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IYI MUZIK NE?
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Sanata ihtiyıicunız var.
Onun da sevgiye.
Herkesi destek ohnaya çagırıyoruz.

Garanti
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FOUNDATION
FOR CULTURE
AND ARTS

31st INTERNATIONAL
iSTANBUL
MUSIC FESTIVAL

JUNE 5 HAZiRAN - JULY 3 TEMMUZ 2003

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
3 1 . Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür ve Turizm Bakanlıgı,
Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Beyoglu Belediyesi'ne teşekkür eder.
The iswnbul Foundation for Culture and Ares
would !ike ro thank
the Promotion Fund of the Turkish Prime M i n i stry,
the M i n istry ofCul ture and Tourism,
Greater Munici pality of İstanbul and M un icipality of Beyoğlu
whose generous conrributions have made the
31 st I n ternational İ stanbul Music Festival possible.

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
Avrupa Festivaller Birligi üyesidir.
The 1 nrernational İstanbul Music Festival i s a
member of the European Festivals Association.

www.euro-festival.net

Programda degişiklik hakkı saklıdır.
The l nrerııatioanal İstanbul Music Festival
reserves the right ro make alterations ro the programme.
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Cumhurbaşkanı AHMET NECDET SEZER

Dr. N EJAT F. ECZAClBAŞI

Presidenr

Başbakan RECEP TAYYIP ERDOGAN
PrimeMinister

Içişleri Bakanı ABDÜLKADIR AKSU
Minister or I n ternal AITairs

Dışişleri Bakanı ABDULLAH GÜL
Min ister or Foreign Arar i rs

Maliye Bakanı KEMAL UNAKlTAN
Minister or F i nance

Milli Egitim Bakanı Doç. Dr. HÜSEYIN ÇELIK
Minister or Education

Ulaştırma Bakanı BINALl YILDIRIM
Minister orTranspurt

Kültür ve Turizm Bakanı ERKAN MUMCU
Min ister of C u l t u re and Tourism

Istanbul Valisi MUAMMER GÜLER
Governor nr İstanbul

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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FOUNDERS AND MEMBERS
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KURUCULAR

FOUNDERS

FETTAH AYTAÇ
BURLA MAKINA TICARET VE YATIRIM A.Ş.
MEHMET R. DEVRES
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş.
ALl KOÇMAN
SERNAR NAHUM
IZZET PENSOY
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş.
Sl NAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O.
TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE MAKINA TIC. TAŞ.
AFIF TEKTAŞ
TÜRKIYE Sl NAI KALKlNMA BANKASI A.Ş.
TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL KURUMU
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MEMBERS

AKBANK TAŞ.
AKSA. AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş.
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lSTAN BUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
lSTAN BUL MENKUL KlYMETLER BORSASI
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ
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YAPI KREDI SIGORTA

YÖNETIM KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION
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ERKUT YÜCAOGLU

Başkan Yardımcıları
V ice Chai rmen

Prof. TALAT HALMAN
DOGAN TEKELI
Dışişleri Bakanlığı
M i n iscry of Foreign Affairs
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DOGAN TEKELI
NURI ÇOLAKOGLU
OYA ECZAClBAŞI
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NILÜFER KONUK
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali Yönetmeni
Director, International İstanbul Music Festival

AHMET ERENLI
Uluslararası Istanbul Film Festivali Yönetmeni
Director, lmernational İstanbul Film f-estival
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 31. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür
eder.
The istanbul Foundation IOr Cu h urt· and Ans would !ike

to

ıhank ı l ıe

following Minisrrit·s. insrirurions. uımpanit·s and individuals li ır tht· .ı.:cnı·nıu�
supporr they havt: given tht" 31sı lnıt·rn.uional istanbul Musit Fı.:srival.

Sayın Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Sayın Erkan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı
Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
TC TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı
Başbakanlık Başmüşavirligi
Başbakanirk Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı
Kültür ve Turizm Bakanlıgı Müsteşarlıgı
Kültür ve Turizm Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıklan
Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�ü
Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlügü
Kültür ve Turizm Bakanlıgı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlügü
Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yatırım Işletmeler Genel Müdürlügü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
Istanbul Kültür ve Turizm Genel Müdürlügü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Türk Hava Yollan Genel Müdürlügü
Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi
Istanbul Gümrükler Başmüdürlüğü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlığı
Gümrükler Genel Müdürlügü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü
Beyoglu Belediye Başkanlıgı
Eminönü Belediye Başkanlıgı
IETT Genel Müdürlügü
Istanbul Emniyet Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrü�ü Müdürlü�ü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Kurumu
Afife Batur
Alarm Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ.
Ali Poyrazoglu
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Angela Roome
Ara Kuyumcuyan
Arda Balcı
Armada Oteli (Kasım Zoto, Mehmet Tansuğ)
Aslan Ruso
Aslı Başgöz
Asya Nakliyat (Burak Güç)
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü (Bülent Bilgin)
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş)
Autopsy (Murat Çelikkol, Zeki Kaya)
Avcı Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. (Mehmet Avcı, Ahmet Avcı)
Atilla Aksoy
Avcılar Belediye Başkanlığı (Mustafa DeğirmenciJ
Avcılar Belediye Başkanlığı Barış Manço Kültür Merkezi (Taner Çetin)
Ayasofya Müzesi Müdürlügü (Sefer Araboğlu)
Aydın Büke
Basımevi
Bek Tasanm (Kağan Gözen, Zeynep Arman)
Benil Mardin
Beyoglu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu
Bike Güreli
Biletix (Ali Abhory, David Donner, Ho/e Dündor)
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. AŞ. (Sami Caner)
Bülent Aksoy
Bülent Erkmen
Cenix (Kerem Yörük)
Compaq (Mehmet Nalbantoğlu, Deniz Ünay)
Clear Channel (Ömer Faruk Sezgin, Arpi Çıtak)
Deniz Adanalı
Ddf
Dinamo (Emel Bi/ol, Ketche)
Dogan Tekeli
Doguş Ses. Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti.
Duse Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Aydın Opçin, Sema Çubukçu)
Engin Yenal
Prof. Av. Ercümend Berker
Ersu Pekin

Evin llyasoglu
Av. Esat Berksan
Fida Film (Murat Akdi/ek, Se/mo Ya/aman)
Fuji Film (Mehmet Goran, Cem Sarp)
Gelincik Çiçekevi (Cem Eraslan)
Geyvan McMillen
Graphicland (Yeşim Bilge)
Prof. Gürer Aykal
Gürhan Eteke
Hakan Yanar Organizasyon
Hasan Saltık (Kalan Müzik)
Hilton Parksa
Prof. llhan Usmanbaş
lrkin Aktüze
Istanbul Alman Kültür Merkezi (Dr. Rüdiger Bolz)
Istanbul Arkeoloji Müzesi (Ho/il Özek)
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlügü (Muharrem Eigül)
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlügü (Prof Mesut lktu)
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlügü
Istanbul Ünive:.sitesi Devlet Konserv�tuvarı Müdürlü�ü
Jingle House (Omer Ahunbay, Hakan Ozay)
Sir John Tooley
Kamran Ince
Kampüs Medya (Zeynep Kelpetin, Mehmet Beyazı" Kemalettin Çolak)
Kültür A.Ş.
Leyla Gencer Devlet Sanatçısı
Mahmut Kahraman ve Ekibi
Mary Berkmen
The Marmara Hotels & Residences (Cem Gündeş, Feza Soloklar,
Neslihon Özyiği" Didem Gürgan, Kibele Eren)
Mas Matbaacıhk A.Ş. (Lokman Şahin. Cenap Kongöz)
Medline Saghk Hizmetleri A.Ş.
Mehmet Sayan
Mercure Oteli (Zeynep Aktar)
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlü�ü
Mihriban Sandal
Muhtecim Tuncer ve Ekibi
Murat Germen
Prof. Dr. Münir Ekonomi
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Nimet Berkok
Nurettin Yardımcı
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Sermet To/an, Tamol Küçükerol)
Osman Demir (Istanbul Valiliği, Vali Yardımcısı)
Olivium Outlet Centre (Orhan Murat lzci)
Promoshop (Sedot Altun)
Rahmi M. Koç Müzesi (Tony Phillipson)
Reklamevi (Serdar Erener, Uğurcan Ataoğlu, Barış Akbaş, Eli(Yalçınkoya. Necmıye
lşgören, Anet Tokatlıoğlu, Sıla Sayın, Tuğrul Karadeniz, Hüsniye Ünol, Seçkin Alp)
Reklam Iş (Mehmet Süzen)
Doç. Rengim Gökmen
Rıfat Öktem
Av. Sadife Kural
Saim Eskio�lu, Atatürk Hava Limanı Mülki Idare Amiri
Savaş Barutçu ve ekibi
Savoy Oteli (Hasan Borut)
Schneidertempel Sanat Merkezi (Robert Schild)
Selim Demiren
Serdar Elektrik
Serdar Tanyeli
Sinefekt (Cihan Boydur, Kerem Kurdoğlu)
Sinemaj
Sent Antuan Kilisesi
Sungu Okan
Şenol Demiröz (Istanbul Bş. Bel. Kültür Işleri Daire Başkanlığı)
Şişli Belediye Başkanhgı
Tipograf (Osman Tülü)
Türk Hava Yolları. Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlı�ı (Faik Akın, Yurdagül
Altmöz)
Türk Hava Yolları, Harbiye Satış Müdürlügü (Serdar Gür, Özlem Gürses)
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlüğü ljale Ourdoğ, Dilek Koç,
Aynur Ersoy, Ayşegül Özen Özkanoğlu, Nuran Abdullohoğlu)
Türk Musikisi Vakfı (Osman Simav)
Türkiye Denizcilik Işletmeleri, Istanbul Liman Işletme Müdürlü�ü
Türkiye Denizcilik Işletmeleri. Şehir Hatları Işletme Müdürlü�ü
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
Ulaşım A.Ş.
United States Information Service, Istanbul
Vedat Sayan (Sayan Tur)
Wall Şehir Dizayn (Şenol Yüksel, Besnur K.oran, Berna Karahan)
Yekta Kara
Yıldız Sarayı Müdürlügü (Buket Boyoğlu)
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Emaneto�lu

3 1.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Resmi Sponsorları'na teşekkür eder.
The istanbul Foundation for Cui[Ure anel Arrs
would like

to

tlıank the Official Sponsors

whose generous conrributions have macle the

.11 st International istanbul Music Festival possible.

Resmi Taşıyıcı
Official Carrier

Resmi Konaklama
Official Hotel

�
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MARMARA

3 1.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to thank
the Festival Sponsor
whose generous contribution has made the
3lst International İstanbul Music Festival possible.

3 1.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkılarıyla

büyük destek sağlayan aşağıdaki kurumlara
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the
following companies whose
generous conrributions have made the
3lst International İstanbul Music Festival possible.

IUEczac1bas1
IlAELLI

KOÇBANK

Petrol Ofisi

31.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde destek sağlayan
Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.

The İstanbul Foundation for Culture anel Arts
would !ike to thank the
Performance Sponsors for the contributioıı
they have nıacle

to

the

3lst International İstanbul Music Festival.
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BNP-AK-DRESDNER BANK A.Ş.
BOEHRINGER ING ELHEIM I LAÇ TIC. A.Ş.
INTERGRAFIKA BASlM MAKINALARI TICARET VE SERVIS A.Ş.
KÖKSAL HUKUK BÜROSU
UKI ULUSLARARASI KONFEKSIYON IMALAT TICARET A.Ş.
WESTDEUTSCHE LANDESBANK

2003 yılı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.

The İsranbul Foundarion for Culrure and Ares
would !ike ro rhank irs Press Spansors
for providing complimenrary aıınouncemenrs of
rhe 2003 fesrivals.

Cumhuriyet

�Milliyet

2003 yılı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Dergi Sponsorları'na teşekkür eder.

The İstanbul Foundation for Culture and Acts
would I ike to thank i ts Magazine Sponsors
for providing complimentary announcements of
the 2003 festivals.

a
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art+ decor
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2003 yılı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would like

ro

thank its Television Sponsors

for providing complimentary announcements of
the 2003 festivals.

4k

CNBC-e

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2003 yılı etkinliklerinin duyurularında Istanbul

Festivalleri'ne

destek olan Radyo Sponsorları, Medya Takip Sponsoru,
Dijital Platform Sponsoru, Sinema Yayın Spansoru ve
Internet Servis Spansoru'na katkıları için teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would like to thank its Radio, Media Monitoring,
Digital Platform, Cinema Media and Internet Service Spansors
for providing complimentary announcements of the

2003 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO
NTV RADYO
RADIO KOZMOS

92.3

RADIO OXI-GEN FM
RADYO FOREKS

�

DIGITURK

t/
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95.9

istanbul Festivalleri
Internette
•

www

.istfest.org

film.fest@istfest.org
theatre.fest@istfest.org
music.fest@istfest.org
jazz.fest@istfest.org
ist.biennial@istfest.org
press.pr@istfest.org
sponsor@istfest.org

I i\ iSTANBUL
DIYEN HERKESE
TE EKKURLER
Siyah La/e
A.Levent Çetinor
Adalet Yasemin Akad
Ali Güreli
Asım Kocabıyık
Aydın Gürpınar
Ayşe Zeynep Kocabıyık
Barbaros Çaga
Beyhan Eczacıbaşı
Birol Öngör
Bülent Eczacıbaşı
Canan PakTümay
CengizAnık
Demir Kısakürek
Dogan Tekeli
Erdal Danyal
Erkut Yücaoglu
Ethell Lyall Lunsford
Fabrizio Mambrini
Faruk Eczacıbaşı
Füsun Eczacıbaşı
Gaye Bumin
Gaye Çevikel
Güler Sabancı
Halit Sile
Harnit Belig Belli
Handan Bozbag
Hasan UgurAkçal
Hüseyin Kızıltay
lshak Alaton
Jak Baruh
Jak Kamhi
Kadri Yurdatap
Levent Pişkiner
Mauro Sosi
Mehmet Ömer Koç
Mehmet Ragıp Devres
Murat Barlas
Murat Eczacıbaşı
Mustafa Münir Alaca
Naci Sı!lın
Nejat Ekrem Basınacı

Orhan Özokur
Orhan Vaizoglu
Osman Yücesan
Polat Bengiserp
Renan Eroglu
Renato Mazzucchelli
Saim Saatçi
SerapAlpay
Serdar Erener
Serra Erener
Sevgi Gönül
Sevil Sabancı
Sinan Eczacıbaşı
Süleyman Sözen
Şakir Eczacıbaşı
Tahir Uysal
Talat Halınan
Tayfun Poyraz
Tezcan Yaramancı
Yavuz Akın Öngör
Zehra Nurhan Kocabıyık

Beyaz Ltile
Ahmet Cengiz Alp Pekin
Ahmet Hakan Göney
Ahmet Suat Etaner
Ahmet Zeki Börekçi
Ali Adil Karahöyüklü
Amber Gökdeniz Resne
Andrew Hornden
Aslı Başgöz
Aslı Ekşioglu
Aydın Silier
Aydın U!ıur
Aygul Simsir
Ayhan Uçkun
Aysın Alisbah Öktem
Ayşe Banu Arınan
Ayşe Bilginsoy
Ayşe Nilgün Arıt
Ayşe Şaylan Dörtbudak
Ayşıl Tokcan

Badrik Büker
Beldan Zingal
Belkıs Seval
Beyza Avcıoglu
Canan Bengiserp
Canan Bozbag
Cemaliye Bezmen
Cemi! Arslan
David Beskinazi
Demet Sönmez
Ebru Özdemir
Elvan Gökşahin
Eren Tunga
ErhanAras
F.Aslıhan Çiftkurt
F. Nevhilal Cankurtaran
Genco Yücel
Güher Bibin
Güher Pekinci
Gül Elpek
Gülen Esmer
Gülseren Zanbak
Günnur Eken
Hande Bozdogan
Hulusİ Şahin
Hunberk Kanıbelli
Hüsamettin Ziler
lşıl Yazır
Ilke Abur Elçin
Jülide Bayram
Kemal Duygu
Kerem Bikmen
Kutlay Bensan
Lerzan Boyner
Levent Akson
Leyla Aktay
Leyla Navaro
Mary Berkmen
Mehmet Birecd
Meyzi Barin
Moiz Zilberınan
Murat Çarak
Murat Hakan Öztürk

MustafaTerzioglu
Mutlu Çebi
Müşerref Cimcoz
Nadia Arditti
Nancy Carol Atakan
Nazlı Korkut Özsoy
Nejat Önen
Neslihan Kurukahveci
Nilüfer Zallak
Nimet Yegin
NinoAna vi
NuralTurhan
NuranAbdullah
Osman Rüştü Tokat
Oya Pakyürek
Ozan KormanTarman
Ö. Selçuk Özdil
Özden Kolay
Özlem Özbek
PınarAran
Raffi Portakal
Raşel Kasuro
Rayzan Başegmez
Rıfat Kamhi
Rıza Köksal
Rıza Oguz Bozkurt
Sadiye Ünver
Selen Özel
Selman Bilal
Serap Kayhan
Serkis Tarnurcuk
SeyhanAyel Girit
Sezen Germen
Sezgin Bayraktar
Sıdıka Okar
Sibel Bozer
Sibel Yücesan
Süher Pekinci
Şebnem Süer
Şelale Germirli
Şeyda Aysun Oguz
Tahsin Firuz Soyuer
Tanju Simer

Tayfun Içten
Tayfun lndirkaş
Temiz Üstün
Tuba Öztek
Türker Karamızrak
ÜmitT.Aker
Yasemin Karamancı Oşar
Yeşim Demir
Yeşim Güvemli Dogan
Yıldırım Saglıkova
Zeynep A. Yarsuvat
Zeynep Özkartal
Zeynep Toydemir

Istanbul Kültür ve
Sanat Vakfı diğer tüm
Istanbul Dostları'na da
kültür ve sanata
verdikleri destek için
teşekkür eder.

Hem

İstanbul,

hem

sizin için.

Üç farklı
üyelik,
üç farklı
paket

Lale Kartı}
İstanbul'un
kiiltiir ve
sanat
hayatında
indirim}
taksit ve
ö"ncelik
kartıdır.
Başvurmak
çok kolay
İstanbul Kültür ve
Sanat Dostları'na
üye olmak için
İD İletişim Merkezi'nin

0216 556 98 56 numaralı
telefonunu arayabilir
veya
www. istanbuldostlarİ .org

adresinden başvurabilirsiniz.

ll&\ iSTANBUL

BEY AZ LALE

0000 0000 0000
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MARMARA

Turkish Hospitality ... European Style...
Taksim Meydanı, Taksim
Tel:

+90 212 251 46 96

80090 Istanbul
+90 212 244 05 09

Faks:

E-mail: info@themarmaraistanbul.com

003 ULUSLARARASI ISTANBUL MÜZIK FESTIVALI R ESMI KONAKLAMA SPONSOR
FFICIAL HOTEL OF I N TE R NATI O NAL IS TA N B U L M U S IC F E S TI V A L 200

�V:
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Tel: 444 00 40

www

.dhl.com.tr

Müzik

durduğunda...

Müzik durduğunda, hayat da biter aslında,
çünkü müziktir hayatı besleyen, güzelleştiren...
Ve bizim de sizinle aramızdaki o güçlü bağı
kuran sadece hayattır. Hayatın acıları, sevinçleri,
beklenmeyenleri, tüm getirdikleri ...

Hürriyet, hayat devam ettikçe ...

"Kabuk Degişikligi"

Türkiye kabuk değiştirmek zorunda.

Ama herşey değişecek, yıpranmış,
işini tam yapamaz hale gelmiş
gazeteler değişmeyecek!

Bu mümkün değil.

Türkiye, başta basında değişiklik bekliyor.

"Bağımsız gazeteciler" olarak,
bu değişime öncülük etmekten mutluyuz. *

*Vatan, yaym hayatmm 7.aymda
Türkiye'nin 4 büyük gazetesinden
biri olmayi başardi.
Çünkü halk destekliyor.

yaşamın renkleri
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formülü sizin için de önemliyse

Tes/iNSil On-line teslimat bilgisi sadece MAVi KURYE'de
Sahadaki binlerce
gönderinizi t�slim edildiği
an itibariyle INTERNET
ortamında tak ip
edebilirsiniz.

" Time Definite Delivery"

hizmetimiz/e kıymetli
evraklarınız yüksek teknolojik
operasyon altyapısıyla alıcısına
ulaştırıllır.

•

bilgi+zaman:para

MAVi KURYE DAGITIM ve LOJiSTiK HiZ. LTD. ŞTi.
Evren mah. Gülbahar Cad. Tufan Sok. Mavi iş merkezi No:14 34540 Güneşli-istanbul
Müşteri Hizmetleri: (0216) 416 32 75 Tel: (0212) 630 96 69 (Pbx) Fax: (0212) 630 92 73-76
e-mali: satls@mavlkurye.com.tr
hızmet@mavlkurye.com.tr

"Same DayDelivery"

hizmetimiz/e "Son Derece Acil"
fakat zamanın çok kısıtlı olduğu
şehirlerarası gönderi/erinizi
tarih değişmeden mesai saatleri
içerisinde alıcısına teslim ediyoruz.

Kan:ıpüs Reklam 220.000 üniversite öğrencisine
31. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'ni tanıtmaktan mutluluk duyar.
Kasap Sak. Altınay Iş Merkezi No:10 Kat:3 34394 Esentepe-Istanbul

tel: O 212 211 SO 35

faks: O 212 211 53 17

���

Türkiye'nin en etkin acil sağlık hizmeti, 31. Uluslararası istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Müzik Festivali'nde.
Medline Acil Sağlık Hattı: 444 12 12

Fotoğraf1n yeni
odak noktasi
Artik PHOTOXI var! ..
Her türl!l dijital fotol)raf makinesini deneyebilme
olanal)ınızın bulundul)u Fujifilm'In yenı dijital teknoloji
merkezinde, görünt!ller !lzerlnde del)lşlkllk yapılabiliyor,
her t!lr kayıt ortamından lstedll)lnlz boyutta baskı
.alınabiliyor ve fotografik danışmanlık hizmeti veriliyor.
Yalnızca dUıtal del)ll, geleneksel fotol)raf hizmetlerini de
PHOTOXI'de bulabilirsiniz. PHOTOXI, 35mm ve APS
fotol)raf makineleri ve her to �tl amatör ve profesyonel ftn
çeşitlerı lle en kaliteli banyo ve baskı hizmetlerini
sunuyor.
Fujifilm kalitesini ve teknolojisini en uygun fiyatlarla
sunan PHOTOXI'nln fotol)raf çekim hizmetlerinden
de yara rlanabilirsiniz. Her t!lrl!l özel g!ln, !lr!ln, moda,
sanayi ve mimari çekim lhtlyaçlarınız Için PHOTOXI
hizmetinIzde.
İşte PHOTOXI'de bulabllecel)lnlz !lr!ln ve hizmetler:
· DUıtal fotol)raf makineleri, bellek kartlan ve aksesuvar1an,
· E-6, C-41 ve Siyah Beyaz film banyoları,
·

Ola çol)altma ve reprod!lkslyon,

·

35mm fotol)raf makine ve filmleri,

·

APS fotol)raf makine ve filmleri,

· Orta format foto!) raf makine ve filmleri,
· Bellek kartları, CD, ZIP ve disketten baskı,
· Negatif ve pozitiften büy!l k e bat baskı,
·Y üksek çöz!ln!lrl!lkte tarama ve CD'ye kayıt,
·Görüntü !lzerlnde del)lşlkllk Imkanı,
· Her türl!l özel g!ln, !lr!ln, moda, sanayi, Iç ve dış
mekan çekimleri,
·

DVD kayıt,

·Şirketler Için dijital sistem çözümleri,
· Fotografik danışmanlık

FotoOraflar: Ali Bekman

diiital

Tools for the lmagination.

Maçka, Eytam Caddesi

16/3

Nişantaşı - İstanbul
Tel:
Fax:

o 212 231 03 99
O 212 231 03 18

e-mail: info@photoxi.com
web: www.photoxi.com

PHOTOXI, fotoğraf çekme keyfinizi artbnyor....

./mresslonal
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E 6
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Dia
Banyo

PHorQxı
FOTO�RAF İLE İLGİLİ HERŞEY...

URBAN VISION OF ISTANBUl

�-

yaş1m1za asar en, s1z er

iyi müzik sunmaya deva
ediyoruz...

Tensaposter

-

Tensabarrier yönlendir
•

F-ar� Edilmek Icin
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j
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INılitıraılar iyi oldıJOtınuı Orıcellkle ne kadar iyi gOrOndOODnOzle d9lıı�r1Andiriliır_ KArıtil
��ıounı.ız llellflm m.ajınızıverdiQiniz. reklamlarınızı yaptıOınız g6rMI
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�taalırlııniıuı Terısapoııler eltıtamlerinln tOm detayları, bakışları mesajın içeri{ıine

Ferhat paşa caddesi kanbay iş merkezi Al Blok No:6 Bayrampaşa 1 ISTANBUL
Tel: (0212) 674 86 30 Pbx Fax: (0212) 613 19 01
GSM: (0532) 736 20 49 • (0542)427 50 54
www.teknopaz.com.tr
E-mail: info@teknopaz.com.tr

-t��lfJ1L �fk_
v�A./vı t�.rıl'ft-,''JlZ }U: ��__

d?4��a-hAJ'Y\-."
Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 34433 Istanbul
(02 1 2) 249 Ol Ol pbx
(0212) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

www.tipograf.com

KONSERLER VE GÖSTERiLER
CONCERTS AND PERFORMANCES
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CECILIA BARTOLI
Cevza Aktüze Anısına

CECILIA BARTOLI

1 n Memory of Cevza Akrüze

CECILIA BARTOLI, mezosoprano
OLIVER W I D MER, bariton

mezzo-so prano
baritane

ANGELO M IC H ELE ERRICO, piyano

Rossini
Belta Crudele

Beliini
Malinconia

Donizetti
La Conocchia
M e soglio fa na casa

Rossini
L'esule

Beliini
La farfalletta
Ma rendi pur contento

Rossini
Canzonetta Spagnuola

Viardot
Havanaise
Hai Luli!

Bizet
La Coccinelle
Tarentelle

Rossini
La Danza
Ara

Inrerval

p iano

Roma'da do�an dünyaca ünlü
mezosoprano Cecilia Bartoli, ilk
e�itimini aynı şehirdeki Santa Cecilia
Konservatuvarı'nda aldı. Sanatçı aynı
zamanda her ikisi de profesyonel
şancı olan anne ve babası Silvana
Bazzoni ve Angelo Bartali'den de
ders almaya devam etti.
Bartoli kariyerinin başlangıcında
Herbert von Karajan, Daniel
Barenboim ve Nikolaus
Harnoncourt ile çalıştı. I 988
yılındaki ilk sahne performansında
Harnoncourt yönetiminde Mozart'ın
Figaro'nun Düğünü operasında
"Cherubino"yu seslendirdi. Bu
tarihten sonra aralarında Claudio
Abbado, Pierre Boulez, Riccardo
Chailly, William Christie, Myung
Whun Chung, Charles Dutoit,
Christopher Hogwood, James
Levine, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Sir Simon Rattle, Giuseppe Sinopol,
Sir Georg Solti ve Franz Welser
Möst'ün de bulundu�u dünyaca ünlü
şeflerle çalıştı.
Cecilia Bartoli operalar kadar resital
ve konserlerinde de çok başarılı bir
çizgi izlemiştir. Resitallerinde Daniel
Barenboim, Myung-Whun Chung,
James Levi ne, And n Schiff ve Jean
Yves Thibaudet gibi önemli
piyanistlerle çalışmıştır. Sanatçı,
Barok müzi�e olan ilgisi sonucu eski
dönem müzi�i alanının en önemli
orkestralarından Concentus
Musicus Wien, ll Giardino
Armonico, Akademie für Alte Musik
Berlin, The Academy of Ancient
M usic, Les Arts Florissants, The
Orchestra of the Age of
Enlightenment ve Le Musiche Nove
ile işbirli�i yapmıştır.
Bartali'nin onu aşkın opera kaydı ve
birçok solo CD'si bulunmaktadır.
I 999 sonbaharında piyasaya çıkan
"Vivaldi" albümü ola�anüstü bir
başarı getirmiş ve Antonio
Vivaldi'nin hiç bilinmeyen
operalarının gün ışı�ına çıkmasını
sa�lamıştır. Bu albüm aynı zamanda
Bartali'ye dünyanın her yerinden
sayısız ödül getirmiştir.
200 I Ekim'inde Gluck'ün
operalarından aryaları seslendirdi�i
albümü piyasaya çıkan Bartoli "En Iyi
Klasik Vokal Performansı" dalında
•
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Mozart
Sihirli Flüt Operası'ndan Papageno ve Papagena'nın Düeti
Duer of Papagcno

&

Papagena from "Zauberflöre"

PaPaPaPaPaPa PafJagena

Sihirli Flüt Operası'ndan arya: Der Vogelhandler
Deı- Vogelhiirıdleı- from "Zauberflöre"

Figaro'nun Düğünü'nden arya: Voi che sapete
Voi che .rapeıe from "La Nozze di Figaro"

Rossini
Sevil Serberi Operası'ndan Aryalar Arias from "l l Barbiere d i S i v i g l i a "
Una voce poco fa
Largo al Factotum
Figaro ve Rosina'nın Düeti Duer of Figaro & Rosina
011nq11e io .ro11

Rossini
La Cenerantola Operası'ndan Na cavi All'Aftan no . . . Non piu mesta
Na ca vi AII "Affanno . . . Non pitı mesra from ''La Cenerenrola"

22.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum, 1 9. 30pm

2002 Grammy ödülünü almıştır.
Bartoli'nin Barok repertuarın gizli
kalmış degerli yapıtlarını müzik
dünyasına sunma arzusunun bir
sonucu olan "Giuck ltalian Arias"
albümü birçok müzik listesinde yılın
en iyi albümü seçilmiştir.
Cecilia Barteli 2002/2003
sezonunda barok ve klasik
repertuardan seçtigi yapıtları
kapsayan konserler verecek.
Sonbaharda tekrar kayıt
çalışmalarına başlayan sanatçı
anlaşmalı firması Decca Music
Group etiketi altında "The Art of
Cecilia Bartoli" adıyla çıkardıgı
albümde hem repertuarından
kesitler sunmuş hem de Luciano
Pavarotti ile /'Eiisir d'amore ve La
Tra viata'dan yaptıgı yayınlanmamış iki
düetine yer vermiştir.
• Born in Rome, Cec i l i a Barroli
received her voice rraining ar the
Conservarorio di Sanra Cec i l ia while
ar the same t i me being taughr and
coached by her parenrs, Silvana
Bazzoni and Angelo Barro l i , both
professional singers.
Barrol i 's early career included
col laborarions with Herben von
Karajan, Daniel Barenboim and
N i kolaus Harnoncourt. She has si nce
worked with a hosr of orher acclaimed
conducrors, inciuel i ng Claudio
Abbado, Pierre Boulez, Riccardo
Chailly, W i l l iam Chrisrie, Myung
Whun Chung, Charles Duroit, Carlo
Maria G i u l i n i , Chrisropher Hogwood,
James Levine, Zubin Mehta, Marc
M i n kovski , Riccardo Muti, Sir Si mon
Rar r le, G i useppe Si nopoli and Sir
Georg Sol r i , and Franz Welser-Möst.
In Cec i l i a Barroli's opera si nging
career, she has been perform i ng ro
dare in numerous Mozart Operas (La
Nozze di Figaro, Don Giovamıi, Co.ri /an
flltte) in a l l d istinguished opera houses

around rhe world. Bur also with
operas of Rossi n i (La Ceneı-eııtola. T11rco
in lta!ia), Paisiello (N ina), Haendel
(l?irıaldo. ll trionfo de/ tempo) or H aycin
(A rmidtı. L 'aninıa delfilo.rojo), if only to
name some, she was no less successful .
Cec i l i a Barroli's performances i n
concerr are popular worldwide. I n her
reci ral appearances sh e has been
accompanied by lead i ng pianists such
as Daniel Barenbo i m , Myung-Whun
Chung, James Levine, Andnis Schiff
and Jean-Yves Thibaudet. Besides
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concert ari as of Mozart, Rossi n i ,
Pucc i n i ere, h e r concerr reperroire
comprises also Lieder and arias of
B i zer, Viardor, Berlioz and Ravel.
This i ncreasing i nreresr i n ancient
music led ro the collaborarion wirh
outstanding orchesrras i n the field of
ancient music, such as Concennıs
Musicus Wien, ll Giardino Armonico,
Akademie für A l re Musik Berl i n , The
Acadenıy of Ancienr Music, Les Arrs
Florissanrs, The Orchesrra of the Age of
Enlighrenmenr and Le Musiche Nove
Cec i l i a Barrol i ' s d iscography
conıprises mo re rhan 1 O conıplere
opera record i ngs, from Mozart via
Ross i n i ro Haendel and Haydn, and
nunıerous solo CDs. W i th her
" Vivaldi Albunı " , which was released
in the aurumn of 1 999, the artist has
enjoyed an astounding success and
gained an enormous number of
awards, all around the world. The
Gluck-Aibunı , released the
subsequent year, al ready won the
Grammy Award for Best Classical
Vocal Perfornıance. In sumnıer 2002,
Cec i l i a Barrol i renewed her exclusive
conrracr with the Decca Music Group.
As a fırst product of this
col laboration, i n au tu m n 2003 a CD
w ith ! ral ian arias of A n ronio Salieri
will be launched, which Cecilia
Barroli recorded together w i r h the
Orchestra of the Age of
E n l ightennıenr, conducted by Adam
Fischer.

OLIVER WIDMER
1 965 yılında Zürih'te doğan
Oliver Widmer, Basel'deki Yüksek
Müzik Okulu'nda halen eğitimeisi ve
danışmanı olan babası Kurt Widmer
ile çalışmış ve Berlin'deki Sanat
Yüksek Okulu'nda Dietrich Fischer
Dieskau'nun master sınıfına devam
etmiştir. Eğitimini Zürih'teki
Uluslararası Opera Stüdyosu'nda
tamamladıktan sonra aralarında
Hugo Wolf Şan, ARD Uluslararası
Müzik (Münih), Othmar Schoeck
(Lucerne) yarışmalarının bulunduğu
çeşitli etkinliklerde ödüller almış ve
Avrupa Konseyi'nin Müzik Ödülü'nü
kazanarak uluslararası bir üne
kavuşmuştur. Dünyanın belli başlı
konser merkezlerinde Vladimir
Ashkenazy, Hartmut Höll, Graham
Johnson, Oleg Maisenberg, Geoffrey
•

Parson s, Andriıs Schiff and Roger
Vignoles gibi sanatçıtarla program
yapan Widmer, Chailly, Dutoit,
Gardiner, Harnoncourt, Henze,
Hogwood, Koopman, Riliing ve
Schreier gibi tanınmış şefierin
yönetiminde Berlin Filarmoni,
Avrupa Oda Orkestrası gibi önemli
orkestralarla söylemiştir.
Repertuvarının önemli bir kısmını
Bach oratoryoları ve pasyonlarının
yanı sıra Mahler, Mozart ve
Schubert'in eserlerinin oluşturduğu
sanatçı Harnoncourt, Frühbeck de
Burgos, Santi and Welser-Möst gibi
büyük şeflerle çok önemli
operalarda yer almıştır. 1 99 1
yılından bu yana Zürih Operası
solisti olan Widmer'in rol aldığı
operalar arasında Sihirli Flüt, Don
Giovonni, Cosi fon tutte, Figaro'nun
Düğünü, Die Fledermaus, Sevil Berberi,
Aşk lksiri, Faust, Romeo ve juliette,
Don Pasquale ve Poppea'nın Taç
Giymesi bulunmaktadır.

Lirik bariton olarak müzik
dünyasında özel bir yer edinen
Oliver Widmer'in yaptığı kayıtlar
arasında Nikolaus Harnoncourt
yönetiminde Schumann'ın Genoveva,
Haydn'ın Missa in tempore belli ve
Sa/ve Regina'sı ile Mozart missaları ve
Schubert'in eserleri bulunmaktadır.
• Born in Zurich, the baritone
Oliver Widmer snıdied w ith h i s
father, K u r t W idnıer, at t h e
U n i versity of M u s i c i n Base l . H e won
several conresrs and awards during h i s
studies already.
H e was a regular guest wirh rec i rals at
the Schuberriade, Salzburg Festival,

W iener Festwochen, W ignıore Hall
i n London, Beri i ner Philharnıonie,
M ünchner Residenz, A l te Opn
Frankfurt, Louvre, Paris, Fftes
nıusicales en Touraine, Aldcburgh
Festival and the Li neol n Center New
York. H is high ran king partners are
Vlad i m i r Ashkenazy, Harrmut Höll,
Graham Johnson, Andnıs Sc h i ff and
Roger Vignoles.
As a nıuch sought for soloist in
concert and opera, he has performed
in nıany capitals of the world w ith a
host of acclai ıned conductors l i ke
Charles Duto i t , R i ccardo Chailly,
Rafael Frcibeck de Burgos, John El iot
Gard i ner, N i kolaus Harnoncourt,
Maris Jansons, Chri stopher
Hoogwood, Ton Koopman,
Christoph von Dohnany, Nello Sam i ,
Franz Welser-Miist, U l f Schi rnıer,
Leonard Slat k i n and David Zinnıan.
and big orchestras of E u rope (such as
Berl i n and Vienna P h i l harıııonic
Orchestra) and of the U n i ted States
( i .e. Pittsburgh, San Francisco
Symphony).
S i nce l l)l) 1 , Mr. Widnıer is ıııcnıber
of the Opera House in Zurich,
t:ar n i ng grear success wirh his
reperroire, rhe most i nı porranr of
which are all big baritone parts of
Mozart Operas (Lı: Nozze di l'ixaro.
CoJ i Jan llllle and Zcllllmjliite), but al so
the l ra l ian and French reperroi res
w i t h Ross i n i ( Barhiı:rı: di St'l'if!/ia.
CoJerı:ntola. T11no in ltalia), Donizetti
( 1:/i.ıir d'amore. Don PaJqllale) and
Gounod ( Famt. l?omeo et)lllielle), and
the German repertoire with the
R ichard Strauss parts such as Barbier
(Sı"hu ·eigrtllne Fra11), Oliv ier (Capricrio)
and Hartekin (A riadne au/ Naxos) and
also Wolfram of R ichard Wagner's
Tannhti'HJer.

Ol iver Widnıer's di scography
assembles n umerous rt·cordings giv ing
docunıeııtary ev idence of i m portant
m i lestones of his career. Soıııe of them
were awarded w ith prizes such as
Granınıy, Preis der Deutsdıen
Sdıal lplattenkritik, Diaposon d 'or.

ANGELO MICHELE ERRICO
Foggia'da doğan Angelo Michele
Errico, buradaki konservatuvarın
org ve piyano bölümlerini üstün
başarıyla tamamlamış ve Bologna ve
Paris'te Konstantin Bogino ve
•
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Alexander Lonquich gibi tanınmış
müzisyenlerin kurs ve seminerlerine
katılmıştır.
Temel olarak oda müzigi alanında
faaliyet gösteren sanatçı Silvana
Bazzoni, Roberto De Candia,
Luciana Serra, Katia Ricciarelli,
Francesca Patane gibi dünyaca ünlü
şancılara da eşlik etmektedir. Errico
ltalya'da Musica Riva Festival,
Accademia del Teatre alla Scala di
Milano, Festival delle Nazioni Citta
di Castello, Accademia Rollo di
Pavia ve Accademia Nazionale di
Santa Cecilia Festivali gibi önemli
etkinleriere katılmıştır.
Klasik repertuvarın yanı sıra çagdaş
müzik ve caz konusunda da master
sınıfları vermektedir. Sanatçının
katıldıgı yarışmalarda aldıgı birçok
ödül bulunmaktadır.
1 995 yılından bu yana lnternazionale
Musicale del Gargano Festivali'nin
Sanat Yönetmeni olan Angelo Errico
Conservatorio Statale di Musica N.
Piccinni di Bari'de ders vermenin
yanı sıra Musica için eleştirmenlik de
yapmaktadır.
• Angclo M ichele Errico, was born
in Foggia where he exeellemly
fı nished rhc organ and piano
deparrmenrs of rhe conservaroire. He
improved his skills i n Bologna and
Paris anenciing various courses anel
seminars of wel l known musicians ! i ke
Konsea n r i o Bogino and Alexander
Lonquich among orhers.
H i s main acr iviry is i n rhe field of
chamber nıusic and as accoııı panist of
famous i nternational si ngers ! i ke
Silvana Bazzun i, Roberto De Candia,
Luciana Sı:rra, Karia H icciarell i ,
Franccsca Paranı', and solist o f La
Snıla.
I n l ra l y , he parr icipared i n various
imporranr fesrivals ! i ke Musica R i va
Fesrival, Accadem ia del Tearro alla
Scala d i M i lano, Festival elel l e Nazion i
Ci rra di Casrello, Accademia Rollo di
Pavia and Accademia N aziona le di
Sanra Cec i l ia.
He gives master-dasses wirh the
dassic reperroire, bor also
conremporary music and jazz. Errico
parrici pared i n various compet i r ions
and was honou red wirh several
awards.
Si nce 1 995 he is the Arristic Director
of rhe Festival 1 nrernazionale
M usicale del Gargano. Besi des, he

reaches a t the Conservarorio Srarale d i
Mus inı N . Picci n n i di Bar i .
Furrhermore, h e is a e r i t i c for the
nıusic revue Musica.

CEVZA AKTÜZE
Ufak, tefek bir kadındı . . .
Kareli, lskoç tipi etekleri, her zaman
boynundan bir zincirin ucunda
sallanan küçük saati ve gözlükleri,
yıllarca hiç degiştirmedigi giyimiyle
kendine özgü bir stili vardı.
Modaları n, gelir geçer akımların
büyüsüne kendini kaptırmayacak
kişilikteydi. Çok dikkatli
bakılmadıkça yıllarca emek verdigi
ve yönettigi Festivalierin
kalabalıgında fark edilmezdi bile. En
keyifli gösteriler ve konserleri bile
sessizce ya kulisten, ya da kimsenin
kendisini göremeyecegi kuytu bir
köşeden izlerdi. Onun gönül
rahatlıgıyla bir koltuga gömülerek
konser izledigini gören hiç olmadı.
Oysa gözünden en ufak bir aksilik
kaçmaz, "bir sonraki sefere daha iyi
nasıl yaparız" diye düşünürdü hep.
Hayatı tümüyle dünyanın en nitelikli
sanat etkinliklerini, en kaliteli
biçimde ülkesine sunmaya adanmıştı.
lzleyiciye olan saygısı her şeyden
önde gelir, en küçük eleştiriye kulak
verir, ciddiye alırdı. Her yeni festival
ile birlikte çıtayı biraz daha
yükseltirdi.
Kendi çocugu yoktu, ama o kadar
çok insan yetiştirdi ki. Gençlere olan
güveni çok fazlaydı; yıllar içerisinde
birçok genç ondan pek çok şey
ögrendi, kendi işlerini kurup, bu
sektörde başarılı oldular. Onun
engin bilgisi, deneyimi, klasik müzige
olan tutkusu, Istanbul Kültür ve
Sanat Vakfı'nın yeni kuşak
yöneticilerine saygın bir örnek oldu.
Onunla çalışma şansına sahip olmak,
ona her zaman güvenebilmek büyük
bir lükstü.
Ufak, tefek bir kadındı. Yıllar
içerisinde salınelerin üzerinden esen
onca görkemli müzikleri n, dansların,
oyunların arkasında hep onun sessiz
gayreti ve gücü vardı. Alçakgönüllü,
örnegine ülkemizde giderek az
rastlanan bu insan sayesinde kentimiz
daha bir yaşanır, günlük sorunlarımız
daha bir çekilir, festivalsiz bir Istanbul
düşünülemez oldu.
Kim bilir, belki de yine bir kuytuya
•

çekilmiş, bir yerlerden izliyordur
olup biteni. Gözümüz onu hep
arayacak . . .
• A woman of delicare proporrions
she was . .
She had a s tyle o f her o w n w i r h her
Scorch-li ned ski rrs, a smail warch
hung on a chain round her neck and
her eye-g l asses that she never changed
for years. She was never rroubled
abour being fashionable. One who was
not careful enough would not even
notice her in the crowds of the
Festival evenrs which she broughr
i nro exisrence and d i recteel for years.
lt would not be surprising ro see her
look over the most pleasing concerts
and perfornıances ei rher from the
backsrage or some hidden spor away
from eyes. No one has ever seen her
seateel comforrably. However, even
the si ighresr problem would not
escape her eyes and she would always
r h i n k : "how ro do ir better the nexr
r i me". Hers was a l i fe dedicared ro
bring the art evenrs of the highesr
qual i t y with the highest standard ro
her country. Her respecr for the
audience al ways came fırsr and she
would be all on ears for the any
criricism and would rake ir seriously.
Wirh every new festival , the standard
would be higher.
She d id not have any children, bur she
had grown up so many people. She
trusteel the yourh ro the ful lesr exrenr;
many young people had the privi lege
of learning many t h i ngs from her.
They ser up the ir own busi nesses and
succeeded in this secror. Her wisdom ,
experience, love for class i cal m usic
had always been an example for the
new generatinn of İstanbul
Foundation for C u lrure and Arrs'
d i rectors. lt was an honourable
opporr uniry ro work wirh and trust
her all the rime.
A woman of del icare proporrions she
was . . . There always stood her nıodesr
efforrs and power behind all that
splendid fest i val music, dances and
plays. Thanks ro this modesr and
rarely found person of v i rrues, our
rown has become a berrer place ro
1 iv e; o ur problem s mo re bearable and
an İstanbul wirhour a fest i val
unrhi nkable.
Who knows, maybe she is stili h i d ing
at a clark spor warching whar's going
on. W e w i l l always m iss her . .
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BORUSAN i STAN BUL F i LARMO N I ORKESTRASI
BEYLERBEYi SARAYI KON SERI
BORUSAN İSTANBUL PHILHARMONIC ORCHESTRA
BEYLERBEYİ PALACE CONCERT
Bu konserde bestecimiz Nevit Kodallı'ya
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecektir.

GÜRER AYKAL, şef conductor

Aydın
Orkestra için Süit: Adım-Oyun-Ağır-Başka
Orchesrral S u i re: Srep-Game-Slow-Orher

Adım: Sürekli Ezgi Srep: Conrinuous Melody
2. lik Oyun: Sürekli Devinim F i rsr Game: Conrinuous Movemenr
3 . Ağır: Sürekli Tartım Slow: Conri nuous Rhyrhm
4. I kinci Oyun: Sürekli Devinim-Ezgi
1.

Second Game: Conr i n uous Movemenr-Melocly
S. Başka: Sürekli Ezgi-Devinim-Tartım
Other: Con r i nuous Melody-Movemenr-Rhythm

Kodallı
Telli Turna

Alnar
Prelüd ve I ki Dans Prelude and Two Dances
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 80. Yıldönümü Nedeniyle
A n n i versary of Turkish Re p u b l i c

5.6.2003, Beylerbeyi Sarayı, 20:00

Beylerbeyi

P a l a ce 8.00pnı
,

Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
sürekli orkestrasıdır.
Borusan İstanbul Phi lharmonic Orchestra is the residene orchesrra of the
İstanbul Foundation for Cul ture and Arts.

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın Genel Müzik
Direktörü ve Daimi Şefi olan Gürer
Aykal, müzik eğitimine Ankara
Devlet Konservatuvarı'nda başladı.
Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi
olarak 1 963 yılında keman, Adnan
Saygun'un öğrencisi olarak da 1 969
yılında kompozisyon bölümünden
mezun oldu. Devlet bursuyla
Ingiltere'ye giderek Londra'da
Guildhall Müzik Okulu'nda Andre
Previn ve George Hurst gibi önde
gelen şefierin yanında orkestra
şefliği okudu. Ardından ltalya'ya
giden Aykal, Academia Chigiana'dan
şeflik nişanı aldı ve Santa Cecilia
Akademisi'ni Franco Ferrera'nın
asistanlığını yaparak bitirdi. Bu arada
Adnan Saygun'un isteği üzerine
Pontifıcio lstituto di Musica Sacrada
Bartolucci ile Gregoryen Koro
Müziği ve Rönesans çoksesli
öğrenimi de gördü.
1 975 yılında Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nın Daimi
Şefliğine atanan Aykal, daha sonra
bir süre Devlet Opera ve Balesi'nin
Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Bu arada
Suna Kan ile birlikte kurduğu
Ankara Oda Orkestrası'nın
ülkemizdeki faaliyetlerinin yanı sıra
yurtdışında yüzü aşkın konserini
yönetti. Aykal, Avrupa ülkelerinin
önde gelen orkestraları ile sayısız
•

Composer Nevir Kodal l ı w i l i be granred a
Tiferime Achievemenr Award" on the occasion of this concen.

In Honour of the 80th

GÜRER AYKAL
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konserler verdi. Ingiliz Oda
Orkestrası'nın Güney Amerika ve
Karayipler turnesini yönetti.
Amsterdam Concertgebouw Oda
Orkestrası'nın da şefli�ini yaptı.
Müzik alanındaki uluslararası
başarıları ve hizmetleri nedeniyle
1 98 1 yılında "Devlet Sanatçısı"
unvanı alan Aykal, bugüne kadar
yaptı�ı kayıtlarında Londra Filarmoni
Orkestrası, Kuzey Almanya Radyosu
Orkestrası (NDR), Ankara Oda
Orkestrası, Bilkent Senfoni
Orkestrası, Cumhurbaşkanlı�ı
Senfoni Orkestrası gibi önde gelen
birçok sanat toplulu�u ile Bach,
Beethoven, Mozart, Çaykovski,
Elgar, Smetana, Ravel, Erkin ve
Saygun gibi büyük bestecilerin
eserlerini yönetmiştir.
• Gürer Aykal , curreıırly the
General Music Di rector and Principal
Conducror of che Borusan isearıbul
Phil harmoııic Orchescra, starteel his
music educarion ar the An kara Srare
Coııservaroi re and complered che
viol i ıı department i n 1 9fi3 uııder
Necdet Remzi Atak and che
composi rion department in 1 969
under Ahmed Adnan Saygun. He
further srudied conducriııg under
leading conducrors such as And re
Previn and George H u rsr in London
Gui ldhall School of Music u nder
governmeıır scholarship. He rheıı gor
his ri tle as a conducror from Academia
Chigiana of Ira Iy and complered
Academ ia di Saıı ra Cec i l i a under
Franco Ferrera. Upon Adnan Saygun's
req uest, he fu rther srudied Gregorian
choral music and polyphoııic
Renaissance nıusic i n Ponrifıcio
lsriruro di Musica Sacra u nder
Bartol ucc i .
Followi ııg his appoinrmeıır as che
Principal Conducror of che
Presideıırial Symphony Orchesmı in
1 97 5 he rhen pursued general
d i recrion of che Srare Opera and
Bal ler. He conducred over h und red
concerts i n Turkey and abroacl widı
rhe Ankara Chaıııber Orchesrra he
founded wirh Suna Kan. Aykal gave
nu mcrous eoncerrs wirh che leading
European orchescras i n add i t ion ro his
cond ucr i ng experience wirh the
Engl ish Chamber Orchescra's La t i n
America and Cari bbean tour and
Concertgebouw Chamber Orchesrra.
Giirer Aykal was honoured wirh che

"Srare Artisr" ritle in 1 98 1 for his
i nrernarional achievemenr and services
in rhe field of music. To dare, Aykal
has recorded works of grear compasers
such as Bach, Beerhoven, Mozart,
Tehaikovsky, Elgar, Smerana, Ravel,
Erk i n and Saygun w i th che London
Phil harmoııic Orchescra, Northern
German Radio Orchesrra (NDR),
Ankara Chamber Orchesrra, B i l keıır
Symphony ürehescra and che
Presideıırial Symphony Orchesrra.

BORUSAN ISTANBUL
FILARMONI ORKESTRASI
BORUSAN iSTANBUL
P H I L H A R MON I C ORCH ESTRA

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın geçmişi yurtiçinde ve
yurtdışında büyük başanlara imza
atan Borusan Oda Orkestrası'na
dayanmaktadır. Borusan Oda
Orkestrası, beş yıllık birikimini
nitelik ve nicelik bakımından daha
üst düzeye getirmek amacıyla 1 999
yılında senfonik bir orkestraya
dönüştürülmüş, Orkestranın Genel
Müzik Direktörlü�ü ve Daimi
Şefli�ine Gürer Aykal getirilmiştir.
Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası, gerekli yapılanma ve
hazırlık çalışmalarından sonra, Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi'nde verdi�i
kanserleri, klasik müzi�in daha geniş
kitlelere ulaşmasını sa�lamak
amacıyla Anadolu yakasına da
taşımıştır. Anadolu yakasındaki
konserler Kadıköy Halk E�itim
Merkezi'nde verilmektedir.
Yeni binyıla Beethoven'ın senfonileri
ile giren Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası, 2000-200 1 sezonunu
dev bir sanat olayı ile noktalamıştı.
Orkestra, "Müzi�in Anayasası"
olarak kabul edilen Beethoven
senfonilerini seslendirerek bu dizi ile
senfonik müzik tarihimize önemli bir
katkıda bulundu.
Istanbul'daki konserlerin ardından
Güneydo�u Anadolu Turnesi'ni
gerçekleştiren Borusan Istanbul
Filarmoni Orkestrası, "Hayatı
Müzikle De�iştirme Etkinlikleri"ne
2003 yılında da devam ediyor.
•

• The hisrory of Borusan İstanbul
Phi lharmonic Orchesrra l ies i n che
Borusan Chamber ürehescra which

received critica! acclaim in Turkey
and abroad. The Borusan Chamber
Orcl:ıesrra was rurned i n to a
symphonic orchesrra in 1 999 ro
furdıer irs experience of flve years and
Gürer Aykal was appo i nted as the
General Music D i recror and che
Principal Conducror.
Upon complering che srrucrural and
prepararory process, che Ürehescra
expanded che coverage of i rs regular
concens ar the Lütfi K ı rdar
I n ternational Convention and
Exhibirion Centre ro the Anarolian
coasr wir h a view ro rake classical
music ro a w ider audience.
Borusan İstanbul Philharmonic
ürehescra opened che new m i llennium
wirh Beerhoven's symphonies and
m ade a grand fl nal for the 2000-200 l
season perform i ng all Beerhoven
symphonies which are regarded as the
"Consri rurion of Music".
Complering a Sourheasr Anarolia rour
afrer che concerrs in İstanbul, che
ürehescra will conti nue irs "Changing
Life wirh Music Events" in 2003.

NEVIT KODALLl
Beş kardeşin en küçü�ü olan
Nevit Kodallı'nın çocuklu�u müzikal
bir ortamda geçmiş, besteci ilk
müzik derslerini a�abeyi Hayri
Kodallı'dan almıştır.
Kompozisyon ö�renimini Ankara
Devlet Konservatuvarı'nda
tamamlayan sanatçı, ileri devre
kompozisyon ve orkestra yönetimi
konusunda ihtisas yaptıktan sonra
Milli E�itim Bakanlı�ı'nca açılan
Avrupa Konkuru'nu kazanarak
Paris'e gönderilmiş ve Ecole
Normale de Musique'te Arthur
Honegger'in ö�rencisi olarak
kompozisyon, Jean Fournet'nin
ö�rencisi olarak da orkestra
yönetimi çalışmalarını sürdürmüştür.
Madam Nadia Boulanger ve Charles
Koechlin ile özel çalışmalar da
yaparak 1 953 yılı sonunda
Türkiye'ye döndükten sonra Ankara
Devlet Konservatuvarı'nda göreve
başlamıştır.
Atatürk Oratoryosu ile çoksesli Türk
müzi�ine ve dünya müzik
literatürüne büyük çapta bir eser
kazandıran Kodallı, orkestra
eserlerinden konçertolara, opera ve
bale müzi�inden oratoryo ve
•
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kantatlara, oda müzigi ve koro
eserlerinden şan ve piyano
eserlerine uzanan geniş bir
yelpazede yapıtlar üretmiştir.
Uluslararası nitelikteki çagdaş bir
konuyu oldugu kadar, Sümer
mitolojisinden gelen bir destanı da
işleyerek çagdaş opera alanında
Gılgamış'ı bestelemiştir. Von Gogh
Operası da Türk karakterinin
ötesinde çagdaş bir diger yapıtıdır.
Sanatçı Fransa'da "Officier",
Türkiye'de "Devlet Sanatçısı"
unvanıyla onurlandırılmıştır. 1 997'de
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın
"Onur Ödülü Altın Madalyası"na
layık görülmüş, Anadolu Üniversitesi
ve Cumhuriyet Üniversitesi
tarafından kendine "Doctor in
Honoris Causa" unvanı verilmiştir.
Emekli olduktan sonra Mersin'e
yerleşen sanatçı, Çukurova Devlet
Konservatuvarı'nda dersler
vermekte ve Mersin Filarmoni
Dernegi'nin danışmanligını
yapmaktadır.
Bu konserde seslendirilecek olan
Op. 22 Tel/i Turno, küçük orkestra
için süit, 1 969 yılında bestelenmiş ve
ilk seslendirilişi Hikmet Şimşek
yönetimindeki Cumhurbaşkanlıgı
Senfoni Orkestrası tarafından 1 970
yılında gerçekleştirilmiştir.
• Nev ir Kodal l ı was born i nro a
fam i l y bred wirh music and the
composer received his fı rst lessons
from his brorher Hayri Kodall ı .
Having complered h i s educarion i n
the composi rion deparrmenr o f che
An kara State Conservatoire and
fı n ishing a masrer programme on
composition and conducring, he went
to Paris wirh governmental supporr

and conrin ued his composir ion
studies under Arthur Honcgger and
conducring studies under Jean
Fourner ar the Ecole Normale de
Musique. Afrer dasses w ith Mnıe
Nadia Boulanger and Charles
Koechl i n, he returneel to Turkey and
starteel leettıres ar rhe Ankara Srare
Conservatoire.
Kodallı made an i m porranr
conrriburion to Turkish and world
music l i rerarure wirh Ataliirk Oratorio
and produced numerous works
covering a w icle range of form s from
orchesrral works to concertos, opera
and baller m usic to canraras, chamber
music to cheral and vocal works. H is
work Gılgamış is a work of universal
quali ry i nspired by Sumerian
myrhology and his opera Van Gogh is
anather comemporary work.
Kodallı has been honoured wirh the
ri tles ''Offıcier" i n France and "Srare
Arrisr" in Turkey.
Afcer his retiremen c, the arrisr senieel
in Mersin and he currenrly gives
lectures at the Çukurova Srare
Conservatoire and is adviser to che
Mersin Philharmonic Assoc iarion.
Op. 2 2 Tel/i Turncı to be performed ar
rhis concerr was compaseel in 1 969
and premiered in l 970 by the
Presidemial Symphony ürehescra
u nder H ikmer Şi nı şek .

ÇAGDAŞ MÜZIGIMIZI
TANlYOR MUYUZ?
DO WE KNOW OUR
CONTEMPORAR Y M US I C'

Evin İlyasoğlu

Bugün çagdaş edebiyatımız,
sinemamız, plastik sanatlarımız
kadar çagdaş müzigimizden de söz
edebilmeliyiz. Ancak müzik, zor
ulaşılan ve zor kavranan bir dal
oldugu için diger sanat daliarına
göre daha geç yaygınlaşmakta.
Acaba kaçımızın müzik kitapligında
çagdaş bir Türk bestecisine ait kayıt
bulunur?
Çagdaş Türk müzigi, geleneksel Türk
müziginden kaynaklandıgı gibi, içinde
yaşadıgımız çagın yeniliklerinden de
esinlenmektedir. Geleneksel Türk
müzigi, Orta Asya'daki Şaman
gelenegine, Türkler'in Anadolu'ya
gelene dek geçtikleri cografı
•

yörelere, Islamlık sonrasındaki Iran
ve Arap sanatının izlerine ve Osmanlı
lmparatorlugu'nun zengin kültürüne
dayanır. Osmanlı Sarayı'nın
çevresinde "sanat müzigi" adı altında
icra edilmiş; halk arasında renkli
ritimleriyle "halk müzigi" oluşmuştur.
Yapı olarak kendine özgü makamları
ve usulleri içeren Türk sanat müzigi
ve Türk halk müzigi tekseslidir; tam
ve yarım tonlardan daha küçük ses
aralıklarını içerir.
Çokseslilik (polifoni), geleneksel
Türk müzigine 1 9. yüzyıldan
başlayarak kimi operet, tango. kanto
gibi hafif müzik sayılabilecek
denemelerle ve askeri marşlarla
girmiş; 20. yüzyılın ilk çeyreginden
sonra, müzik kurumlarındaki düzenli
çalışmalarla "Çoksesli Türk Müzigi"
başligında kendi kimligini
kazanmıştır.
Atatürk, geleneksel Türk müzigine
tutkusu bir yana, çoksesli evrensel
müzige de son derece önem vermiş;
1 934'te Iran Şahı ilk kez Türkiye
Cumhuriyeti'ni ziyaret edecegi
sırada ona bir opera temsili sunmak
istemiş, böylece ilk Türk operası
olan Ahmed Adnan Saygun'un
Özsoy'u dogmuştur. Atatürk bundan
sonra, Ankara'ya gelişinin onuncu
yıldönümünü kutlamak üzere iki
opera daha yazılmasını ve temsil
edilmesini emredince. bu kez de
Adnan Saygun Taşbebek; Necil
Kazım Akses, Bay Önder adlı tek
perdelik operalarını yazmışlardır.
Cumhuriyet'i n ilk yıllarında Paris,
Viyana, Münih gibi Avrupa'nın kültür
merkezlerinde egitim görerek yurda
dönen genç besteciler, yeni Türk
müziginin kurucusu olarak "Türk
Beşleri" adıyla anılan grubun
üyelerini oluştururlar. "Türk
Beşleri" Halil Bedi Yönetken'in "Rus
Beşleri"ne öykünerek yakıştırdıgı bir
addır. Cemal Reşit Rey ( 1 904- 1 985).
Hasan Ferit Al nar ( 1 906- 1 978), U lv i
Cemal Erkin ( 1 906- 1 972), Ahmed
Adnan Saygun ( 1 907- 1 99 1 ) ve Necil
Kazım Akses'ten ( 1 908- 1 999)
oluşur. Bu besteciler kendi
geleneklerindeki birikimle Batı
teknigini birleştirerek yeni bir
bireşim yaratmaya çalışmışlardır. ilk
yapıtlarında Batı yapısı içinde
geleneksel Türk müziginin renklerini
kullanırlar; dinleyiciyi çokseslilige
alıştırmak için bildik ezgileri
korurlar. Her besteci, geleneksel
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Türk müziginin ögelerini giderek
kendine özgü bir yolda soyutlamaya
başlar. Sonraki kuşakların
yapıtlarında ya da ilk kuşagın son
dönem çalışmalarında dogrudan
dogruya, tanıdık bir halk ezgisinden
kaynaklanmak yerine, geleneksel
seslerin degişime ugrayarak polifonik
bir yapı ve çagdaş yöntemler
dogrultusunda işlendigini görürüz.
ilk kuşak besteciler egitim
gördükleri ülkelerin müzik akımlarını
yansıtmışlardır. Örnegin Cemal
Reşit Rey Fransız izlenimciligini;
Necil Kazım Akses Avusturya post
romantizmini duyurmuştur.
Bu kuşagın bestecileri, önlerinde hiç
bir örnek olmaksızın ilk dagarcıgı
yaratmışlardır. ilk kez ve bir kerede
sonat, konçerto, opera, oratoryo,
senfoni gibi polifonik biçimlere ve
neredeyse müzik tarihinin bütün
akımiarına bir arada örnekler
verilmiştir. Rey'in Bebek Efsanesi,
Korogöz, Türk Manzoroları ve
Enstantaneleri ilk senfonik şiir,
programlı müzik örnekleridir. lık
piyano konçertosunu Erkin bir
konçertino şeklinde 1 93 1 'de
besteler; Rey 1 932'de Kromatik
Konçerto'suyla onu izler. Saygun'un
Yunus Emre'si Türk müziginde
yazılmış ilk oratoryo örnegidir.
Alnar'ın Kanun Konçertosu'nda ilk
kez yerel bir çalgı Batı tipi oda
orkestrası içinde solist olarak yer
alır. Akses ilk kez uzun süreli, büyük
orkestralı post-romantik senfonileri
yazmıştır. Erkin'in rengarenk, ritmik
canlılıgı sonraki kuşakları derinden
etkilemiştir.
ilk kuşak bestecilerin yurtdışında
seslerini duyurmuş olmaları ilginçtir.
Cemal Reşit Rey'in Anadolu
Şarkıları 'nın 1 926'da Paris'in Pleyel
Salonu'nda dakikalarca alkışlanması;
bir çok senfonik yapıtının zamanın
en ünlü şeflerince yönetilmesi;
Saygun'un Yunus Emre
Orotoryosu'nun Stokowski tarafından
New York'ta seslendirilmesi;
Bartok-Saygun ortak çalışmalarının
bir kitap halinde yayınlanması;
Akses'in Ankara Kalesi'nin ve Erkin'in
Piyano Konçertosu'nun Ikinci Dünya
Savaşı'nın bombaları altında Fritz
Zaun yönetiminde, Berlin'de
çalınması, ilk kuşak bestecilerimizin
yurtdışında deger buldugunun
kanıtlarıdır.
Bu öncü besteciler, aynı zamanda

ögretmen ve kurumların kurucusu
olarak da Türk müzik yaşamının
yapıtaşlarıdır. Aynı dönemde
yaşayan, ama Beşler'in dışında kalan
Bülent Tarcan, senfon ik müzige
katkılarıyla; Kemal Ilerici, dörtlü
armoniye dayalı kuramıyla etkin
olmuşlardır. Ekrem Zeki Ün de
saray müzigine karşı halk müziginin
canlılıgına dikkat çekmiştir.
Ikinci kuşak besteciler, kurucu
kuşagın ögrencileri oldugu halde,
tepkisel olarak geleneksel
söylemden ayrılmış, zamanın
Batı'daki örneklerini izlemişlerdir.
Bülent Arel'in geleneksel biçemde
başlayan çalışmaları olgunluk
döneminde elektronik müzikte
şekillenmiş, adı dünya müzik tarihine
"elektronik müzigin öncüsü" olarak
geçmiştir. Yurtdışında en çok ödül
kazanmış bestecimiz llhan
Usmanbaş. 1 9SO'Ierin öncü
akımlarını benimseyerek, 1 2-ton,
dizisellik, raslamsallık, salkım sesler
gibi gereçlerle sesin ezgisel
akıcılıgından çok yüksekligi ve
yogunlugunu araştırmıştır. llhan
Mimaroglu gerek akustik ve
elektronigi birleştiren, gerek yalnız
elektronik ortam için yazdıgı
yapıtlarla seçkinleşmiş, elektronik
müzikle filmeilik arasında koşutluk
kurmuştur.
Ikinci kuşak besteciler arasında
geleneksel müzige, modal çizgiye
baglı kaldıgı halde kendine özgü bir
dil yaratan bestecilerden biri Nevit
Kodallı olmuştur. Ferit Tüzün, yaş
olarak ikinci kuşagın son bestecisi
sayılabilir; erken ölümüyle arkasında
az sayıda yapıt bırakmıştır. Senfonik
Türk müzigine melodik, hiciv dolu
katkısıyla canlı ritim dokusu ve
orkestra renkleri getirmiştir. Tüzün,
müzik tarihimizin en önemli
bestecilerinden birisi olarak
anılmaktadır.
Üçüncü kuşak bestecilerimizin bir
kısmı egitim müzigine büyük önem
vermiş, çocuk ve gençlik koroları
için yapıtlar üretmiş ve geleneksel
yapıyla Ilerici'nin kuramından
yararlanmışlardır. Muammer Sun,
Cenan Akın ve Yalçın Tura bu
gurubun üyeleridir. Yalçın Tura,
senfonik yapıtlarının yanı sıra film
müzikleriyle de dikkat çeker. Bu
kuşagın yenilikçi üyeleri, Ali Dogan
Sinangil, Kemal Sünder ve Cengiz
Tanç'tır. Tanç, öncü akımları

benimseyip kendine özgü bir
dizisellik geliştirmiştir. ll han Baran,
kendi kuşagına kadar bütün
bestecilerin izlerini korumuş,
geleneksel Türk müzigi, pentatonizm
ve Ilerici'nin yöntemi gibi etmenleri
evrensel anlayış içinde
birleştirmiştir.
Dördüncü kuşaktan sonra
bestecilerimiz gelenekiyenilik
bireşimini sürdürseler de hiç bir
akıma baglı kalmaksızın tarihin
derinliklerini ve dünya cografyasının
genişligini keşfetmeye çalışmaktadır.
Çetin Işıközlü'nün konusunu
tarihten alıp yeni yöntemlerle
işledigi operalarında; Okan
Demiriş'in gelenekselden kopmayan
operalarında; Ali Darmar'ın ezgi
çizgisini bırakmayan söyleminde;
Mete Sakpınar'ın, Betin Güneş'in
ayrı kültürleri birleştiren eklektik
çalışmalarında; geleneksel çizgiyi
koruyarak ilerleyen Turgay Erdener,
Aydın Karlıbel, Emre Aracı, Nejat
Başegmezler'in zengin anlatım
dilinde; Sıdıka Özdil'in yeni teknikler
içindeki öyküsel çalışmalarında,
Roma Büyük Ödülü sahibi olan
Kamran Ince'nin günün akımlarını
izleyen, çok kaynaklı geniş orkestra
renklerinde, bireysel anlatımlar
egemendir.
Hasan Uçarsu, Özkan Manav,
Mehmet Nemutlu akademik
kariyerlerinin yanı sıra kendilerine
özgü müzik diliyle ilgi çeken
besteciler. Muhiddin Demiriz ve
Fazıl Say, yapıtlarını kendi
konserlerinde seslendirerek tanıtma
şansına sahip piyanist-bestecilerdir.
Yigit Aydın, Berkant Gençkal ve
Mahir Çetiz gibi son kuşak
bestecilerimiz yarınlar için parlak
umutlar taşımaktalar.
Bugünün Türk bestecisi herhangi bir
2 1 . yüzyıl sanatçısı gibi, kendi iç
dünyasını anlatabilmek için her türlü
gereci kullanıp kendine özgü dili
oluşturuyor. Çagımızın bestecisi,
önceki çagların buluşlarından
yararlandıgı kadar minimalist
yöntemle, yeni-romantizm
akımındaki melodi çizgisiyle,
elektronik ortamın sundugu engin
olanaklarla ve kendi özgür imge
gücü ile beslenmekte. Genç
bestecilerimiz nota basımı,
çogaltılması, kayıt yapma
olanaklarıyla ilk kuşaklara göre çok
şanslılar. Bu besteciler bilgi çagının
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sanatçıları. lietişimin gelişmesi
onların da ufuklarını genişletti.
Kamran Ince'nin Fa/1 of
Constantinople adlı yapıtı; Betin
Güneş'in Hayriye Ha/a'sı, Hasan
Uçarsu'nun Orkestra Çeşit/eme/eri,
Fazıl Say'ın Nasreddin Hoca Dansları,
bugün dünyanın her piyasasında
alkışianan çalışmalar.
Neredeyse seksen yıllık bir geçmişe
sahip olan çoksesli ça�daş Türk
müzi�i ne yazık ki ne yayın organları,
ne konser salonları, ne de plak
şirketleri tarafından yeterince ilgi
görmüştür. Öte yanda
bestecilerimiz, yurtdışında yapıtlarını
çaldırmak ya da plak yapmak olana�ı
bulduklarında, yurtiçinden daha fazla
ilgi görüp de�er buluyorlar.
Ça�daş Türk bestecisinin beslendi�i
kaynaklar, di�er ülkelerde oldu�u
gibi, hem tarihsel mirasın, hem de
yaşanan ça�ın etkileşim alanıdır.
• Taday, we musr cansicler
contemporary Turkish music as m uc h
as rhe Turkish l i rerarure, cinema and
plasric ares. However, m usic i s a
branch of art that is hard to perceive
and reach to i ts sources. Th us i ts
d i ffusion is rather slow, compareel to
the other branches. 1 wonder how
many of us own the record i ngs of
contem porary Turkish compasers i n
our d i scotheques.
Contemporary Turkish music is
rooteel in crad i r ianal Turkish music,
as much as i nspired by the novelries of
the present age. The source of
crad i r ianal Turkish music i s
Shaman isric background of Central
Asia as well as those of rhe lands
Turks rravelled through on rhe i r way
to Anarolia. Pre-and posr-lslamic,
Arabic, I ranian and rhe rich trad i r ions
of the Orromans all have had the i r
say. I n t h e Onoman Empire, i t was
performed u nder the ri tl e of ··art
music""; among the fel low c i r izens,
w i rh irs colourful rhyrhm, it was
nameel ··folk music··. This musical
crad i rian i s macle up of a pecu l iar
structure of mocles and rhyrhms. l t is
monophonic and i t eleals wirh the
i n tervals less than whole rones and
half rones. Polyphony entereel Turkey
w i d ı l ighr music such as operettas,
tangos and cantas and alsa w i th the
m i l i tary marches i n the n i nereenth
century. ! ts iden r i ry was received as
··Polyphonic Turkish M u sic·· wi rlı

nıore serious works of rhe fırst quarter
of rhe rwenrierh century.
Aratürk comes across as a leader
whose musical tasres coverecl a w ide
specrrunı, from trad i r ional runes ro
u n i versal music. W hen the I ranian
Shah was due to vis i t Ankara for the
fı rst rime i n 1 934, he wanted ro
presenr him a custom-com paseel
opera. Thus the fı rst Turk ish opera,
Saygun·s Özsoy was born by this
occasion. Atatürk rhen commissionecl
two more operas to celebrare his renth
anniversary in A nkara: Taşbebek (The
Porcelain Dol l ) by Ahmed Adnan
Saygun anel Bay Ö11der (Mr. Leacler) by
Necil Kazını A kses. The young
nıusicians who had sr ucl iecl i n
E u ropean culrural centres such as
Paris, Vienna and Mun ich renırned in
the fı rst years of the Republic anel
formeel the group callecl "Turkish
F i ve··. The name, fırst usecl by Halil
Bed i i Yönerken, is a d i rect reference
ro the R ussian Five. The menılıers of
this group were Cemal Reşi t Rey
( 1 904- 1 985), Hasan Ferit Alnar
( I 906- 1 978), Ulvi Cemal Erk i n
( 1 906- 1 97 2 ) , Ahmed Adnan Sayg un
( 1 907- 1 99 1 ) anel Necil Kazım Akses
( 1 908- 1 999). Their i n i tial aim was to
ut i l i se the colours of Turkish nıusic
w i r b i n wesrern srrucrures. In this
way, ro ger accusromecl w ith the
novel ries, t racl i r ional nınes were
harmonised very plainly. Larter works
of the Turkish Five, as wel l as works
of compasers who canıe larer,
clenıonstrate a nıore clefı n i r ive
inciination ro abstract tracl ir ional
m usic i n a polyphonic srrucrure wirh
conrenıporary nıerhocls, i nsteacl of
sremnıing clirectly from a well-known
folk tune. The fı rst genenırion was
u ncler the inı pact of the mainsereanı of
countries that they were eclucarecl. For
example, Cemal Reşit Rey fol lowecl
the French iınpressionisnı; Necil
Kazı m A k ses followecl the A ustrian
posr-ronıanricism.
The compasers of rhis gencration
prepared the basic repertoire wi rhout
having any model in front of rhem.
For the fı rst rime anel at once. all of
the fornıs of nıusical h isrory such as
sonara, syınphony, oratorio, opera,
concerto were conı posed by thenı.
Rey"s A Do/ts Lef!p!CI, KaragJiz , T11rkish
Smm and lnstcuils are the tl rsr nıodels
for programme music. The fırst piano
concerto was com paseel by Erkin in

the form of a concerrino i n 1 9 3 1 .. Rey
fol lowecl him with his Chromatic
Concerto. Saygun·s Y11nm Emre is the
fırst orarorio compaseel i n Turkish
m us i c. Alnar's Coneert o for Kan1111 anel
S1rings blends the tracl ir ional Turkish
i nsrrunıent kclllllll (as soloisr) wirh a
wesrern chamber ensenıble. Akses
conıposecl the long cluration, large
ensemble post-romantic symphonies
for the fırst r i me. Erkin"s colourful,
v ivicl rhythnı ical srrucrure became a
very i m portant element that i nspirecl
the nexr generarions.
Ir i s inıpressive to fıncl out how much
the fırsr gencration was acclaimed
abroacl. In 1 926, i n Pleyel Hall of
Paris, the perfornıance of Cemal Reşit
Rey"s A nato/ian Songs receivecl a
standing ovarion; nıany of h i s
symphonic works were concl ucrecl by
the celebrared conclucrors of the r i me.
Saygun·s Yilni/S [mre Oratorio was
performeel by Srokowski in New
York, and the collaboration of Sayg un
anel Barr6k proclucecl a publicarion.
Akses· The Citadel of A nkarc1, anel
Erk i n "s Pimıo Concerto were performeel
u nder the bacon of Fritz Zaun during
the bombing of Berl i n in the Second
World War.
These pioneers of polyphonic Turkish
nıusic are also i nsrrucrors and
founclers of the new nıusical
i nsrirurions.
There are some other compasers who
l ived in the same period, but did not
belong ro the group of Five: Bülent
Tarcan wirh his conrriburion ro
symphonic music; Kemal i lerici, wirh
his harmonic rheory of i ntervals bu i lt
of 4rlıs; anel Ekrem Zeki Ü n was
concenrrarecl on the viviclness of fol k
nıusic againsr t h e a r r music.
Some nıembers of the second
gencration kcpt the language of the
pioneers w hile somc of rhem, however,
left the tradi rional sryles emirely anel
fol lowed rhe Wesrern model s of the
rime. Bülent Arel starteel wirh
craeli rional sryles, then i n the nıaturity,
his works were shapt:d with the
elecrronic nıusic, and i n the h istory of
the 20tlı century he is known as a
pioneer in the field of elecrronic music.
İ l han U smanbaş is the only Turkish
composer who was honourecl by so
many awards abroad. He usecl the 1 2rone rechnique, serialism, alearory,
minimalist and clusrer rones, also
researched the pirch and inrensiry of
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sound as oppased to irs melodic flow.
İ lhan M i maroğlu produced music wirh
the combination of acousrical and
elecrronic media as well as only
elecrronic media. He esrablished a
paraHel berween elecrronic music
compasirion and the process of
filmmaking. Nevir Kodallı is one of
the compasers belonging ro rhe second
generatinn and even rhough his
wriring is relared ro rradi rional music
and modal lines, he creared an original
language. Ferit Tüzün, could be
classified as rhe youngesr of the second
generatian as he died very young and
lefr only a number of works behind .
He conrribured ro rhe symphonic
Turkish music wirh his melodious and
humorous rexrure as well wir h his
vivid rhyrhms and orchesrral colours.
Tüzün is considered as one of rhe most
imparram compasers of our musical
history.
The third generatinn underli ned the
im portance of m us i cal rraining; they
produced music for yourh and
chi ldren choirs. Most of rhem
followed the rradirional forms and
used İ lerici's method. Muammer Sun,
Cenan Akın and Yalçın Tura are some
members of the group. Yalçın Tura
arrracrs arrenrion wirh his film music
as well as his symphonic works. The
modern i srs of the group are, A l i
Doğan Sinang i l , Kemal Sünder and
Cengiz Tanç. Tanç adopred the avanr
gard isr currenrs by devdoping a
personal serialism. İ lhan Baran,
followed the rracks of the former
compasers, blending such facrors as
rradirional Turkish music,
penraronism and İ lerici's method w i rh
a universal approach.
Afrer the fourrh generarion, the
Turkish composer no langer feels rhe
necessiry to become slave ro a trend or
principle; he would rather explore the
deprhs of h istory as well as the
broadness of geography .
Çetin Işıközlü compased operas w i rh
historic subjecrs and modern
merhods; Okan Demiriş never broke
wirh the rrad i r ion; A l i Darmar never
lefr rhe melodical l i ne; Mete Sakpınar
and Beri n Güneş blended d i fferenr
culrural backgrounds producing
eclecrical works; Turgay Erdener,
Aydın Karlıbel, Emre Aracı and Nejat
Başeğmezler creared a rich language
wirhour leaving the rradirional l i ne;
Sıdıka Özdil employed many new

rechniques w i rh works having srories
behind rhem. Kamran İ nce, w i nner of
the Prix de Rome, fol l owed rhe
mai nsrream, crearing a personal
language wirh his eclecrical rechnique
and colourful orchesrrarion .
Hasan Uçarsu, Özkan Manav,
Mehmet Nemurlu, besides rhei r
academic career, are arrracring
arrenrion w i rh rhe i r personal
languages. Muhiddin D. Demi ri z and
Fazı! Say are pianisr-composers who
have a faci l iry of performing the ir own
works i n the concerrs. Yiğit A yd ı n ,
Berkanr Gençkal and M ah i r Çeriz are
the members of the youngesr
generatian wirh a promising furure.
The Turkish composer roday, jusr ! i ke
an ordi nary arrisr of the rwenry firsr
century, is employing all the faci l i ries
ro reflecr his inner feelings and ereare
his personal language. The compasers
of our age are feed i ng rhemselves
upon the i nvenrions of previous ages,
m i n imalisric method, melodical l ine
of the new-romanricism and the
i mmense fac i l iries offered by
elecrronical media as well as rheir free
imaginarion. The youngesr
generarions are luckier rhan the
previous ones for they can prinr and
publish the scores eas i l y and they have
the fac i l i ries of recording rheir works.
Taday's composers are the arrisrs of
rhe information age. The
developmenrs i n rhe field of
communicarion have w idened rheir
horizons. Kamran İ nce's Fal/ of
Comtantinople, Berin Güneş's Aunt
Hayriye, Fazı! Say' s Nasreddin Hoca
Dances are some of the examples fro m
modern Turkish music that are
acclaimed everywhere .
Conremporary Turkish music has a
background of eighry years by now .
U nforrunarely in Turkey, the
performance of new music by
orchesrras is so seldom, nor is ir
broadcasr by radios . On the other
hand, our young compasers fınd a
berrer environment of petforming and
recording their works beyand our
borders. The conremporary Turkish
composers, jusr as rhar of rheir co
srylists all over the world, feed
rhemselves upon the histarical
heritage as well as the inreracrive
envi ronment of the present day.
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BORUSAN I STAN BUL F ILARMON I ORKESTRASI
A YASOFY A MÜZESI KONSERI
BORUSAN İSTANBUL PHILHARMONIC ORCHESTRA
HAGIA SOPHIA MUSEUM CONCERT
GÜRER AYKAL
Petrol Ofisi

Katkt!art için PETROL OFiSi'ne teşekkiir ederiz.
We wollld like to thank PETROL OFiSi for spomoring this performance.

