dansa Övgü); obua, klarnet ve fagot yine de yaşlı dostlarıyla iddiaya 
cesurca oraya buraya fırlatıp için Divertimento, dört ses ve iki girerler ve kı l ık değiştirerek onları 
atarcasına çaldığı motifler izlenir. piyano için juvenalia gibi eserler sınarlar. Hatta sahte bir intihar bile 
Ayrıca çok hızlı ve tepki l i  (Tres vite et yazdığı 1 947'de orkestra için L'Heure gerçekleştirirler. 2. Perde ise genç 
emporte) başlığını da taşıyan bölümde, du Berger (Aşık/ann Buluştuğu Saat) adlı kızların evinde geçer. 1 .  Perde'de bu 
herşey birden susar ve tempo yarıya eserini de bestelemişti. Ancak oyuna katı lan kızların hizmetçisi 
düştükten sonra fagot bir kadans günümüzde genellikle flüt, obua, Despina (soprano) söylediği küçük ve 
duyurur, piyano kasvetli bir tema klarnet, korno, fagot ve piyanodan zarif bir şarkıyla ufak bir flörtten 
sununca da bölümün havası değişir, oluşan altılı versiyonu çalınan eser üç zarar çıkmayacağına onları inandırmak 
dramatik bir anlatıma dönüşür. l ık bölümden oluşur: Les vieux beaux ister: "Una don na a quindici ann i. . .  -
temanın büyütülmüş bir şekline (Kadınlara hoş görünmeye çalışan Onbeşine gelmiş bir bayan" erkekleri 
benzeyen temadan sonra diğer yaşlı erkekler), Pin-up girls (Resimleri cezbetmeyi bi l ir! . . .  
temalar ciddi bir havada gelir, geçer. yatak odasına iğnelenmeye uygun şuh 
l ik girişin özgürce ve neşeli kızlar) ve Les petits nerveux (Küçük 

Schıtbert: An den Mond tekranndan sonra korno marş benzeri asabiler). (Süre 9') 
fınal kısmına geçişi sağlar ve bölüm Schubert'in gençliğinde, şair Ludwig 
girişteki eğlenceli havada sona erer. 

Vivaldi: Spoza son disprezzata Christoph Heinrich Hölty'nin ( 1 748-
2. Bölüm ağırca (Andantino) tempoda 1 776) "An den Mond" (Aya) adlı şiiri 
bir eğlence müziği, Divertissement'dır. Vivaldi'nin 1 735'te, Agostin üzerine 1 7  Mayıs 1 8 1 5'te yazdığı lied, 
Ama bu eğlence müziğini Poulenc daha Piovene'nin l ibrettosu üzerine Verona onun şaheserlerinden biridir. Fa 
ciddiye alır gibidir; ilk kısımda ebuanın Karnavalı için bestelediği üç perdelik minör tonda, 1 2/8'1ik ölçüde, ağır ve 



hüzünlü (Langsam und Wehmütig) 
tempodaki lied'in ağır temposu geceyi 
belirler. Fa minör tonda dalgalanan 
arpejler de ayın çevresindeki bulutları 
simgeler. Şarkı ise sanki bulutlar 
üzerinde uçuyormuş gibi bir 
melodiyle girer: "Geuss, Lieber 
Mond, geuss deine Silberflimmer" 
(Dök sevgili ay, dök gümüşümsü 
titrek ışıklarını) ve devam eder: 
"Göster bana Ay, eski buluşma yerini ;  
Ah yeter, yeter, bulutlardan yaşmağını 
çek artık . . .  " 

Fauri: Apres un Reve 

Gabriel Faure'nin 1 878'de bestelediği 
sanılan Apres un Reve (Bir Düşten 
Sonra) adlı !talyan sti lindeki şarkı, 
Fransız şair Romain Sussine'in 
anonim bir !talyan şarkısından "Levati 
sol que la luna e levata" adlı ezginin 
Fransızca uygulaması üzerine, Op.7 
dizisinin i lk parçası olarak yazı lmıştır. 
"Dans un sommeil que charmait ton 

image" (Senin görüntünle şenlenen 
bir uykuda) sözleriyle giren bu 
melodi, günümüzde daha çok Pablo 
Casals'ın viyolonsel düzenlemesiyle 
tanınır. Faure bu şarkıyı belki de, 
Marianne Viardot ile nişanının 
bozulmasının ardından - bu tatlı 
düşten uyanmasının onda bıraktığı 
etkiyle bestelemiştir. 
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Paris'te yayınladığı on beş şarkı içinde 
en ünlüsü, şair Alfred de Musset'nin 
sözleri üzerine bestelediği Les Fil/es de 
Cadix (Cadiz'in Kız/an) adlı kıvrak 
ezgidir. Lilly Pons'tan Cecilia 
Bartol i'ye kadar tüm ünlü şancıların 
söylediği boler'o tempdlu, ls�anyol 
vurgulamalı bu şarkının pekçok çalgı 
için düzenlemesi de yapılmıştır. 

Vincenzo Bellini'nin, Felice Romani'nin 
Shakespeare'in Romeo ve Jülyet 
oyunundan esinlenerek yazdığı l ibretto 
üzerine bestelediği iki perdelik  1 
Copu/eti e i Montecchi operası, i lk kez 
Venedik'te l l  Mart 1 830'da 
sahnelendi. 1 3 . yüzyılda Verona'da 
geçen konuda, iki düşman ailenin, 
Kapulet'ler ve Montegu'ların bu bilinen 
öyküsünde, 1 .  Perde'de Kapulet ailesi 
bir ölüm nedeniyle suçlu buldukları 
Romeo'dan intikam almayı planlar. 2. 
Perde ise Giulietta'nın Oülyet) 
odasında geçer. Kapulet'lerin şefinin 
kızı Giul ietta (soprano) Romeo'ya 
duyduğu özlemi romansıyla di le getirir: 
"Eccomi in li eta vesta . . .  Oh! Quante 
volte, oh! Quante" (Sağlam 
duruyorum . . .  Ah, kaçıncı kez, 
kaçıncı . . .  ) Beliini bu aryayı, i lk operası 
Ade/son e Sa/vintden adapte etmiştir. 

Donizetti: Quel guardo i l caval iere . . .  

Yetmiş beş opera yazan Gaetano 
Donizetti, son eserlerinden biri olan 
Don Pasqua/e'nin librettosunu Giovanni 
Ruffıni ile birlikte hazırladı. Üç perdelik 
opera ilk kez Paris'te 3 Ocak 1 848'de 
!talyan Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1 9. 
yüzyılda Roma'da, yaşlı bekar Don 
Pasquale'nin (bas) burjuva tarzı döşeli 
viiiasında ve 1 .  Perde'nin 2. sahnesinde 
ise genç dul Narina'nın (soprano) 
evinde geçen olaylarda, Don Pasquale 
doktoru Malatesta'nın (bariton) 
yardımıyla genç kadını elde etmeye 
çalışır. Ancak Norina, onun yeğeni 
Ernesto'yu sevmektedir. 1 .  Perde'nin 

Delibes: Les Filles de Cadix 2. sahnesinde, evinde romantik bir 
1--------------------1 öykü okuyarak gülmektedir; 

Müzikçi bir aileden gelen ve daha çok 
Coppelia ( 1 870) ve Sylvia ( 1 876) 
baleleri ve iki düzine kadar operası 
arasında da Lakme operası ( 1 883) i le 
tanınan Leo Delibes'in, 1 886'da 

çekiciliğinin de farkındadır. Şövalyeliği 
abartır, bel canto stilindeki 
cavatina'sına ağırca (Andante) başlar: 
"Quel guardo il cavaliere in mezzo al 
c or travisse . . .  " (Şövalyeye bakan, tam 

kalbine vuran bakış . . .  ) ve kontrastlı 
tarzda kahkaha atar, şakacı bir dans 
ezgisiyle neşelice (AIIegretto) devam 
eder: "So anch' io virtu magica . . .  " 
(Ben de büyülü gücü biliyorum; doğru 
yerde, doğru zamanda etkili olan . . .  ) 

Verdi: Caro nome 

F.M. Piave'nin Victor Hugo'nun Kral 
Eğfeniyor oyunundan esinlenerek yazdığı 
l ibretto üzerine Giuseppe Verdi'nin 
bestelediği dört perdelik Rigo/etto 
operası, i lk kez 1 1 Mart 1 85 1 'de 
Venedik'te sahnelendi. Operanın 2. 
Perde'si, kızı Gilda'yı herkesten 
saklayan Rigoletto'nun evi çevresinde 
geçer. Rigoletto evde yokken, kılık 
değiştiren Montua Dükü kendisini 
Gilda'ya, Gualtier Malde adlı bir hukuk 
öğrencisi olarak tanıtmış ve onun 
kalbini çelmiştir. Gilda yalnız kalınca 
aşkla dolu, ünlü aryasını söyler: 
"Gualtier Malde! Caro nome . . .  " 
(Gualtier Malde, ah o sevgili isim . . .  
Her zaman için kalbirnde yazılı kalacak.) 

Mozart: Beşl i  

On üç kadar beşli besteleyen Mozart, 
bunlardan -ikisi üfleme çalgılardan 
düzenlenmiş olan- dokuz tanesini  
yaylı çalgılar için; birini kornolu 
(KV407), biri piyano ve üfleme 
çalgılar için (KV452) ve birini de 
klarnet ve yaylı çalgılar için (KV58 1 )  
yazmıştır. Bir diğeri ise armonika-flüt
obua-viyola-viyolonsel için Adagio ve 
Rondo adını taşır (KV6 1 7). Mozart 
"Viyana, 29 Eylül 1 79 1 "  tarihiyle 
kayda geçirdiği klarnet, iki keman, 
viyola ve viyolonsel için Beşli'yi 
(KV58 1 )  arkadaşı, M ason Locası 
dostu ve saray orkestrasının usta 
klarnetçisi Anton Stadler'e ( 1 753-
1 8 1 2) ithaf etmiştir. 
Mozart' ın 8 Nisan 1 790 tarihl i  
mektubunda Stadler Beşiisi olarak 
tanımladığı eser, ilk kez 22 Aral ık  
1 789'da Viyana'da Burgtheater'da, 
Besteciler Emekli l ik Vakfı 
(Pensionfunds der T onkünstler) 
yararına verilen konserde 
seslendirildi. Daha önce, 1 784'te 
KV452 Beşli'nin klarnet partisini, 
piyanoda Mozart olduğu halde çalan 
Anton Stadler, bu beşiide de solist 
oldu. Birinci kemanda J .  Zistler görev 



almış; Mozart ise, bir söylentiye göre 
viyola partisini çalmıştı. 1 790'1ı yıllar 
Mozart' ın gerçekten korunmaya 
ihtiyacı oldugu bir dönemdi. Anton 
Stadler ise o günlerde Mozart' ın 
evinde saygısız bir konuk gibi yaşamış; 
yemiş içmiş, aldıgı borçları hiçbir 
zaman ödememiş, hatta gizlice onun 
rehin senetlerini alarak satmıştı. Ama 
Mozart klarnetten yumuşak, insan 
sesi benzeri tınılar elde eden 
Stadler'e sevgisini bu harika oda 
müzigi eseriyle göstermekten 
kaçınmadı. Üstelik onun o sıkıntılı 
günleri, bu beşliye hiç yansımadı. 
Sonsuzmuş gibi bir kaynaktan akan 
ezgi lerle, konçertant şekilde oda 
müzigi unsurlarıyla işlenen, klarnete 
öncelik tanıyan, ama hiçbir zaman 
diger çalgıları egemenligine almasına 
izin vermeyen beşli, gerçek bir oda 
müzigi havası taşır. Eser ancak Mozart 
öldükten sonra eşi Konstanze 
tarafından 3 1 Mayıs 1 800 tarihl i  
mektupla Andre'ye yollanmış ve J. 
And re tarafından Op. l 08 olarak 
Offenbach'ta yayınlanmıştır. 
1 .  Bölüm neşeli (AIIegro) tempoda, 
4/4'1ük ölçüde, La majör tonda ve 
sonat formundadır. Ancak Dr. 
Köchel, temponun i lk baskıda 
belirtildigi üzere, iki misli hızlı (alla 
breve) olmadıgını açıklar. Zengin 
armonilerle işlenen soylu ana temayı 
birinci keman sunar. Daha sonra 
tematik önem kazanacak melodiyi 
klarnet arabesk motiflerle süsler. Bu 
yöntem temanın ikinci cümlesinde de 
tekrarlanır. Kemanlar süslemeleri 
sürdürürken, klarnet birinciyle ilgili 
bir yan temayı sunar. Buna daha 
sonra viyolonsel de pizzicato' larla 
katılarak romantik bir hava oluşturur. 
Klarnetin bunu alarak çeşitli tını 
efektleriyle işlemesini, birinci kemanın 
temayı uygun dominant'ta duyurması 
izler. Buradaki tril ve kadanstan sonra 
ilk temayla ilgili tatlı (dolce) duyurulan 
yeni bir cümle codetta'yı başlatır ve 
serim (exposition) dominant ile sona 
erer. Geliştirim (developpement) 
kısmında ise, arka planda Do majör 
tonda duyulan ana tema ile birlikte 
arabesk süslemeler yogunluk kazanır. 
Her yaylı çalgı, klarnetin açış 
cümlesini canlı tarzda tekrarlayarak 
bel irginleştirir. Klarnetin katı l ımıyla 
en pesten en tize kırık akorlarla ilginç 
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tınılar elde edilir. Tüm temalar hafifçe 
degişerek yinelenir ve bölüm 
görkemli bir coda ile sona erer. 
2. Bölüm agırca (Larghetto) 
tempoda, 3/4'1ük ölçüde, Re majör 
tonda, klarnet için derin anlaml ı  bir 
arioso gibidi r. Mozart'ın en güzel 
agır bölümlerinden biri olan bu iki 
temalı bölümde, önce birinci 
bölümün yan teması klarnet 
tarafından sunulur. Bu duygulu 
anlatımı  vurgulayabilmek iç in  Mozart, 
yaylı çalgıların tümden sürdinli 
çalmasını  öngörmüştür. I kinci tema 
ise birinci kemanın on altı l ık 
notalarıyla belirlenir ve klarnet bunu 
süslü tarzda cevaplar. Iki çalgın ın bu 
diyalogu sonda, minör tonda hüzünlü 
ve duygulu anlatımıyla romantik çaga 
armonik bir sesieniş gibi yansır. 
Klarnetin girişteki temayı 
tekrarlamasına kadar genişleyen 
bölüm yaylı çalgıların on altı l ık 
triyolelerle yumuşakça canlandırdıgı 
coda i le sona erer. 
3 .  Bölüm La majör tonda, 3/4'1ük 
ölçüdeki geleneksel Menuet ile başlar. 
Tekrar sürdinsiz çalan yaylı çalgılar bu 
biraz buruk, ama saglam yapılı 
bölümde klarnede eşit şartlarda bir 
araya gelir. Menuet'te iki trio 
bölmesiyle gereken kontrast da 
saglanır. 1 .  Trio La minör tonda ve 
yalnızca dört yaylı çalgı içindir; klarnet 
suskun kalır, birinci kemanla viyola 
arasında birkaç mezürlük kanon i le 
seçkinleşir. l l. Trio ise La majör 
tonda, canlı ve bir Tirol ezgisi gibi 
halk dansı havasındadır. Burada 
klarnet bir halk çalgısı olan chalumeau 
(şalümo) gibi ustalıgını sergiler. 
Triolardan sonra Menuet'in tekrarıyla 
bölüm sona ulaşır. 
4. Bölüm La majör tonda, 4/4' 1ük 
ölçüde, bu kez al la breve olarak iki 
misl i  hızda, neşelice varyasyonları 
(AIIegretto con variazioni) içerir. Iki 
kez tekrarlanan sekiz mezürlük 
tema beş varyasyonda, sadelikle ve 
sanatsal gösterisin in  uyumu 
Mozart'a özgü büyük ustal ıkla 
gerçekleşti ri l ir. Bu zarif tema önce, 
1 .  Varyasyon'da klarnetin 
öncülügünde işlenir. 2. ve 3. 
Varyasyon'larda klarnet geri planda 
kalır. La minör tondaki 3. 
Varyasyon'da viyola ön plana çıkar. 
4. Varyasyon agır (Adagio) tempoda 

klarnete duygulu bir anlatım sunma 
olanagı saglar. Beşl in in ikinci 
bölümünün derinl igini anımsatan bu 
varyasyondan sonra tempo hızlanır, 
Allegro'ya dönüşür ve eseri neşeyle 
sona erdirir. (Süre 29') 

Weber: Fantezi ve Rondo 

Weber konser piyanisti olarak yaptıg 
yolculuklardan birinde, 1 8 1  l 'in Mart 
ve Agustos ayları arasında Münih'te 
kaldıgı sırada, kentin Kraliyet 
Orkestrası Baş Klarnetçisi Heinrich 
Barmann ile tanıştı. Berl inl i Barmann, 
çagının en ünlü klarnet 
virtüozlarından biriydi ve Spohr, 
Mendelssohn gibi besteciler onun içir 
besteler yapmıştı. Yirmi yaşındaki 
Weber onunla ikili 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 kez 
çalınmasından bir gün önce, 25 
Agustos 1 8 1 5'de bitirdi. 
Weber'in en iyi besteleri arasında 
yer alan Op.34, Si Bemol Majör 
Klarnet/i Beşli, can l ı  ve hızlı kromatik 
pasaj larıyla klarnetin olanaklarını 
sonuna kadar zorlayan tarzda, 
Mozart' ın  bu türdeki eserlerinden 
çok daha virtüoz yapıdadır. Eser, 
oda müziginden çok bir konçerto 
bölümü havasındadır. Weber'in 
biyografısini yazan John Warrack, bı 
eseri bir "cep konçertosu" olarak 
tanımlar. Dört bölümlü olan eserin 
2. Bölümü Sol majör tonda, çok agıı 
olmayan (Adagio ma non troppo) 
tempoda, klarnet için bir konser 
aryası gibidir. Fantasia olarak 
adlandırılan bu tutkulu fantezi, 
Chopin'in Cenaze Marşı'nı da 
anımsatan havada -çagın piyano 
sonatlarının agır bölümü gibi
kiarnete sonoritesinin güzel l igini 
sunma olanagı saglar. Klarnet, 
oyuncu kontrastlar yaratan özgür 
bir armoniyle, uzun ezgisi yanında 
birkaç kromatik pasajla teknigini 
göstermekten de geri kalmaz. Arior 
Beşiisi bu konserde, eserin Fantezi 
ve Rondo bölümlerinden C. 
Rose'nin yaptıgı düzenmeyi 
seslendirecek. 
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DOLCE DÖRTLÜSÜ 

THE DOLCE QUARTET 

ANIL ACUN - AYLIN ÖZER 
ZEYNEP KELEŞOGLU - EREN COŞKUNER, flütler flutes 

--------- ---------� 

johnjames Hook ( 1 746-1 827) 
Üçlü, Op.83 No.2 Trio, Op.83 No.2 

• Allegretto • Siciliana - Andamino sempre piano • Menuetto - Spiritoso 

jean-Michel Damase ( 1 928-) 
Üç Flüt için Pastoral Süit Su i te Pastarale for Three Flutes 

• Cari//ons - A//egrello • Pas toure/le - A ndantino • Rondeau - A llegro 

Gabriel Fattre ( 1 845-1 924) 
Dolly Süiti Op.S6'dan Ninni Berceuse from Dolly Suire, Op.56 

(Düzenleme Arranged by Gannaway) 
• Moderato 

Claude Debımy ( 1 862- 1 9 1 8) 
Küçük Zenci Le Perit Negre 

(Düzenleme Arranged by M. Berden) 
Wolfram Wagner ( 1 962-) 

Üç Flüt için Varyasyonlar ve Lied Variations and Lied for Three Flutes 
• Therna - Vivace • Var. 1 • Var. 2 • Var. 3 • Var. 4 • Var. 5 - etwas beruhigen 

• Var. 6 • Var. 7 • C oda - Mo/to vivace • Lied - A ndante moderato 

Marc Berthomieu ( 1 906- 1 99 1 )  
Üç Flüt ve Alto Flüt için Beş Resimsel Parça, "Kediler" 

"Chats", Five Picruresque Pieces for Three Fluces and Alto Fluce 
1. Persan 8/eu - Andanti no; 2. Puma - Moderato de tambori to; 3. Siaına's - Moderato; 

4. Lynx - Mo/to moderato, 5. Chat Perche - Presto 

DOLCE DÖRTLÜSÜ 

THE DOLCE QUARTET 

• AN IL ACUN, 1 996'da Istanbul 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda ( IÜDK) korno 
eğitimine başladı. 1 997'de flüt 
bölümüne geçerek Halit Turgay'ın  
öğrencisi oldu. 1 999-2000 yıllarında 
Siobhan Grealy'nin flüt kurslarına 
katı ldı . Çalışmalarını Halit Turgay'la 
sürdürmektedir. Müzik eğitimine 
1 996'da IÜDK'da Halit Turgay' la 
başlayan AYLIN ÖZER, 1 999 ve 
2000'de Siobhan Grealy'nin flüt 
kurslarına katı ldı .  Halen flüt ve oda 
müziği çalışmalarını Halit Turgay' la 
sürdürmektedir. ZEYNEP 
KELEŞOGLU, müzik eğitimine Halit 
Turgay'la 1 996'da Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda (MSÜDK) 
başladı. 1 999 ve 2000'de Siobhan 
Grealy'nin flüt kurslarına katı ldı. 
Çalışmalarını halen Halit Turgay' la 
sürdürmektedir. EREN COŞKUNER, 
1 992'de IÜDK'da Halit Turgay' la flüt 
çalışmalarına başladı. Pek çok solo ve 
oda müziği konseri verdi; 1 998 ve 
2000'de Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali, Genç Solistler Dizisi'nde 
çaldı. Will iam Bennett, Siobhan 
Grealy, Sibel Kumru Pensel ve J. 
Amar'ın master kurslarına katıldı . 
Çalışmalarını IÜDK'da Halit Turgay, 
Gürhan Eteke ve Deniz Yücel i le 
sürdürmektedir. 

• ANIL ACUN started to study horn 
at İstanbul University State 
Conservatoire (İUSC) in 1 996 and later 
switched to the flute seetion to study 
with Halit Turgay. She has atrended 
flure courses given by Siobhan Grealy. 
She conrinues her studies wirh Halit  
Turgay. AYLiN ÖZER started her 
study of music at İUSC in 1 996 wirh 
Halir Turgay. She has attended flute 
courses given by Siobhan Grealy. She is 
at presenr studying with Halit Turgay 
at İUSC. ZEYNEP KELEŞOGLU 
srarted to study music wirh Halir 
Turgay ar İUSC. She atrended Siobhan 
Grealy's flure courses in 1 999 and 
2000. She is currendy conrinuing her 
studies ar İUSC with Halit Turgay. 
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TAYLAN MEM iOGLU, tenor 

MÜGE HENDEKLi, piyano piano 

Girolamo Frescobaldi ( 1 583- 1 643) 
Se l'aura spira 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 759) 
Jül Sezar Operasından Sesto'nun Üç Aryası: 

Sesro's three arias from Giulio Cesare opera: 
"L'a11re che spira tiranno e fiero" - "La gi11stizia ha gia Sllll'arco" 

"C ara speme, q11esto core" 

Jules Massenet ( 1 842-1 9 12) 
Nuit d'Espagne - Elegie 

]oaquin Rodrigo ( 1 90 1 - 1 999) 
Canci6n del Grumete 

Eduardo Toldrd ( 1895 - 1 962) 
Canticel 

Federico Mompou ( 1 893 - 1 987) 
Damunt de tu nomes las flors 

lsaac Albeniz ( 1 860-1 909) 
La Lontananza 

Alberto Ginastera ( 1 91 6 - 1 983) 
Canci6n al arbol del olvido 

Fernando]. Obradors ( 1897- 1 945) 
El Vito 

Giacomo Puccini ( 1 858- 1 924) 
Terra e Mare 

Paolo Tosti ( 1 846- 1 9 1 6) 
La Seranata 

EREN COŞKUNER encered İUSC to 
study flute with Halit Turgay in 1 992. 
He has given both solo and chamber 
music concercs and performed in the 
Young Soloists Series of the 
International Istanbul Music Festival iı 
1 998 and 2000. He has attended flute 
courses given by William Bennett, 
Siobhan Grealy and ].  Amar. He 
concinues his studies at İUSC with 
Halit Turgay, Gürhan Eteke and Deniı 
Yücel. 

TAYLAN MEMIOG LU 

• Taylan Memioglu, l ise yıl larında 
müzik dersleri almaya başladı ve 
daha sonra 1 995'te IÜDK Opera ve 
Şan Bölümü'ne girdi .  IÜDK'nın ve 
çeşitli özel kuruluşların düzenledigi 
konseriere çıktı ve radyo 
programiarına katı ldı .  1 997'de halen 
görev yaptıgı Cemal Reşit Rey 
Opera Orkestra ve Korosu'na 
korist olarak katı ldı. 1 998'de 
Istanbul Avrupa Korosu'na sol ist 
olarak girdi ve Haendel ' in Mesih 
Oratoryosu, Mozart' ın  Requiem i le 
Taç Giyme Mesi'n in tenor sololarını 
çeşitli konserlerde seslendirdi. 
1 999'de M i lano Konservatuvarı şan 
pedagogu Anatolie Gushev' in yaz 
kursları na katı ldı .  Şubat 200 l 'de 
CRR Konser Salonu'nun düzenledigi 
Barok Festivali 'nde solist olarak yer 
aldı. Halen IÜDK Opera 
Bölümü'nde ögrenimine devam 
etmektedir. 

• Taylan Memioğlu began his music 
studies when he was stili a high school 
scudent and entered İstanbul 
University State Conservatoire (İUSC) 
upon graduation. He has participated 
in concercs organized by the 
Conservatoire and private enterprises as 

well as for radio programmes. In 1 997 
he joined the Cemal Reşit Rey Opera 
ürehescra and Chorus, of which he is 
stili a member. In 1 998 he joined the 
İstanbul European Chorus, with which 
he sang tenor solos in Handel's Messiah 

Mozart' s Req11iem and Coronation Mass, 

and in various other concercs. In 1 999 
he attended courses given by Anatolie 
Gushev, the singing pedagogue at the 
Milan Conservatoire. He also performec 
as a soloist at the CRR Concert Hall 
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iSTANBUL TROM BON DÖRTLÜSÜ 

THE İSTANBUL TROMBONE QUARTET 

Baroque Festival in 200 1 .  At presenr he 
is a srudenr in İUSC Opera 
Deparrmenr. 

ASLI ERŞEN - GÖKA Y GÖKŞEN 
�--------------------------------------------1 MÜGE H EN DEKLI 

ASLI ÖZER - ERA Y ZIKGUŞ 

Giovanni Battista Pergolesi ( 1 7 1 0- 1 736) 
Sonat No.4 (üç trombon için) Sonara No.4 (for three crombones) 

o Allegro o Adagio • Pres to e staccato 

Kazimerz Serocki ( 1 922- 1 981)  
Dörr Trombon için Süit Suire for Four Trombones 

• Intrada • Canone • lnterl11diunı • Chorale • lntermezzo • Arietta • Toccatina 

Camille Saint-Saens ( 1 835-1 92 1 )  
Senfoni No.3'den Adagio Adagio from Symphony No.3 

(Düzenleme Arranged by Ken Murley) 
Betin Güneş ( 1 95 7-) 

Dörr T rom bo n için Türk Dan sı Op.4 1 Turkish Dance for Four Trombones, Op.4 1 
Art Garfımkel ( 1 94 1 -) 

Scarborough Fuarı Scarborough Fair 
(Düzenleme Arranged by Bill Reichenbach) 

Perdinand David ( 1810-1873) 
Konçerrino (dörr trombon için) Concercino (for four crombones) 

(Düzenleme Arranged by l ngo Luis) 
Duke Eliington ( 1 899- 1 974) 

• Müge Hendekli, piyano eğitimine 
IÜDK'da Prof. Ova Sünder'in 
öğrencisi olarak başladı. 1 993'te 
Roberr Lisesi ve 1 997'de Boğaziçi 
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 
24. ve 25. Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali Genç Solistler dizisine katı ldı . 
2000 yıl ında, New York 
Üniversitesi'nde Dr. Sara Davies 
Buechner'ın öğrencisi olarak 
sürdürdüğü piyano master programını 
tamamladı. Halen Istanbul Bilgi 
Üniversitesi Müzik Bölümü'nde 
Araştırma Görevlisi olup, IÜDK 
Opera-Şan Bölümü'nde 
korepetitörlük yapmakta ve 
"ensemble" dersi vermektedir. 

• Müge Hendeldi starred her piano 
studies at İUSC with Prof. Ova Sünder. 
She graduated from Roberr College 
High School in 1 993 and from 
Boğaziçi University Philosophy 
Deparrmenr in 1 997. She participated 
in the Young Soloists Series in the 24th 
and 2 5 th Inrernational Istanbul Music 
Festivals. She srudied with Dr. Sara 
Davies Buechner at the University of 
New York, where she received her 
Master of Music Degree specializing in 
piano in 2000. She is currently on the 
teaching staff of İstanbul Bilgi 
University Music Deparrment and is 
teaching ensemble performance at 
İUSC Opera-Singing Deparrmenr, 
where she is also a co-repetiteur. 

Kervan (dörr trombon, bas ve vurma çalgılar için) ISTANBUL 
Caravan (for four crombones, bass and percussions) TROMBON DÖRTLÜSÜ 

(Düzenleme Arranged by Scott Reeves) 
�----------------------------------------------� THE İSTANBUL 

1 6.6.200 1 ,  Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 TROMBONE QUAR TET 
Atarürk Culrural Cenrre, Concerr Hall, 5 .30 pm r-----------------------"---------1 • ASLI ERŞEN, eğitimine 1 99 1  'de 

IÜDK'da Aycan Teztel i le başladı. 24. 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
Genç Solistler Dizisi'nde; 1 996, 1 997, 
1 997 ve 1 999'da Uluslararası Cemal 
Reşit Rey Gençlik Festivali'nde ve 
1 997'de Akdeniz Gençl ik Orkestrası 
sınavını kazanmasıyla birlikte 
yurrdışında çeşitli konserler verdi. 
Halen Borusan Istanbul Filarmoni 
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Orkestrası'nın üyesidir. GÖKA Y has worked with the Istanbul Micheline Kahn'ın ilgisiyle daha beş 
GÖKŞEN, 1 99 1  'de IÜDK'ya Aycan Trombone Quartet, which won the yaşında piyano ve solfej derslerine 
Teztel'in ögrencisi olarak girdi. IDSO, Jury Special Prize at the Young Talents başladı. Dokuz yaşında ünlü kadın şair 
CRRSO ve ENKA Senfoni Competition in  Çorum in  October ve yazar Colette ile tanışarak, onun 
Orkestrası'yla çalışmalar yaptı ve 2000. He continues his studies in şi irlerini besteledi (La Perle Egaree). 
konserler verdi. Egitimine halen İUSC. On iki yaşında da Ecole Normale de 
IÜDK'da devam etmektedir. ASLI Musique'de piyanist Alfred 
ÖZER, 1 994'te IÜDK'ya Aycan 

Hook: Üçlü Cortot'nun ögrencisi oldu. Daha 
Teztel' in ögrencisi olarak girdi. sonra da Paris Konservatuvarı'nda 
1 998'de IDSO'yla Novakovski'nin Fiziksel engelli olarak dogan Ingiliz Armand Ferte'nin sınıfında egitim 
Concertino adlı eserini solo olarak organist ve besteci James Hook daha gördü, 1 943'de konservatuvarın 
seslendirdi. Haziran 2000'de dört yaşındayken verdigi klavsen birincil ik ödülünü kazandı. Iki yıl 
Ankara'daki Bakır Üflemeli Çalgılar konserleriyle yetenegini kanıtladı. sonra Büsser'in kompozisyon, 
Genç Yetenekler Yarışması'nda Norwich Katedrali organisti Dupre'nin armoni ve kontrpuan 
lkincil ik; Ekim 2000'de Çorum'da Gadand'dan ders alan ve sekiz yaşında ögrencisi oldu. On dokuz yaşında 
düzenlenen Genç Yetenekler Oda balad tarzında bir opera besteleyen ikinci bestesi olan flüt-arp-keman-
Müzigi Yarışması'nda Jüri Özel Hook, daha sonra kendisini müzik viyola-viyolonsel için Beşli'siyle 
Ödülü'nü aldı. ERA Y ZIKGUŞ, eğitimine vererek gitar, klavsen, birinciligi, Et la bel/e se reveilla adlı 
1 993'de IÜDK'ya girdi. IÜDK keman ve flüt çalmayı öğrendi. kantatı i le de Roma Ödülü'nü (Prix 
Orkestrası ve Bursa Senfoni 1 763'de Norwich'ten ayrılarak çeşitli de Rome) kazandı. Bu arada piyanist 
Orkestrası'nda çaldı. Istanbul kentlerde gösteri amaçlı org olarak de başarılı kariyerine başladı. 
Trombon Dörtlüsü'yle çeşitli konserleri düzenledi. Çok ünlü bir Genç yaşında bestecilikte olgunlaşan 
çalışmalar yaptı ve Ekim 2000'de piyano öğretmeni olan Hook'un Damase olağandışı teknik kolaylığıyla 
Çorum'da düzenlenen Genç oğulları ve torunları da seçkin kişiler yazdığı çekici ve zarif eserlerde 
Yetenekler Oda Müziği yarışmasında olarak aile adını sürdürdü. Ünlü konservatuvar geleneğine de bağlı 
bu toplu lukla Jüri Özel Ödülü aldı. Vauxhall bahçesi konserlerini de kalmıştır. Özell ikle çalgı ların 
Eğitimini halen IÜDK'da düzenleyen Hook iki bin şarkının yanı kapasitesini çok iyi tanıması, 
sürdürmektedir. sıra, Londra tiyatrolarında oynanan orkestrasyonunun da zengin ve çeşitli 

pek çok sahne eseri için müzikler, olmasını sağlamıştır. Her tür çalgı 
• ASLI ERŞEN started her study of komik operalar, övgüler (ode), içinde özell ikle -Fransız geleneğine 
music in 1 99 1  with Aycan Teztel at kantatlar, birkaç uvertür, on sekiz uygun- flüte önem veren Damase, 
İUSC. She performed in the Young kadar orkestra konçertosu ve klavsen flüt ve piyano için Dört Divertissement, 
Soloists Series of the 24th International için çok sayıda sonata'lar yazdı; ancak flüt ve piyano için Scherzo, Flüt-Piyano 
Istanbul Music Festival in 1 996; in the oda müziği eserlerinde öncelikte flüte Sonatı ( 1 975), flüt ve piyano için 
Cemal Reşit Rey International Yourh önem verdi. Varyasyonlar ( 1 987), so lo flüt için Yirm 
Festival and abroad through a Hook'un 1 797'de, -ilk eşi öldükten Dört Etüd ( 1 984), Flüt Dörtlüsü ( 1 989) 
scholarship of the Mediterranean Your h ve evi, yedi yaşındaki vaktinden önce gibi eserler de besteledi. Onun 
Orchestra. She is currently a member of gelişmiş oğlu tarafından çekip 1 988'de yazdığı üç flüt için Postoral 
the Borusan İstanbul Philharmonic çevrildigi yıl larda- yazdığı Op.83, Altı Süit'i (Suite Pastorale) yine üç 
Orchestra. GöKA Y GÖKŞEN entered Üçlü, üç flüt için bestelenmiştir. bölümlüdür: Neşelice (AI Iegretto) 
İUSC in 1991  ro study trombone with 1 8 1  O' da da üç flüt için üç trio tempoda Carillons (Çanlar), ağırca 
Aycan TezteL E ver since, he has (Op. l 33) besteleyen Hook, daima (Andantino) tempoda Pastourelle 
performed with ISSO, CRRSO, and yenilediği bir tekniği ve etki l i  tarzıyla, (Çoban kızı) ve hızlı (AI Iegro) 
ENKA Symphony Orchestra. He 1 8. yüzyıl standartlarının her zaman tempoda neşeli bir rondo dansı . . .  
continues his studies at İUSC. ASLI üzerinde besteler yaptı. Onun bu 
ÖZER entered İUSC in 1 994. In 1 998 özell ikleri Op.83 No.2 Üç/ü'sünde de 