Cevat Memduh Altar'ı anma konseri
Dedicared ro rhe memory of Cevar Memdu h Alrar

GÜRER AYKAL, şef conducror
GÖKÇEN KORAY, koro şefi chorus m i srress
ISTANBIJL DEVLET OPERA VE BALESI KOROSU
İ ST AN B U L STATE OPERA AND BALLET CH O RUS

YELDA KODALLI, soprano
WILKE TE BRUMMELSTROETE, mezosoprano mezzo-soprano
DANllL SHTODA, ten o r
M A N F R E D HEMM, bas bass
NA TALl BUCK soprano
JOAQUI N ASIAIN tenor
COCO N ELEGATTI ENSEMBLE

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın Genel Müzik
Direktörü ve Daimi Şefi olan Gürer
Aykal, müzik egitimine Ankara
Devlet Konservatuvarı'nda başladı.
Necdet Remzi Atak'ın ögrencisi
olarak 1 963 yılında keman, Adnan
Saygun'un ögrencisi olarak da 1 969
yılında kompozisyon bölümünden
mezun oldu. Devlet bursuyla
Ingiltere'ye giderek Londra'da
Guildhall Müzik Okulu'nda Andre
Previn ve George Hurst gibi önde
gelen şeflerin yanında orkestra
şefligi okudu. Ardından ltalya'ya
giden Aykal, Academia Chigiana'dan
şeflik nişanı aldı ve Santa Cecilia
Akademisi'ni Franco Ferrera'nın
asistanlıgını yaparak bitirdi. Bu arada
Adnan Saygun'un istegi üzerine
Pontifıcio lstituto di Musica Sacra'da
Bartolucci ile Gregoryen Koro
Müzigi ve Rönesans çoksesli
ögrenimi de gördü.
1 975 yılında Cumhurbaşkanlıgı
Senfoni Orkestrası'nın Daimi
Şefligine atanan Aykal, daha sonra
bir süre Devlet Opera ve Balesi'nin
Genel Müdürlügünü yaptı. Bu arada
Suna Kan ile birlikte kurdugu
Ankara Oda Orkestrası'nın
ülkemizdeki faaliyetlerinin yanı sıra
yurtdışında yüzü aşkın konserini
yönetti. Aykal, Avrupa ülkelerinin
önde gelen orkestraları ile sayısız
konserler verdi. Ingiliz Oda
Orkestrası'nın Güney Amerika ve
Karayipler turnesini yönetti.
Amsterdam Concertgebouw Oda
Orkestrası'nın da şefligini yaptı.
Müzik alanındaki uluslararası
başarıları ve hizmetleri nedeniyle
1 98 1 yılında "Devlet Sanatçısı"
unvanı alan Aykal, bugüne kadar
yaptıgı kayıtlarında Londra Filarmoni
Orkestrası, Kuzey Almanya Radyosu
Orkestrası (NDR), Ankara Oda
Orkestrası, Bilkent Senfon i
Orkestrası, Cumhurbaşkanlıgı
Senfoni Orkestrası gibi önde gelen
birçok sanat toplulugu ile Bach,
Beethoven, Mozart, Çaykovski,
•
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Saygun
Yunus Emre Oratoryosu'ndan üç koro parçası
T h ree choral pieces from Y u n u s E m re Orarorio
Beni111 ad1111 derıli do/ap
AJklll aldt benden beni
Semi11 kerim semin ralıim A llalı sana smıclm11 elim

Ramirez
Misa Criolla M i sa Criolla
Ara I n rerva I

Mozart
Requiem
" l stanbul'un Fethi'nin 550. Yıldönümü Etkinlikleri" çerçevesinde
U nder the

''Events

for the 5 50rh Anniversary of İ stanbu l " s Conquest"

6.6.2003, Ayasofya Müzesi, Üst Galeri, 2 I : I S
Hagia Soplı ia Museum, Upper Gallery, 9. 1 5 pm
Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın sürekli orkestrasıdır.
Borusan İsuınbul P h i l harmonic Orchtstra i s dıe residenr orc hesr ra of rhe
İstanbul foundation for C u l t u re and Ares.

Elgar, Smetana, Ravel, Erkin ve
Saygun gibi büyük bestecilerin
eserlerini yönetmiştir.
• Gürer Aykal, currently the General
Music Director and Princ i pal
Conducror of the Borusan İstanbul
Philharmonic Orchesrra, srarred his
music educarion at the Ankara Srate
Conservaroire and complered the violin
department i n 1 963 under Necdet
Remzi Atak and the composirion
department in 1 969 u nder Ahmed
Adnan Saygun. He furrher studied
conducring under lead ing conducrors
such as Andre Prev i n and George
Hurst in London Gui ldhall School of
Music under government scholarship.
He rhen got his t itle as a conducror
from Academia Chigiana of l taly and
completed Academia di Santa Cecilia
under Franco Ferrera. Upon Adnan
Saygun's request, he furrher studied
Gregorian choral music and
polyphonic Renaissance music i n
Pontifıcio lsrinıro d i Musica Sacra
under Barrolucci.
Following his appoi nrmenr as the
Principal Conducror of the
Presidenrial Symphony Orchestra i n
1 97 5 he then pursued general
d i rectian of the Srare Opera and
Bal ler. He conducred over hundred
concerrs in Turkey and abroad w i t h
t h e A nkara Chamber ürehescra h e
founded wirh S u n a K a n . Aykal gave
numerous concerrs w ith the lead i ng
European orchestras i n addition ro his
conducring experience w i t h the
E ngl ish Chamber Orchesrra's Lati n
America and Caribbean tour and
Concerrgebouw Chamber Orchestra.
Glirer Aykal was honoured wirh the
"S ra re Arrist" t i tle in 1 98 1 for his
i nternational achievement and services
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i n the field of music. To dare, Aykal
has recorded works of g rear compasers
such as Bach, Beethoven, Mozart,
Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel,
Erkin and Saygu n with rhe London
Philharmonic Orchesrra, Norrhern
German Radio ürehesrta (NDR),
Ankara Chamber Orchesrra, B i l kent
Symphony Orchesrra and the
Presidenrial Symphony Orchesrra .

GÖKÇEN KORAY
1 965 yılında Sofya Devlet
Konservatuvarı'na giren Gökçen
Koray, 1 972'de müzik teorisi,
kompozisyon, koro ve orkestra şefligi
bölümlerinden mezun oldu. Aynı yıl
Sofya Madrigal Korosu'nun şefligine
atandı; yurtiçinde ve Avrupa'da
yüzden fazla konser verdi. 1 974'te
Bulgaristan Ulusal Koro
Yarışması'nda birinci oldu. Kurdugu
ve yetiştirdigi gençlik korolarıyla
ltalya, Irianda ve Rusya'da katıldıgı
yarışmalarda altın madalya aldı. Batı
ve Dogu Avrupa'da birçok kurs ve
festivale katıldı; ünlü şeflerle çalıştı.
1 977-78 sezonunda Istanbul Devlet
Opera ve Balesi Koro Şefligine
atanan ve bu görevi sürdüren, SO' den
fazla opera, 25 kantat ve oratoryo,
SOO'den çok a capella koro yapıtına
imza atan ve birçok koro eserinin ilk
seslendirilişini gerçekleştiren Gökçen
Koray, 1 98S'te, hala yönettigi TRT
Istanbul Gençlik Korosu'nu, 1 992'de
de Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Çocuk Korosu'nu kurdu. 1 989'da
Batı Avrupa'nın on ülkesinin
temsilcilerinden oluşan Avrupa
Karma Korosu'na (yox Europe)
Türkçe sözlerle çoksesli Türk koro
eserlerini söyletti, çalıştırdı,
festivallerde konserler verdi, TV
programları yaptı. Gökçen Koray,
1 978 yılından bu yana Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'nda ögretim görevlisi
olarak koro dersi vermektedir.
•

• Gökçen Koray enrered the Sofia
S rate Conservaroire i n ı 965 where she
srudied music rheory, composirion,
choral and orchesrral conducring
graduaring w ith honours in ı 972 . The
same year she was appoinred chorus
m isrress of the Sofia Madrigal Chorus
with whom she gave more than ıoo
concerrs in B u lgaria and other

counrries. She won the firsr prize at the
Bulgarian National Chorus
Comperi r ion in ı 974. She founded
youth and child ren choruses with
whom she parricipared i n i nternational
competitions in ltaly, I reland and
Russia where she was awarded gold
medals. She arrended many courses and
participared i n music fesrivals in borh
Western and Eastern E urope. She
served as the chorus mistress of rhe
İstanbul Srate Opera and Baller during
the ı 977-78 season, a post she stili
holds . Gökçen Koray has a wide
reperroire including more than 50
operas, 2 5 camaras and orarorios and
some 500 a capella chorus pieces. She
has also premiered many choral works.
She founded the TRT Youth Chorus i n
1 985 and the İ stanbul State Symphony
Orchesrra's Children's Chorus in 1 992,
borh of which she sri ll rrains. I n 1 989,
she trained the Vox Europe, a mixed
choir formed of members drawn from
various E uropean counrries, to sing
Turkish songs w i rh Turkish lyrics, and
gave concerts, m ade record i ngs and
parricipared i n many fesrivals wirh this
choir . Gökçen Koray is teaeber of
chorusar rhe M i mar Sinan U niversity
State Conservaroire.

BORUSAN lSTAN BUL
FILARMONI ORKESTRASI
BORUSAN İSTANBUL
P H I L H A RMONIC ORCHESTRA

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın geçmişi yurtiçinde ve
yurtdışında büyük başanlara imza
•

atan Borusan Oda Orkestrası'na
dayanmaktadır. Borusan Oda
Orkestrası, beş yıllık birikimini
nitelik ve nicelik bakımından daha
üst düzeye getirmek amacıyla 1 999
yılında senfonik bir orkestraya
dönüştürülmüş, Orkestranın Genel
Müzik Direktörlügü ve Daimi
Şefligine Gürer Aykal getirilmiştir.
Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası, gerekli yapılanma ve
hazırlık çalışmalarından sonra, Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi'nde verdigi
konserleri, klasik müzigin daha geniş
kitlelere ulaşmasını saglamak
amacıyla Anadolu yakasına da
taşımıştır. Anadolu yakasındaki
konserler Kadıköy Halk Egitim
Merkezi'nde verilmektedir.
Yeni binyıla Beethoven'ın senfonileri
ile giren Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası, 2000-200 1 sezonunu
dev bir sanat olayı ile noktalamıştı.
Orkestra, "Müzigin Anayasası"
olarak kabul edilen Beethoven
senfonilerini seslendirerek bu dizi
ile senfonik müzik tarihimize önemli
bir katkıda bulundu.
Istanbul'daki konserlerin ardından
Güneydogu Anadolu Turnesi'ni
gerçekleştiren Borusan Istanbul
Filarmoni Orkestrası, "Hayatı
Müzikle Degiştirme Etkinlikleri"ne
2003 yılında da devam ediyor.
• The h istory of Borusan İ stanbul
Phi lharmoni c Orchesrra l i es in rhe
Borusan Chamber Orchesrra which
received critica! acclaim in Turkey
and abroad. The Borusan Chamber
Orchestra was turned i mo a
symphonic orchesrra in 1 999 to
furrher i ts experience of five years and
Gürer Aykal was appoinred as the
General M usic Director and the
Principal Conducror .
Upon completing the strucrural and
prepararory process, the Orchesrra
expanded the coverage of i ts regular
concerts at the Lütfi Kırdar
International Convenrion and
Exhibirion Centre to the Anarolian
coast with a view to take classical
music to a wider audience.
Borusan İ stanbul Philharmonic
Orchestra opened the new m i l lennium
with Beerhoven's symphonies and
made a grand fina! for the 2000-200 1
season perform i ng all Beerhoven
symphonies which are regarded as the
"Consritution of Music".
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Completing a Southeast Anarolia tour
after the concerts in İ stanbul, the
Orchestra will continue i ts "Changing
Life wirlı Music Events" in 2003.

ISTANBUL DEVLET
OPERA VE BALESI KOROSU
İ STANBUL STATE
OPERA A D BALLET CHORUS

1 927 yılında kurulan Istanbul
Belediye Konservatuvarı Korosu
üyeleri, çalışmalarını uzun yıllar bu
isimle sürdürmüş ve daha sonra
Saadettin Arel'in çabalarıyla 1 945'te
kurulan Şehir Korosu'na katılmıştır.
O dönemde her iki koronun da
şefli�ini Muhiddin Sadak
yapmaktaydı. 1 960'ta açılan sınav
sonucu Şehir Korosu'nun büyük bir
bölümü Istanbul Şehir Operası
Korosu'na girmiş ve koro şefli�ini
yine Muhiddin Sadak üstlenmiştir.
Koro, Muhiddin Sadak ve Cenan
Akın'ın yönetiminde on Türk
bestecisinden alınan 23 şarkıyı
1 965'te pla�a doldurmuştur.
Istanbul Şehir Operası, 1 968-69
sezonunda Ankara'daki genel
müdürlü�e ba�lanarak Istanbul
Devlet Opera ve Balesi adını aldı.
1 97 1 Şubat'ından itibaren
repertuvarına koro için yazılmış
sahne oratoryolarını da katan
Istanbul Devlet Opera ve Balesi
Korosu, şef Gustav Kuhn'un
yönetiminde Cari Orffun Catuli
Carmina adlı eserini 1 973 Salzburg
Festivali'nde seslendirdi ve büyük
başarı kazandı. Koro ayrıca Gustav
Kuhn ve Cenan Akın yönetiminde
Salzburg Radyo ve Televizyon
Stüdyosu'nda Türk bestecilerin
şarkılarından oluşan bir kayıt
gerçekleştirdi. Istanbul Devlet Opera
ve Balesi'nin 1 994 Ekim'inde Turandot
operasıyla yaptı�ı Danimarka
turnesine katılan koro büyük başarı
kazanmış ve yabancı basında olumlu
eleştiriler almıştır. Istanbul Devlet
Opera ve Balesi Korosu 1 977-78
sezonundan bu yana Gökçen Koray
yönetiminde çalışmaktadır. Koronun
yardımcı şefli�ini de Yıldız Künutku
yürütmektedir.
•

• The İstanbul Municipal
Conservaroire Chorus, which was
founded in 1 927. con t i nued i ts

activities under rhis name for many
years, the members of this chorus
were transferred to the C i ty Chorus
formed in 1 94 5 w ith the efforts of
Saadettİn Are!. Both choruses were
conducted by Muhiddin Sadak. O n
t h e basis of an examination h e ld on 6
January 1 960, a large number of the
City Chorus members were accepted
as members of the chorus of the
İ stanbul C i ty Opera, for which
Muhiddin Sadak was again appoinred
chorus master. In ı 965 , this chorus,
conducred by Muhiddin Sadak and
Cenan Akın, made their fırst
record ing with 2 3 songs by ten
Turkish composers. The İ stanbul City
Opera was taken over by the General
Di recrorate during the 1 968-69
season under the name İ stanbul State
Opera and Bal ler. The chorus also
incl uded orarorios in i ts 1 97 ı
February programme and gave a
highly successful performance of the
Cat1tlli Cam1i11a of Cari Orff under
Gustav Kuhn at the 1 97 3 Salzburg
Festival. They also made a recordi ng
of songs by Turkish compasers i n the
Salzburg Radio and Television studio
u nder Gustav Kuhn and Cenan Akın.
The chorus also accompanied the
İ stanbul State Opera and Baller i n i ts
Denmark tour in 1 994, receiving
critica! acclaim in the foreign press for
its successfu1 performances under
Gökçen Koray and Fausro Regis.
S ince the 1 977-78 season, the Chorus
of the İ stanbul State Opera aod Baller
has been trained by Gökçen Koray as
chorus mistress and Yıldız Künutku
as assistant chorus misrress.

YELDA KODALLl
ABD basınında kendisinden
"Günümüzün Mozart Kraliçesi"
olarak söz edilen Yelda Kodallı,
uluslararası opera dünyasında genç
kolcratur soprano yetenekler
arasında hızla parlamaya başladı.
Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Şan Bölümü'nden
M ustafa Yurdakul'un ö�rencisi
olarak mezun olan Kodallı, opera
hayatına 1 99 1 'de Mozart'ın Sihirli Flüt
operasındaki Gece Kraliçesi rolü ile
başladı ve bu rol ile 1 99 1 - 1 999
yılları arasında, aralarında Riccardo
Muti yönetimindeki La Scala başta
olmak üzere, Paris, Hamburg,
•

Viyana ve Bilbao gibi uluslararası
sahnelerde 9 prömiyer ve 200
temsilde yer aldı.
1 995'te Madrid'de Stravinsky'nin Le
Rossigno/ operasında yer alan sanatçı,
daha sonra Zubin Mehta
yönetimindeki !srail Filarmoni
Orkestrası'yla Denizetti'nin Luda di
Lammermoor operasında başrolde,
İtalyan Radyo-Televizyon (RAl)
Orkestrası ile Verdi'nin Rigo/etto
(Gilda rolü) ve yine Lucia di
Lammermoor operaları ile Japonya
turnesinde yer aldı. Rol aldı�ı di�er
operalar arasında Hoffman'ın
Masalları, 1 Puritani, Hansel ve Grete/,
Ariadne auf Naxos, Arabella ve

Christoph von Dohnanyi
yönetiminde Siegfried de bulunan
Kodallı, ayrıca 1 996-97 sezonunda
Chicago'da, 2000 yılında ise San
Francisco Operası'nda temsiller verdi.
Kodallı, 10 Ekim 2002'de Busseto'da
Verdi Orkestrası ile Verdi'nin 1 89.
do�um yılı kutlaması şerefine bir solo
konser verdi. Danimarka Kraliyet
Orkestrası'yla da bir CD kaydedecek
olan Kodallı ayrıca Trieste'de Aşk
lksiri operasında söyleyecek. Sanatçı
Almanya ve İtalya'da 1 Puritani
temsillerine devam etmektedir.
Kodallı'nın yaptı�ı kayıtlar arasında
BBC Orkestrası ile Istanbul konseri,
Sir Charles Mackerras yönetiminde
lskoç Oda Orkestrası ile Mozart'ın
Saraydan Kız Kaçırma operasından
uyarlanan "Mozart Türkiye'de"
CD'si ve filmi bulunmaktadır.
• Coined in the US press as "'The
Contemporary Mozart Queen", Yelda
Kodallı is prnmising a bri lliant career
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as a young coloratura soprano i n che
world of opera. Having complered her
education ar che Hacettepe U n i versity
Srare Conservaroire's Vocal
Perform i ng Department under
Mustafa Yurdaku l , Kodall ı made her
opera debur as The Queen of the
Night i n Mozarr's Zauberflole in 1 99 ı
and appeared in ni ne premieres and
two hundred performances world wide
namely La Scala under R iecardo M u c i
a s wel l a s theacres i n Paris, Hamburg,
Vienna and B i lbao.
Following her performance i n
Stravinsky's Le l?ossigrıol, che areise
then sang the lead role in Donizetti's
L11cia di Lammermoor with l s rael
Philharmonic under Zubin Mehta,
G i lda i n Verdi's l?igoletto with the
RAl ürehescra and completed a rour
in )apan again wir h Lucia di
Lammemıoor. Other works i n her opera
reperroire i nc l ude Hoffmarı'm
M asalları , 1 P11ritarıi, Hansel und
Gretel, A riadne auf Naxos, A rabella, Les
Contes des Hoffmann and Siegfried.

Kodall ı gave a solo coneerc i n honour
of I 89ch A n niversary of Verdi 's B i re h
w i th che Verdi ürehescra i n Bussero
on I O September 2002. Furcher plans
i nclude a CD record ing w ith the
Royal Danish Ürehescra and
appearanee ar L 'Eiisir d'A more i n
Trieste. Kodal l ı continues her
performance of 1 Puritani in Germany
and l tal y
Yelda Kodal l ı 's recordings i nclude the
" İstanbul Concert" wirh the BBC
ürehescra and "Mozart in Turkey" CD
and movie adapred from Mozart's
Entfiihmng a11s dem Seraif w ith the
Scottish Chamber ürehescra under S i r
Charles Mackerras.
.

WILKE TE BRUMMELSTROETE
• Lahey Kraliyet Müzik
Akademisi'nden mezun olan
mezosoprano Wilke te
Brummelstroete, Kurt Equiluz ve
Martin lsepp ile Britten-Pears
Okulu'nda çalıştıktan sonra Mitsuko
Shirai ve Hartmut Höll ile
Salzburg'daki Mozarteum'da master
sınıfına devam etti.
lik opera performansını 1 99 1 yılında
Purcell'in Dido ve Aeneas'ında Dido
ile gerçekleştiren sanatçı, aynı rolü
daha sonraları birçok kez başarıyla
seslendirdi. Hollanda Operası ile

Monteverdi'nin Poppea'nm Taç
Giymesi (L'Incoronazione di Poppea)
operasındaki Virtu ve Paliade
rollerini dünyanın çeşitli müzik
merkezlerindeki diger önemli opera
performansları izledi.
Solist olarak aralarında The
Orchestra of the Eighteenth
Century, The Orchestra of the Age
of Enlightenment, Monteverdi
Orchestra, Wiener Akademie,
Philharmonia Baroque
Orchestra'nın da bulundugu önemli
orkestralarla çalışan
Brummelstroete'nin birlikte çalıştıgı
tanınmış şefler arasında Frans
Brüggen, Sir John Eliot Gardiner,
Ton Koopman, Nicholas McGegan,
Philippe Herreweghe, Edo de Waart
sayılabilir.
Uluslararası konser salonları ve
festivallerde geniş bir repertuvar
seslendiren sanatçı çeşitli plak
fırmaları için Bach'tan Scarlatti'ye,
Mozart'tan Haydn'a uzanan birçok
bestecinin eserlerini kaydetmiştir.
• Mezzo-soprano W i l ke re
Brum melsrroere srudied at che Royal
Aeademy of Music in The Hague and
has raken masrer-classes wirh Kurt
Equiluz and Marcin lsepp ar rhe
Bri tten-Pears School and wirh
M i tsuko Shi rai and Harrmut Höll ar
the Salzburg Mozarceum.
I n the summer of ı 99 I , sh e made her
opera debut as Di do in Purcell 's Dido
and A eneas, a role which she has
subsequently performed many ti mes
w i th great success. Nexr, she made
her debut w ith The Netherlands
Opera i n Mo n reverel i· s L '1ncoronazione
di Poppea (The Coronation of Poppea)
as V i rtu and Paliade afrer which many

pri ncipal roles followed at various
musical cemres and opera houses of
the world.
As a soloist she has performed widı
important orehesrras whieh i nclude
The ürehescra of che Eighreenrh
Century, The ürehescra of the Age of
Enlightenment, Manreverdi
Orchestra, Wiener Akademie,
Philharmonia Baroque ürehescra San
Francisco, Orquesta Sinfonica
N acional Argen tina anel Ricercar
Consort. She also worked wirh
famous conelucrors Frans Brliggen, Sir
John Eliot Gard iner, Ton Koopman,
N icholas McGegan, Phil ippe
Herreweghe, Eelo ele Waarr ro name a
few.
Brummelsrroere has appeareel ar many
inrernarional houses anel fesrivals wirh
a w iele reperroire and recordeel works
of compasers from Bach ro Scarlatti,
Mozart ro Haycin for various recorel
labels.

DANllL SHTODA
Gedda, Wunderlich ve diger
belli başlı lirik tenorlarla
karşılaştırılarak "harika çocuk"
olarak adlandırılan Daniii Shtoda,
genç yaşta Edinburgh Festivali,
Wigmore Hall ve St. John's Smith
Square gibi önemli konser
salonlarında kayda deger resicaller
vermiştir. EMI Classics'in de
dikkatini çeken sanatçının bu firma
için kaydettigi solo resitali Sunday
Times'da "Haftanın Kaydı", BBC
Music dergisinde de "Ayın Kaydı"
seçilmiştir. Claudio Abbado da
sanatçıyı Deutsche Grammophon
•
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için Bryn Terfel ile Falstaff'ın yeni
bir kaydına Fenton'u seslendirmesi
için davet etmiştir.
Sanatçının önümüzdeki dönemde
resital verece�i önemli konser
salonları ve müzik merkezleri
arasında Wigmore Hall,
Concertgebouw, Auditorium du
Louvre, Nantes, Sheffıeld Music in
the Round, Carnegie Hall'daki Weill
Salonu ve Zankel Salonu,
Gulbenkian Vakfı, Vancouver
Konser Dizisi, San Diego Operası,
Montreal ve Verbier Festivali
bulunmaktadır.
Ayrıca Washington Operası, Aix-en
Provence Festivali, Covent Garden
Kraliyet Operası ve Theatre du
Chatelet gibi önemli konser
salonları ve merkezlerinde Don
Ottavio (Don Giovanni), Lensky
(Eugene Onegin), Beppe'yi
(Pagliacci) ve Rimsky-Korsakov'un
çok az seslendirilen Mozart ve
Salieri'sinde yine önemli bir rol
seslendirecektir.
• Dan i i i Shtoda has been deseri bed
as a "wunderkind" wirh comparison
ro Gedda, Wunderlich and other
nored lyric renors of the pasr. In his
young career, the arrisr has already
made notable appearances in reciral at
the Edi nburgh Fest ival , Wigmore
Hall, Sr. John's Smith Square. He
al so caught the attenrion of EMI
Classics who recorded a solo recital
d ise as part of the ir "Debur" Series
which was voted " Recording of the
Week" by the Sunday Times and
" Record ing of rhe Monrh" by BBC
Music Magazine. Claudio Abbado
also invi ted him to sing the role of
Fenton in the new record i ng of
FaiJ!aff w ith Bryn Terfel on the
Deutsche Grammophon label.
Future recitals include appearances at
the Wigmore Hall, Concerrgebouw,
Auditorium du Louvre, Nanres,
Sheffield Music in the Round, Weill
Hall and Zankel Hall at Carnegie
Hal l , Gulbenkian Foundation,
Vancouver Concert Series, San Diego
Opera, Monrreal and Verbier
Fesrival. H is funıre operatic
engagemenrs include Don Ortavio i n
Don Giovanni a r rhe Washington
Opera, Lensky i n E11geııe Onegin ar the
Aix-en-Provence Festival, Beppe in a
new producrion of Pagliacı:i ar the
Royal Opera House, Covenr Garden

and a concerr of R i msky-Korsakov's
rarely performed Mozart aııd Salieri at
rhe Theiltre du Chareler.

MANFRED HEMM
• Avusturyalı bas Manfred Hemm,
e�itimine Viyana Konservatuvarı'nda
başlamış, daha sonra da Venedik
Konservatuvarı'nda Randoplh
Mickelson ile çalışmıştır. lık opera
temsilini Klagenfurt'ta Figaro'nun
Düğün ü'nde Figaro'yu seslendirerek
gerçekleştirmiş ve Augsburg, Graz ve
Wiener Staatsoper'de festivaliere
katılmıştır.
Mozart repertuvarını (Figaro,
Leporeffo, Papageno) Salzburg
Festivali, Maggio Musicale
Fiorentino, Aix-en-Provence, New
York Metropolitan Operası ve
dünyanın birçok kentinde
seslendiren Hemm, ltalyan
repertuvarından Sevil Serberi'nde
Basilio'yu Anna Bolena'ada VIII.
Enrico'yu, 1 Puritantde Giorgio'yu,
Taneredi'de Orbazzano'yu ve Maria
Stuarda'da Talbot'u seslendirmiştir.
Sanatçı yakın dönemde Satılmış
Nişanlı'da Kecal'i (Giyndebournda),
Primo La Musica'da ll Maestro'yu
(Salzburg Mozart Haftası), Parsi(afde
Gurnemanz'ı (lskoçya Operası,
Güney Avustralya Operası ve
Mannheim) ve Sihirli Flüt'te
Sarastro'yu (San Francisco Operası)
seslendirmiştir.
• Ausrrian born bass Manfred
Hemm srudied ar the Conservaroire
of Music in Vienna and in Ven ice
wirh Randolph Mickelson. He made

his professional debur singing Figaro
in Le Nozze di Figaro in Klagenfurt,
and rhen accepred festival contracrs i n
Augsburg, Graz and larer the Wiener
Sraarsoper.
Especially w i rh the Mozart reperroire
(Figaro, Leporello, Papageno ere . ), he
sang for the Salzburg Festival, the
Maggio Musicale Fiorenrino, the
Fesrivals i n Aix-en-Provence, Orange,
Prague and Vienna, and at the Opera
Houses i n Munich, Berl i n , Hamburg,
Paris, Zurich, Dresden, V en ice as
well as ar rhe Metropol i ran Opera
New York, in Buenos A i res and
]apan.
I n the ltalian reperroire, he sang wirh
g rear success Basilio in ll Barbiere di
Siviglia, E nrico VIII i n Anna Bolena,
Giorgio in 1 Puritani, Orbazzano i n
Taııcredi and Talbor i n Maria Stuarda
ar various venues.
Laresr engagements include Kecal i n
Die Verkali/te Braut i n Glyndebourne,
I l Maestro in Prima La Mmica
(Salzburger Mozartwoche),
Gurnemanz in Parsi/al for Scortish
Opera, Opera of South Australia and
Mannheim and Sarastro i n Zauberf/iıle
for San Francisco Opera.

NATALI BUCK
Genç soprano Natali Buck on
yaşında Heidelberg Tiyatrosu'nda
sahneye çıkmış, ayrıca özel bale
dersleri almıştır. Daha sonra
Mannheim Yüksek Müzik Okulu'na
giden sanatçı buradan şan ö�retmeni
olarak mezun olmuştur. Berlin'deki
Hanns Eisler Müzik Yüksekokulu'nda
Uta Priew ile çalışmalarını sürdüren
sanatçı, Anna Reynolds ve Norman
Shelter'ın master sınıfiarına devam
etmiş ve Villa Musica'dan burs
kazanmıştır. Çalışmalarını Julia
Varity, Simeon Skigin ve Wolfram
Rieger ile sürdürmüştür. ilk rolünü
Cari Orff'un Die Kluge'sinde alan
Buc k, 200 1 yılında Magdeburg'daki
Theater der Landeshauptstadt'ta
Haendel'in Ottone'sinde Gismonda'yı
seslendirmiştir.
Ço�unlukla Rias Kammerchor ve
NDR Korosu ile çalışan Natali Buck
aynı zamanda birçok kayıt da
gerçekleştirmiştir. 2002 yılından bu
yana Berlin'deki Deutsche Oper
solisti olan sanatçı bu yıl Şubat
ayında Philharmonie (Berlin)
•
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orkestrası ile Cesar Franck'ın Die
Sieben Worte operasında söyledi.
• Young soprano Narali B uck was
ren years-old when she appeared in
the Heidelberg Thearre, and anended
to baller dasses later on. She
complered her musical education in
Mannheim School of High Music as a
vocal instructor. Afrer studies w ith
U ta Priew at the Hochschule für
Musik Hanns E isler in Berlin, she
conrinued with master-dasses under
Anna Reynolds and N orman Shelter
and finally got a scholarship from
V i lla Musica where she srudied w ith
Julia Varity, Si mean Skigin and
Wolfram R i eger. Making her debut
w ith Cari Orffs Die Kluge, Buck rhen
performed Gismonda at Haendel's
Ottone at the Thearer der
Landeshauprsradt i n Magdeburg.
Mostly working with Rias
Kammerchor and NDR Chorus, Narali
Buck has alsa manele several recordings.
She has been a soloist in Deutsche
Oper, Berlin since 2002 and performed
in Cesar Francks Die Sieben Worte with
Philharmonie (Berlin) i n February.

JOAQUIN ASIAIN
Kuzey Ispanya asıllı Joaquin
Asiain, şan ö�renimine Madrid'deki
Müzik Okulu'nda başladı ve
Stuttgart Müzik ve Sahne Sanatları
Yüksekokulu'nda devam etti. Şu
anda Madrid'de sosyoloji
okumaktadır.
Aralarında Aldo Baldin, Alfredo
Kraus, William Mateuzzi, Marimi del
•

Pozo'nun da bulundu�u birçok ünlü .
hocadan şan dersleri alan Asiain,
jüri başkanlı�ını Leone Magiera'nın
yaptı�ı 8. A. Catalani Şan
Yarışmasında birincilik ödülü
almıştır. Joaquin Asiain 'Tenore di
grazia" diye tabir edilen, çok yüksek
notalara çıkabilen tenorlardandır.
Asiain bugüne kadar aralarında
Camerata Bregenz, Petersburg
Orkestrası, Südwestdeutche
Philharmonie Konstanz,
Württembergische Philharmonie
Reutlingen'in de bulundu�u birçok
önemli orkestrayla verdi�i
konserlerin yanı sıra Don
Ernesto'yu, Cosi Fon Tutte'de
Ferrando'yu, Sevil Serberi'nde
Almaviva gibi birçok önemli rolü
seslendirdi.
• Joaquin Asi ai n who is of Northem
Spanish origin starteel his career at the
Music School of Madrid and
conrinued his educarion at the
Sruttgart School for Music and
Performing Arrs. Presently, he is
studying sociology in Madricl.
He took vocal lessons from renowned
teachers !ike Aldo Baldin, Alfredo
Kraus, W i l liam Mareuzzi and Marimi
del Pozo. H e was the winner of the
firsr prize at the 8th A . Caralani
Competition. Joaquin Asiain is a
"Tenore di grazia", a name given to
tenors who can sing up to very high
nores.
He has performeel with many
renownecl orchestras among which can
be ci red Camerara Bregenz,
Petersbmg Orchesrra, Südwesrcleurche
Philharmonie Konstanz,
Wümembergische Philharmonie

Reutlingen in many imporram roles
such as E rnesto in Don Pasquale,
Ferranclo in Cos i Fan Tulle and
Al maviva in ll Barbiere di Siviglia.

COCO N EL EGATTI
• Arjantin'in Cordoba kentinde
do�an Coco Nelegatti çocuk ve
genç yaşta birçok Latin Amerika
folklor festivalinde, izleyen dönemde
de yaptı�ı tiyatro müzikleriyle
kendine ayrı bir yer edinmiştir.
80'1i yılların başında Avrupa
turneleri gerçekleştiren sanatçı,
Almanya'da Misa Criolla ile birçok
kez sahne almıştır. Berlin'e
yerleştikten sonra El Desbande
grubuyla gitarist, aranjör ve besteci
olarak çalışan Nelegatti, bu
toplulukla Ispanya'nın Granada ve
Uruguay'ın Montevideo kentindeki
ikinci ve üçüncü dünya tango
yarışmalarına katılmıştır.
Sanatçı daha sonra gitarist ve
aranjör olarak birçok tango
prodüksiyonunda yer almış, şarkıcı
Siro San Roman ile konserler vermiş
ve WDR (Batı Almanya Radyosu)
için program yapmıştır.
1 998 yılından bu yana Quinteto
Arrabal'ın Sanat Yönetmeni olan
Coco Nelegatti Rotterdam'daki
konservatuvarın ünlü "Tango
Argentina" (Arjantin Tangosu)
bölümünde ders vermektedir.
• Born in Corcloba, Argentina, Coco
Nelegatti made a name for himsel f as
a child and teenager at many Latin
American folklore fesrivals, and larer
by composirions of rheatrical music.
First concerr tours in Europe fol lowed
in the early 80's. In Germany he was
to be heard in several performances of
the Misa Crio/la. After maving to
Berlin, he fırst workecl as a guirarisr,
arranger and composer of the group El
Desbande, with whom he rook part in
the 2ncl anel 3 rcl World Tango Summit
in Granada, Spain and Momevicleo,
U ruguay. Then followed activities as
arranger and guitarist for varios tango
prod ucrions, such as the CD
production of the Quinteto Bailongo
(Amsterdam), concerrs wirh the
singer Si ro San Roman, radio
programmes with the WDR (West
German Radio), among others.
Si nce I 998, he has been the Arrisric
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Director of the Quinteto Arrabal and
has been working as a lecturer at the
renowned faculty "Tango Argenti na"
of the conservatoire i n Ronerdam.

CEVAT MEMDUH ALTAR
( 1 902- 1 995)
1 902 yılında dogan Cevat
Memduh Altar, Cumhuriyet'in
kurulmasından önce yurtdışında
ögrenim görmeye giderek
Almanya'da Leipzig
Konservatuvarı'nda keman ve viyola
ögrenimini tamamlamış ve yurda
döndükten sonra da Ankara Dil ve
Tarih-Cografya Fakültesi Tarih
Bölümü'nü bitirmiştir.
Egitimini tamamladıktan sonra
Ankara'da Musiki Muallim Mektebi
ve Gazi Egitim Enstitüsü'nde
çalışmış, 1 960 yılından emekli oldugu
1 967'ye kadar da Ankara Devlet
Konservatuvarı'nda Sanat Tarihi,
Opera Tarihi ve Estetik dersleri
vermiştir. Daha sonra Istanbul'da
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'nda Sanat Felsefesi
ve Müzik Estetigi konularında
dersler vermiştir. Altar, uluslararası
kongreler ve toplantılarda müzik ve
sanatla ilgili çeşitli konularda çok
sayıda konferans vermiş, bildiriler
sunmuş ve bunların birçogu
yurtdışında yayımlanmıştır. Ayrıca
uluslararası ve u lusal kongreler,
sempozyumlar, seminerlerde ve
ulusal müzik kurultayında görev alan
Altar, 1 930'dan 1 994'e uzanan
verimli çalışma hayatında kültür
agırlıklı konularda gazete ve
dergilerde pek çok makale yazmış
ve çeviriler yapmıştır. Cevat
Memduh Altar, kültür alanındaki
hizmetlerinden dolayı çeşitli nişan ve
madalyalara da layık görülmüştür.
Kaynakça: Opera Tarihi, 4. cilt, Pan
Yayıncılık, Istanbul 2000-200 1 .
•

• Born i n 1 902, Cevat Memduh
Al tar went to study at the Leipzig
Conservatoire before the Republican
regi me was established i n Turkey and
retu rneel to his homeland after
completing his education on violin
and viola. He then srudied ar rhe
H istory Department of rhe Ankara
Un iversity's Facul ty of Lerters.
Upon completing his education, Altar
starteel to work as a teacher of theory at

the Ankara School of Music Teachers
followed by a post as an i nstructor of
music and art history at the Gazi
Institute of Education in 1 832. He
instructed on Art H istory, Opera
H istory and Aesthetics at the Ankara
State Conservatoire from 1 960 until
his retirement i n 1 967. Between the
years 1 983- 1 992, he gave lectures on
the Philosophy of Art and Aesthetics of
Music at the M i mar Sinan State
Conservatoire in İ stanbul and was
granteel an honorary professorship by
the same un iversity in 1 988.
Cevat Memduh A l tar gave lectures
and presented commun iques on music
and art at i nternational conventions
and conferences, many of which were
publ ished abroad. He also
participated in many national and
i nternational conventions, symposia,
semi nars as wel l as the national music
council. During his productive career,
he penned count less articles and made
translations for newspapers and
magazines on cul tural issues.
Al tar was awarded w i th many offıcial
t i t les and rewards for his extensive
and valuable contribution to cul ture.
B i bliography: Opera Tarihi, Vol. 4,
Pan Publishing, İstanbul 2000-200 1

ISTANBUL FESTIVALIYLE
OTUZ YIL
THIRTY YEARS WITH
THE İ STANBUL FESTIVAL

Aydm Biike

1 973 yılındaki 1 . Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali, pek çok

•

yönden kentin ve ülkenin sanat
yaşamında önemli bir boşlugu
dolduruyordu. Yüzyıllar boyunca
çeşitli kültürlere ev sahipligi yapmış
bu dünya kentinin, müzik alanında
Avrupa'nın önde gelen
merkezleriyle boy ölçüşebilecek bir
festivale kavuşması hemen her
kesimi çok mutlu etmişti. Türkiye'de
o güne dek yapılmış en kapsamlı
uluslararası sanat etkinligini hayata
geçirenler, büyük zorluklarla
gerçekleşen bu sanat şöleninin
sürekli olabilmesinin çok önemli
oldugunun bilincindeydi. Herkesin
ortak dilegi, kentin ve
sanatseverlerin bu etkinlige sahip
çıkarak ileriki yıllara taşımasıydı.
O günlerde, Istanbul Festivali
kapsamında ilk seslendirilişi
yapılacak olan Ahmed Adnan
Saygun'un Köroğlu operasını yöneten
ünlü Azeri şef Niyazi Tagızade'nin
genç bir yardımcısı vardı. Böylesine
önemli bir organizasyonda, bu büyük
ustanın yanında çalışmaktan çok
mutluydu. Ankara Operası
sanatçılarıyla Köroğlu operasının en
iyi şekilde sahnelenebilmesi için
büyük bir çaba harcıyorlardı.
Kuşkusuz o günlerin genç orkestra
şefi Gürer Aykal, sonraki yıllarda
festivale en çok katılan sanatçılardan
biri olacagının ve bu etkinligin otuz
yılı geride bırakarak kentin müzik
yaşamının vazgeçilmezleri arasına
gireceginin farkında degildi. 3 1 .
Istanbul Müzik Festivali'ne Borusan
Istanbul Filarmoni Orkestrası ile
katılan Gürer Aykal ile bu yılki
konserleri ve projeleriyle ilgili
konuşmak istedigimizde, söze ister
istemez otuz yıl öncesinden
başladık.
"Benim için süreklilik çok önemli.
Özellikle Türkiye'de çok özlemi.ıi
duydugum bir şeydir süreklilik.
Ülkemizde pek çok şeye büyük
heveslerle başlanıyor ancak sonu
gelmiyor. Uzun soluklu
organizasyonlarımızın sayısı fazla
degil. Istanbul Festivali otuz yıllık
geçmişiyle bunu sagladı. Bir anlamda
Ankara ve lzmir Festivalleri'ne de
örnek oldu." Belki de bu yüzden,
Gürer Aykal genel müzik
direktörlügünü yaptıgı Borusan
Istanbul Filarmoni Orkestrası'nın,
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın,
bu yıldan başlayarak sürekli
orkestrası olmasını çok önemsiyor.
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Uzun süreli işbirliklerinin, çok daha
başarılı olaca�ına ve daha yaratıcı
projelerin ortaya çıkmasına yardımcı
olaca�ını söylüyor. Orkestranın,
Vakfın düzenledi�i tüm festivallerde
görev alaca�ını, bunun da hem
orkestra, hem vakıf, hem de
festivaliere katılan sanatçılar için çok
faydalı olaca�ını düşünüyor.
"Örne�in tiyatro festivalinde oyun
sahnelemek isteyen bir rejisörün,
elinin altında hazır bir orkestra
oldu�unu ö�renince ne denli farklı
ufuklara yönelebilece�ini düşünmek
bile heyecan verici."
Gürer Aykal' ı bu yılki festivalde en
çok heyecaniandıran şey, Ayasofya
Müzesi'nde yönetece�i konser. Bin
yılı aşkın bir süredir, sadece
Istanbul'un de�il, dünyanın en
etkileyici mekanlarından biri olarak
kabul edilen bu ulvi yapıda konser
yönetmenin ya da çalmanın, her
müzisyenin rüyası oldu�unu
düşünüyor. Medeniyetlerin ve
dinlerin buluştu�u bu yapıda
verilecek bir konserin programının
da özenle seçilmesi gerekti�i bir
gerçek. Bu yüzden Gürer Aykal,
Ayasofya konseri için Ahmed Adnan
Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu,
Ariel Ramirez'in Misa Criolla'sı ve
Mozart'ın Requiem'ini seçmiş. Bu üç
yapıtın, üç farklı kültüre dayandı�ını
ve bir sacaya�ı gibi çok sa�lam
temellere oturdu�unu düşünüyor.
"Yunus Emre'nin büyük çatışmaların
oldu�u bir dünyada, nasıl barış,
kardeşlik ve insan sevgisiyle dolu
dizeler yazdı�ını biliyoruz. Saygun'un
müzi�i bu duyguyu büyük bir
ustalıkla bizlere aktarıyor.
Ramirez'in yapıtında, çok geniş ve
köklü bir kültür olan, ancak hep
biraz görmezden gelinen Latin
Amerika'nın sesini duyuyoruz.
Mozart'ın Requiem'ini anlatmaya
gerek oldu�unu sanmıyorum.
Bugüne dek bestelenmiş en
görkemli ve etkileyici vokal
yapıtlardan. Bu üç eserin
Ayasofya'da buluşacak olması beni
şimdiden çok heyecanlandırıyor.
Böyle bir konseri yönetecek
olmaktan çok mutluyum. Kendimi
şanslı hissediyorum."
Gürer Aykal, Ayasofya'yı konser
mekanı olarak incelemek için
gezdi�inde bir kez daha çok
etkilendi�ini söylüyor. Yapının her
bir köşesini ayrı ayrı incelemiş ve bu

dinJetiye uygun pek çok yer
saptamış. Bu konserin, ülkemizin
turizm potansiyeline katkısının da
büyük olaca�ını düşünüyor. Zaten
Aykal'a göre, önceki yıllarda Istanbul
Festivali'ne katılan ve bir başka
gizemli mekan olan Aya Irini'de
konser veren bir sanatçının,
Türkiye'ye bakış açısının
de�işmemesi olanaksız. Yalnızca bu
yönüyle bile, festivalin çok büyük bir
tanıtım gerçekleştirdi�ini söylüyor.
Söz tanıtımdan açılınca, Gürer Aykal
özellikle Amerika Birleşik
Devletleri'nde, orta ö�renim
ça�ındaki 250.000' den fazla çocu�a
Türkiye'yi ve Türk insanını tanıtmak
için büyük çaba harcadı�ını anlatıyor.
"Bu ülkede genel müzik
direktörlü�ünü yaptı�ım Teksas El
Paso Orkestrası ile
gerçekleştirdi�im düzenli
konserlerin yanında, çocuklar için
e�itim amaçlı konserler de
yönetiyorum. Bu konserlerden
önce, müzik ö�retmenleri çocuklara
hem çalınacak parçalar, hem de
Türkiye hakkında bilgiler veriyorlar.
Böylece ülkemizin farklı bir tanıtımı
yapılmış oluyor. Bu çocukların
içinden ileriki yıllarda kendi
ülkelerinin yönetiminde söz sahibi
olacak kişilerin çıkabilece�ini
düşününce, bu konserlerin önemi
daha da artıyor." Gürer Aykal,
ayrıca düzenli senfonik konserlerde,
Amerika'da bugüne dek yirmi yedi
Türk sanatçısına solist olarak çalma
olana�ı sundu�unu ve bundan da
büyük memnuniyet duydu�unu
söylüyor.
Bu örneklerden sonra, klasik
müzi�in yaygınlaştırılması ve
tanıtılması için ülkemizde neler
yapılabilece�i konusuna geliyoruz.
Gürer Aykal köy enstitülü bir
babanın çocu�u olarak "e�itime
yapılan harcamanın en kutsal
yatırım" oldu�u ilkesiyle büyüdü�ünü
ve bu ilkeyi ailece benimsediklerini
söylüyor. Ülkemizdeki orkestraların,
sadece bulundukları kentlere ba�lı
kalmalarının yanlış oldu�unu ekliyor.
Civar bölgelerden başlayarak, her
orkestranın ülkenin çeşitli
bölgelerine düzenli konser gezileri
gerçekleştirebilece�ini ve geçmiş
dönemlerde özellikle
Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni
Orkestrası'nın bu alanda büyük
hizmetler yaptı�ını belirtiyor.

"Nemrut Da�ı'ndaki antik kalıntılar
önünde verdi�imiz konser
sonrasında, hayatlarında ilk kez
Vivaldi'nin Mevsimler'ini dinleyen
köylülerin heyecaniarına tanık
olmanızı isterdim. 'Bu sesler çok
başka sesler, bunlar çok ulvi sesler'
diyen köylülerin bu saf anlatımı,
belki de Vivaldi'nin müzi�inin en
do�ru tanımlamasıydı. Anadolu
insanının çoksesli müzi�i
anlamayaca�ı veya ondan çok
sıkılaca�ı fikri, bana kentiiierin bir
uydurması gibi geliyor. Türk
insanının müzi�i algılaması ve ona
yaklaşması her zaman çok do�ru ve
yerinde olmuştur. Yeter ki bizler,
bıkmadan usanmadan onlara do�ru
müzi�i. olabildi�ince erken yaşlardan
itibaren dinletebilelim."
• The flrsr İ stanbul Music Festival i n
1 97 3 fılled an i mporrant blank i n rhe
arrisric life of borh the c i ry and rhe
counrry i n many imporrant ways.
Every sccror i n this i n ternational ciry,
which has been hosr for centuries ro
many d i fferenr culrural evcnrs, was
happy ro ar lasr posscss a music
festival wlıiclı could rakc irs place
among rlıe foremosr of rlıose in or her
European centres. Everyone
considered rhar it was of prime
imporcance to ensure the con rinuarion
of rlıis musical feasr wlıich had been
realiscd wirh such grear d i ffı culry. I r
was o n l y w i r h grear efforr that this,
rlıe mosr widespread i nternational
arrisric event that had ever lıappcned
in Turkey, was broughr ro l i fe. The
com m on w i sh of all was for rhe ciry
and i rs music-lovers ro rake over
ownership of this evenr and carry i r
forward i nto rlıe furure.
I n those days, N iyazi Tagizade, rlıe
Azerbaijanli conducrer of Alımed
Adnan Sa ygun 's Kiiroğ/11, which was ro
be playeel for the fırsr rime ar the
İ stanbul Festival, had a young
assistant who was very happy ro be
part of such an i m porrant
organization and ro work wirh such a
grear experr. He made every efforr ro
ensure the success of the opera rhar
was ro be performed by mcmbers of
rhe A nkara Opera.
Ir is cerrainly rrue that G lirer Aykal,
this young conducror would, i n fu ture
years, bccome one of those who would
most oftcn parricipate in this festival.
In fact, he himself is unaware that.
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Over rhe pasr rhirty years, his grear
innuence has been an i n tegral part of
rhc musical l i fe of rhc ciry. This year,
Gürer Aykal parrici pares i n rhe 3 1 sr
l ıırernarional İstanbul Music Festival
as rhe music d i rector for the Borusan
İstanbul Philharmonic Orchesrra.
When we i n rerviewed h i m abour rheir
projeers and concerrs for rhis year, ir
was inevirable rhar we should beg i n
wirh remembrances o f rhirry years
ago.
·· ı n my opin ion, coıı r i nu i ry is rhe
most imporranr rhing and ir i s
somerhing 1 particularly m iss i n
Turkey. Many rhings i n our counrry
start wirh grear inrenrions and rhen
just fade away. There are not many
long-rerm organisarions. The İ stanbul
Festival has managed ro survive for
rhirry years and has, in this way,
become a model for rhe fesrivals in
Ankara and İzmir."
Perhaps i r i s for rhis reason rhar Gürer
Aykal , as music di rector of rhe
Borusan İstanbul Phil armonic
Orchesrra, considers rhis year ro be
im portant i n rhe l i fe of this orchesrra
as a permanenr insriru rion. H e
confırms rhar h e w i l i d o a l l h e can
over a long period of co-operarion ro
make i r even more successful and
re�d ise even more creative projecrs.
This orchesrra is the residem orchesrra
for all rhe fesrivals arranged by the
İstanbul Foundation for Culrure and
Arrs, which is rhought, will be of
grear benefı r ro the orchesrra, rhe
fou ndation and rhe anisrs raking part
in rhe festival. " For example, ir is very
exciring for a d i rector wishing w put
on a play ar the Thearre Fesriva i w
fınd our rhar rhere is an orchesrra
available, when he considers rhe
di ffe renr opportun i ries this affords . ..
For Gürer Aykal, hi mself, the most
exciring event ar this years festival is
rhe concerr he will conducr ar the
Hagia Sophia Museum. For over a
rhousand years, this place has been
accepred as be ing one of the most
i mpressive sr rucrures in the world,
and ro perform i n a concerr rhere
seems i ike a d ream for borh the
conducror and musicians al ike. Ir is
cerrai nl y rrue that the music ro be
performed i n this remarkable place
where rel igion and civil isarion meer
has had ro be selecrecl w i r h especial
care. For this reason, Gürer Aykal has
clıosen the Y11n11J Emre Oratorio by

Ahmed Adnan Sayg un, the i\•lisa
Crioila by Ariel R am i rez and Mozart's

l?eq11iem. He consiclers that rhese th ree
works are supporrecl on rhe fırm
dıree-folcl foundation of rheir three
d i fferem culrural backgrouncls. "W e
know rhar in his poems Yunus E m re
shows ro the ful l how peace,
brorherhoocl and neighbourly love can
survive i n a world of violence. I n his
music, Saygun conveys rhese fee l i ngs
ro us wirh great virruosity. In
Ranı i rez' music we hear the voice of
Lat i n America, with its broad and
deep-roorecl culrure, which is not
always appreciared as it should be. I
harcl ly dı i n k ir is necessary ro say
anyrh i ng about Mozarr's Req11iem. I r i s
one o f the most splencl icl and
impressive vocal conıposi rions of a l l
t i mes. I a m al reacly exci tecl about the
idea of dıcse th ree works meeri ng each
other in Hagia Sophia. I am overjoyed
ar having the opporruniry ro conducr
this concerr and t h i n k myself
exrremely lucky.
G ü rer Aykal eleciared he was
i nıpressed once again by Hagia Sophia
as a place for a concerr when he visi red
ir ro examine ir in derail for the
performance and founcl many places
where the acousrics were goocl . This
concerr has a porentially g reat part ro
play i n rourism i n this counrry, he
believes. In Aykal's opinion, a
perfornıer who has given a
perforınance at rhe previous İstanbul
fesrivals i n that other mysrerious
space, Hagia E i rene, cannot help bm
look on Turkey wirh cl ifferenr eyes. I n
facr , he says that, i n this way eve n , the
festival has gai necl much grearer
publ iciry.
I n connecrion w i th rou rism, Gi..i rer
Aykal remarks that grear efforrs are
being macle, parricularly in rhe
U n i ted States, ro publicise Turkey
anel the Turkish people ro over
2 5 0.000 srudenrs of m idelle-school
age. " W hen I was rhe music d i rector
of the Texas El Paso Orchesrra in the
USA, I gave concerts to educare the
chi ldren, as well as rhe concerrs i n m y
regular program me. Before the
concerr, I would teli rheir music
teachers which pieces we would play
and also give dıeın some information
abour Turkey. In this way they gor ro
cake a different look ar our counrry.
When 1 coıısiclerecl that some of rhese
children woulcl probably grow up ro

have a say in the affa i rs of dıeir
country, these concerts grew i n
i m porrance." I r also gave Gürer Aykal
great pleasure ro give America the
opporrun iry w hear the rwemy-seven
Turkish performers who were soloists
in his regu lar concerrs.
A frer giving rhese examples, we come
ro rhe subject of w hat can be done ro
i n r roduce classical music ro rhis
counrry and make i r nıore wiclely
known here. Gürer Aykal, whose
farher was a product of the ecl ucation
given ar a " V i llage lnsri rure", eleciares
that " i nvestment in eclucation is what
we should dedicare ourselves ro" ,
saying that belief i n this princi ple i s
i nercasi ng generall y a n d is growing
among fam i l ies. He adds that ir is
wrong ro suppose that the orchesrras
in this counrry should only play in the
ci ties. Beg i n n i ng w i th the areas
arouncl rhem , each orchestra should
arrange regular concerrs in cliffe renr
regions of the country; in the pasr the
P residenrial Symphony Orchesrra had
done grear service in this field. " I
woulcl l i ke you r o have w i t ııessed the
exeirernem of a vi I lager who heard
V i valdi's Four Seasom for the fırsr rime
i n the amique ruins at the top of
Mou n r N i m rod. "These sounds are
d i fferenr sounds, dıese are very grear
sounds," he said simply, bur perhaps
rhis is the right way ro deseribe
V i valdi 's music. The idea that
Anarol ians cannot understand
polyphonic music and become boreel
by it seems to me l ike the i nvenrion of
someone from rhe ciry. Whar is true i s
t h a t Turks appreciare a n d have a
fonclness for music. I r's enough that
we hel p rhem in every poss ible way ro
l isten ro the righr ki nd of music from
rhe earliest possible age."
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KRALiVET O PERASI SOLiSTLERi, COVENT GARDEN
THE SOLOISTS OF THE ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN
PETER MANNING
Katk!lcm irin ELGİNKAN HOLDiNG A . Ş. )•e teJekkür ederiz.
We would /ike to thc111k ELGİNKA N HOLDİNG A . Ş. for sfıonsoring thi.r /lfY/ormance.

PETE R M A N N I N G , sanat yönetmeni arrisric d i rector

Mozart
Si bemol majör Divertimento, K 1 37 ( 1 O yaylı çalgı için düzenleme)
Diverrimenro in B flar m ajor K 1 3 7 (arranged for ren srrings)
,

• A ndcmte • A !!egro di mo/to • A !legro a.r.rai

Özdil
Facing Phaselis

Ara l n rerval

Mendelssohn
Mi bemol majör Yaylı Çalgılar Sekizlisi, Op. 20
Srring Ocrer in

E

flar m ajor Üp. 20
,

• A llegra ınoclemto 111a ron fiıoco • A nda11te
• Srherzo: A !!egro !eggieri.rsimo • Presto

7.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museu m , 7 . 30pm

Ingiliz müzisyenlerin en
iyilerinden biri olarak kabul edilen
Peter Man ning, solist, şef ve
başkemancı olarak son on yılda hem
Ingiltere'nin hem de dünyanın belli
başlı müzik merkezlerinin önde
gelen sanatçılarından biri olarak
kabul görmüştür.
Manning Ingiltere'de Yossi Zivoni,
Josef Gingold ve Nathan Milstein
ile, ABD'de de Indiana
Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı.
Uluslararası yarışmalarda pek çok
ödül kazanan sanatçı 1 983 yılında
Sir Georg Solti tarafından Londra
Filarmoni Orkestrası'nın
Başkemancılıgına getirildi. Daha
sonra Britten Dörtlüsü'nü kurdu ve
bu dörtlüyle 1 986- 1 996 yılları
arasında, uluslararası alanda büyük
begeni kazanan 20'ye yakın CD ve
radyo-televizyon kaydı
gerçekleştirdi.
Peter Manning 1 997 yılında
Başkemancılıgına getirildigi Kraliyer
Filarmoni Orkestrası'ndan 1 999
yılında ayrılarak aynı görevi Covenr
Garden Kraliyer Operası
Orkestrası'nda sürdürdü.
Peter Manning Bristol'deki Zenith
oda müzigi toplulugunun
yöneticiliginin yanı sıra Kraliyer
Operası Solistleri'nin de sanat
yönetmenligini yapmaktadır.
Londra'daki Kraliyer Müzik
Akademisi'nde profesör olan sanatçı
Kraliyer Güzel Sanatlar Dernegi'nin
üyesidir.
•
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Geniş bir repertuvara sahip olan
Manning aralarında Lutoslawski,
Tippet ve Eritten'ın da bulundugu
çagdaş bestecilerle çalışmalar yapmış
olup halen yeni yapıtların
bestelenmesinde aktif rol
oynamaktadır. Solist olarak
Ingiltere'de ve ülkesi dışında birçok
önemli orkestrayla çalışan sanatçı
çok geniş bir repertuvar
seslendirmiştir.
• Peter Man n i ng is widely
acknowledged as one of the fınesr
British musicians. As soloisr, d i rector
and concerrmaster, he has been at the
farefront of musical performance i n
England a n d i n t h e major music
centres of the world for the last ren
years.
Man n i ng srudied w i r h Yossi Zivon i ,
Josef G i ngoid and Narhan M i lsrein
i n England and at I nd i ana U n iversity
in the U n i ted States. He was a major
prize-wi nner i n i nternational
comperir ions and was appointed
leader of the London P h i l harmon i c
Orchesrra by Sir Georg Sol t i i n 1 98 3 .
Manning r h e n wenr o n ro found the
Britten Quarrer, which, berween the
years 1 986- 1 996, rose ro prominence
as one of rhe most celebrared
chamber groups on the i n ternational
scene mak i ng some 20 CDs and
appearing regularly on relevision and
radio.
In 1 997, Peter Man n i ng was i nvired
ro become leader of the Royal
Philharmonic Orchesrra. He
rel inquished the post i n 1 999 to
accept his appointment as
Concertmasrer of the Orchestra of the
Royal Opera House, Covent Garden.
Peter Man n ing is the d i rector of the
chamber group Zen i t h , which has a
resideney at St George's Brandon H i l l ,
Bristol and is Artistic Di rector o f the
Soioisrs of the Royal Opera House. He
is also a professor at the Royal College
of Music, London and a Fellow of the
Royal Sociery of Arts.
Manni ng has a wide range of
repertoire and has worked with many
leading compasers i nciueling
Luroslawsk i , Tippet, Britten and
conr i n ues ro rake an active part in the
commissioning of new works. As a
soloisr, he has appeared wirh major
orchesrras in England and abroad and
has performed the major reperroire
extensively.

KRALIYET OPERASI SOLISTLERI,
COVENT GARDEN
THE SOLOISTS OF T H E ROYAL
OPERA HOUSE, COVENT GARDEN

Kraliyet Operası Solistleri,
Kraliyet Operası Orkestrası'nın
seçkin üyelerinin oluşturdugu bir
topluluktur.
Kariyerine 1 995 yılında Londra'daki
Wigmore Hall'da, Bernard Haitink
yönetiminde Mozart ve
Beethoven'ın eserlerini
seslendirdikleri bir kanserle
başlayan toplulugun yaratıcı
performansı dünya çapında büyük
ilgi gördü ve bu başarıları onlara
Valery Gergiev, Murray Perahiah,
Placido Domingo, Catherine Wyn
Rogers ve Rory Bremner gibi büyük
sanatçılada ortak çalışmalar yapma
oianagını sundu. Topluluk, geçtigirniz
sezon Kraliyet Operası ile Deborah
Warner'ın büyük begeni kazanan
The Tum of the Screw adlı yapıtını
seslendirdi. Ayrıca Kraliyet
Balesi'nin dansçılarıyla konserler ve
egitim projeleri için ortak
çalışmalarını sürdürmektedirler.
Kraliyet Operası Solistleri
repertuvarlarında, popüler ve
bilinen oda müzigi bestelerinin yanı
sıra daha az duyulmuş ve özel olarak
sipariş edilen parçalara da yer
vermektedir. Bu parçalar arasında
Strauss'un Til/ Eulenspiegefinin beş
enstrüman için düzenlemesi,
Wagner'in Siegfried ldylfinin on üç
enstrüman için düzenlemesi gibi
popüler yapıtların yeni versiyonları
ve Astor Piazzolla ve Paco Pena gibi
çok yönlü müzisyenlerin
yapıtlarından oluşan yeni programlar
da bulunmaktadır. Solistler için
sipariş edilen en yeni besteler olan
Jaz Calman'ın The Marriage at Cana
ve Sıdıka Özdil'in Facing Phase/is adlı
yapıtları dünyada ilk kez Solistler
tarafından Kraliyet Operası'nda
seslendirilmiştir.
Toplulugun ilk kaydı olan ve
Çaykovski Piyano Yarışması birincisi
Boris Berezovsky ile gerçekleştirdigi
Schubert'in Alabalık Beşiisi 1 997
yılında BMG firması tarafından
yayınlanmıştır.
Solistler Kraliyet Operası'nın Vilar
Floral Salonu'nda pazar günleri ögle
saatlerinde Uluslararası Konser
Dizileri kapsamında etkinliklerini
•

sürdürmektedir. Yaz ayalarında bu
etkinliklere, Somerset House'daki
meydanda düzenlenecek iki yeni
gösteri daha eklenecektir.
• The Soloisrs i s a dynamic and
versar i le ensembie comprising of
principal musicians from the
ürehestea of the Royal Opera House.
The ensemble made their debur i n
1 995 w i r h a programme o f Mozart
and Beethoven at London's Wigmore
Hall, conducted by Bemard Hairink.
Since rhen, The Soloists' creative and
i nspiring performances have attracted
great acclaim i n rernationally and
the ir enviabie reputation has led ro
successfui partnerships w i r h such
great artists as Valery Gergiev,
M urray Perahiah, Placido Domi ngo,
Catherine W y n Rogers and Rory
Bremner. The ensemble performed
w i r h the Royal Opera iast season i n
Deborah Warner's acclaimed
production of The Turn of the Screw,
and has often coiiaborated w i th
daneers of the Royal Baller on i ts
smail scale touring productions and
in i n novative educational projects.
In addition ro popular and estabiished
chamber works, The Soloists'
reperroire i ncludes lesser known and
specially commissioned pieces. These
i nclude versions of popular
masterpieces such as Srrauss' Til
Eulenspiegel arranged for five players
and Wagner's original version of
Siegfried ldyll for 1 3 players as well as
i nnovative programmes based on the
music of such el iverse i nternational
musicians as Astar Piazzolla and Paco
Pena. Recenr commissions for The
Soloists include The Marriage at Cana
by Jaz Calman and Faring Phaselis by
Sıdıka Özel i l , both of w hich were
given rheir world premieres at the
Royal Opera House.
The ensembie's debur recordi ng of
Schuberr's Tro!tl Quintet w i th Boris
Berezovsky, w i nner of the
Tchaikovsky P i ano Competi tion, was
released o n BMG/Coni fer in 1 997.
The Soloisrs' I nternational Concert
Series takes place o n Sunday
afternoons in the V ilar Floral Hall at
the Royal Opera House and this
season the series will be exrended to
i nclude two exc i t i ng concerts in the
piazza at Somerset House in the
Summer of 2003. Other plans for the
2002-2003 season i nclude a tour ro
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Sourhern Spain i n April as well as a
number of appearances at music clubs
and concert halis in the U K .

FACING PHASELIS
Sıdtka Özdii-Gardııet·

Londra'daki
Kraliyet Operası Solistleri için
yazılmıştır. Ingiliz Kraliyet
Operası'nca bir Türk beseeciye
ısmarlanan ilk ve tek yapıttır. Şii riyle,
bestesiyle bu ilke, Kraliyet Operası,
Covent Garden'ın kütüphanesine
girme fırsatını sagladıgı için sevgili
dostum Peter Manning'e teşekkür
borçluyum. Ayrıca opera
orkestrasının grup başlarında oturan
ve hepsi enstrümanlarının virtüözü
olan Kraliyet Operası Solistleri ile
çalışmak zevkli ve onur vericiydi.
Facing Phaselis'in ilk seslendirilişi
Londra, Covent Garden opera
binasındaki Floral Hall'da 3 Mart
2002'de yapıldı. Yeniden, modern
şekilde düzenlenen tarihi Floral
Hall'da konserin yer alması
düşüncesi ise Peter ve bana ait.
Eseri yazarken, oranın akustigi de
rol oynadı. Ancak bana eser
ısmarlanması fikri, Solistler'in
kurucularından, konsertmayster
Peter Manning tarafından ilk kez
ortaya atıldıgında, Peter ile ortak
merakımız olan eski uygarlıkları
eserime ana tema olarak alıp eskiyi
yeniyle örtüştürerek sunmayı
düşündüm. Işte tam bu sırada I ngiliz
arkadaşlarımdan, beni yatlarıyla
gezdirme teklifi geldi. Ingiliz
komşum tarafından da ustaca
planlanıp gizlenen rotayı ise, ancak
yat hareket ettikten biraz sonra
ögrenebildim. Antalya'da yaşamama
ragmen Phaselis'i henüz görmedigimi
(!) bilen arkadaşlarım, yat Phaselis'in
üç limanından ilkine yanaşcıgında
karşımıza tüm görkemiyle çıkan su
kemerlerinin ve yürüme yolunun
beni nasıl şaşkınlıga ugratacagını
görmek için, rotamızı gizli tutmuşlar.
Bu su kemerleri, daha sonra
eserimin formunu oluşturan temel
kaynaklardan biri oldu.
Phaselis'in tarihi l.ö. 7. yüzyıla kadar
uzanır. Üç dogal limana sahip bu
güzel kent çaglar boyunca pek çok
kez el degiştirmiş, ama ticaret
merkezi olarak işlevini Selçuklular'a
• Facing Phase/is,

kadar sürdürebilmiştir. Daha sonra
unutulan bu Likya ticaret !imanına
deniz yoluyla ulaştıgınızda, su
kemerlerinin yanı sıra genişçe bir
yolun iç kısma dogru uzandıgını
görürsünüz. Iki tarafında yer alan
dükkaniarda ticaret yapıldıgı sanılan
bu yol, bizi Romalılar'dan kalma
tiyatroya götürür. Buradan
bakıldıgında, uçsuz bucaksız
ormanların denize el verdigi bu
nefes kesen manzaranın da eserimi
etkiledigini söylemek isterim.
Teknik olarak bakıldıgında, Facing
Phaselis rondo formunun içinde,
çeşitli müzik formlarının küçük
versiyonlarını barındıran ve
kesintisiz çalınan bir eserdir. Bach'ın
sık sık kullandıgı formlardan
bazılarının yani Paskalya'nın ilk
başında, Füg'ün ortasında ve
üstinato'nun sonunda kullanılması
ise, eserin başlangıç fikrinin Bach
olmasından ileri gelmektedir.
Bununla birlikte, Mozart'ın Ave
Verum Corpus'unun ana teması, altta
gizlenen başka bir unsurdur. Nedeni
ise, bestelemeye başladıgım
sıralarda, sevgili dostum Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası (ve
Türkiye'nin ilk bayan)
konsertmaysteri G ülden Turalı'yı
kaybetmekti. Facing Phaselis ona ithaf
edilmiştir. Eserin genelinde
kullanılan dil oldukça modern
oldugundan, klasik ya da barok olan
ve yukarıda sözü edilen bu ögeler,
eskiyle yeniyi birleştirerek başka bir
boyuta ulaşabilme arayışıdır.
Facing Phaselis 1 O yaylı sazcı için ( 6
keman, 2 viyola, çello, kontrbas)
düşünülmüş olmasına karşın.
Solistler'den bazıları gong, marktree,
rainstick gibi vurmalı çalgıları da
çalarak eserin tını katmaniarına
katkıda bulunurlar. Aslında
Solistler'e virtüözitelerini
gösterebilmeleri için kendi
enstrümanlarının sınırlarını
zorlamanın yanında, 'Şiir Okumak'
gibi başka bir görev de verilerek,
hem sanat dalları arasında baglantı
kurulmuş, hem de onların
seslerinden yararlanılarak eserin
tınılarla yaratılmaya çalışılan
atmosferini derinleşeirmek
hedeflenmiştir.
lık yazıldıgında T.S. Elliot'ın Waste
Land adlı kitabındaki şiirlerinden
bazıları yapıtın çeşitli yerlerinde
kullanılmıştı. Ancak, T.S. Elliot'ın dul

eşi şiirlerin kullanılmasına izin
vermeyince, Covent Garden
Kraliyet Operası'ndaki ilk
seslendirilişine birkaç gün kala
British Library' de şans eseri
buldugum, Nermin
Menemencioglu'nun 'Turkish Verse'
adlı kitabında yer alan kendi
şairlerimizin şiirlerinden, bu antik
kent ile ilgili olan alıntıları bir araya
getirdim. Aslında yalnızca Andrew
Lloyd Weber'e T.S. Elliot'ın şiirlerini
kullanma iznini verdigini duydugum
Bayan Elliot'a teşekkür borçluyum.
Çünkü sonradan buldugum Türk
şairlerinin şiirleri, bizim
topragımızdaki Likya uygarlıgının ve
kat kat, üst üste binmiş uygarlık
zenginliginin zamanın sonsuzlugunda
nasıl durduklarını anlatır çok daha
dogru seçimler oldular. Bunun yanı
sıra. Peter. Solistler ve ben şiirleri
herkese tanıtma fırsatı bulduk. Bir
küçük ekleme yapmak gerekirse,
Ahmet Harndi Tanpınar'ın Korku adlı
şiirinden alınan son dizelerdeki kuş
(ya da Kartal) ile Likyalılar'ın
öldükten sonra bir kuş tarafından
ruhlarının alınarak götürülmesine
inanmaları ilimisi (bence muhteşem
olan) bu şiiri seçmeme neden oldu.
Ben tüm antik kültürlerin içine
dogdugum için kendimi çok şanslı
bir kompozitör olarak görüyorum.
Sanada tüketip hepimizin
yaşamlarımız boyunca müzikle
yogurabilecegimizden esinlenip
başka boyutlara
aktarabi lecegimizden çok daha
fazlasına sahibiz. Diger sanat
dallarındaki sanatçılarımızın (şairi ile,
ressamı ile. heykeltıraşı ile, yazarı ile
v.s.) bizlere verdikleri esinleri de
katarsak. sonu olmayan bir kültür
deryasına sahibiz. Kompozisyon
stilimin nasıl oldugunu soranlara
genel yanıtım; bu deryadan
esinlenerek çagımı yaşayıp ötesini
yakalamaya çalıştıgım olmuştur.
Benden önce yaşayarak bana bu
mirası kullanma olanagını sunan,
Hititler ve hatta daha öncesinden
başlayarak bu güne kadar gelen,
zamana kültürel degerierini eken
tüm uygarlıkların insaniarına
teşekkür ederim.
• Faring PhcmliJ is composecl for the
Soloist of the Royal Opera House i n
London anel is the fırst anel only work
com missionecl by the Royal Opera.
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Covenr Garden to a Turkish
composer. 1 would lih ro express my
graritude to my friend Peter Manning
who paved the way for this privi leged
composir ion to emer the shelves of rhe
Royal Opera House, Covenr Garden.
Ir was also an honour ro work wirh
rhe Soloisrs of rhe Royal Opera House
who are principal musicians of the
orchesrra and v i rruosi of rheir very
instruments .
Facinx Pbasdis was given i rs world
premiere ar the Floral Hall of the
Covenr Garden Opera on 3 March
2002. The idea of us ing the Floral for
this special occasion belongs to Peter
and me. The hall's acousrics also
played a very imporranr role i n
composing this piece. When Peter, a
concerrmasrer and rhe founder of rhe
Soloisrs came abour wirh the offer of
commissioning this work, 1 insranrly
rhoughr abour choosing the ancienr
civilisarions -which are especially
i nceresring for me and Peter- as a
rheme for my work and blend rhe
ancienr wirh the new. I r was righr ar
that r i me when my British friends
offered me a boar rour. The roure
whidı my British neighbour
masrerfully chose and managed ro
h ide from me was revealed only afrer
we ser out the shorr voyage. My
friends, knowing rhar 1 have not seen
Phaselis ( 1 ) even rhough 1 l ived i n.
Antalya d id nor re!! me rhe roure jusr
to rake the pleasure of wirnessing my
surprise when we neared rhe firsr of
the three pons of Phasel is wir h all the
splendour of rhe aqueducrs and rhe
broad road. These aqueducrs would
larer serve as rhe basis of my
composi rions form i n general.
The hisrory of P hasel is dares back to
7rh century AD . Having reigned by
many d i fferenr powers throughout
ages, this beauriful mwn wirh three
natural pons could fu ncrion as a trade
cenrre unril rhe Seljuks. When you
reach this forgonen commercial port
of rhe Lykens, a broad road, from
among the aqueducrs, comes i n sighr
exrending inro rhe hearr of rhe wwn.
Thoughr ro have been an arrery of
commerce wirh shops l i ned up on
borh sides, this road leads us w rhe
rhearre remain i ng from the Romans . 1
can nor help saying rhar the
impressive scene of endless faresrs
reaching the sea was a grear influence
on my work.

Technically speaking, Fating Pbaselis
is i n a rondo form comprising smail
versions of or her forms and is
performed i n a single movemenr. My
i mention i n using other forms which
Bach frequenrly employed such as
Pascaggl ia, Fugue and Osrinato are
used in the beginning , i n rhe m iddle
and ar the e nd respecrivel y is rooted
in Bach. However, rhe main rheme of
Mozarr's A ve Verillll Corpus is anorher
hidden element which can be
arrribured w the loss of my dearest
friend Gülden Turalı, the
concerrmasrer of İ stanbul Srare
Symphony Ürehesıra (and rhe fırsr i n
Turkey) when 1 srarred m y
composi rion. Facing Pbaselis is
dedicared to her memory . A s is clearly
seen, rhe work uses q u i re a modern
language and the incorporarion of the
above classical and baroque elemenrs
is an approach ro blend the old wirh
rhe new to reach a new dimension.
W hereas Facing Pbaselis was composed
for ı O srri ngs (6 violi ns, 2 violas, 1
cello, ı double bass), the Soloisrs
conrribure to rhe layers of rone using
percussive insrrumenrs ! i ke the gong,
the mark rree and rhe rainsrick.
Furrhermore, the Soloisrs are not only
urged to push rhe l i m irs of rheir
v i rruosiry, bur also " read poems"
rhereby serring up a li nk berween
d i fferenr branches of art and
deepening rhe armosphere of rhe work
wirh rheir voices.
When Fa(İTI!( Pbaselis was firsr
composed, some of T. S. E l lior's
poems from "The Wasre Land" would
be used i n d i fferent parts of the
composirion. However, when rhe
widowed wife of T. S. E ll i or did not
permit use of the poems a few days
before the firsr performance of the
work ar the Royal Opera House,
Covenr Garden, I rushed ro rhe
British L i brary and was lucky enough
ro find poems of our own poers in a
book r irled "Turkish Verse" by
Nerm i n Menemencioğlu. I compiled
the poems which were relared wirh
this town. I n facr , I feel rhankfu l to
Mrs. E l l ior whom, as I found out, only
permined Andrew Lloyd W eber to
use T. S. E l l ior's poems, because those
of Turkish poers rhar I found in the
l i brary reflecr the perperuiry of the
Lykian civilisarion of our lands among
others. Furrhermore, Peter, the
Soloisrs and I had the opporruniry ro

inrroduce rhese poems ro everyone. To
add a smail dera i l , my reason i n
choosing Ahmer Harndi Tanpınar's
poem " Kork u " (Fear) is rhe associarion
of the bird (or the Eagle) i n the lasr
l ines wirh Lykians' belief that they
were carried away by birds afrer dearh.
I feel as a very lucky composer by
being born i nro all those anrique
civil isarions. We have more rhan we
can consume in our l i ves. N o t ro
mention the inspirarion which arrisrs
from the other branches of art (poer,
painrer, sculpror) give us. When they
ask m y whar m y composirion's sryle
is, my answer has been "ro l ive the
day as inspi red by this culwral
herirage and seize whar can be
beyond . I would like ro rhank the
H i r r i res, and rhe civi l i sarions rhar
l ived even before planring rhe seeds of
rheir culrural herirage in r ime.
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PETER MANNING

Katktlcm irin BOEING TİCAI?İ UÇA KLAI?'a teşekkür ederiz.
We wo111d /ike to thank BOEING COMMEI?CIA L A I I?PLANES
for spomoring this perfonnanre.

PETE R MANNING, sanat yönetmeni

anistic d i rector

Svendsen
La majör Yaylı Çalgılar Sekizlisi, Op. 3

Srring ücret in A major, üp. _)

• A llegro riJO!Jtto hen marca/o • A llegra scherzeroJo-Lento-Piu wos.ro-qtta.ri Jire.rto
• A ndcmte sostermto • Fina/e. Moderato-A ilegro asseti con jimco
Ara I n rerval

Schubn·t
Fa majör Sekizli, Op. Post, 0803

ücret i n F major, Üp. Post, DH03

• A dagio-Ailegro-Pi11 allegra • A dagio • A llegra Vivctce-Trio-A IIegra Vivctce
•

A ndante- Variation 1- Vl/Variation Vll

tm poco

fiili mos.ro-piu fente

• Meııuetto. A llegretto-Trio-Mermetto-Cocla
•

A nclante Mofto-A ilegro-A nclante Mo!to-A flegro Mo/ro

9.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30

Ingiliz müzisyenlerin en
iyilerinden biri olarak kabul edilen
Peter Manning, solist, şef ve
başkemancı olarak son on yılda hem
Ingiltere'nin hem de dünyanın belli
başlı müzik merkezlerinin önde
gelen sanatçılarından biri olarak
kabul görmüştür.
Manning Ingiltere'de Yossi Zivoni,
Josef Gingold ve Nathan Milstein
ile, ABD'de de Indiana
Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı.
Uluslararası yarışmalarda pek çok
ödül kazanan sanatçı 1 983 yılında
Sir Georg Solti tarafından Londra
Filarmoni Orkestrası'nın
Başkemancılıgına getirildi. Daha
sonra Britten Dörtlüsü'nü kurdu ve
bu dörtlüyle 1 986- 1 996 yılları
arasında, uluslararası alanda büyük
begeni kazanan 20'ye yakın CD ve
radyo-televizyon kaydı
gerçekleştirdi.
Peter Manning 1 997 yılında
Başkemancılıgına getirildigi Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'ndan 1 999
yılında ayrılarak aynı görevi Covent
Garden Kraliyet Operası
Orkestrası'nda sürdürdü.
Peter Manning Bristol'deki Zenith
oda müzigi toplulugunun
yöneticiliginin yanı sıra Kraliyet
Operası Solistleri'nin de sanat
yönetmenligini yapmaktadır.
Londra'daki Kraliyet Müzik
Akademisi'nde profesör olan sanatçı
Kraliyet Güzel Sanatlar Dernegi'nin
üyesidir.
•

Hagia E i rene Museu m , 7 . 30pm

_
_
_
_
_

....J @
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Geniş bir repertuvara sahip olan
Manning aralarında Lutoslawski,
Tippet ve Britten'ın da bulundu�u
ça�daş bestecilerle çalışmalar yapmış
olup halen yeni yapıtların
bestelenmesinde aktif rol
oynamaktadır. Solist olarak
Ingiltere'de ve ülkesi dışında birçok
önemli orkestrayla çalışan sanatçı
çok geniş bir repertuvar
seslendirmiştir.
• Peter Manning is widely
acknowledged as one of the finesr
British musicians. As soloisr, di recror
and concerrmasrer, he has been ar rhe
forefronr of musical performance i n
England and i n rhe major music
cemres of the world for rhe lasr ren
years.
Manning studied wirh Yossi Zivoni ,
Josef G i ngold and Narhan Mi lsrei n
in England and ar Indiana U n i versity
i n rhe U n i red States. He was a major
prize-winner i n international
comper i r i ons and was appoinred
leader of the London Philharmonic
Orchestra by Sir Georg Sol ti i n 1 98 3 .
Manning rhen wenr o n r o found the
Britten Quarret, which, between the
years 1 986- 1 996, rose ro prominence
as one of the most celebrared
chamber groups on the i n ternational
scene mak i ng some 20 CDs and
appearing regularly on relevision and
radio.
I n 1 997, Peter Manning was invi ted
ro become leader of the Royal
Phil harmonic Orchestra. He
rel i nquished the post in 1 999 ro
accepr his appoinrment as
Concerrmasrer of rhe Orchesrra of rhe
Royal Opera House, Covenr Garden.
Peter Man n ing is rhe di recror of rhe
chamber group Zenirh, which has a
resideney at St George's Brandon H i l l ,
Brisrol and is Arristic D i recror o f the
Soloisrs of rhe Royal Opera House. He
is also a professor at the Royal College
of Music, London and a Fellow of rhe
Royal Society of Arts.
Manning has a w ide range of
reperroire and has worked with many
lead ing compasers i ncluding
Luroslawsk i , Tippet, Britten and
conri nues ro take an active parr in the
commissioning of new works. As a
soloisr, he has appeared wirh major
orchesrras i n England and abroad and
has performed rhe major reperroire
exrensivel y.

KRALIYET OPERASI SOLISTLERI,
COVENT GARDEN
THE SOLOISTS OF THE ROYAL
OPERA HOUSE, COVENT GARDEN

Kraliyet Operası Solistleri, Kraliyet
Operası Orkestrası'nın seçkin
üyelerinin oluşturdu�u bir
topluluktur.
Kariyerine 1 995 yılında Londra'daki
Wigmore Hall'da, Bernard Haitink
yönetiminde Mozart ve
Beethoven'ın eserlerini
seslendirdikleri bir konserle
başlayan toplulu�un yaratıcı
performansı dünya çapında büyük
ilgi gördü ve bu başarıları onlara
Valery Gergiev, Murray Perahiah,
Placido Domingo, Catherine Wyn
Rogers ve Rory Bremner gibi büyük
sanatçılarla ortak çalışmalar yapma
olana�ını sundu. Toplu luk, geçti�imiz
sezon Kraliyet Operası ile Deborah
Warner'ın büyük be�eni kazanan
The Tum of the Screw adlı yapıtını
seslendirdi. Ayrıca Kraliyet
Balesi'nin dansçılarıyla konserler ve
e�itim projeleri için ortak
çalışmalarını sürdürmektedirler.
Kraliyet Operası Solistleri
repertuvarlarında, popüler ve
bilinen oda müzi�i bestelerinin yanı
sıra daha az duyulmuş ve özel olarak
sipariş edilen parçalara da yer
vermektedir. Bu parçalar arasında
Strauss'un Til/ Eulenspiegef inin beş
enstrüman için düzenlemesi,
Wagner'in Siegfried ldylrinin on üç
enstrüman için düzenlemesi gibi
popüler yapıtların yeni versiyonları
ve Astor Piazzolla ve Paco Pena gibi
çok yönlü müzisyenlerin
yapıtlarından oluşan yeni programlar
da bulunmaktadır. Solistler için
sipariş edilen en yeni besteler olan
Jaz Colman'ın The Marriage at Cana
ve Sıdıka Özdil'in Facing Phaselis adlı
yapıtları dünyada ilk kez Solistler
tarafından Kraliyet Operası'nda
seslendirilmiştir.
Toplulu�un ilk kaydı olan ve
Çaykovski Piyano Yarışması birincisi
Boris Berezovsky ile gerçekleştirdi�i
Schubert'in Alabalık Beşiisi 1 997
yılında BMG firması tarafından
yayınlanmıştır.
Solistler Kraliyet Operası'nın Vilar
Floral Salonu'nda pazar günleri ö�le
saatlerinde Uluslararası Konser
Dizileri kapsamında etkinliklerini

sürdürmektedir. Yaz ayalarında bu
etkinliklere, Somerset House'daki
meydanda düzenlenecek iki yeni
gösteri daha eklenecektir.
• The Soloisrs i s a dynamic and
versarile ensemble comprising of
principal musicians from rhe
Orchestra of the Royal Opera House.
The ensemble made their debur in
ı 995 wir h a programme of Mozart
and Beethoven at London's Wigmore
Hall , conducted by Bernard Haitink.
Since rhen, The Soloisrs' ereari ve and
inspiring performances have attracted
great acclaim inrernationally and their
enviable reputation has led to
successful parrnerships with such
great anisrs as Valery Gergiev,
M urray Perahiah, Placido Dom i ngo,
Catherine Wyn Rogers and Rory
Bremner. The ense m b le performed
w i th the Royal Opera last season i n
Deborah Warner's acclaimed
production of The Turn of the Screw,
and has often collaborated with
daneers of the Royal Baller on i ts
smail scale touting productions and in
innovarive educational projects.
I n addition to popular and established
chamber works, The Soloists'
reperroire i ncludes lesser known and
specially comm issioned pieces. These
include versions of popular
masterpieces such as Strauss' Til
Elifenspiegel arranged for five players
and Wagner's original version of
Siegfried ldy/1 for ı 3 players as well as
i nnovative programmes based on the
music of such di verse i n ternational
musicians as Astor Piazzolla and Paco
Pena. Recenr commissions for The
Soloists include The Marriage at Cana
by Jaz Colman and Facing Phaselis by
Sıdıka Özd i l , both of which were
given rheir world premieres ar rhe
Royal Opera House .
The ensemble's debut recording of
Schubert's Trout Quintet with Boris
Berezovsky, winner of the
Tchaikovsky Piano Competition, was
released on BMG/Conifer in ı 997.
The Soloists' l nrernational Concert
Series takes place on Sunday
afternoons in the V i lar Floral Hall at
the Royal Opera House and this
season the series w i l l be extended to
include two exciting concerts in the
piazza at Sornetset House in the
Summer of 2003. Other plans for the
2002-2003 season i nclude a tour to
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Sourhern Spain in April as well as a
number of appearances at music clubs
and concerr halis in the U K .

ISKANDINAV MÜZIC'liNIN
GÖLGEDE KALMIŞ TEMSILCISI:
JOHAN SVENDSEN
JOHAN SVENDSEN : T H E
SHADOWED R E PRESENTATI V E
OF SCANDI N A V I A N MUSIC

Aydın Büke
• 30 Eylül 1 840 tarihinde, o zamanki
adıyla Kristiania olarak anılan
günümüzün Oslo'sunda dünyaya
gelen Johan Svendsen, günümüzde
geniş bir çevre tarafından
bilinmemekle birlikte, yaşadıgı
dönemde kendisinden üç yaş küçük
olan Edvard G rieg ile birlikte Norveç
müziginin en önemli temsilcilerinden
biri olarak kabul ediliyordu. Babası
askeri müzisyendi. Dogal olarak
ogluna ilk müzik derslerini kendi
verdi. Svendsen dokuz yaşına
geldiginde dans müzigi çalan küçük
bir orkestrada keman çalmaya
başladı. Bu çalgıyla olan ilişkisi uzun
yıllar devam edecek, delikanlı meslek
yaşamının ilk yıllarında iyi bir kemancı
olmayı en büyük ideal olarak
görecekti. Bir süre sonra babasının
izinden giderek orduya katıldıgında
klarnet çalmaya başlamış, ancak bu
uzun süreli olmamıştı.
1 9. yüzyılın pek çok müzisyeni gibi
Beethoven'ın müzigi Svendsen'in
üzerinde de derin izler bırakmıştı.
Keman çalmasını ilerietince senfonik
orkestralarda çalışmaya başladı. Bir
süre ünlü yazar lbsen'in yöneticisi
oldugu Norveç Tiyatrosu'nun
orkestrasında çaldı. Aynı tarihlerde
orkestra şefligi ve besteciligine de
ilgi duymaya başladı. 1 860 yılında
Sergen'de orkestra şefi olarak görev
aldı; iyi bir kemancı olmak hala en
büyük arzusuydu. Yirmi yaşına
geldiginde, yeni yerler görme ve
egitimini daha iyi kentlerde
sürdürme istegi onu uzun bir
yolculuga çıkardı.
Amacı konserler vererek geçimini
saglamak ve farklı kentlerde
yaşamaktı. Önce lsveç ve
Danimarka'yı, ardından Kuzey
Almanya'yı dolaştı. Lübeck'e
l!eldil!inde isler umdul!u 2ibi l!itmedi.

Çetin bir kışın ortasında, tümüyle
parasız bir halde kalmıştı. Yardımına
lsveç elçisi koştu. Delikanlının
kentte bir süre daha kalmasını,
ardından da bir bursla egitimine
Leipzig'deki konservatuvarda devam
etmesini sagladı. Bu, Svendsen için
bulunmaz bir fırsattı. Lübeck'te
bulundugu dönemde besteledigi
Keman ve Orkestra için Kapris başlıklı
yapıtını Leipzig'deki konservatuvara
göndererek, bu ünlü okula kabul
edilmeyi başardı.
1 863 yılında Leipzig'deki egitimine
başlayan Johan Svendsen, burada
Moritz Hauptmann, Ferdinand
David ve Cari Reinecke gibi
dönemin en ünlü isimleriyle çalışma
şansı buldu. Keman çalmasını
ilerietmenin yanında bestecilige de
önem veriyordu. Bir süre sonra
konservatuvar orkestrasında
yardımcı şef olarak görev yapmaya
başladı. Sol elinde baş gösteren bir
rahatsızlık, keman çalmasını bir
süreligine engelledi. Bu dönemde ilk
ciddi yapıtları da ortaya çıkmaya
başlamıştı. Büyük bir başarıyla
seslendirilen Op. /, Yaylı Sazlar
Dörtlüsü'nün ardından, yaylı sazlar
için bir sekizli üzerinde çalışmaya
başladı. 1 866 yılında yapıt ilk kez
seslendirildiginde herkesin
begenisini kazandı. Ünlü nota
yayımcısı Breitkopf & Hartel yapıtı
basmak için besteciyle görüştü. Op.
3, La Majör Yay/1 Sazlar Sekiz/isi,

Johan Svendsen'e Leipzig
Konservatuvarı'nın birincilik
ödülünü de kazandırdı. 1 867 yılında
okulu bitirdiginde aralarında bir
senfoninin de bulundugu yeni
eserler bestelemişti.
Sonraki yıllarda Svendsen,
Avrupa'nın degişik ülkelerine yaptıgı
gezileri sürdürdü. Belirli aralıklarla
ülkesine dönüyor, besteci ve
orkestra şefi olarak konseriere
katılıyordu. Yakın dostu Edvard
Grieg onun müzigi hakkında övgü
dolu sözler söylüyordu. Grieg, //.
Keman - Piyano Sonati'nı dostu
Svendsen'e ithaf etmiş, besteci de
bu yapıtı henüz yayımlanmadan,
Paris'e yaptıgı bir gezi sırasında
Camille Saint-Saens ile birlikte
seslendirmişti. Paris'te bulundugu
dönemde Amerikalı Sara Levett ile
nişanlanan Svendsen, 1 87 1 yılında
New York'ta evlenmişti.
l ohan Svendsen'in dönemin önde

gelen müzikçileriyle dostlugu her
geçen gün artıyordu. Weimar'da
bulundugu dönemde Franz Liszt ile
tanışmış ve ünlü besteci, sanatçının
bir konserde seslendirilen Op. 3, La
Majör Sekiz/isi'ni çok begenmişti.
1 87 1 yılında Svendsen, Wagner
tarafından Bayreuth'a davet edilmişti.
Bu davetin amacı, Bayreuth Festival
binasının temel atma töreni sırasında
seslendirilecek olan Beethoven'ın 9.
Sen(oni'si idi. Wagner, tüm
Avrupa'dan müzikçilerin katıldıgı bir
orkestranın yorumlayacagı bu ünlü
yapıtın, inşa etmeyi tasarladıgı bina
için anlamlı bir başlangıç olacagını
düşünüyordu. Beethoven'ı ve onun
ünlü senfonisini, kendi bestecilik
kariyerinin çıkış noktası olarak kabul
ediyordu. Johan Svendsen,
Bayreuth'ta bulundugu günlerde,
müzigine büyük hayranlık duydugu
Wagner ile yakın bir dostluk kurdu.
Bu dostlugun sonucu olarak,
Svendsen'in Musevi asıllı eşinin
Hıristiyanlıga geçiş töreninde
Wagner ve Cosima, şahit olarak yer
aldılar.
1 872 yılında ülkesine dönen
Svendsen, Kristiania'daki Müzik
Dernegi'nin orkestrasını Grieg ile
birlikte yönetmeye başladı. Bu yıllar,
sanatçının besteci olarak en verimli
oldugu yıllardı. Günümüze ulaşmış
pek çok yapıtı bu dönemde
yazılmıştır. 1 877 yılında Roma, Paris
ve Londra'yı kapsayan bir geziye
çıktı. Roma'da müzik yaşamı
Svendsen için oldukça durgun ve
heyecansızdı. Londra' da çagın
efsanevi kemancılarından Pablo de
Sarasate ile tanışmak ve onunla
birlikte kendi oda müzigi yapıtlarını
seslendirrnek çok hoşuna gitti.
Bir süre sonra yeniden ülkesine
dönen sanatçı, 1 88 1 -82 konser
sezonunda Beethoven'ın 9.
Senfoni'sinin Norveç'teki ilk
seslendirmesini yönetti. Bu konser,
ülkesinin müzik yaşamının ulaştıgı
yüksek standarda iyi bir örnekti.
Sanatçı 1 883 yılında Kopenhag
Kraliyet Operası'ndan bir teklif aldı.
Danimarka'nın en önemli sanat
kurumuna orkestra şefi olarak
çagırılıyordu. Üstelik böylesi bir
görevin, bir Norveçli'ye verilmesi sık
rastlanan bir durum degildi. Ülkedeki
bazı kesimlerin karşı çıkmasına
ragmen, Svendsen bu görevi kabul
etti. Bu yıllar kentin müzik yasarnının
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zirveye ulaştıgı bir dönem olarak
tarihe geçti. Opera temsillerinin yanı
sıra düzenli konserler ve orkestranın
müzikal seviyesine kazandırdıgı
mükemmellik, Danimarka'nın kültür
birikimine önemli bir katkı
saglamıştır.
1 9 1 1 yılındaki ölümüne dek
Kopenhag'da kalan Johan Svendsen,
özellikle genç müzisyenleri
desteklemesi ve onlarla özel olarak
ilgilenmesiyle pek çok genç yetenegi
müzik dünyasına kazandırmıştır.
Bunların içinde en tanınmışı, bir süre
Svendsen'in yönettigi orkestrada da
çalmış olan Cari Nielsen'dir.
• Born on .30 Seprember 1 840, in
Crisriania, roday"s Os lo, Johan
Svenclsen rogerher wirh his
contemporary Eclvarcl Greid was
regarclecl as one of rhe mosr im portant
represenratives of Norweı:;ian music
clespite the fact that he is not
commonly known roclay. Svenclsen
recei vecl his fırst music lessons from
his farher who was a m i l i rary musician
and he starteel playing the viol i n i n a
smail orchesrra when he was ni ne. H i s
relationsh i p w i r h r h i s i nsrrument
woulcl sray fresh for Jang years ro
come and the youngster woulcl feel
rhe urmosr desire ro become a goocl
viol i n isr during rhe fırsr years of his
career. When, afrer his farher, he was
lisrecl in rhe army, he starteel playing
rhe dariner bur i r d id nor lasr Jang.
Like rhe many or her musicians of the
1 9r h century, Beerhoven's music
cleeply affectecl Svenclsen as wel l .
When h e prngressed i n viol i n
playing, he starteel ro perform with
symphonic orchesr ras i i ke the
Norwegian Thearre's which was
cl i recrecl by rhe famous writer l bsen.
At the same ti me, his i nterest in
conclucring and compasing had
starteel ro flourish, which resulred i n
his employment as a conclucror i n
Bergen when i t was 1 860. Being a
good violi nisr was sri ll his grearesr
desire. When he was twenty, he was
clriven by rhe wish ro see new places
and ro have a berrer eclucarion and
rhereby ser our a journey.
He aimed ro make a l i v i ng wirh
concerrs appearances and 1 i ve i n
clifferent cities. F i rst came Sweclen,
rhen Denmark and Norrh Germany.
Lübeck was clespair; he was penni less
ar a fıerce wi nter-r ime. Ir was rhe

Swecl ish am bassaclor who hanclecl a
hel p ensuring accommoclation for the
boy and rhen a scholarsh i p ar rhe
conservaroire i n Leipzig. l t was
uncloubreclly an i nvaluable
oppornı n i ry for Svenclsen. He
managed ro enrer rhe conservaroire i n
Leipzig after sencl i ng h i s Caprire for
Vi11lin and Orrbestra which he
conı posecl in Lübeck.
Having starting his eclucarion in
Leipzig i n 1 86 3 , Johan Svenclsen was
lucky enough to work w i r h rhe mosr
fanıous fıgures of che nıusic world
such as Morirz Hauprmann,
Fercl i nancl David and Cari Rei necke.
Besides cleveloping his violi n-playing
ski lls, he also concentrated on
conı posing. 1 r was nor long after when
he was appoinrecl assistant concluctor
of thc conservaroi re's orchestra.
Howcver, a problem w i th his lefr
hancl kept hi nı away from violin for
soıne t i me, during which he proclucecl
his fırst serious works. The Op. I
Strinf!, Q!lcll'let which was successfully
performed was fol lowecl by a
painstaking work on a string octet
that receivecl great acclaim after irs
fırst performunce i n 1 866. Well
known score publ isher Breitkopf &
Hartel nıet w ith the com poser to
publ ish rhis work. Op. 3 String Octet in
A major brought honours of Leipzig
Conserva ro i re to Svenclsen . When he
fı n ished the conservatoire i n 1 867, he
had al reacly com posecl new works
i nciueling a synıphony.
During the years to follow, Svendsen
conti nuecl his rrips to cl i fferent
countries all over Eu rope returning to
his counrry ar t i mes and appearing at
conccrrs as a concluctor and composer.
H i s close friencl Eclvarcl Grieg spoke
proud ly of Svenclsen's nıusic and
clecl icatecl his 2. Sonata for Violin and
Piano to h i m . Svendsen performed rhis
work w ith Canı ille Saint-Saens during
a trip to Paris before it was publishecl.
The conıposer got engagecl w ith Sara
Levett when he w as i n Paris and the
couple were nıarriecl in New York
when i t was 1 87 1 .
Svenclsen's frienclship w ith the leacling
musicians of the r i me grew each and
every day. When he was i n Weimar, he
mer the famous composer Franz Liszt
who was enthusiastic Op. 3 String Octet
in A mctjor. The composer was, rhen,
invited to Bayreuth by Wagner ( 1 87 1 )
who was planning to perform

Beerhoven 's Sympbony No. 9 at the
cerenıony for laying the foundation of
rhe Bayreuth Festival bui Jel ing.
Wagner rhought thar having the mosr
famous musicians of Europe perform
this great work would be a very
nıeani ngful beginning for the building
he plannecl to erect and regarclecl
Beethoven and his legenclary
symphony as rhe starting poinr of his
career as a conıposer. Johan Svendsen
became close friencls wirh Wagner for
whose nıusic he fel t great aclnıi ration.
As a resulr of this frienclship, Wagner
and Cosima wirnessecl the cerenıony of
his Jewish w i fe' s adopr i ng Chrisrian i ry.
Afrer returning to h i s country in
1 87 2 , rhe com poser starteel to concluct
the Music Society's ürehescra i n
Crisriania rogerher with Grieg. These
years markeel the most fru irfu l period
of Svenclsen as a conıposer and most of
h i s works who survived to dare were
compaseel ar rhar r i me. He ser out on
a rrip in 1 87 7 coveri ng Rome, Paris
and London. Rome's musical
armosphere was dull and w i thout
enrhusiasm. Meering Pablo de Saraste,
che legenclary viol i n ist of the age and
performi ng h i s chamber works w i r h
h i m was cerrainly pleasing for
Svenclsen.
Returning once again to his coumry,
Svenclsen concluctecl the premiere of
Beerhoven's Sympbony No. 9 in h i s
coumry d u r i n g rhe 1 88 1 -82 season;
rhis stood as a good example of the
high standard his coumry reached i n
music. A surprising offer came i n
1 883 fro m the Royal Kopenhagen
Opera, the most i nı portant art
institution in Denmark, to concluct
rheir orchestra. lt was not a conımon
occasion that such a post would be
offered to a Norwegian and clespite
opposi tion by cerrain groups in the
country, Svenclsen acceprecl the o ffer.
His years i n Denmark were markeel as
che zeni th of nı us i cal l i fe in che ciry.
Opera performances and regular
concerrs as well as the musical
perfection rhe orchesrra gai necl acideel
a lot to Dennıark's cultural l i fe.
Having l ivecl in Denmark umil his
elearlı in 1 9 1 1 , Johan Svenclsen
imroclucecl nıany young musicians to
the music world by supporring and
closely cleali ng w i r h rhem . The most
famous of rhose youngsrers is Cari
N ielsen who playeel in an orchestra
that Svenclsen conclucted.
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KAZUHIDE ISOMURA, viyola v iola
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Schubert
Rosam unde: Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 0804
Rosamunde: Srring Quarret, 0804
•

A llegro ma non troppo
•

A ndante Menuetto: A legretto-Trio
A llegro moderato
•

•

Tower
In Memory: Yaylı Çalgılar Dörtlüsü I n Memory: String Quarret
Ara l nterval

Beethoven
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Op. 59/ 1 String Quartet, üp. 59/1
•

A llegro A llegretto vivcta e sempre J(herzando
Adagio mo/to e mesto Theme msse: A llegro
•

•

•

1 0.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum, 7 . 30pm

TOKYO STRING QUARTET

Otuz yıldır izleyiciler ve
eleştirmenleri büyülerneye devam
eden ve dünyanın en iyi oda
topluluklarından biri olarak kabul
edilen Tokyo Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü, kuruculardan Kazuhide
lsomura, 1 974'te katılan Ikinci
Keman Kikuei lkeda, 1 994'te katılan
Kraliyer Filarmoni Orkestrası'nın
eski Birinci Çellisti Clive
Greensmith ve 2002'de katılan
Birinci Keman Martin Beaver'dan
oluşmaktadır.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün
üyeleri 1 976 yılından bu yana
sürekli dörtlü olarak Yale Müzik
Okulu ögretim kadrosunda görev
yapmaktadır. Genç yaylı çalgı
dörtlülerinin yetiştirilmesi
konusunda son derece istekli ve
kararlı olan Dörtlü, akademik yıl
içinde zamanlarının büyük bir
kısmını okula, yazın da Norfolk
Oda Müzigi Festivali'ne
ayırmaktadır.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
BMG/RCA Victor Red Seal, Angel
EMI, CBS Masterworks, Deutsche
Grammophon ve Vox Cum Laude
için Beethoven, Schubert ve
Bartok'un tüm kuartetlerini de
içeren otuzu aşkın önemli kayıt
gerçekleştirmiştir. Toplulugun
Brahms, Debussy, Dvor:i.k, Haydn,
Mozart, Ravel ve Schubert kayıtları
Grand Prix du Disque Montreux ve
hem Stereo Review hem de
Gramophone dergilerinin "Yılın En
Iyi Oda Müzigi Kaydı" ödüllerini
almış ve yedi kez Grammy'ye aday
gösterilmiştir.
Bugünkü adıyla 1 969 yılında Julliard
Müzik Okulu'nda kurulan Tokyo
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün geçmişi,
kurucu üyelerinin büyük ölçüde
etkilendigi profesör Hideo Saito ile
çalıştıkları Tokyo'daki Toho Müzik
Okulu'na uzanmaktadır. Başından
itibaren oda müziginden kopmayan
bugünkü dörtlü birçok yarışınada
ödül alıp Deutsche Grammophon ile
imzaladıkları sözleşme ile dünyanın
•
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önde gelen toplulukları arasındaki
yerini pekiştirmiştir.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü,
"Susam Sokagı", CBS'in "Sunday
Morning", PBS'in "Great
Performances", CNN "This
Morning" ve Coreoran Sanat
Galerisi'nden tüm ülkeye yapılan bir
yayının da aralarında bulundugu
çeşitli televizyon programlarında yer
aldı ve başrollerini Kyra Sedwick ve
James Spader'ın paylaştıgı Sydney
Lurnet'nin "Critica! Care" adlı
filminin özgün müzigini yaptı.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü,
efsanevi keman virtüözü Niccolo
Paganini'nin adını taşıyan ve
sanatçının 1 9. yüzyılda alıp kullandıgı
Stradivarius yapımı "Paganini
Quartet" adıyla anılan enstrümanları
kullanmaktadır. Bu çalgılar 1 995
yılında Nippon Müzik Vakfı
tarafından Washington D.C.'deki
Coreoran Sanat Galerisi'nden
alınmış ve konserlerinde
kullanmaları için Dörtlü'ye
verilmiştir.
The Tokyo String Quartet has
captivared audiences and critics al ike
si nce i t was founded more than thirty
years ago. Regarded as one of the
supreme chamber ensembles of the
world, the Quarter is comprised of
violist Kazuhide Isomura, a founding
member of the group, second violinist
K ikuei Ikeda, who joi ned the
ensemble in 1 974, eellist Clive
Greensmith formerly Principal Cellist
of london's Royal Phi lharmonic
Orchestra, who joi ned on ı 999, and
fırst viol i n ist Martin Beaver who
joi ned the ensemble i n 2002.
The members of the Tokyo String
Quartet have served on the faculry of
the Yale School of Music si nce ı 976
as quartet-in-residence. Deeply
commitred ro teaching young string
quartets, they devare a considerable
amount of t i me at Yale during the
academic year, and at the prestigious
Norfolk Chamber Music Festival i n
rhe summer.
The Tokyo String Quarret has
released more than thirty lancimark
record i ngs on BMG/RCA Victor Red
Seal, Angel-EMI, CBS Masterworks,
Deursche Grammophon, and Vox
Cum Laude, i nciueling the complete
guarters of Beerhoven, Schubert, and
Bart6k. The Quartet's record ing of

Brahms, Debussy, Dvonik, Haydn,
Mozart, Ravel and Schuberr have
earned such honours as the Grand Prix
du Disque Monrreux, "Best Chamber
Music Record i ng of the Year" awards
from borh Srereo Review and
Gramophone magazines, and seven
Grammy nomi narions.
Offıcially formed i n 1 969 at the
)u i l l iard School of Music, the Tokyo
String Quartet traces i ts origi ns ro the
Toho School of Music i n Tokyo,
where the founding members were
profoundly i n fl uenced by Professor
H ideo Sairo. Instilled w i th a deep
com m i rment ro chamber music, the
original members of w hat would
become the Tokyo String Quartet
cventually came ro America for
further study and after w i n n i ng
compet i tions and fı na.lly signing an
exciusive conrract with Deutsche
Grammophon fı rmly establi shed them
as one of the world's Icad i ng quartets.
The Tokyo String Quarret has been
featured on numerous relevision
programmes i nci uel i ng "Sesame
Street", CBS "Sunday Morning",
PBS's " Great Perfomances", CNN
"This Morning", and a national
relevision broadcast from the Coreoran
Gallery of Art, as well as o n the
soundtrack for the Sidney Lurnet fil m
"Critica! Care", s tarring Kyra
Sedgwick and James Spader.
The Quartet performs on "The
Paga n i n i Quarret", a group of
renowned Strad ivarius i nstruments
named for legendary v irruoso N iceola
Pagani n i , who acquired and played
them during the l 9th century. The
instruments have been loaned to the
ensemble by rhe N ippon Music
Foundation s ince 1 995, when they
were purchased from Coreoran Gallery
of the Arr in Washingron D.C.

2 STRADIUARI + 2 STRADIVARI
PAGANINI = TOKYO YAYLI
ÇALGlLAR DÖRTLÜSÜ

+

2 STRADIUARI + 2 STRADIVARI
PAGANINI = TOKYO STRING
QUARTET

Alp Altıner
• Keman denince aklımıza
kuşkusuz hemen gelen iki isim
Paganini ve Stradivari'dir. Paganini

+

keman teknigini sınırlarını zorlayarak
geliştirmiş, keman yapımcılıgının
zirvesi olan Stradivari ise,
günümüzden yaklaşık 300 yıl önce
bu çalgının gelişim sürecine son
noktayı koymuştur. Tokyo Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü bu iki ismi birden
içinde barındırıyor: Nippon Müzik
Vakfı tarafından 1 994 yılında
Washington D.C.'deki Coreoran
Sanat Galerisi'nden satın alınan ve
1 995'te toplulugun kullanımına
sunulan çalgılar, bir zamanlar Nic61o
Paganini'ye ait olan ve efsanevi
yapımcı Antonio Stradivari'nin
elinden çıkma sazlardır. Işte
çalgıların kısa öyküleri:
Keman ( 1 680): Erken dönem
çalgılardandır. Erken dönemde kendi
adına çok az çalgı yapabilen
Stradivari için ( 1 665- 1 680 arası 1 6
Keman, 1 Viyola, 1 Viyolonsel ve 2
Gitar), 1 680 tarihi onun yaşam
sürecinde bazı araştırmacılar
tarafından bir dönüm noktası olarak
kabul edilir. Zira 1 684 yılında ustası
Nicolo Amati'nin 88 yaşında
ölümüne kadar yanında çalışan ve
onun denetiminden kurtulamayan
Antonio Stradivari, 1 680 yılında
takside satın aldıgı ve ömrünün
sonuna kadar yaşayıp çalıştıgı Piazza
San Domenico'daki 2 numaralı
evinde (daha sonra Piazza Roma No.
1 olarak degiştirildi) biraz olsun
özgürlügüne kavuşmuş, kendi adına
çalgılar ü retmeye başlamış ( 1 680-84
arası I S keman, 1 viyolonsel ve 1
viyola da gamba) ve sanatına
kişiliginin damgasını vurma şansını
yakalamıştır. Işte bu degişim,
Stradivari'nin Cremona ve yakın
çevresinde de olsa daha o yıllarda iyi
bir isim yapmasını olanaklı kılmıştır.
Stradivari'nin çalgılarındaki etiket
tarihlerinin eger erken dönemleri
kapsıyorsa ileriye, son dönemlere
aitse geriye, yani en verimli ve altın
dönemi olarak anılan yıllara dogru
tahrif edildiklerini görmekteyiz.
Nitekim Tokyo Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü'nün çalgılarının bazıları d a
bu tuhaf uygulamadan nasiplerini
almışlardır. Örnegin bu kemanın
içindeki gerçek tarih de bir satıcı
tarafından etiketten silinmiş ve 1 696
olarak degiştirilmiştir.
Keman ( 1 727): Bu keman yapıldıgı
tarihte artık "Altın Çagı" geride
kalmış, eskisi kadar üretemeyen,
işçiliginde yaşlıligının izlerini
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gördügümüz, ancak hala son derece
kaliteli çalgılar üreten bir
Stradivari'yle karşılaşmaktayız.
Meslegini ve meslektaşlarının
arasındaki önderligini canla başla
sürdürmeye çalışan usta, aynı yıl
yaptıgı Leveque Koleksiyonundaki
bir çalgısının içine gururla "fatto de
Anni 83" (83 yaşında yaptı)
yazmaktan kendini alamamıştır.
Daha sonraki yıllarda yaptıgı bazı
çalgılarının içinde de, aynı şekilde
yaşını belirten etiketler görmekteyiz.
Acaba bu eylemin altında yatan
gerekçe, eski izlenimleri zedeleme
korkusu, sanatına duydugu saygı ve
sorumluluk ya da mesleki bir gurur
olabilir mi?
Viyola ( 1 73 1 ): Stradivari, nedendir
bilinmez viyolayla çok fazla
ilgilenmemiş. Günümüzde bilinen
viyolaları tam bir düzinedir. Onun
viyolalarının kalın telleri, genelde
koyu ve derin bir ses özelligine sahip
degillerdir. Daha çok kemansı bir
tınıya yakın olan bu çalgılar, yine de
kalın tellerde net ve kolay ses

verirler. Genelde bu özelliklerinden
dolayı Stradivari viyolaları, yaylılar
dörtlüsündeki diger çalgılara nazaran
özellikle kalın seslerde deneyimli ve
uzman kulaklar için biraz yetersiz
kalabilmektedir. Ancak bu çalgılar
yine de genel kaliteleri göz önüne
alındıgında, yabana atılabilecek
cinsten olmadıkları gibi, aynı
zamanda özellikle viyola da çalan
kemancılar tarafından rakipsiz olarak
nitelendirilmişlerdir.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün
çalgıları içinde geçmişi en ilginç olan,
bence 1 73 1 yapımı bu viyoladır.
Büyük ustanın son dönem
verimlerinden olan bu çalgı da, diger
birçok ilk ve son dönem çalgılarının
yazgısını paylaşmış ve etiket tarihiyle
oynanmıştır. Stradivari'nin ileri
yaşlılık dönemlerinde yaptıgı
çalgılarda, yaşlılıgın dogal sonucu
olan görme yetisinin ve el
hakimiyetinin azalması sonucu
gençlik ve olgunluk dönemi
çalgılarıyla kıyaslandıgında isçilikte
kusursuzlugun yerini alan bazı

hatalar yine de ses kalitesinde
degişiklige neden olmamıştır. Ancak
bazılarının bu çalgılardaki kusurları
etiket tarihlerine bakarak saptama
alışkanlıkları, aracı/satıcıları tarihlerle
oynamaya yönlendirmiştir. Işte bu
çalgının yapı m tarihi de 1 O yıl
öneeye çekilerek 1 72 1 olarak
degiştirilmiştir. Uzmanlar
araştırmalar sonucunda, bu çalgının
etiketinin 1 730-37 yılları arasında
kullanılanlardan oldugunu
saptamışlardır. Zira ustanın 1 730
yılına kadar kullandıgı etiketlerde
adı, bir baskı hatası nedeniyle
Stradiuari olarak görülmektedir.
1 730 yılından sonraki etiketlerde bu
hata Stradivari olarak düzeltilmiştir.
Ancak etiketi tahrif eden kişi bu
ayrıntıyı çok iyi bildiginden, etiketin
tam ''v'' harfinin altından bir parça
koparmış ve böylece sanki altı
kopmuş bir "u" harfi görüntüsü
vermeye çalışmıştır. 1 9. yüzyılda
banker Stephenson'a ait olan bu
çalgı, Crosby adlı biri tarafından
1 832/33 yıllarında Paganini'ye
satılmış, onun ölümünden sonra da
ünlü Fransız yapımcı ve
koleksiyoncusu Jean-Baptiste
Vuillaume'a geçmiştir.
1 833 kışını Paris'te geçiren ve
Hector Berlioz'un Fantastik
Senfonisi'ni dinledikten sonra ona ve
sanatına hayran kalan Paganini,
Berlioz'dan kendisi için çok özel
yeri olan bu çalgı için bir eser
bestelemesi ricasında bulunmuş,
eserin adının da Les demiers instants
de Maria Stuart (Maria Stuart'ın Son
Anları) olmasını önermiş. Ancak
nedendir bilinmez, Berlioz
Paganini'nin bu önerisini 1 834
yılında farklı bir eserle, kendisinin ve
viyola dagannın en önemli
yapıtlarından biri olan Harold
/talya'da ile gerçekleştirmiştir. Viyola
ve orkestra için senfoni olarak
tanımlayabilecegimiz ve aslında
bestecinin kendi yaşamını anlatan
doyumsuz bir melodi yumagı olan
bu eseri inceleyen Paganini'nin, çalgı
üzerinde hünerini gösterecek
nitelikte olmadıgı gerekçesiyle, bu
eseri hiçbir zaman seslendirmemiş
olması çok ilginçtir. Acaba Harold
ltalya'da, dogumuna neden olan bu
çalgıyla daha sonraki yıllarda hiç
seslendirilmiş olabilir mi?
Yiyolonsel ( 1 736): Stradivari'nin
viyolonselleri de diger çalgıları gibi

87

son derece dikkat çekicidir. lik
dönem viyolonselleri, genelde ustası
Amati'nin etkisindedir. Bu etki
Amati'nin ölümüne ( 1 684) kadar,
tıpkı di�er çalgılarında oldu�u gibi
viyolonsellerinde de sürmüştür.
1 680'1erden başlayarak, Stradivari
viyolonsele karşı büyük bir ilgi
duymuştur. Ayrıca bu yıllarda ünlü
kişilerden önemli siparişler aldı�ını
da biliyoruz. 1 680- 1 700 yılları
arasında günümüze 25'inin ulaştı�ı
tam 30 viyolonsel yapan Stradivari,
nedendir bilinmez 1 70 1 - 1 707
tarihleri arasında bir tane bile
yapmamıştır. Bunun nedeni belki o
sıralarda kemana olan aşırı talebi
karşılama zorunlulu�u ya da
Gofriller, Grancino ve Tecchler gibi
meslektaşlarının çok daha ucuz
fiyatlara viyolonsel satmaları olabilir.
Stradivari'nin mesleki yaşamı
genelde son derece verimli olarak
nitelenebilir. Ancak örne�in sadece
bir yılda ( 1 709) 1 9 keman ve bir
viyolonsel üreten Stradivari, 1 6 7376 arası ve 1 678'de tek bir çalgı bile
yapmamıştır. 1 677 ve 1 679'da ise
sadece birer tane yapmıştır. Söz
sayılardan açılmışken, Stradivari'nin
keman ailesinden kaç çalgı yaptı�ına
da bir bakalım: Bu konu oldukça
merak edilir ve de�işik sayılarla
karşılaşılır. Ancak günümüzün en
kabul gören Stradivari
araştırmacılarından ve onun kitabını
da yazan Hill kardeşlere göre, 93
yıllık bir yaşama sı�an bu sayı
şöyledir: 540 Keman, 1 2 Viyola ve
SO Viyolonsel.
Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün
kullandı�ı viyolonselin yapım
tarihinin etikette okunınası olanaksız
olmasına karşın, "D'Anni 92" notu
bize bu çalgının 1 736 tarihinde
yapıldı�ını kanıtlamaktadır. Son
dönemin en iyi viyolonsellerinden
biri olan bu çalgı, Paganini'den sonra
Vuillaume tarafından 6000 franka
amatör Alman çellist Lemire'e
satılmış, 1 876'da 8000 mark
karşılı�ında Krumbholz'e, onun
terekesinden 1 0000 marka C. G.
Meier'e ve 1 895 yılında ise Robert
von Mendelssohn'a geçmiştir.
• Whenever the viol i n is the subject
maner, rhe rwo names that
i mmediately come to one's m i nd are
without any doubt, Paganini and
Stradivari . Paganini im proved the

violin technique by pushing the
i nstrument to its J i mits. Stradivari, by
reaching the u l r imate i n violin
mak i ng, put an enel to what seemed
an everlast i ng i mprovemenr of t h is
fı ne i nstrument. Tokyo String
Quarrer embodies these rwo famous
names. The i nstruments that the
quarrer uses have been loaned ro the
ensemble si nce 1 995 by rhe N i ppon
Music Foundation, after having been
bought from the Coreoran Art Gallery
in Washington D.C. i n 1 994. N icol6
Paganini had owned these very
insrrumenrs, which were made by rhe
legendary violi nmaker Antonio
Srrad ivari. Here is a brief srory for
each of rhese i nsrrumenrs:
Violin ( 1 680): One of the early period
i nstruments. The scholars recognise
rhe year 1 680 as a turning poi n r i n
Strad i vari's l i fe who had made o n l y a
few instrumenrs ro his name unril
rhen ( 1 6 Ilio/in. 1 tJiola. 1 eel/o and 2
g11itars between 1 66 5 - 1 680). Stradivari
worked wirh his master N icolo Amati
and remai ned under his control u n r i l
Amari's elearlı a t r h e age o f 8 8 i n
1 684. I n 1 680, Stradivari boughr his
residence ar the Piazza San Domenico
N n. 2 (iater changed to Piazza Rome
No. 1 ) where he worked and l ived
unril he died. Parrially freeing hi mself
of his ries, he made i nsrrumenrs rhar
carried his name, his el isrinet personal
touch and mark of qual iry. ( 1 5 11iolin.
1 viola. 1 viola da gamba between 1 68084) This change helped h i m to be
well known as early as those days even
rhough ir was ar rhe t i me l i m i ted to
Cremona and irs neighbourhood.
1 t has been discovered that the ciates
printed on the labels ar the back of
Strad ivari's works were ram pereel wirh
tO m ah them appear as i f they were
made in his most producrive and
golden days. Therefore, his earlier
works were shown as i f they were
made at a larer dare, and his Iate
works, as if made earlier. Some of the
Srrad ivari, playeel by the Tokyo String
Quartet, falls i nro this category. For
example, the real dare on rhe label of
this violin was crased and rewrirren as
1 696 by a dea ler.
V io l i n ( 1 7 2 7 ) : Stradivari had lefr his
Golden Days beh ind ar the r i me that
rhis i nstrument was made. He made
less number of violins. They carried
some signs of his old age bur eaclı
being sri ll a masterpiece. The

maesrro, eagerly tried tO cont i n ue tO
pracrice his crafr and keep his
Icadership among his colleagues and
could not help proudly wrir i ng " farro
de A n n i 83" (made at the age of 8 3 ) ar
the back of one of his i nsrrumenrs of
rhe Lev_que Col lecrion.
Such labels i nd icaring his age are also
seen on other Strad i varis he made i n
h i s larer days. Can rhe reason behind
this acrion be the fear of damaging
old i mpressions, respecr and
responsibil i ry he fel r for his crafr or
professional pride'
Viola ( 1 7 3 1 ): Ir is not clearly known
why Srradivari did not rake much
i n reresr i n rhe viola. A dozen of his
violas are known tO have survived up
w t h is dare. The lower srrings of his
violas don'r have a clark and deep
voice qual i ry . These i nsrrumenrs
sound more !ike violins bur stili
produce a good wne o n the lower
srrings. That is why, for a rrained ear,
Srradivari violas may sound sornewhar
high in the lower srrings when
compareel ro rhe other i nsrrumenrs i n
rhe quarter. Neverrheless, rhese
i nsrrumenrs are sri l l outstanding i n
rerms o f qualiry o f workmanship and
are considered to be second to none by
violi n isrs who also play rhe viola.
I thin k that among the i nsrrumenrs
p layeel by the Tokyo String Quarrer,
rhe one w i rh rhe most i nreresr i ng pasr
is the viola made in 1 7 3 1 . This viola,
which is one of maesrro's larer pieces,
has had rhe same desriny as orhers of
having i rs label been rampereel wirh.
The i nsrrumenrs rhar Srradivari made
ar his old age are not as perfecr as the
ones made ar his younger days as
regards ro crafrsmanship. This is due
ro fai l i ng eyesighr and hand control
rhar are the narural consequences of
old age. However, this d i d nor cause
any change i n the sound qual i r y . The
habir of connecring the fau l rs on the
i nsrrumenrs ro rheir printed ciares
resulred i n rhe agenrs'/dealers' playing
w i rh the ciares on the labels. The
mak i ng dare of rhis i nsrrumenr was
pul! ed back by ren years from 1 7 3 1 to
1 7 2 1 . Experrs have derermi ned rhar
rhe label on this i nsrrumenr was the
one used berween 1 7 30-3 7 . The
maesrro's name appears as Srradiuari
on rhe labels that he used u n r i l 1 7 30
due ro a pri n r i ng error. This error was
correcred as Srradivari on the labels
used afrer 1 7 30. The person, who
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tampered w i th the label, was wel l
aware o f this detail, which i s why he
tore a l i ttle piece j ust under the lerter
"v" trying to make it appear as a
damaged "u". This i nsrrument, which
belonged to the banker Stephenson in
the ı 9th century, was sol d to
Paganini i n ı 8 3 2/ 3 3 by sameone
called Crosby. After his death, ir was
passed on ro Jean-Baptiste V u i l laume,
the famous French producer and
collector.
Pagani n i , who spent the w inter of
ı 83 3 in Paris and admired Berlioz
and his art after hearing his FantastiL"
Symphony, asked Berlioz to compose a
piece for this i nstrument which was
very special to h i m . He also requested
that this piece be named "Les demiers
instants de Maria Stuart" (The Last
Momenrs of Maria Stuart). It is not
known taday why Berlioz did
compose a piece for the viola that
acclaimed worldwide reputation but
named it Harold in ltaly. This piece is
considered to be one of the
masrerpieces of borh Berlioz and the
viola reperroire. lt is iateresring that
Paganini never performed Harold in
ltaly, which is regarded as a
symphony for the viola, and the
orchestra, ful l of beautiful melodies
teli i ng about the composer's l i fe, on
the grounds that it did not have the
technicali t y to allow h i m display his
virtuosity . Could Harold i n ltaly have
ever been performed in the later years
w i th this i nstrument which originally
had been the reason of i ts creation)
Ce l lo (ı 7 36): The eellos made by
Stradivari attracr as much attention as
the other i nstruments he made. The
eellos made in his earlier days are
often under the i nfluence of his master
Amati. This i nfluence, which is seen
in all h is works, con t i n ued u n r i l
Amati's death ( 1 684). Starting w i th
the ı 680s, Stradivari took a great
i n rerest i n the cellos. He's known to
having been commissioned by several
wealthy people to also make this
i nstrument. Between ı 680- ı 700 he
made 30 eellos of which 2 5 have
survived to this dare. I t is not known
why between ı 7 0 l - ı 707 he didn't
even make one. The reason for this
may be the fact that i t was difficult
for him to meet the excessive demand
on hi� violins or that his colleagues
such as Gofr i l ler, Grancino, Tecchler
were seli ing eellos at lower prices.

Srradivari's professional l i fe was very
producrive. However, Srrad ivari, who
in j ust one year ( ı 709) made 1 9
violins and ı cello, didn't even make
one berween ı 67 3-76 and in 1 678. I n
ı 67 7 a n d i n ı 679 he o n l y made one.
W e should also look at the number of
i nstruments Stradivari made from the
string fam i l y : People are often curios
about this and have come up with
d i fferent numbers. H i l l brothers, the
most critically acclaimed Strad ivari
scholars who have also written a book
on Stradivari's l i fe , give the following
numbers: 540 Violins, ı2 Violas, and
50 Cellos within a l i fetime of 9 3
years.
The producrion dare on the label of
rhe cello used by the Tokyo String
Quartet is almost i mpossible to read.
Nevertheless, "D'Anni 92"" proves us
that this cello was made i n I 7 36. This
particular cello is among the best
examples of his later works. After
Pagani n i , V u il laume sold it to the
German amateur eel list Lemire for
6000 franks. It was rhen sol d to
Krumbholz in ı 876 for 8000 marks
and later to C.G. Meier for 1 0000
marks. I n ı 895 it was passed onto
Robert von Mendelssohn .
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KEN NETH HAMILTON
KENNETH HAM ILTON
Katkılan için O LKER GRUBU'na teıekkiir ederiz.
We would /ike to thank OLK ER GROUP for spomoring this performance.

KENN ETH HAM I LTON, piyano piano

Rossini
Guillaume Teli Operası Uvertürü Overture ro "Gui llaume Teli"
Düzenleme Arranged by: Franz Liszt

Liszt
Gaetano Denizetti'nin Lucia di Lammaermoor Operası üzerine Fantezi
Remi n i scences of ""Lucia di Lammaermoor" by Gaerano Donizetti

Chopin
Do diyez minör Mazurka, Op. 30, No. 4
Mazurka in C Sharp m i nor, Op. 30, No. 4

Liszt
Beliini'nin Norma Operası üzerine Fantezi
Rem i n i scences of "Norma" by Bel i i n i

Ara I n rerval

Liszt
Verdi'nin Ernani Operası üzerine Fantezi
Fantasy on Verd i 's "Ernani "

Liszt
Denizetti'nin Mecidiye Marşı düzenlemesi
Arrangemenr of Gi useppe Donizerri's March for Sultan A bdulmadjid

Liszt
Schubert'in "Leise fliehen meine Lieder" şarkısı için düzenleme
Arrangemenr of Schuberr's Staendehen "Le ise fliehen me i ne Lieder"

St. Petersburg Senfoni
Orkestrası ile Chepin'in I.Piyano
Konçertosu'nu bir televizyon
yayınında çaldıktan sonra
eleştirmenler tarafından döneminin
en olağanüstü virtüözlerinden biri
olarak adlandırılan lskoç piyanist
Kenneth Hamilton, dünyanın birçok
yerinde orkestra eşliginde, solo
konserler vermektedir. Uluslararası
yayın yapan televizyon ve radyolarda
program yapan sanatçı ayrıca
BBC'de sürekli konserler ve
seminerler de vermektedir.
Romantik dönem piyano yapıtları
alanında uzman olan Hamilton,
Liszt'in Si Minör Sonat'ı üzerine bir
kitap (Cambridge Üniversitesi
Yayınları) yazmış, "The Cambridge
Companion on the Piano" adlı
kitabın Virtüözlük Geleneği başlıklı
bölümünü hazırlamış ve pek çok
makalesi yayımlanmıştır.
Harnilton ilk olarak lskoç Kraliyet
Müzik ve Tiyatro Akademisi'nde
Lawrence Glover ile daha sonra
yapıtlarının bir kısmının ilk
seslendirilişini gerçekleştirdigi
piyanist-besteci Ronald Stevenson
ile çalıştı. Oxford Üniversitesi'nde
Liszt'in piyano müzigi üzerine yaptıgı
doktora, Romantik dönem
repertuvarının gün ışıgına çıkmamış
yapıtiarına olan ilgisini artırmış ve
1 9. yüzyıl piyano teknikleri üzerine
araştırmalar yapmasını saglamıştır.
Kenneth Hamilton, modern
piyanonun güçlü bir savunucusu
olmakla birlikte turneleri ve bazı
yayınlarında tarihi çalgıları kullanmış,
Liszt'in yayımlanmamış parçalarının
bir kısmını (bazılarını kendi
tamamlayarak) ilk kez seslendirmiş,
çogu geç Romantik dönem
operalarından yapılan düzenlemeler
olmak üzere piyano için uyarlamalar
yapmıştır.
Harnilton Birmingham
Üniversitesi'nde piyano egitimi
vermektedir.
•

• Deseribed afrer a reeenr eelevised
performanee of Chopin's 1 Jt Piano
Concerto wirh St. Petersburg Srare
Radio Symphony ürehescra as "an
outstanding virruoso-one of the fınesr
players of his generarion", Scorrish
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Hexameron
Beliini'nin 1 Puritani Operası'ndan
Suoni la Tromba düeti üzerine çeşitlerneler
Variar ions o n rhe d ue r Suoni la Tromba fro m B e l l i n i 's "I P u r i ra n i "
(Liszt, Chopin, Thalberg, Czerny, Pi x i s v e Herz)

"lstanbul'un Fethi'nin 550. Yıldönümü Etkinlikleri" çerçevesinde
U nder the "Evenrs for the 5 50th Anniversary of İstanbul's Conquest"

I 0.6.2003 Yıldız Sarayı Tiyatrosu, 1 9:30 Yıldız Palace Theatre, 7 . 30pm

pianist Kenııeth Harn ilton has
appe-ared world wide as a recitalist and
conccrto soloist, made several
i nternational television and radio
broadcasts. He is also a regular
performer and Jecturer on music for th•
BBC i n his native Britain. A specialist
i n romantic virruoso pianism, he is als<
the author of a book on Liszt's Sonalet i.
B minor (Cambridge University Press),
a chapter enrirled "The Virruoso
Tradition" in The Cambridge
Compaııion on the Piano, and many
or her arricles.
Harnilton studied at the Royal Scottisi
Academy of Music and Drama u nder
Lawrence Glover, and later w ith
pianist-composer Ronald Stevenson,
soıne of whose works he has premiered
The award of a doctorate on the piano
music of Liszt from Oxford U n iversity
stim ulared his i nreresr i n the rarer
Romantic reperroire and prompred
him to investigate 1 9th-cenrury
performing techn iques.
Al rhough primarily an exponenr of
the modern piano, he has also tou reel
and broadcasr on h isrorical
i nsrrunıenrs, has given rhe fırsr
performance of a number of
uııpublished pieces by Liszr (some in
his owıı completion), and has
composed several bravura
rranscripr ions for the piano -mai n I y
arrangemenrs from !are- Romantic
opera. He is ar presenr pianisr in
residence ar the University of
B i rm i ngham .

FRANZ LISZT lSTAN BUL'DA
FRANZ LISZT IN İ STA N B U L
Kemıeth Hami/ton

Bu resital. Franz Liszt'i n
muhteşem kariyeri boyunca yaptığı
muhtemelen en egzotik ve kesinlikle
de en ciddi planlanmış yolculuk olan
1 847 yılındaki Istanbul ziyareti
sırasında çalmış olduğu parçalardan
oluşuyor.
Liszt. Prens Metternich'ten bir
tavsiye mektubu aldığı andan
itibaren Osmanlılar'ın başkentine
gitmek için sabırsızlanmaya
başlamıştı. Ancak o zamanlar birliku
yaşadığı ve yola birlikte çıkmayı
planladığı Kontes Marie d'Agoult'un
oğulları Daniel'i dünyaya getirmesi
•
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ile bu plan beklenmedik bir şekilde
bozulmuştu.
1 845 yılında d'Agoult ile kavgalı bir
ayrılık sonrası erteledigi Istanbul
ziyareti yeniden aklına düşmüş
olacak ki, Parisli sevgilisi Marie
Duplessis'e (Aiexandre Dumas'nın
"Kamelyalı Kadın"ının esin kaynagı
olan) ertesi sene lstanbul'a birlikte
gitme sözü verdi. Ancak Duplessis,
Liszt Sultan Abdülmecid'den
arkadaşı şair Lamartine'in yardımıyla
bir davet mektubu almadan hayatını
kaybetmişti. Ünlü piyanist 1 847
Haziran'ının sekizinde Galata'da
tekneden inerek lstanbul'a ayak
bastıgında yanında ne kontes ne de

S AI.l.IJ

sevgili olarak bir partneri yoktu. Bu
müthiş virtüözü görmeye son
derece hevesli olan Sultan,
lstanbul'a varır varmaz Liszt'in
Çıragan Sarayı'na getirilmesini
emretmişti. Çok geçmeden
Paris'ten özel olarak getirtilen Erard
piyanodan duyulan Liszt'i n Gaetano
Donizetti'nin Lucia di Lammermoor
ve Beliini'nin Norma operalarından
parafrazları ile Rossini'nin Guillaume
T ell'i için yaptıgı düzenleme sarayın
duvarlarında yankılanmaya
başlamıştı bile.
Ertesi gün çalmak üzere tekrar
davet edilen Liszt, hiç vakit
kaybetmeden saray başmüzisyeni
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Guiseppe Donizetti'nin (ünlü
Gaetano'nun kardeşi) Gran Marcia
Militare lmperiale (Sultan
Abdülmecid için Askeri Marş) adlı
yapıtının bir kopyasını buldu. O
akşam, Sultan'a bir jest olarak Marş'ı
virtüözlügünü ortaya koyan
uyarlamalarla ve tabii emprovize
ederek çaldı. Sultan huzurunda
gerçekleşen bu uyarlama, Liszt
döndükten sonra Schlesinger
tarafından amatörler için
sadeleştiriimiş bir versiyonu ile
birlikte basılmıştır. Bu resitalde
Liszt'in sarayda çaldıgı program
seslendirilecektir. Liszt'in o akşam
çaldıgı diger eserler bilinmemekle
birlikte, Istanbul'da kaldıgı süre
boyunca biri Rus Konsoloslugu
digeri de Salle Franchini'de olmak
üzere iki konser daha verdigini
biliyoruz. Salle Franchini'de verilen
resitalin ilanı mevcuttur.
Bu ilanda Sultan'a çalınan Norma ve
Lucia'dan parçaların yanı sıra Liszt'in
Schubert'ten bir uyarlaması
(Erlkönig), Chopin'in bir Mazurkası,
Macar Rapsodileri'nin bir ön
versiyonu olabilecegi düşünülen
"Melodies Hongroises adlı bir
parça ve Beliini'nin 1 Puritani
Operası'ndan Suoni la tromba için bir
grup bestecinin çeşitiemelerini
içeren "Hexameron"u çaldıgı
görülmektedir. Giriş ve fınal
bölümleri ile çeşitiemelerden biri
Liszt'e, digerleri de Chopin, Czerny,
Pixis ve Herz'e aittir. Bu yapıt
Prenses Cristina Belgiojoso
tarafından 1 837 yılında Paris'te
gerçekleştirilen yardım amaçlı bir
konser için sipariş edilmiştir. Galaya
yetişmese de, bu parça daha sonra
Liszt'in konserlerinin degişmez
yapıtlarından biri olmuştur.
Liszt'in Istanbul'da bulundugu süre
içerisinde Verdi'nin Ernani'si üzerine
fantezisini çalıp çalmadıgı ilginç bir
tartışma konusudur. Bu yapıt 1 859
yılında tamamlanmış olmakla birlikte,
bugün elimizde "24 Haziran, Pera
imzalı bir elyazması bulunmaktadır.
Liszt, lstanbul'u ziyareti sırasında
bugünkü Beyoglu olan Pera'da
kalmıştı. Bu fantezi de sanatçının
burada verdigi konserlerde yaptıgı
emprovizasyonlardan biri sırasında
ortaya çıkmış olabilir. Bu resitalde
söz konusu yapıtın yayımianmış daha
ince ve etkili bir versiyonu çalınacak.
Liszt'in Istanbul'da yorumladıgı
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programa genel olarak bakıldıgında,
dikkatimizi çeken ciddi bir nokta
görürüz. Parçaların hemen hepsi
bugün bravura (konser sonu
parçası) niceliginde olup günümüz
seyircisinin bir konserin sonunda
bekleyecegi lirik rahatlamadan
uzaktır. Bu nedenle, konserin ilk
bölümü için Liszt'in "Erlkönig"
uyarlamasını daha rahatlatıcı olan
Schubert'in "Leise fliehen meine
Lieder" uyarlaması ile degiştirdim ve
Chepin'in daha içe dönük
mazurkalarından birini seçtim.