Faure: Ninn i  
she performed Novakovsky's Concertino izlenebilir. l ik bölüm neşelice 
at the Istanbul State Symphony (AIIegretto) tempodadır. Ağırca ve Kırk yaşına kadar neşeli bir yaşam 
Orchestra's Young Soloists Series. She daima çok hafif (Andantino sempre süren, daha sonra ünlü şarkıcı 
won the Second Prize at the Brass - piano) çalınması istenilen eski ltalyan Viardot'un kızıyla nişanı bozulunca da 
Wind Young Talents Series dansı Sicil iano'yu, nükteli (spiritoso) depresyona giren, büyük opera 
Competition in Ankara in June 2000 bir Menuet dansı izler. projeleri yapan ve diğer bestecileri 
and the Special J ury Award at the kıskanan Faure, 1 880'den sonra bir 
Young Talents Competition in  Çorum 

Damase: Pastoral Süit dönüm noktası yaşadı :  Geleceğe ait 
in October 2000. E RA Y ZİKGUŞ bazı ihtiraslarını gerçekleştirmeye 
entered İUSC in 1 993.  He has 27 Ocak 1 928'de Bordeaux'da doğan başladı. 1 89 1  'de Venedik ve 
performed with the İUSC ürehescra Fransız besteci ve piyanist Jean-Michel Floransa'da neşeli günler geçirdi; 
and the Bursa Symphony Orchesrra. He Damase, annesi ünlü harpist Vedaine'in şiirlerini bestelediği 



Paris'te, i lerde Bayan Debussy olacak 
olan, güzel bir mezzosoprano sese 
sahip Emma Bardac ile mutlu bir 
arkadaşlık kurdu ve onun için La 
Bonne Chanson ve Sa/ve Regina'yı 
yazdı. Emma Bardac'ın küçük kızına 
da Do/Iy adlı süiti ithaf etti. 
Aslında dört el piyano için yazılan 
Op.56 Do/Iy SüitPnin altı bölümünün 
bestelenmesi şu sırayla oldu: 1 894'de 
birinci bölüm (Berceuse), 1 896'da 
ikinci ile beşinci bölümler arası (Mi-a
ou, Le jardin de Dolly, Kitti-Valse ve 
Tendresse) ve 1 897'de de altıncı ve 
son bölüm (Le pas espagnole) yazıld ı .  
Faure bu arada 1 896 Haziran ayında 
ünlü Madelaine Kilisesi'nde baş orgçu, 
Ekim'de de Massenet'nin yerine 
konservatuvarda kompozisyon 
profesörü oldu. Ki bar ve zarif yazı ş 
stiliyle "asilzade" olarak tanımlanan ve 
kendine özgü bir beste tarzı olan 
Faure'nin şakacı yönünü yansıtan Do/Iy 
SüitPnin, 1 906'da -bestecinin birçok 
eserini orkestraya uygulayan- H. 
Rabaud tarafından orkestra 
uygulaması da yapıldı . Eserin birinci 
parçası olan Berceuse 2/4'1ük ölçüde, 
agırca tempoda lirik bir ninnidir. 
Bölümü flüt dörtlüsü için J. Gannaway 
düzenlemiştir. 

Debussy: Küçük Zenci 

Debussy 1 906-08 yıl ları arasında 
Schumann'ın Çocuk Sahneleri'ne 
benzer tarzda, çekici ve sevimli, 
teknik zorluk içermeyen altı parçadan 
oluşan Çocuklarm Köşesi adl ı  piyano 
eserini besteledi. Debussy'nin 
1 905'de evlendigi ikinci eşi Emma 
Bardac'tan dogan ve Chouchou diye 
çagırılan kızı Claude-Emma için 
besteledigi bu piyano parçaları 
arasında, 1 906-08 yıllarında digerleri 
gibi Ingilizce başlıkla yazıldıgı sanılan, 
ancak 1 934'te ortaya çıkarılan Küçük 
Zenci {The Utt/e Nigar) adlı küçük ve 
zarif çocuk parçası da saksofon 
dörtlüsü, flüt ve caz üçlüsü, flüt ve 
arp ikilisi için düzenledigi gibi M. 
Berden tarafından flüt dörtlüsüne de 
uygulamıştır. 

Wagner: Varyasyonlar ve Ued 

1 962'de Viyana'da dogan Wolfram 
Wagner, önce Viyana Müzik 
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Okulu'nda Erich Urba ve Francis Burt, 
ardından Londra'da Guildhall Müzik ve 
Drama Okulu'nda Robert Saxton ve 
Frankurt Müzik Yüksekokulu'nda da 
Hans Zender ile kompozisyon 
ögrenimi gördü. Uluslararası Anton 
Bruckner ( 1 997) ve Avusturya AKM 
Reklamcılık gibi ödüller kazandı. 1 992-
93 arasında Londra'da Academy of St. 
Martin-in-the-Fields toplulugunda 
yerleşik besteci olarak görev yaptı. 
Halen Viyana Müzik Yüksekokulu'nda 
armoni ve kontrpuan dersleri 
vermektedir. 
Wolfram Wagner genellikle koro ve 
oda müzigi eserleriyle tanınır. Solistler, 
koro, orkestra ve org için Gesönge des 
Leids (Acmm Şarkıları), koro için 
Secundum Scripturas, iki opera Oedipus 
ve Wenn der Teufe/ tanzt, Hiob adlı bir 
oratoryo, orkestra için Dances in the 
Ether, yaylı çalgılar altılısı için beş 
parçadan oluşan Momente, Keman
Viyolansel Sanatı, So/o Viyo/onsel Sanatı, 
üfleme çalgılar toplulugu ve vurma 
çalgılar için Toccata, solo flüt için Üç 
Kapris, eserlerinden bazılarıdır. Onun 
1 990'da üç flüt için besteledigi 
Varyasyonlar ve Ued adlı eserde, önce 
canlı (Vivace) tempoda tema sunulur. 
Bu tema yedi varyasyonla işlendikten 
ve çok canlı (molto vivace) bir coda'da 
sona erdikten sonra, ı l ımlı hareketteki 
(Andante moderato) lied (şarkı) 
sunulur. 

Berthomieu: Kediler 

Daha çok üfleme çalgılar için 
beste yapan, flüt ve arp için Beş 
Nüans ve saksofon dörtlüsü için süit 
yazan Marc Berthomieu, kedilere 
olan merakı nedeniyle üç flüt ve 

alto flütten oluşan dörtlü için 
Kediler (Chats) adl ı  beş tasviri 
parçayı (Five Picturesques Pieces) 
bestelemiştir. Bu büyük, küçük 
kedi parçaları şöyle sıralanıyor: 1 .  
Agırca (Andantino) tempoda 
Gümüşümsü Acem Kedisi (Persan 
Bleu); 2. Orta hızda, davul sesi efektli 
(Moderato tamborito) Amerika 
Asianı Puma; 3. Orta hızda 
(Moderato) Siyam Kedisi (Siama's); 4. 
Çok ıl ımlı (Molto moderato) 
tempoda Vaşak (Lynx) ve 5. Çok 
hızlı (Presto) tempoda Tüneyen 
Kedi (Chat perche). 

Frescobaldi: Se l'aura sp ira 

Genç yaşında Roma'ya giderek 
1 604'de ünlü Santa Cecilia 
Akademisi'nde organist ve şarkıcı 
olarak çalışan ve daha sonra da 
1 608'de Papalık Kil isesi San Pietro'da 
görev alan Girolamo Frescobaldi, 
ltalyan org okulunun ilk büyük ve 
önemli ustasıdır. Avrupa'yı etkileyen 
besteciden günümüze pek az eser 
kalmıştır. Daha önce, 1 607'de papal ık 
elçisiyle Flander'e giderek Brüksel'de 
ilk kitabını 1 607'de bastırtan 
Frescobaldi'nin ünü o kadar artmıştı 
ki, Roma'daki ilk konserine binlerce 
kişi geldi. Ölümüne kadar Roma'da 
kalan, ancak 1 628-34 arasında 
Floransa'da saray orgcusu olan 
Frescobaldi, o çagda geçerli tüm 
müzik formlarını ve beste stillerini 
mükemmelleştirmiş; Kuzey ltalya'nın 
(Venedik'in) katı formu ile Güney 
ltalya'nın (Napoli'nin) anlatımdaki 
canlıligının uyumunu saglamıştır. 
Canıone'lerde şarkı yerine 
enstrümantal tarzı degeriendiren 
Frescobaldi 1 630'dan sonra vokal 
tarzda da en olgun eserlerini 
besteledi. Floransa sarayında 
Medici'lerin hizmetinde çalışırken 
yayınlandıgı "Arie musicali per cantarsi, 
Ubro 1 & ll" (Şarkı için müzikal aryalar, 
/. ve ll. Kitap) başlıklı bir-üç ses için 
aryalarında, theorbo ile klavsen eşligi 
öngörmüştür. Bu aryalar 
Frescobaldi'nin kontrpuan ustaligını 
tam anlamıyla yansıtmasa da 
bunlardan bir ses için yazılan ve 1 .  
Kitap'ta yer alan No.2 "Se l'aura 
spira" ile No.7 "Cosi mi disprezzate?" 
en çok tanınan ve yorumlananlardır. 



Haendel: Jü l  Sezar 
Operasından Üç Arya 

Haendel'in Nicola Francesco Haym'ın 
l ibrettosu üzerine, Londra'da Royal 
Academy of Music için besteledi�i 
beşinci büyük operası olan üç 
perdelik, tam adıyla Giulio Cesare in 
Egitto Uül Sezar Mıs�r'da), 20 Şubat 
1 724'teki ilk temsil inde büyük başarı 
kazanmıştı. Konusu MÖ 48-47 
yıl larında Mısır'da geçen operanın 
1 .  Perde'sinde Sezar (kastrat alto) 
Roma ası l l ı  lmparator Pompeus'u 
Farsalia'da yenmiş, Halkın 
Koruyucusu (T ribune) Curius'un 
(bas) atamasıyla ülkeyi yönetmeye 
başlamıştır. Pompeus'un eşi Cornelia 
(kontralto) ve o�lu Sextus (Sesto -
soprano), onun affı için u�raşır; Sezar 
da bunu kabul eder. Ancak Mısır 
Kralı T olomeo (Ptolemus - kastrat 
alto) Pompeus'u öldürtei-ek kesik 
başını, kumandanı General Achil la 
(bas) i le Sezar'a göndermiştir. 
T olomeo kız kardeşi Kleopatra'n ın 
yardımıyla Sezar'ı öldürmeyi de 
planlamaktadır. Sezar T olomeo'yu 
cezalandıraca�ını ilan eder; intihara 
kalkışan Pompeus'un karısı Cornelia 
güçlükle önlenir, o�lu Sesto ise 
intikam için yemin eder: "Cara 
speme, questo core". 2. Perde, 
Parnassus da�ının ete�indeki Zevk 
Sarayı bahçelerinde geçer. Sezar, 
kendini Lydia adıyla soylu bir M ısırlı 
kadın olarak tanıtan Kleopatra ile 
buluşur. Ancak o arada askerlerin 
Sezar'a karşı ayaklandı�ı haberi gelir. 
Sesto ise T olomeo'yu öldürmeye 
çalışır, tiranlardan intikamını 
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Toldra: Canticel 

Katalenyalı kemancı, şef ve besteci 
Eduardo Toldra 1 92 1 'den sonra 
Bareelona Konservatuvarı'nda 
keman dersleri verdi; 1 944'e kadar 
da Bareelona Kent Orkestrası'nı 
yönetti. Orkestra müzi�i yanında oda 
müzi�i. Katalan halk müzi�i 
toplulukları için otuzdan fazla 
Sardana dansı ve pek çok şarkı yazdı. 
T oldra'nın Victoria de los Angeles, 
Jose Careras, Teresa Berganza gibi 
ünlü lspanyol şarkıcılar tarafından 
kaydı yapılan şarkıları arasında Lope 
de Vega'nın sözleri üzerine 
besteledi�i 6 Canciones, Katalonya 
şarkı larının en tanınmışıdır. Cantice/ 
ise bir Katalonya halk ezgisi tarzında 
yazı lmış dini bir i lahidir. 

Massenet: Ik i Şarkı Mompou: Damunt de 
1-----------------ı tu nomes las flors 

Yirmi beş kadar opera besteleyen 
Fransız Jules Massen et, Maria 
Magdalena Oratoryosu'nu besteledi�i 
1 873 yıl ında Leeonte de Lisle'nin 
Aiskhylos'tan adapte etti�i Les 
Erinnyes oyunu için bir ara müzi�i 
yazma önerisi almıştı. Besteledi�i 
müzi�in tümü unutulmasına karşın bu 
arada, Le Cid ve Thais gibi ünlü 
Massenet operalarının l ibrettolarını 
da yazan Fransız yazar Louis 
Gallet'nin ( 1 835-98) sözleri üzerine 
-daha önce 1 869'da besteledi�i 
sanılan- çekici ve hüzünlü ezgi, Elegie 
adıyla o kadar ün kazandı ki, tüm 
çalgılara uygulandı. Massenet'nin iki 
yüz kadar şarkısı arasında en sevileni 
olan E/egie, oktavlı başlangıcıyla da 
ilginçtir ve tüm ünlü tenor, soprano, 
bariton, alto ve basların 
repertuvarında yer almıştır . . .  Yine 
Gallet'nin sözleri üzerine besteledi�i 
en ünlü şarkı larından bir di�eri de 
Nuit d'Espagne (Ispanya gecesi) adlı 
olan ıdır. 

Rodrigo: Cancion del Grumete 

Her tür eser yanında pek çok şarkı da 
bestelen Rodrigo, genellikle ülkesinin 
folklorundan esinlenerek Katalonya, 
Ispanya, Bask şarkıları, madrigaller ve 
eski köy şarkıları villancico'lar 
bestelemiştir. Canci6n de/ Grumete ise 
bir miçonun şarkısıdır. 

Barcelona'da do�an Katalenyalı 
besteci Federico Mompou, 
Granados'un aracılı�ıyla Paris'te 
piyano ö�renimi gördü; ancak aşırı 
utangaçlı�ı nedeniyle konser 
kariyerinden vazgeçerek bestecil i�e 
yöneldi. Debussy ve Satie etkisinde 
özellikle piyano ve ses için besteledi 
ve çok uzun yıl lar Fransa'da yaşadı. 
Onun "Damunt de tu nomes las 
flors" adlı şarkısı da J. Janes'in sözleri 
üzerine 1 942-48 arasında yazdı�ı üç 
şarkı l ık Combat del Somni dizisinin ilki 
ve en ünlüsüdür. Mompou, bu 
şarkıları 1 965'de orkestraya da 
uyguladı. 