Liszr was again i nvired to play rhe

r h e more subrle and effecrive

following day, and promprly ser abour

published version.

acquiring a copy of rhe l mperial

Wir h an overview of all rhe music
Liszr playeel i n İ stanbul, one rhing

March composed by rhe royal music
masrer, Guiseppe Donizeni (brorher

strikes us very forc ibly; virrually every

of the more famous Gaerano). As a

piece is whar would nowadays be

gesrure ofhomage to the Sultan, he

deseribed as a bravura "enel of concerr

performed his own- no doubr

ire m " , wirh lirrle of rhe lyrical relief a

i mprovised- arrangemenr of rhe

modern audience m ighr expecr and

March, wirh bravura variarions, that

indeeel need in concerr programme.

eveni ng . The fully worked-our version

Wirh this i n m i nd, 1 have replaced

of this rranscriprion is performed in

Liszr's rranscriprion of " E rlkönig"

our reciral tonighr. Ir was publ ished

wir h one of his or her, more

by Schlesi nger in Berl i n soon afrer

comemplarive Schuberr rranscriprions

Liszr's rerurn to the wesr, along wirh a

"Leise fliehen meine Lieder" and

• The reciral tonighr is made up of

simpli fied version for amareurs rhar

chosen on rhe mo re i nrrovened

rhe music performed by Franz Liszr
during his visir ro İ stanbul i n 1 84 7 -

rameel irs more exrravaganr

Chopin Mazurkas for rhe fi rsr half of

difficulries. The rest of rhe

rhe concerr.

perhaps t h e most exoric t r i p o f h i s

programme that Liszr performed rhar

srellar concerr career, a n d cerrai nly
one of the most exrensively planned.

even ing is unknown, bur during his
sray in İ stanbul he gave rwo other

Liszr had been emhusiasrically

concerrs- i n rhe Russian E m bassy and

amiciparing a journey to the Onoman

the Salle Franchi n i . An adverr isemenr

capital as early as 1 8 38, when he had

for rhe laner reciral survives.

secured a lerter of imroducrion from

From this adverr isemem, we can see

Prince Menernich to faci l irare his

rhar in addirion to rhe pieces on

journey, bur his hopes were rhwarred

Norma and Lucia heard by rhe Sul ran,

by the unexpecred pregnancy of his

Liszr al so playeel one of his Schuberr

rh en partner an d imended cravel i i ng

song rranscriprions (E r l könig), an

companion, Coumess Marie d'Agoulr,

u n idenrified Mazurka by Chopi n, a

who was delivereel of rheir son Dan i el

piece called "Melodies Hongroises",

rhe following year.

which may have been an early version

In 1 84 5 , afrer an acrimonious splir-up

of one of his Hungarian Rhapsod ies,

wirh d'Agoulr, his rhoughrs musr

and Hexameron- a brill ianr, if bizarre,

have again turned to the posrponed

ser of variarions on Suoni la tromba

Turkish tour, for he promised rhe

from Bel l i n i ' s I Puritcwi composed by

Parisian courresan Marie Duplessis

a com m i nee of composers. Liszr

(the real-life model for Alexandre

hi mself had composed the

Dumas"s "Lady of rhe Camelias") to
rake her wirh him to İ stanbul rhe

variations, w h i le other variations were

following year. Duplessis had,

supplied by Chop i n , Czerny, Pixis and

i nrroducrion, fina!e and one of rhe

however, already di ed of consumprion

Herz. The whole had been

before Liszr finally secured an

comm issioned by Princess Crisrina

i nvirarion (acquired w ith rhe help of

Belgiojoso for a chariry concerr in

h is friend, the poer Lamarrine) from

Paris i n 1 83 7 . Al rhough ir was nor

Sulran Abdulmadjid to perform i n
İ stanbul, and the pianisr was wirhour

larer became one of Liszr's most

finished in r i me for rhis gala evenr, ir

female company- neirher coumess nor

popular concerr war-horses.

courresan- when he evemually srepped
off rhe boar from Galarz to İ stanbul

Ir is rempring to speculare w herher

on 8rh June, 1 84 7 . So eager was rhe

Liszr also performed one other piece in
İ stanbul- his fanrasy on Verd i 's

Sulran to meer the celebrared virruoso

Ernani. A lrhough t h i s work was

rhar he ordered Liszr to be broughr to

complered in irs fina! form only i n

rhe Çırağan Palace i mmediarely on his

1 8 59, a manuscripr o f an early version

arrival, an d soon the Erard p iano that

bears the subscriprion "24rh June,

had been specially ordered from Paris

Pera". Liszt resi ded i n Pera -modern
Beyoğlu- during his sray i n İ stanbul,

was ringing to the sound ofLiszr's
paraphrases on Gaerano Donizen i' s

and this fantasy could well have

Lucia di Lammermoor and Bel l i n i "s
Norma, and h i s arrangemem of rhe
overrure to Rossini's William Teli.

originared in one of h i s concerr
i mprovisarions rhere. Ir is also
performed in rhe presem reciral , i n
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KE N N ETH HAMILTON
KENNETH HAM ILTON
Katkrlarr icin ÜLKER CI? U B U 'na tejekkür ederiz.
We would !ike to thank ÜLKE/? GROUP for spomol'ing this perfomıana.

KENNETH HAM I LTON, piyano

p iano

Rossini
Guillaume Teli Operası Uvertürü Overtu re ro " G u i l laume Tel i "
Düzenleme Arranged b y : Franz Liszt

Liszt
Gaetano Denizetti'nin Lucia di Lammaermoor Operası üzerine Fantezi
R em i n i scences of "Luc ia di Lammaermoor" by Gaetano Donizetti

Chopin
Do diyez minör Mazurka, Op. 30, No. 4
Mazurka in C Sharp m i nor, Op . 30, No. 4

Liszt
Beliini'nin Norma Operası üzerine Fantezi
Rem i n i scences of " Norma" by Bel i i n i

Ara

l n terval

Liszt
Verdi'nin Ernani Operası üzerine Fantezi
Fantasy on Verd i 's " E rnan i "

Liszt
Denizetti'nin Mecidiye Marşı düzenlemesi
Arrangement of G i use ppe Don i zett i 's

Marı-h for Sultan Abdulmadjid

Liszt
Schubert'in "Leise fliehen meine Lieder" şarkısı için düzenleme
Arrangement of Schuberc's

Staendehen

"Le ise fliehen me i ne L i eder"

• St. Petersburg Senfoni
Orkestrası ile Chepin'in I . Piyano
Konçertosu'nu bir televizyon
yayınında çaldıktan sonra
eleştirmenler tarafından döneminin
en ola�anüstü virtüözlerinden biri
olarak adlandırılan lskoç piyanist
Kenneth Hamilton, dünyanın birçok
yerinde orkestra eşli�inde, solo
konserler vermektedir. Uluslararası
yayın yapan televizyon ve radyolarda
program yapan sanatçı ayrıca
BBC'de sürekli konserler ve
seminerler de vermektedir.
Romantik dönem piyano yapıtları
alanında uzman olan Hamilton,
Liszt'in Si Minör Sonat'ı üzerine bir
kitap (Cambridge Üniversitesi
Yayınları) yazmış, "The Cambridge
Companion on the Piano" adlı
kitabın Virtüözlük Geleneği başlıklı
bölümünü hazırlamış ve pek çok
makalesi yayımlanmıştır.
Harnilton ilk olarak lskoç Kraliyet
Müzik ve Tiyatro Akademisi'nde
Lawrence Glover ile daha sonra
yapıtlarının bir kısmının ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi�i
piyanist-besteci Ronald Stevenson
ile çalıştı. Oxford Üniversitesi'nde
Liszt'in piyano müzi�i üzerine yaptı�ı
doktora, Romantik dönem
repertuvarının gün ışı�ına çıkmamış
yapıtiarına olan ilgisini artırmış ve
1 9. yüzyıl piyano teknikleri üzerine
araştırmalar yapmasını sa�lamıştır.
Kenneth Hamilton, modern
piyanonun güçlü bir savunucusu
olmakla birlikte turneleri ve bazı
yayınlarında tarihi çalgıları kullanmış,
Liszt'in yayımlanmamış parçalarının
bir kısmını (bazılarını kendi
tamamlayarak) ilk kez seslendirmiş,
ço�u geç Romantik dönem
operalarından yapılan düzenlemeler
olmak üzere piyano için uyarlamalar
yapmıştır.
Harnilton Birmingham
Üniversitesi'nde piyano e�itimi
vermektedir.
• Deseribed after a recent televised
performance ofChopin's Ist Piano

Concerto with

St. Petersburg Stare

Radio Symphony ürehescra

as

"an

outstanding vi rtuoso-one of the fınesr
players of his generat i on", Scott i sh
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Hexameron
Beliini'nin 1 Puritani Operası'ndan
Suoni la Tromba düeti üzerine çeşitlerneler
Variarions o n rhe duer Suoni la Tro111ba fro m B el l i n i 's 1 Puri t a n i "
( Liszt, Chopin, Thalberg, Cz erny , Pixis ve Herz)
"

"lstanbul'un Fethi'nin 550. Yıldönümü Etkinlikleri" çerçevesinde
U nder the " Evenrs for the S S Oth A n niversary of istanbu l ' s Conquest"

1 1 .6.2003 Yıldız Sarayı Tiyatrosu, 1 9:30 Yıldız Palace Theatre, 7 . 30pm

pianisr Kennerh Hami lron has
appeared world w ide as a reciralisr and
conccrro soloisr, m ade several
international relevision and rad io
broadcasrs. He is also a regular
perforıner and lecrurer on music for rlı·
BBC in his narive Brirai n . A specialisr
i n romantic vi rr uoso pianism, he is als<
the author of a book on Liszt's Sonaht i,
B 111i11or (Cambridge University Press),
a chapter enritled "The Virtuosn
Tradi tion" in The Cambridge
Companian on the Piano, and nıany
other articles.
Hanıilron snıdied at the Royal Scottisi
Academy of Music and Drama u nder
Lawrence Glover, and later w ith
pianisr-composer Ronald Stevenson,
so me of whose works he has prem i e red
The award of a docrorare on the piano
nıusic of Liszt from Oxford Un iversity
srimulared his incerest i n che rarer
Romantic reperroire and prompted
him ro invesrigate 1 9rh-century
performing techniques.
Al though primarily an exponenr of
the modern piano, he has also roured
and broadcast on hisrorical
i nsrrumenrs, has given che fırsr
performance of a number of
unpubl ished pieces by Liszt (sonıe in
his own complerion), and has
composed several bravura
transcriptions for rhe piano -mainly
arrangemenrs from !are- Romantic
opera. He is ar presenr pianist in
residence at the U n i versity of
B i rnı i nghanı.

FRANZ LISZT ISTANBUL'DA
FRANZ LISZT IN iSTA N B U L
Kenneth Hami/ton

Bu resital, Franz Liszt'in
muhteşem kariyeri boyunca yaptıgı
muhtemelen en egzotik ve kesinlikle
de en ciddi planlanmış yolculuk olan
1 847 yılındaki Istanbul ziyareti
sırasında çalmış oldugu parçalardan
oluşuyor.
Liszt, Prens Metternich'ten bir
tavsiye mektubu aldıgı andan
itibaren Osmanlılar'ın başkentine
gitmek için sabırsızlanmaya
başlamıştı. Ancak o zamanlar birlikte
yaşadıgı ve yola birlikte çıkmayı
planladıgı Kontes Marie d'Agoult'un
ogulları Daniel'i dünyaya getirmesi
•
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sevgili olarak bir partneri yoktu. Bu
müthiş virtüözü görmeye son
derece hevesli olan Sultan,
lstanbul'a varır varmaz Liszt'in
Çıragan Sarayı'na getirilmesini
emretmişti. Çok geçmeden
Paris'ten özel olarak getirtilen Erard
piyanodan duyulan Liszt'in Gaetano
Denizetti'nin Lucia di Lammermoor
ve Beliini'nin Norma operalarından
parafrazları ile Ressini'nin Guillaume
Tell'i için yaptıgı düzenleme sarayın
duvarlarında yankılanmaya
başlamıştı bile.
Ertesi gün çalmak üzere tekrar
davet edilen Liszt, hiç vakit
kaybetmeden saray başmüzisyeni

ile bu plan beklenmedik bir şekilde
bozulmuştu.
1 845 yılında d'Agoult ile kavgalı bir
ayrılık sonrası erteledigi Istanbul
ziyareti yeniden aklına düşmüş
olacak ki, Parisli sevgilisi Marie
Duplessis'e (Aiexandre Dumas'nın
"Kamelyalı Kadın"ının esin kaynagı
olan) ertesi sene lstanbul'a birlikte
gitme sözü verdi. Ancak Duplessis,
Liszt Sultan Abdülmecid'den
arkadaşı şair Lamartine'in yardımıyla
bir davet mektubu almadan hayatını
kaybetmişti. Ünlü piyanist 1 847
Haziran'ının sekizinde Galata'da
tekneden inerek lstanbul'a ayak
bastıgında yanında ne kontes ne de
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Guiseppe Denizetti'nin (ünlü
Gaetano'nun kardeşi) Gran Marcia
Militare lmperiale (Sultan
Abdülmecid için Askeri Marş) adlı
yapıtının bir kopyasını buldu. O
akşam, Sultan'a bir jest olarak Marş'ı
virtüözlügünü ortaya koyan
uyarlamalada ve tabii emprovize
ederek çaldı. Sultan huzurunda
gerçekleşen bu uyarlama, Liszt
döndükten sonra Schlesinger
tarafından amatörler için
sadeleştiriimiş bir versiyonu ile
birlikte basılmıştır. Bu resitalde
Liszt'in sarayda çaldıgı program
seslendirilecektir. Liszt'in o akşam
çaldıgı diger eserler bilinmemekle
birlikte, Istanbul'da kaldıgı süre
boyunca biri Rus Konsoloslugu
digeri de Salle Franchini'de olmak
üzere iki konser daha verdigini
biliyoruz. Salle Franchini'de verilen
resitalin ilanı mevcuttur.
Bu ilanda Sultan'a çalınan Norma ve
Lucia'dan parçaların yanı sıra Liszt'in
Schubert'ten bir uyarlaması
(Erlkönig), Chepin'in bir Mazurkası,
Macar Rapsodileri'nin bir ön
versiyonu olabilecegi düşünülen
"Melodies Hongroises" adlı bir
parça ve Beliini'nin 1 Puritani
Operası'ndan Suoni la tromba için bir
grup bestecinin çeşitiemelerini
içeren "Hexameron"u çaldıgı
görülmektedir. Giriş ve fınal
bölümleri ile çeşitiemelerden biri
Liszt'e, digerleri de Chopin, Czerny,
Pixis ve Herz'e aittir. Bu yapıt
Prenses Cristina Belgiojoso
tarafından 1 837 yılında Paris'te
gerçekleştirilen yardım amaçlı bir
konser için sipariş edilmiştir. Galaya
yetişmese de, bu parça daha sonra
Liszt'in konserlerinin degişmez
yapıtlarından biri olmuştur.
Liszt'in Istanbul'da bulundugu süre
içerisinde Verdi'nin Ernani'si üzerine
fantezisini çalıp çalmadıgı ilginç bir
tartışma konusudur. Bu yapıt 1 8S9
yılında tamamlanmış olmakla birlikte,
bugün elimizde "24 Haziran, Pera"
imzalı bir elyazması bulunmaktadır.
Liszt, lstanbul'u ziyareti sırasında
bugünkü Beyoglu olan Pera'da
kalmıştı. Bu fantezi de sanatçının
burada verdigi konserlerde yaptıgı
emprovizasyonlardan biri sırasında
ortaya çıkmış olabilir. Bu resitalde
söz konusu yapıtın yayımianmış daha
ince ve etkili bir versiyonu çalınacak.
Liszt'in Istanbul'da yorumladıgı
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programa genel olarak bakıldıgında,
d ikkatimizi çeken ciddi bir nokta
görürüz. Parçaların hemen hepsi
bugün bravura (konser sonu
parçası) niteliginde olup günümüz
seyircisinin bir konserin sonunda
bekleyecegi lirik rahatlamadan
uzaktır. Bu nedenle, konserin ilk
bölümü için Liszt'in "Erlkönig"
uyarlamasını daha rahatlatıcı olan
Schubert'in "Leise fliehen meine
Lieder" uyarlaması ile degiştirdim ve
Chepin'in daha içe dönük
mazurkalarından birini seçtim.

Liszt was again invi red

ro

play the

the more subtle and effecrive

following day, and promptly ser about

published version.

acquiring a copy of the l m perial
March composed by the royal music

Wirh an overview of all the music
Liszr playeel in İ stanbul, one rhing

masrer, Guiseppe Donizetti (brorher

srrikes us very forcibly; virrually everı

of the more famous Gaetano). As a

piece is what would nowadays be

gesrure ofhomage

deseribed as a bravura "end of concerr

ro

the Sultan, he

performed his own- no doubt

irem " , wirh lirtle of the lyrical relief a

i mprovised- arrangemenr of the

modern audience mighr expecr and

March, w ith bravura variarions, that

indeed need in concerr programme.

evening. The fully worked-out version

W ith this in mind, l have replaced

of this transcriptian is performed in

Liszr's transcriptian of "Erlkönig"

our reciral tonighr. lt was published

w ith one of his or her, more

by Schlesinger in Berlin soon afrer

contemplarive Schubert transcriprion'

Liszr's rerurn to the west, along wirh a

"Leise fliehen meine Lieder" and

• The reciral ronighr is made up of

simpl ified version for amateurs that

chosen on the more i mmverred

the music performed by Franz Liszt
during his visit to İ stanbul in 1 847-

tamed i ts more exrravaganr

Chopin Mazurkas for the firsr half of

d i fficulries. The rest of the

the concerr.

perhaps the most exotic trip of his

programme that Liszr performed that

srellar concerr career, and cerrainly
one of the most exrensively planned.

evening is unknown, bur during his
sray i n İ stanbul he gave rwo other

Liszr had been enrhusiasrically

concerrs- in the Russian E m bassy and

anriciparing a journey ro the Onoman

the Salle Franchin i. An adverrisement

capital as early as 1 8 38, when he had

for the larrer reciral survives.

secured a lerrer of introduction from

From this adverrisemenr, we can see

Prince Merrernich

ro

facilirare h i s

journey, b u r his hopes were rhwarred

that in addition ro the pieces on

Nomıa and L11ria heard by the Sultan,

by the unexpecred pregnancy of his

Liszr also played one of his Schuberr

then partner and inrended rravell i ng

song rranscriprions ( Erlkönig), an

companion, Counress Marie d ' Agoulr,

unidenrified Mazurka by Chopin, a

who was delivereel of the i r son Dan i el

piece called "Melodies Hongroises",

the following year.

which may have been an early version

In 1 84 5 , afrer an acrimonious split-up

of one of his Hungarian Rhapsodies,

wir h d' Agoul t, his rhoughrs mu st

and Hexameron- a brillianr, if bizarre,

have again turned ro the postponed

set of variations on S11oni la tromba

Turkish rour, for he promised the

from Bel l i n i 's 1 Puritani composed by

Parisian courresan Marie Duplessis

a commirree of composers. Liszt

(the real-life model for A lexandre

h i mself had composed the

Dumas's "Lady of the Camelias") ro
rake her w ith h i m ro İ stanbul the

variarions, white other variarions were

following year. Duplessis had,

supplied by Chopin, Czerny, Pixis and

inrroducrion, finale and one of rhe

however, already died of consumprion

Herz. The whole had been

before Liszr fi nally secured an

commissioned by Pri ncess Cristina

invitation (acq uired w irh the help of

Belgiojoso for a chariry concerr in

h i s friend, the poer Lamartine) from

Paris i n I 8 3 7 . Al though it was not

Sultan Abdulmadjid ro perform i n
İ stanbul, and the pianisr was wirhour

later became one of Liszt's most

female company- neirher counress nor

popular concerr war-horses.

courresan- when he eventually stepped
off the boar from Galarz ro İ stanbul
on 8rh June, 1 84 7 . So eager was the

finished in rime for this gala event, ir

lt is tempring ro speculare wherher
Liszt also performed one other piece in
İ stanbul- his fantasy on Verd i 's

Sulran ro meer the celebrared virruoso

Emani. Alrhough this work was

that he erdered Liszr ro be brought ro

completed in its fina! form only in

the Çırağan Palace i m mediardy on h i s

1 8 59, a manuscript of an early version

arrival, and soon t h e E rard piano that

bears the subscription " 2 4 th June,

had been specially erdered from Paris
was ringing ro the sound of Liszt's

Pera". Liszr resided in Pera -modern
Beyoğlu- during his sray in İ stanbu l ,

paraphrases on Gaerano Donizerri's

a n d t h i s fantasy could well have

Luria di Lammermoor and Bel l i n i 's

originated in one of his concerr

Norma, and his arrangemenr of the
overrure ro Rossini's William Tel!.

performed in the presenr reciral, in

i mprovisarions rhere. Ir is also
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M U H I D D I N D. DEMI R I Z. piyano

p iano

Bach-Bmmıi
Koral Prelüdler Choral

Preludes

Komm. Gott Schoj;feı-, heiligeı- Gei.rt. B WV667
\Varhet au/

ı 111/.f die Stimme.

m
f

B WV645

N11n komm der Heideu 1-leilalld. B WV6 5 9
N1111 frmt e11rh. liebe11 Chı-i.rten f!.ll!eill. B WV7 3 4
/ch

f
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dir.

1-/m·jeJII Chri.rt.

B WV639

Rahmaninof Rachmarıino·v
On Prelüd, Op. 23

Ten Preludes, Op. 2 3

La ı-go
Maesto.ro
Tempo di Minuelto
A ndan/e rantabile
A lla marciCI

Ara 1 ııterval

Choj1in
Prelüdler, Op. 28

PreluJes, O p . 28

No. 1 5 : Sosten11to
No. 1 6: P1·esto con jt1oco
No. 1 7: A llegretto
No. 1 8: A llegro mo/to
No. 2 1 : Cm/labile
No. 22: M o/to agitata

1 969 yılında do�an Muhiddin D.
Demiriz 1 1 yaşında Ankara Devlet
Konservatuarı'na girdi. 1 983 yılında
üstün yetenekli çocuklarla ilgili
"Özel Statü" kapsamına alındı ve
piyanoda Prof. Kamuran Gündemir
ve Prof. Ersin Onay, kompozisyonda
Prof. llhan Baran'ın ö�rencisi olarak
4 yıllık lisans e�itimini tamamladıktan
sonra Belçika'ya yerleşti.
Eczacıbaşı Vakfı bursuyla gitti�i
Brüksel Kraliyet Konservatuvarı
yüksek bölümündeki piyano
e�itimine Jean-Ciaude Vanden
Eynden, kompozisyon e�itimine de
Jacqueline Fontyn'in sınıflarında
devam eden Demiriz piyano ve oda
müzi�i dallarında "Premier Prix" ve
"Superieur", armoni ve pratik
armoni dallarında da "Premier Prix"
diplomalarına hak kazanarak mezun
oldu.
1 989'da Avrupa'nın en önemli sanat
e�itim kurumlarından olan Chapelle
Musicale Reine Elisabeth Virtüözite
Okulu'na kabul edilen sekiz
ö�renciden biri olarak seçildi�inde
bu okula giren ilk Türk ö�renci olma
sıfatını kazandı. Buradaki e�itimini
"Virtuosite et Grande Distinction"
derecesi ile bitiren Demiriz,
Fulbright bursu ile gittigi Indiana
Universitesi'nde piyanoda Edward
Auer, kompozisyonda da Dr. D.
Freund ile çalıştı.
Demiriz Le Tourneur (Semazen) adlı
eseri ile 2000 yılında Fransa'nın
Orleans şehrinde yapılan 20. Yüzyıl
Müzigi Piyano Yarışması'nda "En Iyi
Beste" ödülünü kazandı ve bu beste
Brüksel Kraliyet Konservatuarı
piyano ögrencilerinin "Premier Prix"
sınavları için zorunlu eser seçildi.
Sanatçının Grand Singulier adlı eseri
de aynı okulun keman bölümü
ögrencileri için zorunlu eser
seçilmiştir.
Muhiddin D. Demiriz'in besteci
olarak aldıgı ödüller arasında Contact
ile Paris-Lutece Akademisi'nin La
Coupe de la Creation Musicale
Ödülü ( 1 993), Altı Prelüd ile Belçika
Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Bilim
Akademisi'nin Arthur de Greef
Ödülü ( 1 994), Contact 11-Masspace
ile Hulste-Belçika Oda Müzi�i
Eserleri Yarışması'nın SABAM
•

98

Debussy
Prelüdler Preludes
Voiles
Les rollines d'A nacapri
La terrasse des a11diences du dair de lune
Ce q11 'a VII le vent d'Ouest

Gershwin
Üç Prelüd Three Preludes
•

Allegra ben ritmato e deriso Allegra ron moto e poro mbato
Allegra ben ritmato e deriso
•

•

Demiriz
Dogu Ekspresi için Prelüd Prelude to Orient

E xpress

1 2.6.2003 Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9:30
Atatürk Cultural Cenrre, Concert Hall, 7 . 30pm

Ödülü ( 1 996), Varioactivite ile aynı
yarışınada ikincilik ödülü (2000) ve
Nebula adlı eseri ile Belçika Güzel
Sanatlar, Edebiyat ve Bilim
Akademisi'nin lrene Fuerison Ödülü
(200 1 ) bulunmaktadır. Sanatçı
piyanist olarak da Belçika'daki
Nancy Phillipart Yarışması ( 1 992),
Fondation Belge de la Vocation
( 1 995) ve J.W. Peelemans ( 1 997)
ödülleri almıştır.
Demiriz'in bugüne kadar yaptıgı
kayıtlar arasında hem besteci hem
yorumcu olarak katıldıgı ve Belçikalı
bestecilerin eserlerinin yorumlandıgı
"Cent Ans de Piano Belge"
(Belçika'da Piyanonun Yüz Yılı),
Belçika Kraliyet Büyük Armoni
Orkestrası ile Francis de
Bourguignon'un Piyano
Konçertinosu seslendirdigi "Les
Synthetistes", Kalidisc için klarnetçi
Ronald Van Spaendonck ile
kaydettigi
"Gershwin/Copland/Bernstein"
bulunmaktadır. Sanatçı ayrıca
Seranata Forlana adlı Belçikalı nefesli
çalgılar dokuzlusuna "Seranata for
2000" adlı CD'Ieri için bir eser
bestelem iştir.
Muhiddin D. Demiriz Brüksel
Kraliyet Konservatuarı'nda oda
müzigi profesörü olarak görev
yapmaktadır.
• Born i n 1 969. Muhiddin D.
Demiriz emereel the Ankara State
Conservatoire at the age of eleven. He
studied piano under Kamuran
Gündemir and Ersİn Onay, and
composition under İ lhan Baran and
moved to Belgium after graduation.
Demiriz pursued his education in the
Brussels Royal Conservatoire under a
scholarship provided by the Eczacıbaşı
Foundation and completed his master
degree in piano under Jean-Ciaude
Vanden Eynden and composition with
Jacquel ine Fonryn graduating w ith
" Premier Prix" and Superieur" degrees
in piano and chamber music, and
" Premier Prix" in harmony and
practical harmony.
He was the fırst Turkish snıdenr
accepted to the highly prestigious
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Vimıosity School which he fınished
with "Vi rnıosite et Grande
Distinction" degree. Dem iriz went on
his education i n the Indiana
U niversity with Edward Auer (piano)
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and Dr. D. Freund (composirion)
under a Fullbrighr scholarsh i p
conferred upon h i m for his piano and
composirion works.
Dem i ri z won the " Best Composi rioıı"
award ar the 20rh Century Music
Piaııo Comperirion he id in Orleans,
France in 2000 wirh his composir ion
Le Toumeur which was rhen incl uded
in the obl igatory curriculum of the
Brussels Royal Conservatoire for
''Premier Prix" piano exams.
Similarly, his Grand Singul ier was
obligatory for che snıdenrs in che
viol i n deparrmen r.
Among the several awards and pri zes
Demiriz was given as a composer can
be cOLınred Lurece Academy's La
Coupe de la Crearion Musicale Award
for Con/CICI, Arthur de Greef Award of
Beligum Academy of F i ne Arrs,
Lerters and Science for Six Preludes as
well as Nancy Phill iparr, Fondarian
Belge de la Vocarion and ) . W.
Peelemans awards as a pianisr.
Dem iriz's record i ngs i neJude "Cent
Ans de Piano Belge" (H undred Years
of Belgian Piano) fearuring him as a
performer and composer, "Les
Synrherisres" where he performed
Francis de Bourguignon's Piaııo
Concerri no with Royal Grand
Harmony Ürehescra of Belgium, and
"Gershwi n/Copland/Bernsrein" for
Kalidisc wirh dariner player Ronald
Van Spaendonck. He also com paseel a
piece for che Belgian wind nonet
Seranata Forlana's CD "Seranara
2000".
Muhidd i n D. Dem i ri z is currenrly
Professor of Chamber Music ar the
Brussels Royal Conservaroire.

MÜZIK TARIHININ
HER DÖNEMINDEN PRELÜDLER
P RELUDES FROM ALL E R AS
OF MUSIC H ISTORY

Aydııı Biike

"Chopin, büyük bir
alçakgönüllülükle, Prelüdler adını
verdigi o küçük müzik parçalarının
en güzellerini benimle birlikte
Mayorka'da besteledi. Bunlar birer
şaheserdir. Birçokları insana ölü
keşişleri ve bunlar için çalınan ölüm
marşlarını düşündürür. Kimileri de
pek içli, pek tatlı şeylerdir. Insana
•

hüzün verir. Bunları saglıklı oldugu
zamanlar, güneşli günlerde,
pencerenin altında gülüp oynayan
çocukların şamatasını, uzaklardan
gelen gitar seslerini, ıslak agaçlarda
öten kuşları işittigi ve küçük solgun
güllerin kar üstünde çiçek açtıgını
gördügü saatlerde yaratmıştı."
Fransız yazar George Sand, Hayat/m
adlı kitabında Chepin'in Prelüdler'i
besteleme öyküsünü bu satırlada
anlatır. Besteci yıllar içinde
besteledigi küçük piyano parçalarını
Mayorka günlerinde tamamlamış ve
sonrasında yayımlamıştır. Müzik
tarihinin çok eski dönemlerinden
beri var olan "prelüd" kelimesi,
anlam olarak aynı kalmakla birlikte,
çaglar içinde form yönünden degişim
göstermiştir.
Kelime anlamı olarak dilimize "giriş
müzigi" olarak çevirebilecegimiz
"prelüd", aynı zamanda, "dogaçlama
çalma" ifadesini de içinde barındırır.
Bu yönüyle, özellikle barok ve
öncesinde, ardından çalınacak daha
uzun bir parçanın açılışı olarak
kullanılırdı. Burada amaç, çalgıemın
daha büyük teknik beceri isteyen
ikinci parçadan önce ellerini ısıtması
ve bir anlamda çalgıyı denemesiydi.
Bach'ın prelüdleri bu düşünceyle
yazılmışlardır. Besteci, klavyeli
çalgıların gelişiminde günümüze dek
en önemli eserlerin başında kabul
edilen Iyi Düzenlenmiş Klavye adlı
yapıtında, her tonalite için bir prelüd
ve füg yazmıştır. Aynı şekilde,
kilisede seslendirilen koral yapıtlar
öncesinde koroya eşlik eden
orgcunun çalması için düşünülmüş
küçük Koral Prelüdler de
bestelemiştir. Bu yapıtlar, 20. yüzyıl
başlarında Ferruccio Busoni
tarafından piyanoya uyarlanmış ve
konser programlarının vazgeçilmez
yapıtları arasına katılmıştır.
Chepin için prelüd kelimesi, dogal
olarak, Bach'tan daha farklı bir
anlama geliyordu. Bestecini n bu adı
verdigi yapıtları, belirli bir duygu
yogunlugu sonucu bestelenmiş
küçük piyano eserleriydi. Barok
dönemdeki hazırlık işlevi artık
yoktu. Ancak yine de, bu küçük
yapıtlar sanki dogaçlama
çalınıyormuşçasına rahat ve içten
çalınmalıydı. Chopin, prelüdleri
bestelerken Bach'ın Iyi Düzenlenmiş
Klavyesi'nin şemasını kendine örnek
almıştı. Birbirinden bagımsız olarak

farklı zamanlarda bestelenen yapıtlar
yayımlanırken tonal sıralama göz
önünde bulundurulmuş ve Op. 28,
Prelüdler, 24 küçük piyano
parçasından oluşmuştur. George
Sand'ın çok iyi ifade ettigi gibi, bu
küçük yapıtlar, gerçek birer
başyapıttır. Chepin'in zaman zaman
dingin, ama çogu kez de fırtınalada
dolu iç dünyasını başarıyla
yansıtırlar.
Bach'ın 24 prelüdünün izini süren
bir başka besteci de Claude
Debussy'dir. Aslında bu iz sürme,
biraz da yayımcısının istegi üzerine
gerçekleştirmiştir. Debussy, çok
farklı esin kaynaklarından
faydalanarak besteledigi küçük
piyano parçaları olan prelüdleri,
konserlerinde bir bütün olarak
çalmak taraftarı degildi. Genellikle
kendi seslendirdigi zaman sadece
birkaçını çalardı. Bazı prelüdlerin ise
ancak "iki çift gözün tanıklıgında"
çalınabilecegini söylerdi. Ancak 1 9 1 O
yılında yayımlanan on iki prelüdün
ardından, yayımcısının istegi üzerine
1 9 1 3' de bir düzine daha yapıt
bestelemiş ve böylece Bach'ın
sayısına ulaşmıştır. Debussy, bu
yapıtlarının hepsinin aynı ayarda
olmadıgını, bazılarının oldukça kötü
parçalar oldugunu söylemiş ve yirmi
dört prelüdün birlikte çalınmasını
istememiştir. Günümüzde konser
salonlarında bestecinin en sık
seslendirilen piyano yapıtları
arasında olan prelüdler, genellikle
Debussy'nin arzusu dışında, bir
bütün olarak çalınır.
Debussy, prelüdlerin her birine bir
başlık vermiş ve bunu, alışılmışın
aksine, parçanın sonuna yazmıştır.
Bu başlıklar, kimi zaman bestecinin
esi n kaynagı konusunda bize ipuçları
verdigi gibi, bazen de kendi hayal
dünyamızda özgürce dolaşmamızı
saglar. Örnegin "Voiles" başligını
taşıyan birinci defterin ikinci prelüdü
buna güzel bir örnektir. Anlam
olarak "Peçe", "Tül" ya da "Yelken"
olarak dilimize çevirebilecegimiz bu
sözcük, Debussy'nin müziginde bizi
çok farklı dünyalara götürebilir.
Müzik uzaklaşmakta olan bir
yelkeniiyi anımsatacagı gibi, bu
uzaklaşmanın, gözümüzün önünde
birbiri ardına uçuşan tüller ardında
yaşandıgını da vurgulayabilir.
1 9. ve 20. yüzyıl bestecileri, küçük
piyano parçalarını prelüd olarak
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adlandırmaya devam etmişlerdir.
Bunların yapısı genellikle, Chopin ve
Debussy'nin prelüdlerini çagrıştırır.
1 950 yılında, Rus besteci Dmitri
Şostakoviç, Bach'ın ölümünün 200.
yılı nedeniyle, Iyi Düzenlenmiş Klavye
tarzında prelüd ve fügler bestelemiş
ve müzik tarihinin bu büyük
dehasına saygısını, müzikal olarak
ifade etmiştir. Müzik tarihinin
piyanist bestecileri arasında sayılan
Rahmaninof ve Gershwin, kısa ve
yogun duygu yüklü piyano
parçalarını prelüd olarak
adlandırarak, Chopin ve Debussy'nin
yolunu izlemişlerdir.

most imporrant work for klavier. Bach

second prcl ude of the fı rsr book

also composed smail Chorcd Prel��tles

"Voiles" can be rranslated as "Vei l " .

for the organisr who accompanied the

" T u lle" or " S ai l " a l l of which rake us

choir beforc the performance of clıoral

to d i ffc renr realıııs with Debussy's

works. These works were adapred to

music. lt may recall a sai l ing boat

piano in the beg i n ıı i ng of the 20rh

going away, add on to that this

century by Ferruccio Busoni and

happens beh i nd tul les fal y i ng away in

became cımcerr warhorses.

front of o ur us.

For Chop i n , the word prelude was

Composers of the 1 9th and rhe 20th

much more d i fferent than ir was to

century coıı t i n ued ro name smail

Bach. Those of Chopin were smail

piano pieccs as preludes. These works

piano works com posed at times of

recall Chopin's and Debussy's

emorional peak far from i ts warm ing
funcrion of the baroque period. S t i l i ,

preludc· s in form. R ussian com poscr
Dmitri Shostakovich coııı posed

they had t o b e playeel at ease and

preludes and fug ues in the form of

s iııcerely as i f they were beiııg

Bach's \Ve/1-fmfJarec/ Piano for rhe

i mprovised. Chopin took Bach's \Yie/1-

200th anniversary of Bach's eleatlı

• ''Chopin composed the most

preparecl Pic1110 as an example while

making a rribute to this gen i us of rhe

beauriful of those m us i cal pieces he

composing his preludes. The tona!

ııı usic history wirh his music. Pianist
composers of the ııı usic history such as

most huınbly called Preludes when he

strucrure was considerecl when

was wirh me in Mallorca. These are

publishing these works composed

R achıııani nov and Gershwin followed

masrerful works of art, most of which

independently from each other at

Chopin and Debussy naming short

recai! dead monks and funeral

d i fferent times and Op. 24 Pre/1/cles

and emorionally rich piano pieccs

marches playeel for rhem, w h i le some

comprised 24 smail piano pieces . ) usr

preludes.

are render and sweet. They invoke

as George Sand put i t very well, these

sorrow. He composed them when he

smail works are real masrerpieces

was healrhy, d u r i ng sunny days, when

which lucrarively reflecr Chopin's

he heard the hubbubs of chi ldren

occasionally qu iet bur mostly stormy

playing benearh the w i ndow or the

i n ner world.

runes of a g u i tar from far away, the

Another composer who weııt after

b i rds singing o n rain-soaked rrees and

Bach's 24 preludes was Claude

when he saw the faded roses blossom

Debussy who, in fact , d id i t upoıı h i s

on the snow.··

publisher's req uest. Debussy did not

French writer George Sand narrare

prefer to play his preludes, which

Chopin's srory of composing Preludes

were smail piano pieces inspired from

w i rh rhese l ines i n her book "The

d i fferenr resources at a single concert.

Srory of M y L i fe". The composer

When he playeel it h i mself, only a few

completed these smail piano pieces he

of rhem would be heard. As for some

had composed throughnur years i n

of them, he said they could only be

Mallorca a n d rhen published rhem.

playeel before "rwo pairs of eyes".

Despire the fact that the word

However, after the rwelve preludes

"prelude" which survived from the

published in 1 9 1 O, he would compose

very early eras of the h istory of music

another dozen of them upon his

d id not lose i ts meaning, it had

publ isher's request and reach Bach's

u ndergone a serious change i n respecr

number. Debussy said that not all of

of form throughout ages.

them were equally beautiful and that

The word ''prelude" can be translareel

some of rhem were even bad. That's

as " i ntroductory music" i nto our

why he d id not want the twenry-four

language, bur i t also means

of the m ro be playeel all at once.

" i ınprovisation" as well. Therefore, it

Today, the preludes are among the

was playeel as an i ntroduction to a

most commonly performed works of

Innger piece parricularly during the

Debussy i n concerr halis and they are

baroque period and before. lt served

performed in whole against the

ro warm the instrumentalist and ger

composer's wish.

h i m accusromed ro hi s i nstrument

Debussy nameel each of these preludes

before playing a rechnically more

and wrote the ti tles ar the enel i n an

difficulr work. Bach's preludes are

unusual way. These r i t les may both be

written for the same purpose. The

clues as to the sou rce of the

composer had written a prelude and

composer's inspirarion and the keys to

fugue for each tonaliry in his work

a world of imagination where we can

\'(/e/1-prepared Piano, regarded as the

freely wander. For i nstance, the
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TEKFEN FiLARMO N i ORKESTRASI
TEKFEN PHILHARMONIC ORCHESTRA

.

o

TEKF EN
1 ıi,II! I!OI 1 4 1d,, 11.1

TEKFEN HOLDiNG A.Ş.
Kr11ktlan iç111 TEKrE

W/, mm/d /ike to tbank

SAlM AKÇIL
<

//OLDiNG 1\.Ş. j·e leJekkiir ederiz.

TEKrEN !-/OLDiNG A.Ş. for spomoring tbi.r peıforlllti/Jce.

SAlM AKÇIL, şef

conducror

ERCAN IRMAK, ney
YANNIS SAOULIS, buzuki

nay
bouzo u k i

Rossiııi
H ı rsız Saksagan Operası Uvertürü
Overr u re ro " La Gazza Ladra" ( The Thieving Magpie)

Su ı-ı
Yurt Renkleri Colours of r h t: Coumry
Uzun Hava-Kırık Hava
Dinlenti-Köçekçemsi
Agır-Yakarı
Horonumsu-Gezinti-Oyun

Mi-rzayev
Ney Konçertosu Concerro for N ay
Dördüncü Selam (Dede Efendi)
Saz Semaisi l nsrru menral Semai ( Tanburi Ce111il Bey)
Elmas Diamond
Solist Sol o i s r : Ercan l rmak, ney nay
Ara 1 nrerval

Borodiıı
Prens lgor Operası'ndan Poloveç Dansları
Polovrsian Dances from " Pri ncc.> lgor"

Istanbul Belediyesi
Konservatuvarı'nda E. Zeki Ün ile
keman egitimi alan Saim Akçıl,
mezun olduktan sonra Roma Santa
Cecilia Konservatuvarı'nda olgunluk
kursları aldı ve daha sonra Almanya
Köln Yüksek Devlet Müzik
Okulu'nda Prof. lgor Ozim'in
sınıfından mezun oldu. Ayrıca Max
Rostal ve Tibor Varga gibi tanınmış
hocaların kurslarına katılan sanatçı
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 katılmış ve Kiev
Çaykovski Müzik Akademisi'nde
Prof. Allin Vlasenko ile çalışmalarını
sürdürmüştür.
Sanatçı 1 992 yılında Karadeniz
Ekonomik lşbirligi'ne üye ülkelerin
sanatçılarıyla Uluslararası Karadeniz
Oda Orkestrası'nı oluşturdu ve bu
orkestra ile Türkiye'de pek çok ilin
yanısıra Bükreş, Köstence, Moskova,
Tiflis, Bakü, Kiev, Sivastopol, Yalta,
Simferepol Varna, St. Petersburg,
Almatı, Türkistan, Bişkek ve Taşkent
kentlerinde kentlerinde konserler
yönetti. Ayrıca Uluslararası Istanbul,
Ankara ve lzmir Festivalleri'ne
katıldı. Konuk şef olarak ABD,
Avrupa ve Orta Asya
Cumhuriyetlerinde de konserler
yöneten Akçıl, halen Mimar Sinan
•
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Skalkottas
Beş Yunan Dansı Five Greek Dances
lpirotikos 1 Ipirat Dance I
Kritikos 1 Creran Dance I
Tsamikos ll Macedonian Dance I l
Arkadikos Arkaciian
Kleftikos 1 Kelphric Dance I

Saoulis
Bogaziçi Bosphorus
Düzenleme Arranged by: K. Siembis
Solistler Soloisrs: Yannis Saoulis, buzuki bouzouki 1 Ercan lrmak, ney nay

Theodorakis
Zorba
Düzenleme Arranged by: K. Siembis
Solist Soloisr: Yannis Saoulis, buzuki bouzouki
1 2.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museu m , 7 . 3 0 p m

Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'nda keman
ögretmenligi görevini
sürdürmektedir.
• Saim Akçıl began his musical
career at the İ stanbul Municipal
Conservatoire playing rhe viol i n under
E. Zeki Ü n . After graduation , he
studied ar rhe Sanra Cecilia
Conservatoire i n Rame followed by a
graduation from The Köln
Hochschule flir Musik under Professor
lgor Ozi m .
Akçıl arrendcd r h e courses of well
known i nsrrucrors such as Max Rostal
and Ti bor Varga. he has performed as
fırst violinisr and soloisr in various
orchesrras i n l raly, Turkey, Halland
and Germany. He was rhe head juror
for rhe 5rh I nrernarional Violin
Competit ion held i n Baria-Andria
lraly i n ı 996.
Akçıl has parr icipaed in various
conducror courses abroad nacl
conr inued h is studies wirh Professor
All in Vlasenko ar rhe Kiev
Tchaikovsky Music Academy. I n
ı 992, he formed rhe Black Sea
Chamber Orchestra and conducred the
orchesrra in Bucharesr, Consranrza,
Kiev, Moscow, Tiblisi and throughout
Turkey i n addition to Sevastopol,
Yaıta and Semferepol in the Crimean
Peninsula. He has also taken part in
the ı nrernationaı İ stanbul and An kara
Music Festivals.
Akçıl is currently a professor i n the
viol i n department of the Mimar Sinan
U n iversity' s State Conservaroire.

TEKFEN FILARMONI ORKESTRASI
(ÜÇ DENIZIN SESI)
T E K F E N P H I LH A RMONIC
ORCH ESTRA
(SO U N D OF T H R E E SEAS)

Tekfen Filarmoni
Orkestrası'ndan söz edilince, önce
iki ismin altını çizmek gerekir:
Tekfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı A. N ihat Gökyigit ve Prof.
Sa im Akçıl . . . Biri iş, digeri de müzik
dünyasında Türkiye'ye uzun
yıllardır büyük hizmetler veren bu
iki degerli insan, TEKFO'nun
kurulması ve yaşatılmasında
öncülük etmişlerdir.
1 992 yılında "Karadeniz Oda
•
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Orkestrası" adıyla kurulan ve
başlangıçta Karadeniz Ekonomik
lşbirligi'ne üye ülkelerin
sanatçılarından oluşan orkestra,
zaman içinde büyüyüp Hazar ve
Dogu Akdeniz çevresindeki ülke
müzisyenlerini de toplayarak,
konserlerde sahneye koydugu
bayrak sayısını 23'e çıkarmış, adını
da Tekfen Filarmoni Orkestrası
(Üç Denizin Sesi) olarak
degiştirmiştir.
Müzikal anlamda en önemli özelligini
repertuvarı ve eşlik ettigi yerel
çalgılar ile ortaya koyan orkestra,
bugüne kadar pek çok ülkede
kemança, domra, kıl kopuz, ud,
kaval, bandura, çeng gibi çeşitli etnik
çalgıların solist olarak katıldıgı sayısız
konser verdi. Yirmi üç ülkenin
seçkin müzisyenlerinden oluşan
TEKFO, müzikal kalitesinin yanında,
taşıdıgı insani misyonla da çok özel
bir oluşum. Zira bu orkestra,
yeryüzünde lsrailli ile Filistinli'nin,
Azeri ile Ermeni'nin, Türk ile
Yunanlı'nın sıkı birer dost olarak
konser verebildigi tek platform . . .
• Speak i ng of Tekfen Philharmonic
Orchestra, one should point out at
two i mporranr names: the chai rman

Armenian, rhe Turkish anel the Greek
can appear in a friencl ly concert.

Mi rzayev in February 1 999.

ERCAN IRMAK
1 956 yılında Eskişehir'de dogan
Ercan ırmak'ın çocukluk yıllarında
kaval ile başlayan müzik tutkusu,
ortaokul yıllarında lstanbul'a
gelmesine neden olmuştur. Sanatçı,
1 975 yılında Ata Gündüz Kutbay'ın
ve besteci Vedat Yıldırım Bora'nın
önerisiyle ney üflemeye başlamış,
Türkiye ve yurtdışında konserler
vermiş ve çeşitli albüm çalışmalarına
katılmıştır.
Şubat 1 999'da besteci-aranjör llyas
Mirzayev ile birlikte Tasawuf
Senfonisi'ni hazırlamıştır. Istanbul,
Antalya, Bursa Devlet Senfoni
Orkestraları'na ve Cemal Reşit Rey
Senfoni Orkestrası'na solist olarak
katılan Ercan lrmak, halen Kültür ve
Turizm Bakanlıgı Istanbul Devlet
Modern Folk Müzik Toplulugu'nda
ney sanatçısı olarak görev
yapmaktadır. lrmak, Tekfen
Filarmoni Orkestrası eşliginde
Türkiye'den başka Bakü, Almaata,
Türkistan, Bişkek ve Taşkent'te
konserler vermiştir.
•

of Tekfen Holding A . N i hat
Gökyiğit and conductor Prof. Saim

• Born in 1 956 , Eskişehir, Ercan

Akçı l . Having served the business

lrmak·s passion for music starteel with

and music world for long times,

Ilagenler during his child hoocl which

these rwo prominent fıgures have

rook him

pioneerecl in the foundation anel

puberry. He starteel playing the nay

ro

istanbul during h is

progress of the Tekfen P h i l harmonic

w ith encouragement of Ata Gündüz

Orchestra.

Kurbay and composer Vedat Y ı ld ı r ı m

Foundecl in 1 992 u nder the ri tl e

Bora and gave concerts an d macle

Black Sea Chamber Orchestra with

recorcl ings in Turkey anel abroacl.

musicians drawn from countries
member

tO

the Black Sea Econom ic

Cooperation, the Orchestra expancled
in rime anel rhe number of member
countries grew up tO 2 3 which
resulring in the Tekfen Philharmonic
Orchesrra (Souncl of Th ree Seas).
The Orchestra is remarkable w ith i ts
special reperroi re anel the regional
instruments it has accompaniecl such
as kamancha, clomra, kopuz, oucl,
banclura, cheng.

Formeel of exclusive

musicians of 23 counrries, Tekfen
Phi lharmonic Orchestra is very special

Irmak prepared the Su/i Symphony
with composer-arranger İ lyas
Appearing as a soloist wirh rhe
İ stanbul, Antalya, Bursa State
Symphony Orchesrras, he also works
w it h the İ stanbul State Modern Folk
Music Ensemble of rhe M i n isrry of
Culture and Tourism. Togerher wi t h
Tekfen Phi lharmonic Orchesrra, E rcan
lrmak appearecl ar concerrs in Baku,
A l mary, Turkistan, Bishkek anel
Tashkenr and of course Turkey.

YANNIS SACULIS
1 962 yılında Yunanistan'ın Selanik
şehrinde dogan Yannis Saoulis,
1 98 1 - 1 986 yılları arasında Selanik
Devlet Konservatuvarı'nda müzik
teorisi ve obua egitimi almıştır.
1 986 yılında Utrecht Üniversitesi'nde
Felsefe ve Amsterdam
Üniversitesinde Siyasal Bilimler
Fakültesi'nde okumak üzere
Hollanda'ya gitmiş ve 1 99 1 'de özel
şan dersleri almış, yurtdışında kaldıgı
sürece Hollanda, Belçika,
Lüksemburg ve Almanya'da
konserlerde ve çeşitli sosyal
etkinliklerde müzisyen olarak yer
almıştır. 1 995'te kurdugu "Yannis
Saoulis & Ensemble" adlı grupla
rebetiko, Yunan folk müzigi,
Anadolu müzikleri seslendirmiştir.
Selanik'e döndükten sonra Anateliki
Pili (Dogu Kapısı) adında, Dogu
Akdeniz kültürlerine ait geleneksel
müziklere odaklanan yeni bir marka
oluşturmuş Türk ve Yunan
müzisyenlerle Istanbul, Selanik ve
Atina'da çeşitli konser etkinlikleri
gerçekleştirmiştir.
Sanatçı Türk-Yunan ortak yapımı
Biket llhan'ın yönettigi "Kayıkçı"
filminin müziklerini hazırlamış, 200 1
yılında Istanbul Şehir Tiyatroları'nın
sahneye koydugu Shakespeare'in
"Troilus ve Kressida" oyunu için
yaptıgı müzikle "En Iyi Tiyatro
Oyunu Müzigi" dalında Afife Jale ve
Selim Naşit Özcan ödüllerini
kazanmıştır. Saoulis aynı yıl Levent
Kırca'nın filmi "Son"un film
müziklerini de hazırlamıştır.
•

in respect of bor h i ts m us i cal quality
anel the social mission i t carries along

• Born in I 962 in Greece, Yannis

witlı. lt provicles the only platform on

Saoulis srucliecl music rheory and oboe

earrh where the lsraeli anel the

ar the Thessalonica State Conservatnire.

Palestinian, the Azeri and the

At the rime he srucliecl philosophy in
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büyürken yeni Yunan mitini
ögrendim: lstanbul'u ve Bogaz'ı.
Apostolos Kaldaras adlı bir
rebetikocunun bir şarkısını
dinlerken bir merak uyandı içimde:
Gün batarken Yannis Bogaz'da aglıyordu
Yanında duran Mehmet de
bir yandan içiyor
bir yandan da ona �u �arkıyı söylüyordu:
Ben bir Türküm, sense Rum
Sen lsa'ya inanıyorsun, ben Allah'a
Ama ikimiz de ahiaya vahlaya
Çabalıyoruz ya�amaya.

U t recht and Political Sciences i n
Amsterdam, h e attended

to

privare

singing lessons and appeared at
several concerrs and evenrs in the
Nerherlands, Belgium, Luxemburg
and Germany. W ith ''Yannis Saoulis
&

Ensemble·· he founded in 1 992, he

performed rebetika, Greek fol k music
and Anarolian songs and upon his
return ro Thessalonica, he starteel the
Anaroliki P i l i (Gate to East), a project
focusing on rhe rrad irional music
styles of the Med irerranean counrries
and realised many concerrs wir h
Turkish and Greek musicians in
İ stanbul, Thessalonica and Arhens.
He composed the soundrrack for
Biket İ lhan·s fi l m ''Kayıkçı'' and
Levent Kırca's laresr fi lm "Son " .
Saoulis w o n t h e Afife Jale a n d Selim
Naşir Özcan A wards in the "Best Play
Score" for Shakespeare's "Troilus and
Cressida" sraged at the İ stanbul
M unic i pal Thearre.

BOGAZ'DAKI ŞEHIR
T H E CI TY IN T H E BOSPHORUS

Yannis Saoulis

Bana çocuklugumda Bogaz'daki
Şehri anlatırlardı. Leandros'un
Yunan efsanelerini, Kalkedon'u,
Roma lmparatorlugu'nun dogusunu,
Bizansı, Konstantin'i, Yedi Tepe'yi,
Ayasofya'yı, Heraklitos'u . . . Sonra
Şehrin kaybedilişini, Fatih Sultan
Mehmet'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı
ve Osmanlılar'ın dönemini de
anlatırlardı.
Şehrin hem çok yakınında
(Selanik'te) hem de uzagında
•

Ben de gidip bu yeni miti görmeye
karar verdim. Mehmet'i degil ama
Ahmet'i buldum. Ahmet bir mit
degil, gerçek bir arkadaştı.
Sokaklarda inanılmaz yeni renkler,
kokular, sesler ve insanlar keşfettim:
Mutluluk ve düş kırıklıgı arasındaki
dengeyi bulmaya çalışan Işçileri,
Yöneticileri, Ev kadınlarını,
Çocukları, Entelektüelleri ve
Sanatçıları. Ama onlar akşamüstü
hala S'agapo yoti ise oreo (Seni
seviyorum, çünkü güzelsin) adlı
şarkıyı söylüyordu. Şarkıya
bir Gazel
Ezan
Kiliselerin çanları ve onun ötesinde
Istanbul hayatının sesleri
karı�ıyordu.
Bogaziçi
tarihin
çokkültürlü hayatın
umut ve dü� kırıklıgının
ne�e ve ya�amla sava�ma seslerinin
evrensel bir bile�imiydi.

Sonunda Kontrobaslar, Çellolar,
Viyolalar ve Kemanlar Trompetin
başlangıçta yaptıgı gibi Bogaz'ın
evrenselligini anlatırlar. Son sözü
Ney söylerken Kanun ve Buzuki om
onaylar. Bu Bogaz'ın müzik dilinde
öyküsü olabilir miydi?
Bu benim, güzel karım Görkem'in VE
birkaç ay içinde dogacak olan
çocugumuzun Bogaz. Istanbul ve
onun tarihi, Bugünü ve Yarını
hakkındaki öykümüz olabilirdi.
Hepsinin ötesinde bu Rasyonel ve
Verimli Avrupa ile Asya'nın Felsefi
Sezgiselligi arasında yaşayan ve farklı
kültürlerden gelen, bizim gibi umut
ve düş kırıklıgı arasındaki dengeyi
kurmaya çalışan insanların öyküsü
olabilirdi. Onların arasında Ahmet
gibi birçok arkadaşımızın sesleriini
duyuyorum. Öyleyse Şehir kayıp
degil demektir. Sadece elden giden
bir Şehrin imgesi var. Söz konusu
olan ister lsa, ister Allah olsun.
Bogaziçi Yeni bir Yunan Miti degil,
Bogaz'ın ve Istanbul denen Şehrin
Büyüsü hakkında.
Bazen düşünüyorum da Bogaz'dan
deniz suyu degil de koyu mavi su
yerinde dururken Şehrin imgesi akıp
gidiyor.
• 1 have been tok! abour The Ciry in
the Bosphorus since 1 was a little boy.
1 have been rold abour ancienr G reek
myrhologies of Leandros, abour
Khalkedon, the Easrern Part of the
Roman Empire, Byzanrium,
Consranr ine, The Seven H i l is,
J usrinianus, Hagia Sophia, Heraclius.

Şehri görmekten çok duyuyordum.
Bir besteci olarak o sesleri müzik
dedigirniz şeye dönüştürme
arzusundan kaçamıyordum.
Bogaziçi'ndeki seslerin öyküsünü
anlatmaya bir Trompet başlayacak,
yanıtını Kanun verecekti. Sonra
Eftalya veya Antenis Diamandidis
veya Dalgas'ı (sonraları böyle
çagırdılar onu) Sultanahmet'te
geçeyarısı şarkı söylerken
betimlemek için geleneksel bir şarkı
girecekti. Bunu, 1 0/8 ve 9/S'Iik
ritmin sınırlayıcılıgından kaçmaya
çalışan ve özgür i radeyi temsil eden
bir melodinin "mücadelesi"
izleyecekti.
Mücadele sonrasında Gazel
formunda ve Ney
emprovizasyonuyla Tanrı'ya en çok
sorulan soru gelir: "neden?"

have also been role! abour the loss of
The Ciry, Mehmet rhe Second,
Süleyman rhe Magniflcenr and rhe
Onoınan rime. I had grown up
close

to

roo

The Ciry (in Thessalon iki) and

ar the same rime roo far away learning
about the new Greek ınyrh: İ stanbul
and Bosphonıs. I became curious whilı
I was Iistening ro a soııg of a Reberis
ca!Ied Aposroios Kaldaras:
During rhe sunsN, Yannis is crying on dıe
sr ra ir o( rhe Bosphorus

And Mdınıt·r ntxt ro h i m d r i n ks and sings
ro h i m :
1 am a Turk a n d

You

you a r e a Rom ios

belitve in Chrisl and 1 believe in A l la!·

B ur bor h

of as are fıt:hcing
alı and va h

w survive wir h

che same sigh:

So I dec i cl ecl to go, see and learn this
new Myrlı. 1 did not fiııd Mehmet bur
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I found Ahmet. Ahmer was nor a
myrh bur a real friend. In rhc ··sokaks··
I d iscovered increcl ible new colours,
smells, sounds and peopk. Workcrs,
Managers, Housewives, Chi ldren,
I nrellecruals, An isrs balaneing
berween happ i ıwss and
disappoiıırment. B ur rhey were sr i ! !
rhere i n Tht· Ciry sing i ng during rhe
evening an old song called s ·"W'/111 yt�ti
ise omt. (1 love you because you are
beau rifu l ) ııı ixed wirh
G.ıl.(: l " ,

a ..

of M ut:zzin,
bdl� o f ı he <.hu rches :ı nd mo"r o f ,ı l i
dıt sound o f everyd.ıy l i ft in isranb u l .
rlıe cal l

[ht

Bosphoru' wa' ,ı u n i vl'r!.al m i x of 'oundı..
of 1-li'\ıory.
of M u l r inı l r u r:ıl l i ft:
of Hope :ı nd Disappoinr ment
of )0)1 and Sı ru }.:� lt.· ıo s u rv i vt_·

I could berrer hear The Ciry rhan see
it. As a composer, I cOLıld nor escape
from rhe reııı prarion ro r ransform
rhose sounds in ro w har we ca ll music.
A rrumper con soninn was suppnsed
ro srarr abour che srory of sounds ar
rhe srrairs answt·red by Kanun.
Thtn a song -a rrad i r ional song- was
i ncorporared in order ro give rhe
image of Ephra l i a or Anronis
Diamandiclis or Dalgas (as rhey cal kd
him afrerwards) si nging during rhe
nighr i n Sulranahmet. The ··srruggle . .
of a mclody, which represenrs rhe free
w i l i rrying ro escape from rhe
dererm i n ism of rhe rhyrlım in 1 0/H
and 9/H , fol lows.
Afrer rhe srruggle rhe common
quesrion ro God comes: ··why .. as
expressed by a Gazel and rhe
im provisarion of N ay.
Ar rhc enel Double Basses, Cel l i ,
V iolas and Vio l i n s are supposed ro r el l
u s abour r h e universal ki nci of r hose
srrairs ! i ke rhe rrumper annou nced i n
r h e beginn i ng. Nay gives rhe lasr
. . words . . , while Kanun and Bouzou ki
;,agree" with i t .
Could rhis b e a musical srory abour
Bosphorus'
For me, my beaur i ful w i fe Görkem
and our chi lcl ro be born in rhe nexr
few monrhs, rhis could be our srory
abour The Srrairs, isranbul and irs
H isrory, Presenr anel Furure. Above
all, ir could be a srnry abour rhc
everyday people belonging ro d i ffc renr
culrures l iv i ng berween Rarional &
Effıcienr E u rope and Phi losophical

I ıırui r ion o f Morher Asia. People who
balance ber wt·en hope and
d i sappoinrmenr, ! i ke us.
Amongsr rhem, I hear the voices of a
!or of our friends !i ke Ahmer.
So, The Ciry is nor losr. lt is rhe
i mage of a losr ciry, wh irh is losr
rhanks God, whenever rhis is Christ
or Allah. Bosphorus is nor abour a
New G reek Myrh, bur is abour rhc
Magic of rhe srrairs of Bosphorus and
The City c;ılled istanbul.
Somerimes I rhink, nor rlıe seawarer is
passing through rhe Bosphorus, bur
rhe i mage of rhe srrairs and The C i ry
is passi ng while rhe clark blue sea sri ll
renıains rhere, the same in the same
posirion.
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EUROPA GALANTE
FABIO BlONDI
Katkrları i[in BELL ŞİRKETLER TOPLULUGU ve
ORGANİK HOLDİNG A.Ş. "ye tetekkiir ederiz.
We wo11ld /ike to thank THE BELL GIWUP OF COMPAN/ES cmd
0/?GANİK HOLDİNG A.Ş. for spo11Joring this performance.

FABIO BIONDI, şef/keman conducror/v iolin
LAURA POLVERELLI, mezosoprano mezzo-soprano

Coreili
Re majör Konçerto Grosso, Op. 6, No. 4
Coııcerro Grosso in D major, Op. 6, No. 4
•

Aclagio

•

Altegro

A clagio

•

•

Adagio

•

Vivare

•

Allegra

Vivaldi
Bayezid Operası'ndan arya: Sposa son Disprezzata
Sposa son Disprezzata from ''Bajazer''

Geminiani
Coreili'nin Op. S, No. 1 2 Re minör Sonatı'ndan uyarlama: La Follia
Transcriprion from Core l l i 's Sonara, Op. 5 No. 1 2 i n D m i nor: La Fol l i a

Tema con variazioni

Vivaldi
Bayezid Operası'ndan arya: Spesso tra vaghe rose
Spesso tra vaghe rose from " Bajazer"
Ara I n rerval

Sammartini
Yaylı Çalgılar için Fa majör Sinfonia, JC4 1
Sinfonia for Srriııgs i n F major, JC4 1
Presto A ndante A llegro aSJai
•

•

•

Vivaldi
Atenaide Operası'ndan arya: Mio cor che prigion sei
Mio cor che prigion sei from "Arenaide"

• Uluslararası kariyerine on iki
yaşındayken RAl Senfoni Orkestrası
ile verdi�i bir konserle başlayan
Fabio Biondi, kültürlere olan derin
merakı sonucu Barok müzi�e yeni
yeni bir yaklaşım gösteren kişilerle
tanışmış ve bu fırsat, sanatçıya
kariyerinin gidişatını de�iştirecek bir
vizyon sa�lamıştır.
On altı yaşındayken Bach'ın keman
konçertolarını çalması için Viyana
Musikverein'a davet edilmesinin
ardından eski dönem müzi�ini özgün
tekni�iyle çalan en ünlü
topluluklarda birinci keman olarak
çalmıştır. Bunlar arasında Cappella
Real, Musica Antiqua Wien,
Seminario Musicale, La Chapelle
Royale ve Les Musiciens du Louvre
sayılabilir.
Evrensel repertuvarın yanında fazla
tanınmayan bestecilerin eserlerine
ayrı bir önem veren Sicndi'nin
repertuvarında üç yüzyılın eserleri
yer almaktadır. Sanatçının kayıtları
arasında Vivaldi'nin Mevsimler,
Coreili'nin Concerti Grosso/orı,
Schubert, Schumann ve Bach
Sonatları, Alessandro Scarlatti'nin
oratoryo, serenat ve operaları,
Haendel'in operaları ve 1 8. yüzyıl
ltalyan keman eserleri (Vivaldi,
Locatelli, Tartini) bulunmaktadır.
Fabio Biondi piyano veya klavsen
eşli�inde Paris'teki Cite de la
Musique, Tokyo'daki Hogi Hall,
Madrid'deki Auditorium Nacional ve
Londra'daki Wigmore Hall gibi
dünyanın en önemli salonlarında
konserler vermektedir.
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• Fabio Biondi starteel an

Vivaldi

i n ternational career ar che age of

Iki keman, Viyolonsel ve Yaylı Çalgılar için
Re Minör Konçerto O p. 3 , No. 1 1 , RVS65

twelve, performing h i s fırst solo

Concerro for Two Violins, Cd lo and Strings i n D ıninor, Op. 3 , No. l l , R V565

•

A llegı·o • Adagio e spirrato • A llegı-o • Largo e spirrato

•

A llegra

Vivaldi
Bayezid Operası'ndan Asteria'nın resitatif ve aryası
Recirarive and aria of Asreria from " Bajazer "

"lstanbul'un Fethi'nin 550. Yıldönümü Etkinlikleri" çerçevesinde
U nder the "Events for the 5 5 0th A n n i versary of İscanbul's Con q uesr"

1 3.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30

Hagia E i rene Museum, 7 . 30pm

concert w ith the R A l Symphony
Orchestra. Moved by an early and
inexhaustible culrural curiosity,
Biondi , was i ntroduced to the
pioneers of the new approach to
Baroque music -an opporrunity that
was to expand his ınusical vision,
thereby ınod ify i ng the d i rection of his
career.
When he was sixteen, Biondi was
i nvi ted by the Musikverein of Vi en na
to perform Bach's violin concertos.
Since then, he has playeel as fırst
violin with the most famous
ensembles specialised in the rendering
of antique music employing the
original technique and instruınents
such as Cappella Real, Musica
Antiqua Wien, Seminario Musicale,
La Chapelle Royale and Les Musiciens
du Louvre.
Fabio Biond i's musical development,
orienteel towards borh the universal
repertoire and the rediscovering of
m i nor composers, i ncludes three
centuries of music, as proven by his

Le Quattro
Stagioııi, Corel l i 's Concerti Grossi or
Sonatas by Schubert, Schumann and
discography Vivaldi's

Bach, the oratorios, the serenades and
operas of A lessandro Scarlar r i ,
Haendel 's operas (Poro), an d the 1 8t h
century ltalian viol i n reperroire
(Verac i n i , V i vald i , Locatell i , Tart i n i ) .
I n d u o with piano, harpsichord or
forre-piano, Fabio Biondi perforıns i n
t h e most prestigious concert halis
such as Cin� de la Musique i n Paris,
Hogi Hal l i n Tokyo, Auditorium
Nacional i n Madrid and W igınore
Hall in London.

LAURA POLVERELLI
Birçok uluslararası yarışınada
dereceleri bulunan mezosoprano
Laura Pelverelli Teatro Regio,
Bologna Teatro Com unal e, La Scala,
Maggio Musicale, Montecarlo
Opera, Theatre des Champs
Elysees, Hamburg Devlet Operası,
Münih Devlet Operası, Opera de
Lyon ve Teatro Real gibi dünyanın
belli başlı konser merkezlerinde
opera dünyasının en önemli
eserlerinde söylemiştir.
Repetuvarında Sevil Berberi, ltaliana

•

·

/ OR

O ra n ge , Ross i n i Opera Festival,
Fest ival Mo zarr i n La Cor u i'ı a.
Her opera re pe rroi re i ncludes some of
rhe most wel l -known works such as
I nd iana i n A lgeri. La Cmerenlola.

Oiil[litui. Don Cioı'rnmi. La
Clemenza eli Tilo. Nab11rro. Tm·ro wh ich
Figaro 'mm

she perfo rm ed under world-famous
co nd ucrors the 1 i k e of Ciauel i o
Abbado, R iccardo M u r i , Zubin
Mehra, Jeffrey Tare, Sir Col i n Davis,

Jvor Bolron.
Her w ide concerr repe r ro i re ranges
from Pe rgo l essi 's Sarabar Marer ro
V ivald i ' s Ni.ri

in Algeri, La Cenerentola, Figaro'nun
Düğünü, Don Giovanni, La C/emenza
di Tito, Nabucco, ll Turco in lta/ia gibi

operalar bulunan sanatçı Claudio
Abbado, Riccardo Muti, Zubin
Mehta, Jeffrey Tate, Sir Colin Davis,
lvor Bolton gibi günümüzün önde
gelen şefleri ile çalışmıştır.
Polverelli konser repertuvarında
bulunan Pergolessi'nin Stabat Mater,
Vivaldi'nin Nisi Dominus ve Gloria,
Rossini'nin La petite messe so/ennel/e
ve Stabat Mater, J.S. Bach'ın Pasyon
ve Missaları gibi eserleri Roma'daki
Accademia di Santa Cecilia, Beaune
Festivali, New York'taki Collegium
Musicum'da ve Tel Aviv'de, lsrail
Senfoni Orkestrası ile seslendirmiş,
ayrıca Lozan, Milano, Lyon, Paris ve
Cenevre' de resitaller vermiştir.
EMI, Virgin, Teldec, Decca, Opus
1 1 1 ve FNAC firmaları için kayıtlar
yapmış olan Polverelli Teatro
Regio' da Cosi fan tutte, T eatro
deii'Opera'da Sevil Berberi, Münih
Devlet Operası'nda Guilio Cesare,
Monte Carlo Operası'nda yine Cosi
fan tu tte, Theatre du Chatelet' de
Antigona'da sahne alacaktır.
• W i nner of several i nternational
comperirions, Laura Polvere l l i has
sung rhe most im portant rol es of her
repe rro i re in presr igious opera houses
i n I ra l y and alıroad i nclud i ng Tearro
Regio, Tearro Comunale, Tearro alla
Scala in Mi lan, Maggi o Musicale
Fioreııtino, Moıırecarlo Opera,
Thearre des Champs E l ysees,
Sr aa rsope r in Hamburg, Bay eri se h en
Sraarsoper i n M u nchen, Opera de
Ly on and Tearro Real i n Madrid and
fesrivals such as Glyndebourne,

Dominm and

Cluria,

J.

S . Bach ' s Passions and Messc ro
Rossi n i 's Lei fJelile mes.re .rolennelle and
Stabcil Maler she sang ar rhe
presrigious Academia d i Sanra
Cec i l ia, Festival de Beaune,
Collegium Musicum i n New York
and Bosron, and i n Tel Aviv wirh the
I s rael Symphony Orchesrra. She has
given rec i rals in seve ral Eu ropean
c i r ies such as Lausanne, M i l an, Lyon,
Paris and Gen ev a .
Having reco rd ed for E M I , Virg i n .
Teldec, Decca, Opus l l l and FNAC,
Laura Polverelli will be perform i ng in
CoJi

Jan llllle ar Tearro

Barbieı·e di Siz •il!.fi"

Regio,

ll

ar Tearro

deli 'Opera, C11ilio Ce.rcm ar the
Bay e r i se he n S r aa r so per . again C1JJi Ja n
llllle ar the Mo n te Cı rio Opera and
A nliglilta ar Theiltre du Charcler.