Albeniz: La Lontananza 

Usta bir piyanist olan, önce harika 
çocuk olarak dünyayı gezen, sonra da 
Liszt'ten ders alarak tekni�ini 
mükemmelleştiren lsaac Albeniz 
1 883'te evlendi. Aynı yıl Felipe 
Pedrell i le tanışarak kendi ülkesinin 
halk müzi�ine yönelmesiyle birlikte 
besteledi�i lspanyol kökenli müzikler 
arasında, özell ikle piyano için eserler 
yazdı .  Besteledi�i yedi sahne eserinin 
ya notaları kaybolmuş, ya da sadece 
vokal parti leri kalmıştır. Piyano için 
orkestra eşlikli birkaç eser de yazan 
Albeniz, otuz kadar da şarkı 
bestelemiştir. Onun La Lontananza 



(Uzaklık) adlı barkarolu da Bolaiios 
Markizi'nin sözleri üzerine 1 887'de 
bestelediği altı baladın ilkidir. 
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E .  Panzacchi'nin sözleri üzerine 
1 902'de yazdığı Terra e Mare (Yer ve 
Deniz) adlı şarkısı, "Piopoppi, curvati 
dal vento" sözleriyle başlar. 

Tosti: La Seranata 

ltalyan şarkı bestecisi ve şan hocası 
Pa o lo (Francesco) T osti, Napoli' de 
Pinto ile keman, Marcadente ile 
kompozisyon öğrenimi gördü. 
Roma'da kendi eserlerini seslendirdiği 
konserleriyle ün kazanarak ltalya 
Kraliçesi'ne şan dersi verdi ve 
1 880'de Londra'ya yerleşti. Forever, 
Goodbye (Chanson de l'adieu), Mother, 
At Vespers, Amore (Amour), Aprile, 
Vorrei Morire ona Ingiltere'de büyük 
başarı kazandıran şarkılarıdır. 1 908'de 
"Sir" ünvanı verilen T osti, ltalyanca, 

1-------------------1 Fransızca ve Ingilizce sözlerle yazdığı 
Ginastera: Canci6n 

ı-------------------1 akıcı ve renkli şarkıları ve baladlarıyla 
Buenos Aires'te doğan Arjantinl i  
besteci Alberto Ginastera, kazandığı 
bir bursu ancak savaştan sonra 
değerlendirebildi. Eserleri Peron 
döneminde ülkesinde yasaklanan 
besteci, 1 97 1  'den sonra lsviçre'ye 
yerleşti ve orada öldü. Üç opera, iki 
bale müziği, on üç orkestra müziği, 
altı konçerto ve kantatların yanı sıra, 
enstrümantal eserler ve şarkılar da 
yazdı. Onun yazdığı ilk şarkılar Fernan 
Si lva Valdes'in şiirleri üzerine 1 938'de 
piyano eşliğindeki Dos Canciones'dir 
(Iki Şarkı); bunların i lki Canci6n al abol 
del olvido (Unutulmuş Ağacın Şarkısı) 
adını taşır. 

"Alla T osti" adı verilen bir stili de 
yarattı ve bu, birçoklarınca taklit de 
edildi. Bestecinin on beş düetten 
oluşan Canti Popu/ari Abruzzesi (Abruzzi 
Halk Şarkıları) ve özellikle Mattinata, 
Marechiare, La Serenato gibi parçaları 
ölümsüzlüğe ulaşmıştır. 
T osti'nin G.A. Cesareo'nun sözleri 
üzerine 1 905'te bestelediği La 
Serenata, i lk kez ünlü soprano Adelina 
Patti tarafından 1 906'da plağa 
alındıktan sonra günümüze kadar tüm 
ünlü şarkıcılarca da kaydedilmiştir. 

Pergolesi: Sonat 

Aslında vokal müzik alanında pek çok 
�------------------------� 

Obradors: El Vito eser veren, operalar, mesler, kantatlar 
1-------------------ı ve aryalar yazan ltalyan besteci 

lspanyol besteci Fernando Obradors 
genellikle ülkesinin folklorundan 
esinlenen şarkılar besteledi. Bunların 
arasında özellikle 1 920'de yazı lan 
dokuz şarkıl ık Klasik Ispanya/ Şarkıları 
ve bir Endülüs halk ezgisi olan El Vito 
adlı oynak şarkı çok tanınmış, ünlü 
şarkıcılar tarafından plağa 
kaydedi lmiştir. 

Pergelesi'nin bir-iki tane de org ve 
keman sonatı bestelediği tesbit 
edilebilmiştir. Ayrıca pek çok 
konçerto ve sonat da, genelde 
yanlışlıkla ona atfedilmiştir. Solo 
klavsen, üç ya da dört çalgı için yazılan 
ve Pergelesi'nin adıyla 1 77 1  'de 
Londra'da yayınlanan bu eserler de 
şüpheliler arasında yer alır. Bunlardan 
üç trombon için düzenlenen Sol majör 

Puccini: T erra e M are tondaki 4. Sanat da hızlı-ağır-çok hızlı 
ı-------------------1 ve staccato olarak üç bölümlüdür. 

ltalyan opera bestecisi Puccini on iki 
opera yanında on dört kadar da şarkı 
besteledi.. Bunların en 
tanınmışlarından biri de -Tosca i le 
Madama Butterfly operaları arasında-

Serocki: Süit 

Polonyalı piyanist ve besteci 
Kazimierz Serocki, Londra'dan sonra 

Partis'te Nadia Boulanger i le 
kompozisyon, Levy ile piyano 
öğrenimi gördü ve 1 946-5 1 arasında 
konser piyanisti olarak müzik 
kariyerine başladı. Daha sonra 
besteciliğe önem veren sanatçı, 
Polonya'da ve UNESCO 
yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. 
Kontarsky Piyano Ikil isi ve Salzburg 
Vurma Çalgılar Topluluğu için eserler 
de yazan Serocki, senfoniler, orkestra 
ve koro parçaları, oda müziği eserleri 
yanında 1 953'te Trombon 
Konçertosu, 1 954'te trombon ve 
orkestra için Sonatina ve 1 956'da 
trombonu da içeren dört çalgı için 
Swinging Music gibi eserler besteledi. 
Serocki, Dört Trombon için Süit'i 
1 953'te tamamladı. lntrada, Canone, 
lnterludium, Chorale, lntermezzo, 
Arietta ve T occatina isimli yedi 
bölümden oluşan süit, Sereeki'nin on 
iki ton serializm sistemine yakınlaşan 
biçimde Polonya'da yazı lmış i lk 
eserlerinden sayı l ır. 

�--------------------------
Saint-Saens: Adagio 

Bu Adagio'nun yer aldığı, orglu olarak 
adlandırılan 3. Senfont"sini Camil le 
Saint-Saens, Londra Filarmoni 
Derneği'nin siparişi olarak 1 886'da 
tamamlamış ve -bestelerin in 
Almanya'da çalınmasını sağlayan
Franz Liszt'e ithaf etmiştir. l ik kez 1 9  
Mayıs 1 886'da, besteci yönetiminde 
seslendirilen Op. 78 Do Minör 3. 
Senfoni, geniş bir orkestra kadrosu 
için yazı lmış; egzotik, bazan duygusal 
ancak zarif ve renkli bir eserdir. 
Senfoninin ağır (Adagio) tempoda ve 
6/S'Iik ölçüdeki girişi Liszt'i anımsatır. 
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Güneş: Türk Dansı gibi bestelerinin kazandıgı başarıdan Ellington: Karavan 
Paul Simon'ın rahatsız olmasının da 

1 957'de Istanbul'da dogan, 1 974'te etkisi oldugu da bil inmektedir. Beyaz Saray'da kahya olan bir babanın 
Istanbul Belediye Garfunkel bir yandan Catch 22, Carnaf oglu olarak Washington'da dogan ve 
Konservatuvarı'ndan mezun olduktan Knowledge, Bad Timing ve Good to Go rag-time piyanistlerinden etki lenerek 
sonra 1 979'da piyano, 1 980'de de gibi fi lmlerde oyunculuk kariyerini on yedi yaşında profesyonel müzik 
kompozisyon bölümlerini bitirerek başarılı bir şekilde sürdürürken, diger yaşamına atılan Amerikalı siyahi caz 
Istanbul Devlet Konservatuvarı'ndan yandan Angel C/are, 1 Only Have Eyes bestecisi, orkestra şefi ve piyanist 
mezun olan Betin Güneş, Almanya'da for You ve (What A) Wonderful World Duke (Edward Kennedy) Ell ington'u 
Köln Müzik Yüksekokulu'nda gibi kayıtlarıyla müzik çalışmalarını da herhalde tüm müzikseverler tanır. 
kompozisyon, şefl ik ve trombon sürdürdü. Sanatçının bugüne kadar Gloucester Dükü George, bir Londra 
sınıflarını bitirdi ve ayrıca elektronik çıkan albümleri şunlardır: Angel Clarke konserinde, 1 927'1erden sonra şık 
müzik özel egitimi de gördü. Halen ( 1 973), Breakaway ( 1 975), Watermark giyimiyle Dük (Duke) olarak 
Almanya'da yaşayan, yorumcu, ( 1 978), Fate For Breakfast ( 1 979), adlandırılan ve yaşamında yokluk 
besteci ve şef olarak kariyerini Scissors Cut ( 1 98 1  ), Lefty ( 1 988) ve görmeyen Ell ington'a, "Bir Dük'ten 
sürdüren ve 1 988'den beri aralarında Moment of Truth ( 1 988). Istanbul digerine" diye fotografını imzalamış, 
Köln Senfoni Orkestrası'nın da Trombon Dörtlüsü bu konserinde ancak Gloucester Dükü'nün IV. 
bulundugu üç orkestrayı yöneten Garfunkel'ın Scarborough Fuan isimli George olarak Ingiltere tahtına 
Güneş'in eserlerinden birçogu da eserini Bil l Reichenbach'ın taptıgı çıkmasından daha da önce Eliington 
kaydedilmiştir. Fransa'da 1 S. Bourges düzenlemeyle seslendirecek. caz dünyasının taçsız kralı olmuş ve 
Elektronik Müzik Yarışması'nda Op. / 6  bu müzigin en önemli bestecisi 
Bilirnde Her Şey Vardir adlı eseriyle 

David: Konçertino sayılmıştır. Kesin sayısı bilinmeyen 
ödül alan Betin Güneş'in dört ancak altı yüzü aştıgı tahmin edilen 
trombon, dört davulcu ve elektronik Hamburg'da dogan Alman kemancı, besteleri arasında Moon lndigo ( 1 930), 
müzik için Adatontrum gibi elektronik ögretmen ve besteci Ferdinand lt don't mean a thing ( 1 932), 
müzigi içeren besteleri yanında, oda David, Kassel'de Spohr ile keman, M. Sophisticated Lady ( 1 933), Solitude 
müzigi ve senfonik eserleri ve solo Hauptmann ile teori çalıştı. Önce ( 1 934) ve Satin Do// ( 1 958) gibi ünlü 
parçaları da vardır. piyanist olan kız kardeşi ile, sonra da kısa parçalar da yer alır. Caz 
Betin Güneş'in trombonu içeren dost oldugu Mendelssohn ile oda orkestrası için Black, Brown and Beige 
eserleri şöyle sıralanır: Trombon müzigi konserleri verdi ve yaşamının ( 1 933-43) adlı süit ve Har/em Süiti 
Dörtlüsü Op. 9 ( 1 984); dört trombon sonuna kadar Leipzig Gewandhaus ( 1 950) gibi büyük eserleri de 
için Türk Dansı, Op. 4 1  ( 1 984); Orkestrası'nın konsertmaysteri bulunmaktadır. Anatamy of a Murder 
trombon dörtlüsü için Mitobemi, olarak görev yaptı. Kent tiyatro ( 1 959) gibi fi lm müzikleri de yazan 
Op.42 ( 1 984); trombon için Süit, orkestrasını da yöneten besteci, ünlü Ell ington'un Latin cazının ön plana 
Op. / 2  ( 1 985); orkestra ve trombon piyanist lgnaz Moscheles ile geçmesiyle, Porto Riko'lu tromboncu 
için Promenade, Op.24 ( 1 990); alto- Ingi ltere'de başarılı turneler de Juan Tizol ile birlikte 1 936'da yazdıgı 
trombon için /zmir, Op.33 ( 1 993); alto gerçekleştirdi ve kendi keman Caravan (Kervan) adlı parça en çok 
ve tenor trombonlar için Sessizliğin konçertosunu yorumladı. 1 843'de tanınanlar arasındadır. 
Içinden, Op.3 1 ( 1 993); alto trombon açılan Leipzig Konservatuvarı'nın 
ve piyano için Trombonite, Op.40 keman bölümünün başına geçerek 
( 1 993); trombon ve yaylı çalgılar için Joseph Joachim, Wilhelmj, 
Yaz, Op.37 ( 1 994). Wasielewski gibi ögrenciler yetiştirdi. 

1 845'de Mendelssohn'un keman 

Garfunkel: Scarborough Fuarı konçertosunu i lk kez seslendirdi; çok 
önemli keman etüdleri hazırladı ve 

1 94 1  'de New York'ta dogan ve pop Bach'ın solo keman bestelerinin i lk 
müzik dünyasının en önemli pratik edisyonunu yayınladı. Çok 
seslerinden biri olan Art Garfunkel, degerli kemanlara sahip olan David'in 
Paul Simon'la kurdugu efsanevi "Guarneri del Gesu" kemanını uzun 
"Simon and Garfunkel" ikil isinin yıl lar Jasha Heifetz ( 1 90 1 -87) kullandı. 
dagı lmasının ardından kendisini kayıt David, keman konçertoları ve solo 
çalışmalarına verdi. I kinci Dünya keman eserleri yanında trombon ve 
Savaşı sonrasının en önemli pop orkestra için Op.4 Mi bemol Majör 
müzik ikil i lerinden biri olan bu Konçertino'yu 1 837 yılında besteledi. 
toplulugun dagı lmasında, Garfunkel'ın Özell ikle üçüncü bölümü Andante 
oyunculuga yogunlaşmak istemesinin maestoso'nun çok sevildigi dört 
yanı sıra, özel çalışmalarında bölümlü Konçertino'yu lngo Luis özgür 
kaydettigi Bridge Over Trouble Water tarzda dört trombona uygulamıştır. 
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MUSE BEŞLiSi  MUSE BEŞLISI 

THE MUSE QUINTET THE MUSE QUINTET 

SEVIL ULUCAN, keman violin 

ASLI ERDAL, keman violin 

• SEYIL ULUCAN, 1 98 1 'de 
Bulgaristan'da dogdu ve 1 989'da 
Türkiye'ye geldi. Mozarteum Yaz 

------------------------------1 Akademisi Kursu kapsamında Prof. BESTE TIKNAZ, viyola viola 
Schmuel Ashkenazy ile çalıştı. Halen 

GÖZDE TIKNAZ, viyolonsel cello Istanbul Üniversitesi Devlet 

BEGÜM ÇELEBIOGLU, piyano piano Konservatuvarı'nda ( IÜDK) 
ögrenimini sürdüren Ulucan, 

Dimitri Şostakoviç 1 Dmitri Shostakovich ( 1 906-1 975) 
Piyanolu Beşli, Sol Minör Op.57 Piano Quinret in G minor, Op. 57 

• Prelude (Lento) • Fugue (Adagio) • Scherzo (AIIegretto) 
• lntermezzo (Lento-Appaııionato) • Fina/e (AIIegretto) 

çalışmalarına Yenyarnin Varşavski, 
Sergey Kalyanof ve Jul ia Kerimova ile 
devam etmektedir. ASLI ERDAL, 
keman eğitimine 1 985'te girdigi 
IÜDK'da Selahattin Yunkuş ile başladı. 
Giray Rasenfos, Saim Akçıl, Venyamin 
Varşavski, Prof. Dr. Ergican Saydam 
ve Sergey Kalyanof ile çalıştı. Halen 
Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası 
üyesidir. 1 989'da IÜDK'da viyola 
egitimine Ani Inci'yle başlayan BESTE 
TIKNAZ, zaman içerisinde Prof. Dr. 
Ergican Saydam, Vural Dogu, Ruşen 
Güneş, Halit Turgay, Matthias 
Buccholz ve Tatyana Masurenko'yla 
çalıştı. 1 996'da ltalya'da Yuri 
Başmet'in kursuna katıldı. Eylül 
2000'de Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ulusal Viyola Yarışması'nda Ikinci l ik 
Ödülü'nü kazandı. Tıknaz halen 
ENKA Sinfonietta ile Işık Üniversitesi 
Oda Orkestrası'nda (IÜOO) grup 
şefidir ve Akbank Oda Orkestrası 
üyesidir. GÖZDE TIKNAZ, 
viyolonsel egitimine 1 995'te IÜDK'da 
Doç. Sevil Gökdag ile başladı. 1 996'da 
24. Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'nde Dokuz Viyolonsel 
Toplulugu'yla konser verdi. Helmut 
Rochol ve Dennis Parker'ın viyolonsel 
kurslarına katılan Gözde Tıknaz çeşitli 
okul ve derneklerde konserler verdi. 
BEGÜM ÇELEBIOGLU 1 985'te girdiği 
IÜDK'da Prof. Meral Yapalı, Duygu 
Ünal ve Jul ia Kerimova ile eğitim 
gördü. 1 999'da Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali'nde Khalkedon 
Dörtlüsü'yle konser verdi. Hüseyin 
Sermet'in master kurslarına katılan 
Çelebioglu, halen aynı okulda Yüksek 
Lisans öğrenimini sürdürmektedir. 

• Born in Bulgaria in 1 98 1 ,  SEVİL 
ULUCAN came to Turkey in 1 989. 
She scudied with Prof. Schmuel 



1 54 

TÜLAY UYAR, soprano 

Franz Schubert ( 1 797- 1828) 
Der Hirt auf dem Felsen, Op.post. l 29 (D 965) 

(Ugur Deniz, klarnet clarinet) 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 759) 
Jül Sezar Operasından Kleopatra'nın Aryası "Piangero la sorte mia" 

Cleopatra's aria from Giulio Cesare opera 

Selman Ada ( 1 953-) 
Katibirn 

Charles Gounod ( 1 8 1 8- 1893) 
Romeo ve Jülyet Operasından Jülyet'in Aryası ")e veux vivre dans la reve" 

Juliette' s aria from Romeo et Juliette opera 

Sergey Rahmaninofl Sergei Rachmaninov ( 1 873- 1 943) 
Bahar Suları, Op. l 4  No. l l  Spring Waters, Op. l4 No. ı 1 

Antonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904) 
Rusalka Operasından Ay Şarkısı Song to the Moon from Rusalka opera 

Luigi Arditi ( 1 822-1 903) 
Yals Waltz "ll Bacio" 

Ashkenazy at the Mozarteuro Summer 
Academy courses. he is at present a 
student at İstanbul University State 
Conservatoire (İUSC) studying with 
Yenyarnin Varshavsky, Sergei Kalyanov 
and Julia Kerimova. ASLI ERDAL 
started her study of violin at İUSC in 
1 985 with Selahattin Yunkuş. She has 
studied under Giray Rasenfos, Saim 
Akçıl, Yenyarnin Varshavsky, Prof. Dr. 
Ergican Saydam and ergei Kalyanov. 
She is currently a member of the 
Borusan İstanbul Philharmonic 
Orchestra. BESTE TIKNAZ entered 
İUSC in 1 989 where she started to 
study viola with Anı İnci. She has also 
worked with Prof. Dr. Ergican Saydam, 
Vural Doğu, Ruşen Güneş, Halir 
Turgay, Matthias Buccholz and Tarjana 
Masurenko. In 1 996 she artended Yuri 
Bashmet's viola course in Italy. In 
September 2000, she won the Second 
Prize at the National Viola 
Competition of Dokuz Eylül 
University. She is currently a lead 
performer in the ENKA Sinfonietta and 
the Işık University Chamber ürehescra 
(IUCO), as well as being a member of 
the Akbank Chamber Orchestra. 
GÖZDE TIKNAZ started to study 
cello with Ass. Prof. Sevil Gökdağ in 
1 995 at İUSC. She perfomed at the 
24th International İstanbul Music 
Festival with the Nine Cellos Ensemble 
in 1 996 and has appeared in various 
school concerts. She has attended 
courses given by Helmut Rochol and 
Dennis Parker. BEGÜM 
ÇELEBiOGLU entered İUSC in 1 985 ,  
where she studied piano with Prof. 
Meral Yapalı, Duygu Ünal, and Julia 
Kerimova. She performed at the 27th 
International Istanbul Music Festival 
with the Chalcedon Quartet. She has 
attended master dasses of Hüseyin 
Serınet and is currently doing graduare 
studies for her Master' s degree at İUSC. 

TÜLAY UYAR 

• 1 977'de dogan Tülay Uyar müzik 
egitimine piyanoyla başladı. 1 996'da 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi Opera ve Şan 
Bölümü'ne Devlet Sanatçısı Suna 
Korad'ın öğrencisi olarak girdi ve 
200 1 'de birineil ikle mezun oldu. 
1 998'de Istanbul Devlet Senfoni 
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TRIOLOG 
MELIKCAN ZAMAN, keman violin 

ERMAN IMA YHAN, viyolonsel cel lo 

ARZUM SEDA SESIGÜZEL, piyano piano 

İlhan Baran ( 1 934-) 
Piyanolu Üçlü için Dönüşüm ler Transformarions for Piano Trio 

• Fantezi 1 F an tas ia 
• Sekiz Do'niijiim 1 Ei gbt Transfonnations 

Bedrich Smetana ( 1 824- 1 884) 
Üçlü, Sol Minör Op. I S  Trio in G minor, Op. 1 5  

• M oderato assai 
• Aflegro, ma non agitata 

(Aitemativo I: Andante - Alternativo II: Maestoso) 
• Fina le (Pres to) 

Orkestrası Genç Solistler Kuşağı 
konserinde yer aldı; 1 998-99 
sezonunda Çukurova ve Bursa Devlet 
Senfoni orkestraları ile Bilkent 
Senfoni Orkestrası konserlerine solist 
olarak katı ldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 75. yılı etkinl iklerinde 
Kuzey ve Güney Amerika, Uzakdogu 
ve birçok Avrupa ülkesinde konserler 
verdi. Uyar, çalışmalarını halen Suna 
Korad'la sürdürmektedir . 

• Born in 1 977,  TÜLAY UYAR 
began her study of music w ith the 
piano. In 1 996, she enrered the Opera 
and Singing Department of the Music 
and Performing Acts School ar Bi lkent 
University where she studied wirh Srare 
Arrisr Suna Korad and graduared in  
200 1 wirh disrincrion. In 1 998, she 
parricipared in the Istanbul Srare 
Symphony Orchesrra's Young Soloisrs 
Series. She performed as a soloisr wirh 
the Adana and Çukurova Stare 
Symphony Orchesrras and the Bilkent 
Symphony Orchesrra in 1 998-99. In 
the same year, she gave concerrs in 
Norrh and South America, the Far East 
and Europe as part of the Turkish 
Republic's 75rh Year Celebrarions. She 
conrinues her studies wirh Suna Korad. 

N EŞE GRANÇER 

1 7.6.200 1 ,  Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30 • Neşe Grançer 1 978'de 
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Zdravka Hristova ile başladı. 1 989'da 
ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. 
1 992'de Istanbul Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi'ne girdi ve Esna Mutlu 
ile piyano, l lteriş Sun ve Faris Akarsu 
ile solfej çalıştı. Daha sonra Ali 
Darmar ve Prof. Emel Çelebioglu'ndan 
armoni dersleri aldı. 1 996'da 
Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim 
Fakültesi Müzik Bölümü'ne ve 
IÜDK'nın yarı zamanl ı  piyano 
bölümüne kabul edildi. Ekim 200 l 'de 
Kocaeli Üniversitesi'ne ögretim üyesi 
olarak giren Grançer, lisans üstü 
çalışmalarını halen IÜDK'da 
sürdürmektedir. 

• Born in Bulgaria in 1 978, Neşe 
Grançer srarred ro study piano at the 
Shurnen Music School with Zdravka 
Hrisrova. She moved to Turkey in 1 989 



wirh her family. She enrered rhe 
Anarolian Fine Arrs School in 1 992 
where she srudied piano wirh Esna 
Murlu, and solfege wirh İ lreriş Sun and 
Faris Akarsu. She larer srudied 
harmony wirh Ali Darmar and Prof. 
Emel Çelebioğlu. Graduaring wirh rhe 
fırsr prize in 1 996, she enrered rhe 
Music Deparrmenr of rhe Ararurk 
Training Faculty of Marmara 
University and she became a parr rime 
srudenr in rhe piano seetion of İUSC. 
Srill remaining on rhe reaching sraffar 
rhe Kocaeli University, she conrinues 
her masrer's degree srudies ar İUSC. 

TRIOLOG 

• MELIKCAN ZAMAN, sekiz yaşında 
Metin Baruh ile keman çalışmaya 
başladı. 1 990'da IÜDK'na girdi ve 
1 993'de Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı'na (MSÜDK) 
geçti. 2000'de Çorum'da düzenlenen 
Oda Müziği Yarışması'nda Triolog 
Topluluğu'yla Ikincilik Ödülü'nü aldı. 
Temmuz 2000'de Akdeniz Gençl ik 
Orkestrası'yla Fransa, Türkiye ve 
Fas'ta konserler verdi. ERMAN 
IMA YHAN, 1 993'te MSÜDK'na girdi 
ve Prof. Reşit Erzin ile çalıştı. 1 996'da 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
Filarmoni Konserleri çerçevesinde 
verdiği konserin yanı sıra, birçok oda 
müziği ve orkestra konserinde yer 
aldı. Triolog Topluluğu'yla birlikte 
1 999'da ANAÇEV'in düzenlediği Genç 
Yerumcular yarışmasında Üçüncülük 
ve 2000'de Çorum'da düzenlenen 
Oda Müziği Yarışması'nda Ikincilik 
Ödülü'nü aldı. ARZUM SEDA 
SESIGÜZEL 1 990'da MSÜDK'na girdi 
ve Tülin Babaç ile piyano eğitimine 
başladı. Verdiği pek çok oda müziği ve 
solo konserlerin yanı sıra, 1 993'te 
Çukurova Filarmoni Derneği'nin 
yarışmasında başarılı olarak şef Emin 
Güven Yaşlıçam yönetiminde 
Mozart'ın Piyano Konçertosu KV 488'i 
seslendirdi. Çalışmalarını halen 
MSÜDK'nda Doç. Nurferi Onur ve 
Doç. Seher Tanrıyar ile 
sürdürmektedir. 

• MELİKCAN ZAMAN began his 
srudy of rhe violin wirh Merin Baruh 
when he was eighr. He enrered İUSC in 
1 990 and transferred ro Mimar Sinan 
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University Srare Conservaroire 
(MSUSC) in 1 993.  He won rhe Second 
Prize wirh rhe Triolog Ensemble ar rhe 
Chamber Music Comperirion in Çorum 
in 2000. He has performed wirh rhe 
Medirerranean Yourh Orchesrra in 
France, Turkey, and Morocco. ERMAN 
İMAYHAN enrered MSUSC in 1 993,  
and srudied wirh Reşir Erzin. He 
performed in rhe Philharrnonic 
Concerrs of ls ranbul Srare Symphony 
Orchesrra in 1 996 as well as in various 
orchesrral and chamber music concerrs. 
In 1 999, he won rhe Third Prize ar rhe 
Young Talenrs Cornperirion organized 
by ANAÇEV and rhe Second Prize ar 
rhe Chamber Music Cornperirion in 
Çorum, borh wirh his ensemble 
Triolog. ARZUM SEDA SESiGÜZEL 
enrered MSUSC in 1 990 where she 
srarred ro srudy piano wirh Tülin 
Babaç. She has appeared in many 
chamber music concerrs and recirals. 
Afrer success ar rhe Çukurova 
Philharrnonic Orchesrra Cornperirion, 
she played Mozarr's Piano Concerto KV 

488 und er rhe direcrion of Emin Güven 
Yaşlıçam. She conrinues her studies 
wirh Ass. Prof. Nurferi Onur and Doç. 
Seher Tanrıyar ar MSUSC. 

Şostakoviç: Beşli 

Şostakoviç bu beşlisini, Sovyet 
yöneticilerinin nezdinde ona yeniden 
saygınl ık kazandıran 5. Senfontsinden 
üç yıl sonra, 1 940'ta yazdı. Eserin 
beğenilmesine büyük ölçüde esin 
tazeliği i le neo-romantik ve çağdaş 
elemanların uyumlu bir dengede 
kullanılması neden olmuştur. Beşli, üç 
büyük "blok"a bölünebilir: Ara 
verilmeden çalınan Prelüd ve Füg, 
Scherzo, lntermezzo ve onu hemen 
izleyen Final. 
Piyano ile 4/4'1ük ölçüde, Sol minör 
tonda, ağır ve geniş (Lento) tempoda 
başlayan 1 .  Bölüm Prelüd, kurallara 
kesin olarak uyan güçlü ve buruk 
anlatımla sürer. Sonra 3/8'1ik ölçüde, 
sanki çağdaş bir sunuşla Bach ve 
Haendel'in büyük eserleri anımsatı lır. 
Daha sonra 4/4'1ük ölçüde geniş 
yapılı, soylu ve lirik bir Füg'e dönüşen 
2. Bölüm, ciddi ve duygusaldır. Bu 
duygusall ıkta uzun ve özlem dolu Rus 
halk şarkılarının duruluğu ve 
melankolisi de hissedilir. 

Canlı (AIIegretto) tempoda, Sol 
minör tonda ve 3/4'1ük ölçüdeki 3. 
Bölüm ise ritmi k gücü, tınısal 
zenginliği ve sanki içine sığmayan bir 
mizaçla bambaşka bir atmosfer 
yaratan Scherzo'dur. Kesin akorlarla 
çalan yaylı çalgılarla, tizlerde dolaşan 
piyanonun kontrastı da ilgi çeker. 
Iyimser havadaki bu bölüm kaynağını 
büyük ölçüde Rus folklorundan alır. 
4/4' 1ük ölçüde, ağır ve duygulu 
lntermezzo, insanı dinlendiren 
güzell ikte ve lirik yapıdadır. Bu 
duygusal yoğunluk ani bir atakla 
(attaca), neşelke (AIIegretto) 
tempodaki Final'e bağlanır. Neşeli 
karakterde, Rus sirk gösterilerinde 
palyaçoların girişini haber veren 
geleneksel nakarattan (ritornel) 
esinlenen 4/4'1ük ölçüdeki bir marş 
motifı, canlı ve alımlı bir temayla önce 
karşıtlık oluştursa da sonra birbirini 
tamamlar. Coda ise Schubert'i 
anımsatan çekicilikte ve aydınlıktadır. 

Schıtbert: Der Hirt auf dem Felsen 

Schubert'in son liedlerinden biri olan 
Der Hirt auf dem FeJsen' i  (Kaya 
Üstündeki Çoban) 1 828 Ekim'inde 
Berlinli usta soprano Anna Mi lder
Hauptmann için, gençliğinde 
Napolyon'a karşı savaşan ve aşık 
olduğu kızın rahibeliği seçmesinden 
sonra genç yaşta ölen Wilhelm 
Mü ller'in ( 1 794- 1 827) Der Berghirt 
(Dağ Çobanı) ve Liebesgedanken (Aşk 
Düşünceleri) adlı şiirlerinden alınan 
dizeler üzerine, ama 1 27. ve 2 1 8. 
mezürler arasında Helmina von 
Chezy'nin de bir şiirini ekleyerek 
bestelediği belirtilir. Si bemol majör 



tonda, 3/4'1ük ölçüde, ağırca 
(Andantino) tempoda bir opera aryası 
stil inde başlayan lied, piyanodan 
başka, pastoral bir hava oluşturmak 
için klarnet partisini de içerir. Ancak 
1 830'da ilk kez Tobias Haslinger 
tarafından Op.posthum 1 29 
numarasıyla ve klarnet yerine 
viyolonsel partisiyle yayınlanan 
lieddeki bu değişiklik Schubert'e ait 
değildir. 
"Wenn auf dem höchsten Fels ich 
steh', ins tiefe Tal herniedersah" (En 
yüksek kayanın üzerinde durup, derin 
vadiye baktığım zaman) sözleriyle 
başlayan liedde, şarkı söyleyince 
yankısını duyan çobanın, sevgil isinin 
çok uzaklarda yaşadığını anımsayınca 
neşesi kaybolur; yola çıkmak için 
baharı bekler . . .  Sesi ne kadar 
uzaklara ulaşırsa, derinlerden o kadar 
aydınl ık yankılanmaktadır . . .  Lied 
sonda parlak şekilde hızlanarak 
(AIIegretto), belki de biraz Rossini'yi 
anımsatarak sona erer. 
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-ancak kendisini başka b i r  adla 
tanıtan- bu güzel kadınla konuşur. 
Pompeus'u öldürttüğü için Sezar'ın 
kendisine öfkelendiğini bilen 
T olomeo, onu Kleopatra'nın 
cilveleriyle kandırarak öldürmeyi, eski 
kralın dul eşi Cornelia ile oğlu 
Sesto'yu (Sextus) zindana atmayı 
planlamaktadır. Ancak Kleoparta 
Sezar'a aşık olunca T olomeo, bir katil 
aracıl ığıyla Sezar'ı öldürtmeye çalışır; 
Sezar suya atlar. 3. Perde, 
lskenderiye'de geçer. Mısırlılar i le 
Romalılar savaşmaktadır. Sezar'ı n  
öldüğünü sanan Kleopatra büyük acı 
içinde resitatife başlar: "E pur cosi in 
un giorno . . .  " sonra da aryayı söyler: 
"Piangero la sorte mia . . .  0/e böyle 
bir günde . . .  Kaderim için 
ağiayacağı m . . .  ) 

Ada: Katibirn 

Ceyhan'da doğan Selman Ada, 
1 963'de Ankara Devlet 
Konservatuvarı'na girdi ve 1 965'ten 
sonra da öğrenimini Paris'te 

Haendel: Kleopatra'nın Aryası 
ı----------------i sürdürdü. 1 97 1  'de mezun olduktan 