EUROPA GALANTE
Fabio Biondi'nin uluslararası
müzik çevrelerinin dikkatini, Barok
ve klasik repertuvarın önemli
eserlerinin dönem enstrümanlarıyla
yorumlanması alanında ltalyan
müzisyenlerin de varlığına çekmeyi
amaçlaması sonucu kurulan Europa
Galante, Biondi'nin daha önce de
birlikte çalıştığı seçkin ltalyan
müzisyenlerden oluşmaktadır.
Kurulduğu günden itibaren büyük
beğeni gören topluluk La Scala,
Accademia di Santa Cecilia, Suntory
Hall, Concertgebouw, Royal Albert
Hall, Viyana Musikverein ve Sydney
Operası gibi çok önemli yerlerde
konserler vermiştir.
Europa Galante'nin repertuvarında
1 8. yüzyılın enstrümantal
operalarının yanı sıra Haendel'in
Poro ve Bajazet operaları ve
Scarlatti'nin Maddalena. Humanitiı e
•

Lucifero ve Caino oratoryoları gibi
eserler bulunmaktadır. Topluluğun
kaydettiği Luigi Boccherini'nin
Beşli/eri, Dario Castello, Legrenzi,
Farina ve diğer 1 7. yüzyıl !talyan
bestecilerinin Sonatları kayda değer
başarılar olarak kabul edilmektedir.
Topluluk 1 998 yılında Virgin Classi<
ile bir anlaşma imzalamış ve
Vivaldi'nin Estro Armonico ile Concer
per violino, Luigi Boccherini'nin
Beşlileri ve tenor lan Boscridge ile
çaldıkları Bach Cantatları
yayınlanmıştır.
Europa Galante'nin yakın
dönemdeki projeleri arasında Daviı
Daniels ile Vivaldi'nin Mottet/er'inin
yanı sıra Keman Konçertolorı'nın
kaydı bulunmaktadır. Topluluk,
geçtiğimiz bahar Alessandro
Scarlatti'nin La Santissimo Trinitiı adi
eserinin dünyada ilk seslendirilişi ilE
Ispanya'nın Cuenca kentindeki dini
müzik haftasının açılışını yapmıştır.
• Europa Galanre was fiJunded
rhanks ro Fabio 13iond i's w i sh ro dnı,
rh<: i ıuernarional publ ic's anenrion re
a new and u I r i mare I ra li an prtsence i
rhe field of m usical i nr e rprerarion
p l ayeel on anrique insrrumenrs of rhe
grear Baroque and c lassic reperroire.
Formed of exclusive I ralian ınusician:
B iondi worked before, the ensemble
has performed worldwidt· i n rhe majc
concerr halis and rhear res l i ke La Scal
in M i lan, Accadeınia di Sanra Cec i l i a
i n R a m e , r h e Sunrory Hall o f Tokyo,
the Concerrgebouw of Aınsrerdam,
the Royal A l berr Hall i n London, rhe
M usi kverein of Vienna and rht·
Sydney Opna House. The enseınble
also tours world widt.·.
Europa Galanre's reperroire ranges
from the grear l l:lrh century
i nsrrunıenral operas ro Haendel's Pon
and V ival d i 's /Jajazet as well as
Scarlarri 's orarorios Maddalena,
!-llllliclllila e Lll<"i/ero anel Ct1i11o. The
considerable success of rhe record i ng
of Luigi Boccher i n i ' s Q11inlelli, Dario
Casrello's, Legrenzi's, Farina's anel
orher 1 7 rh century I ra! ian com posers·
Sonaras are ac h i e ve m en r s worrh
nıe n rio n i ng .
In 1 99il E u ropa Galanre signed a n
excl usive conr racr w i r h V i rg i n Classiı
which has al ready p u blish ed rheir
record i ng s of V i va l d i 's Es1ro A m101zim
and Cuucerli pe'' ı�iuliuo, L u i gi
Boccher i n i ' s Q11inte11i and arias from
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Bach Cmllata rogedıer w i dı r h e ren o r
lan Bostridge.
Europa Galanre's fi.ınıre com m i rıneıırs
are rhc record i ııg of V i va l d i ' s !H ollelli
wirh David Daniels, and Concerti per
ı•inlino. In spriııg, Eu ropa Galaııre
inaug urarecl rhe week of rd igious
ınusic i n Cueııca, Spa i n , wirh rhe
world preın i ere of Alessaııdro
Scarlatt i 's ora(orio lA SCintissimct
Trillittl.

OPERA BESTEClSI
ANTONIO VIVALDI
OPERA COMPOSER
ANTü N l ü VIVALDI

Aydm /3iike

Ünlü besteci lgor Stravinsky,
Barok müziğin büyük ustası Antonio
Vivaldi hakkındaki düşüncelerini şu
cümleyle açıklamıştı: "0, aynı
konçertoyu altı yüz kez besteleme
başarısını göstermiştir." Bir yönüyle
belli bir küçümseme içeren bu
düşünce, aslında Antonio Vivaldi'nin
ne derece verimli bir besteci
olduğunu da vurgular. Yapıtlarıyla
solo konçerto formunun
gelişmesine büyük bir katkı sağlayan
Venedikli besteci, görevi gereği
öğrencilerinden kurulu orkestranın
seslendirmesi için yeni yapıtlar
bestelemek ve bunları konserlerde
çaldırmakla yükümlüydü. Bu yüzden,
pek çoğu birbirini anımsatan eserler
olarak algılanan konçertolar, aslında
biraz daha dikkatli incelendiğinde
çalgı tekniği açısından yeni ve değişik
buluşlarla doluydu. Kuşkusuz
Stravinsky, bu yenilikleri en iyi
görebilecek kişilerin başında
geliyordu ancak onun vurgulamak
istediği, aynı formu böylesine çok
kullanabilmenin bir anlamda başarı
sayılması gerektiğiydi.
Yakın zamana dek yalnızca
konçertoları ve onların en ünlü dört
tanesi olarak kabul edilen Mevsimler
ile tanınan Antonio Vivaldi, yaşamı
boyunca başta opera olmak üzere,
vokal müzik alanında da çok sayıda
yapıt bestelemiştir. Bir mektubunda
operalarının sayısını doksan dört
olarak belirtmesine rağmen, bunun
içine aynı yapıtın farklı kentlerdeki
sahnelerneleri için eser üzerinde
yaptığı ufak değişikliklerin de girdiği
•

göz önünde bulunduru lunca, gerçek
sayının eli civarında olduğu ortaya
çıkar.
Antonio Vivaldi'nin yaşamöyküsünün
detayları hakkında fazla bir bilgimiz
olmamakla birlikte, besteci
hakkındaki hemen her kaynakta şu
üç temel bilgiye rastlarız: Vivaldi
eğitimini kilisenin gözetiminde
tamamlamış ve rahip olarak
yetiştirilmiştir. Ancak sağlık
durumunun uygun olmaması
nedeniyle (besteci astım hastasıydı),
hiçbir zaman bir ayin yönetmemiş ve
dini kurallara bağlı bir yaşam
sürmemişti. Zaten beseecinin
yetiştiği dönemden yüz yıl
sonrasında bile. 1 9. yüzyıl başına
dek, iyi bir eğitim almanın en ucuz
yolu kilisenin okullarında din adamı
olarak yetişmekti.
Vivaldi hakkında bildiğimiz ikinci
temel bilgi, beseecinin ömrünün
büyük bölümünde, Venedik'teki kız
yetimler yurdu "Ospedale della
pieta"da müzik eğitiminden sorumlu
olduğuydu. Günümüzdeki
konservatuvarlara benzer bir eğitim
veren bu kurum, düzenlediği
konserlerle kentin müzik yaşamında
önemli bir yer tutuyordu. Vivaldi,
çalgı yapıtlarının hemen hepsinin ilk
seslendirilmesini, öğrencilerinden
kurulu bir orkestra ile
gerçekleştiriyor ve bu yapıtların solo
bölümleri de yine yetenekli yetim
kızlar tarafından yorumlanıyordu.
Besteciye ait her kaynakta
rastladığımız üçüncü temel bilgi de,
kızıl saçından ötürü, "ll Prete Rosso
" (Kızıl Papaz) olarak
adlandırıldığıdır.
Bir opera bestecisi olarak Vivaldi'nin
adı son yıllarda CD kataloglarında ve
konser programlarında daha sık yer
almaya başlamıştır. Bestecinin ilk
operası 1 7 1 3 yılında sahnelenen
Ottone in Vil/a dır O güne dek adını
çalgı müziğindeki eserleriyle
duyurmuş olan Vivaldi, bu tarihten
sonra ltalya'nın çeşitli kentlerindeki
operalarda eserlerini sahnelenmiştir.
1 8. yüzyıl başında ltalya'nın şehir
devletlerinden oluşan bir yapıda
olduğunu ve her küçük devletin
sınırları içinde kendi kurallarının
geçerli olduğunu unutmamak gerek.
Bu kurallar ticaretten, sanata dek
pek çok alandaki düzenlemeleri
içeriyordu.
1 600'1ü yıllarına başında yeni bir
'

.

form olarak ortaya çıkan opera,
özellikle Claudio Monteverdi'nin
eserleriyle Venedik'te büyük bir
atılım yapmış ve 1 637'de halka açık
ilk opera binası hizmete girmişti. Bu
tarih, aslında operanın tümüyle
soyluların malı olmaktan çıkışının
tescili olarak da önemlidir. Gerçi
özel kuruluşlar olarak faaliyetlerini
sürdüren operalar, maddi olarak
yine de büyük oranda soyluların,
zaman zaman da sarayın maddi
desteğine gereksinim duyuyorlardı;
ancak soylu olmayan kesim de belirli
bir ücret karşılığında temsilleri
izleyebiliyordu. Kısa zamanda sayıları
artan opera evleri, ltalya'nın hemen
her yanında görülmeye başladı. Bir
anda eğlence yaşamına yepyeni bir
renk gelmişti. Her akşam saat
yediden, on bire dek süren opera
temsilleri ve bu temsilierin
sahnelendiği yapılar, müzik
dinlenilen, dedikodu yapılan, bir
anlamda kentin nabzının attığı
mekanlar olmuştu.
Opera yöneticileri yeni bir eser
sipariş etmek için bir metin yazarına
ve bir besteciye gereksinim
duyarlardı. Ancak o yıllarda metin
yazarının besteci ile yakın bir işbirliği
içinde olmasına gerek yoktu.
Dönemin şairleri tarafından kaleme
alınmış, pek çoğu mitolojik
konulardan esinli librettolar hazır
olarak bulunur, opera yöneticileri
bunların içinden seçtikleri birini,
eser sipariş vermek istedikleri
besteciye önerirlerdi. Besteci de,
metinde yer alan rolleri hangi
şarkıcıların seslendireceğini göz
önünde bulundurarak eserini
besteler, şarkıcıların tüm
becerilerini sergilemelerine olanak
sağlardı. Aryaların gösterişli ama
fazla zor olmamasına özen gösterilir,
özellikle dış görünüşleri ve
oyunculuklarıyla seyircilerin gönlünü
kazanmış "prima donna"ların zayıf
yönlerinin açığa çıkmamasına gayret
edilirdi. Çünkü bir operanın başarısı,
başrol oyuncusunun hayran
kitlesinin genişliğiyle doğru
orantılıydı.
Vivaldi'nin operaları söz konusu
olduğunda, soprano Anna Giro'nun
adı ön plana çıkar. Pek çok kaynakta
bestecinin kendinden nerdeyse otuz
yaş küçük olan bu kadınla duygusal
bir ilişki içinde olduğu yazılır. Genç
kadının abiası Paolina, Ospadela
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della pieta'da Vivaldi'nin yanında
çalıştıgı için, Ann'nın besteciyle olan
ilişkisi çok yönlüydü. Bir süre sonra
iki kardeş Vivaldi'nin gezilerinde ona
eşlik etmeye başladılar. Bu gezilerin
çogu beseecinin yeni sahne
eserlerinin başka kentlerdeki
temsilleri nedeniyle yapıldıgı için
Anno Giro'nun bunlara katılması
genç kadının meslek yaşamının bir
parçasıydı. Vivaldi, dedikoduları
önlemek için çeşitli kereler
dostlarına yazdıgı mektuplarda, Giro
kardeşlerin kendisine tam anlamıyla
bir dost olarak eşlik ettiklerini ve
aralarında çok saygın bir ilişki
oldugunu vurgulamış, ancak yine de
Venedik'te Anna Giro'ya "L'Annina
del Prete Rosso" adının takılmasına
engel olamamıştı.
Vivaldi'nin bazı operalarının
metinleri kaleminden çıkan ltalyan
oyun yazarı Carlo Goldoni, Anna
Giro hakkında oldukça detaylı
bilgiler aktarmıştır. Goldoni'ye göre
genç kadının çok etkileyici bir fızigi
ve çekici bir dış görünüşü vardır.
Özellikle gözleri ve agzı
karşısındakinin hemen dikkatini
çekmektedir. Oyunculugu kusursuz
olmasına karşın, sesi oldukça zayıftır.
Bu bilgilerin ışıgı altında, Vivaldi'nin
belki de genç kadının güzel sesinden
çok dış görünüşünün etkisinde
kaldıgı düşünülebilir.
Vivaldi'nin operalarının konuları
dönemin gözde librettolarından
alınmıştır. Kaynakları çogunlukla
mitolojik olaylara dayanır. Bunların
yanında ortaçagın aşk öyküleri de sık
sık karşımıza çıkar (Or/ondo ve
Ginevra). Ayrıca Aztekler'i ve Çin'i
konu alan yapıtiarına da rastlanır
(Motezuma, Teuzzone). Beseecinin
Bajazet ve L'Atenaide operaları ise
konu olarak bizleri daha yakından
ilgilendirir. Bajazet, ünlü Fransız
yazarı Racine'in aynı adlı trajedisi
kaynak alınarak yazılmış bir metindir
ve Osmanlı tarihindeki Beyazıt ile
Timur arasındaki olaylar üzerine
kurulmuştur. lik kez 1 735 yılında
Verona'da sahnelenen yapıt, özgün
bir operadan çok bir pastiştir.
Besteci kendi besteledigi aryaların
arasına, dönemin tanınmış
eserlerinden aldıgı aryaları da
serpiştirerek o dönemde çok moda
olan bir yol izlemiştir.
lik kez 1 729'da Floransa'da
sahnelenen L'Atenaide operasının

konusu, Bizans döneminde
Konstantinopolis'e sıgınan Atinalı bir
filozofun kızı "Atenaide"nin
öyküsünü anlatmaktadır. lik
seslendirmede operadaki
"Pulcheria" rolünü Anna Giro
seslendirmiş ancak yapıt da genç
kadının performansı da izleyenleri
hoşnut etmemişti.
• Famous composer lgor Srravinsky
spoke of the great master of Baroque
music, A n ronio Y i vald i wirh rhese
words: ""He managed to compose the
same concerro for s ix h undred t i mes.··
Though despising ro an exrenr, rhis
expressinn essenrially emphasises rhe
productivity and creariviry of Anronio
Yivaldi as a composer. The Yenerian
composer who contributed greatly ro
the development of ""solo concerro··
form w i th his works had ro compose
new works and have rhem performed
by the school" s orchestra as h is dury
requi red ro do so. Conceived as
s i m i lar ro each other for rhar reason ,
r hese concenos, i n facr, reveal new
and d i fferenr d iscoveries in respecr of
rechnique. Cerrainly Srravinsky was
one of those who could sense rhcse
discoveries the best and he acnıally
wanred ro emphasise rhar using rhe
same form for so many r i mes was a
success.
U n r i l recently, Anronio Yivald i has
been known wirh his concerros, rhe
mosr celebrated of which are rhe
Seasom, however he has g i ven many
works in rhe opera and vocal form as
well . Even though he had pronou nced
the n umber n i nety-four for his operas
i n a letter, we know that this number
i ncludes s l ighr changes on rhe works
being performed in d i fferenr c i r ies
and rhe number is acnıally arnund
fifty.
Today, nut much detail survive as ro
Yivaldi "s l i fe, however, almosr all
resources on the composer have three
poinrs in common. Yivald i complered
his educarion in rhe church and was
trained as a priest. However, he could
never lead a ceremony due ro his
asthma and nor could he lead a l i fe
canonically. The church had always
been rhe cheapesr place for a good
education un t i l the beg i n n i ng of the
l 9r h cenrury.
The second basic i nformation about
Y i valdi is rhar for mosr of his l i fe, he
was responsible for rhe musical

educarion at the Ospedale del la Piera
asylum for orphan g i rls i n Yen ice.
Sim ilar to conservaroi res of roday, rhis
i ns r i ru r ion gained an i m porranr place
in the musical l i fe of rhe ciry wir h rhe
concerrs organised. Yivaldi would
have h is i nsrrumenral works
performed for the firsr r i me by an
orchesrra formed of his snıdenrs and
rhe solo parrs were performed by
ralenred young g i rls. The r h i rd
common poinr abour the composer is
.
that he was called ·· ı ı Presro Rosso .
(The Red Priesr) because of his red
ha i r.
Receııtlly, we have srarred ro see
Yivald i more ofren in CD caralogues
and concerr programmes as an opera
composer. H i s firsr opera is Ollone in
Villa staged in 1 7 1 3 . Famed for his
i nsrnımenral works unril rhar day,
Yivaldi rhereafrer performed his opera
works in various rowns of l raly. We
should bear in mi nd that in the
beg i n n i ng of the 1 8rh century, l raly
was formed of ciry-srates which were
auronomously adm i n isrered wirhin
thei r borders i n respecr of arr, rrade
and orhers.
Having appeared as a new form i n the
beg i n n i ng of the J 600s, opera became
parricularly well-known wirh Claudio
Monreverd i "s works i n Yenice and the
firsr public opera house was opened in
1 63 7 , which dare was a proof of the
facr that opera was no longer a
properry of the e l i te. Even rhough
rhese privare instiru r ions relied
heav ily on funds from rhe nobles and
rhe palace from r i me ro r i me, the
public could also see the operas
paying a certain fee. Growing i n
number i n a short rime, opera houses
starteel to appear in every part of l raly
soon bringing colour and l i fe to the
enrerrainmenr activities. Operas
starting at seven and lasring u mil
eleven at n iglır and opera houses
where r hese works were performed
had soon become popular places where
rhere was music, gossip, l i fe in short.
Opera managers needed a text wrirer
and a composer to order a new work.
However, rhere was no need for the
text writer and the composer to be i n
close relarionships a t that r i me when
l i brettos were mostly chosen from
among myrhology-inspired works of
contemporary poets and offered by the
opera manager to rhe composer, who
would com pose his work raking i nto

lll
accounr by wh ich vocal performers rhe

composer chose bl enel i n the famous

roles would be assumed ro ler rhem

ari as of the rime among his, which

show all rheir ralenrs. Arias were

was a very fashionable rh i ng to do in

meant

that period.

to

be showy, bur nor heavy not

ro revcal the weaknesses of the ''prima

Premiered in 1 7 29 in Florence,

donnas" who won rhe audience's hearr

L'Atenaide rells rhe srory of Arenaide,

wir h rh�ir physical appearance and

rhe daughrer of a phi losopher from

acring ski lls, because rhe success of an

Arhens who found refuge i n

opera heavily relied on the number of

Consranrinople during rhe Byzantine

admi rers of rhe Icading performer.

period. Anna G i ro performed

When speak ing of Vivaldi's operas,

" Pulcheria" ar rhe premiere, bur

soprano Anna G i ro's name requi res ro

neither rhe opera nor rhe soprano's

be menrioned. Many hisrorical records

performance sarisfıed the audience.

imply at a very close relarionship
berween rhe composer and the
soprano who was thirry years younger
rhan h im. As G i ro's eleler s ister
Paol ina was work i ng in Ospedale
della Piera with Vivaldi, their
relar ionship was mulri -facered. The
rwo si sters would accompany the
composer in his rrips made for rhe
performance of his new srage works.
So ir was a part of Anna G i ro's career
rhar she rravelled with Vivaldi who,
i n an efforr ro avoid gossips, wrore in
his letrers ro friends that G i ro sisters
were rorally friendly companies wirh
whom he had a respectable
relarionship. Sri ll he could nor avoid
Anna G i ro being called ''L'Ann ina del
Prere Rosso" in Venice.
! ral ian Carlo Goldon i who was rhe
l i bretrisr of some of Vivaldi's opera
works lefr derai led i nformation about
Anna Giro. For Goldon i, rhe young
lady had an appealing physical
appearance and one would insranrly
be anracred ro her eyes and l i ps in
parr icular. While she had perfecr
acring ski lls, her voice was fairly
weak. I n the light of rhis i nformation,
one may rhink rhar Vivaldi was much
more impressed wirh rhe young
sopranos physical qualiries rhan her
voice.
Thematically, Vivaldi's operas are
inspired by rhe popular l i bretros of
rhe r i me and are mosrly myrhology
orienred. There are love srories as well
(Orlando and G i nevra) and works
focusing on rhe Azrecs and Chi nese
(Morezuma, Teuzzone) as well. W e
have more i n common with Bajazer
and L'A renaide. Bajazer was wrirren on
rhe basis of the tragedy of rhe same
name writren by famous French writer
Racine and re lls the srory of Ottoman
Sul ra Beyazı t and Timur. Premiered
in Verona in 1 7 3 5 , rhe work is more
! i ke a pasriche than an opera. The

1 12

E UROPA GALANTE
FABIO BlONDI
Katki/cm irin 11 /?JA ja tqekkiir ederiz.
\Ve wo11ld !ike to thank ll 1? 1 ll /ur sjJonsoring this peıfonncmce.

FABIO BIONDI, şef/keman conclucror/v iol i n

Vivaldi
Uvertür: La verita i n c i mento Overrure: Uı verira i n ci memo

Vivaldi
Re majör Keman Konçertosu, Op. 8, No. 9, RV236
Concerro for Violin in D mi nor, üp. 8 , No. 9 , R V236
•

A llegra

•

Adagio

•

A llegra

Vivaldi
Iki Keman ve I ki Viyolonsel için Re majör konçerto, RV564
Concerto for Two Violins anel rwo Cellos i n D major, R V5(i4
•

A !legro

•

A ndan/e

•

A !legro

Vi·valdi
Yaylı Çalgılar için Fa majör Konçerto, F.XI No. 28
Concerto for Strings i n F major, F . X I No. 28
•

A llegra mo/to

•

A ndante mo/to

•

Allegra mo/to

Ara l nterval

Haendel
Rodrigo Operası'ndan Si bemol majör Süit
Suite from "Roclrigo" in B flar major

Sammartini
Memet Operası Uvertürü Overrure to "Memet"

Vivaldi
Re majör Keman Konçertosu "Büyük Mogol", RV207
Concerto for Violin in D major "Grosso Mogu l " , RV207
•

A !legro

•

Grave reı'itativo

•

Aflegro

1 4.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum, 7 . 30pm

Uluslararası kariyerine on iki
yaşındayken RAl Senfoni Orkestrası
ile verdigi bir konserle başlayan
Fabio Biondi, kültürlere olan derin
merakı sonucu Barok müzige yeni
yeni bir yaklaşım gösteren kişilerle
tanışmış ve bu fırsat, sanatçıya
kariyerinin gidişatını degiştirecek bir
vizyon saglamıştır.
On altı yaşındayken Bach'ın keman
konçertolarını çalması için Viyana
Musikverein'a davet edilmesinin
ardından eski dönem müzigini özgün
teknigiyle çalan en ünlü topluluklarda
birinci keman olarak çalmıştır.
Bunlar arasında Cappella Real,
Musica Antiqua Wien, Seminario
Musicale, La Chapelle Royale ve Les
Musiciens du Louvre sayılabilir.
Evrensel repertuarın yanında fazla
tanınmayan bestecilerin eserlerine
ayrı bir önem veren Biondi'nin
repertuarında üç yüzyılın eserleri
yer almaktadır. Sanatçının akyıtları
arasında bulunan Vivaldi'nin Le
Quattro Stagioni, Coreili'nin Concerti
Grossoları, Schubert, Schumann ve
Bach Sonatları, Alessandro
Scarlatti'nin oratoryo, serenat ve
operaları, Haendel'in operaları ve
1 8. yüzyıl !talyan keman eserleri
(Vivaldi, Locatelli, Tartini)
bulunmaktadır.
Fabio Biondi piyano veya klavsen
eşlij!inde Paris'teki Cite de la
Musique, Tokyo'daki Hogi Hall,
Madrid'deki Auditorium Nacional ve
Londra'daki Wigmore Hall gibi
dünyanın en önemli salonlarında
konserler vermektedir.

•
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• Fabio Biondi starteel an
international career at the age of
twelve, perform ing his fırst solo
concert with the R A l Symphony
Orchestra. Moved by an early and
inexhaustible cultural curios i ty,
Biond i , was i n t roduced ro the
pioneers of the new approach to
Baroq ue music -an opport u n i t y that
was co expand his musical vis i on,
dıereby modifying the cl i rection of his
career.
When he was s i x teen, Biondi was
invi tecl by the Musi kvere i n of Vi en na
to perform Bach's viol i n concertos.
Since then, he has playeel as fırst
viol i n with the most fanıous
ensenıbles special ised in the renelering
of anrique music em play i ng the
original technique anel i nstrumems
such as Cappclla Real, Musica
Antiqua Wien, Sem i nario Musicale,
La Chapelle Rayale and Les Music iens
du Louvre.
Fabio Bioncl i 's musical development,
orien teel towards both the uni versal
repertoire anel the reel iscovering of
m i nor composers, i ncl udes three
centuries of ınusic, as proven by his
cl i scography Vivalcl i 's Le Q!lct/11'0
Sta{iioni, Corel l i 's Conrerti CroJSi or
Sonct/as by Schubert, Schuınann anel
Bach, the orarorios, the serenacles and
operas of Alessanclro Scarlatti,
Haenclel's operas ( Poro), and the 1 8th
century ltal ian viol i n reperroire
(Verac i n i , Viva l d i , Locarel l i , Tart i n i ).
In cluo with piano, harpsichorcl or
forte-piano, Fabio Bioncl i performs i n
the most prest igious concert hal is
such as C i te ele la Musique i n Paris,
Hogi Hall i n Tokyo, Aucl i toriuın
Nacional in Maclricl anel W ig ınore
Hall in London.

EUROPA GALANTE
Fabio Biondi'nin uluslararası
müzik çevrelerinin dikkatini, Barok
ve klasik repertuarın önemli
eserlerinin dönem enstrümanlarıyla
yorumlanması alanında !talyan
müzisyenlerin de varlıgına çekmeyi
amaçlaması sonucu kurulan Europa
Galante, Biondi'nin daha önce de
birlikte çalıştıgı seçkin !talyan
müzisyenlerden oluşmaktadır.
Kuruldugu günden itibaren büyük
begeni gören topluluk La Scala,
Accademia di Santa Cecilia, Suntery
•

Hall, Concertgebouw, Royal Albert
Hall, Viyana Musikverein ve Sydney
Operası gibi çok önemli yerlerde
konserler vermiştir.
Europa Galante'nin repertuarında
1 8. yüzyılın enstrümantal
operalarının yanı sıra Haendel'in
Poro ve Bajazet operaları ve
Scarlatti'nin Maddalena, Humanitö e
Luci(ero ve Caino crateryoları gibi
eserler bulunmaktadır. Toplulugun
kaydettigi Luigi Boccherini'nin
Beşli/eri, Dario Castello, Legrenzi,
Farina ve diger 1 7. yüzyıl ltalyan
bestecilerinin Sonatları kayda deger
başarılar olarak kabul edilmektedir.
Topluluk 1 998 yılında Virgin Classic
ile bir anlaşma imzalamış ve
Vivaldi'nin Estro Armanico ile Cancerti
per violino, Luigi Boccherini'nin
Beşlileri ve tenor lan Bostridge ile
çaldıkları Bach Cantatları
yayınlanmıştır.
Europa Galante'nin yakın
dönemdeki projeleri arasında David
Daniels ile Vivaldi'nin Mottetler'inin
yanı sıra Keman Konçertoları'nın
kaydı bulunmaktadır. Topluluk,
geçtigirniz bahar Alessandro
Scarlatti'nin La Santissima Trinitö adlı
eserinin dünyada ilk seslendirilişi ile
Ispanya'nın Cuenca kentindeki dini
müzik haftasının açılışını yapmıştır.
• E u ropa Galanre was fou nclecl
thanks to Fabio B iondi's wish to d ra w
the i nternational publ ic's attention to
a new and u l t i mate I ral ian presence i n
the fıeld o f musical i n terpretation
playeel on antique instrumenrs of the
g reat Baroq ue and dassic repertoire.
Formed of exclusive l tal ian musicians
Biondi worked before, the ensemble
has performed worldwide in the major
coııcert hal is and thearres 1 ike La Scala
in M i lan, Accademia di Santa Cec i l i a
i n Rome, t h e Sunrory H a l l o f Tokyo,
the Concertgebouw of Amsterdam,
the Royal Alberr Hall i n London, the
M usi kverein of Vienna and the
Sydney Opera House. The ensemble
also tours world wide.
E u ropa Galante's repertoire ranges
from the great 1 8th century
i nstrumental operas to Haendel's Poro
and V i vald i 's Bajazet as wel l as
Scarlani 's oratorios Maddalena,
l-l limanitel e Lurifero and Cai no . The
considerable success of the record i ng
of Luigi Boccher i n i 's Quinıetti, Dario
Castel lo's, Legrenzi 's, Farina's and

other 1 7 th century l ta l i an composers'
Sonatas are achievemenrs worth
mention i ng.
In 1 998 E u ropa Galanre signed an
exclusive contract with V i rgi n Classic,
which has already publi shed their
record i ngs of V ivald i 's Esıro A rmonico
and Conrerıi per tJiolino, Luigi
Boccheri n i 's Q11intelli and arias from
Bach Canıata together w i t h the tenor
lan Bostridge.
Europa Galanre's future com m itments
are the recordi ng of Vi valdi's Motıelli
w i t h David Dan iels, and Com·erti per
t Jiolino. I n spring, E u ropa Galanre
i naugurated the week of religious
m usic in Cuenca, Spa i n , with the
world premiere of A l essandro
Scarlan i 's oratorio La Santi.rsima
Triniıiı.

1 8. YÜZYILDA VENEDIK
V E N ICE IN THE 1 8TH CENTU R Y

Aydın Biike
• Akdeniz'in doguya açılan en
önemli limanı konumundaki
Venedik, 1 8. yüzyıla gelindiginde eski
hareketli günlerinden oldukça
uzaklaşmıştı. Hindistan denizyolunun
keşfedilmesi ve Amerika'nın
bulunması, bir zamanlar Avrupa'nın
tüm deniz ticaret hareketine yön
veren bu kenti ve aynı adı taşıyan
küçük cumhuriyeti politik olarak
ikinci plana itmişti. Ancak yüzyıllar
içinde kentte filizlenen hareketli
sanat yaşamı, 1 8. yüzyılda tüm hızıyla
devam ediyordu. O çaglarda da,
tıpkı günümüzdeki gibi, kanallar
üzerine kurulu bu kent yabancı
ziyaretçilerin ilgi odagıydı.
Avrupa'nın diger şehirlerinde
yaşayan soylular başta olmak üzere,
her yıl oldukça kalabalık bir
sanatsever toplulugu Venedik'e
gelerek konser ve opera temsillerini
izliyor, ayrılırken de beraberlerinde
dinledikleri bir müzik yapıtının
notasını, ya da çok etkisinde
kaldıkları kanalların yaglıboya bir
tablosunu götürüyorlardı. 1 700'1ü
yılların ortalarına dogru müzik ve
resim konusunda iki isim özellikle
ön plana çıkmaya başladı. Bunlar
Antonio Vivaldi ve Giovanni
Antonio Canal ya da bilinen adıyla
Canaletto idi.
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Canaletto Venedik'i ziyaret
edenlerin büyük ilgisini çeken kent
tablolarından önce opera dekorları
yapıyordu. Alessandro Scarlatti'nin
sahne eserleri için Venedik ve
Roma'da pek çok dekor yaptı.
Manzara ressamı olarak çalışmaya
başladıktan sonra da bu yıllardaki
deneyimlerinden oldukça faydalandı.
Eserlerinde her zaman bir dekoru
andıran derinliiiin izlerine rastlanır.
Canaletto ününün doruiiuna ulaştıgı
1 730'1arda, gelen siparişleri
yetiştirmekte zorlanmaya başlamış
ve tablolarını önceden hazırlamaya
girişmişti. Çagdaşı ressamların bu
alana fazla ilgi duymaması, onu
neredeyse rakipsiz bir konuma
getirdi. Böylece Venedik'e uiirayan
herkese, özellikle soylu ziyaretçilere
tablolarını satmayı başardı.
Kentin ziyaretçilerinin mutlaka
uiiradıkları bir başka mekan da
"Ospedale del la Pieta" idi. 1 346
yılında kurulan, Venedik'te benzer
işlevi gören dört kız
yetimhanesinden biri olan Ospedale
della Pieta, verdiiii kusursuz müzik
eiiitimiyle ünlenmişti. Yaşamının
büyük bölümünü bu kurumda müzik
öiiretmeni olarak geçiren Antonio
Vivaldi, ögrencilerinden kurulu
orkestra ile Venedik'in "turistik
objelerinden biri" konumuna
gelmişti. Öiirenci sayısı önceleri beş
yüz civarında olan Ospedale della
Pieta, 1 700'1erin ortasında bin
öiirenciyi barındırmaya başlamıştı.
ögrenciler genel olarak iki gruba
ayrılıyordu. Bir kısmı yalnızca genel
egitime tabi tutuluyor, yetenekli
görülenler ise, "fıglie di coro" olarak
adlandırılıyor ve müziiie
yönlendiriliyorlardı. Günümüzdeki
konservatuvarların görevini üstlenen
bu kurumun en yetenekli
ögrencilerinden oluşan orkestra,
Venedik'te sayıları her geçen yıl
artan opera temsillerinden sonra,
ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken
müzik etkinligiydi.
Venedik'e gelen ziyaretçilerin büyük
bir bölümünü, ltalyari müziiiini
yakından tanımak isteyen kuzeyli
sanatçılar oluşturuyordu. Alp
Daiiları'nın ötesindeki ülkeler için
ltalyan kentleri her zaman "müzigin
anavatanı" olarak düşünülüyordu.
Rönesans boyunca yaşanan patlama,
sanatın her alanında ltalyan
üstünlügünü tüm Avrupa'ya kabul

ettirmişti. Başta Viyana olmak üzere
Orta Avrupa saraylarının hepsinde,
sanatın her alanında !talyan
sanatçılar görev yapıyordu. Bu
durum, o ülkelerin sanatçılarını da
Akdeniz'in sıcak kentlerine
çekiyordu.
Bu çekime kapılanlardan biri de
Georg Friedrich Handel idi. Kuzey
Almanya'nın küçük bir kenti olan
Halle'de dünyaya gelen sanatçı, bir
süre sonra Hamburg Operası'na
giderek burada çalışmaya başlamıştı.
Önceleri orkestrada çalıyordu. Kısa
bir süre sonra, 1 705'te ilk operası
Atmira sahnelendi. Ancak bu
başarılar yeterli degildi. Hamburg' da
tanıştıiiı Tescana Dükü'nün oglu, bu
yetenekli gencin mutlaka ltalya'ya
gelmesi gerektilline inanıyordu.
Böylece bestecinin müzikal
gelişiminde büyük önemi olan ltalya
yılları başladı. 1 706 yılında geldiiii
ltalya'da hemen yeni bir opera
besteledi. ilk kez Floransa' da
sahnelenen bu yapıt Rodrigo adını
taşıyordu.
Haendel, ltalya'da Roma, Napeli ve
Floransa'nın yanı sıra Venedik'te
kaldı. Kentte geçirdiiii süre
içerisinde Scarlatti'nin operalarını
izledi. 1 709 yılının son günlerinde
burada sahnelenen Agrippina operası
büyük başarı elde etti ve karnaval
sezonu boyunca tam yirmi yedi kez
tekrarlandı. Handel, yaşamının
büyük bölümünü geçirecegi
Londra' da da başarılı bir opera
bestecisi olarak anılacak ve bu
ülkenin müzik hayatına büyük
canlılık getirecekti.
Venedik'in kuzeyli ziyaretçileri
arasında Dresden'den gelenlerin ayrı
bir yeri vardı. Saksonya Kralı'nın
emrinde çalışan kemancı Johann
Georg Pisendel, bestecinin ününü
duyarak onun yanında çalışmak için
1 7 1 6 yılında Venedik'e gelmişti.
Masrafları kral tarafından karşılanan
bu egitim gezisi boyunca Pisendel ve
Vivaldi çok iyi dost olmuşlardı.
Vivaldi, o dönemde besteledilli bazı
yapıtları Dresdenli meslektaşına ithaf
etmiş, Pisendel de ülkesine
dönerken ltalyan müzigine ait pek
çok notayı beraberinde götürerek
saray kitaplıgına vermişti. Vivaldi'nin
müziginin Almanya'da tanınması
Johann Sebastian Bach'ı da etkilemiş,
besteci Weimar ve Dresden'deki
notalardan "solo konçerto"

formunu inceleme ve kendi
yapıtlarında kullanma şansını
yakalamıştı.
1 739 yılının Noeli'nde, Vivaldi'nin
yaşamının sonlarına dogru,
Dresden'den bir başka konuk
Venedik'in kültür zenginliklerini
görmeye gelmişti. Saksonya Elektörü
ve Polonya Kralı'nın oglu Friedrich
Ferdinand birkaç ay kentte kalarak,
yüzlerce yıllık tarih birikimini
doyasıya yaşamıştı. Saraylar ve
kiliselerden sonra, müzige çok
düşkün olan prens onuruna
Ospedale della Pieta'da özel bir
konser düzenlenmiş ve Vivaldi
yönetimindeki orkestra, agırlıgını
bestecinin eserlerinin oluşturdugu
bir program sunmuştu. Konser
sonunda el yazması notaları, bir ithaf
yazısı eşliginde prense sunan Vivaldi,
onun verdiiii parayla uzun süredir
yapmayı planladıgı Viyana gezisini
gerçekleştirmişti. Ancak, ne yazık ki
bu gezi, bestecinin istediiii başarıyı
getirmemiş ve Vivaldi 1 74 1 yılının
Temmuz ayında, Viyana'da yaşama
veda etmişti.
• Venice, once che nıosc i nıporcanc
porc in che Medi cerranean opening co
che easc lefc i es ponıpous old days
be h i nci when che I S ch cencury canı e.
Discovery of che I nciian nıarici nıe
l i nes and che Anıericas degraded che
i nı porcance of c his cown, which once
coııcrolled che whole sea craele rouces
in che Medi cerranean as well as che
smail republic of che same name.
However, che are life blossonı ing
chroughouc ages was well on i es rouce
in che I 8ch cencury. Bui lt on canals as
we know i c coday, chis cown was che
focus of i ncerest by che foreigners.
Nobles from che oc her European cic ies
in che firsc place, a crowd of arc- lovers
would conıe co Yenice every year co
see che operas and cook che scores of
che nıusical work chey l iscened or an
oil pai n c i ng of che canals on che way
back home. Towards che nı id- I 700s,
cwo nanıes rose co i nıporcance in che
fields of nıusic and paincing : Anconio
Vivaldi and Giovanni Anconio Cana!
or nıore conınıonly known as
""Canalecco"".
Canalecco designeel opera scages before
his painci ngs of che cown which were
highly adnıi red by che couriscs. He
had al ready designeel many scages for
Alessandro Scarlacci"s works in Yenice
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and Rome. H is experience as a stage
designer hel ped him a great deal when
he s tarred to work as a landscape
painter. His works always reveal the
depth of a scene. When it was 1 7 30,
the zenith of his fame, Canaletto was
having hard times to meet the orders
and therefore started to prepare his
canvases i n advance. Contemporary
artists' indifference to this theme
almost left him unrivalled, which
hel ped him seli his painting to
everyone who stopped by Yenice,
especially the noble visitors.
Another place frequented by tlw
visitors was the Ospedale eleila Pieta
founded in 1 .> 46 and which was one
of the four asylums for orphan g i rls.
This place was famed for the perfect
music educarion gi ven here. Anronio
Yivaldi, who spent most of his life as
an instructor in this asylum had
become a touristic object of Yenice
together witlı the orchestra tiırmed of
his snıdents. While, in the begi nning,
the school hosted fıve hu ndred
snıdents, this number rose to a
thousand in the midelle of 1 700s. The
students would generally be div ided
i nto two groups one of which was
only given a basic education and the
other, formed of talented students
would be called "fıglie di coro" and
given a more comprt'hensive music
education. Comprising students of
this institution which served as what
we could call a conservatoire today
presented the most attractive musical
activities in Yenice after the ever
growing number of operas.
Most of the visitors in Yenice
e<ınsisted of artists from the north
who elesireel to know ltalian music
better. Countries beyond the Alpine
regarded l t al ian towns as the
"motherland of music". The explosion
during Renaissance had proven ltaly's
superiority in all branches of art to the
entire Europe and ltalian artists were
employed in a l l palaces of Central
Europe, Yienna in the fırst place.
Naturally, artists of these countries
were attracted to the warm
Medi terranean towns.
Georg Friedrirh Haendel was one of
these persons attracted by the ltalian
m i racle. Born in the smail Northern
Germany town of H aile, the artist
starteel his eareer playing i n the
Ham burg Opera's orchestra. Shortly
after. his fırst opera A tmira was

staged , however, this would not
suffıce. The son of the Duke of
Tuseany whom he met in Hamburg
fı rmly believed that this talented
young man had to come to ltaly.
Thereupon years i n l taly, which had a
considerable effect on the composer's
musical progress came along. Haendel
i m mediately com posed an opera i n
1 706, the year o f h is arrival i n ltaly.
Premiered i n Florence, this work was
Rodrif!.O.

Haendel stayed i n Rome, Napoli,
Florence and Yenice i n l taly. During
his stay i n Yenice, he had seen
Scarlatti's operasç Agrippina staged
towards the end of I 709 was met w ith
enthusiasm and repeated twenty-seven
times during the carnival. Haendel
would be recalled as a successful opera
composer and bring life to the musical
l i fe of London where he would spend
most of his l i fe.
Among the visitors of Yenice who
came from N ort h, those of Dresden
were special. Yiolinist Johan n Georg
Pisendel who worked under the K i ng
of Saxony had heard of Vivaldi's fam e
and eame t o Yenice i n I 7 1 6 to work
with the eomposer. Pisendel and
Yivaldi had beeome very good friends
during this educational trip afforded
by the k i ng. Yivaldi even dedicated
some of his works of the time to h is
emınterpart from Dresden and
Pisendel, in return, brought along
many scores of ltalian music for the
palace's l i brary. Johann Sebastian
Baclı, too, was i mpressed with
Yivaldi's fame i n Germany and had
the oppornınity to observe the "solo
concerto" form from the senres in
Dresden and Weimar.
On the New Year's Eve of I 7 39,
towards the enel of Yivaldi 's life,
Venice was hasring anather visiror
from Dresden who was eager to see
the cultural riehness of the town. The
son of the Polish K i ng and the Elector
of Saxony, Friedrich Ferdinand s tayeel
in Yenice for a few momhs and
satisfıed h imself w ith the ages-old
historical output. After those i n
palaces and churches, a special eoncert
was held in Ospedale della Pieta i n
honour o f the prince who was a keen
lover of music and the orchestra u nder
Yivaldi performed a programme
comprising mostly his works. After
the concert Yivaldi presented the
hand-written senres together witlı a

letter of dedieation to the prince and
received a considerable amount of
money w hiclı let h i m realise a long
planned trip to Vienna.
Unfortunately, this trip did not bring
success to the composer and Yivaldi
passed away i n July I 74 1 i n Yienna.
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William Forsythe
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ZEYNEP TA NBAY

Bale eğitimine Ankara'da Kuğu
Bale Stüdyosu'nda Tenasüp Önat ve
Sait Sökmen ile başlayan Zeynep
Tanbay, 1 98 I 'de New York'a gitti
ve Joffrey Bale Okulu'yla başlayan
eğitimine burs aldığı Alvin Ailey.
Cleveland ve San Francisco bale
okullarında devam etti. I 983'te
solist olarak dans etmeye başladığı
Loyce Houlton yönetimindeki
M innesota Dance Theather'da daha
sonra başdansçı oldu ve bu
toplulukta klasik eserler ve
Houlton'ın yapıtlarının yanı sıra
Balanchine ve Glen Tetley gibi
koreografların da yapıtlarında dans
etti.
1 989'da New York'a döndükten
sonra burslu olarak önce Paul
Taylor Dans Okulu'nda bir sene
sonra da Martha Graham Çağdaş
Dans Okulu'nda çalışmalarına devam
etti ve modern dansın temel tekniği
olan Graham Tekniği'ni öğrendi.
Sertifıka programını ve Hocalık
Diplema Programı'nı bitiren Tanbay
Martha Graham Dans Okulu'nun
hocalık kadrosuna alındı.
Aynı yıl Martha Graham Dance
Company'ye girdi ve başta New
York olmak üzere, Tel Aviv, Kudüs,
Hayfa. Atina ve Buenos Aires'te dans
etti. lik koreografı denemesi olan
Nothing adlı solo dans ı ile American
Choreographers Showcase'in
davetiisi olarak Fransa'da 1 994
Avignon-off Festivali'nde dans etti.
1 99S'te Aydın Gün'ün davetiyle
•
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lstanbul'a gelen sanatçı Elisa Monte
Dance Company ile Türkiye'deki ilk
performansını gerçekleştirdi. Bu
gelişinde Ankara'da Modern Dans
Toplulugu (MDT) ile misafir sanatçı
olarak dans etti ve hem MDT'de
hem de Ankara ve Istanbul Devlet
Konservatuvarları'nda Graham
Teknigi, modern ve klasik bale
dersleri verdi.
Kasım 1 997'de Türkiye'ye dönüşüne
kadar, New York'ta gerçekleştirdigi
bagımsız projelerin yanı sıra Martha
Graham, Alvin Ailey ve Peridance
dans okullarında ders verdi.
2000 yılında Zeynep Tanbay Dans
Projesi adı altında Cemal Reşit
Rey'de. 200 l 'de de Iş Sanat ve 1 8.
Uluslararası Ankara Müzik
Festivali'de gösteriler gerçekleştirdi.
2002'de 2. Uluslararası Istanbul
Dans Festivali'nde konuk sanatçı ve
1 3. Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivali'nde Genco Erkal'ın
yönettigi Nazım'a Armağan' da
koreograf ve dansçı olarak yer aldı.
Tanbay. Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde
ögretim görevlisi, Akbank Kültür
Sanat Merkezi Dans Atölyesi'nin
yöneticisi ve Zeynep Tanbay Dans
Projesi'nde dansçı ve koreograf
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
• Zeynep Tanbay starteel her ciance
educarion ar the Kuğu Baller Studio
i n A nkara under Sait Sökmen and
Tenaslip Önat. In 1 98 1 , she went to
New York and anencieel Joffrey Baller
School followed by her educarion on
scholarship ar Alvin A i ley, Cleveland
Baller and San Fransisco Baller
schools. I n 1 983. she starteel daneing
ar rhe M i nnesota Dance Theatre u nder
the d i rectian of Loyce Houlron, as a
soloisr and was promored to ı ri ncipal
dancer larer on. Besides dassical
works and choreograph ies of Loyce
Houlron, she also performed works of
im portant choreographers such as
George Balanch i ne and Gl en Tetley i n
t h i s group.
She returneel ro New York i n 1 989 ro
continue her ec!Lıcarion w ith modern
ciance ar the Paul Taylor Dance School
on scholarship and a year larer ar the
Martha Graham School of
Contemporary Dance under
scholarsh i p where she learned tlıe
G raham Techn ique, the basic
rechnique of modern da nce. Afrer

completing the certifıcare and
reacher's cerrifıcarion programmes,
Tanbay joi ned the Martha Graham
Dance Company and daneeel primarily
i n New York and Tei-Aviv, Jerusalem,
Haifa, Arhens and Buenos A i res. I n
1 994, she performed her fırsr sola
choreography Nothi11J( ar Avignon-off
Festival in France as a guesr of
American Choreographers Showcase
organisarion. Upon Ayd ı n Glin's
i nv i rarion, she real ised a project wirh
El isa Monte Dance Company for the
fırsr rime i n Turkey in 1 99 5 . The
same year s he performed as a guest
dancer ar the Modern Da nce Company
of A n kara ( M DT) and gave dasses of
modern dance, dassical baller and
Graham Technique ar MDT and Srare
Conservatoires i n A nkara and İstanbul .
U n t i l she retu rneel ro Turkey i n
November 1 997, she gave dasses ar
the Marrha Graham, A l vi n A i ley and
Per i ciance Dance Schools besides her
free-lance projeers in New York.
She performed w i rh the Zeynep
Tanbay Dance Project ar CRR i n
2000 ar İ ş Sanat and a r rhe l 8rh
I nternational A n kara M usic Festival
in 200 1 . In 2002, s he parrici pated as
a guesr dancer ar the 2nd
I nternational istanbul Dance Festival
and as a choreographer and dancer i n
Genco Erkal's play " Nazı m 'a
Armağan" ar the 1 3rh I n ternational
istanbul Thearre Festival.
Zeynep Tanbay sri l l works as an
instrucror ar rhe Arts and Design
Fac u l ry of Yıldız Technical
U n i versity, and as the manager of
Dance W arkshop at Akbank C u l r u re
and Art Cenrre as wel l as her posirion
as a clıoreographer and dancer ar the
Zeynep Tanbay Dance Project.

AMJ LCAR MORET GONZALEZ
• 1 977 yılında Küba'da dogan
Amilcar Moret Gonzalez, bale
egitimine Havana'daki Küba Ulusal
Balesi'nde başladı. Uluslararası
yarışmalarda aldıgı dereceler
sonrasında 1 996 yılında Jeune BalJet
de France'a katılan sanatçı 1 999
yılından bu yana sözleşmeli solist
olarak çalıştıgı Münih Devlet
Balesi'ne girdi.
Klasik repertuvarında Don Quixote,
Kenneth Mc Millan'ın Manon'u, John
Neumeier'in Bir Yaz Gecesi Rüyası ve

Kamelyalı Kadın, Kuğu Gölü, John
Cranko'nun Huysuz Kız'ı. Patrice
Bart'ın La Bayedere'sinden önemli

roller bulunan Gonzalez için Ray
Barra Münih Devlet Balesi için
koreografısini yaptıgı Raymanda'nın
yeni versiyonunda "Abderakhman"
rolünü yaratmıştır. Gonzalez, Mats
Ek, Hans van Manen, Jiri Kylian, John
Neumeier ve Peter Martins gibi ünlü
koreografların eserlerinde de dans
etmiştir. Sanatçı son yedi yıldır
ltalya, Avusturya, Fransa, Finlandiya,
Brezilya, ABD ve Almanya'da birçok
önemli galada dans ederek
uluslararası kariyerini pekiştirmiştir.
• Born i n Cuba in 1 97 7 , A m i lcar
Morer Gonzalez received his baller
educarion at the Cuban National
Bal ler School in Havana. Afrer
w i n n i ng medals ar i nternational
comperirions, he became member of
the Jeune Baller de France in l 996
and the n joi n ed the Bavarian Srare
Bal ler in M unich where he dances
under a soloisr conrracr si nce 1 999 .
Gonzalez's dassical repertoi re i nc ludes
"Bas i lio" in Doıı Quixote, "Lescaur" i n
Kenneth Mac M i l lan's Manon, " Puck"
i n A M idsmmner Night's Dream
"Gasron Rieux" i n rhe Kamelieııdcmıe
from John Neumeier, "Ben no" i n
Swcm Lake, "Horrensio" i n The Taming
the Shrew by John C ran ko, the " B ronze
ldol" in Parrice Bart's La Bayedere and
Ray Barra created for h i m the role of
.. Abderakhman" in the new version of
l?aymonda he die! for rhe Bavarian
State Ballet.
In his modern repertoi re rlıere are
pieces ! i ke Mars E k 's Grosse FuJ(e. Dijd
v11. Black Cake and Kmnmerballet From
Hans Van Manen . Bella Figura and
S!ladebka from Kylian, Le Sacre du
Printemps from Saburo Teshigawara, I n
Bleu Garten, )11piter Symphony and
Dammerıı from John Neumeier,
Fearful Symmetries From Peter Marci ns
and orhers . . .
For the lasr seven years, he has raken
part as a professional dancer i n
i m porranr galas i n countries l i ke lraly,
Ausrria, France, F i n land , Braz i l , USA,
and of course Germany.

CHARLOTTE BROOM
1 97 1 yılında Ingiltere'de dogan
Charlotte Broom, 1 980 ve 1 990

•
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yılları arasında Hammond School,
School of Royal Ballet ve Elmhurst
School'da dans egitimi almıştır. 1 992
ve 1 993 yılları arasında Viyana Bale
Tiyatrosu'nda Gunther Falusy
yönetiminde çalışmış ve daha sonra
Leeds'teki Northern Ballet
Theatre'a katılmıştır. 2000
sonbaharında Cullberg Ballet'e
katılan, Broom'un hocaları arasında,
Christopher Gable, Michael Pink,
Andrea Hall and Stefano G ianetti
gibi önemli isimler bulunmaktadır.
• Born i n England, ı 97 ı , Charlotte
Broom srudied ar che Hammond
School, School of Royal Baller and
che E l mhursr School berween ı 980
and 1 990. Berween ı 99 2 and ı 99 3 ,
she danced ar che Vienna Baller
Thearre under che d i reecian of
Gunrher Falusy. I n 1 99 3 , she j o ined
che Norrhern Baller Thearre i n
Leeds. Amongsr her reachers are
Chrisropher Gable, M ichael P i n k ,
Andrea H a l l a n d Srefano G i anerri .
B room j o i ned che Cullberg Baller i n
A u r u m n 2000.

CHRISTOPHER AKRILL
• 1 969 yılında Ingiltere'nin York
şehrinde do�an Christopher Akrill,
bale e�itimini 1 986- 1 989 yılları
arasında Northern Ballet School'da
almıştır. lskoç Balesi, Leeds'teki
Northern Ballet, lsveç'teki Malmö
Balesi, Hannover'deki
Niedersachsische Staatsoper,
Düsseldorftaki Deutsche Oper am
Rhein'da dans eden sanatçı, Mats Ek,
Jonas Kage, Youri Vamos and N i ls
Christe gibi önemli koreograflarla
çalışmıştır. Akrill, 1 998 yılında
Cullberg Ballet'e katılmıştır.
• Born i n 1 969 in York, England,
Chrisropher Akrill received his baller
educarion ar The Norrhern Baller
School berween 1 986- I 989. He has
danced w i r h che Scorrish Baller, che
Norrhern Baller in Leeds, che Malmö
Baller of Sweden, che baller company
of che Niedersachsische Sraarsoper i n
H annover and a r che Deursche Oper
am R he i n i n Düsseldorf. Akrill
worked wirh choreographers such as
Mars E k , Jonas Kage, Your i V amos
and N ils Chrisre amongsr orhers. He
joi ned che Cullberg Baller in ı 998.

EYTAN SIVAK
Dans e�itimine lsrail'in Natanya
şehrindeki özel bir okulda başlayan
Eytan Sivak, daha sonra Tel
Aviv'deki Bat-Oor Company'de
devam etmiştir. 1 986 yılında katıldı�ı
Bat-Oor Dance Company için iki
sezon çalışan sanatçı, 1 989 yılında
Kanada'daki Les Baliet-Jazz de
Montreal'e katılarak kapsamlı bir
dünya turnesi gerçekleştirmiş. 1 990
yılından itibaren Amsterdam'daki
Scapino Ballet'te çalışmaya başlamış
ve üç sezon başdansçılık yapmıştır.
1 993 yılından bu yana Cullberg
Baller'te dans eden Eytan Sivak'ın
çalıştı�ı koreograflar arasında Mats
Ek, Ohad Naharin, Carolyn Carlson,
Nils Christe ve Ed Wubbe
bulunmaktadır.
•

• Eyran Sivak srarred his dance
educarion in a privare school in his
homerown Naranya, i n l s rael, and
conrinued ar che Bar-Oor Dance
Company in Tel Aviv. In 1 986, he
joi ned che Bar-Oor Dance Company
where he worked as solaise for rwo
seasons followed by an exrensive
world rour w i ch Les Baller-Jazz de
Monrreal in Canada which he joi ned
i n 1 989. Sivak rhen joi ned che
Scap i no Baller in A msrerdam in I 990,
where he danced as a principal dancer
for three seasons.
Having joi ned che Cul lberg Baller in
I 993, Sivak has worked wir h
choreographers such as Mars Ek, Ohad
Nahari n , Carolyn Carlson, Nils
Chrisre and Ed Wubbe amongsr
orhers.

KUSHA ALEXI
• 1 976 yılında do�an Kusha Alexi,
bale e�itimine lsviçre'deki
Steinmann ve Giaconi Özel Bale
Okulu'nda başlamış ve daha sonra
Olgiati ve Wild, Prof. Anne
Wooliams ile ve son olarak Münih
Bale Akademisi'nde devam etmiştir.
Uluslararası yarışmalarda dereceler
alan sanatçı 1 994 yılında Münih
Devlet Balesi'nde girmiş ve halen
başdansçı olarak aynı yerde
çalışmaktadır.
Alexi'nin solo repertuvarında
George Balanchine, Hans van
Manen, Jiri Kylian, William Forsythe,

Peter Martins, Mats Ek, John
Nuemeier, Ray Barra, John Cranko
ve Kenneth Mc Millan gibi dünyaca
ünlü koreografların tanınmış
yapıtları bulunmaktadır.
• Born in 1 976, Kusha Alexi srarred
her baller educarion in 1 983 at
Steirımann and Giacoııi Privare Baller
School in Swi rzerland followed by
addi r ional dasses under Olgiari and
Wild, Prof. Anne Wooliams and
Mun ich Baller Academy. Afrer prizes
at international compecir ions, she
entereel the Bavarian Srare Baller in
1 994 where she sri ll works as the
principal dancer.
Alexi"s solo reperroire includes several
well-known p ieces by renowned
choreographers such as George
Balanch ine, Hans van Manen, )iri
Kyliarı, W i l l iam Forsyrhe, Peter
Martirıs, Mars E k , John Nuemeier,
Ray Barra, John Cra n ko and Kenneth
Mc M i I lan. Kusha Alexi is married ro
dancer Ami lcar Morer Gonzalez.

LIOR LEV
• lsrail'in Beersheva kentinde
do�an Lior Lev bale e�itimini Bat
Oor Dans Okulu'nda tamamlamıştır.
1 988- 1 99 1 arasında Bat-Oor Dance
Company, 1 99 1 - 1 994 arasında
Amsterdam'daki Scapino Ballet ve
1 994-2002 yılları arasında da
Stuttgart Balesi'nde dans etmiş ve
bu dönemde George Balanchine,
John Cranko, Nacho Duato,
William Forsythe, Hans van Manen
ve di�er birçok ünlü koreografla
çalışmıştır.
2002 yılından bu yana dansçı,
koreograf ve ö�retmen olarak
uluslararası bir kariyer sürdüren
Lev'in ilk koreografısi 1 996 yılında
Stuttgart'ta sahnelenmiştir. Cenevre,
Istanbul, Londra, Paris ve Tel Aviv'de
birçok proje gerçekleştiren sanatçı
2000 yılından bu yana Zeynep
Tanbay Dans Projesi ile
çalışmaktadır. Sanatçı 2003 yılında
umut vaad eden genç bir koreograf
olarak Baden Wurttemberg Sanat
Vakfı'ndan burs almıştır.
• Li or Lev was born i n Beersheva,
lsrael where he complered his dance
educarion ar the local Bat-Oor School
of Dance. After performing wir h the
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Bar-Dor Dance Company berween
1 988- 1 99 1 her daneeel for rhe Scapi no
Baller of Amsrerdam berween 1 99 1 1 994 and Srurrgart Baller berween
1 994-2002 in choreographies by
George Balanch ine, John Cra n ko,
Nacho Duaro, Wil l iam Forsyrhe,
Hans van Manen and many orhers.
Si nce 2002, Lev has turned to an
international career as dancer,
choreographer and teacher. H i s fırst
choregraphy rook place in Srurrgart in
1 996. E ver since, he created numerous
works performed in Geneve, İ stanbul,
London, Paris and Tel Aviv. Si nce
2000 he has been working for the
Zeynep Tanbay Dance Project. In
2003, the artise was granteel the
Baden Wurttemberg Art Foundation
scholarshi p as a young prom isi ng
choreographer.

LISA-MAREE CULLUM
Yeni Zelanda'da dagan Lisa
Maree Cullum bale egitimine üç
yaşındayken annesi ile başladı ve on
dört yaşında bale egitimi için
Sydney'e gitti. Kraliyet
Akademisi'nin Adeline Genee
Ödülü'nün ardından aldıgı Prix de
Lausanne Bursu ile sanatçı egitimini
Monaco'daki saygın Academie de
danse Princesse Grace'da Madam
Marika Besobrasova ile sürdürme
olanagını bulmuştur.
Profesyonel kariyerine 1 990 yılında
Ingiliz Ulusal Balesi'nde başlayan
Cullum bir yıl sonra P. Schaufuss'un
davetiyle Deutsche Oper Berlin'e
katılmış ve iki ay sonra Schaufuss'un
Gise//e adlı yapıtının dünya
prömiyerinde başrolde dans
etmiştir. Kısa süre sonra burada
başdansçı olan sanatçı 1 998'de Ivan
Li_ka'nın önerisiyle halen dans ettigi
Münih Devlet Balesi'ne sözleşmeli
dansçı olarak katılmıştır.
Kirov Balesi, Danimarka Kraliyer
Balesi, Deutsche Oper Berlin, Yeni
Zelanda Kraliyer Balesi, Teatro
deii'Opera di Roma, Queensland
Balesi, Moskova Imparatorluk Balesi,
lsveç Kraliyet Balesi ve Teatro alla
Scala gibi dünyanın en prestijli
yerlerinde ve Avrupa çapında çok
önemli galalarda dans eden
Cullum'un repertuvarında klasik
balenin önemli başrolleri
bulunmaktadır.
•

• Born in New Zealand, Lisa-Maree
Cu ll um starteel baller at the age of
three with her morher and at the age
of fourreen, she left for S yelney to
study baller in Sydney. One year later,
she won the gold meda! in the Royal
Academy's Adeline Genee Awards
followed by a Prix de Lausanne
Scholarship. Thi s enabled her to
continue her studies at the prestigious
Academie de danse Pri ncesse Grace i n
Monaco u nder t h e guidance o f
Madame Marika Besobrasova.
Her professional baller career starteel
in 1 990 w ith English National Bal iet.
The following year, she accepted P.
Schaufuss' invitation to join the
Deutsche Oper Berlin, Germany.
Only two months later, Schaufuss
ent rusted her with the lead role in the
world premiere of his Giselle. Shortly
afrer she was promoted to principal
dancer. 1 n August 1 998, 1 van Li_ka
offered her a principal contract w i th
rhe Bavarian State Baller in Munich,
where she is sti l i u nder contract.
Having appeared internarionally
appeared at prestigious ciance theatres
and halis such as the K i rov Ballet, the
Royal Danish Ballet, Deutsche Oper
Berl in, the Royal New Zealand Ballet,
Teatro deii 'Opera d i Roma,
Queenstand Ballet, l m perial Baller
Moscow, the Royal Swedish Ballet,
Teatro alla Scala, and i n gala
performances throughout Europe,
Lisa-Maree Cullum's repertoire
i ncludes many i m porrant lead roles of
the classical repertoire.

RAFAEL SADI
Bale egitimini, Tel Aviv'deki Bat
Dar Dans Okulu'nda alan Rafael
Sadi, daha sonra iki sezon Bat-Dar
Dance Company'de dans etti.
Sanatçı sekiz yıl boyunca çalıştıgı Le
Ballet du Grand Theatre de
Geneve'de yedi yıl solist dansçı
olarak görev yapmıştır. Aynı
zamanda konuk solist olarak
Amsterdam'daki Ulusal Balede dans
eden Rafael Sadi'nin birlikte çalıştıgı
koreograflar arasında Mats Ek,
Christopher Bruce, Ohad Naharin
ve Jiri Kylian gibi önemli isimler
bulunmaktadır.

•

• Rafael Sad i received his baller
tra i n i ng at rhe Bar-Dor School of

Baller in Tel Aviv, and daneeel wirh
the Bat-Dor Dance Company for two
seasons. H e worked for eight years
w ith Le Baller d u Grand Theatre de
Geneve where he held a soloist's
position for seven years. Sad i has also
daneeel as a guest soloist w i th The
National Baller in Amsterdam. He
has worked wirh choreographers such
as Mars Ek, Christopher Bruce, Ohad
N alıari n and ) iri Kyl ian .

ROMAN LAZI K
1 978 yılında bugünkü
Slovakya'nın Bratislava kentinde
dagan Roman Lazik dans egitimini
1 988- l 996 yılları arasında Bratislava
Dans Konservatuvarı'nda yaptı.
Uluslararası birçok yarışmada
dereceler ve ödüller alan sanatçı
Slovak Ulusal Tiyatrosu, Güney
Afrika'daki Pact Ballet Pretoria ve
lsrail Balesi'nde dans etmiştir.
2000 yılından bu yana Münih Devlet
Balesi'nde çalışan Lazik, 2003-2004
sezonundan itibaren aynı balede
başdansçı olarak görev yapacaktır.
Repertuvarında Kuğu Gölü, Gise//e,
•

Fındıkkıran, Külkedisi, Raymonda,
Huysuz Kız ve Bir Yaz Gecesi Rüyası

bulunan Roman Lazik, aralarında
George Balanchine, William
Forsythe, Kenneth Mc Millan, Mats
Ek, ]iri Kylian, Hans van Man en gibi
çok önemli isimlerio bulundugu
birçok koreografla çalışmıştır.
• Born in 1 978, Bratislava, Roman
Lazik snıdied ciance at the Dance
Conservatoire of B ratisiava between
1 988 and 1 996 . Having won several
prizes and awards at international
competitions, the artist daneeel at the
Slovak National Theatre, Pact Baller
Pretoria of South Africa, rhe Israel
Bali et.
Lazik has a soloisr contract w i th the
Bavarian State Ballet, M u nich since
2000 and has been promoted to
principal dancer in the 2003-2003
season.
Roman Lazik's repertoire as a lead
dancer consists of major works ! ike
Swan Lake, Giselle, The Nutcracker,
Cinderella, Raymonda, Taming ofthe
Shrew and A Midsummer Night's Dream.

he has worked w i th major
choreographers among which can be
ci ted George Balanchine, W i l l iam
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Forsyrhe, Kennerh Mc M i l lan, Mars
E k , ] i ri Kylian, Hans van Manen and
many more.

Bize bu yıl istanbul Festiva/i'nde,
Zeynep Tanbay Dans Projesi sayesinde
izleme fırsatı bulacağımız
topluluklardan kısaca bahsedebilir
misiniz?

solo. Dansta alışageldigimiz bacak
gücüyle yapılan hareketlere yer
verilmeksizin, yalnız üst bedene ve
özellikle koliara odaklanan bir
çalışma.

YAMIT KALEF

"Bu projede beni en çok
heyecaniandıran ve gururlandıran
nokta, bugüne kadar Türkiye'deki
dansseverlerin daha önce izleme
fırsatı bulamadıgı dünyanın en
önemli koreograflarının eserlerini bu
gala gecesinde buluşturmak.
Cullberg Ballet, bugün dünyanın en
önemli modern dans
topluluklarından biri olarak kabul
ediliyor. 1 967 yılında Birgit
Cullberg tarafından kurulan lsveçli
toplulugun d irektörlügünü
1 985'ten beri koreograf Mats Ek
yapıyor.
Mats Ek'in bir özelligi de klasik bale
repertuvarının en önemli eserlerini,
kendine has üslubu ve izleyiciyi
bambaşka boyutlara taşıyan
yaratıcılıgı ile yeniden sahneye
koyması. Zeynep Tanbay Dans
Projesi'nde sunulacak olan Uyuyan
Güzel ve Kuğu Gölü balelerinden
düetler, bunun çok güzel birer
örnegi.
Münih Devlet Balesi ise, Stuttgart
Balesi ve Hamburg Devlet Opera
Balesi ile birlikte bugün Almanya'nın
uluslararası düzeyde önde gelen
topluluklarından biri. Münih
Balesi'nin başdansçılarından Lisa
Maree Cullum, aynı zamanda
Avrupa'nın en başarılı
balerinlerinden biri olarak tanınıyor.
Klasik eserlerin dışında Forsythe ve
Hans van Manen gibi modern
koreografların eserlerindeki
performansı ile de dikkat çeken
Cullum, bu projede William
Forsythe'ın In the middle, Sornewhat
Elevated ve ]iri Kylian'ın Nuoges adlı
yapıtlarında dans edecek. "
Bu programa Zeynep Tanbay, 2002
yılında gerçekleştirdigi "lskemle" adlı
solo dansının yanı sıra, Burhan
Öçal'ın müzigi ile yaptıgı "Kollara
Dair" adlı yeni solosu ve Lior Lev ile
dans edecegi "lskemle 2" adlı yeni
bir düet ile katılıyor.
Solo lskemle ve lskemle 2 dansları,
ileride Iskem/e adı altında
gerçekleştirilecek koreografinin iki
bölümünü oluşturuyor. Bu danslar
arasındaki tek ortak payda
iskemlenin kendisi. Koliara Dair ise
tümüyle kolu ön plana çıkartan bir

Devlet desteğinden bağımsız bir
sonotçı o/orak 2000 yılından bu yana
dans projenizi sürdürmeyi nasıl
boşardmız?

1 973 yılında lsrail'de dogan Yamit
Kalef, dans egitimine küçük yaşta
Elana Kalef Dans Okulu'nda
başlamıştır. 1 987 yılında Bat-Dor
Dans Okulu'na giren sanatçı, 1 988
yılında, Kanada'daki Ulusal Bale
Okulu'nda üç yıllık klasik dans ve
lspanyol Dansı egitimi almıştır. 1 992
yılında Le Ballet du Grand Theatre
de Geneve'e katılan Yamit Kalefin
calıştıgı koreografçılar arasında
Ohad Naharin, ]iri Kylian,
Christopher Bruce and Mats Ek yer
almaktadır.
Kalef 1 995 yılından bu yana Cullberg
Ballet'te dans etmektedir.
•

• Born i n lsrael in 1 97 3 , Yarnit
Kalef s tarred her early dance educarion
ar che Elana Kalef School of Dance. I n
I 987 , sh e enrered rhe Bar-Oor School
of Dance. In I 988, she s tarred her
dance snıdies ar The National Baller
School in Canada where she srudied
classical baller and Spanish dance for
three years. In 1 992, she joined Le
Baller du Grand Thearre de Geneve
and worked wirh choreographers such
as Ohad Naharin, J iri Kylian,
Chrisropher Bruce and Ma ts E k .
Kalef joi ned t h e Cull berg Baller i n
1 99 5

ZEYNEP TANBAY ILE
DANS PROJ ESI ÜZERI N E . . .
ABOUT T H E D ANCE PROJ ECT
WITH ZEYN E P TANBAY . .

Sımgu Okan

Zeynep Tanbay Dans Projesi bu
yıl ilk kez Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ne katılıyor. Bir modern
dans gala gecesinden oluşan projede,
William Forsythe, Jiri Kylian, Hans
van Manen ve Mats Ek gibi dünyanın
en önemli koreograflarının
yapıtlarını, Münih Devlet Balesi
(Bayerisches Staatsbalett, München)
ve Cullberg Ballet'nin solistleri dans
ediyor. Zeynep Tanbay ile bu gala
gecesi üzerine konuştuk.
•

"ilk iki sene, hakikaten çok güç
oldu. Ama bu sene kendimi çok
şanslı hissediyorum. Türkiye'deki
ekonomik kriz ile sanata ayrılan
mali destegin geri çekildigi bir
döneme ve dansın en az
desteklenen sanat dallarından biri
olmasına ragmen Akbank, Zeynep
Tanbay Dans Projesi'nin bu yıldan
itibaren sponsorlugunu üstlendi.
Ayrıca Bilge Mestçi gibi çok degerli
bir kostüm tasarımcısının beni
desteklemesi de projem için çok
önemli."
Koreogro(ılerinizi nasıl dile getirirsiniz?

"Koreografı beden dilini
kullanmaktır. Bu yüzden yaptıgım bir
dansı söz ile anlatmak bana çok
aykırı geliyor. Anlatmak istediklerimi
söz ile ifade etmeyi seçseydim,
herhalde dans etmezdim. Oysa
kendimi ifade etme biçimi olarak
beden dilini tercih ettim. Gerisini
izleyiciye bırakıyorum."
• Zeynep Tanbay Dance Project will
part icipate in the International
İ stanbul Music Festival this year for
rhe fırsr r i me. The project is a modern
ciance gala nighr and che soloisrs of
Bavarian Srare Ballet, Munich and
Cullberg Baller will perform the
dances of im portam choreographers
such as W i lliam Forsyrhe, J iri Kylian,
Hans van Manen and Mars Ek. W e
have spoken wirh Zeynep Tanbay
abour this gala nighr.
Co11ld you please tel/ m briefly abo111 the
gro11ps we wi/1 be ab/e to ıl'atch this year
til the İstan/ml Festival with Zeynep
'fa11bay Dance Project?

"The mosr exciring poinr that makes
me feel proud of this project is that
the ciance lovers in Turkey will be
ab le ro watch che works of very
im portant choreographers of che
world for rhe fırst r i me at this gala.
Cul lberg Baller is accepred as one of
the mosr importanr modern ciance
companies of the world. The Swedis h
ensemble was founded by Birgit
Cul lberg in I 967 and is bei ng
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d i recred by ehor�ographer Mars Ek
ince 1 98 5 .
Mars Ek's anorher origi naliry is rhar
he srages rhe mosr im porram works of
classical baller reperro i re wirh his
unique sryle and erear iviry which rakes
rhe audience ro differenr d i mensions.
Duers from SleefJing Beauty and Su•an
1-<tke baliers which w i l l be performed
in rhe Zeynep Tanbay Dance Project
are good examples of rhis.
The Bavarian S ra re Baller i s one of rhe
Icadi ng ensembles of Germany roday
rogerher w i r h Srurrgarr Bal ler and
Hamburg Srare Opera and Baller. One
of Bavarian Srare Bal ler's principal
daneers Lisa-Maree Cu l l um, is also
known as one of rhe mosr suecessful
baller daneers in Europe. Besides her
dassical ı e rformances, C u l l um's
performanee i n works of modern
choreographers such as Forsyrhe and
Hans van Manen i s also remarkable
and she w i l l be perform i ng W i l l iam
Forsyrhe's choreography In the tll iddle.
Somell'hat Elwated and ) i ri Kyl ian's
Nuaf!,tJ i n r h i s project."
I n r h i s program Zeynep Tanbay w i l l
perform a solo nameel "İskemle"
(Chair), a new duer called " İskemle 2 "
(Chair 2 ) wirh h e r parrner L i o r Lev
and " Koliara Dair" (Abour rhe Arms)
w h i ch sh e has ehoreographed ro
Burhan Öçal's music. Solo "Chair"
and "Chair 2" dances are rhe rwo parrs
of rhe choreography which w i l l have
rhe r i rle of "Chair" in rhe fu rure . The
only common r h i ng in rhese rwo
dances is rhe chair irself.
.. Abour rhe Arms" i s a sol o, which
focuses on rhe movemenrs of rhe arms .
You don'! hat•e a Jttpport from the
fi,OI'I!I'11111elll. H ol/' have )'011 been ab/e to
continue the danre project Jinre 2000.>
" F i rsr rwo years ir was rea l l y harci for
me, bur 1 feci very l ucky rhis year. In
sp i re of rhe fac r rhar rhe project
srarred ar a period of fıııaııc ial erisis i n
Turkey and rhe fınancial supporr was
w i rhdrawn and rhar ciance is one of
rhe lcss supporred branches of arr,
Akbank became rhe sponsor of
Zeynep Tanbay Danee Project from
rhis year on. Furrhermore, ir is very
i m porranr for my project rhar a
valuable cosrume designer B i lge
Mesrçi supporrs me."
How u •ottld yo11 express yu11r
choreogrctphieJ?
"Choreography is abour using rhe
body language. Therefore, i r is very

awkward for m e ro deseribe m y ciance
wir h words. If ı had preferred ro
express myself w i r h word s, ı wou ldn ' r
clance. Bur 1 preferrecl ro express
nıyself wirh body language. 1 leave
rhe resr ro rhe aud ieııce . ..
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ÜÇ KEMAN l N H i KAYESi
THE STORY OF THREE VIOLINS
SHLOMO MINTZ
Mercedes-Benz Türk

Katktlcm irin M EI?CEDES-BENZ TÜ /?K A . Ş. 'ye teşekklir ederiz.
\Ve wo11ld /ike to tbank !I•I ERCEDES-BENZ TÜRK A .Ş. for sfJomoring this fJerformanre.