Biri "iki defa" yazı lmış olan kırk altı sonra, önce Ankara Devlet 
opera besteleyen Haendel'in onaltıncı Konservatuvarı'nda, 1 972'de de 
operası Giu/io Cesare'dir ljül Sezar). Istanbul Devlet Konservatuvarı'nda 
Tam adı Giu/io Cesare in Egitto olan piyano öğretmenliği yaptı. 1 978'de 
esere Haendel 1 723 yazında başladı Paris'te Ecole Normale de Musique'te 
ve Londra'da King's Theatre'da 20 ders veren, 1 979'da Ankara Devlet 
Şubat 1 724'te ilk sahnelenişinden Opera ve Balesi'nde şef ve genel 
önce, birkaç kez yeniden yazdı. Ünlü müzik direktörü olan Ada, 1 987'den 
!talyan kastrat alto Senesi no beri Istanbul Devlet Opera ve 
Francesco Bernardi'nin ( 1 680- 1 750) Balesi'nde orkestra şefliği görevini 
Sezar rolünde ve ünlü !talyan soprano yürütmektedir. 
-Haendel'in 1 723'teki Ottone Ali Baba ve Kırk Harami/er ( 1 990) ile 
operasında "Fal sa imagine" aryasını Mavi Nokta ( 1 995) adlı iki opera, Köye 
söylemediği için pencereden atmaya Doğru ( 1 968) adlı bir bale ve Avrasya 
kalktığı- Francesca Cuzzoni'nin Süiti ( 1 995) gibi eserlerin yanında 
( 1 698- 1 770) ise Kleopatra rolünde piyano için Nişabur ( 1 973), Sonat 
olağanüstü başarı kazandığı opera, ( 1 974), On Iki Amadal Prelüd ( 1 993), 
Giacomo Francesco Bussani'den Şarkm Sihiri adlı on sekiz parça yazan 
Nicolo Haym'ın Ingilizeeye çevirdiği Ada'nın Katibirn adlı türküsü, 1 973'te 
l ibretto üzerine hazırlandı. Konusu Suna Korad'a adanan Piyano ve 
MÖ 48'de Mısır'da Nil ırmağı Kolaratur Soprano için Üç Türkü 
kıyılarında geçen operada, Mısır'a arasında yer alır. Türkülerin orkestra 
muzaffer olarak giren ve kendisine düzenlemesi ise Fahrettin Kerimofa 
lmparator Pompeus'un kesik başı aittir. 
sunulan Romalı General Jül Sezar' ın 
önünde herkes eğilmekte, merhamet 
dilemektedir. 2. Perde'de Pompeus'u 
öldürten T olomeo'nun (Ptolemus) kız 
kardeşi Kleopatra'nın Nil kıyısındaki 
sarayında Sezar, kraliçe olmak isteyen 

Gounod: Jülyet' in  Aryası 

Shakespeare'n in  ünlü trajedisi, 
dünyanın en ünlü aşk öyküsü Romeo 
ve Jülyet birçok besteciye i lham 

kaynağı olmuş, konu üzerine -i lki G. 
Benda'n ın 1 776'da sahnelenen eseri 
olmak üzere- birçok opera 
yazı lmıştır. Bunların en tanınanı 
Fransız besteci Charles 
Gounod'nun, Barbier ve Carre'nin 
hazırladığı metin üzerine bestelediği 
beş perdel ik  Rom eo et juliette 
Operası'dır. l i k  kez Paris'te Theatre 
Lyrique'de 27 Nisan 1 867'de 
sahnelenen operanın konusunu 
bi lmeyen yok gibidir; Montague 
ailesinden Romeo ile Capulet 
ailesinden Jul iette' in ölümle 
sonuçlanan traj ik  aşkların ın 
caniandınid ığı opera, asl ında hiç de 
hüzünlü başlamaz. Çünkü 
Capulet'lerde Ju l iette onuruna bir 
balo düzenlenmiştir ve genç kız 
mutludur; bunu vals temposundaki 
arietta'sı ile yansıtır: "Je veux vivre 
dans la reve" (Rüyada yaşamak 
istiyorum). 

Rahmaninof Bahar Suları 

Pekçok orkestra ve piyano eseri 
yanında, bazıları piyano partisi olarak 
kalmış altı opera ve koral eserler 
yazan Rahmaninof doksana yakın şarkı 
da besteledi. Bunlar arasında diziler 
de yer al ır: Op.4 Altı Şarkı ( 1 890-93), 
Op.B Altı Şarkı ( 1 893), Op. / 4  On iki 
Şarkı ( 1 896 ) , Op.l l On iki Şarkı 
( 1 902), Op.26 On beş Şarkı ( 1 906), 
Op.34 On dört Şarkı ( 1 9 1 2) ve Op.38 
Altı Şarkı ( 1 9 1 6). Bu dizilerde -çağdaş 
şairlerin sözleri üzerine yazılan Op.38 
dışında- Rus romantik şairlerini 
değerlendiren Rahmaninof, bazı 
şarkı larını da Şalyapin ya da 
Nezdanova gibi ünlü Rus ses 



sanatçılarına ithaf etmiştir. Onun, 
Rusça adıyla Vesenniya Vadi (Bahar 
Sular�) adlı şarkısı da -ilki dışında
hepsi de 1 896' da bestelen Op. l 4  
dizisinin o n  birinci parçasıdır ve 
Tyuçefin sözleri üzerine 
bestelenmiştir. 

Dvorak: Ay Şarkısı 

Ay Şarkısı, Dvorak'ın yazdığı on 
operadan biri ve aynı zamanda 
günümüzde tek tanınanı olan 
Ruso/ka'dan bir aryadır. Op. l 1 4  
numarasını taşıyan ve 1 900'de 
bestelenen Ruso/ka i lk  kez Prag'da 3 1  
Mart 1 90 1  'de sahnelendi. Bu üç 
perdelik operanın konusu bir masal 
dünyasında geçer. Beyaz geyik 
Rusalka, ufak göle yıkanmaya gelen 
bir prense aşık olunca insan şekline 
girip ona sevgisini sunmak ister. Sonu 
dramatik biten operanın en ünlü 
aryası 1 .  Perde'de yer alan 
Rusalka'nın ay ışığında yalvaran 
romansıdır: "Ey gümüş ışıklı ay! . . .  " 

Arditi: Vals 

ltalyan şef, kemancı ve besteci Luigi 
Arditi Milano Konservatuvarı'ndaki 
keman öğreniminin yanında Ferrara, 
Rolla ve Vaccai i le kompozisyon 
çalıştı ve 1 84 1 'de i lk  operasını 
besteledi. 1 846'dan sonra hayat boyu 
arkadaşı olan Bottesini i le Küba'ya 
giderek uzun yıllar Havana'da yaşayan 
Arditi, New York'ta temsiller yönetti; 
turneleri kapsamında Rusya ve 
Istanbul'da konserler verdi; ve 
1 858'de Londra'da Kral l ık 
Orkestrası'nın şefi oldu. On bir yı l  
kaldığı Ingiltere'deki konserleri ve 
turnelerinin yanı sıra, ısmarlama 
orkestra eserleri yazdı, popüler şarkı 
ve baladlar besteledi. Ünlü soprano 
Melba'nın 1 9 1  O' da kaydettiği 
P. Mazzoni'nin sözleri üzerine Sa 
saran rose, 1 903'de ltalyan canzonetta 
stilinde yazı lan Par/o Va/si, Leggere 
lnvisibile adlı Bolero ve Aldighieri'nin 
sözleri üzerine bestelenen ll Bacio 
(Öpücük) adlı şarkı en ünlüleridir. 

Baran: Dönüşümler 

1 960'da bitirdiği Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda kompozisyon 
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dersi veren llhan Baran, keman, 
viyolonsel ve piyano için Dönüşümler 
adl ı  eserini 1 975'de besteledi. 
Konservatuvardaki öğrenimi sırasında 
ayrıca Muzaffer Sarısözen'den Türk 
halk müziği ve Kemal Ilerici'den Türk 
müziği armonisi dersleri alan, 
Avrupa'da Maurice Ohana ve Henri 
Dutilleux ile kompozisyon çalışan 
l lhan Baran, eserlerinde tüm bu 
unsurları, -Anadolu'nun geleneksel ve 
Osmanlı 'nın klasik müziğini- batın ın 
çoksesli tarzında ustaca 
değerlendirmiş; kendi deyimiyle, 
miras kalan Anadolu kültürünü çağdaş 
ve uluslararası stilde yaşatmaya 
çalışmıştır. 
lik kez 1 985'te yorumlanan 
Dönüşümler'de de Anadolu'nun asıl 
ritmik kaynağı, Kemal I lerici'nin 
dörtlü interval lere dayalı sistemi ve 
halk müziğinin pentatonik cümleleri 
izlenir. Dönüşümler iki dakika kadar , 
süren bir Fantezi (Fantasia) i le girer. 
Piyanonun ağır girişiyle başlayan bu 
fantezi eserin bir ön özeti olarak 
pentatonik gamları ve değişik modal 
renkleri içerir. Önce viyolonselin 
baslarda desteğini keman l irik ama 
hüzünlü geliştirir. 1 .  Dönüşüm, canlı 
bir Karadeniz aksak ritmiyle başlar; 
burada doğal olarak keman 
egemendir. 2. Dönüşüm, ağır ve 
l iriktir. Kemanın bu şarkısı belki de 
hüzünlü bir aşk ezgisidir. 3. Dönüşüm, 
Ege bölgesinden ağır bir Zeybek'tir; 
pizzicato viyolonsel ve piyano önce 
ritmi belirler. Sonra piyanonun 
eşliğinde zeybek, pizzicato tarzda 
kemanla çok ritmik işlenir. Sonda da 
tüm sonoriteyle zeybek güçlü tarzda 
duyurulurken kemanın dolgun 
akorları ezgiyi belirler. Ara 
verilmeden geçilen ve yine aynı 
tonalitede süren 4. Dönüşüm, daha 
da tutkulu ve ateşl i başlar. Kemanın 
canlı kadansları bu bölümü birden 
kesintiye götürür. 5. Dönüşüm, soru 
sorareasma başlar. Bu soruyu tüm 
çalgılar tekrarlar ve geliştirir, ama 
cevaplamaz. 6. Dönüşüm, 
Karadeniz'den bir Horon'dur: Canlı 
ve ritmik piyano girişi kemana bu hızlı 
dansı sunma olanağını verir. Aynı 
ritmi piyano da tekrarlayarak geri l imi 
arttırır ve yeni gelişimiere yol açar. 
Araları dolgun viyolonsel tınısı 
güzelleştirir. 7. Dönüşüm, ağır ve l irik 

bir uzun havaya benzer; finaiden önce 
yorumculara dinlenme olanağı sağlar. 
Sonda keman pizzicato damlaları 
viyolonselin uzun legatosu üzerine 
gerçekleşerek tizlerde kaybolur. Ara 
verilmeden 8. Dönüşüme geçilir. 
Piyanonun bu canlı geçişinden sonra, 
sanki beşinci dönüşüme cevap verilir: 
Kemanın cevabı piyanonun sert 
akorları eşliğinde gerçekleşir. Ama bu 
cevabı yeterli bulmayan piyanonun 
görkemli akorları son sözü 
söyleyecek gibidir. Çok kısa bir 
sessizl ikten sonra piyanonun bu kez 
çok yumuşak ve giderek sönen 
akorları, Baran'ın "uçucu bir düşünce 
tarzı" olarak tanımladığı eseri sona 
erdirir. (Süre 2 1  ') 

Smetana: Üçlü 

Ulusal Çek müziğinin kurucusu 
sayılan Smetana, ülkesinin folklorunu 
tam tamına alıp kul lanmadan, Çek 
halk müziğinin karakteristik ögelerini 
eserlerinde başarıyla yansıtabi lmiştir. 
Diğer beste türlerine oranla pek az 
oda müziği (Op. / 5  Piyanolu Üçlü; Mi 
Minör Dörtlü "Yaşamımdan", 1 876; Re 
Minör Dörtlü, 1 883; Iki Keman Parçası 
"Vatandan", 1 878-80) yazabilen 
Smetana'nın bu alandaki i lk eseri 1 855 
yıl ının Eylül-Kasım ayları arasında 
bestelediği Piyanolu Üçlü oldu. Ancak 
bu eserin de acı bir nedeni vardır: 
Smetana'nın olağanüstü bir müzik 
yeteneği gösteren dört buçuk 
yaşındaki kızı Bedrişka'ın kızıl hastalığı 
sonucu büyük keder yaratan ölümü 
üzerine bestelenmiştir. 
Kasım ayında tamamlanan Üçlü'nün 
Prag'da 3 Aral ık 1 855 günündeki 
yorumuna Smetana da piyanoda 
katıldı ve kemancı Königslöv ile Prag 
konservatuvarı ögretmenlerinden 
viyolonselci Jul ius Goltermann ( 1 825-
76) i le birlikte eseri i lk kez 
seslendirdi. Smetana eserin 
leitmotifi 'nin de bu acı ölümden 
kaynaklandığını belirtir. Bestecinin bu 
kişisel ızdırabını hüzünlü-tutkulu bir 
ağıt şeklinde dile getiren ve 
Smetana'nın o zamana kadar 
bestelediklerini olgunluk ve kişisellik 
yönlerinden aşan bu üçlü, Praglı 
ı;leştirmenlerce, modern görüşlerin 
kaba bir tezahürü olarak tanımlandı. 
Ama bu arada tek istisna Liszt oluyor, 



ünlü besteci 1 857 Mayıs'ında üçlünün 
kapsamlı bir analizini yaparak, eserin 
özellikle ilk ve son bölümlerinin usta 
işlenişini övüyordu.  
1 .  Bölüm Sol minor tonda, 3/4'1ük 
ölçüde, yeterince orta hızdaki 
(Moderato assai) tempoda kemanın 
en pes tel inde güçlü (forte) ve içten 
(espressivo) bir şekilde yalnız başına 
duyurduğu sekiz mezürlük sert, acı ve 
soylu tema ile girer. Bu tutkulu girişe 
diğer çalgılar da katılır. Piyanonun 
oktavlı geçişlerle bu gizli kromatizmi 
arttırmasından önce, viyolonselin 
duyurduğu ikinci temanın melankolisi, 
kemanın bunu yinelerken tizlerde 
yükselen acısı izlenir. Eserin bu en 
uzun bölümünde Smetana'nın saygı 
duyduğu Orta Avrupa romantizmi, 
Schumann ve Liszt'i anımsatır gibi 
acıyla yükselen tutku ile, zarif, sesini 
yükseltmeyen matem havasının 
kontrastı, denge gözetilerek 
sergilen ir. Bir resitatif tarzında 
gerçekleşen piyano kadansı ile, nefes 
kesici şekilde aceleyle hızlanarak çıkışı 
olmayan bir fınal şeklinde Sol 
minörde sona ulaşılır. 
2. Bölüm çabuk, ama heyecanlı 
olmayan (AI Iegro, ma non agitato) 
tempoda, 2/4'1ük ölçüde, Sol minör 
tonda önce piyanonun yuvarlanan 
girişiyle duyurduğu birinci temaya 
hemen diğerlerinin canlı katı l ımıyla bir 
Bohemya halk dansı tarzında başlar. 
Scherzo havasındaki bölümde kısa bir 
aradan sonra da, 1 .  Alternatifin  
(Aiternativo) ağırca (Andante) 
tempoda lirik ve l l .  Alternatifin 
törensel (Maestoso) tempodaki ciddi 
havasıyla, adeta aydınl ık ve gölge 
kontrastı vurgulanırken, birinci 
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bölümün ana temasının i lk mezürleri 
duyurulur. Beş bölmeli bu scherzo'da 
2/4' 1ük canlı giriş, kısaltılarak ve 
değiştirilerek iki kez daha belirir; 
aralarda da bir trio biçimindeki 
alternativo'lar, majör tonlarda ana 
tempoyu, eserin bir ağıt olduğunu 
anımsatırcasına önce ağırlaştırarak, 
sonra da kaderci bir marşa 
dönüştürerek yer alır. 
3. Bölüm 6/S'I ik ölçüde, yine ana 
tonalitede, çok hızlı (Presto) 
tempoda fırtına gibi tekrarlanan canlı 
sekizl ik notalarla önce yaylılarla girer; 
piyanonun monoton ama çok hızlı 
ritmi ikil i ve üçlü notalann 
bileşiminden oluşan temayı destekler. 
Sonra 2/4' 1ük ölçüdeki, ağır ve tutkulu 
melodiyi viyolonsel sunar. Final 
acılara bir çare bulmak ister gibi yine 
hızlanır, canlanır; virtüoz yorumla 
sona ulaşmaya çalışır. Ama sonda ağır 
ve olgun, marş benzeri (Grave, quasi 
marcia) bölmede, yitirilen çocuğa son 
veda gerçekleşir: Acıya katlanı lacaktır. 
Re majör tonda aydınl ık bir ış ık 
belirir. Eski canlı ritmin tekran bu kez 
daha sevimlidir. Baştaki girişin hafif 
tekran güçlü akorlarla sonuçlanarak 
eseri sona erdirir. 1 849'da evlenen 
Smetana'nın o yıl larda doğan dört 
kızından üçü ölmüştü . . .  (Süre 30') 
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G E L E N E K S E L  M Ü Z i K  TR A D I T I O l\: A L  l\ll S I C  

KÜL TÜR BAKAN LIGI 
iSTANBUL TARi Hi  TÜRK MÜZiGi  TOPLULUGU 

MINISTRY OF CULTURE 
TURKISH HISTORICAL MUSIC ENSEMBLE OF ISTANBUL 

Genel yönetmen ve solist: AHMET ÖZHAN, general director and soloist 

IHSAN ÖZER, şef conduccor 

KÜRŞAT TUNCAY, mehterbaşı leader of Janissary band 

İhsan Özer 
Gel 

(Mesnevi'nin i lk on sekiz beyiti üzerine "Ayin'e Saygı" 
"Respect for the Ceremony", an adapeation of the fırst eighteen verses of Mevlana's Mesnevi) 

Sözler Lyrics by: Mevlana Celalettin-i Rumi 
Tasavvuf Müziginden Seçme Eserler Selecrions from Sufı music 

Ara I nrermission 

Abdülkadir Meragi 
Rast Karçe "im;eb ki ruha; çerağ-ı bezm-i men b11d" 

Anonim Anonymous 

Kırım Şarkısı "Ant et kemen milletimin yaraJtnı sarmaga" 

Sabir Karger 
Anayurt Şarkısı "Özbek, Türkmen, Uyg11r, Kazak, Azer bir boyd11r" 

Sultan IV. Murad 
Beyati Yürük Semai (solo) "GeiJe nesim-i s11bh ile müjde ;ah-ı behardan" 

Nişabur Türkü "Genç Osman" 

Buhurizade Mustafa ltri Efendi 
Segah Yürü k Semai (Sol o) "Tfiti-i mucize-guyem ne dmm laf değil" 

Rıfat Bey 
Rast Şarkı "Karlı dağı apım geldim" 

Ahmet Hatipoğlu 
Nikriz Ilahi (Solo) "Hak bir gô'nül verdi bana" 

Muallim İsmail Hakkı Bey 
Mahur Mehter Marşı "Gafil ne bilir ne;ve-i piir-;evk-i vegayı" 

AHMET ÖZHAN 

• Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki 
Cemiyeti ve Istanbul Belediye 
Konservatuvarı'nda Emin Ongan'la 
çalıştı. Çeşitli sahne ve plak çalışmaları 
yapmasının ardından, 1 98 1  'de Istanbul 
Radyosu'na girdi ve 1 99 1  'de kurulan 
Kültür Bakanlıgı Istanbul Tarihi Türk 
Müzi�i Toplulu�u'na genel yönetmen 
olarak atandı. 1 988'de Devlet Sanatçısı 
olan Özhan, Hacı Arif Bey, Aliş ve Ha(lz 
YusufEfendi isimli müzikal-belgesel 
filmlerde rol aldı. Singapur'da yapılan 
Uluslararası Asya Müzik Festivali'nde 
Türkiye'yi temsil etti. Klasik ve 
tasavvuf müzi�i alanında en iyi solistler 
arasında yer alan Ahmet Özhan, 
1 980'den bu yana katıldı�ı Konya 
Mevlana Anma Törenleri, 1 984'ten 
beri yer aldıgı Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali kapsamında verdigi 
konserler; Gü/deste isimli klasik, 
tasavvuf ve popüler müzik 
konserlerinin yanı sıra, To ky o' dan San 
Francisco'ya kadar verdigi konserlerle 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

• Ahmet Özhan srudied at the 
Üskiidar Music Association and ar che 
Istanbul Municipaliry Conservaroire 
with Emin Ongan. While stili a 
srudenr he gave concerrs and made 
several recordings. He began ro work 
with İstanbul Radio in 1 98 1  and he 
was nam ed general direcror of che 
Turkish H istarical Music Ensemble, 
when it was formed in 1 99 1 .  He was 
honored by the tide "State Arrisr" in 
1 988. He performed che ritle roles in 
Hacı A rif Bey, Alij and Hafiz Y11s11j 

Efendi, three television series realised 
by Turkish Radio and Television. He 
represenred Turkey at che Asian 
Counrries Singing Conrest in 
Singapore. Considered one of che best 
soloists in the field of classical and 
mysrical music, Ahmer Özhan has 
conrinued his activities wirh the Konya 
Mevlana commemorarion ceremonies 
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Münir Nurettin Selçuk 
M ah ur Şarkı (Solo) "Ne doğan güne hükmüm geçer" 

Sadettin Kaynak 
Mahur Şarkı "Ben güzele güzel deıneın güzel benim olmayınca" 

Prof Dr. Selahattin İçli 
Nikriz Şarkı (solo) "Bir destan dola;ır Bolu Dağı'nın" 

1 0.6.200 1 ,  Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30 
Atarürk Culcural Cencce, Concerc Hall, 7 .30 pm 

since 1 980, concerrs in  rhe 
International İstanbul Music Festival 
since 1 984, and mysrical and popular 
music concerrs, called Güldeste, as well 
as with concerts abroad in locales 
ranging from San Francisco ro Tokyo. 

IHSAN ÖZER 

• lhsan Özer, 1 978'de girdigi ITÜ 
Türk Müzigi Devlet 
Konservatuvarı'nda Ruhi Ayangil, 
Demirhan Altug, Yalçın Tura, TüiGn 
Korman ve Haydar Sanal i le çalıştı ve 
1 982'de mezun oldu. ITÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü'nde 1 988'de yüksek 
lisans, 1 995'te de Sanatta Yeterl i l ik 
egitimini tamamladı. Çeşitli sürelerde 
TRT Istanbul Radyosu, Istanbul Devlet 
Konservatuvarı Türk Müzigi lcra 
Heyeti ve Kültür Bakanlıgı Istanbul 
Türk Müziği Topluluğu'nda çalıştı. 
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
Öğrenci Orkestrası'nı çalıştırdı. Solo, 
koro ve orkestra için yazdığı çeşitli 
eserleri Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali i le Yapı Kredi Festivali'nde 
Ayangil Türk Müziği Orkestra ve 
Korosu tarafından yorumlandı. Dünya 
Tiyatrolar Günü nedeniyle Istanbul 
Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 
200 1 Ham/et isimli gösterinin müzik 
direktörlüğünü yaptı. Halen Kültür 
Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu'nda Genel Sanat Yönetmen 
Yardımcısı ve ITÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. 

• İhsan Özer srudied with Ruhi 
Ayangil, Demirhan Alruğ, Yalçın Tura, 
Tülıln Korman and Haydar Sanal at 
İstanbul Technical University (İTU) 
Turkish Music Srate Conservaroire 
from 1978 ro 1 982.  He received his 



masrer's degree in 1 988 and his 
Sufficiency in  Art degree in  1 995,  borh 
from İTU Social Sciences Institute. He 
has worked at TRT İstanbul Radio and 
the Minisrry of Culrure Turkish Music 
Srare Ensemble of İstanbul and trained 
İstanbul Srare Conservatoire Turkish 
Music Ensemble. He has given many 
concerrs and his various compositions 
for soloist, chorus and orchestra have 
been performed by the Ayangil Turkish 
Music ürehescra and Chorus in the 
International İstanbul Music Festival as 
well as the Yapı Kredi Festival. He was 
the Musical Director of the 2001 

Ham/et, a play realised by İstanbul 
Municipaliry Thearres on the occasion 
of World Thearre Day. He is currently 
the assistant Arrisric Director of the 
Minisrry of Culrure Turkish Historical 
Music Ensemble of İstanbul and reaches 
ar İTU Turkish Music Srare 
Conservaroire. 

KB ISTANBUL TARIHI  
TÜRK M ÜZIGI TOPLULUGU 

MC TURKISH H ISTORICAL 
MU SIC ENSEMBLE OF ISTANBUL 

• Kültür Bakanlığı Istanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu, unutulmaya 
yüz tutan Türk Tasavvuf Müziği ve 
Mehter Müziği'ni kendine özgü üslup 
ve icra özel l ikleriyle ortaya koymak, 
tanıtmak, kaynak inceleme ve 
araştırmaları yaparak arşivlerin tozlu 
raflarından günlük sanat etkinl iklerine 
aktarmak amacıyla, Kültür Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
tarafından 1 99 1  'de kuruldu. Daha 
önceleri de bu amaca yönelik 
çalışmaları bulunan Ahmet Özhan'ın 
genel yönetmeni olduğu topluluk, 
çalışmalarını daha önce de birlikte 
sürdüren sanatçı lardan oluşmaktadır. 
Bu ortak çalışmalar, 1 980'den beri 
katı ldıkları Konya Mevlana Anma 
Törenleri, 1 984'ten beri Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali'nde verdikleri 
klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle 
kendini göstermektedir. Bu çalışmalar 
1 99 1  'den bu yana topluluk çatısı 
altında sürmektedir. 

• The Ministry of Culture Turkish 
Historical Music Ensemble was 
founded in 1991  by the Ministry of 
Culrure General Directorare of Fine 
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Arrs wirh the aim of presenting 
Turkish mysrical and Janissary music 
bor h of which w ere i n danger of be ing 
forgorren in accordance wirh rheir 
original sryles and modes of execurion. 
Ir went on to encourage the study and 
research of this music, rhus rescuing ir 
from dusry archives. As a resulr, this 
music came to be more incorporared in  
daily activities and berrer understood 
by a wider audience. Ahmer Özhan was 
appoinred Director of this ensemble of 
like-minded musicians. Even before rhe 
formari on of the group, members had 
been performing togerher since 1 980 at 
the annual Mevlana commemorarions 
ceremony in Konya and since 1 984 at 
classical and mysrical music concerrs 
within the framework of the 
International Istanbul Music Festival. 

Özer: Gel 

T.C. Kültür Bakanlığı Istanbul Tarihi 
Türk Müziği Toplu luğu konserinin i lk 
bölümünde, Mevlana'nın 
Hesnevi'sinin i lk onsekiz beyti 
üzerine yeni bir formda yazı lmış olan 
Gel adlı eser ile seçme örnekler 
sunacak. Fas'tan Çin'e; Sibirya'dan 
H indistan'a kadar geniş bir 
coğrafyada yirmi beş asırd ır 
yaşamakta olan Türk Müziği'nin özel 
uzmanlık isteyen dalları olan 
Tasavvuf ve Mehter müziğini en 
yüksek seviyede icra eden bir 
kuruluş olarak tanınan toplu luk, 
ikinci bölümde ise değişik dallarda 
sınıflandırı larak izah edilmek 
istenmesine rağmen, Türk Müziği'nin 
bu kolları arasında kesin s ın ırlar 
olmadığını, Türk müziğinin bir bütün 
olduğunu gözler önüne sermeyi 
amaçlıyor. Mehter, Tasavvuf ve Türk 

Klasik müziklerin in bir arada 
sergilendiği bu bölümde ayrı gibi 
gözüken dallar, bir bütünlük 
içersinde sunulacak. 

Hesnevi'den 

Duy, �ikayet etmede her an bu ney 
Anlatır hep ayrılıklardan bu ney. 

Der ki feryadım kamı�lıktan gelir 
Kim i�itse gözlerinden kan gelir. 

Ayrılıktan parçalanmı� bir yürek 
Isterim ben . . .  Derdi mi dökmem gerek. 

Kim uzak tuttuysa yardan canını, 
Öyle bekler, öyle vuslat anını. 

Her mekanda agladım, ah eyledim. 
Kim ki gördüm, cümleyi dost belledim. 

Herkesin zamanında dost oldum ama, 
Kimse talip olmadı esrarıma. 

Hiç degil, feryadı ma sırrım, uzak, 
A�ina ol n ura, nerde göz kulak . . .  

Ten canın aynasıdır hem can tenin 
Lakin olmaz can gözü her kimsenin. 

Ney sesi tekmil hava oldu ate� 
Hem yok olsun, kimde yoksa bu ate�. 

A�k ate� olmu� dökülmü�tür ney' e, 
Cezbesi a�kın karı�mı�tır mey'e. 

Yardan ayrı dostu ney dost kıldı hem, 
Perdesinden perdemiz yırtıldı hem. 

Ney, zehir hem panzehir, ah nerde var, 
Böyle bir dost, böyle bir özlemli yar . . .  

Kanlı yoldan ney eder hep hasbihal, 
Hem verir Mecnun'un a�kından misal. 

Sırrı bu aklın, bilinmez akl' ile, 
Tek kulaktır mü�teri ancak dile. 

Gam dolu günler, vakit artık muhal 
Gün tamam oldu, yalan yanlı�. hayal 

Gün geçer, yok korkumuz, her �ey masal, 
Ey temizlik örnegi sen gitme kal! 

Kandı her �ey. tek balık kanmaz suya, 
Karnı aç insan dalar mı uykuya, 

Haletinden pi�kinin, anlar mı ham? 
Söz kısa kesrnek gerektir, vesselam. 

(Mevlana'dan Türkçele�tiren: Fevzi Halıcı) 
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"MAH U R" 

A. ŞENOL F iLiZ - B i  ROL YA YLA 
Mahur Yerumcuları Mahur lnterpreters A. ŞENOL FIL IZ - BIROL YAYLA 

A. ŞENOL FILIZ, ney nay • 1 980'de ITÜ Türk Müziği Devlet 
_

__________ 
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__________ _, Konservatuvarı'nda müzik eğitimlerine 

-------------------------------1 başlayan ve 1 990'da bir araya gelen 
SAMI M KARACA, ud ikili, yurt içindeki ve yurt dışındaki 

TANER SAYACIOGLU, kanun konserlerinde ney ve tamburla 
-------------------------------1 geleneksel müziğimizden örnekler 

LÜTFIYE ÖZER, kemençe kamancha verirken ney-gitar ikilisi olarak kendi 

Topluluk konserinde 1 850- 1 950 dönemi saz müziğinden örnekler sunacaktır. 
The group will perform insrrumencal music of che period 1 850- 1 950. 

yazdıkları müzikleri seslendirdi. 
1 99 1 'de Yans1malar, 1 995'te Bab'l Esrar 
ve 2000'de Serzeniş albümlerini 
çıkaran ikili, ayrıca yerli ve yabancı 
çeşitli grup ve solistlerle, konser ve 
albüm çalışmaları yaptı. 1 993'te Meral 
Uğurlu ile Amerika'da iki CD' den 
oluşan bir albüm çalışmasına katı ldı. 
Klasik Türk Müziği'nin önemli 
yorumcularından Münip Utandı'nın 
Ayna/i Kavak'tan Kalam1ş'a isimli 
albümünü projelendirdi ve icracı 
olarak yer aldı. Türk müziğinin bir 
başka önemli ismi Tanburi Necdet 
Yaşar'ın Türkiye'de yayınlanan 
albümünün yapımcılığını üstlendi. 
1 998'de Mahur ve 2000'de ise Miras 
adlı klasik saz eserlerinden oluşan 
albümleri yayınladı. 1 998'den bu yana 
1 6.- 1 8. yüzyıl Osmanlı müziğini o 

------------------------------! dönemin sazlarıyla icra eden Bezmara 

_
_______ _:_ _______ 

H
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7
_._3

0
_p:_m 

____ -l topluluğuyla da çalışmalarını sürdüren 
ikili, bu ekiple Fransa'da yayınlanan 
Topkapi'nın lhtişam1 ve Türkiye'de 
yayınlanan Yitik Sesin Peşinde adlı 
albümlerde yer aldı ve yapımcılığını 
üstlendi. Çeşitli platformlarda 
çalışmalarına devam eden Filiz ve 
Yayla, 1 984'ten beri ney ve tambur 
sanatçıları olarak Kültür Bakanlığı 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 
görev yapmaktadır. 

• A. Şenol Filiz and Birol Yayla began 
their rnusic educarion at the Turkish 
Music State Conservaroire at Istanbul 
Technical University. They have been 
working rogether since 1 990 

performing traditional Turkish music 
on the tambur and ney, as well as their 
own cornpositions on guitar and ney, i n  
concerts i n  Turkey and abroad. In 
addition ro recording albums such as 

Yansımalar ( 1 99 1 ), Bab-ı Esrar ( 1 995), 



and Serzeni; (2000), the pair has also 
worked with various ensembles and 
soloists in concerts and the recording 
studio. In 1 993, they participated in a 
double CD project with singer Meral 
Uğurlu in the USA. They produced and 
performed in Ayna/ı Kavak'tan Kalamıj'a 

(From Ayna/ı Kavak to Kalamı;), a CD of 
Münip Utandı ,  a well-known 
instrumentalist in Turkish music and a 
CD of another famous musician Tanburi 
Necdet Yaşar. Their recordings such as 
Mahttr ( 1 998) and Miras (2000) are 
focused on the imerpretation of classical 
Turkish music. Since 1 998 they have 
worked with the Bezmara Ensemble, a 
group which perforrus Onoman music 
of the ı 6th_ ı 8th cemuries using period 
instrumems. Yay la and Filiz produced 
and recorded Topkapı'nın İhti;amı (The 

Splendottr ofTopkapı) w ith the Bezmara 
Ensemble in France and Yitik Sesin 

Pe;inde (In Pursuit of Lost Voices) in 
Turkey. Both Filiz and Yayla have been 
instrumentalists for the Ministry of 
Culture's Istanbul Turkish Classical 
Music State Chorus since 1 984. 