SHLOMO M INTZ. keman viol i n
CIHAT A Ş K I N , keman violin
YAI R DALAL, keman ve u d oriental viol i n and oud
ERKAN OGUR, perdesiz gitar, kopuz frerless guitar, kopuz
HADASS PAL-YARDEN. vokal vocal
O RHAN ŞALLIEL, şef conducror
O RIENTAL ENSEMBLE
ISTANBUL ODA ORKESTRASI
TH E İ STA N B U L C H A M B E R ORCH ESTRA

Bach
Sol minör Solo Sonat'tan Adagio Adagio from the Sola Sonata i n G m i n or
Nihavend Makamında Taksim Taksim in N i havend Mode
Anonim Anonymous

Selanik Türküsü Thessalon i k i Song

Feher
Macar Halk Şarkısı H u ngarian Fo! k Song

Dala/
Ararat

Dala/
Akko Malkah

Eleştirmenler, müzisyenler ve
dinleyicilerin, günümüzün en önemli
kemancılarından biri olarak
degerlendirdigi Shlomo Mintz,
kusursuz müzisyenligi, stilistik
zenginligi ve teknik üstünlügüyle
dikkat çekmektedir. En iyi orkestra
ve şeflerle konser veren sanatçı,
resital ve oda müzigi konserlerine
de katılmakta ve dünyanın birçok
ülkesinde orkestralar
yönetmektedir.
1 957'de Moskova'da dogan Shlomo
Mintz, iki yaşında lsrail'e göç etti. 1 1
yaşında ilk konçertosunu lsrail
Filarmoni'yle seslendirdi. 1 6 yaşında
Carnegie Hall'daki ilk konserini
verdi. lsrail'de l lona Feher ile
başladıgı çalışmalarını Dorothy
De lay ve lsaac Stern ile sürdürürken
Mintz'in en büyük destekçisi New
Yerk'taki Amerikan-Israil Kültür
Vakfı oldu. 1 989'da lsrail Oda
Orkestrası'nın sanat danışmanı olan
Mintz, 1 993'e kadar orkestrayla
Vivaldi'nin bütün keman
konçertolarını kaydetti. Mart
1 994'de Maastricht Senfoni
Orkestrası'nın sanat danışmanı ve
birinci konuk şefi oldu. Bu
orkestrayla Niccolo Paganini'ye ait
olan kemanla ilk kez Hollanda'da
çaldı ve bu toplulukla başarılı
çalışmalarını 1 998'e kadar sürdürdü.
Shlomo Min u Ekim 200 1
Uluslararası Henryk Wieniawski
Keman Yarışması'nın jüri
başkanlıgını ve Mayıs 200 ! 'de ise
Brüksel'deki Kraliçe Elisabeth
Keman Yarışması'nın jüri üyeligini
yaptı. Shlomo Mintz, Kibbutz
Eilon'da (lsrail) genç ve yetenekli
keman ögrencilerine yönelik kurs
veren Keshet Eilon Uluslararası
Keman Master Kursu'nun
yöneticisidir. Aynı zamanda
Manhattan Müzik Okulu' nda,
Cleveland Enstitüsü'nde, Paris
Konservatuvarı'nda ve daha birçok
müzik okulunda Master kursları
vermektedir. Premio Accademia
Musicale Chigiana (Siena), Diapason
d'Or, Edison ve Grand Prix du
Disque gibi birçok prestijli ödüller
alan Mintz, Guernerius del Gesu
•
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Ara

yapımı keman ve Cario-Giuseppe
Testere ( 1 696) yapımı bir viyola
çalmaktadır.

I merval

Dalal
Semai Lami

• Critics, colleagues and audiences

Tanburi Cemi/ Bey
Ferahfeza Saz Semai
Yemen Türküsü Yemen Song
Ada Sahillerinde On rhe I s iand Shores
(Türk-Suriye-Irak-Yahudi ortak şarkısı Turkish-Syria n - l raqi-J ew i s h

B eken
Üç Keman ve Orkestra için Konçerto
Conceno for t h ree Viol i ns and Ürehescra

regard Shlomo M i n tz as one of the
faremost violin ists of our rime,
esreemed for his i m peccable
song )

musicianship, srylistic versar i l i ry and
canımanding rech nique al ike. He
regularly appears wirh the most
celebrared orchesrras and conductors
on rhe i nternational scene and is heard
in reciral and chamber music concens
as well as playing the viola and

1 8.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30

Hagia E i rene M use um, 7 . 30pm

conducting all araund the world.
Shlomo Minrz was born in Moscow i n
1 95 7 and imm igrared wirh h i s fam i ly
rwo years later to Jsrael. At che age of
eleven he made his concerto debut
w ith the J srael P h i lharmonic, and at
sixreen his Carnegie H all debur. He
began his studies w i th Ilona Feher in
Jsrael and conrinued with Dorothy
De lay and lsaac Stern under the
auspices of che American Is rael
Culrural Foundation in New York.
Shlomo M i nrz became che artistic
advisor to che J srael Chamber
ürehescra i n 1 989 and he has recorded
all of Vivaldi·s viol i n concerros w i r h
the Orchesrra. In March 1 994, he was
named arristic advisor and principal
guesr conductor of the Maaseriche
Symphony Orchestra. W ith this
arehescra he has played on che original
violin of Niceola Paga n i n i for the fırst
time in Holland. He successfully
conri nued this relationship unril April
1 998
Minrz was che presidenr of the jury of
the I n rernarionaJ Henryk Wieniawski
Violin Competition in Ocrober 200 1 .
I n M ay 200 1 , he was a member of che
Queen E l i saberh Violin Competition
i n Brussels.
Shlomo Mi ntz is Parran of Kesher
E i lon l nrernarional Violin
Mastercourse, a high quality summer
course given for young and talenred
violinists from all araund che world,
i n Kibburz E i lon (Israel). H e gives
masterdasses in Manhattan School of
Music, the Cleveland Insti tute,
Conservatoire de Paris and many other
places worldwide. Shlomo M inrz won
the Sienna's prestigious Premio
Accademia Musicale Chigiana and the
Diapason d'Or, awarded for
outstanding musical achievemenr. H e
h as received the Edison and the Grand
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Prix du Disque prizes for his
recordings. Shlomo M inrz plays a
Guarnerius del Gesu violin and a
Cario-Gi useppe Tescore vi ola ( 1 696).

CIHAT AŞKIN
Keman egitimine on bir
yaşındayken, Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'nda Prof. Ayhan
Turan ile başlayan Ci hat Aşkın daha
sonra Londra'da Kraliyet Müzik
Koleji'nde Prof. Redney Friend ve
City Üniversitesi'nde Prof. Yfrah
Neaman ile çalışmalarına devam
etmiş ve 1 998 yılında ITÜ'den
Doçent unvanını almıştır.
lik resicalini on iki yaşındayken
veren sanatçı on beş yaşına
gelmeden Paganini'nin kaprislerinin
tamamını çalıyordu. 1 983'teki ilk
resitalinden sonra Istanbul Devlet
Senfoni Orkestrası ile on altı
yaşında Çaykovski'nin Keman
Konçertosu'nu çalarak ilk orkestra
konserini vermiştir. Yurtiçi ve
yurtdışında sayısız konser veren
Aşkın, Jesus Lopez Cobos, Yoel
Levi ve Alexander Dimitriev gibi
ünlü şeflerle, Lozan Oda Orkestrası,
Hannover NDR Senfoni Orkestrası
ve Düsseldorf Filarmoni Orkestrası
gibi önemli orkestralarla da
konserler vermiş ve pek çok
festivale davet edilmiştir. Sanatçının
aldıgı ödüller arasında Yehudi
Menuhin Keman Yarışması En Iyi
Bartok Yorumcusu, Leonard
Hirsch, Cari Flesch Keman
Yarışması "Oiaganüstü Liyakat"
•

Ödülü, Foyer des Artistes (Roma)
bulunmaktadır.
1 999 yılında Shlomo Mintz ve ltzhak
Rashkovsky tarafından i srail' deki
Uluslararası Keshet Eilon Keman
Yaz Müzik Okulunda ders vermek
için davet edilen Aşkın burada
egitim faaliyetlerinde bulunmuş.
gördügü ilgi üzerine 4 sene boyunca
sürekli davet edilmiştir.
Sanatçı Kalan Müzik etiketiyle
Mozart, Bach. Akses, Erkin gibi
yabancı ve Türk bestecilerin
eserlerinden kayıtlar
gerçekleştirmiştir.
Istanbul Oda Orkestrası'nı yeniden
hayata geçirerek müzik
direktörlügünü üstlenen sanatçı
birçok Türk keman eserinin
dünyada ilk seslendirilişini
gerçekleştirmiş, Necil Kazım Akses
ve Ulvi Cemal Erkin Keman
Konçertoları'nın ilk CD kayıtlarını
yapmıştır.
Halen Istanbul Teknik Üniversitesi
Türk Müzigi Devlet
Konservatuarı'nda ögretim üyesi
olan Ci hat Aşkın, konserlerinde ITÜ
Rektörlügü tarafından kendisine
verilen Jean-Baptiste Vuillaume
( 1 846) keman ile çalmaktadır.
• Born in İ stanbul, C i hat Aşkın
starteel his violin lessons at the age of
eleven with Prof. Ayhan Turan, ar rhc
State Turkish Music Conservaroire of
İ stanbul Technical U n iversity. He
completed his studies i n London,
working with Rodney Friend ar the
Royal College of Music and Yfrah
Neaman at C i ty U niversity.
Aşkın gave h is fı rsr reciral ar rhe age
of twelve and was ab le ro play all
Pagani n i Caprices before he was
fıfteen. After his rec ital in 1 98.) he
was i nvited by rhe İ stanbul Srate
Symphony Ürehescra to play
Tchaikovsky's Violin Concmo. Having
. given various concerrs i n Turkey ane�
E u rope, Aşkın worked with
conducrors such as Jesus Lopez
Cobos, Yoel Levi and Alexander
D i m i triev and was a soloisr for
Lousanne Chamber ürchesrra,
Hannaver NDR Symphony Ürehescra
and Dusseldorf Philharmony
ürchestra. Among his many prizes
may be mentioned, Best Barrôk
l nrerprerer at the 1 987 Yehudi
Men u b i n I nternational Violin
Conıpetition, üurstanding Merir

Prize at the 1 990 London Cari Flesch
l n rernarional Violin Competition and
Foyer des Arti sres ( R ome).
A noteel chaınpion and broadcasrcr of
modern Turkish ınusic, Ci hat Aşkın
has recorded cxtcnsively for
H u ngarocon , Kalan Mlizik, Discovery,
Meridian, CPü and UPR Classics.
Ci har Aşk ı n has been invited as a
violin teaeber ro Kesher E i lon Viol i n
Masterdasses i n lsrael si nce 1 999.
Aşkın is rhe nıusic di recror of rhe
İ stanbul Chamber ürehescra and a
founder of rhe İstanbul Modern Music
Ensenıble (IMM E). He is also a
regular soloisr of Kaprizma Ensenıble
in lsrael.
Ci hat Aşkın is currently Professor of
V iolin and Head o f Strings at rhe
Turkish Srare Music Conservato ire.
He plays on a vi ol i n by Jean Baprisre
Vuil launıe ( 1 846) enclowecl by
İ stanbul Tec hn ical U ıı i versiry's
Recrorate.

YAIR DALAL
lsrail'den yetişen en verimli etnik
müzisyenlerin başında gelen besteci.
kemancı ve udi Yair Dalal on yılı
aşkın bir sürede çok geniş bir
kültürel cografyayı kapsayan dokuzu
aşkın albüm yapmıştır. Dalal'in
yapıtlarının büyük çogunlugu çöl ve
çölde yaşayanlara duydugu ilgiyi
yansıtır.
Irak, Yahudi ve Arap müziginin
gelenklerini Balkanlar'dan
Hindistan'a uzanan cografyanın
etkileri ile harmanlayarak ürettigi
eserler çok çeşitli sesleri uyum
içinde bir araya getirir. Dalal'in
müzigi zamanın ve genel geçer
degerierin dışında durur.
Sanatçı gelenekiere uzanan ve
çölden esin alan bestelerini farklı
müzik türleri konusundaki bilgi ve
"
becerisi ile harmanlamaktadır .
Çokkültürlü lsrail toplumunun
kültürel kalıtlara verecegi çok şey
oldugunan inanan Dalal, eserlerini
farklı etnik kökenierden gelen ve
Ortadogu ve Asya'ya ait yöresel
çalgılar kullanan başarılı
müzisyenlerden oluşan toplulugu
Alol ile de seslendirmektedir.
Topluluga Irak, Fas, Iran ve Bedevi
yorumu katan vakalistler de eşlik
ediyor.
Dalal'in birlikte çalıştıgı müzisyen ve
•
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topluluklar arasında Zubin Mehta,
Jordi Savall, L. Shankar, Hamza el
Din, Michel Bismuth, Ken
Zuckerman, Armand Aamar,
Shlomo Mintz, Maurice el Medioni,
Mustafa Raza, lsrail Filarmoni
Orkestrası ve Camerata
bulunmaktadır.
Müzisyenler, özellikle Araplar ile
Yahudiler arasındaki ideolojik
engellerin ortadan kaldırılması
konusunda çok hassas olan Yair
Dalal, 1 994 yılında Nobel Barış
ödülü galasında dönemin başbakanı
Rabin, Shimon Peres ve Yaser
Arafat huzurunda bir konser
vermiştir.
• Composer, violin ist and oud player
Yai r Dalal is probably the most
pro l i fic erh nic musician from lsrael.
for over a decade, he has put arcıund
n i ne albums covering a wide and
varied culrural rerrirory. Much of
Dalal 's output reflecrs the strong
affi n ity he has for the desert and irs
habiranrs.
His music ereares rhe new Midel le
Eastern music by weavi ng the
rrad i tions of I raq i and Jewish, Arabic
m usic wirh el iverse i n fl uences from
the Balkans to l ndia. The evocative
composirions blend a usual
asseıııblage of sounds. As a musician
he has reached a level, i ndepcndeıır of
time and fashion.
Dalal also performs his own
conıposirions rooteel in this ııı usical
c rael ition and i nspired by the desert
using his s k i l l s in various m usical
genres. He exploits rhe fact that the
lsraeli m u l r icul rural sociery has much
ro donare i n cul rural heri rages . I n his
ensemble Alol, he performs with
highly raleııred musicians wirh

differeıır ethnic backgrounds, playing
i nsrrumenrs from rhe M idelle East and
Asia. A lso perform i ng are vocal isrs of
l raq i , Moroccan, Persian and even
Bedou i n sing i ng sryles.
Dalal cooperares wirh i n ternational
musicians such as Zubin Me h ra, Jordi
Sava l l , L. Shankar, Hamza el D i n ,
M ichel Bismurh, K e n Zuckerman,
Armand Aamar, Shlomo M i n rz,
Maurice el Med ioni, Mustafa Raza,
Israel i Philharmonic Orchesrra,
Camerara ro mention a few .
Y a i r Dalal is devared ro abol ish
ideological barriers berween musicians
for peace and i n parricular berween
Jews and Arabs. Dalal performed ar
the Nobel Peace Prize gala concerr i n
1 994 honouring the lare Prime
M i nister Rabin, Shimon Peres and
Chairman Yassir A rafar .

ERKAN OGUR
1 954 Ankara dogumlu olan
sanatçı, 1 976'dan beri perdesiz gitar
çalıyor. Istanbul Teknik Üniversitesi
Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Yeni seslerin geliştirilmesine ilgi
duydu. Aynı zamanda ud, tanbur,
baglama, cümbüş ve keman gibi
geleneksel çalgıları da başarıyla
çalmaktadır.
Dogu Anadolu'nun folk müzigi ve
Aşık Veysel gibi ezanların şarkılarıyla
büyüyen sanatçı, 1 960'1arda Jim i
Hendrix'i dinledi ve bu, yeni bir
müzikal deneyimin başlangıcı oldu.
Perdesiz elektrikli gitarın pasajları
üzerinde kayma ve çeyrek tonların
çalınmasına olanak tanıdı. 1 980
yılından beri yurtiçi ve yurtdışında
konserler vermekte. Bir çok ünlü
sanatçılada büyük prodüksiyonlara
imza atmaktadır.
•

• A nkara-born Erkan Oğur has been
play i ng frerless g u i rar si nce 1 976. H e
fi n ished İstanbul Techn ical
U n iversiry's Srare Turkish Music
Conservaroire and was ar the r i me
i nceresred in developing new sounds.
Oğ ur also plays rrad i r ional
i nsrrumenrs l i ke oud , rambour, l ure,
cümbüş (an i nsrrumenr l i ke
mandol i n ) and violin masrerfu l l y .
Having feci upon r h e fol k m u s i c of
East Anaro l ia and poers l i ke A ş ı k
Veyse l , c h e arrisr rhen m er w i r h J i m i

Hend i rx's m usic i n rhe l 960s w h i ch
paved rhe way for rhe start of a new
musical advenr u re.
Oğur has appeared narionally and
i nrernariona l l y ar grear producrions
wirh foreign and local m usicians and
made several successful record i ngs.

HADASS PAL-YARDEN
lsrail dogumlu bir Ladino
(Yahudi-lspanyol) Hadass Pal
Yarden şu anda Etnomüzikoloji
doktorası yapmaktadır. Yüksek
lisans çalışmaları sırasında Ladino
şarkılarının Kudüs'teki çagdaş
yorumları üzerine araştırmalar
yapmıştır.
Pal-Yarden ayrıca Istanbul Teknik
Üniversitesi Klasik Türk Müzigi
Devlet Konservatuvarı'nda ögrenim
gördügü üç yıl boyunca klasik Türk
müzigi makamları ve Türk halk
müzigini odaklı çalışmalar yapmıştır.
Sanatçı lsrail'in hemen her
bölgesinde konserler vermiş ve
Ladino müzisyenleri ile ortak
çalışmalar yapmıştır. Selanik, Türkiye
ve lsrail'de tanınmış Türk etnik
müzisyenler Yurda! Tokcan ve
Göksel Baktagir ile konserler
vermiş, Cihat Aşkın'ın "Ege
Türküsü" adlı CD çalışmasında solist
olarak yer almıştır. Pal-Yarden
ayrıca Yinon Muallem'in "Changing
Moments" albümünde de solo bir
parça söylemiştir. Sanatçı, 2003
yılında Kalan Müzik etiketiyle
yayınlanacak olan CD çalışması
"Yahudice"de Kudüs, Istanbul ve
•
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lzmir'den yörelerinden Ladino
şarkıları bulunmaktadır.
• Hadass Pal-Yarden is an Israeli
Lad ino (Judeo-Span ish) si nger and a
docrorate srudent of
Erhnomusicology. During her master
studies, she researched rhe
concemporary performance ofladino
songs' Corpus in Jerusalem.
Pal-Yarden studied three years ar the
İ stanbul Technical Universiry's
Conservaroire focusing on fol kloric
and classical Turkish music and i rs
modes. She preformed all over lsrael
and cooperated w i th musicians and
i n formants of Ladino m us i c. She gave
concerts in Thessalonica, Turkey and
lsrael with the lead i ng eth nic
musicians Yurda! Tokcan and Göksel
Baktag i r and cook part in Ci har
Aşkın's CD "Ege'n i n Türküsü" as a
soloist of rhe Turkish Zeybek
" Ferahi " . Pal-Yarden partici pared in
Yi non Muallem's CD, "Changing
Moments" as soloisr of rhe song "Sh i r
La'Yakinton" . Nowadays she i s
comple r i ng her own album of Ladino
songs from Turkey and "The
Medi rerranean" for Kalan Records.
Her CD "Yahudice" ro be released in
2003 consisrs of urban Ladino music
from Jerusalem, Thessaloni ka,
İ stanbul and İ z m i r.

ORHAN ŞALLIEL
• 1 968'de Adana'da dogdu. Erken
yaşta müzik egitimi almaya başladı ve
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Fagot Anasanat
Dalı'nı bitirdi. Yüksek bölüme geçtigi
yıl Istanbul Devlet Opera ve
Balesi'nde göreve başladı. Bu
dönemde aynı okulun Kompozisyon
Bölümü'nde de ögrenimini
sürdürdü. Mehmet Ali Boguç'la
fagot, Prof. llhan Usmanbaş ve Prof.
Ereivan Saydam ile kompozisyon
çalıştı.
Okul dışında operada Orhan
Tanrıkulu, Robert Wagner ve
Renato Palumbo gibi çok degerli
şeflerden ders alan sanatçı, daha
sonra Retterdam
Konservatuvarı'nda çagdaş müzik
şefligi, Amsterdam Swelinck
Konservatuvarı'nda klasik ve öncesi
repertuvar çalışmaları yaptı. Özel
bir bursla gittigi Helsinki'deki

Sibelius Akademisi'nde opera ve
koro şefligi çalıştıktan sonra
Finlandiya'ya yerleşti.
Türkiye'ye döndükten sonra
sözleşmeli olarak girdigi Istanbul
Devlet Opera ve Balesi'nde Sa/ome,
Aida, Turandot ve de Malıler'in 8.
Senfoni'sini yönetti. Kuruluşu ve
gelişimine büyük katkıda bulundugu
Bursa Devlet Senfon i Orkestrası'nın
şefi olarak birçok konser yönetti.
Orkestra şefliginin yanı sıra
Çanakkale Şehitleri, Bursa Senfonisi,
Fetih Senfonisi, lmpressions, Winds
from the South, Two Ca st/es of
Bosphorus adında eserler de

besteleyen Şallıel, eserlerinin
yurtiçinde ve yurtdışında dünyada
ilk seslendirilişini gerçekleştirmiş ve
kendini bir Türk bestecisi ve
orkestra şefi olarak kanıtlamıştır.
• Born in 1 96H in Adana, Orhan
Şal l ıel starteel his music educarion ar
early ages and finished the M i mar
Sinan State Conservaroire's Bassoon
Department. He playeel at the
İ stanbul State Opera and Baller
during his master studies and also
completed the composit ion
department at the same school u nder
Mehmet A l i Boğuç (bassoon), Prof.
İ lhan Usmanbaş and Prof. Ereivan
Saydam (composition).
Şal lıel's studies continued abroad;
contem porary conducrion ar the
Rotterdam Conservatoire and classical
and pre-classical reperroi re at the
A msterdam S wel i nck Conservaroi re
and opera and chorus conducring at
rhe Sibelius Academy.
Upon his returo to Turkey, he starteel

to work for the İ stanbul State Opera
and Baller under conrract and
conducted works i i ke Sa/ome. A ida.
Tilrandot and Mahlers SymjJhony No. 8.
Şal l ıel, rhen went on conducring the
Bu rsa State Symphony Orchestra
which he founded and developed
rogerher with H i kmet Şimşek, and
gavc· numerous conccrrs wirh rhis
orchesrra.
Further ro his career as a conductor,
Orhan Şallıel also com posed pieces
such as Çanakkale Şehitleri ( The
Martyrs ofthe Daı·danelle, B11rsct
SymfJhony. Symphony of Conq11n·.
lmpres.riom, \Vincir from the So11th, Tu•o
Casıle.r of Bo.rfJboms which he

preın iered in Turkey or abruad
proving to be a successful young
Turkish composer and conductor.

ISTANBUL ODA ORKESTRASI
THE İ STA N B UL
C H A M B E R ORCH ESTRA
• Istanbul'un adını taşıyan ilk yaylı
sazlar orkestrası olan Istanbul Oda
Orkestrası'nın tarihi 1 96 1 yılına dek
uzanmaktadır. Dr. Hamit
Alacalıoglu'nun çabalarıyla kurulan
orkestra, Istanbul'un o günkü sanat
gündeminde önemli bir yer edinmiş
ve klasik müzigi halka ulaştırmıştır.
1 96 1 - 1 972 yılları arasında zamanın
solist ve müzisyenleri ile birlikte
birçok konserler veren Orkestra,
daha sonra çalışmalarına son
vermiştir.
200 1 yılında çalışmalarına tekrardan
başlayan Istanbul Oda Orkestrası'nı
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy
yeniden hayata geçirmiş ve verdigi
konserlerle adını tekrar duyurmaya
başlamıştır.
Istanbul Oda Orkestrası, 2002 yılı
ile birlikte Cemal Reşit Rey Konser
Salonu'nda periyodik konseriere
başlamış ve 2002-2003 konser
sezonunda yerli ve yabancı birçok
şef ve soliste eşlik etmiştir.
Ayrıca önümüzdeki aylarda ltalya,
Bulgaristan ve Arnavutluk'a davet
edilen topluluk bazı CD
projelerinde de yer almak için
angaje edilmiştir. Yerli ve yabancı
bir çok soliste eşlik etmeye ve daha
çok performansa dayalı bir anlayışla
kurulan Orkestra'nın bir başka
özelligi de bünyesinde yeni yetişen
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genç müzisyenlere yer vererek
kendine özgü bir orkestra sesi
oluşturmaktır.
• The hisrory of the fırst sering
arehescra after the name of i stanbul
city ciares back ro ı 96 ı . The o re hescra
was escablished thanks to che s i neere
efforts of Dr. Ham it Al aca l ıoğ l u . i es
fırsc performance was broadcast on che
i se anb u l rad io in January 1 962 and
was i m mediacely fiımed for having che
best i n tonation i n rown. The orchestra
immediately started perform ing and
was at the art agenda of i sta n b u l .
Becween 1 96 1 and 1 97 2 the orchestra
accompanied many soloists and other
musicians of that t i me and then
ceased i ts act i v i t ies.
1 n 200 1 c he orchesrra restarred i es
act i v i t ies w i dı che efforrs of Ci hac
Aşk ı n and Hakan Şensoy and starteel
ro regain i ts repu rarion w i dı new
performances. The orchestra w i l l start
ro perform mon r h l y at che Cemal
Reşit Rey Concert H a l l in the 20022003 season anel both foreign anel
native coneluctors and soloists w i l l be
accompanyi ng chem as wel l . The
i stanbul Chamber Orchesrra is i n v i ced
ro l caly, Hungary, Bu lgaria and
A l bania for the next few months and
has been engaged for some CD
projects.

ÜÇ KEMANlN HIKAYESI
THE STOR Y OF T H R E E VIOLINS

Cihat Aşkm

yılında Sina Çölü'nde
yaptıgımız bir geziden esinlenerek
oluşturulan projede kemanın dünya
kültürü üzerindeki önemi
vurgulanmak istenmiştir. Orta
Asya'dan başlayarak, Hindistan ve
Arap yarımadası üzerinden Kuzey
Afrika'ya daha sonra da Ispanya
üzerinden Orta Avrupa ve
Türkiye'ye kadar uzanan yolculugu
esnasında keman birçok evre
geçirmiş ve nihayet 1 6. yüzyılda
günümüzdeki şekline ulaşmıştır.
2000 yılında yaptıgımız çöl gezisi
birçok açıdan ilkleri ifade ediyordu.
Gece açık bir gökyüzü ve delunayda
bir kaya altında, yanan meşaleler ve
onların altında kemanıyla yer alan
Shlomo Mintz, Johann Sebastian
• 2000

Bach'ın Keman Sonat/arı'ndan bir
bölüm seslendirdi. Daha sonra Yair
Dalal kendi eserlerini seslendirdi ve
en son ben Türkiye'den bir halk
ezgisi seslendirerek üçümüz ilk defa
bir araya geldik. Üç gün süren gezi
esnasında, gece konakladıgımız
bedevi çadırında bu programda da
seslendirilecek olan bazı eserleri ilk
defa kendi aramızda çaldık ve
söyledik.
Shlomo Mintz'in hacası ve ünlü
keman pedagogu llona Feher,
ögrencisine ögrettigi Macar Halk
Şarkısı'nda kemanın lirik tonunu ve
yüzlerce yıllık halk kültürünü
ögrencisine aktardı. Bir Irak
Yahudisi olan Yair Dalal ise kendi
eserlerinde dogu müziginin
mistisizmini ve Klasik Türk Müzigi
vasıtası ile bizimde aşina oldugumuz
makamları ustalıkla yorumlama
gücüne sahip bir sanatçı. Osmanlı
lmparatorlugu mirasından kültürel
olarak pay almış bulunan Ortadogu
ülkeleri müzik bakımından
birbirleriyle büyük benzeriikiere
sahipler ve bunu günlük
yaşamlarında da özgürce
kullanıyorlar. Dalal'ın eserleri klasik
Türk müzigi semai formlarıyla büyük
benzerlikler gösteriyor. Saz Semaisi
formunda özellikle Tanburi Cemil
Bey'in doruguna ulaştırdıgı ustalıga
eşdeger bir üslupla bestelenmiş
bulunan semailer, Ortadogu'nun
ortak kültür ürünlerinden ve bu
konserde de önemli bir yer edinmiş
durumda. Akko Malkah ise Dogu ve
Batı kemanı için yazılmış ve ilk defa
bestecisi ve benim tarafı m dan 200 1
yılında Tel Aviv' de seslendirilen bir
eser. Keman taksimi ve keman
kadansıyla süslenmiş dual bir yapıya
sahip olan eserde vurma sazların bu
esere katılımı da yapıyı bir hayli
zenginleştiriyor. Arkasından bizim
kültürümüze de yerleşmiş olan
Yemen Türküsü' nü de
seslendirrnek bu açıdan hayli ilginç
gelmektedir. Ortadogu toprakları
için dövüşen Osmanlı askerlerinin
dramını anlatan bu türkü
günümüzde de çok sevilen bir eser
olma özelligini taşımaktadır. Ada
Sahillerinde isimli şarkı ise eski taş
plaklardan günümüze kadar gelen
özelligi ile ayrı bir nostaljidir. Bu
eserin aynı zamanda Irak-SuriyeYahudi Şabat şarkısı oldugunu
tesadüfen ögrenmiş oldugumda

ortak kültürün bu kadar yaygın
olabilecegine ihtimal veremiyordum.
Konserin son eseri olan Münir
Nurettin Beken'in Üç Keman için
Konçerto'su uzun yıllar kendisiyle
okul arkadaşlıgı yapmış olmam
sebebiyle ortaya çıktı ve bu konser
için özel olarak bestelendi. Münir,
Türk enstrümanlarını geleneksel
orkestra içinde kullanan ilk
bestecilerimizden biri olarak yetişti
ve okul yıllarından itibaren
besteledigi müzikler ile yüksek
sanatçıligını ortaya koydu.
Geleneksel konçerto ile Türk Müzigi
formlarını ve çalış tarzlarını
kapsayacak olan konçerto ilk defa
seslendirilecektir.
Shlomo Mintz dünyanın en büyük
kemancılarından biri ve bu projede
Yair Dalal gibi kendi alanının en
önemli isimlerinden biri ile bir araya
gelerek çalması ve benim de dogu
ve batı müzigini rahatça icra
edebilmem sayesinde dogunun ve
batının köprüsü konumunda
olabilmem bizi bir araya getirdi.
Keshet Eilon'daki master sınıflarımız
sayesinde oluşan dostlugumuz müzik
alanında önemli bir buluşmayı
gerçekleştirdi.
Yakın dostum Arnnon Weinstein'in
fıkir babaligını yaptıgı projeyi hayata
geçirebilmek için üç yıl beklememiz
gerekti. Zannediyorum ki, bu
projenin ortaya konulması dünya
müzigi açısından önemli bir kazanç
olacaktır. Zira müzikler arası barışın
saglanması, degişik kategorilerdeki
müzisyenlerin, köklerine inerek
halkın içinde yaşayan müzikleri
kullanmaları ile saglanacaktır. Dünya
üzerindeki barışın saglanması ise
degişik milletierin ve toplulukların
kendi kültürlerine sahip çıkmasıyla
ve kültürler arası diyalogun
saglanmasıyla oluşacaktır. Umarım,
Istanbul Festivali'nde
gerçekleştirdigirniz bu proje, kan ve
kavga halindeki Ortadogu'ya barış
getirmesi açısından bir sembol olur.
• This pro j ect , which was i n sp i red
by our excursion at the Sina desert i n
2000, focuses on the im portance of
che violi n i n the world culture. The
violin has starteel i ts journey in the
Central Asia. and has gone through
several phases of evolution while
craveliing from che Egypcian and che
Arabian Peninsula to che Norch Africa
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then to Spain, over Central Europe
and ro Turkey, evenrually reach i ng its
fina! form i n the 1 6th century.
The visit ro the desert i n 2000
marked, i n many ways, the beginning
of several new t h i ngs. U nder the clear
sky and ful l moon, in the l ight of the
bumi ng flames of the rorches benearh
rhe rocks was Shlomo M i ntz
performing a seetion of one of the
violin sonatas of Johan n Sebast ian
Bach. Yair Dalal p layeel his own
compos i r ions. Then I playeel a
Turkish local nıne. Thus, we were
performing all rogerher for the firsr
r i me. During our three-day journey,
we playeel and sang i nside the
Bedoui n rents some of the pieces from
the concert program me.
Shlomo M i n rz"s tutar, famous violi n
pedagogue, Ilona Feher transpaseel the
lyrical rone of rhe violin and the
national culrural herirage of many
years ro her pup i l through a
H ungarian folk song that she raughr
h i m . Yair Dalal, an I raq i Jew, has the
artisric power ro interprer his own
composirions combining borh the
eastern mysricism and the modes, wirh
which we are fam i l iar, from Classical
Turkish Music. The m idd le-easrern
countries, all haVing had rheir culrural
share from the herirage of the
Onoman Empire show simi larities i n
musical terms. They use this freel y i n
rheir dai ly l i ves. The works o f Dal al
have a lot in comman wirh the semai
forms of the class i cal Turkish m us i c.
Semais are of rhe com m on cu! tura!
products wirh the M idelle East.
Compaseel in the form of the
insrrumental semais, they are as
masterfully crafred as the ones
compaseel by Tanburi Cemi ! Bey who
has broughr this form ro irs perfecrion.
They constirure a very i m portant part
of this program me. Akko Medkah is a
piece rhar is wrirren for borh the
easrern and the wesrern violin. lrs
composer and ı performed i t at i rs
world premiere in Tel Aviv in 200 1 .
Th is piece, which i s enriched by the
presence of the percussion, has a dua!
composition owing to the violin solos
and cadences. W e heard The Story of
Colfee i n the Bedouin tents from the
oud player and the storyteller. Ir is
highly i nceresr i ng to perform this
story, endowed w i rh hundreds of years
of rradi r ion, followed by Colfee Cames
from Yemen, which also has srrong roors

in our cul rure, i n a concert
armosphere. The song, very m uc h
loved even today, rells the rragedy of
rhe Ortaman soleliers fighring for the
m iddle-easrern lands. The piece ca ll ed
On the Isiand Shores is a special
nosralgia reaching our times from the
days of the firsr recorded long plays.
U nt i 1 I accidentall y learned that rh is
song is an Iraqi-Syriaıı-Jewish song, ı
had never rhoughr rhe comman
culnıre was so widespread. The lasr
piece of the concert programme is
Münir Nurettin Beken "s Concerto for
Three Violins and Orchestra. He and ı
have been schoolmates for many years,
and he com paseel the concerto for this
very concerr. Münir grew up as one of
our firsr composers using the Turkish
instrumeııts in the classicaı orchestra,
and he dispıayed his ralent wirh the
composi rions that he srarred wriring
during his school years. This concerto
entails the rrad itionaı coııcerro form as
well as the Turkish Music forms and
playing styles. H i s concerto w ili be
given i rs world premiere on rhe
occasioıı of this coııcerr.
Shlomo M i nrz is one of the most
celebrated violin players of the world
today. H is enrhusiasm in playing wir h
Dalal, who is an expert in his own
field, and my flexibil ity in performing
both the eastern and the western
music and rhus being the bridge
between the easr and the west has
broughr us togerher for this project.
Our frienclship that starteel during the
masrer-classes in Kesher E i lon made
this very i m portanr musical garhering
possible. We had to wai r for three
years before real ising this project
which was orig inally i ıı i riated my by
clear friend Arnnon Weiııstein. ı rhink
rhar this project w i l l conrribure
substantially to world music. The
only way peace among d i ffe rent k i ncls
of music can prevail is through the
musiciaııs beloııging to cl i ffe rent
caregories playing rheir own music by
gerr i ng to the roots of rheir own
pcople. Pcace all over rhe world can be
achieved only by having d i fferenr
nations and com munit ies embrac ing
their own cul nıres and csrabl ishing
i nterculrural dialogue. I hope our
project wirbin the framework of the
İ stanbul Music Festival w i l l become a
symbol for bringing peace ro rhe
M idelle East where, taday, there is
bloodshecl and war.
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SEMA. vokal vocal
H E N N I N G SCH M IEDT, piyano, çembalo piano, harpsichord
C HRISTOS TSIAMOULIS, ney nay
ULRICH MAISS, viyolonsel cello
JANEK SIEGELE, canlı elektronik remiks l i ve-elecrronic remixi n g
ULRICH MORITZ, vurmalı çalgılar percussion
SAAM SCHLA M M I N G ER, bendir, daire

ILA H I LER VE N E FESLER
CANTICLES AND B E KTASH I H YMNS

I lahiler Camides
Hicaz Ilahi Camicle i n H icaz mode
Beste Composed by: Kuddusi G üfte Lyrics: Neyzen Tevfik
Hicaz Ilahi Camicle in H icaz mode
Beste Com posed by: Derviş ali Şirügani Dede
Güfte Lyrics: N iyazi-i Misri Hz.
Hicaz Ilahi Camicle in H icaz mode
Güfte Lyrics: M uzaffer Ozak (Aşki)
Hüseyni Ilahi Camicle i n H üseyni mode
Beste Com posed by: H afız Post G üfte Lyrics: Niyazi-i M ısri Hz.
Acemaşiran Ilahi Camicle i n Acemaşiran mode
Beste Composed by: Zekai Dede G üfte Lyrics: Yunus Emre
Acem Ilahi Camicle in Acem mode
Beste Composed by: Zekai Dede G üfte Lyrics: Yunus Emre

SEMA
Ankara'da dogan Sema, 1 980
yılında Ankara Dil Tarih ve
Cografya Fakültesi'nden mezun
olduktan sonra Berlin' e gitti. Klasik
Türk Müzigi'nden yola çıkarak caz,
Brecht Liedleri, Yiddish Getto
şarkıları, deneysel müzikle kendine
özgü yorumunu yarattı. 1 984- 1 986
yılları arasında solistligini yaptıgı
Ensemble Kreuzberger Freunde
grubu ile Yunus Emre, Mevlana,
Dede Efendi ve Nazım H ikmet'in
yapıtlarını yorumladı. 1 987 yılında
kurdugu Alman müzisyenlerden
oluşan Sema & Taksim adlı
grubuyla birçok uluslararası
festivale katıldı. Klarnet ustası
Giora Feidman ile orta çalışmalar
da yapan sanatçı, 1 994 yılında
Tuncel Kurtiz ile "Şeyh Bedrettin
Destanı"nı Yerebatan Samıcı'nda
seslendirdi ve bu oyunla Avrupa
turneleri yaptı. Yurtiçi ve
yurtdışında birçok u luslararası
etkinlik ve organizasyona katılan ve
çokyönlü bir sanatçı olan Sema'nın
Istanbul'da ilk kez 1 995 yılında Aya
Irini'de "lstanbul'u Dinliyorum"
programıyla sahneye çıktı. Aynı
grupla daha sonra "Anılarda
lstanbul"u seslendirdi. 1 998 yılında
Köln Müzik Akademisi'nin
düzenledigi per/SON Festivali'nde
Trinitatiskirche'de "2 1
Donnerrollen" adı altında ilk
deneysel ses performansını
gerçekleştirdi ve Zürih'te Daniela
Zehnder yönetiminde ışık-dans-ses
perfermansına katıldı. 2000 yılında
Istanbul Tiyatro Festivali'ne
Murathan Mungan'ın yazdıgı
"Dumrul ile Azrail"de Engin
Yörükoglu ile birlikte müzik yaptı
ve rol aldı ve bu oyunla birçok
ülkeyi kapsayan bir turneye çıktı.
Sanatçı 2002 yılında da yine
Istanbul Tiyatro Festivali
kapsamında Genco Erkal'ın
rejisörlügünü yaptıgı "Nazım'a
Armagan" adlı gösterilde yer aldı.
Sanat yaşamı 20 yıllık bir dönemi
kapsayan Sema'nın son dönemlerde
üzerinde yogunlaştıgı projeler
Cumhuriyet döneminin en önemli
seslerinden biri olan Suzan
Lütfuilah'ın taş plaklarda kalan
şarkılarıyla bir program hazırlamak
•
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Acem Ilahi Canticle in Acem mode
Beste Com posed by: Zekai Dede Güfte Lyrics: Sab it

Nefesler Bektashi Hymns
Hüseyni Nefes Hymn i n H liseyni mode
Kaynak Kişi Source Hasan Kılıçarslan, Tavşanlı-Dedeler Köyü
Hicaz-ı Uşşak Nefes H y m n in H icaz-ı Uşşak mode
Güfte Lyrics: Pir Sultan
Hüseyni Nefes H y m n in H üseyni mode
Derleyen Compiled by: Süleyman Erguner
Güfte Lyrics: Pir Sultan Abdal
Saba Nefes H y m n in Saba mode
Güfte Lyrics: Hasan Dede (Keskin)
Nihavend Nefes H y m n i n N i havend mode
Güfte Lyrics: Münir Baba
Hüseyni Nefes H y m n in H üseyni mode
Güfte Lyrics: Nesimi

20.6.2003, Rahmi M. Koç Müzesi, 1 9:30 R ah m i M . Koç Museu m , 7 . 30pm

ve uzun yıllardır üzerinde çalıştıgı
"Ilahiler ve Nefesler"i CD olarak
kaydetmenin yanı sıra Türkiye'de
ve yurtdışında degişik mekanlarda
seslendirmek.
• Srarr i ng her m usical carcer firsr
w i r h Turkish c lassical m us i c . Sema
roday performs a w ide specrrum of
m usic rhar i ncl udes jazz srandards,
Brechr Lieder, Yiddish G heno songs.
earl y songs of I slam and experimenral
m us i c.
Born i n Turkey and having l i ved and
performed many years in Germany
and other counrries, Sema's songs are
Easr and W esr, rogerher and apan,
spirirual and rh is-wor l d l y all ar the
same rime and blended i n ro a style
thar has become u n iquely hers.
Sema has m ade several record i n gs
and is con r i n uously touring i n
E u rope and beyond . An artist o f
d i verse ralems sh e has a ppeared at
many mus ical and thearrical
performa ııces srarr i ng wirh "Şeyh
Bedre n i n Destan ı " w i dı Tuncel
Kurriz sragcd first at the h i srorical
Bas i l ica C i stern and rhen rou red in
E u rope.
She has raken part in many fest ivals.
concerrs and evenrs espec i a l l y i n
E u ropt namely a n experimenral
so und perforınance "2 1
Donnerrollen·· ar rhc per/SON
Fesrival organ i sed by the Cologne
Academy of M usic as well as a l i g h t 
dance-sound performance. S h e also
appeared ar t he l mernational
İsranbul Thearre Festival two t i mes;
ar " Duınrul ile Azra i l " i n 2000 and
" Nazı m 'a Armağan" d i recteel by
Genco Erkal in 2 00 2 . Her fu rure
projeers i n c l ude a CD reccırd i ng of
Canr i c les and Bekrashi l- l ymns as
wel l as perfornıance of these works i n
h i smrical l y i m porranr vemıes and
anather CD record i ng of Suzan
Lürfu l lah songs. Lli t fu l lah was one of
rhe most i m porranr voices of the
early Republ ican period.

HENNING SCHMIEDT
1 965 yılında Schlema'da dogan
Henning Schmiedt yedi yaşında
piyano dersleri almaya başladı. Uzun
bir süredir film ve tiyatro müzikleri
besteleyen sanatçı, 1 99 1 yılından
beri Mikis Teodorakis ve 1 993
•
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yılından beri de Jocelyn B. Smith ile
birlikte çalışmaktadır.
1 997 yılında Maria Farantouri'nin
"POETICA"nın Avrupa turnesi ve
1 998 yılında prodüktörlügünü
Mikis Teodorakis ve Maria
Farantouri'nin yaptıgı "ASTMA"
turnesinin yanı sıra Kurt Weil'in
"Biue N ight & Nylons"
prodüksyonunda aranjör ve müzik
direktörü olarak yer aldı. Sanatçı
Mikis Theodorakis, Maria
Farantouri, Jocelyn B. Smith, Zülfü
Livaneli, Sema, Süleyman Erguner
gibi sanatçıların çeşitli proje ve CD
çalışmalarında aranjör ve müzik
direktörü olarak yer aldı.
• Born i n Schlema i n 1 96 5 ,
Hen n i nd Schmiedr starteel piano
lessons ar rhe age of seven. Having
com paseel music for movies and
rhearrical plays, rhe arrisr has been i n
collaborarion wirh M i k is Theodorakis
since 1 99 1 and J ocelyn B. Smirh s i nce
1 993
He has raken part as amınger and
music d i rector for Maria Faranrouri "s
POETICA rour in Europe as well as
the ASTMA project realisecl by M i k i s
Theodarak is anel Maria Farantnuri anel
Kurt Wei l"s ""Biue N ight & Nylons··
production. The artist has workecl as
arranger and music d i rector w ith
other artists such as Zülfü Livane l i ,
Sema, Süleyman Erguner.

1 CHRISTOS TSIAMOULIS
1 96 1 yılında Atina'da dogan
Christos Tsiamoulis müzik egitimini
Atina Konservatuvarı'nda aldı. 1 980
yılında geleneksel enstrümaniara
yöneldi ve ud, tanbur, yaylı tanbur,
kemençe ve ney çalmaya başladı.
Aralarında M. Chatzidakis, A.
loannidis ve S. Papazoglou gibi
sanatçıların da bulundugu birçok
ünlü müzisyen, besteci, film
yapınıcısı ve şarkıcı ile çalıştı ve
birçok CD çalışmasına imza attı.
2002 yılında P. Erevnidis ile birlikte
şarkı ve müziklerin derlenmesinden
oluşan " 1 7. ve 1 8. Yüzyıl
Istanbul'unda Yunanlı Besteciler"
isimli bir kitap yayımladı.
•

• Born in Athens i n 1 96 1 , Chri sros
Tsiamoul is receivecl his music
educat ion ar the A thens

Conservaroire. Focusing on rrad i tional
i nstruments i n 1 980, he learned
playing rhe oud, ranbur, kamandıa
anel nay. H e collaboratecl w i t h many
famous musician, composer, fı l m 
maker anel s i nger t h e ! i ke o f M .
Chatziclak is. A . loan n i cl i s anel S.
Papazog lou. I n 2002, he publishecl a
bonk ri tl ed ""G reek Compasers of rhe
1 7th and 1 8th Century İstanb u l " w i rh
P. Erevnidis.

ULRICH MAISS
Berlin Konservatuvarı'nı
bitirdikten sonra çagdaş ve klasik
müzikte uluslararası bir kariyere
başlayan Ulrich Maiss çalışmalarıyla
Batı Avrupa'dan ABD, Kanada ve
Japonya'ya kadar uzanmıştır. Maric
Bertoncini, Withold Szalonek, Phil
Niblock ve Helmut Zapf gibi
bestecilerin birçok parçasının ilk
seslendirilişini, ayrıca pop ve rock
müzik alanında Lou Reed, Element
of Crime, Vinx (Sting), Alexander
Vengelov, Dave Young ve Maria
Farantouri ile kayıtlar ve turlar
gerçekleştirmiştir. Besteleri ve ses
tasarımı enstalasyonları New York,
Toronto, Berlin, Münih'te ve
Venedik Bienali'nde seslendirilmiş ve
yer almıştır.
•

• Lau n c h i n g an i n ternational
career after g racluar i ng from Berl i n
Coservatoi re, U l r ich M a i s s · work
exrencl ecl from Wesrern E u rope ro
USA, Canada anel )apan. He
pre m i erecl the works of m a n y
com pasers ! i ke Mario Bertonc i n i ,
W i rholcl Sza lonek, P h i l N i block and
H e l m u t Zapf and also recorded a nel
to ureel w i t h pop and rock m u s i c i a n s
J i ke Lou Reecl, E lement of C r i m e ,
V i n x (St i ng ) , A lexander Vengelov,
Dave Young and Maria Fara n rou r i .
H i s compos i t ions and sound-design
i nstal larions were pre m iered in New
York, Toronro, Berl i n , M u n i c h and
the Venice B i e n n i a l .

JAN CHRISTOPH
SI EGELE "JAYROPE"
1 966'da Berlin'de dogan Siegele,
1 972- 1 980 yılları arasında klasik
piyano ve şan egitimi aldı. 1 980
yılında "bilgisayarla müzik"
•

yapmaya başlayan sanatçı yüksek
l isans egitimini bıraktı ve Martin
Daske'den kompozisyon dersleri
aldı. 1 98S'ten bu yana produktör,
besteci, aranjör, canlı elektronik
remiksçi ve ses tasarımcısı olarak
aralarında Arto Lindsay, Maria
Farantouri, Jocelyn B. Smith, Sema
gibi birçok sanatçıyla çal ıştı.
• Born i n Ber l i n i n 1 966, Sicgele
received classical piano and vocal
lessons berween the years 1 97 2-1 980.
He had given up his education afrer
start i ng ··computer m u s ic'" and
snıdied com posi tion w i t h Marti n
Daske. Siegele, who has been worki ng
as producer, composer, arranger and
souncl clesigner, g u itar player and
engi neer s i nce 1 985 has collaborarecl
w i rh many art ists i n c l ud i ng Arto
L i ndsay, Maria Farantou r i , Jocelyn B.
Sm i t h , Sema.

ULRICH MORITZ
1 953 yılında dogdu. 1 978
yılından beri müzik yapan ve
vurmalı çalgılar, bateri ve ritim
dersleri veren Moritz, Berli n
Üniversitesi Müzik Akademisi'nde
doçentlik yapmakta, aynı zamanda
birçok müzik okulunda çeşitli
dersler ve seminerler vermektedir.
Mikis Teodorakis, Maria Farantouri,
Georgeos Theodorakis, Die
Elefanten, Sema & Taksim, Zülfü
Livaneli, Lauren Newton,
Friedemann, Zoom, Klaus Gertken
Trio, Human Factor, Animato,
Silent Jazz Ensemble, Volker
Schlott Quartett gibi sanatçılada 70
kadar CD ve LP gerçekleştirmiş,
birçok önemli müzik merkezinde
ve festivallerde konserler vermiştir.
Ulrich Moritz yaptıgı kayıtlarla
aralarında Alman Plak
Eleştirmenleri ödülünün de
bulundugu birçok ödül aldı.
•

• Born i n 1 9 5 3 , U lrich M o r i rz has
been making m us i c s i nce 1 97 8 and
currenr l y g i ves private percussion,
drums and rhy t h m lessons as wel l as
his leeturers in rhe Berli n
U n ivers i ry "s Academy. Mori tz has
worked w i t h numerous arrisrs,
namely Mik is Theodorakis, Maria
Faranrouri, Georgeos Theodorakis,
Die E l efanren, Sema & Taks i m , Zlilfli
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Livane l i , Lauren Newton,
Friedemann, Zoo m , Klaus Gerrken
Trio, Human Factor, A n i mato, Silenr
Jazz Ensemble and Volker Schlott
Quartett for over 70 CD and LP
projeers and appeared at many
musical cemres and festivals. H i s
record i ngs have received many awards
i ncludi ng that of the German L P
Crit ics' Award.

SAAM SCHLAMMINGER
I 966'da Istanbul'da doJıdu. I 2
yaşına kadar Iran'da yaşadıktan
sonra Münih'e yerleşti. Özbekistan,
Pakistan, Iran, New York ve Paris'te
çeşitli ustalarla oryantal ritimler
üzerine çalışma fırsatı buldu. Çeşitli
geleneksel oryantal gruplarla klasik
ortaçaJı müzikleri ve son
dönemlerde de deneysel avangard
müzik çalışmaları yapmaktadır.
Birçok ünlü müzisyenle önemli
merkezlerde konserler veren
Schlamminger aralarında Montreaux
Caz Festivali'nin de bulunduJıu
birçok festivale katıldı.
•

• Schlamm i nger was born i n
İ stanbul i n I 966. Having l i ved i n
I ran u m i l the age o f twelve, h e then
settled down i n Munich. He found
the oppornı n i ty to study orienral
rhythms with g reat masters in
U zbekistan, Pakistan, Iran, New York
and Paris. He has made classical
M idelle Age music with orienral
ensembles making trad i tional music
and recenrly starteel to make
experimental avant-garde music.
Having appeared at many im portant
music centres, Schlammi nger also
part icipated i n many festivals
i ncluding the Monrreaux Jazz
Festival.

ILAHILER VE NEFESLER
CANTICLES A N D
B E KTASHJ HYMNS

Gerek ilahilerde gerekse
nefeslerde, Islami öJıeler dışında
yaşamış yedi bin yıllık Anadolu
kültürlerinin ve bu yörede kendine
kök bulmuş diJıer dinlerin etkileri
ve katkıları sıkça görülür. Bir
tanrılar ve tanrıçalar diyarıdır
•

Anadolu. Binlerce yıldır deJıişik
inançlara yurt olmuş, boydan boya
bir açıkhava tapınaJııdır adeta.
Tektanrılı semavi d inlerin
doJıuşundan sonra, üç büyük din de
Anadolu'da nefes buldu. Hazreti
lsa'nın ölümünden sonra ömrünün
son yıllarını Selçuk'ta geçiren
Meryem Ana . . . Hıristiyan
kilisesinin kurucusu Aziz Paul. . .
Dünya çocuklarının sevecen
büyükbabası Noel. . . Mevlana,
Yunus, Hacı Bektaş . . . Hepsi de
birer hoşgörü timsali olan Islam
mutasavvıfları . . . I S. yüzyıldan veri
bu toprakları yurt edinmiş
Museviler . . . Hepsi dinlerin beşiJıi
Anadolu'yu mekan tutmuşlar.
Bu ortamda büyüyen Sema'nın bu
geleneklerden, bu kültürlerden
etkilenmesi, nefes bulması ve her
konserinde, her çıkardıJıı albümde
bu sesiere yer vermesi doJıaldır.
Onun ilahilere ve nefeslere olan
ilgisi, bu müziJıin yeni bir yorumunu
tarihi ve mistik mekanların akustik
ve görsel büyüsü içinde yapmaya
yönlendirdi. Uzun süredir üzerinde
çalıştıJıı "Ilahiler ve Nefesler"i, Türk
ve Alman müzisyenlerden oluşan
grubu ile tasavvuf müziJıinin baz
aldıJıı ney, kudüm, bendir gibi
geleneksel enstrümaniarın yanı sıra
kilise orgu, çembalo, kontrbas ve
perküsyon eşliJıinde sunuyor.
7 Aralık 1 996'da Almanya'nın Erfurt
kentinde Thomas Kilisesi'nde
"Kudüs 3000 için Hoşgörünün
Anısına" adlı konserde Yunus Emre
ilahilerini söylerken Deutsches
Theater Berlin'in tanınmış oyuncusu
Friedo Solter, Lessing'in "Nathan
der Weiser/Bilge Nathan"
oyunundaki dinler arasında hiçbir
fark olmadıJıını anlatan
"Ringparabei/Yüzük Öyküsü"
bölümünü okuyordu. Ertesi gün
gazeteler "Üç kültür bir müzikte
birleşti", "Üç dünya dininin müziJıi
bir hoşgörü akşamında buluştu" gibi
başlıklarla konserden söz edecekler,
Sema için "Üç kıtanın kültürlerinden
etkilenen sanatçı. sesiyle Avrupa,
Asya ve Afrika müziklerinde dolaştı"
diyecek! erdi.
Sema, "Ilahiler ve Nefesler"de
Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan
Abdal, Zekai Dede, Sıtkı Baba,
Niyazi Mısri, Kuddusi, Hasan Dede,
Sabit, Münir Baba'nın dinler, ırklar
ve kültürler arasında sınırtanımazlık

mesajlarını Sema Türkiye'de de
seyircisi ile paylaşmak istiyor.
• Both camides and Bektashi hymns
reveal the weight and rraces of seven
m i l lenni um-old Anarolian
civil isatioııs which survived without
the i n fluence of Islam and other
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rel ig ions whiclı arigi nared from rhis
soil. Anarolia has been home ro gods
and goddesses; almosr al ready an
open-air remple rlıar hasred d i fferenr
fairhs and beliefs for rhousands of
years. Afıer rhe bi rrlı of monorheisr
rel ig ions, all three religions found
peace i n Anarolia. Morher Mary who
spenr ılı e i ası years of her l i fe in
Selçuk afıer rlıe deaılı of Chrisı .
Founder of rlıe Christian Church, Sı.
Paul . . . The loving g randfaılıer of all
c h i ldren, Sanra Claus. Mevlana,
Yunus, Hacı Bektaş. Exaınples of
ıolerance, rhe Sufıs . . . The Jews who
found refuge on rhis soil afrer rlıe
1 5 ıh cenrury. All serıled i n Aııaıol ia,
rlıe crael el l e of religioııs.
Ir is, of course, very natural of Sema
who grew up i n rhis environmenr, ro
be influenced from ılıesc rrad i r i oııs
and blend in ılıtse sounds w i ılı her
concerrs and albuıns.
Her i nreresı i n canr iclcs and Bekıaslıi
lıymns encou raged her to re i nıerpreı
this music i n rlıe acousı ic and visual
splendour of hi sıorical and mysıical
venucs. She will prcseıır rlıese
"Caıır icles and Bekraslıi Hym ııs" on
which she has becıı long working for
w i rlı an cnsemble comprising Turkish
and German musicians using
c rad i r ionaJ i nsırumenrs of Sufı music
i ike nay, kudüm and benelir as wel l as
clıurch organ, harpsiclıorcl, double
bass anel percussion.
\X' hile she sang rhe hymns of Yunus
Em re on 7 December 1 996 in Erfurr
ro w n of Germany ar rlıe conccrr ·· ı n
Memory of Tolerancc for Jerusalem
3000", ı he famous acıor of Deuısches
Thearer Berl i n Frieclo Solter was
read ing ıhe chapıer
.. Ri ngparabei/Sıory of R i ng .. nf
Lessi ng's "Naıhan eler \X'eiser". The
follow i ng day, heacll i nes woulcl reacl
''Th ree culı ures u n i ted i n one music",
"M usic from three religions met on an
even i ng of ıolerance" anel they woulcl
speak of Sema saying "The artist who
is i n fl uenced by ıhe culture of three
coıırinents went on a journey w i t h her
voice through European, Asian anel
African m usic".
W ith "Canricles anel Bekıashi H y m ns"
Sema wanrs ıo share messages of
Mevlana, Yunus Em re, Pir Sultan
Abdal, Zekai Dede, Sııkı Baba, N iyazi
M ısri, Kuclcl usi, Hasan Decle, Sabit,
M ü n i r Baba which ban borders
between religions, races and cul tures.
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LES MUSICIENS DU LOUVRE-GRENOBLE
SIEMENS
Katkt!an ifin SIE1\1ENS'e 1e1ekkiir ecleriz.
\Ve u·OIIId /ike to tbank SIEMENS for sfJoiiSoring tbis perforn!(llll"e.

MARC M I NKOWSKI, şef conducror

Haydn
Uvertür : L'lsola disa bitata

Ovenure: L ' l sola d isabi rara

Haydn
Sol minör 83. Senfoni "Tavuk"
Sym p hony No. 8 3 i n G m i nor, "La Pou le"

Ara

l n rerval

Rarneau
Orkestra Süiti: L'apotheose de la danse
Orchestral Su i te:

L 'apotheo.re ele la dcm.re

2 1 .6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum , 7 . 30pm

MARC MINKOWSKI
Dünyanın en aranan şefleri
arasında bulunan Fransız orkestra
şefi Marc Minkowski, Les Musiciens
du Louvre-Grenoble ile verdigi
konserlerinin yanı sıra opera ve
koral müzik alanında da geniş bir
repertuvar ve üne sahiptir. Sanatçı
düzenli olarak Salzburg. Aix-en
Provence, Paris Operası ve Theatre
du Chatelet'te konserler ve
operalar yönetmektedir.
Kariyerine ABD'deki Pierre
Montreux Şeflik Okulu'nda Charles
Bruck ile çalışmadan önce fagot
çalarak başlayan Minkowski, 1 982'de
dönem enstrümanları ile çalan Les
Musiciens du Louvre'u kurdu ve
toplulugu ile birlikte gerek
konserleri gerekse kayıtları ile
uluslararası bir ün kazandı.
Paris Basrille Operası'nda ilk olarak
1 996 yılında Mozart'ın /domeneo
operasını yöneten sanatçı, 1 997' de
ilk kez davet edildigi Salzburg
Festivali'nde de Saraydan Kız
Kaçırma operasının yeni
prodüksiyonunu yönetti. Minkowski,
Vlaamse Oper için Haendel'in
Seme/e, Massenet'in Cendril/on,
Mozart'ın /domeneo ve Weber'in
Oberan'unun yanı sıra Wagner'in
Uçan Hollanda/ı, Rameau'nun P/atee
ve Gluck'ün lphigenie en Tauride,
Monteverdi'nin Poppea'nın Taç
Giymesi gibi önemli opera yapıtlarını
yönetmiştir.
Deutsche Grammophon ile çalışan
Marc Minkowski'nin Rameau'nun
Hippolyte et Aricie kaydı, aralarında
Orphee d'Or ve Cannes Classical
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Award'un da bulundugu bir çok ödül
kazandı. 1 999'da Offenbach'ın
Orphee aux Enfers kaydı Diapason
d'Or'a deger görüldü. Sanatçının
diger önemli kayıtları arasında
Rameau'nun Anacreon ve Le Berger
Fide/e, Haendel'in La Resurrezione ve
Ariodante, Fransız Barok Kantatları,
Charpentier'nin Te Oeum ve Messe
de Minuit'i sayılabilir.
• French conducror Marc Mi nkowski
i s i n elemand throughout the world
and is parricularly known for his
outstanding sucresses i n the fıeld of
opera, for his concerrs and for his
work with Les Musiciens d u Louvre
Grenoble. He appears reg u larly ar the
Salzburg anel A i x-en-Provence
Fesr ivals, at the Opera ele Paris and ar
rhe Thearre du Chiittler.
M i n kowski began his career as a
bassoon isr before studying with Charles
Bruck at the Pierre Monrreux
Conducring School ( USA). In 1 9R2, he
founcled rhe period-i nsrrumcnr
enscmble Les Musiciens du Louvre.
Togedıer wirh this ensemble Marc
M i n kowski has achieved international
success lxıth in concerrs and record ings.
He made his lebut ar the Opera
Basri l l e wirh Mozarr's ldomeneo i n
1 996 anel his fırsr appearance a r the
Salzburg Fest ival i n 1 99 7 , wirh a
new prod uction of Mozart's
Entfiihnlllf!, cm/ dem Serail. For the
Vlaamse Oper, he has conducted
Haenclel's Semele, Massener 's
Cmdrillon, Mozart' s ldomeneo anel
Webers Oberon. Other appearances
i n c l ude Wagner's Der Flie�;ende
Holliinder, Rameau's Platee an e l a
Eu ropean tour of G i uck's !phiw!nie en
Ta11ride. M on reverel i 's f'lncoronazione
di Poppec1 anel his clebut ar rhe
Deursche Sraarsoper Berl i n w i r h
Meyerbeer's Robeı·t le Diab/e and
Massenet's Mano" in Monte Carlo.
Marc Minkowski is an exclusive arrist
wirh Deutsche Grammophon. H is
clebut recorcl ing for rhem of Rameau's
1 -/if!polyte et A ririe received n umerous
prizes, among rhem an Orphee ci'Or
and the Cannes Classical Awarcl. I n
1 999, h e won a Diapason ci'Or for h i s
recorcling of Offenbach' s OıfJbie a11x
Enfers. Other record i ngs inclucle
Rameau's Anacl'i!on and Le Beı-ger fide/e,
Haenclel's La Res11rrezione and A riodante,
French Baroque cantaras, Charpentier's
Te /Je11m anel Mme de M in11it.

LES MUSICIENS
DU LOUVRE-GRENOBLE
• 1 982 yılında şef Marc Minkowski
tarafından kurulan Les Musiciens du
Louvre-Grenoble, 1 987 yılından bu
yana Avrupa'nın dönem
enstrümanlarıyla çalan en önemli
topluluklarından biri olarak kabul
edilmektedir.
Les Musiciens du Louvre'un yaptıgı
pek çok kaydın arasında Haendel'in
Teseo ve Concerti Grossi Op.3,
Lully'nin Phaeton, Mouret'nin Les
Amours de Ragonde, Rameau'nün
Platee, Rebel'in Les E/emens ve
kendilerine 1 993 yılında "En Iyi Barok
Vokal Kaydı" dalında Gramophone
Ödülü kazandıran Stradella'nın San
Giovanni &ıttista'sı bulunmaktadır.
Les Musiciens du Louvre son
yıllarda Archiv-Produktion
Deutsche Grammophon için
aralarında Lully'nin Acis et Ga/atee,
Gluck'ün Armide ve lphigenie en
Tauride, Rameau'nun Anacreon,
Hippolyte et Aricie ve Dardanus,
Haendel'in La Resurrezione, büyük
bir övgüyle karşılanan Ariodante,
Hercules, Roman Motets ve /talyan
Kantat/arı, Charpentier'nin Te Deum
ve William Klein'in Mesih filminin
müziginin de bulundugu pek çok
kayıt gerçekleştirdi. Topluluk Barok
repertuvarın yanı sıra EMI için
Offenbach'ın Orphee aux Enfers ve
Güzel Helene adlı yapıtlarını da
kaydetti. Theatre du Chatelet'te
seslendirdikleri Güzel Helene için
Fransa'nın Grammy'si sayılan
Victoires 200 1 de la Musique
Classique et Jazz'da En Iyi Orkestra
ve En Iyi Lirik Prodüksiyon
dallarında ödül almışlardır.
Çalışmalarını 1 996 yılından bu yana
Grenoble'da sürdüren topluluk, her
yıl burada sezon konserleri
vermektedir. Aralık 2002'de yirminci
kuruluş yıldönümünü Paris'teki
Theatre du Chatelet'te bir Rameau
programıyla kutlayan Les Musiciens
du Louvre-Grenoble, Berlioz'ün
dogumunun 200. yılı kutlamaları
kapsamında Malıler Oda Orkestrası
ile Deutsche Grammophon için kaydı
gerçekleştirilecek olan La Symphonie
Fantastique ve ayrıca Romeo et Juliette' i
seslendirecek.
• Les Musiciens du Louvre was
founded by Marc M i nkowski i n 1 982

anel si ııce 1 987 they have been
recogııised as one of rhe leacling
European period-instrument groups.
Les Musiciens du Louvre has made
many record ings, inciueling Haendel's
Teseo anel Conrerti Grossi Op. 3 , Lul ly's
Phaeton, Mouret's Les Amo11rs de l?agonde,
Rameau's Platee, Rebel's Le.r Elbnem and
Stradella's San Giowmni Battista, which
earnecl them a Gramophone Award in
1 993 for "Best Baroque Vocal
Record i ng".
I n recen t years, the Musiciens d u
Louvre have made a number of
signifıcant record ings for Arehiv
Produktion - Deursche Grammophon.
These include Lully's Acis et Galatie,
Gluck's A nnide and lphigenie eı1 Tam·ide,
Rameau's A nart'eon, Hippolyte et A ririe
anel Dardanm, Haendel's La
Res11n·ezione, A riodan/e (which earned
them unanimous crirical acclai m),
Heıut!es, Roman M otets and /ta/ian
Canla/as, as well as Charpentier's Te
Dmm anel the soundtrack for W i lliam
Kleiıı's fıl m , The Messiah. I n add ition to
rheir baroque reperroire, they also
recorded Offenbach's Oıphie a11x Eıifers
anel La Bel/e Hitene for E M I . They
received rwo prizes at the Vicroi res
200 1 de la Musique Classique et Jazz
(the French equivalent of rhe
Gramm i es): "Best Orchesrra" and "Best
Lyric Producrion" for La Bel/e Helhıe ar
the Theiirre du Chiireler.
Si nce 1 996, they have been based i n
Grenoble, where they perform a season
of concerrs each year. I n December
2002, the group celebrated i ts
rwenrierh anni versary w i t h a Rameau
programme i n Theiltre d u Chatelet,
Paris. As part of Berlioz's bicentenary,
Les M usiciens d u Louvre-Grenoble
w i l l present concerts w i t h Malıler
Chamber Orchesrra: La Symphonie
Fantastiq11e ( record i ng for Deutsche
Grammophon) and Romeo et Julielle.