M ah ur  

Osmanlı kültürü, insanlık tarihinin i lk 
günlerinden bu yana bir "vakanüvis" 
misali, birçok medeniyete tanıklık eden 
Anadolu coğrafyasında çok önemli 
izler bıraktı. Osmanlı, bir yandan kendi 
kültürünü uzak ülkelere taşırken, di�er 
taraftan da bu ülkelerin kültürlerini 
başkent lstanbul'a getirdi ve 
Istanbul'da Doğu'yla Batı'nın, Kuzey'le 
Güney'in sentezlendiği zengin bir 
kültür ortamı oluştu. Bu yapı içinde 
gelişen Osmanlı kültürü; mimarisi, 
edebiyatı, el sanatları, minyatürü ve 
müziğiyle dünya kültüründe derin izler 
bıraktı. Abdülkadir Meragi, 3. Selim, 
Dede Efendi ve daha birçok büyük 
bestekar ve nazariyatçıyla kendi içinde 
değişim ve gelişimini sürdüren Klasik 
Türk Müziği, 1 9. yüzyıl sonlarında 
özellikle saz eserlerinde daha özgün 
bir yapı ortaya koydu. Bu döneme 
kadar daha çok sözlü eseriere eşlik 
niteliğinde bestelenen saz eserleri, 
başlı başına icra edilmeye, teknik 
özellikleri ve melodik kurgularıyla 
konser repertuvarlarında başlı başına 
yer almaya başladı. 
Bu konserde seslendirilecek olan 
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Mahur projesi, Klasik Türk Müziği'nin 
son derece derin ve yoğun bir anlam 
kazandığı 1 9. yüzyıl sonu ile, değişim 
rüzgarlarının yaşandığı 
cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde 
bestelenmiş saz eserlerine işaret 
ediyor. Şenol ve Fil iz'le birlikte 
enstrümanlarında çok başarı l ı  birer 
yerumcu olan müzisyenlerin de yer 
aldığı bu projede; Tanburi Cemil  Bey, 
Tatyos Nikolaki, Refik Fersan, Refik 
Talat, Reşat Aysu, Sadi lşı lay, Niyazi 
Seyhun ve Sedat Öztoprak gibi 
yüzyıllarca süren bir birikimi, aktarım 
yoluyla bizzat yaşayan ve kültür 
tarihimizin önemli bir geçiş dönemine 
imzalarını atan önemli 
bestecilerimizin, geleneksel Osmanlı 
üslubuyla daha modern, daha yeni l ikçi 
arayışların birlikte harmanlandığı 
eserler seslendiril iyor. 
Şenol ve Filiz Mahur'u şöyle anlatıyor: 
"Mahur, bizim Yansımalar olarak 
yaptığımız müzikal çalışmalarımızın 
dışında bir şey. Geleneksel müziğimiz 
öylesine dejenere edil iyor ki, bu 
çalışmayla gelecek kuşaklara bir belge, 
kalıcı bir arşiv malzemesi, geçmişten 
gelen bir miras bırakalım istedik. 
Klasik Türk müziği repertuvarı göz 
önüne alındığında, böylesi yüzlerce 
proje hazırlanabilir. Ele alınmamış, 
unutulmuş, belki de unutturulmuş 
binlerce şarkı var Osmanlı'dan kalan. 
Önemli olan bunları değerlendirip 
insanlara sunmak. 
1 9. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında 
yaşanan geçiş dönemine kadar genelde 
işlevsel özelliklere sahip olan saz 
semaileri, faslın başında ya da sonunda 
çalınmak üzere bestelenirlerdi. Oysa 
bunlar neredeyse, kendi başına bir 
konser parçası olarak düşünülmüş, 
öyle tasarlanmış eserler. Belki de bu 
yüzden hep çok sevilen, dinlenen, 

çalınan eserler oldular . . .  Mahur da 
büyük bir i lgiyle karşılandı. Bir asrı 
aşkın bir zaman önce bestelenmiş bu 
eserler, en çok da gençlerin; lise ve 
üniversite öğrencilerinin ilgisini çekti. 
Bunun, ileride yapacağımız çalışmalar 
için bize inanılmaz bir motivasyon 
sağladığını söyleyebiliriz. Mahur'un bu 
anlamda öncü bir yapısı var. Bizim 
enstrümantal müziği bir misyon gibi 
üstlenmemizin yeni bir örneği. 
Enstrümantal müzik ortak bir dildir. 
Çalgılar, sözlü müziklerde solistin 
gerisinde kalıyor ve renkleri ortaya 
çıkamıyor. Bir neyin, bir tamburun 
gerçek performansının ve renginin 
bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz . . .  " 
Mahur için Radikal gazetesi yazarı 
Zeki Coşkun ise şunları yazıyordu: 
"Bazı sesler, melodiler, kulağınıza 
ulaştığı anda kendine özgü bir ruh 
ikilemine çağırır, götürür sizi. 
Hayatınızda doğrudan bir karşılığı 
olmasa da 'duyar'sınız ve bir anlık 
olsun dalarsınız o ikiimin içine. Aşina 
gibisinizdir, ama yabancısın ızdır. Tuhaf 
ürperti. . .  Eski; tanık olmadığınız, 
yaşamadığınız bilmediğiniz kadar uzak, 
eski zamanlar, hayatlar, ev içleri, 
insanlar geçer gözünüzün önünden. 
Sevinci de acıyı da, coşkuyu da hüznü 
de pek dışa vurmayan, içeride süzüp 
damıtan ağır, tumturaklı edayı, jestleri 
hissedersiniz sazların her tınısında. 
Yorulursunuz. Içine çekildiğiniz, 
duyduğunuz iklim dışarıda, uzakta 
kalmış, küllenmiş bir dünyaya, 
zamana, hayata aittir, ne de olsa. 
Zorunlu misafirlikler, gezginl ikler 
yorucudur. Kalkıp dönersiniz kendi 
dünyanıza, zamanınıza, için izde hafif, 
bıçağın ucunun teninize dokunmasını 
andırır bir ağrı. Bir hoşluk, bir 
boşluk . . .  Işte böyle bir şey Mahur: 
Mahzun ve mağrur sesler, iklimler 
dizisi. ( . . . . ) Yansımalar ve Bab-ı Esrar 
adlı önceki çalışmalarında geleneksel 
motiflerden hareketle enstrümantal 
deney-yorumlarıyla tanıdığımız 
A. Şenol Filiz ve Birol Yayla ikilisi bu 
kez asla rücu ediyor. Iyi de ediyor. 
Iyiliği şurada: Tek başına, oradan 
buradan birkaç pasaj halinde 
gelişigüzel bir yerlerde karşınıza 
çıkartılan sesleri bir demet halinde, 
bütünlüğüyle duyuyorsunuz. 
Şahsiyetiyle, haysiyetiyle demek daha 
doğru . . .  " 
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KÖKLERi NDEN G ELECEGE TÜ RK MÜZiGi  

TURKISH MUSIC FROM ITS ROOTS TO ITS FUTURE 

� BORUSAN 
Kalebodur 

Katkıları için BORUSAN HOLDING AŞ & 
ÇANAKKALE SERAMIK VE KALEBODUR'a tqekkiir ederiz. 

We would /ike to thank BORUSAN HOLDING A.Ş. & 
ÇANAKKALE SERAMIK VE KALEBODURfor spomoring this perfonnance. 

MELIHAT GÜLSES, ses singer 

IHSAN ÖZER, şef conductor 

HASAN ESEN, kemençe kamancha 

GÜNA Y UYSAL, viyolonsel cello - METIN IRMA K, kontrbas doublebass 

SAFINAZ RIZELI, kanun - YURDAL TOKCAN, ud 

MURAT AYDEMIR, tambur - SALIH BILGIN, ney nay 

SEYHUN ÇELIK - FAHRETTIN YARKIN, vurma çalgılar percussions 

ENGIN GÜRKEY, timpani 

Zeki Mehmet Ağa ( 1 776- 1846) 
Zavil Peşrevi 

Küçük Mehmet Ağa (? - 1800) 
zavil Agır Semai "Bulunmaz nevcivansın hemdem-i ağyamn hayfa" 

Dede Efendi ( 1 7 78-1 846) 
M ah ur Yürü k Semai "Yine zevrak-ı derunum kırı/ıp kenare düpü" 

(Güfte lyrics by: Şeyh Galip) 
Hacı ArifBey ( 183 1 -1885) 

Rast Şarkı "Esti nesim-i nevbahar açıldı güller mbh-tt dem" 
(Güfte lyrics by: Nefi) 

Münir Nurettin Selçuk (1 900-1 981)  
Rast Şarkı "Gül yüzünde göreli zülf-ii semen say go·nül" 

(Güfte lyrics by: Ahmet Paşa) 

MELIHAT GÜLSES 

• lik müzik eğitimini babasından alan 
Melihat Gülses, 1 984'te ITÜ Türk 
Müziği Konservatuvarı'nı bitirdi. 
Eğitimi  sırasında B. Sıtkı Sezgin, 
Alaeddin Yavaşça ve Tülun Korman 
ile repetuvar, Güher Güney ile şan, 
Nurten Erpek ile solfej ve nazariyat 
çalıştı. 1 98 1  'de TRT sınavını 
kazanarak Istanbul Radyosu'nda 
göreve başladı. Hem Istanbul 
Kadınlar Topluluğu (Harem) ile, hem 
de solo olarak çeşitli Avrupa 
ülkelerinde konserler verdi. 1 994'te 
ABD'de de yayınlanan Tatyas Efendi 
CD'sinin kayıtlarında yer aldı. 
U luslararası Istanbul Müzik Festivali 
çerçevesinde "Kiasikten Fantezi'ye" 
( 1 999) isimli so lo konserinin yanı 
sıra, neyzen Kudsi Erguner'in 
"Istanbul Türküleri ve Rembetiko" 
( 1 996) ile Fransız soprano Catherine 
Dubosc i le Şevki Bey ve Schubert'in 
eserlerini seslendirdiği "Viyana ve 
Istanbul'dan Şarkılar" ( 1 997) 
projelerinde yer aldı. 1 999'da 
"Geçmişten Günümüze Fantezi ler" 
isimli solo konserini gerçekleştirdi. 
2000'de Istanbul'dan Atina'ya Türküler 
isimli projesini seslendirdi ve 
kaydetti. Nar Çiçeğim isimli bir başka 
albümü de bulunan sanatçı müzik 
yaşamını halen TRT Istanbul 
Radyosu'nda sürdürmektedir. 

• Melihat Gülses started to study 
music with her father and in 1 984 
graduated from the İstanbul Technical 
University Turkish Music 
Conservaroire where she studied 
repertoire with B.  Sıtkı Sezgin, 
Alaeddin Yavaşça and Tulun Korman; 
singing with Güher Güney; and solfege 
and theory with Nurten Erpek. In 
1 98 1  she began working at İstanbul 
Radio. She has given concerrs in 
various European countries as a soloist 
as well as w ith the İstanbul Women 
Ensemble (Harem). She performed on 
Tatyos Efendi ( 1 996), a CD released in 
the USA. She also appeared at the 
International İstanbul Music Festival in 
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Osman Nihat Akın (1 905-1 959) her solo concert "From Classical to 
Kürdilihicazkar Şarkı "Y ajlr gözlerimi kuruttum bu gece" Fantasy" ( 1 999) and in such projeers of 

(Güfte lyrics by: Kemal Şakir Yakar) nay player Kudsi Erguner as "Songs 

Sadettin Kaynak ( 1895- 1 961 )  from İstanbul and Rembetiko" ( 1996) 

Kürdilihicazkar Fantezi "Damla/ar, damla damla içimde çağlar gibi" and "Songs from Vienna and İstanbul" 

Hüseyin Sadettin Are/ ( 1880-1 955) ( 1 997), a project in which she sang 

Kürdi lihicazkar Fantezi "İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi" works by Şevki Bey and Schubert wich 

(Güfte lyrics by: Yusuf Ziya Ortaç) French soprano Catherine Dubosc. She 

Kaptanzade Ali Rıza Bey ( 1881 - 1 934) 
also appeared in her solo concerc titled 

Nihavend Fantezi "Akjamı süzme deniz" 
"Fantasy Music from past to presenc" in 

(Düzenleyen Arranged by: O�uzhan Balcı) 1 999. She has appeared in che 

Refik Persan ( 1893- 1 965) 
recordings Son gs from istanbul to A thens 

(2000) and Nar Çiçeğim. She concinues 
Nihavend Kanto "Beğendim biçimini (Kadıköy/üm)" 

to work at TR T İstanbul Radio. 
Ara Incermission 

Ercümend Berker ( 1 920-) I HSAN ÖZER 
Hüzzam Saz Semaisi 

• lhsan Özer, 1 978'de girdi�i ITÜ 
Refik T al' at Alpman ( 1894-1 94 7) Türk Müzi�i Devlet 

Şedaraban Saz Semaisi Konservatuvarı'nda Ruhi Ayangil, 
Solist soloisc: Yurda! Tokcan, ud Demirhan Altu�. Yalçın Tura, TüiOn 

C inuçen T anrıkomr ( 19  3 8-2000) Korman ve Haydar Sanal ile çalıştı ve 
Nihavend Fantezi "Sararıyor narçiçeği umut/ar" 1 982'de mezun oldu. ITÜ Sosyal 

(Güfte lyrics by: Fevzi Halıcı) Bil imler Enstitüsü'nde 1 988'de yüksek 
Refik Persan ( 1893- 1 965) lisans, 1 995'te de Sanatta Yeterl i l ik 

Segah Kanto "Zehra" e�itimini tamamladı. Çeşitli sürelerde 
Emin Sabitoğlu ( 1 938-2001 )  TRT Istanbul Radyosu, Istanbul 

Azeri Fantezi "Şiikriye" Devlet Konservatuvarı Türk Müzi�i 
(Güfte lyrics by: Ahmet Cevat) lcra Heyeti ve Kültür Bakanlı�ı 

Züleyha Abdullayev, piyano piano Istanbul Türk Müzi�i T oplulu�u'nda 
İhsan Özer ( 1 958-) çalıştı. Türk Müzi�i Devlet 

SOzidil Şarkı "Ağaran jaçlarımda . . .  (Hu'zün ve Huzur)" Konservatuvarı Ö�renci Orkestrası'nı 
(Güfte lyrics by: Saadet Güldaş) çalıştırdı. Solo, koro ve orkestra için 

Selahattin İç/i ( 1923-) yazdı�ı çeşitli eserleri Uluslararası 
Kürdil ihicazkar Fantezi "Hüzün zaman zaman, deli dalgalarla gelir" Istanbul Müzik Festivali i le Yapı Kredi 

(Güfte lyrics by: Cansın Erol) Festivali'nde Ayangil Türk Müzi�i 

Pehmi Ege (1 902-1 978) Orkestra ve Korosu tarafından 

Segah Fantezi "Oya/ı çevre" yorumlandı. Dünya Tiyatrolar Günü 

Yalçın Tura ( 1 934-) 
nedeniyle Istanbul Şehir 
Tiyatrosu'nun sahneye koydu�u 200 1 Rast Fantezi "Aklımı yel/ere verdim" 
Ham/et isimli gösterinin müzik 

20.6.200 1 ,  Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 20.30 direktörlü�ünü yaptı. Halen Kültür 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 8.30 pm Bakanlı�ı Istanbul Tarihi Türk Müzi�i 

• 
Toplulu�u'nda Genel Sanat Yönetmen 
Yardımcısı ve ITÜ Türk Müzi�i Devlet 

TÜRK MUSiKISI VAKA Konservatuvarı'nda ö�retim görevl isi 
Türk Muıikisi Vakfı'na de"ger!i ijbir!i"gi için tqekkür ederiz. olarak çalışmaktadır. 

W e wou!d !ike to thank the Türk Muıikisi Vakfı for ıheir kind co!!aboration. 

• İhsan Özer srudied with Ruhi 
Ayangil,  Demirhan Altuğ, Yalçın Tura, 
TülGn Korman and Haydar Sanal at 
İstanbul Technical University (İTU) 
Turkish Music Srate Conservatoire 
from 1978 to 1 982. He received his 
master's degree in 1988 and his 
Suffıciency in Art degree in 1995, both 
from İTU Social Sciences Institute. He 
has worked at TRT İstanbul Radio and 



che Miniscry of Culcure Turkish Music 
Scare Ensemble of İstanbul and crained 
İstanbul Scare Conservatoire Turkish 
Music Ensemble. He has given many 
concercs and his various composicions 
for soloisc, chorus and orchesrra have 
been performed by che Ayangil Turkish 
Music ürehescra and Chocus in che 
lncernarional İstanbul Music Festival as 
well as che Yapı Kredi Festival . He was 
che Musical Director of the 2001 

Ham/et, a play realised by İstanbul 
Municipalicy Theacres on che occasion 
of World Thearre Day. He is currenrly 
che assiseane Arciscic Director of che 
Minisrry of Culrure Turkish H istorical 
Music Ensemble of İstanbul and ceaches 
at İTU Turkish Music Srace 
Conservatoire. 
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