PARIS SENFONILERI
P A R IS SYMPHONIES

Aydın Biike

1 780'1i yılların başında Avusturya
Imparatoru IL Joseph'in tahta
geçmesinin ardından, ülkenin sosyal
yapısında önemli degişiklikler
kendini h issettirmeye başladı.
"Aydınlanma Çagı"nın ilerici
•
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fikirlerine sıkı sıkıya baglı olan
imparator, merkezi yönetimin
önemine inanıyor ve bunu
pekiştirrnek için bazı yeni
uygulamaları yaşama geçirmeyi
tasarlıyordu. Kısa bir süre sonra,
egitimin yaygınlaşması ve kilisenin
devlet işlerine daha az karışması
başta olmak üzere bir dizi reformu
uygulamaya koydu. Imparatorluk
içinde soyluların gösterişli yaşamları
ve kendilerini neredeyse ayrı bir kral
gibi görmeleri genç hükümdarın
hoşuna gitmiyordu. ll. Joseph'in bu
huyunu bilen imparatorluk içindeki
soylular da, eski gösterişli
yaşamiarına bir süreligine çeki düzen
verdiler. Bu soyluların başında, ilk
sırayı hiç kuşkusuz Prens Esterhazy
alıyordu. Viyana yakınlarındaki
şatosunu her yönüyle küçük bir
"Versailles" gibi tasarlayan Macar
asıllı bu prens, yapının her yönden
eksiksiz olması için tüm detayları
düşünmüştü. Prensin emrinde müzik
yöneticisi olarak çalışan Joseph
Haydn, 1 780'1erde, yirmi yıla
yaklaşan görevi boyunca seksene
yakın senfoni ve yirmi kadar sahne
eseri bestelemişti. Ancak Prens
Esterhazy, bu büyük harcamalada
imparatorun gözüne batmamak için,
şatosunda düzenledigi akşam
eglencelerinde senfoniler yerine
daha az sayıda müzisyen tarafından
seslendirilebilen oda müzigi
yapıtlarını tercih etmeye başladı.
Böylece Haydn'ın besteleri de bu
alana kaydı.
Viyana ve çevresinde olaylar böyle
gelişirken, Avrupa'nın bir başka
önemli müzik merkezi olan Paris'te
ise, Haydn adı her geçen gün daha
fazla duyulmaya başlamıştı. Bunun
nedeni, bestecinin senfonilerinin
büyük bölümünün bu kentteki
yayınevleri tarafından basılması ve
Paris'teki konserlerde sıkça
seslendirilen yapıtların dinleyicilerin
begenisini kazanmasıydı. Haydn adı,
Parisli nota yayımcıları için öylesine
iyi bir satış garantisiydi ki, başta
bestecinin kardeşi Michael Haydn
olmak üzere, Ditters von
Dittersdorf ve Johan n Baptist
Vanhal gibi dönemin diger
sanatçılarının senfonilerinin de
zaman zaman "Haydn" adı altında
basıldıgı oluyordu. 1 785 yılında,
Paris'te halka açık konserler
düzenleyen "Loge Olympique",

Haydn'a ilk seslendirilmeleri bu
kentte yapılmak üzere yeni
senfoniler sipariş etti.
Avrupa'nın sosyal ve politik
görünüşünü derinden etkileyecek
Fransız Devrimi'nin yaklaşmakta
oldugu bir dönemde, Paris h:i.l:i. çok
canlı ve hareketli bir sanat yaşamına
sahipti. Maddi yönden gittikçe
güçlenen, ancak siyasi yönetirnde
henüz söz sahibi olamayan burjuvazi,
sanatın her dalını destekliyor, geniş
kitlelerin katılımını amaçlayan
konserler düzenleniyor ve bu
amaçla yeni orkestralar
kuruluyordu. Kentteki en eski
konser organizasyonu olan
"Concert Spirituel"in
programlarında Haydn'ın senfonileri
ve Stabat Mater adlı vokal yapıtı pek
çok kez çalınmıştı. 1 770'1i yılların
başında, Paris'in müzik yaşamında
"Concert des Amateurs" adlı yeni
bir organizasyon daha yaşama geçti.
Böylece başlayan "rekabet", kentin
kültür yaşamına canlılık getirmişti.
Her iki kurum da en iyi müzisyenleri
kendi orkestraları için kullanmak
istiyor ve o dönem için devasa
boyutlara ulaşan topluluklar ortaya
çıkıyordu. Bazı kayıtlardan "Concert
Spirituel"in orkestrasının altmış
kişiye yaklaştıgını, "Concert des
Amateurs"ün sadece kemancılarının
sayısının kırkı buldugunu
ögreniyoruz.
1 78 1 yılında "Concert des
Amateurs" ikiye bölünerek "Societe
du Concert de I'Emulation" ve
"Concert de la Loge Olympique"
adlarını aldı. Özellikle ikinci kuruluş
kısa zamanda "Concert Spirituel" ile
birlikte düzenli konserler
gerçekleştirmeye başladı.
Konserlerde geniş bir orkestra ile
Paris halkının hoşuna gidecek bir tını
yakalamaya özellikle dikkat
ediyorlardı. Kısa zamanda topluluk
Avrupa'nın en iyi orkestralarından
biri olarak anılmaya başladı.
Haydn'ın aynı tarihlerde,
senfonilerini yirmi kişilik bir
orkestra ile seslendirdigini göz
önünde bulundurursak, bestecinin
yeni yapıtlarını alışık oldugunun üç
katı büyüklükte bir orkestra için
yazdıgı hemen ortaya çıkar.
Haydn yeni eserler için sipariş
aldıktan sonra, yakın dostu
Mozart'ın 1 770'1erin sonlarında bu
kente yaptıgı gezinin izlenimlerinden

de faydalanmayı düşündü. Mozart,
henüz Salzburg'ta yaşadıgı yıllarda,
kendine daha iyi bir gelecek
kurabilmek için, babasının ısrarları
sonucunda, annesiyle birlikte Paris'e
gitmiş, ancak bekledigi ilgiyi
görememişti. Bu kentte besteledigi
senfonilerde, o günlerde Paris'te
yaygın olan üç bölümlü yapıyı
benimsemiş ve halkın ilgisini bu yolla
çekmeyi denemişti. Annesinin
ölümüyle, Mozart için büyük bir
trajediye dönüşen Paris yolculugu,
besteci için hem sanatsal hem de
maddi açıdan tam bir başarısızlıkla
sonuçlanmıştı.
Haydn için durum oldukça farklıydı.
Besteciye ısmarlanan senfoniler için
belirli bir şart ileri sürülmemiş,
sanatsal yönden sorumluluk tümüyle
ona bırakılmıştı. Ayrıca her bir
senfoni için 25 altın ödenecekti ve
bu meblag o dönemde senfoniler
için ödenen alışılmış ücretin beş
katıydı. 25 altını, satın alma gücünü
ve dönemin kazaneını göz önünde
bulundurarak günümüze
aktardıgımızda, 60.000 $ rakamına
ulaşıyoruz. Haydn'ın Paris için altı
senfoni besteledigini düşününce,
sanatçıya ödenen paranın ne denli
büyük oldugu daha iyi anlaşılır.
Günümüzde Paris Senfonileri olarak
anılan 83, 84, 85, 86 ve 87.
senfoninin hangi sırayla bestelendigi
bilinmiyor. Büyük olasılıkla 83, 87 ve
85. senfoni 1 785, diger üç yapıt
1 786 yılında bestelenmiş ve eserler
ilk kez, 1 787 yılında Paris'te
gerçekleştirilen bir konserde
seslendirilmişlerdir. Haydn,
Parisliler'in alışık oldugu üç bölümlü
senfoni yerine, önceki eserlerinde
oldugu gibi dört bölümlü bir yapı
kullanmıştır. Paris orkestralarında
yaylı sazlara ek olarak iki flüt, iki
obua, iki klarnet, iki fagot ve iki
korno kullanılmasına karşın, besteci
bu eserlerinde nefesli sazları bir flüt,
iki obua, iki fagot ve iki korno olarak
düşünmüş ve klarnetlere yer
vermemiştir. Bunun yanında 82 ve
86 numaralı senfonilerde iki
trompet ve timpaninin katılımıyla
daha parlak bir etki yaratılmıştır.
Paris Sen(onileri'nin üçü, Haydn'ın
diger bazı senfonileri gibi sonraki
yıllarda çeşitli adlarla anılmaya
başlamıştır. 82 numaralı olanı, son
bölümdeki bas partisinin dans eden
bir ayıyı anımsatması nedeniyle
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"L'Ours" (Ayı) olarak adlandırılmış,
83 numaralı yapıt da ilk bölümde
tavuk gıdaklamasını çagrıştıran bir
pasaj nedeniyle "La Poule" (Tavuk)
adını almıştır. Kraliçe Marie
Antoinette'in en begendigi örnek
olan 85. Senfoni ise, kısa bir süre
sonra "La Reine" (Kraliçe) olarak
anılmaya başlamıştır.
• A frer the Ausuian Em pcror J oseph
l l was endıroned in the beg i n n i ng of
1 780s, rhe coumry smned w undergo
serious soc ial changes. A closc
fol lower of the ··Age of
Enlightenmem"", the empcror bclieved
in cemral authority and was plan n i ng
ro i n i riare a series of new pracrices ro
rei n force this model. lt was not long
after when he inst igated a series of
reforms for spread ing educarionaJ
services and li m i t ing the i n fl uence of
rhe church on governmental issues.
The young ruler was not fond of the
fact that the nobles who had an
i mposing l i fe sryle assumed
rhemselves al most i ike k i ngs i n the
empire. Aware of this, the noble class
uied ro l i ve more modesdy for some
time. Cenainly Pri nce Esterhazy was
i n the first place among this class of
nobles. Having envisaged his palace
near Vienna al most i ike a smail
· · versai l les"", this H u ngarian-origin
prince thought of the slightest detail
for his res idence. Working as a music
d i rector under the patronage of the
prince, J oseph Haydn had, by the
1 780s, composed al most eighty
symphonies and twenty stage works
throughout a period that spanned
rwenty years. Careful enough not to
annoy the emperor, Prince Esrerhazy
substinıted the symphonies with less
assum i ng chamber works at his
evening festivit ics which changed the
course of Haydn's composi tion to
chamber works.
While t h i ngs were develuping in this
directian i n Vienna and i ts
surrounding, another musical centre
of Europe, Paris was becoming more
and more fam i liar with the name
Haydn thanks to the publ ishers
pri ming the composer"s symphonies
and the freq uemly performed works
being welcomed by the audience.
Haydn "s name was such a good sales
d ri ve that symphonies of the anisrs of
that period such as Haydn"s brother
M ichael Haydn, Di ners von

Dit tersdorf and J ohan Baptisr Vanhal
were publ ished under his name. I n
1 78 5 , "" Loge Olympique"" which
organised public concens
commissioned the com poser to
compose new symphonies for first
t i me performance.
Towards the French Revol ution that
was to change the social and po! i r ical
panorama of Europe drastical ly, Paris
stili had a very l i vely art istic
environmen t. Fi nancially more
stronger but pol i t ically stili
i nefficient, the bourgeois class
supponed every branch of an
organ isi ng concens for masses and
founded new orchestras for that
pu rpose. Haydn ·s symphonies and
choral work Stabat Mater were
performed several ti mes at the
"'Concen Spirinıel'", the oldesr concert
organisation venue i n town. W i t h the
foundation of '"Concert des Amateurs'"
in the beg i n n i ng of 1 770s,
competi tion came in place bringing
even more l i fe ro the nı ltural l i fe in
the city. Both i nstitu tions would
strive for having the best musicians
for c he i r concerts resu l r i ng in
orchestras of vast formation.
H isrorical records show that Concerr
Spirituel"s arehescra comprised sixty
musicians and Concert des Amereurs"
violinist coun ted forty alone.
In 1 7 8 1 , Concert des Amareurs was
divided i mo two under the names
··societe du Concert de J " E m u lation··
and ""Concert de la Loge Olympique'".
The larter soan started to give regular
concerts with Concert Spi ri nıel . The
orchesua was keen on ensuring a rune
that the Parisians would i ike and soon
were regarded among the best i n
Europe. Bearing i n m i nd that Haydn
composed his symphonies for an
orchesrra of rwenry musicians, we can
easily realise that he was writing h i s
works for an ensemble three t i mes
bigger than what he was used ro.
U pon receiving new commissions,
Haydn decided to beneflt from his
close friend Mozart's i mpression of
this town, which he acqui red during
his visir towards the end of the 1 7 00s.
Living in Salzburg at the t i me,
Mozart went ro Paris with his morher
upon his father"s i nsisrence for a better
career but fai led ro receive the
attention he expected. The
symphonies he composed in Paris
were based on a three-part srructure

which was q u i te common there.
However, this d id not help Mozart to
draw the attention onto his works and
added his mother's death as wel l , the
trip to Paris turned i mo a tragedy for
Mozart in respect of h i s art istic
development and fi nancial status.
However, thi ngs were j ust the
opposite for Hayd n . No conditions
were i m posed on the com posers for his
symphonies leav i ng the art istic
responsibil ity emirely on h i m .
Coupled b y t h e 2 5 g u ineas paid for
each symphony, which was five t i mes
more than the usual price, Haydn had
a totally d i fferent experience.
Considering the buying power of 2 5
guineas i n that period which
corresponds to $ 60.000 roday and
further that Haydn composed five
symphonies for Paris, we w i l l see that
the artise was paid a huge sum for h i s
works.
Today, it is not known in which order
the symphonies no. 83, 84, 8 5 , 86
and 87, altogether called PariJ
SymphonieJ are composed. Most
probably symphonies no. 83, 87 and
8 5 were composed in 1 7 8 5 and the
rema i n i ng t h ree i n 1 786. All were
performed in 1 787 for the first time
ar a concen i n Paris. This rime,
Haydn adopted a quadruple structure
i nstead of a t h ree-part one as
accustomed .. Orchestras in Paris used
rwo flures, rwo oboes, rwo clariners,
two bassoons and two horns in
addi tion to strings. However, the
composer reduced the wi nds to one
flure, rwo oboes, rwo bassoons and
two horns dism issing the clarinets.
Add i t ion of two trumpets and
tympani created amore bri l l iaıı t effect.
L i ke some other symphonies of
Haydn, three of Paris Symphonies
were cal led w ith other names i n the
years to follow. Symphony No. 2 the
last part of which was enriched w i r h
bass recalled a daneing bear and was
rherefore called ''L'Ours'" (Bear), w h i le
Symphony No. 2 was called ""La
Poule'" (Chicken) because of a passage
in the fırst part. As for Symphony No.
85 which was Queen Marie
Antoinette's favourire was called '"La
Reine'" (Queen) shortly after.
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Stn:wirısky
Re Majör Konçerto Concerro
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"Rutin düşmanı" olarak tanınan
ünlü şef Ivan Fischer kuşkusuz
nesiinin en yaratıcı şeflerinden
biridir. 1 970'Jerde henüz genç yaşta
dünyanın pek çok yerinde
orkestraları yöneterek başarılı bir
kariyer yakalayan sanatçı
orkestraların müzigi yorumlama
şeklinde bir eksiklik hissetmiş ve
Macaristan'a dönmüştür. Bu
dönüşün sonucu olarak da ünlü şefin
gerekli gördügü degişikliklerin
hayata geçirilmesi için 1 983 yılında
Budapeşte Festival Orkestrası
kurulmuş.
Müzigin yanı sıra felsefe, tiyatro ve
psikolojiyle de yakından ilgilenen
Fischer, orkestralarla çalışma
tekniginde Schopenhauer,
Stanislavski ve Jung' u esas aldıgını
söylüyor. Yakın hissettigi besteciler
de Bach, Mozart, Brahms, Dvorak.
Mahler ve Bartok gibi Orta
Avrupalı olanlar. Bu yakınlıgını
konser salonlarının dışına da
taşıyan şef Mahler Dernegi'inin
kurucu üyeliginin yanı sıra
Ingiltere'deki Kodaly Akademisi'nin
de üyelerinden. Yakınlarda da
Philips için Bartok'un belli başlı
eserlerinin kaydını yapmaya
başlamış.
BBC/Rupert Vakfı'nın Şeflik
Yarışması'nı 25 yaşında kazanan
Fischer, o tarihten itibaren
uluslararası bir kariyere adım atmış
ve aralarında Berlin Filarmoni,
Amsterdam Concertgebouw,
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Londra Senfoni, New York
Filarmoni, lsrail Filarmoni ve
Cleveland orkestralarının oldugu
dünyanın belli başlı topluluklarını
yönetmiştir. Northern Sinfonia ve
Kent Operası'nın da müzik
direktörlüklerini yapan sanatçı
Cincinnati Senfoni Orkestrası'nın da
konuk şefliginde bulunmuştur.
Fischer. 2000-200 1 sezonunda da
Lyon Operası'nın Müzik
Direktörlügünü yürütmüştür.
• Famous conducror I van Fischer i s
known a s ' a n en<:ıny of rou t i ne' a n d is
undoubredly one of che most creative
conducmrs of this generar ion. Despire
adı ic:ving very earl y career succcss,
conducring world w ide i n the 1 ')70's,
he ti.· lr that somedıing was m i ssing
from rhe music mak i ng process i n
orchtscras anel ret u rncd r o H ungary,
which resul red in fou ndation of the
Budapesr Festival Orchesrra in 1 9H3
founded ro inst igatc the changes he
saw as ntcessary.
As well as music, J v,in Fisclıcr has
in eense i n teresrs in phi losophy, rlıeatre
and psyclıology. He once said that his
method of working w i th orclıesrras
origi nareel from Sclıopenlıauer,
Stanislavski and J u ng. Com pasers that
he feels very close to are ınosdy central
Europeans such as Baclı, Mozart,
Bralıms, Dvorak, Malıler and Bartok.
H is i n U::racrion wir h rhem srrerdıes
beyoncl the concert hal l : he w as a
founder of the H u ngarian M ah ler
Sociery mgether w ith the composer's
granddaughter; he is the patron of the
British Kodaly Academ y; and he has
recendy starteel record i ng the major
Bartok works for Phil ips.
W i n n i ng the BBC/ Rupert
Foundation 's Conducting
Comper i r ion at the age of 2 5 lau nched
I van Fischer's international career
Icad i ng ro i nv i tations ro comlucr
major orclıestras inci ueling the Berl i n
Philharmonic, Amsterdam
Concertgebouw. London Symphony,
New York Phi lharınonic, lsrael
Ph i l harmonic and Cleveland
orchestras. He has al so been the
musical d i rector of the Northcrıı
Sinfonia of England, Kent Opera and
was principal guest concluctor of the
C i nei n nari Symphony Orclıestra.
During the 2000-200 1 season, he was
the Music Di rector of the Lyon Opera
House.

BUDAPEŞTE
FESTIVAL ORKESTRASI
B U DA P EST
FESTI VAL ORCH ESTRA

1 983 yılında şef Ivan Fischer ile
piyanist Zeltan Kocsis tarafından
kurulan Budapeşte Festival
Orkestrası, bugün Macaristan ve
dünya müzik çevrelerinin en başarılı
ve heyecan verici girişimlerinden
birine dönüşmüştür.
Budapeşte Festival Orkestrası,
bugün sadece Macaristan'ın en iyi ve
gözde orkestrası degil, dünyanın da
en başarılı müzik topluluklarından
biridir. Salzburg, Lucerne, Paris,
Londra, Brüksel, Los Angeles, Hong
Kong gibi önde gelen festivalierin
yanı sıra Viyana Musikverein ve
Konzerthaus'tan New York
Carnegie Hall'a, Paris Theatre des
Champs-Eiysees'den Amsterdam
Concertgebouw'a en prestijli
salonların da sürekli konuklarından
biri olan Orkestra, aralarında G idon
Kremer, Heinz Holliger, Marek
Janowski, Charles Dutoit, Robert
Holl, Ma re k Janowski, Agnes Baltsa,
Pinchas Steinberg, lda Haendel, Kiri
Te Kanawa, Martha Argerich ve
David Zinman gibi günümüzün
önemli sanatçıları ile çalışmaktadır.
Ivan Fischer'in şefligindeki
Budapeşte Festival Orkestrası 1 995
yılında Philips Classics ile bir
anlaşma yapmış ve önce Bartok'un
orkestra yapıtları ve Liszt'in Faust
Senfonisi ve Macar Rapsodileri,
Dvorak'ın Keman Konçertosu, 8. ve 9.
Sen(onileri, Masalları, S/av Dansları nı
kaydetmiştir. Bartok'un Mucizevi
Mandarin kaydı 1 998 yılında "En Iyi
Orkestra Kaydı" dalında
Gramophone ve Diapason d'Or
ödüllerine layık görüldü.
•
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• Established in 1 98 3 , by conductor
Ivan Fischer and pianist Zolnin Kocsis,
today Budapest Festival Ürehescra has
t u rned i nto one of the most successful
and exciring musical venrures on the
H ungarian and i nternational nıusic
scenc. Toclay, the Budapest Festival
ürehescra is not only Hu ngary's finest
and most popular synıphon ic
orclıestra, but one of the most
successful musical ensembles
i n terııationally. lt is also a welcome
guest at Icad ing nıusic festivals ! i ke

Salzburg, Lucerııe, Paris, London,
Brussels, Los Angeles, Hong Kong ete,
as it is in the most presr igious concerr
halis, from Vienna M usikverein and
Konzerthaus to the Carnegie H a l l i n
New York, t h e Thearre des Champs
Ei ysees in Paris and the
Concengebouw in Amsterdam. Guest
artists regularly appearing w i th the
Budapest Festival Orclıestra incl ude
sonıe of the finest m u s icians of our
t i mes such as Gidon Kremer, Heinz
H o l l iger, Marek Janows k i , Charles
Duto i t , Robert H o l l , Marek Janows k i ,
Agnes Baltsa, P i nchas Steinberg, !da
Haendel, Ki ri Te Kanawa, Martha
Argerich and David Zi nnıan.
The Budapest Festival ürehescra
under Ivan Fischer signed an exc l usive
contract w i th P h i l ips Classics i n
1 99 5 . The first releases u neler the
contract were orchestral works by
Bartok and the Faml Sy111phony by
Liszt, fol l owed by Liszt's H111ıgaria11
J?haj1sodies, a series of Dvonik
record i ngs ( Violin Conı·erlo. Symphrmies
No.r. 8 & C), Legends. Slavonir Danm).
Bartok's M iram/om Mandarin has been
awarded w i r h the Gramophone Prize
and D iapason d 'Or for " Best
Orclıestra Record i ng " i n 1 998.

DOGUDAN BATIYA
GÖÇ EDEN ÜÇ BESTECI
T H R E E COMPüSERS W HO
M I G R ATED FROM EAST TO W EST

Aydın Biike

Bela Bartok 1 92 1 yılında kaleme
aldıgı kısa yaşamöyküsünde,
1 920'1erdeki Avrupa'nın, kendi
dogumundan beri geçen kırk yıl
içinde nasıl bir degişim geçirdigini şu
satırlarla anlatıyordu: "25 Mart
1 88 1 'de bugün Romanya toprakları
içinde kalmış olan
Nagyszentmiklos'da dogdum. Sekiz
yaşımda babamı kaybedince, ilkokul
ögretmeni olan annem, geçimimizi
saglamak için bugün Çekoslovakya
topragı olan Nagyszöllös'e yerleşti.
Kısa bir süre sonra önce Bistritz'e,
ardından da PreBburg'a yerleştik. Bu
kentlerin ilki bugün Romanya'da,
ikincisi ise Çekoslovakya'da kaldı."
Dogdugu günlerde Avusturya
Macaristan lmparatorlugu toprakları
içinde olan kentler, Bartok bu
•
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satırları kaleme aldıgında üç farklı
ülkenin toprakları içinde kalmıştı.
Kuşkusuz besteci o yıllarda,
Avrupa'nın yaklaşık yirmi yıl sonra
çok daha büyük çalkantılar
geçireceginden ve kendi yaşamının
ülkesinden binlerce kilometre
uzakta son bulacagından habersizdi.
Bu son yalnızca Bartok için degil,
aynı tarihlerde Avrupa'nın
dogusunda dünyaya gelmiş diger
sanatçılar için de kaçınılmazdı. Bela
Bartok, lgor Stravinsky ve Sergey
Rahmaninof benzer bir kaderi
paylaşarak, ülkelerinden uzakta,
Amerika Birleşik Devletleri'nde,
yaşama veda etmişlerdi.
Bela Bartok'un müziginde ülkesinin
ve Balkanlar'ın falklorunun büyük
bir etkisi vardı. Egitimini tamamladıgı
1 903 yılında vatandaşı Zoltan
Kodaly ile birlikte Macar halk
şarkıları üzerinde çalışmalara
başladılar. Bu derleme ve
araştırmalar, ilerleyen yıllarda
ülkesinin sınırlarını aşarak
Balkanlar'ın tümüne yayılacak ve
1 930'1arda Türkiye'yi de içine
alacaktı. Besteci 1 907 yılında halk
müziginin o günün sanatçıları
üzerindeki etkisiyle ilgili olarak
şunları yazıyordu: "Zoltan Kodaly'ın
bana tanıttıgı Debussy'nin
yapıtlarında, yer yer ülkemizin halk
müziginin etkileri oldugunu büyük
bir hayretle fark ettim. Halk
şarkılarındaki pentatonik yapının bu
eserlerde yer aldıgı çok açıktı. Tıpkı
Rus halk müziginin lgor
Stravinsky'nin yapıtlarında benzer
etkileri oldugu gibi. Her ikimizin
müziginde de, oldukça uzak
cografyalarda yetişmemize ragmen
ülkelerimizin falklorunun izleri var."
Her iki bestecinin müzik dili
arasındaki bu benzerlik bazı
yapıtlarda daha fazla
hissedilmektedir. Örnegin,
Bartok'un Mucizevi Mandarin bale
müzigi, çogunlukla Stravinsky'nin
Bahar Ayini balesi ile karşılaştırılır.
Aslında Bartok'un bu yapıtında
dönemin ilerici tüm ögelerini
bulmak olasıdır. Viyana Okulu ve
Alman Dışavurumcuların etkileri,
Stravinsky ve folklorik karakterlerle
iç içe geçmiştir. Eserin Budapeşte'de
sahnelenmesi için opera müdürlügü
ile besteci arasında 1 920'1i yılların
başında oldukça fazla yazışma
gerçekleşmiş, ancak orkestrasyonun

tamamlanamaması yüzünden bir
süre sonra bu tasarıdan vazgeçmek
zorunda kalınmıştır.
1 873 yılında dogan Rahmaninof,
Bartok ve Stravinsky' den daha
önceki bir kuşagın temsilcisiydi.
Müzige yaklaşımı geç romantikleri ve
Çaykovski'nin yapıtlarını
çagrıştırıyordu. ögrencilik
yıllarından başlayarak olaganüstü
piyano çalışıyla dikkatleri üzerine
çekmiş, bir anlamda 1 9. yüzyıl
ortalarında Franz Liszt'in bu
çalgıdaki ustalıgını çagrıştıran bir
seviyeye ulaşmıştı. 1 897 yılında
seslendirilen ve hiç begenilmeyerek
bestecinin büyük bir bunalıma
sürüklenmesine neden olan / .
Senfoni'nin ardından, 2. Piyano
Konçertosu'nun başarısı gelmiş ve
Rahmaninof bu sayede yeniden
yaşama ve beste yapmaya dönmüştü.
1 907 yılında, bir süreligine gittigi
Dresden'de yazılan 2. Senfoni,
günümüzde onun en sık
seslendirilen orkestra yapıtlarının
başında gelmektedir. Rahmaninof, o
yıllardan başlayarak Avrupa ve
Amerika'da uzun konser gezilerine
çıkmış, bu ülkelerde özellikle piyano
çalışıyla büyük bir hayran kitlesiyle
karşılaşmıştır. Bu nedenle ülkesi
Rusya'nın 1 9 1 7'de yaşadıgı köklü
degişimin ardından, dogdugu
toprakları terk ederek Amerika'ya
gitmiş, ancak eski yaratıcıilgından
oldukça uzaklaşarak, yaşamının
sonuna dek iyi bir konser piyanisti
olarak turnelerine devam etmiştir.
Stravinsky Rusya'nın kültürüne sıkı
sıkıya baglı olmasına ragmen, savaş
yıllarının bunalımlı dönemlerini daha
uzak ülkelerde geçirmeyi yegliyordu.
Meslek yaşamında büyük bir önemi
olan Paris, bestecinin dogdugu
topraklardan sonra sıgındıgı sakin bir
liman gibiydi. 1 9 1 O'lu yıllarda Sergey
Diaghilev'in yöneticisi oldugu bu
kentteki Rus Balesi için çeşitli
eserler bestelemişti. Hepsinin
sahnelenmesi büyük bir yankı
uyandırmış. Stravinsky'nin adı kısa
zamanda müzik çevrelerince
tanınmıştı. 1. Dünya Savaşı'nın
ardından Avrupa'nın çeşitli
ülkelerinde yaşamını sürdüren
sanatçı, ll. Dünya Savaşı yaşlı kıtayı
tam bir kaosa sürükleyince,
Amerika'ya yerleşti. Rahmaninofun
aksine yaratıcıligını bu ülkede de
sürdürebildL 1 97 1 yılında yaşama

veda ettiginde nerdeyse doksan
yaşındaydı.
Avrupa'dan kopuş Bartok için daha
zor ve yıpratıcı oldu. Budapeşte'de
ögretmenligini ve araştırmalarını
sürdüren besteci, yapıtlarının
kazanmaya başladıgı büyük başarıların
ardından çok saygın bir konuma
gelmişti. Ancak ülkesi Macaristan'ın
yöneticileri Nazilerle işbirligi içine
girmişti. Bir süre sonra vatana
ihanetle suçlanmaya başladı. Bu arada
Yahudi asıllı bestecilerin eserlerinin
konser programlarından çıkarılmasına
duydugu tepkiyi dile getirmek için
Nazi yetkililerine bir mektup yazarak
kendinin de aynı listeye eklenmesini
istedi. Bu girişimden sonra, ülkesinde
kalması gittikçe zorlaştı. Savaş
başladıktan sonra da ülkesinden ve
Avrupa'dan ayrıldı. Yaşamının son
yıllarını geçirdigi Amerika Birleşik
Devletleri'nde başta kemancı Yehudi
Menuhin olmak üzere bazı
müzikçilerden büyük yardım gördü.
Menuhin, Bart6k'u maddi olarak
desteklemek ve ona çalışma zevkini
yeniden aşılayabilmek için So/o Keman
Sonatı'nı sipariş etti ve ilk
seslendirilmesini kendi yaptı. Amerika
yıllarında bestelenen bir başka önemli
yapıt da Orkestra Konçertosu'dur.
Ancak Bartok için ülkesinden uzakta
geçirdigi bu yıllar, saglıgının da
bozulmasıyla gittikçe dayanılmaz bir
hal almaya başlamıştı. Ölümünden
yaklaşık üç ay kadar önce, 1 Temmuz
1 945 tarihinde, Amerika'da yaşayan
bir başka Macar besteci Jenö Zador'a
yazdıgı mektubu şu satırlada
noktalıyordu: "Macaristan'dan son
derece moral bozucu haberler
geliyor. Büyük bir yoksulluk ve
kaosun her şeye hakim oldugu
anlaşılıyor. Bütün bu bilgilerin ışıgında
yakın bir gelecekte ülkeme geri dönüş
olanagı olmadıgını hissediyorum.
Böyle bir olanak bulabiisem bile, belki
de bir süre daha beklemek en
dogrusu. Eger bazı şeyler düzelecekse
bunun ne kadar zaman alacagını ancak
Tanrı bilir. Aslında bütün kalbimle, bir
daha ayrılmamak üzere ülkeme
dönmek istiyorum."
• In his shorr biography of 1 92 1 ,
Bela Barr6k would narrare how
Europe changed during the forry years
afrer his birrh wirh rhese l i nes: .. 1 was
born on 25 March l 99 1 i n
Nagyszen rmik los whar would roday
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be in the Romanian rerritory. When 1
wa' eight years old, my father passed
away and my morher who was a
pri mary school teaeber sert! ed i n
agyszöllös which is now i n
Czeclıoslovakian territory t o make a
living. Tlıen came days i n Bistritz abd
shortly after those in PreBburg which
remain in Romanian and
Czechoslovakian rerritories
respectively.· ·
The mwns which were w i r b i n the
borders of the Austrian-H ungarian
Empire when he was born belonged to
three di fferent coumries at the rime
he was writing his biography.
Cenai nly, the composer was unaware
of the great turmail wai t i ng for
Europe rwenty years larer and fu nher
that his l i fe would enel rlıousands of
ki lometres away from his cnumry.
This fare was i nevicable not only for
Banôk, but anisrs who were born i n
Easrern Europe at araund t h e same
t i me. Bela Bartôk, lgor Srravinsky
and Sergei Rachmani nov share a
common fare and passed away in the
U n i ted States of American, far from
home.
Bela Banôk's music revealed a srrong
i n fluence of his country"s and rlıe
Balkans' folklore. In 1 903, when he
completed his education, he and his
fellow-citizen Zolran Kodaly seaneel
to work on H u ngarian fo! k songs.
These compilations and researclı
studies would go beyond the borders
of his mor her! and through the
Balkans and even reaclı Turkey in
1 930s. In 1 907, the composer would
explain the i nfluence of folk music on
the con temporary anisrs as such: ··ı
have surprisingly realised the effec rs
of our fo lk music i n the works of
Debussy whom Zoltan Kolday
i ntroduced ro me. The pentaronic
structure of the folk music was
apparently used in r hese works, jusr
! ike the effects of R ussian fo l k music
on lgor Strav insky's works. Both h i s
a n d m y works revcal t h e traces o f our
coumries' folklores even rhough we
have grown up in geograph ically
d iseant places . "
The s i m i larity berween the musical
language of t hese two compasers are
more srrongly felt in some cenain
works. For i nsrance, Barrôk's The
Miracu/om Mandarin is commonly
confused wir h Srravi nsky's Le Sacre du
Printemps. One can see all rhe

progressivist elements o f the age i n
this work o f Banôk, the effecrs o f the
Vienna School and the German
Expressionists were i nterwoven wi tlı
Srravi nsky and folkloric elemenrs.
There was a frequent correspondence
berween the composer and the opera
d i rector in 1 92 0 for sraging rhe work
in Budapest, however, this plan was
given up as the orchesuarion could
not be complered.
Born i n 1 87 3 , Raclımani nov was the
representative of a gencration before
Bartôk and Strav i nsky. H i s approach
ro music would recai ! that of rhe late
Romantics and Tchaikovsky. He drew
all the artention with h i s
extraord i nary ralenr i n piano-playi ng
even during his days in the school and
i n some respect reached a level
comparable to whar Franz Liszr had i n
the midelle o f rhe 1 9r h century.
Symj1hony No. 1 fırsr performed i n
1 897 was a big fa i 1 u re and eve n
pushed Rachmaninov in a srate of
elepressinn un til rhe Picmo Conrerto No.
2 gai n ed big success encouragi ng rlıe
composer to con ti nue wirh h i s work.
The Symphony No. 2 compaseel i n
Dresden i n 1 907 is h i s most
commonly performed orclıesr ral work.
Rachmaninov set out on long concerr
tours i n Eu rope and the States and
was greered wir h a mass of ad m i rers
in the counrries he performed.
Tlıerefore he would leave his
morherland Russia for USA afrer the
1 9 1 7 dramatic and drasric changes
which came along wi tlı rhe
revol urion, however would lose his
creariviry and lead a career as a good
concert pianist u nt il the enel of h i s
l i fe.
Strav i nsky, closely sruck to Russian
cu lnıre, preferred ro avoid the
elepress i ve day s of the war i n d isranr
countries. Paris, which had playeel a
very i mponant role in rhe composer's
l i fe, was a peaceful place where he
found refuge. He composed several
works for the Russian Baller in Paris
d i recteel by Sergei Diaglıilev and was
greeted wirh enrh usiasm making a
name for h i m in rhe music circles.
Hav i ng lee! a life i n d i fferem counrries
of Europe afrer the World W ar 1 , rhe
arrist could not sray any Innger when
the World W ar l l put rhe old
conr i nent i n chaos and went to USA.
Contrary to what had happened to
Rachmaninov, Stravi nsky d id not

have harcishi p in creati ng. The
conıposer was al most n inery when he
d i ed .
Leaving Europe was far more d i ffıculr
and elepressing for Barrôk, who, while
mai nrain i ng his posirion as a lecrurer
and researches, gai ned great respecr
afrer his works came wirh big success.
However, rhe adm in isrrators of h i s
coumry were cnnperaring wirh r h e
Nazis a n d he would b e charged for
rreason. On top of rhar, i n reacrion ro
omission of Jewish-origin composers'
works from concerr program mes,
Barrôk wrore a lerter ro rhe Nazi
offıcers asking his works to be
excluded in rhe same way. This made
ir more d i ffıculr for Barrôk to sray i n
h i s coumry and h e lefr for USA afrer
rlıe war broke out. There he was nıet
w i r h rhe helping h and of musicians,
namely Yehudi Menubi n who
commissioned the Corıcerto for So/o
Violirı to help the composer fınancially
and encourage him to work. The piece
was premiered by rhe famous
viol i nisr . Anorlıer i m porrant work
Barrôk produced in USA is rhe
Corıcerto for Onhestra.

However, days far from home had
become more unbearable for the
conıposer whose health really went
bad. In a lerter he wrore to Jenö
Zador, anorher H u ngarian composer
l iv i ng in rhe States, on 1 July 1 94 5 ,
h e said, " News from H ungary are
really elepressi ng and i t is clear rhar
poverry and chaos are in power. Given
these, 1 feel that a rerurn in near
furure m ay not be possible. Even if 1
have the chance, wai t i ng for some
r i me w i l l be the right rhi ng to do.
God knows how long it w i l l rake for
r h i ngs ro sert le down . Frankly
speaking, I want to go back to my
country wi thour having to leave it
forever."
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Klasik Senfoni Classical Symphony

Prokofye·v Prokofiev
3 . Piyano Konçertosu Piano Concerco N o . 3
Solist Soloisr: Alexander Toradze
Ara I nrerval

Strauss, R.
Güllü Şövalye Operası'ndan 2. Vals Dizisi
Walrz Sequence No. 2 from "Der Rosenkavalier"

Strauss, R.
Don Juan

Strauss, R.
Salome Operası'ndan Yedi Tü/ Dansı
Dance of the Seven Vei/; from "Salome"

24.6.2003, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9:30
Atatürk Culnıral Cenrre, Grand Hall, 7 . 30pm

IVAN FISCHER
"Rutin düşmanı" olarak tanınan
ünlü şef Ivan Fischer kuşkusuz
nesiinin en yaratıcı şeflerinden
biridir. 1 970'1erde henüz genç yaşta
dünyanın pek çok yerinde
orkestraları yöneterek başarılı bir
kariyer yakalayan sanatçı
orkestraların müzigi yorumlama
şeklinde bir eksiklik hissetmiş ve
Macaristan'a dönmüştür. Bu
dönüşün sonucu olarak da ünlü şefin
gerekli gördügü degişikliklerin
hayata geçirilmesi için 1 983 yılında
Budapeşte Festival Orkestrası
kurulmuş.
Müzigin yanı sıra felsefe, tiyatro ve
psikolojiyle de yakından ilgilenen
Fischer, orkestralarla çalışma
tekniginde Schopenhauer,
Stanislavski ve Jung' u esas aldıgını
söylüyor. Yakın hissettigi besteciler
de Bach, Mozart, Brahms, Dvorak.
Malıler ve Bartok gibi Orta
Avrupalı olanlar. Bu yakınlıgını
konser salonlarının dışına da
taşıyan şef Malıler Dernegi'inin
kurucu üyeliginin yanı sıra
Ingiltere'deki Kodaly Akademisi'nin
de üyelerinden. Yakınlarda da
Philips için Bartok'un belli başlı
eserlerinin kaydını yapmaya
başlamış.
BBC/Rupert Vakfı'nın Şeflik
Yarışması'nı 25 yaşında kazanan
Fischer, o tarihten itibaren
uluslararası bir kariyere adım atmış
ve aralarında Berlin Filarmoni,
Amsterdam Concertgebouw,
•
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Londra Senfoni, New York
Filarmoni, !srail Filarmoni ve
Cleveland arkeseralarının oldugu
dünyanın belli başlı topluluklarını
yönetmiştir. Northern Sinfonia ve
Kent Operası'nın da müzik
direktörlüklerini yapan sanatçı
Cineinnari Senfoni Orkestrası'nın da
konuk şefliginde bulunmuştur.
Fischer, 2000-200 1 sezonunda da
Lyon Operası'nın Müzik
Direktörlügünü yürütmüştür.
• Famous conducror I v,in Fischer is
known as 'an enemy of rourine' and is
undoubredly one of the most creative
conducrors of this generarion. Dcspire
achieving very early career success,
conducring worlclwicle i n the I 97<l's,
he fel r that somerh i ng was m issing
from the music making prncess i n
orchesrras and renınıeel r o Hungary,
which resulred in foundation of the
Buclapesr Festival Orchesrra i n 1 983
founclecl ro i nsrigare the changes he
saw as necessary.
As well as music, Ivan Fischer has
i ntense interesrs in phi losophy, rheatre
and psychology. He once said that his
met hod of working w ith orchesr ras
arigi nared from Schopenhauer,
Sranislavski and J u ng. Compasers that
he teels very close ro are mostly central
Europeans such as Bach, Mozart,
Brahms, Dvonik, Malıler and Bartok.
His inreracrion wirh rhem srrcrches
beyond the concerr ha 1 1: he was a
founder of the Hungarian Malıler
Sociery rogerher wirh the composer's
g randclaughrer; he is the patron of the
British Kodaly Acaclemy; and he has
reccnrly starteel record ing the major
Bartok works for Philips.
W i n n i ng rhe BBC/R upert
Foundation 's Conclucring
Comperir ion at the age of 2 5 !au ncheel
I van Fischer's international career
Icading ro invirarions ro conclucr
major orchesrras inciueling the Berl i n
Philharmonic, Amsrerdam
Concerrgebouw, London Symphony,
New York Philharmonic, lsrael
Philharmonic anel Cleveland
orchesrras. He has also been the
musical di rector of the Norrhern
Si nfonia of England, Kent Opera and
was principal guesr conclucror of the
Ci neinnari Symphony Orchesrra.
During the 2000-200 I , season he was
rhe Music Di rector of the Lyon Opera
House.

BUDAPEŞTE
FESTIVAL ORKESTRASI
B UDA PEST
FESTIVAL ORCH ESTRA
• 1 983 yılında şef Ivan Fischer ile
piyanist Zelcan Kocsis tarafından
kurulan Budapeşte Festival
Orkestrası, bugün Macaristan ve
dünya müzik çevrelerinin en başarılı
ve heyecan verici girişimlerinden
birine dönüşmüştür.
Budapeşte Festival Orkestrası,
bugün sadece Macaristan'ın en iyi ve
gözde orkestrası degil, dünyanın da
en başarılı müzik topluluklarından
biridir. Salzburg, Lucerne, Paris,
Londra, Brüksel, Los Angeles, Hong
Kong gibi önde gelen festivalierin
yanı sıra Viyana Musikverein ve
Konzerthaus'tan New York
Carnegie Hall'a, Paris Theatre des
Champs-Eiysees'den Amsterdam
Concertgebouw'a en prestijli
salonların da sürekli konuklarından
biri olan Orkestra, aralarında Giden
Kremer, Heinz Holliger, Marek
Janowski, Charles Dutoit, Robert
Ho ll, Marek Janowski, Agnes Baltsa,
Pinchas Steinberg, lda Haendel, Kiri
Te Kanawa, Martha Argerich ve
David Zinman gibi günümüzün
önemli sanatçıları ile çalışmaktadır.
Ivan Fischer'in şefligindeki
Budapeşte Festival Orkestrası 1 995
yılında Philips Classics ile bir
anlaşma yapmış ve önce Bartok'un
orkestra yapıtları ve Liszt'in Faust
Senfonisi ve Macar Rapsodileri,
Dvorak'ın Keman Konçertosu, B. ve
9. Senfonileri, Masalları, Slav
Dansları'nı kaydetmiştir. Bartok'un
Mucizevi Mandarin kaydı 1 998

yılında "En Iyi Orkestra Kaydı"
dalında Gramophone ve Diapason
d'Or ödüllerine layık görüldü.

• Esrablishecl in 1 98 3 , by conducror
Ivan Fischer and pianisr Zolran
Kocsis, roclay Buclapest Festival
Orchesrra has turned in ro one of the
most successful and exciting musical
ventures on the H u ngarian and
international music scene.
Toclay, the Buclapesr Festival
Orchesrra is not only H u ngary's fı nesr
and most popLılar symphonic
orchesrra, but one of rhe most
successful musical ensembles
i n rernarionally. Ir i s also a welcome

guesr at leading music fesrivals I ike
Salzburg, Lucerne, Paris, London,
Brussels, Los Angeles, Hong Kong
ere, as it is in che most prestigious
concerr halis, from Vienna
Musi kvere i n and Konzerthaus ro the
Carnegie Hall i n New York, the
Thearre des Chanıps-Ei ysees i n Paris
and rhe Concerrgebouw i n
Anısrerdanı. Guesr anisrs regularly
appearing with the Buclapesr Festival
Orchesrra i nclucle some of the fı nesr
nı usicians of our t i mes such as Giclon
Kremer, Heinz H o l l iger, Marek
Janowsk i , Charles Duroir, Robert
H o ! ! , Marek Janowski , Agnes Balrsa,
P i nchas Srei nberg, !da Haendel, K i ri
Te Kanawa, Marrha Argerich and
David Zinman.
The Buclapest Festival Orchesrra
u nder Ivan Fischer signed an exclusive
contracr wirh Phil ips Classics i n
1 99 5 . The fırsr releases uncler the
conrracr were orchestral works by
Bartok and the Famt Sywj;hony by
Liszr, fol lowed by Liszr's Htmgarian
/?hapsodie.r, a series of Dvonik
recorcl i ngs ( Violin Com·erto. Symphonies
Nos. 8 & 9. Legends. Slavonic Dances).
Barrok's M iram/om Mandarin has been
awardecl wir h the Gramophone Prize
and Diapason d 'Or for "Best
Orchesrra Record i ng" in 1 998.

ALEXANDER TORADZE
Alexander Toradze müzik
dünyasında büyük Romantik gelenegi
izleyen ve yorumunun yogun
duygusallıgıyla kendine ayrıcalıklı bir
yer edinen usta bir piyano virtüözü
olarak kabul edilmektedir.
Gürcistan'ın Tiflis kentinden dogan
Toradze Moskova' daki Çaykovski
Konservatuvarı'nı bitirmiş ve 1 983
yılında Bolşey Senfoni Orkestrası ile
turda oldugu sırada Madrid'deki
Amerikan Konsoloslugu'na sıgınma
talebinde bulunmuştur. O tarihten
bu yana ABD'de yaşayan sanatçı
Kuzey Amerika'nın hemen hemen
tüm orkestralarıyla defalarca çalmış
ve Vladimir Ashkenazy, Christoph
Eschenbach, Charles Dutoit, Valery
Gergiev, Kurt Masur, Zubin Mehta,
Seiji Ozawa, Sir Simon Rattle,
Mstislav Rostropovich, Esa-Pekka
Salon en, J ukka-Pekka Sarasee ve Edo
de Waart gibi tanınmış şeflerle
çalışmıştır.
•
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Geçtiğimiz dönemde Avrupa ve
ABD'deki belli başlı konser salonları
ve festivallerde Valery Gergiev
yönetimindeki Kirov Orkestrası ile
konserler veren sanatçı, ayrıca Esa
Pekka Salonen şefliğinde Los
Angeles Filarmoni ve Jukka-Pekka
Saraste yönetimindeki Toronto
Senfoni Orkestraları ile de çalmıştır.
Alexander Toradze'nin Angel/EMI
firması için yaptığı Prokofyev'in 7.
Sanat, Ravel'in Mirairs, Stravinsky'nin
Petruşka'sından Üç Bölüm,
Mussorgsky'nin Piaures at an
Exhibition ve yine Ravel'in Gaspard
de la Nuit kayıtları büyük bir

beğeniyle karşılanmıştır.
Sanatçının Philips Classics etiketiyle
çıkan ve Valery Gergiev
yönetimindeki Kirov Orkestrası ile
kaydedilen Prokofyev'in beş piyano
konçertosu ve Scriabin'ın
Prometheus'u da büyük övgüyle
karşılanmıştır.
• Alexander Toradze is
i nternationall y recognised by the
music world as a masterfu l keyboard
v i rnıoso in the grand Romantic
trad i rion, distinguished for the h ighly
emotional i ntensity of his playing.
Born i n Tbi l isi, Georgia, Toradze
fınished the Tchaikovsky Conservaroi re
i n Moscow. I n 1 983, wlıile on rour
wirlı the Bolshoi Symphony Orchestra,
he requesteel asyiLLm at the American
Embassy in Madrid and has si nce made
his home in the U n i ted States, and
repeared ly appeared witlı virrually
every major N ort h American orchesrra
and collaborated with such leading
conducrors as Vladimir Ashkenazy,
Chrisroph Eschenbach, Charles Dmoit,

Valery Gergiev, Kurt Masur, Zubin
Melıta, Seiji Ozawa, Sir Simon Rartle,
Mstislav Rostropovich, Esa-Pekka
Salonen, Jukka-Pekka Sarasee and Edo
de Waart.
During the past seasons, Toradze has
nıade regular appearances on nıajor
concerr plarforms and fesrivals
throughout Eu rope and the USA w ith
the K i rov Orchesrra and Valery
Gergiev. He also appeared w ith Esa
Pekka Salonen and the Los Angeles
P h i l harnıonic, J ukka-Pekka Sarasee
leading the Toroneo Synıphony.
Alexander Toradze's recordi ngs of
Prokofıev's Sonata No. 7, Ravel"s
M iroirs, Stravinsky"s Three Movemenls
from Petmshka, Mussorgsky"s Piclures
al an Exhibition and Ravel"s Gaspard
de la Nuil for Angel/EMI were greeted
with critica! acclaim.
I n recent years P h i l i ps Classics
released the fıve piano concerros of
Prokofıev performed by Toradze w ith
the K i rov ürehescra conducted by
Valery Gergiev as well as a record i ng
of Scriabin's Pmmethe11s wir h the same
forces, bor h of which have received
raprurous rev iews.

MÜZIK DÜNYASININ
YARAMAZ ÇOCUGU VE
ROMANTIKLERIN SONUNCUSU
ENFANT T E R R I BLE OF
THE MUSIC WORLD AND
THE LAST OF THE ROMANTICS

Aydın Büke

St. Petersburg
Konservatuvarı'ndaki
öğretmenleri, henüz 1 3
yaşındayken giriş sınavını büyük bir
başarıyla geçen ve o güne dek
okula kabul edilen en genç öğrenci
unvanını kazanan Sergey
Prokofyev'i, kısa bir süre sonra
"Yaramaz Çocuk" olarak
adlandırmaya başladılar. Okulun
giriş sınavına başvurduğunda
jürinin karşısına koltuğunun altında
i ki kalın dosyayla gelmiş, kayda
değer bir müzik eğitimi
görmemesine rağmen, aralarında
dört opera, iki sonat, bir senfoni
ve bir sürü küçük piyano parçası
bulunan notaları, herkesin şaşkın
bakışları altında masanın üzerine
yaymıştı. Sınav komisyonu başkanı
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Nikolay Rimski-Korsakov, oldukça
ender rastlanan bu müzik yeteneği
karşısında çok heyecanlanmış ve
"Tam benim rüyalarımdaki
öğrenci" demişti. Bu yetenekli
öğrenci okulda eğitime başladıktan
sonra da dikkatleri üzerinde
toplamakta gecikmedi.
Arkadaşlarının çalışlarını hiç
çekinmeden eleştiren,
kompozisyon denemelerinde ilerici
fikirleri ve saldırgan üslubuyla
hocalarını kızdıran Sergey, kısa
sürede okul içinde "yaramaz
çocuk" olarak anılmaya başladı.
Bazı kişiler tarafından negatif bir
anlam yüklenen bu ad delikanlının
hoşuna gitmeye başlamış ve
sonraki yıllarda bu yaramazlıkla bir
anlamda gurur duymuştu.
Müzik tarihçileri tarafından kimi
zaman "son romantik", kimi zaman
da "son klasik" olarak adlandırılan
Richard Strauss, ünlü yazar Stefan
Zweig'ın tanımladığı gibi, aslında
"Büyük Alman müzisyenler ağacının
uç veren son dallarından biriydi."
Yaramaz Prokofyev'in aksine,
Richard Strauss'un lise öğretmeni
onu şu sözlerle tanımlıyordu: "Onun
gibi sorumluluğu, yeteneği ve
yaşama sevincini birleştiren
öğrenciye çok az rastladım.
Kolaylıkla ve neşeyle öğreniyor. Bir
an bile yerinde duramayan bir
enerjiye sahip. Her öğretmenin
sahip olmayı düşleyeceği bir
öğrenci."
Prokofyev için piyano bir anlamda
ilk göz ağrısıydı. 1 89 1 yılında
Rusya'nın küçük bir kasabasında
dünyaya gelen besteci, annesinin
piyano çalışını sonraki yıllarda her
zaman güzel bir anı olarak
hatırlamıştı: "Geceleri yattığımda
hemen uyumazdım. lçerdeki
odadan kulağıma gelen annemin
piyano çalışı beni kendine çekerdi.
Önce Beethoven ile başlardı.
Sonatların ilk cildini çalışırdı. Bir
süre sonra sıra Chopin'e gelirdi.
Prelütleri, mazurkaları ve valsleri
arka arkaya çalardı. Bazen Liszt'in
çok zor olmayan eserlerini de
duyardım. Rus bestecileri içinde en
sevdiği Çaykovski ve Rubinstein
idi."
Richard Strauss da, pek çok çocuk
gibi müzik dersleri almaya
piyanoyla başlamasına karşın,
büyük olasılıkla ilk duyduğu ses bir
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kornoya aitti. Münih Operası'nın
solo kornocusu Franz Joseph
Strauss'un oglu olan sanatçı,
devrinin en yetenekli müzisyenleri
arasında sayılan babasının
çalışmaları sırasında kornonun
sesine büyük bir yakınlık duymuştu.
Baba Strauss için müzik Haydn,
Mozart ve Beethoven'dan sonra
bitmişti.
Oglunun dogum yılı olan 1 864'de,
özellikle Münih'te pek gözde olan
Richard Wagner'in müzigi onun
için bir anlam ifade etmiyordu. Her
ne kadar hem Wagner, hem de
operanın şefi Hans von Bülow,
Franz Strauss'un korno çalışını çok
begeniyorlarsa da, huysuz ve
geçimsiz karakterini de
vurgulamaktan kendilerini
alamıyorlardı. Wagner onun için
"çekilmez adamın biri ama
kornosunu çaldıgında ona kızmak
imkansız" demişti. Hans von Bülow
ise onun için şunları söyleyecekti:
"0, kornocuların Joseph
Joach im'i." Ancak asıl ilginç olan,
Franz Strauss'un müzigini ve
karakterini sevmedigi Wagner'in
ön adı Richard'ı, niçin ogluna
vermiş olduguydu.
Prokofyev, ögrencilik yıllarında
başladıgı konserlerinde gerek
yorumculugu, gerekse besteci l igiyle
hep ilerici ve saldırgan bir ifade
benimsemişti. Konservatuvarın
ardından 1. Dünya Savaşı yıllarında
gittigi Paris'te, Diaghilev ve
Stravinski'nin ortak çalışmaları olan
baleleri büyük bir begeniyle izledi.
Onun piyano çalışını dinleyenler
kusursuz teknigine hayran olmakla
birlikte, zaman zaman eserlerindeki
vahşi tınılan yadırgıyorlardı.
Çogunlukla yapıtlarının ilk
seslendirilmelerinde salonda çok
etkilenen bir kesim ile başta
eleştirmenler olmak üzere,
duydukları müzik dışı sesler
karşısında "kulaklarına
inanamayan" kişiler bulunurdu.
1 9 1 6 yılında lskit Süiti'nin
seslendirilmesinden hemen önce
bir arkadaşına şunları yazıyordu:
"Bilmem fark ettin mi? Çürük elma
ve yumurtanın fiyatı son günlerde
büyük artış gösterdi. Bunun sebebi,
seyircilerin konser sonrasında bana
fırlarmak için şimdiden satın almaya
başlamaları."
Richard Strauss'un müzikal gelişimi

daha klasik b i r çizgide o l d u . l i k
eserlerinde çagın müzik diliyle
paralellikler göze çarparken, kısa
bir zaman sonra kendi özgün
anlatımına kavuşmuştu. Geç
romantikleri çagrıştıran senfonik
şiirlerinin ardından, opera alanında
ilk büyük başarısını Salome ile
yakalamıştı.
1 90S yılında Dresden'de
sahnelenen yapıt büyük yankı
uyandırmış, beseecinin zengin
erkescralaması konunun
gerektirdigi dramatik ve gergin
atmosferi ustalıkla yansıtmıştı.
Alman Imparatoru ll. Wilhelm,
müzik zevkiyle hiç bagdaşmayan
eseri seyrettikten sonra duygularını
şu sözlerle ifade etmişti:
"Strauss'un Salome'yi bestelemiş
olması çok yazık; aslında onun
eserlerini begenirdim. Bence
Salome ona çok zarar verecek."
Richard Strauss yıllar sonra bu
sözleri gülerek hatırlamış ve
"Salome'nin bana verdigi zararla
Garmisch'teki viiiarnı yaptırdım"
diye eklemişti. Gerçekten de,
Salome'nin tüm Avrupa'da
oynanmasından elde ettigi gelir,
beseecinin Bavyera Alplerindeki
Garmisch Partenkirchen'de bir villa
yaptırmasını saglamış ve Strauss
yogun çalışma temposundan fırsat
buldukça burada yeni eserler
üzerinde çalışmıştı.
Garmisch Partenkirchen'in hemen
kuzeyindeki Ettal kasabası da,
1 922-23 yıllarında Sergey
Prokofyev'in sıgınagı olmuştu.
Ülkesindeki Çarlık rejiminin
yıkılmasının ardından, bir süre
Amerika'da yaşamayı deneyen
besteci, bu ülkedeki müzigin henüz
yeteri kadar olgunlaşmadıgına karar
verince yeniden Avrupa'ya
dönmüş, ancak büyük kentlerin baş
döndürücü temposu yerine
Alplerin sakin havasına sıgınmıştı.
Sovyet Rusya'nın ilk yıllarında,
ülkesine dönmekle Batıda yaşamak
arasında bir seçim yapma
konusunda zorlanan Prokofyev,
ancak 1 933 yılında tekrar sürekli
olarak ülkesinde yaşamaya
başlamıştı. Bu kararı almasındaki en
büyük etkeni bir arkadaşına yazdıgı
mektupta şöyle anlatıyordu:
"Üikemden uzakta yaratıcıl ıgımı
kaybetmiş gibiyim. Yeniden eserler
besteleyebilmek için Rusça

duymam gerek." Ülkesindeki Stalin
rejiminin kültür politikasıyla zaman
zaman anlaşmazlıklara düşse de,
tüm dünyaya yayılmış ünü onun her
yerde saygı görmesine neden
oluyordu.
Tek amacının yalnızca beste
yapmak oldugunu ifade eden
Prokofyev, bu konudaki d uygularını
şöyle dile getiriyordu: "Aslında tek
dilegim özgürce beste yapabilmek
ve yazdıklarımın daha mürekkebi
kurumdan çalındıgını görmek."
Garip bir rastlantı sonucu 20.
yüzyıla damgasını vuran Stalin ile
aynı gün, S Mart 1 953'te, yaşama
veda etti. Tüm ülke Stalin için yasa
büründügünden, beseecinin resmi
cenaze törenine çok az sayıda
müzisyen katılabildL Müzik dünyası
2003'te, 50. ölüm yılında, 20.
yüzyılın bu dahi bestecisini çeşitli
etkinliklerle anıyor.
Prokofyev'in ülkesindeki komünist
yöneticiler gibi, Richard Strauss'un
ülkesi Almanya'da da, 1 930'1arın
sonunda iktidarı ellerine geçirmiş
olan Naziler, hemen her alanda
kendi fikirlerini yaymaya ve bir
anlamda hoş görüyü ortadan
kaldırmaya niyetliydiler. O
dönemde Strauss, ünlü yazar Stefan
Zweig ile birlikte Die Schweigsame
Frau operası üzerinde çalışıyordu.
Nazilerin, Zweig'ın Musevi olmasını
öne sürerek operayı yasaklama
girişimi oldu. Ancak Strauss için iki
tip insan vardı: Yetenekliler ve
yeteneksizler. Bunun dışındaki
sınıflandırmalar ve ırk ayrımcılıgı
onu ilgilendirmiyordu. Bu yüzden
Zweig ile ortak çalışmasından
vazgeçmeye niyeti yoktu. Henüz
dünyaya gerçek yüzlerini tam olarak
göstermek istemeyen Naziler,
operanın aynanmasına ses
çıkarmadılar. ll. Dünya Savaşı'nın
korkunç günlerinin ardından bir
süre !sviçre'de yaşayan Strauss,
8 Eylül 1 949'da Garmisch'teki
viiiasında yaşama veda etti. Cenaze
töreninde, vasiyeti üzerine, en
sevdigi operası olan Güllü
Şövalye'den bir bölüm çalındı ve
cesedi yakıldı. Külleri viiiasındaki
piyanonun yanına kondu.
• H is insrructors i n the Sr.
Perersburg Conservaroire starred
cal l i ng Sergei Prokofıev, who passed
the enrrance exam w i r h grear success
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j ust at the age of t h i rteen and became
the youngesr student ever accepted to
the conservatoire, "enfant terrible"
after a short t i me. When he first
appeared before the exam i nation j u ry
w i t h rwo thick folders contai n i ng
fou r operas, rwo sonaras, one
symphony and many smail piano
pieces and lay the m before rhe j ury ,
the president of the exam i n i ng
comm i ssion was deeply i m p ressed
w i t h r h i s rare musical gen i us and
thoug h t " E xactly the student in my
dreams" . This talented student
would go o n draw i ng all the
attention afrer he starteel the school
criricising the performance of h i s
friends, annoy i ng t h e i nst ructors
w i t h the progress ivist and aggressive
s tyle of his compos i r ions. This e nded
in people call i ng h i m "enfant
terrible". Even though negatively
expresseel by some, this new name
pleased the young boy and he would
even feel proud of it i n the years to
com e.
Regarded as ''the last romantic" or
"the last classicist" by the music
historians, R ichard Strauss was "one of
the last branches of rhe big tree of
German musicians" as famous wrirer
Srefan Zweig once put i t . As opposed
to the noisy Prokofiev, Strauss' high
school teaeber would speak of h i m as:
"He is a rare k i nd of srudent who can
bring responsibi l i ty, talent and the
love to l ive togerher. H e learns easily
and w i rh joy and has so much energy
that he can not help doing somer h i ng .
A student that every reacher would
d ream of. "
Piano was P rokofiev's sweerheart.
Born i n 1 89 1 i n a smail R ussian
town, the composer would always
remember his mother's playing piano
as a pleasant memory: "I would not
sleep at once when I went to bed,
because I was driven with rhe nores
flowing from my mother's piano at
n ight. She starteel wirh Beerhoven;
rhe firsr vol u m e of the sonatas. And
then would come Chopin w i th h i s
preludes, mazurkas a n d waltzes.
Sometimes I would hear less d i fficulr
pieces by Liszt. Tchaikovsky and
Rubinstein were her favourire R ussian
composers.
Even rhough R ichard Srrauss starteel
h i s early music education w i r h piano
! i ke many other children, rhe firsr
sound he heard most possi bl y came

from a horn playeel by his farher
Franz J oseph Srrauss who playeel rhe
solo horn ar the M u n ich Opera and
was regarded as one of rhe most
g i fred m usicians of h i s r i me. Young
Strauss fel t deeply for the sound of
h i s father's horn . For father Strauss.
music eneleel after Haydn , Mozart
and Beethoven. Famous composer
R ichard Wagner's music d id not
mean anyth i ng to h i m , even though
the composer was very popıılar
espec ially in M un ich in 1 864 when
his son was born. In spite of rheir
aci m i ration for Franz Strauss'
performance on the horn, borh
R i chard Wagner and the opera
d i rector Hans von Bü low would not
refrai n from complai n i ng alıout this
restless man d i fficult ro ger on with.
Wagner once said of him: "he is an
unbearable man, but one can not
a n noy h i msel f on him when he starts
playi ng the horn . " Hans von Biilaw
would eledare him as the Joseph
] oac h i m of the horn players. Bur the
most i n teresring th i ng was why
Franz Srrauss who l i keel Wagner's
nei ther m usic nor character nameel
gave rhe compasers firsr name w h i s
son .
Prokofiev was always fu ll o f new ideas
and aggression in h i s perform ing and
composi tions duri ng h i s concerts of
the conservatoi re years. His audience
would admire his technique but
found his violent timbre srrange.
After the first performan ce of his
works, the hall w i l l be ful l of people
"who could not believe their ears"
w i t h what they heard as far from
m us i c.
I n 1 9 l 6, in a lerter he wrote to a
friend j ust before the performance of
Scythicm Suite, he said, "I wonder if
you ever noticed the i ncrease i n the
price of rotten apples and eggs these
days. If you wonder why, they starteel
huying to throw at me afrer the
concerr.
R i c hard Strauss' development was on
a more classical I i ne as seen i n h is
first works which were i n parallel
w i r h rhe rhen contemporary
language, but then they gai ned an
origi nal form.
A fter h i s symphonic poems renıl i i ng
the late- Romantics, h i s first success
in opera came w i t h Salome first
staged in Dresden in 1 905 and
received great acclai m . The

composer's rich orchesrrarion fu lly
reflecred the dramaric and rense
armosphere of the clıosen rheme. The
German E m peror W i l helm l l , afrer
l i sren i ng to this work which was nor
his sryle at all said, " I r is a pity that
Strauss com posed Sctlome, 1 used to
1 i ke h is works.
This w i l l bring much damage to
h i m " . However, Srrauss would
remember these words s m i l i ng and
say, " 1 had my v i l l a i n Garmisch
bui lt thaııks to the damage Salome
has causecl 1 " Staged throughout
Europe, S([IOIIJe broughr a lot of
money and the v i Ila i n Garmisch
Parten k i rchen in the A l pen ro Srrauss
where he had the r i me ro work in
peace ar ri m es.
The Ettal borough in the north of
Garmisch Partenk i rchen was a place
where Prokofiev found refuge i n the
years 1 92 2 and 1 92 3 . After the
abo l i r ioıı of the Tsar's reg ime, the
composer tried ro l i ve i n USA for
some r i me bur realising that music
in this counrry was not mature
enough returneel ro Europe.
However, he chose the peaceful
atmosphere of rhe Alpen i nsread of
the rremendous speed of the big
c i t ies. During the fl rsr years of the
Soviet Russia, Prokofiev hesi rared
berween staying in Eu rope and
rer urning home. lt was not before
1 9 3 3 when returneel to R ussia. He
explai ned his reason for rerurn i n a
Jetter ro a friend: " f feel 1 have losr
my creativity away from my land. I
need to hear Russian to compose new
works." Eve n rhough he had d isputes
with the Sral i n reg i me in the
couıırry, his world w ide fame would
b r i ng respecr ro Prokofiev
everywhere. Prokofiev also said, " I n
essence. all 1 wanr i s t o compose
free! y and hear the m performed
before the i nk of scores ger d ry . " A
srrange coincidence rhough,
Prokofiev elieel on 5 March 1 9 5 3 , rhe
same day wirh Stal i n who sig ned his
name i n the h istory of the 20rh
cen tury . As the whole counrry was
mourn i ng for Stal i n , rhe official
funeral ceremony of the composer
was not attended by a crowd of
musicians. The world of music
commemurares this genius composer
of rhe 20th century on rhe 50th
anniversary of his elearlı wir h many
evenrs.
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Sim i l ar to the powerful s i t uat ion of
the communist adminisrrators i n
Prokofiev's country, R i chard Strauss'
country Germany was under the
control of the N az is who st ruggled
to i m pose thei r ideology in every
field and remove toleranre.
At that time, Strauss was work ing
on h i s opera Die S(hll'rigralll< !'ral/
w i t lı wri ter Stefan Zweig and the
Nazis attempted to ban the opera
because of Zwe ig's J c· wish orig i n .
However, there were two types of
people in the world for Strauss: the
talented and the untalented. He
would not care abmıt the rest.
Therefore he d id not give up
working with Zweig, and reluctant
to show their real i n tentions to the
world, the Nazis d id not ban the
staging of the opera. After the
terrible days of the World War l l
ended, Strauss l i ved i n Swi tzerland
for some time and passc· d away on H
September 1 ')49 in h i s vi i l a i n
Garm isrh. A s he beyueathed, a p i ece
from Der Ro.renkawdier was playeel i n
h i s fu neral, his body was burnt and
his ashes were placed besides the
piano i n the v i i l a .
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EMRE ARACI

Ankara'da doğan Emre Aracı,
müzik derslerine küçük yaşta
Istanbul'da Rana Erksan'ın piyano
E M R E A RACI, şef conducror
öğrencisi olarak başladı. Liseyi
bitirdikten müzik alanında kariyer
CI HAT AŞKIN, keman violin
yapmaya karar veren sanatçı, bu
dönemde Gülseren Sadak ile piyano,
ISTANBUL ODA ORKESTRASI
Okan Demiriş ile teori ve llarion
THE i STAN B U L C H A M B E R ORCH ESTRA
lonescu-Galati ile orkestra şefliği
çalıştı. 1 990 senesinde kabul edildiği
Edinburgh Üniversitesi Müzik
Fakültesi'nden 1 994'te mezun oldu.
Aynı üniversitede doktora tezi
olarak hazırladığı çalışması 200 1
yılında Ahmed Adnan Saygun-Dağu
Batı Arası Müzik Köprüsü adı ile
yayımlandı. Üniversitede kurduğu ve
beş sene şefliğini yaptığı Edinburgh
Üniversitesi Yaylı Çalgılar
Orkestrası ile lskoçya ve dışında
verdiği konserlerde Türk
bestecilerin eserlerinin yanı sıra
kendi bestelerini yönetme fırsatını
buldu.
Aracı'nın besteleri arasında Elegy for
Gl
Erkel ( 1 993), Tevfik Fikret'in
.§
lskoçya'ya eğitime giden oğlu
:E
@ ��L-------_, Haluk'a yazmış olduğu Haluk'un
Vedaı şiiri üzerine bariton ve
Guatelli Paştı!Guatelli Pasha
orkestra için Farewell to Haluk
f
Osmanlı Sergi Marşı Marche de ı· xposirion Orromane
( 1 994), Marche funebre et triomphale
( 1 995), Keman Konçertosu ( 1 997).
d'Albert
Türk Büyükelçisi'nin Merasim Marşı
Istanbul Kadrili Consranri nople Quadri l le
( 1 998) ve Kraliçe l l . Elizabeth'in SO.
Parish-Alvars
jübile yılı kutlamaları kapsamında
Boğaziçi Hatırası Souven i r de Bosphore
özel sipariş olarak bestelediği /n
Search of Lost Time (2002) senfon ik
Pisani
şiiri sayılabilir.
Tarabya Gavotu Gavorre-Therapia
�

A racı
Keman Konçertosu: Boğaziçi Mehtapları
Viol i n Concerro " Bosphorus i n moon l ighr"

Ara I nrerval

Donizetti Paşa/Donizetti Pasha
Mahmudiye Marşı Marcia favorira del Sul ran Mahmoud

Donizetti
Sultan Abdülmecid için Askeri Marş Gran Marcia M i l i care l m peria l e

Sultan Abdu/aziz
Valse Davet l nv i rarion ii. la Valse

•
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Guatelli Paşa!Guatelli Pasha
Aziziye Marşı Marche pour Sultan A bd u laziz

Sultan Abdu/aziz
Sol majör Polka Polka i n G m a jor

Rifat Bey
Sultan V. M u rad için Şarkı-i Duaiye
Priere pour Sultan M u rad

Sultcm V. Murad
Do majör Schottich Schot tich in C major

Furlani
Sultan Reşad için Türk Marşı
Marche Turque Su ltan Rechad
Tüm eserlerin orkestrasyonu Emre Aracı'ya aittir.
A l l coınposi rions orchesmıted by Em re Aracı

"lstanbul'un Fethi'nin 550. Yıldönümü Etkinlikleri" çerçevesinde
U nder c h e

"Evenrs for

the 5 5 0rh Ann iversary of İ sranbul's Conquesr"

25.6.2003, Istanbul Arkeoloji Müzesi,. 2 1 :00
İ stanbul Archaeological Museum, 9.00pnı

Ingiliz müzisyenlerden oluşan ve
halen direktörlügünü yürüttügü the
London Academy of Ottoman
Court Music toplulugu ile Osmanlı
lmparatorlugu dönemindeki çoksesli
eserlerin kayıtlarını gerçekleştirdi.
Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği
(2000) ve Savaş ve Barış: Kırım / 85356 (2002) adını taşıyan bu kayıtlar

Kalan Müzik tarafından Türkiye'de
basıldı.
Aracı çeşitli konser faaliyetlerinin
yanı sıra uluslararası kongrelerde
yer aldı ve birçok dergide makaleleri
yayımlandı.
• One of Turkey's lead i ng younger
generat i on of musicologisrs, Em re
Aracı was graduared from U n i versity
of Ed inbu rgh and completed a
docrorare on the l i fe and works of the
seminal 20 rh century Turkish
composer Ahmed Adnan Saygun. He
is che founder-di recror of che London
Academy of Orroman Court Music
Ensemble, a specialisr group
perform ing European music com posed
in Ottoman Turkey.
His crirically acclaimed two CDs w i th
this ensemble, released by Kalan
Records, European Music at the Ottoman
Co11rt and War and Peace: Crimea
1 85 3 - 5 6 have bor h been received w ith
nı uch enthusiasm i n Turkey and
ab road .
As a composer, his works i nclude
Elegy for Erkel ( 1 993), Farewell to
Hal11k ( ı 994), Marche fimebre et
triomphale ( 1 995), a vioıin concerto
( 1 997), premiered in London i n
November ı 999, The T11rkiJh
Ambassador's Grand March ( 1 998) and
In Search of Lost Time (2002), a
privarely com missioned symphonic
poem, ro mark the Golden Jubilee of
E l i zabeth Il, Queen of England.
Aracı is al so act i ve as a public
speaker on copies re l a r i ng ro
Turkish-European m us i ca l exchange
and ro t h i s day has lee t u reel ar
venues which ranged from the
Bosron Public L i brary and New
York U n i vers i t y ro the Scorrish
National Porrrait Gallery and the
U n i vers i r ies of Cambridge, Sarajevo
and V ienna.
H e recently complered h i s studies as
posr-docroral Research Associate ar
che Skiil iter Cenrre for Ottoman
Studies, University of Cambridge.
Aracı is al so the author of a book,
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Ahmed Adnan Sayg1m-Doğ11 Bati A raSI

Miizik Kiipriisii, which was published
in Turkey in Seprember 200 l .

CIHAT AŞKI N
Keman egitimine on bir
yaşındayken, Istanbul Teknik
Ü niversitesi Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'nda Prof. Ayhan
Turan ile başlayan Cihat Aşkın daha
sonra Londra'da Kraliyet Müzik
Koleji'nde Prof. Rodney Friend ve
City Üniversitesi'nde Prof. Yfrah
Neaman ile çalışmalarına devam
etmiş ve 1 998 yılında ITÜ'den
Doçent unvanını almıştır.
ilk resitalini on iki yaşındayken veren
sanatçı on beş yaşına gelmeden
Paganini'nin kaprislerinin tamamını
çalıyordu. 1 983'teki ilk resitalinden
sonra Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası ile on altı yaşında
Çaykovski'nin Keman Konçertosu'nu
çalarak ilk orkestra konserini
vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışında
sayısız konser veren Aşkın, Jesus
Lopez Cobos, Yoel Levi ve
Alexander Dimitriev gibi ünlü
şeflerle, Lozan Oda Orkestrası,
Hannover NDR Senfoni Orkestrası
ve Düsseldorf Filarmoni Orkestrası
gibi önemli orkestralarla da
konserler vermiş ve pek çok
festivale davet edilmiştir. Sanatçının
aldıgı ödüller arasında Yehudi
Menuhin Keman Yarışması En Iyi
Bartok Yorumcusu, Leonard Hirsch,
Cari Flesch Keman Yarışması
"Oiaganüstü Liyakat" Ödülü, Foyer
des Artistes (Roma) bulunmaktadır.
1 999 yılında Shlomo M intz ve ltzhak
Rashkovsky tarafından i srail' deki
Uluslararası Keshet Eilon Keman
Yaz Müzik Okulunda ders vermek
için davet edilen Aşkın burada
egitim faaliyetlerinde bulunmuş,
gördügü ilgi üzerine 4 sene boyunca
sürekli davet edilmiştir.
Sanatçı Kalan Müzik etiketiyle
Mozart, Bach, Akses, Erkin gibi
yabancı ve Türk bestecilerin
eserlerinden kayıtlar
gerçekleştirmiştir.
Istanbul Oda Orkestrası'nı yeniden
hayata geçirerek müzik
direktörlügünü üstlenen sanatçı
birçok Türk keman eserinin
dünyada ilk seslendirilişini
gerçekleştirmiş, Necil Kazım Akses
•

ve Ulvi Cemal Erkin Keman
Konçertoları'nın ilk CD kayıtlarını
yapmıştır.
Halen Istanbul Teknik Üniversitesi
Türk Müzigi Devlet
Konservatuarı'nda ögretim üyesi
olan Ci hat Aşkın, konserlerinde
ITÜ Rektörlügü tarafından
kendisine verilen Jean-Baptiste
Vuillaume ( 1 846) keman ile
çalmaktadır.
• Borıı i n İ stan bul, Ci hat Aşk ın
start ed h is vi ol i n lessons at the age of
eleven wirh Prof. Ayhan Turan, at the
State Turkish Music Conservatoire of
İ stanbul Techn ical U n i versity. He
completed his studies in London,
work i ng with Rodney Friend at the
Royal College of Music and Yfrah
Neaman at Ciry U n i versity.
Aşkın gave his fırst reciral at the age
of twel ve and was ab le ro play al 1
Paga n i n i Caprices before he was
fıfteen . A frer his reciral in 1 983 he
was in vi red by the istanbul State
Symphony Orchesrra to play
Tchaikovsky's Violin Concerlo. Having
g i ven various concerts in Turkey and
Europe, Aşkın worked wirh
conducrors such as Jesus Lopez Cobos,
Yoel Levi and A lexander Dimi rriev
and was a soloist for Lousanne
Chamber Orchesrra, Hannaver NDR
Symphony Orchesrra and Dusseldorf
P h i l harmony Orchestra. Among his
many prizes may be mentioned, Best
Bartok l n rerpreter at the 1 987
Yehucli Men uhin I n ternational Violin
Competi tion, Outstanding Merit
Prize at the 1 990 London Cari Flesch
I n ternational Violin Competir ion and
Foyer des Arr isres ( Rome).
A noteel champion and broadcasrer of
modern Turkish music, Ci hat Aşk ın
has recorcled extensively for
H u ngaroton, Kalan Müzik,
Discovery, Meridian, CPO and U P R
Classics.
Cihat Aşkın has been i n v i ted as a
violin teacher to Kesher E i lon Violin
Masterdasses i n lsrael si nce 1 999.
Aşkın is the music d i rector of the
İ stanbul Chamber Orchesrra and a
founder of the İ stanbul Modern Music
Ensemble ( I M M E). H e is also a
regular soloisr of Kaprizma Ensemble
i n lsrael.
Ci hat Aşk ın is currently P rofessor of
Violin and H eacl of Srrings at the
Turkish State Music Conservatoire.

He plays on a viol i n by Jean Baptiste
Vui llaume ( 1 846) endowed by
İ stanbul Tech n ical U n i versiry's
Recrorate.

lSTAN BUL ODA ORKESTRASI
T H E İ STAN B U L CHAMBER
C H A M B E R ORCH ESTRA

Istanbul'un adını taşıyan ilk yaylı
sazlar orkestrası olan Istanbul Oda
Orkestrası'nın tarihi 1 96 1 yılına dek
uzanmaktadır. Dr. Harnit
Alacalıoglu'nun çabalarıyla kurulan
orkestra, Istanbul'un o günkü sanat
gündeminde önemli bir yer edinmiş
ve klasik müzigi halka ulaştırmıştır.
1 96 1 - 1 972 yılları arasında zamanın
solist ve müzisyenleri ile birlikte
birçok konserler veren Orkestra,
daha sonra çalışmalarına son
vermiştir.
200 1 yılında çalışmalarına tekrardan
başlayan Istanbul Oda Orkestrası'nı
Ci hat Aşkın ve Hakan Şensoy
yeniden hayata geçirmiş ve verdigi
konserlerle adını tekrar duyurmaya
başlamıştır.
Istanbul Oda Orkestrası, 2002 yılı
ile birlikte Cemal Reşit Rey Konser
Salonu'nda periyodik konseriere
başlamış ve 2002-2003 konser
sezonunda yerli ve yabancı birçok
şef ve soliste eşlik etmiştir.
Ayrıca önümüzdeki aylarda ltalya,
Bulgaristan ve Arnavutluk'a davet
edilen topluluk bazı CD
projelerinde de yer almak için
angaje edilmiştir. Yerli ve yabancı bir
çok soliste eşlik etmeye ve daha çok
performansa dayalı bir anlayışla
kurulan Orkestra'nın bir başka
özelligi de bünyesinde yeni yetişen
genç müzisyenlere yer vererek
kendine özgü bir orkestra sesi
oluşturmaktır.
•

• The history of the fırst string
orchestra after the name of İ stanbul
ciry ciares back to 1 96 1 . The orchesrra
was esrablishecl thanks to the si neere
effo rts of Dr. Harnit Alacalıoğlu. l rs
fırsr performance was broaclcasr on the
İ stanbul radio in January 1 962 and
was i m mediarely famecl for having the
best i n tonation i n rown.
The orchesrra i mmecliately starteel
perform i ng and was at the art agenda
of İ stanbu l . Berween 1 96 1 and 1 972

/ .) /

rhe arehescra aeeompanied many
soloisrs and or her musieians of that
rime and chen eeased ics acrivi cies.
In 200 1 che arehescra rescareeel i es
aeciviries wich che efforrs ofCihar
Aşk ı n and Hakan Şensoy and srarced
ro regai n i rs repurarion wirh new
performanees.
The arehescra will start to perform
monrhly ar the Cemal Reşir Rey
Coneerr Hall i n che 2002-2003 season
and borh foreign and narive
conducrors and soloiscs will be
accompanying chem as wel l .
The İ stanbul Chamber Ürehescra is
inviced ro lraly, H ungary, Bulgaria
and Albania for che nexr few monrhs
and has been engaged for some CD
projecrs.
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Emre Aracı

Osmanlı lmparatorlugu'nda Batı
Müzigi tarihçesi üzerine kapsamlı
araştırmaları bulunan müzikolog ve
besteci Dr Emre Aracı'nın
Istanbul'un fethinin 550. yılı
kapsamında Istanbul Festivali için
özel olarak bir araya getirdigi
program, Avrupalı kompozitörlerin
Istanbul şehrinden esinlenerek
bestelemiş oldukları ve bugüne
kadar bilinmeyen eserlerle, Aracı'nın
Istanbul şehrini eserlerinde
ölümsüzleştiren yazar Abdülhak
Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları ve
Eski Zaman Köşkleri'nden ilham
bularak 1 997 yılında bestelemiş
oldugu Keman Konçertosu'ndan
oluşmaktadır. Ayrıca Sultan V.
Murad ve Abdülaziz gibi bestekar
padişahların, Batı tarzında kaleme
almış oldukları kısa dans parçalarıyla,
Donizetti ve Guatelli Paşa gibi
sarayda görev yapmış olan ltalyan
asıllı bestecilerin hanedan için
bestelemiş oldukları merasim
marşları da programın bir parçasıdır.
Osmanlı Sergi Marşı Guatelli Paşa
tarafından 1 863 yılında gerçekleşen
Osmanlı Sergisi vesilesiyle
bestelenmiş ve Sadrazam Mehmed
Fuad Paşa'ya ithaf edilmiştir. Bir süre
Istanbul'daki Naum Tiyatrosu'nda
•

operalar idare eden Guatelli, Türk
temalarını da kullandıgı pek çok
marş ve solo piyano için eserler
bestelemiş, o dönemde sarayda
bulunan geleneksel Türk müzigi
bestecilerinin eserlerini de armonize
etmiştir. Osman/ı Sergi Marşı'nda
Osmanlı, Ingiliz ve Fransız Milli
Marşları potpuri şeklinde art arda
kullanılmıştır. Kendisine paşalık
unvanı verilen Guatelli, Sultan
Abdülaziz için de marşlar
bestelemiştir, ancak bunlar arasında
en meşhur v e padişah tarafından da
en sevileni "Marş-ı Sultani" olarak da
kabul edilen Aziziye Marşı' dır. Fransız
asıllı dans müzigi bestecisi Charles
Louis Napoleon d'Aibert Istanbul
Kodrili'ni Kırım Savaşı sırasında
bestelemiş ve eser 1 855 yılında
Londra'da basılmıştır. Charles
d'Aibert King' s Theatre ve Covent
Garden'da bale ögretmenligi yapmış
olup, aynı zamanda Franz Liszt'in
yetiştirdigi meşhur piyanist Eugen
d'Aibert'in ( 1 864- 1 932) de
babasıdır. Bir ara Ingiliz balo
salonlarının en popüler dans parçası
olan bu kadrildeki her kısa bölüm
Kırım Savaşı'nda Ingiliz askerlerinin
önemli ugrak yerlerinin adını içerir.
Bunlar sırasıyla Çanakkale, Beşige
Koyu, Edirne, Şumla ve Istanbul' dur.
1 9. yüzyıl lstanbul'u yüzünü Batı'ya
dönmüş Osmanlı Sarayı'nın da
etkisiyle Avrupalı meşhur
virtüözlerin ugrak bir ziyaret noktası
haline gelmiştir. Bunlar arasında
1 847 Haziran'ında gelerek şehirde
beş hafta kalan Franz Liszt bu
baglarnda bir dönüm noktası teşkil
eder. Ancak Liszt'in dışında daha
pek çok meşhur sanatçı Bogaz
kıyısındaki sarayiara konuk
olmuşlardır. Meşhur arp sanatçısı ve
bestecisi, Mendelsshon'un yakın
dostu, Elie Parish-Aivars da bunlar
arasındadır. 1 838-42 yılları arasında
yakın doguyu gezen Alvars, Sultan
Abdülmecid huzurunda da çeşitli
kereler konser vermiştir. Boğaziçi
Hatırası bu vesileyle kaleme alınmış
olup Vayage d'un Harpiste en Orient
Op. 62 başlıklı albümün ilk
parçasıdır ve Alvars'ın Büyükdere'de
işittigi Yunanlı genç kızların şarkısı
esas alınarak bestelenmiştir.
Istanbul' da yerleşik Levantenler de
şehrin degişik semtlerinden ilham
bularak degişik eserler
bestelemişlerdir. Pisani'nin Tarabya

Govotu da bunun en güzel örnegidir.

Ahenkli ve şakacı havasıyla
unutulmuş gitmiş bir dönemin
ihtişamını, eglence ve sefasını
anımsatır niteliktedir.
1 828 yılında Sultan ll. Mahmud'un
daveti üzerine lstanbul'a gelerek
Müzika-yı Humayun'un başına geçen
G iuseppe Donizetti ile Türk
topraklarında çoksesli müzigin
yerleşmesi alanında önemli bir
aşamaya gelinmiştir. Bir süre
Napoleon Bonaparte'ın da
himayesinde bulunan Bergamolu bu
ltalyan bando şefi sadece Osmanlı
genç müzisyenleri yetiştirmekle
kalmamış, sarayda armoni ve şan
dersleri vermiş ve Pera'daki opera
temsilleri ile de yakından
ilgilenmiştir. Hayatının sonuna kadar
Istanbul'dan ayrılmayan Giuseppe
Denizetti'ye de paşalık rütbesi
verilmiştir. lstanbul'a varır varmaz
Sultan Mahmud için Mahmudiye
Marşı'nı ve 1 839 yılında tahta geçen
Abdülmecid için de Mecidiye Marşı'nı
bestelemiştir. Kendisinden çok daha
geniş dünyaca üne sahip küçük
kardeşi Gaetano da Sultan
Abdülmecid'e cülusu sebebiyle Gran
Marcia Militare lmperia/e'yi hediye
etmiş ve karşılıgında Nişan-ı Iftihar
ile onurlandırılmıştır. Bu arada
Ressini'nin de Abdülmecid için marş
yazan ve Nişan-ı Iftihar ile
ödüllendirilen meşhur Batılı
bestekarlar arasında oldugunu
belirtmek gerekir.
Osmanlı sultanları arasında da Batı
müziginin armonik ve melodik dilini
kullanarak popüler dans formları
içerisinde besteler yapanlara
rastlamak mümkündür. Sultan
Abdülaziz ve Sultan V. Murad bu
konuda büyük kabiliyet
sergilemişlerdir. Sultan Abdülaziz'in
besteledigi kısa dans parçaları
Osmanlı alay bandoları tarafından
davet ve merasimlerde seslendirilmiş
ve bazı eserleri Avrupa'da basılarak
yayımlanmıştır. Nükteli dans
parçaları olan lnvitation iı la Va/se ve
sol majör Po/ka Milane'da Lucca
yayınevi tarafından basılmıştır. 1 876
yılındaki üç aylık padişahlıgının
ardından geri kalan otuz yılı aşkın
ömrünü Çıragan Sarayı'nda göz
hapsinde geçiren Sultan V. Murad ise
geriye yüzlerce yayımlanmamış dans
parçası bırakmıştır. Bogaz kıyısındaki
bu hüzünlü hapis yıllarını Do majör
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Schottich'inde oldu�u gibi melankolik
bir havada eserler besteleyerek
geçirmiştir. Rifat Bey'in kendisine
cülus hediyesi olarak 1 876 yılında
besteledi�i Priere ise hatıra olarak
arşivlerde bugüne ulaşabilmiştir.
Belki de bir padişah için bestelenen
en enteresan marş 1 908 yılında tahta
çıkan V. Mehmed "Reşad"a Henri
Furlani tarafından takdim edilen Türk
Marşı' dır. Padişahın adının harflerinin
notaya dökülmesi yoluyla ortaya
çıkartılan melodik tema üzerine
bestelenen marş devrin en popüler
bando eserleri arasında derhal yerini
almıştır. "Mohammed Rechad"
formülüne şu notalardan varılmıştır:
Mi dO H* lA Mi Mi rE Do Re E* C*
H* lA Do. (Aimanca'da H Si
bekar, E Mi, C Do).
=

=

=

• The i nspirarion for rhis
programme was the Viol i n Concerro
of Abdulhak Şi nasi composed i n
1 997, and h i s works enti tled Boğaziçi
Mehtapları (Moonl ight on the
Bosphorus) and GermiJ Zaman Kojkleri
(Old-time Mansions), which enshrine
the i mmortal spirit of İstanbul,
rogether w ith works by European
composers, unknown until recently,
which were composed on the theme of
rhe city of İ stanbul . These were put
rogether and arranged by Dr. E m re
Aracı i n a programme ro
commemorate the 5 50th anniversary
of the conquest of İ stanbul this year.
Dr. E m re Aracı is a disringuished
m usicologist and composer who also
is one of the chief researchers i nto the
h isrory of Western Music i n the
Ottoman E m p i re. Moreover, works
composed by sultans such as M u rad V
and Abclutaziz have been included.
Some q u i te short ciance pieces i n the
western sryle are combineel w i r h
ceremonial marches composed for t h e
imperial fam i l y b y t h e lralians
Donizetti and Guarell i Pasha who had
posrs at the palace.
Guare l l i Pasha's March for the Ottoman
Exhibition, dedicated ro the grand
vizier Mehmed Fuad Pasha, and was
composed i n 1 863 wheo rhe Ottoman
Exhibition took place. Guatelli, who
l ived for some time in İstanbul, was i n
charge o f the operas performed a t the
Naum Thearre. As well as compasing
many marches and solo works for the
piano which used Turkish themes,
Guare l l i also harmonized traditional

Turkish m usical works composed by
other musicians at the palace. The
March for the Ouoman Exhibition itself
is a pot-pourri of nınes from the
Otroman, Engl ish and French
national anthems. Guarelli was given
the t i t le of Pasa by Sulran Abclutaziz
for whom he com paseel marches,
among which the sulran ·s favourire
was the Marche pour Sulran
Abcl utaziz known as the March of
Sultan Abdulaziz. ConstantinojJit!
QNadri/le, compaseel during the
Crimean W ar by the French
composer, Charles Louis Napoleon
d'Aibert, was published in London i n
ı 8 5 5 . Charles d'Aibert had been a
baller master ar K i ng's Thearre and
Covent Garden and was the father of
the well-known pianist, Eugene
d'Aibert ( 1 864- ı 932), who raught
Franz Liszr. Every shorr mavement of
the quadril le, which was at one t i me
one of rhe most popular dances ar
English balls, takes its name from a
place ar which the Brit ish solel iers
srayed during the Crimean W ar.
These, i n order, are Çanakkale, Beşige
Bay, Edi rne, Sunıla and İstanbul.
I n the ı 9rh century, the Onoman
Court, which had i ts eyes turned
towards the west ar that r i me, was an
i m porrant place for famous v i rtuosos
of Europe ro visir. Among rhese was
Franz Liszt who came ro İ stanbul i n
J u ne ı 847 and stayed for fıve weeks,
which markeel a turn i ng-point.
However, apart from Liszr, many
other famous anisrs were guests ar the
palaces along the Bosphonıs. The
well -known composer and harpisr,
Elie Parish-Aivars, a close friend of
Mendelssohn , who travelled in the
Near East berween ı 838 and ı 842,
gave a series of concerts in the
presence of Sulran Abdulmad j id . Her
work SoNverıirs of the Bosphoms i s the
fırsr in an al bum enti tled Voyage of a
Harpist to the Orient Op. 62 which was
i nspired by the songs of young Greek
g i rls she heard at Buyukdere.
Levantines who had settled in various
parts of İ stanbul also composed works
i nspired by rheir surroundings. One of
the best examples of these is Pisan i 's
Gavotte-Therapia (Tarabya Gavotte).
!ts air of joyous merriment reminds us
of the splendours of this forgotten era,
wirh i ts entertainments and delights.
W ith the arrival in İstanbul of
Guiseppe Donizetti who was invited

ro

come by Sulran Mahmud l l i n

ı 1; 2 8 , an i m portant stage i n the

developmenr of polyphonic music in
Turkey beg ins. This I ralian band
master from Bergamo, who had once
been u nder the patronage of Napoleon
Bonaparte, not only trained young
Ottoman musicians b ur also gave
harınony and singing lessons at the
palace, and took a great inreresr i n the
opera performances i n Pera. Donizetti
remained i n İstanbul w the enel of his
l i fe and attai ned the rank of Pasa. No
sooner had he arrived i n İstanbul rhan
he composed the Marcia favorila del
S11ltan Mahwoud (Mahmudiye March)
for Sultan Mahmud; and when Sulran
Abdulmad j id ascenclecl the dırone in
ı 83Y, he compaseel the Mecidye Marrh
for h i m . His younger brorher,
Gaerano, who was a goocl dea! more
famous, compaseel an Cran J11c1rria
Mili/cm lmjJeriale (lmperial Grand
M i l i rary March) as a presenr w the
Sulran on his succession ro the rhrone,
i n rerurn for which he received the
Meda! of Honour. One should
mention here that, Rossini, one of che
other famous wesrern compasers of rhe
rime, also wrore a march for the sulran
and received a Meda! of Honour.
Ir is possible w fınd among the
Orcoman sLıltans com pasers of nınes
in popular ciance form which use the
m us i cal language of wesrern
harmonies and melodies. Sulran
Abdulaziz and Sultan Murad V are
rwo who showeel great promise in this
subject. Some shorr ciance pieces
com posed by Abdulaziz were playeel
by Onoınan regi ınenral bands at
recepcions and cereınonies and some
works were published in Europe. A
ciance called lnvilation d lc1 Va/se
( l nvirarion w the Walrz) and a Po/ka
i n C major were published by the
Lucca press in M i lan. Sulran Murad V
who, after only three months on the
throne, was deposed and spenr the rest
of the rhirry years of his l i fe u nder
surveillance at Çırağan Palace, lefr
behind h i m hundrecls of unpublished
dance runes. During the sorrowful
years of his imprisonmenr on the
shores of rhe Bosphorus, he spent his
r i me compasing melancholy pieces
such as the Schollische in D ınajor.
R i far Bey's Priere. which was
coın posed in ı 876 for Murad's
accession , was found kept as a
souve n i r in this archive. Perhaps the
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most i nteresting march composed for
a sulran i s the Turkish march
com posed i n 1 908 for Mehmed V
Reshad on his accessinn to the dırone
and presented to him by its composer
Henry Furlan i . The notes
correspond i ng to the Jetters of the
sultan's name were used to ereare the
melody of the theme of this march,
which immediately became one of the
most pop u lar pieces o f band music of
i ts day. The nores correspond to this
form ula: M i dO H* l A M i M i rE Do
Re E* C* H * lA Do * ( i n German H
= Si, E = Mi and C = Do).

KEMAN KONÇERTOSU, OP. 4
CONCERTO FOR VlOLIN, OP. 4

Yaylı çalgılar orkestrası
eşligindeki keman konçertosu ilk
olarak 1 996 senesinde Karadeniz
bölgesinde ailemin dört jenerasyonu
ile birarada geçirdigirniz bir yaz tatili
sırasında aklımda şekil almaya
başladı. Bu muazzam güzellikteki yaz
günleri geniş sofraların etrafında eski
yılları ve ailenin gelmiş geçmiş
üyelerini anmakla geçmişti. Hemen
hemen her akşam üzeri Karadeniz'in
hırçın sularına karşı sahilde yürüyüşe
çıkılır, güneşin azgın dalgalara
akseden ve giderek kızaran ışıoları
içerisinde batışı seyredilirdi. Bu tatil
sırasında ev sahibimiz ve yakın
akrabamız Bayan Oya Molu benden
sükunet dolu bu aile toplantısını her
zaman hatırlayabilmemiz için bir
eser yazmamı istedi. Işte keman
konçertosu bu hisler içerisinde sekiz
aylık bir zamandan sonra 1 997 Mayıs
ayı içerisinde nihayet Edinburgh'da
yazıya dökülebildi. Bu sıralarda
okumakta oldugum ve her zaman
hayat felsefemi ve yaşam stilimi
etkilemiş olan Abdülhak Şinasi
Hisar'ın eserleri de bana eserimi
yazarken bir tür içgüdüsel yol
gösterdi. Nitekim Hisar'ın Geçmiş
Zaman Köşkleri isimli eserinden
alınan şu satırlar konçertonun bütün
felsefesini en iyi şekilde
özümlemektedir: "Çocuklugunuzun,
ilk mesut hislerinizin ve ilk hGiyalı
sevgilerinizin geçmiş oldugu yerleri
siz d e b i r a n hatırlayın ız. Ruhunuzda
başka bir hal, eski bir hayal duyacak,
çoktan susmuş oldugunu sandıgınız
bir musıkinin mazi içinden size
•

geldigini, sönmüş zannettiginiz nice
ruhların içinizde için için
yaşadıklarını duyacaksınız. Ve
birdenbire kendinizi size anlatmak
istedigim bu ifade olunmaz hissin ve
şiirin içinde bulacaksınız!" (Baglam
Yayınları, Istanbul, 1 997, s. 92).
Konçerto her ne kadar lskoçya'da
bestelenmiş olsa da dogal olarak
Türkiye ve Türk müziginin
motiflerinden etkisini gösterir. 1 2
Mayıs 1 997 tarihinde Edinburgh'da
ve 1 8 Kasım 1 999 tarihinde Cihat
Aşkın'ın solistliginde Londra'da
seslendirilen konçertonun Türkiye
prömiyeri ise yine aynı ay
gerçekleşmiştir. Eser o geçmiş yaz
günlerinin aziz hatırasına bize her
zaman yakınlık göstermiş ve
göstermekte olan Bayan Oya Molu
ve ailesine ve ailemizin gelmiş
geçmiş bütün degerli büyüklerine
naçizane bir armagandır. Bu geeeki
temsil ise o aile toplantısında
aramızda bulunan ve maalesef
geçtigirniz Ocak ayında aramızdan
ayrılan, Istanbul şehrine çok emegi
geçmiş eski belediye başkanı
merhum Haşim lşcan'ın eşi, Bayan
Atıfet lşcan'ın hatırasınadır.
• The violin concerto was conceived
in the summer of 1 996 during a
lengthy holiday on the Black Sea coast
of Turkey among a large group of m y
fam i l y members, which incl uded four
generations. lt was an idyllic summer
discussing and remembering past
members of the fam i l y and bygone
years, and al most every sunset taking
walks by the beach adm i r i ng the
gli ttering rays of the sun gradually
fadi ng away agai nst the rough sea. I
was then asked by our hosress, Mrs.
Oya Mol u, ro capture this moment of
tranquil family gathering in music. l t
was with these feel i ngs that the work
was fi nally put to paper i n a New
Town flat in Edi nburgh almost eight
monrhs la ter in May 1 997. At the
time 1 was alsa much i nspired by the
prose works of Abdülhak Şi nasi H isar
who im mortalised the splendour of
the old İ stanbul l i fe and Bosphorous
landscape in his i nd i vidual language.
In fac t these few l i nes from his book
on the old wooden houses of İ stanbu l ,
Geçmiş Zamctll Kojkleri (Old-time
Mansions), are enough to capture the
mood of the emi re work: "You, too,
try to remember the places of your

child hood where you have had many
happy memories and experienced your
earliest affections ful l of dreams. You
w i l i feel a d i fferent k i nci of sensatinn
within yourself, when suddenly you
will see the past approaching i n a
sryle of music which you thought had
long ceased to exist and realise that
many spirits within you which you
bel i eved had long perished are st i l i
well alive. And suddenly you w i l l find
yourself in a ki nd of emotional state
and a medium of poetry which I am
trying to expla i n , yer is i mpossible to
describe ı " Therefore even though the
concerto was compaseel i n Scotland i t
has undoubtedly the flavour of Turkey
and Turkish music. lt was premiered
in Edi nburgh by the Edinburgh
U n i versity String Orchestra on 1 2
May 1 997, and i ts first hearing i n
London took place at a special concert
at St James' s, P iccad i l l y i n November
1 999, foIlawed by a Turkish premiere
the same month by the violonist Ci hat
Aşkı n . I n remembrance of t hose
wonderful summer days the concerto
is a smail token of gratitude to Mrs.
Mal u and her i m mediare fam i l y for all
their k i nd ness and friendsh ip.
Tonight's performance i s dedicated to
the me mary of rhe w i fe of the Iate
H aşim İ şcan, one of Istanbul' s most
prom i nent mayors, Mrs. A t ı fet İ şcan,
w h o was present i n that idyllic fam i l y
gathering seven years ago and whom
we sadly lost i n January 200 3 .
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MARTIN HASELBÖCK
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MARTIN HASELBÖCK

MAR'K1i\RA

Usta bir org ve klavsen sanatçısı
olarak tüm dünyada tanınan Martin
Haselböck, Viyana ve Paris'teki
eğitiminin ardından uluslararası pek
M A RTI N HASELBÖC K, org organ
çok yarışınada ödül kazanmıştır.
----�----_,
Solo konserlerinin yanı sıra pek çok
tanınmış festivalde, Claudio Abbado.
Riccardo Muti, Lorin Maazel gibi
şefler yönetiminde orkestra
eşliğinde de çalmıştır. Ayrıca
Bach'tan modern bestecilere uzanan
geniş bir repertuvarı kapsayan eliiyi
aşkın kayıt gerçekleştirmiştir.
Çağımızın pek çok bestecisi, sanatçı
için eserler bestelemiş, Ernst
Krenek her iki org konçertosunu da
Haselböck'e ithaf etmiştir.
Haselböck, solistlik kariyerinin yanı
sıra orkestra şefliği de yapmaktadır.
Lübeck Yüksek Müzik Okulu'nda
profesör olan Martin Haselböck, her
yıl Avrupa, Amerika ve Japonya'nın
çeşitli kentlerinde kurslar
düzeniernekte ve sık sık uluslararası
org yarışmalarına jüri üyesi olarak
Marchand
davet edilmektedir. Martin
G rand Offertoire-T roisieme livre d'Orgue
Haselböck 1 985 yılında kurduğu
"Wiener Akademie" adlı toplulukla
Bach, C.P.E.
barok müzik çalışmalarına ağırlık
Sol minör 2. Org Sonatı Organ Sonata No. 2 i n G m i nor
vermiş, bu orkestra ile birlikte şef ve
So/er
solist olarak tüm dünyada konser
gezilerine çıkmış, ayrıca çok sayıda
Fandango
kayıt gerçekleştirmiştir. Bu kayıtlar,
Mozart
I 986 yılında Macaristan'da Liszt
Fa majör Andante, KV6 1 6 Andanre i n F major, KV6 1 6
Ödülü, 1 99 I yılında da Prag'da
F a minör Fantezi, K608 Fantasy i n F m i nor, K608
Mozart Ödülü'ne değer
bulunmuşlardır. Sanatçı son olarak
Halffter
şef Frühbeck de Burgos yönetiminde
Ricercare para Organo
Hindemith'in org konçertolarının
(Martin Haselböck için yazılmıştır. Written for Martin Haselböck.)
kaydını gerçekleştirmiştir. Martin
Haselböck son yıllarda opera şefi
Liszt
olarak da çalışmaya başlamıştır.
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen üzerine Çeşitlerneler
Sanatçı Nagoya, Heidelberg, Kobe,
Variations on Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
ve Atina'daki konser salonlarının
orglarının açılışına solist olarak
Haselböck
katılmıştır.
Çeşitli temalar üzerine doğaçlama l m provi sation on given themes
Katkt!art için THE MA I?MA RA 'ya teşekkiir ederiz.
We would !ike to thank THE MA RMARA for sponsoring this performcmce.

27.6.2003, Sent Antuan Kilisesi, 20:30 The Church of Sr. An rh ony s, 8. 30pm
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• Known worldwide as a masterfu l
org an and harpsichord player, Martin

Haselböck completed his education in
Vienna anel Paris anel has won several
prizes at international competitions. I n
addition to his sola appearances, he
performed with orchestras under
d istinguished conducrors the ! i ke of
Claudio Abbado, R iccardo Muti, Lorin
Maazel. He has made over fıfty
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record i ngs coveri ng a w icle mnge of
works from Bach ro modern
composers. Many conreın porary
compasers have composed pieces for
Hasel böck and Ernst Krenek dedicated
both of his organ concerros ro the
artist. Curreııtly a professor at Llibeck
School of H igh Music Hasel böck also
perform s as a conducror. He attends to
classes i n many towns of Europe, USA
and )apan and is be i ng i nvi ted as a jury
member ro inrernarional organ
compet itions. Martin Haselböck
concemrated on baroque music wi tlı
the ensemble Wiener Akadenıie, he
founcieel i n 1 98 5 and to u red
extensively around the world as
conductor and soloist and nıade
record ings as wel l . These record i ngs
received the Liszt Award in Hungary
in 1 986 and Mozart Award in Prague
in 1 99 1 . The artist's last record i ng is
H i ndemith's organ concertos under
conductor Früh beck de Burgos.
Having starteel ro conducr operas
during the last few years, Haselböck
has nıade solo appearances at the
inauguration of concert halis in
Nagoya, Heidelberg, Kobe and
Athens.

TARIHIN EN ESKI
ÇALGl LARlNDAN BIRI: ORG
:::>RGAN: ONE OF T H E
MOST ANC I E NT
I NSTR UM ENTS IN H ISTORY

Aydm Biike

1 7 1 7 yılının sonbahar aylarında,
Saksonya Krallıgı'nın başkenti
Dresden'de, Kont Jakob Heinrich
Fleming'in şatosunda heyecanlı bir
kalabalık toplanmıştı. Büyük
çogunlugunu kentteki müzisyenlerin
oluşturdugu bu topluluk, az sonra
başlamasını umdukları "müzikal
düellonun" çok heyecanlı
geçeceginden emindi. Dönemin iki
ünlü orgcusu, kendilerini bekleyen
kalabalıgın önünde bu çalgıyı ne denli
kusursuz çalabildigini ispatlamaya
çalışacaktı. Yarışmaya katılacak her
iki isim de, müzik çevrelerinde org
çalma konusunda usta olarak kabul
ediliyordu. Ama yine de Kont
Fleming ve beraberindekiler,
"gerçek usta"YI ortaya çıkarmak için
heyecanla bekliyorlardı.
•

Yarışmacılardan biri Fransız orgcu
Louis Marchand idi. Ülkesinde bu
çalgının en usta isimlerindendi; bir
süredir Kuzey Avrupa'nın çeşitli
kentlerinde konserler vermiş ve pek
çok hükümdarın huzurunda çalmıştı.
Bu gezisi sırasında Dresden'e de
ugrayan sanatçı, kentte büyük bir
hayranlıkla karşılanmıştı.
Yarışmaya katılacak diger isim
Weimar'dan geliyordu. Adı Johann
Sebastian Bach idi. Otuz yaşını
henüz geçmiş olmasına ragmen org
çalmadaki ustalıgı ile ünü tüm Kuzey
Avrupa'ya yayılmıştı. Kısa bir süre
önce Köthen Sarayı'nda müzik
yöneticisi olmak için Prens
Leopold'den teklif almış ve kabul
etmişti. Yeni görevine başlamadan
önce, Dresden'deki dostlarından
aldıgı davet sonucu bu kente
gelmişti. Dostları kimin daha iyi org
çaldıgını belirlemek için Marchand
ve Bach arasında bir yarışma
düzenlemek istemişlerdi. Büyük
olasılıkla bu yarışma fikrinin
temelinde, uzunca bir süredir
Dresden'de bulunan ve saglam bir iş
buldugu takdirde kentte kalışını
uzatmaya niyetli olan Louis
Marchand'ın planlarını bozmak
yatıyordu. Paris'ten gelen bu
orgcunun yetenegi kentteki bazı
çevrelerce fazla abartılıyordu.
Yarışmanın Kont Jakob Heinrich
Fleming'in şatosunda yapılması
kararlaştırılmıştı. Önce Bach geldi.
Kentteki yakın dostlarıyla
buluşmaktan son derece hoşnuttu.
Pek çoguyla yıllardır süren bir
arkadaşlıgı vardı. Hep birlikte Louis
Marchand'ın gelmesini beklerneye
başladılar. Ancak kararlaştırılan saat
çoktan geçmişti. Beklemekten sıkılan
birkaç kişi, Fransız orgcunun kaldıgı
eve gidip, sanatçıya ne oldugunu
ögrenmeye karar verdi. Bir süre
sonra geri geldiklerinde, evsahibinin
kendilerine Louis Marchand'ın sabah
erkenden kenti terk ettigini
söyledigini aktardılar. Paris'in bu
ünlü orgcusu, Bach ile yarışmaktan
çekinmiş ve kimseye görünmeden
Dresden'den ayrılmıştı.
1 669- 1 732 yılları arasında yaşayan
Louis Marchand, döneminin en ünlü
orgcuları arasında kabul ediliyordu.
Sanatçının Fransızca kaleme alınan
yaşam öykülerinin hiçirinde,
yukarıda aktardıgımız olaydan
bahsedilmez. 1 7 1 7 yılında Kuzey

Avrupa'nın çeşitli kentlerini
kapsayan bir geziye çıkan sanatçının,
ailesini ve Fransa'yı özledigi için
Dresden'de kalmaktan vazgeçtigi ve
ülkesine döndügü yazılır. Ancak aynı
dönemi anlatan Alman kaynaklarının
hemen hepsinde (F. Marburg, J.
Birnbaum gibi), Bach ve Marchand
arasında yapılması planlanan bu
yarışmadan bahsedilir. Bazı
kaynaklarda Bach'ın, BWV 582 Do
minör Passacaglia başlıklı ünlü org
eserini bu yarışma için besteledigi
bilgisine rastlarız. Bu kaynaklara
göre Bach, Fransız bestecilerin
büyük bir ustalıkla kullandıkları
"Passacaglia" formunu özellikle
seçerek, kendisinin de bu konuda
onlardan aşagı kalmadıgını ispat
etmek istemiştir.
Müzik tarihinin en eski çalgılarından
biri olan org barok dönemde,
özellikle 1 7. yüzyıl sonu ve 1 8. yüzyıl
başlarında, Avrupa'da çok yaygın
olan bir enstrümandı. Farklı
uzunluklardaki boruların içine hava
üfleme prensibine dayanan bu
çalgının atası olarak, kamıştan
yapılmış "pan flüt" gösterilebilir.
Ancak M.Ö. 3. yüzyılda
lskenderiye'de yapılan "su orgu",
günümüzde kullanılan çalgının ilk
örnegi olarak kabul edilir. Bu
çalgıda, bir hazne içindeki su hava
basıncı tarafından harekete
geçirilerek, üst tarafta bulunan farklı
uzunluklardaki boruların titreşimi
saglanırdı. Zaman içinde gelişen, ses
kapasitesi artan orglar, Rönesans ve
sonrasında altın çaglarını yaşadılar.
Geniş bir ses alanına kavuşmanın
yanı sıra, özellikle kiliselerde
kullanıldıkları için, bir anlamda
mimari bir özellik kazandılar. 1 7. ve
1 8. yüzyılda Almanya'nın farklı
kentlerinde ünlü org yapınıcıları ve
org çalıcıları ortaya çıktı.
Enstrümanın yapım işi, farklı sanat
dallarının bir araya gelmesini ve
uzun bir ugraşı gerektiriyordu.
Boruların yapımı için metal ustaları,
ahşap kısımlar için marangozlar
çalışıyordu. Ancak her şeyden önce,
org yapımcılarının müzik bilgilerinin
kusursuz olması gerekiyordu. Kuzey
Almanya'da pek çok org yapmış olan
Arp Schnitger ve Silbermann
kardeşler org yapımcılıgında tarihe
geçmiş isimlerdir. Özellikle
Saksonya bölgesinde yaptıgı orglarla
büyük ün kazanan Gottfried
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Silbermann, Johan n Sebastian
Bach'ın da yakın dostuydu.
Müzik tarihinin en iyi orgcularından
biri olarak kabul edilen Bach, meslek
yaşamının ilk yıllarında çeşitli
kentlerde bu görevi sürdürmüştü.
Köthen ve Leipzig'de, görevi geregi
org çalması gerekmese de, besteci
her zaman civar kentlerde yapımı
tamamlanan orgların denemelerini
yapması için davet alıyordu.
Yapımiarı bazen yıllarca süren
orgların bitiminde, en az iki tanınmış
orgcunun enstrümanı çalması ve
yapımında bir kusur olmadıgını
belgelernesi isteniyordu. Bu işlemin
ardından orgu sipariş eden kilise
yöneticileri yapımcının ücretini
ödüyorlardı. Bach yaşmının son
yıllarına dek, sık sık org denemeleri
için davet edilmiş ve onun verdigi
raporlar dogrultusunda pek çok yeni
enstrüman hizmete girmişti.
• A n enrhusiasric crowd had
gathered at Counr Jacob H e i nrich
Fleming's castle in Dresden, the
capital of the K ingdom of Saxony in
the fal l of I 7 I 7 . Mostly cansisring of
the musicians in town, the crowd was
eagerly awai t i ng a " musical duello" to
rake place between the rwo famous
organ İsrs of the period who would
srruggle ro prove which one was
better. Both names were regarded as
masters of organ, but stili Counr
Flem i ng and his company were
i mpatienr to see the "hear master".
One of the competitors was the
French organİst Louis Marchand, an
undisputed master in his counrry who
p layeel in many towns of Norrh
E u rope and in the presence of many
rulers. Marchand, who sropped by
Dresden during his rour, was met
with aci m i ration by the townspeople.
The other competiror who came from
Weimar was Johann Sebastian Bach
whose fame was spread all over North
Europe w ith his mastery in organ
playing only at h i s rhirty. A short
wh i le ago, he got an offer from Prince
Leopold ro be the music d i recror of
Cörhen Palace and accepted the post.
He came to Dresden ro see his friends
before starting his new pos i r ion.
Bach's friends organİsed the
competition between Marchand and
Bach to s po il the plans of Marchand
who seemed ro be sraying in town for
a tonger rime even rhough he secured

a good job. The ral en ts of this Parisian
organİst were exaggerated by some
circles in rown.
The competition would take place in
Count Hei nrich Flem i ng's castle. lt
was Bach who came fırst and cn joyed
the company of his close friends w i t h
whom he had known each other for
long years. The whole crowd was
wai r i ng for Louis Marchand's arrival;
however, the arranged t i me was
al ready beh i nd . Some i m patienr guesr
elecicieel to go where the artİst srayed
to fı nd out what had happened. When
they were back in the castle, they said
that Mareanci left the ro w n early i n
the morn i ng. The famous organİst lid
not rake the risk of compering w ith
Bach and lefr Dresden.
Louis Marchand, who l ived berween
1 669- I 7 3 2 was regarded as one of the
most celebrated organİsrs of his t i me.
However, none of h i s biographies in
French mention the story above.
lnstead it w ri res that he set out on a
tour in 1 7 1 7 covering var i o us towns
in Europe and returneel home from
Dresden because he missed h is fam i l y
a n d France. However, resources i n
German (such a s F . Marburg, J .
B i rnbaum) a l l ci t e this comperir ion
berween Bach and Marchand and
fu rrher that Bach composed his
fanıous organ piece Pcmaca1Jicı in C
M i11or B \VV 51:!2 for this competition.
For some, Bach del i be ratel y chose the
" Passacaglia" form which French
conıposers used masrerfully ro prove
that he would also be comperenr in
compasing with this form.
One of the oldesr i nsrrumenrs of the
m usic history, organ was conınıonly
used all over Europe in the Iate I 7th
and early I 8rh cenruries. lt is the
panpipe which can be considered as
the ancestor of this i nsrrumenr that is
p layeel by blowing a i r i n ro p i pes of
d i fferenr lengths. However, the water
organ made in Alexandria in 3 BC is
general ly accepted as the fırst nındel
of what we cal l organ roday. I n water
organ, air pressure was applied on the
water kept in a vessel ro v i brate the
p i pes on the upper part. Having
developed i n respect of capacity,
organs reached rheir golden age
during and after Renaissance. In
addition to the wider range of sound
they producecl, they also gai ned an
archi recnıral characteristic as they
were parricularly used in churches. As

a result of this popularity organs have
earnecl, many famous organ makers
and players have appearecl in many
German rowns Juring the I 7th and
the 1 8 th cenruries. The
manufUcruring process brouglır
cl i fferent branches of art rogerher and
took a consiclerably long time. Meral
workers and carpenrers were employec
for the p i pes anel the wooclen parts
respecr ively. But fırst of all, organ
makers were req ui red to have a
conıplere knowledge of m us i c. Arp
Schnitger from North Germany and
Silbermann brothers signecl their
names with golelen lerters i n history
w i t h the organs they nıade.
Part icularly, Gottfriecl Silbernıann
who was famed wir h the organs he
macle in the Saxony reg ion was also a
very close friencl of Johan n Sebastian
Bach.
Regarded as one of the best organİsrs
in music h istory, Bach pursued his
activi ties i n organ playing during the
beg i nn i ng of his career. Even though
he was nor requi recl ro play the organ
in Cöthen and Leipzig, he would
always be invired from the
surrou nding tOwns for trying the
newly complered i nsrrumenrs. At
least ro famous organİsrs had ro try
and cerrify the conıplerecl organs, the
nıanufacruring process of which coulcl
take years and years somerimes. Only
afrer this approval, the church
aclnı i nisrrarion would pay the organ
makers clue. Bach was invited for
many trials unril the enel of his l i fe
and many new i nscrumenrs were
allowed to serve in parallel wirh his
cerri fıcation.
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STEPHAN MAl, şef conducror
M I D O R I SElLER. keman

violin

XENIA LÖFFLER, obua d'amore & blok flüt oboe cl'amore &

Bach,

C.P.E.

M i bemol majör Sinfonia, Wq 1 79
•

Prelis.ri111o

•

recorder

S i n fonia in E flar m a j o r , W q ı 79

Largbello

•

Presto

Bach, j.S.

Füg Sanatı'ndan Kontrapunctus Xl, BWV 1 080

1 953 yılında Leipzig'de dog<ın
Stephan Mai, keman egitimine 1 962
yılında başlamış ve Leipzig Müzik
Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.
1 976 yılında Berlin Radyosu Senfoni
Orkestrası, daha sonra da Berlin Oda
Orkestrası'na katılan sanatçı, izleyen
yıllarda sadece dönem çalgılarıyla ve
eski tarz çalacak bir orkestra kurma
düşüncesi üzerinde yogunlaşmıştır.
Bu Mai'nin 1 987'den bu yana iki
başkemancısından biri oldugu
Akademie für Alte Musik'in
kurulması ile sonuçlanmıştır. 1 986
yılında Herne'deki Tage für Alte
Musik'teki performanslarından bu
yana Mai ve Orkestra pek çok CD,
TV ve radyo laydı gerçekleştirmiş,
Avrupa, Uzakdogu ve Japonya'nın
önde gelen konser salonları ve
festivallerinde çalmışlardır. Solist
olarak repertuvarında agırlıklı olarak
1 7. yüzyıla ait keman eserleri (Biber,
Schmelzer, Castello, Montalbano)
bulunan sanatçı. Freiburg
Barockorchester, Berlin
Barockcompagney ve Wiener
Akademie gibi topluluklada konuk
solist olarak çalmıştır. Stephan Mai,
1 99 1 yılından bu yana Leipzig Müzik
Yüksek Okulu ve Berlin'deki Hanns
Eisler Müzik Yüksekokulu'nda barok
keman dersleri vermektedir.
•

The A rt of Fugue, Konr rap u n c r u s XI BWV ı 080

• Born i n 1 95 3 in Leipzig, Germany,

Bach, j.S.

4. Brandenburg Konçertosu
•

A ile�ro

•

Brande n b u rg Concerro No. 4

A ndante

•

Presto

Solistler Soloisrs
M idori Seiler, keman viol i n
Xenia Löffler, blokflüt recorder
Christoph Huntgeburth, blokflüt recorder
Ara I merval
Bach, j.S.

Oboe d'amore için La majör Konçerto
Concerro for Oboe d'amore i n A

Bach, W.F.

Re minör Adagio ve Füg

Adagio and Fugue in D m i nor

Stephan Mai srarred his vioıin
educari on i n ı 962 and graduared from
the Hochschuıe für Musik, Leipzig. In
ı 976, he became a member of the
Radio Symphony Orchesrra Berl i n and
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Bach, j.C.
Sol majör Sinfonia, Op. 6, No. 6 Sinfonia i n G , ü p . 6, No. 6
•

A llegro

•

A ndan/e fiili ıosto adagio

•

A llegro 111olto

30.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum, 7 . .30pm

�
Q IIITII
IIITITII
�
IITII IITIIIII
ISTANIUl
Değerli ijbirliği ifill Goe1be lllslillll"a /ejekkiir ederiz.
\Ve II'Oitlcl /ike lo IIJrmk Goetbe lmtit�tt jor tbeir ki11d collabol"tltioll.

the Berlin Chamber Orchesrra.
Furrhermore he cngagcd himself i n
founding an enseınble, which would
devote itself ro ancienr performing
pracrices. This idea led ro the founding
of the Akadem ie flir Al te Musi k , for
which Stephan Ma i is engaged as one
of the two concerrmastcrs s i nce 1 9il7.
Since the ıx·rfi)rmanct· rogether with
the ordıesrra at the Early Music
Festival i n H erne, i n 1 986, Stephan
Mai has not only raken part i n
numerous CD and Radio/TV
recordings, but rou red with the
ensemble perform i ng i n the major
concerr halis and at the prominenr
festivals of Europe, the Far East and
Japan. As a soloi t, Stephan Mai
focuses on the viol i n li teranı re of the
1 7th century (Biber, Schmelzer,
Castel lo, Moııralbano). H e has also
performed as a guest soloist in various
ensembles i ike the Frei burg
Barockorchester, Berl i n
Barockcompagney and t h e W iener
Akademi e. Stephan Ma i teaches
baroque viol i n ar rhe Hochschule für
Musik, Leipzig and Hochschule fli r
Musik Hanns-Eisler, Berl i n si nce
ı 99 1 .

MIDORI SElLER
Osaka'da piyanist bir anne ve
babanın çocugu olarak dünyaya
gelen ve Salzburg'da büyüyen Midori
Seiler, keman çalmaya dört yaşında
başlamış ve I S yaşında Salzburg' daki
Mozarteum Konservatuvarı'na kabul
edilerek burada H, Zehetmair ve S.
Vegh ile çalışmıştır.
Seiler mezun olduktan sonra
Basel'de giderek modern ve barok
keman çalışmalarına ünlü Schola
Cantorum Basiliensis'te devam
etmiş ve Londra'da çalışmaları
sonrasında egitimini Profesör E.
Feltz ile Berlin'deki Hanns-Eisler
Müzik Yüksekokulu'nda
tamamlamıştır. Amsterdam
Concertgebouw'un prestijli Locatelli
Yarışması gibi önemli yarışmalarda
ödüller kazanan sanatçı Beriiner
Kammersinfoniker, Concerto
Rotterdam, the Nordostdeutschen
Philharmonie, and the Beriiner
Symphoniker gibi orkestraların
daveti üzerine solist olarak Bruch,
Mendelssohn, Vivaldi, ve
Beethoven'ın keman konçertolarını
•
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She has also appeared regularly as a
soloist with rhe Akademie für A l te
Musik Berlin and u nder Rene Jacobs'
d i recrion, wirh the Concerro Vocale,
has parr icipared in many baroque
opera producrions and concerrs,
inciueling performances at the
Sraarsoper Unrer den Linden in
Berl i n , as wd l as in rheatres i n
Argenti na, Spain, Australia, and l taly.

XENIA LÖFFLER
1 972 yılında Almanya'nın Erlangen
kentinden dogan Xenia Löffier müzik
egitimine blok flüt ile başlamış ve
bitirme sınavından sonra Basel'deki
ünlü Schola Camorum'da Conrad
Steinmann ile egitimine devam
etmiştir. Aynı dönemde Katharina
Arfken'in sınıfında barok ve klasik
obua dersleri alan sanatçı bu sınıfı da
üstün başarı derecesi ile tamamlamış
ve obua egitimini Hollanda Kraliyet
Konservatuvarı'nda Ku Ebbinge ile
bitirmiştir. Ulusal ve uluslararası
birçok yarışmada ödüller alan Löffier,
1 995 yılında Avrupa Barok
Orkestrası'nda çalmış, 1 996 yılında
Schola Camorum'da tanıştıgı
müzisyenlerle Amphion Nefesliler
Sekizlisi'ni kurmuştur. Izleyen
dönemde Avrupa'nın tanınmış eski
dönem müzigi toplulukları ile solist
ebuacı olarak çalmıştır. 2000 yılında
Sir Eliot Gardiner tarafından "Bach
Cantata Pilgrimage" projesine davet
edilen Xenia Löffier, bu proje
süresince Avrupa ve ABD'de verilen
birçok konserde baş ebuacı olarak
•

seslendirmiştir. Düzenli olarak
Akademie für Alte Musik ve Rene
jacobs yönetimindeki Concerto
Veeale ile solist olarak çalan M idori
Seiler, Berlin'deki Staatsoper Unter
den Linden ve Arjantin, Ispanya,
Avustralya ve ltalya'daki salonlarında
birçok barok operada çalmıştır.
• Born in Osaka to a fam i l y of two
classical pianists and grown up i n
Salzburg, Midori Seiler starteel t o play
the violin at the age of four and was
fıfteen when she was accepted to
Salzburg's Mozarteum Conservatoi re,
where she studied under H .
Zehetmai r and S . Vegh.
After graduation, she moved to Basel,
to pursue studies of both modern and
baroque violin at the conservatoi re and
the renowned Schola Cantorum.
Fol lowing furrher lessons i n London,
she spem her fınal years under
Professor E. Feltz at the Hochschule
für Musik Hanns Eisler i n Berl i n .
Concurremly, she comin ueel t o develop
her commitmem to the baroque violin
and became a member of the Akademie
für Al te Musik Berl i n .
Seiler has been a prize-winner i n several
competitions, inciueling the prestigious
Locatelli Competition of the
Amsterdam Concerrgebouw. She has
appeared as a soloist, perform ing the
violin concerros of Bruch, Mendelssohn ,
Vivaldi, and Beethoven upon the
invitarion of such various orchestras as
the Beriiner Kammersinfoniker,
Concerto Rotterdam, the
Nordostdeutschen Philharmonie, and
the Beri iner Symphoniker.

çalmıştır. Xenia Löffier Akademie für
Alte Musik, Berlin'de solist obua
sanatçısıdır.
• Xenia Löffler was born in Erlangen,
Germany, in 1 97 2 . She began her
musical educarion on the recorder.
Afrer her school leaving examinarion,
she srudied ar the Schola Camorum
Basil iensis w i rh Conrad Steinmann. A r
t h e same r i me, she starteel playing the
baroque and classical oboe in Karharina
Arfken's class which she complered
w ith disrinction. She fı n ished her oboe
studies i n a one-year course with K u
Ebbinge ar t h e Royal Dutch
Conservatoire. Xenia Löffler is the
w i n ner of several prizes at national and
i n ternational music competitions. I n
1 995, she was a member of the
European Baroque Orchestra. In l 996,
she founded the Amphion W i nd Octet
Basel together with other musicians
whom she mer during her studies ar
the Schola Camorum. During the
following years, she frequenrly playeel
w i rh n umerous well-known European
ancienr music ensembles as an oboe
soloist. She was i nv i ted by Sir John
E lior Gardiner for the "Bach Camata
Pilgrimage" in 2000. In the course of
that project, she playeel the principal
oboe i n numerous concerts in Europe
and the USA. Xenia Löffler is the solo
oboisr of Akademie für Al te Musik,
Berlin.

AKADEMIE FÜR
ALTE MUSIK, BERLIN
1 982 yılında, Batı Almanya
Cumhuriyeti hükümetinn tüm
baskılarına ragmen, barok müzigin
araştırılması ve yorumlanmasını
hedefleyen genç müzisyenlerce
bagımsız bir "müzik akademisi"
olarak kurulan Akademie für Alte
Musik, Berlin ilk yıllarında ciddi
zorluklarla karşılaşmıştır. 1 989
yılında Berlin Duvarı'nın yıktiması
üzerine müzisyenler resmi
görevlerini terk edip kendilerini
tümüyle erkescraya adamış ve
Avrupa'da müzik alanındaki en
büyük başarılardan birine imza
atmıştır.
1 990 yılında Dogu ve Batı
Almanya'nın birleşmesiyle ünü
giderek artan Orkestra C.P.E. Bach
Senfonileri ile Cannes Festivali
•
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Ödülü, Fransa'nın Diapason d'Or,
Hollanda'nın Edison ve Ingiltere'nin
Gramophone ödüllerinin de sahibi
olmuş, ayrıca bir kez Grammy'ye
aday gösterilmiştir.
Geçtigirniz yıl Decca firmasından
çıkarılan ve uzun süredir beklenen
Gluck aryaları albümünde dünyaca
ünlü mezosoprano Cecilia
Barteli'ye eşlik eden Akademie für
Alte Musik, böylece çok mütevazı
ve zorlu bir başlangıçtan bugünkü
prestijli konumuna geldigini de
kanıtlamıştır.
Orkestra lsrail ve Japonya dahil
olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinde dinleyicilere ulaşmış ve en
son Güneydogu Asya'da Bangkok,
Manila, Jakarta ve Singapur'da
konserler vermiştir.
• Founded in 1 98 2 by a group of
young musicians as an i ndependent
"musical academy" devmed ro
research and h i srorical i nrerpretation
of baroque music, risking offıcial
criticism by the offıcials of the
German Democratic Republic,
Akadenıi e fii r Al te Musik faced
serious obstacles and governnıenr
pressure during i ts fırst years. Afrer
the fal ! of the Berl i n W all in 1 989,
the musicians gave up their offıcial
jobs a n d devateel themselves fu ll-rime
ro the success of the ir orchesrra and
roday, they enjoy the recog n i r ion as
one of E u rope's g reatesr musical
success srories.
Broughr ro the l i melighr afrer the
reun i fıcarion of East and Wesr
Germany in 1 990, the ensemble has
been most recently presented the
Cannes Festival Award for i ts second
CD ofC.P.E Bach's Symphonies,
aciding this recogni tion ro n umerous
other awards, i nciuel i ng the French
Diapason d'Or, the Dutch Edison
Award, the British Gramophone
Award, as wel l as an Anıerican
Gram my nom inarion.
Last year saw the much anticipared
and celebrared release of the Gluck
aria al bum on the Decca label,
featuring the Akademie fiir A l re
Musik with world-famous mezzosoprano Cecilia Barrol i, proving that
the orchesrra has come a long way
from i ts humble beg i n n i ngs i n
diffıcult circu msrances.
The ürehescra has appeared
i nternationally, in lsrael, ]apan, and

most recen tly in Southeast Asia, with
concerts i n Bangkok, Man ila, J akarta
and S i ngapore.

BACH AILESI
VE BACH'IN OGULLARI
THE BACH FAMILY
AND BAC H 'S SONS

Aydm Biike
• ! SOO'lerin

sonlarından
başlayarak, Almanya'nın Thüringen
ve Saksonya bölgesindeki kentlerde
müzisyen olarak hep bir ailenin adı
öne çıkıyordu. Görevleri geregi
kantorluk, orgculuk, saray
müzikçiligi gibi işlerde çalışan bu
ailenin adı uzunca bir süredir
"müzikçi" kelimesiyle neredeyse
özdeşleşmiş gibiydi. Her şehirde
mutlaka bir "Bach" bulunuyor ve
elinden geldigince görevini eksiksiz
olarak yapmaya çalışıyordu. Iki yüz
yılı aşkın bir süre müzisyen
yetiştiren bu ailenin adı, sonraki
kuşaklar için, 2 1 Mart 1 685 günü
dünyaya gelen Johann Sebastian
Bach sayesinde, tüm müzik
dünyasında ayrıcalıklı bir konuma
geldi. 1 9. yüzyılın ikinci yarından
başlayarak "Bach" demek, yalnızca
Johann Sebastian'ı anlatıyor ve
Thomas Kilisesi'nin mütevazı
kantoru, tüm müzisyenler için
neredeyse tanrısal bir konuma
geliyordu.
Bach, çocuklarının ilk müzik
egitimiyle kendi ilgilendi. Ailenin
yüzyıllardır süren geleneginin onlar
aracılıgıyla sonraki nesillere
aktarılacagı bilinciyle olarak, küçük
yaşlardan başlayarak müzikle
tanışmalarını sagladı. Bestecinin iki
eşinden yirmi çocugu dünyaya
gelmiş, bunlardan ancak onu ileri
yaşiara dek hayatta kalabilmiş,
digerleri dönemin kötü saglık
koşullarının da etkisiyle, dogum
sırasında veya küçük yaşlarda
ölmüştür. Bu çocuklardan erkek
olanların hepsi yaşamlarını müzisyen
olarak kazanmayı denemişler,
içlerinden üçü, adlarının günümüze
dek besteci olarak anılmasını
saglayabilmişlerdir. Bunlar Wilhelm
Friedemann Bach, Cari Philipp
Emanuel Bach ve Johan n Christian
Bach'dır.

Wilhelm Friedemann, Johann
Sebastain Bach'ın ikinci çocugu ve ilk
ogludur. 22 Kasım 1 7 1 O tarihinde
dünyaya gelmiş, babası oglunun
vaftiz babalarını büyük bir özenle
seçmişti. Bach çocuklarına ön
adlarını verecegi vaftiz babalarının
seçiminde, her zaman çok dikkatli
davranır ve bebeklerin yaşam boyu
sürecek mutluluklarında bu seçimin
de önemli bir rol oynadıgına
inanırdı. lik oglu için Weimar
sarayında görevli bir asilzade olan
Baron Wilhelm Ferdinand von
Lyncker ile, Mühlhausen kentinden
bir hukukçu olan Friedemann
Meckbach'ı seçmiş ve ogluna bu iki
dostunun ön isimlerini vermişti.
Wilhelm Friedemann'dan dört yıl
sonra, 8 Mart 1 7 1 4'de Bach'ın bir
oglu daha dünyaya geldi. Besteci bu
kez iki yakın müzisyen dostunu
vaftiz babası olarak seçmiş ve bebegi
onların ön adlarıyla kayıtlara
geçirmişti. Bunlar besteci Georg
Philipp T elemann ve Adam Emanuel
Weldig idi.
Bach her iki oglunun müzik
egitimiyle yakından ilgileniyordu.
1 720 yılında besteledigi küçük
klavsen parçalarına "Wilhelm
Friedamann'ın Klavsen Kitapçıgı"
adını vermiş, oglunun klavyeli
çalgılarda ustalaşması için elinden
gelen gayreti göstermişti. Wilhelm
Friedemann ve Cari Philipp
Emanuel, aileye sonraki yıllarda
katılan çocuklarla birlikte, Bach
ailesinin müzikal gelecegini
oluşturuyor ve babalarının çalıştıgı
kentlerde egitimlerine devam
ediyorlardı. Aile, Weimar'dan sonra
Köthen'e gitmiş, son olarak da
Leipzig'deki ünlü Thomas
Kilisesi'ndeki kanterluk görevi
başlamıştı. Bach'ın bu görevi kabul
etmesinin en önemli nedenlerinden
biri, çocuklarının kiliseye baglı
Thomas Okulu'nda iyi bir egitim
alabilecek olmalarıydı.
Wilhelm Friedemann ve Cari Philipp
Emanuel, Thomas Okulu'ndaki
egitimlerinin ardından hukuk egitimi
de aldılar. Ancak aileden gelen
müzisyenlik agır basıyordu. Her ikisi
de yaşamlarını bu yönde kazanmaya
karar verdi. Wilhelm Friedemann
önce Dresden'de ardından da
Halle'de orgcu olarak çalışmaya
başladı. Cari Philipp Emanuel ise
Prusya veliaht prensinin hizmetine
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girdi. Prens bir süre sonra ll.
Friedrich olarak tahta geçince
onunla birlikte Berlin' e gitti ve kendi
de iyi bir müzisyen olan "Büyük
Friedrich"in yanında çalışmaya
başladı.
Johann Sebastian Bach, Thomas
Kilisesi yöneticileri ve okul
idarecileriyle yaşamının son
yıllarında sürekli bir çekişme
içindeydi. Müzigin egitimde fazla öne
çıktıgından yakınan yöneticilerle,
yıllardır süregel mekte olan sistemde
degişiklik yapmaya yanaşmayan
Bach'ın anlaşması gün geçtikçe
zorlaşıyordu. 1 749 yılında Bach'ın
saglıgında ciddi bozulmalar görülüp
uzun bir süre görevini yapamaz
duruma gelince, kilise yöneticileri
yeni bir kanter arayışına giriştiler.
Yaşlı Bach'ın fazla yaşamayacagını
düşündükleri için, yeni adaylar
üzerinde tartışmaya başladılar. Bu
durum bestecinin çok agırına
gitmişti. Henüz yaşarken yerine
geçecek kişinin konuşulması yakışık
almayan bir durumdu. Bir süre
sonra saglıgındaki ani düzelme, okul
yöneticilerinin planlarını altüst etti.
Bach, kendinden sonrası için plan
yapanlara, aradıkları kişinin yine
kendi ailesinden biri olabilecegini
hatırlatmak istercesine, o dönemde
Leipzig dışında çalışmakta olan iki
oglu Wilhelm Friedemann ve Cari
Philipp Emanuel'i, kente davet
ederek Thomas Kilisesi'nde birer
vokal yapıtlarını çaldırdı. 1 749
Noeli'nde bir kantatını yöneten
Wilhelm Friedemann'ın ardından,
1 750 Şubat ayında da Cari Philipp
Emanuel Re Majör Magnifıcat'ını
yönetti. Aynı yılın temmuzunda Bach
yaşama veda ettiginde, Cari Philipp
Emanuel resmi olarak babasının
görevi için başvuruda bulundu.
Ancak okul yöneticileri Bach
ailesinden biriyle çalışmak
istemediklerinden bu başvuru
sonuçsuz kaldı. Cari Philipp Emanuel
de meslek yaşamına Berlin'in
ardından Hamburg'da devam etti. Bu
kentte, vaftiz babası Georg Philipp
Telemann'dan sonra onun görevini
üstelenerek Johanneum Okulu'nun
müzik yöneticisi oldu.
Johann Sebastian Bach'ın en küçük
oglu olan Johan n Christian, babası
öldügünde on beş yaşındaydı. 7 Eylül
1 735'de Leipzig'de dünyaya gelmiş,
kardeşleri gibi müzikle dolu bir evde

·

egitimini sürdürmüştü. Babasının
ölümüyle yaşamır:ıı Beriin'de, büyük
agabeyi Cari Philipp Emanuel'in
yanında sürdürmeye başladı. Aynı
zamanda ondan müzik dersleri de
alıyordu. Bir süre sonra ltalya'ya
gitmeye, müzigin anavatanı olarak
kabul edilen bu ülkeyi daha yakında
tanımaya karar verdi. Babası ltalyan
müzigini Vivaldi'nin yapıtlarından
tanımış ve çok etkilenmişti, o bir
adım ileri gitmek istiyordu.
1 754'de başladıgı ltalya
yolculugunda, dönemin en önemli
isimleri arasında sayılan Padre
Martini'den ders aldı. Operayla
ilgilenmeye başladı. Bir süre ülkedeki
soyluların yanında çalıştıktan sonra
Protestanlıktan ayrılarak Katelik
oldu ve Milane Kilisesi orgculugu
yaptı. 1 762 yılında gittigi Londra'da
kraliçenin hizmetine girdi. Ingiliz
müzik çevrelerinde önemli bir isim
oldu. 1 765 yılında Cari Friedrich
Abel ile birlikte Bach-Abel
Konserleri'ni başlatarak kentin
müzik yaşamına yeni bir renk getirdi.
Cari Friedrich'in babası, Christian
Ferdinand Abel, Bach'ın
yönetimindeki Köthen Saray
Orkestrası'nda gamba çalıyordu.
Babalarının yakın dostlugunun
ardından, ikinci kuşakta da bu
dostluk ve işbiriigi devam etmişti.
Johann Christian Bach müzik
tarihinde çogunlukla "Mozart'ın
ögretmeni" olarak da anılır. Mozart
1 763 yılında, henüz yedi yaşındayken
ailesiyle çıktıgı üç yıllık Avrupa gezisi
sırasında Londra'ya da ugramış ve
burada Johan n Christian Bach ile
tanışmıştı. Çocugun olaganüstü
müzik yeteneginden çok etkilenen
Johann Christian, ona bir süre ders
vermiş ve Mozart'ın ilk yapıtlarında
bu etkilenişin izleri kendini açıkça
belli etmişti.
Bach'ın ogulları, müzikal
gelişmelerini tamamiayabiimek için
babalarının müzigini aşmak
zorundaydılar. Bu yüzden tüm
ögrendiklerini borçlu oldukları
babalarını çocukluk günlerinde
bırakmak ve yapıtlarını onunkinden
daha "modern" bestelemek geregini
duyuyorlardı. Bunun sonucu olarak,
1 772 yılında Ingiliz müzik
araştırmacısı Charles Surney'in
Avrupa'ya yaptıgı gezi sırasında
onunla konuşan Carlp Philipp
Emanuel, babasının Iyi Düzenlenmiş

Klavye adlı yapıtını ögrencilerine

alıştırma parçası olarak besteledigini
belirterek, bir anlamda müzik
tarihinin temel taşlarından biri olan
bu yapıtı çok fazla önemsemedigini
vurgulamak istemişti. Burney'e kendi
bestelerinden örnekler çalan Cari
Philipp Emanuel, babasının
yapıtlarından bir nota bile
çalmamıştı. Ancak bunlar gerçekleri
degiştiremedi. Bütün bir müzik
tarihinin bu dahi babanın
köklerinden gelişmesi gibi, Bach'ın
ogulları da sonraki kuşaklara
yalnızca babaları sayesinde ulaşabildi.
• A fter the end of the ı 500s, a
fam i l y of musicians was famed all over
Thüri ngen and Saxony in Germany.
Working as cantors, organİsrs or emın
musicians, the name of this fam i ly
was al most ident ifıed wirh the word
· · musician " . There was ar least one
Bach i n every city trying to do his
best. However, the Bach fami ly's
name wouıd mean much more afrer
Johann Sebasrian Bach who was born
on 2 1 March ı 68 5 . After the middle
of the ı 9th century, the word Bach
would mean Johan n Sebastian Bach
and the modest cantor of Thomas
Church would be considered a d i vi ne
being for all the musicians.
Bach was closely i nteresred in the
early music educarion of his c h ildren.
Aware of the fac t that the fam i l y
rrad i rion could only b e transferred to
the next generarioıı wirh an early
music educarion. H e had twenty
chi ldren from rwo wives bur only ren
of rhem could survive and the orhers
were either born dead or died ıarer.
All of rhe boys tried to earn the i r
l i v i ng o n music b u r three o f rhem
could survive our days as composers:
W i l helm Friedemann Bach, Cari
Phil ipp E manuel Bach ve Johan n
Christian Bach
W i l helm Friedemann was Bach's
second child and fırst son and was
born on 2 2 November ı 7 ı O. Bach
deemed baprising very important and
t herefore named his sons accordingly.
A frer W i l helm Friedemann, Bach's
second son was born on 8 March
1 7 ı 4 . The second baby Bach was
baptised i n rhe presence of Bach's
close friends composer Georg P h i ı ipp
Telemann and Adam Emanuel
Weldig.
Both of Bach's sons received their
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early music educarion from rheir
farhers and they both found the
opporru n i ry to continue rheir
educarion in Thomas Church where
the i r father was the cantor. Bach
accepred this post to secure a good
educarion for his sons.
W i lhelm Friedemann and Cari
P h i l ipp Emanuel studied law after the
Thomas School bur d id not break the
fam i l y rrad irion deciding o n music. l t
was Wilhelm Friedemann who starteel
as an organise i n Dresden and then
Halle. Cari P h i l i pp srarred to serve
rhe Prussian Prince and when he was
enrhroned, went to Berli n w i th
W i l helm II to work for the king who
was also a good musician.
Johann Sebastian Bach was
continuously having d ispures wirh rhe
ad minisrration of the Thomas School
who complained that music was
involved too much i n the curriculum.
Neither Bach nor the ad m i n i srrarion
would renounce rheir defense. Bach's
fai l i ng health in l 749 provided the
opporru n i ry to the adm i nisrrators to
start search i ng for a new cantor. Bach
was deeply offended by this behav iour
which was not becom ing at all.
However, Bach got wel l soon and the
plors of the school ad m i n istrators
were spoilt. As if rrying to remind
them that the nexr cantor could be a
member of the fam i l y , Bach i n v i red
h i s sons to perform rheir works. Afrer
h i s dearh Cari P h i l ipp Emanuel
applied for the post bur was not
accepred. Then he went to work at the
Johanneum School afrer Georg
P h i l ipp Telemann.
Bach's youngesr son Johan n Christian
was fifreen when his father died. He
was born in Leipzig i n a house full of
music. Afrer his father's death Johan n
Christian starteel to l i ve wirh h i s eleler
brorher Cari P h i l ipp Emanuel as well
as recei v i ng music lessons from h i m .
Then he decided to g o t o l taly, which
i s considered as rhe morberiand of
music. H i s farher gor to know l talian
music from V i valdi's works and was
deeply i mpressed.
Johann Christian starteel his trip i n
1 7 54 and srudied with Padre Marr i n i ,
one o f t h e foremosr names o f h i s
times. By rhat r ime, he was i nteresred
i n opera and afrer working for the
nobles for some rime, he renounced
protestant secr and became a carholic .
Afrer working as an organise for the

Church of M ilan, he went to England
where he would for the Queen. There
he cooperared wirh Cari Friedrich
Abel and commenced the Baclı-Abel
Concerrs which brought colour and
l i fe to the musical armosphere of the
ciry. Cari Friedrich Abel's farher
playeel in the Cörhen Palace's
ürehescra conducted by Bach. So afrer
farhers, the sons became friends and
colleagues as wel l .
Johann Christian Bach is widely
known as "Mozarr's Tutor". When
Mozart was in London during a trip
w ith h i s family at the age of seven, he
met Johann Christian Bach who was
im pressed by the extraord i nary
musical ralenr of this chi ld and gave
lessons to h i m for some r ime. This
was apparent i n Mozarr's first works.
Bach's sons always fel r the urge to go
beyond rheir farher's music to
complere rheir development as
musicians. Therefore they needed to
leave everyrhing they learned during
their chi ld hood and com pose more
" modern" works. When the Engl ish
musicologisr Charles Burney
i nrerviewed Carlp Philipp Emanuel,
he said rhar his farher com posed Wle/1prepaı·ed Piano for h is srudenrs and rhat
he did not care much about this piece,
which is stili considered as the
fou nd i ng stones of music history.
Carlp Phi li pp Emanuel playeel some
of h i s works for Burney bur none of
his farher's. Sri l l this d id no change.
A l l rhe music history developed on
rhe foundation laid by this man of
gen i us and rheir sons' names could
only survive our times rhanks to rheir
far her.
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SHIN ICHI KINOSHITA
SHINICHI KINOSHITA

.ANEL"
ELEKTRIK

W le

Katkiian ifi" A NEL ELEKTI?İ K'e te;ekklir ederiz.

1/'0IIId /ike to !bank i\ NEL ELEK'IRİK foı· sponsol'ing tbis per/ormanı�.

SHINICHI KINOS HITA, tsugaru-shamisen
EIJI SATOH , shakuachi

Kinoshita
Çiçek Kuşu (üçlü)

Hana

110

Tori Flower B i rd (rrio)

Kinoshita
Akıntı (üçlü)

Kair)'lt Cu rreıır (rrio)

Aomori Bölgesi Halk Şarkıları/Aomori Prefecture Fo/k Songs
Tsugaru Yosare Şarkısı (solo) Tsugaru Yasare Song (solo)
Tsugaru-Aiya Şarkısı (solo) Tsugaru - A i y a Song (solo)
Tosa'n ı n K umdan Dagları (solo)
To.ra

110

Sllnct;•ama Sand Mounrain i n Tosa (solo)

Tsugaru-Jonkara Şarkısı (solo)

Tsugaru-Jonkara Song (solo)

Kinoshita
Tüyden Manto

Hagoromo A Robe of Fearlıer

Kinoshita
Şimşek Şöleni

/?aiko Feasr of Tlıunder

Kinoshita
Splash (trio-liçlli )
1 .7.2003, Rahmi M. Koç Müzesi, 1 9:30 Rahmi

M . Koç Museum, 7 . 30pm

- IJiııillı��t

1 965'te Wakayama'da dogan
Shinichi Kinoshita shamisen
egitimine 1 O yaşında başladı. 1 986 ve
1 987'de art arda iki yıl Ulusal
Tsugaru Shamisen Turnuvası'nı
kazandı. 1 993 yılında tsugaru
shamisen, vurmalı çalgılar, klavye,
elektrikli gitar ve wadaikodan Oapon
davulu) oluşan Shinichi Kinoshita
Group'u kurdu ve Tsugaru-Shamisen
Rock adlı parçayı besteledi. 1 994'ten
itibaren solo çalışmalarına başlayan
Kinoshita aralarında caz gitaristi
Kazumi Watanabe ve dünyaca
tanınan wadaiko sanatçısı Eitetsu
Hayashi'nin de bulundugu birçok
ünlü sanatçı ile çalışmalar yaptı.
Hayashi'nin 1 995 yılında kaydettigi
"Haruka" adlı CD çalışmasında
kendi bestesi ile yer aldı.
Kinoshita 2000 yılında Ulusal
Tsugaru-Shamisen Yamado Chisato
Yarışması'nı kazandı. 200 1
Kasım'ında avex io'dan ilk solo
albümü olan "Den" ve "Kai"yi
çıkardı ve Osaka Sankei Hall ve
Tokyo Velfarre'de çok başarılı
albüm konserleri verdi. Sanatçı daha
sonra Eitetsu Hayashi'nin konser
turu "Mio no Hasu"ya katıldı.
Kinoshita, 2002 yılında Belçika'da
genç dahi kemancı Roby Lakatos ile
avex io için "Sogu" adlı bir ortak
CD çalışması yaptı ve ardından
Haziran ayında Lakatos ile ülke
çapında bir tura çıktı. Agustos
ayında Japon Vakfı'nın
sponsorlugunda altı ülkeyi kapsayan
bir Güney ve Orta Amerika turu
gerçekleştirdi. Bunu Eylül ve Ekim
aylarında Eitetsu Hayashi'nin New
Yerk, Los Angeles ve San
Francisco'yu kapsayan "jakuchu
2002" adlı ABD turu izledi. Tur
NHKBS'de yayınlandı ve bir
DYO'sinin piyasaya sürülmesi
planlanıyor.
Shinichi Kinoshita, günümüzün
geleneksel Tsguaru-Shamisen
yorumcularının en büyük ustası ve
son yüzyılın en büyük dehası olarak
kabul edilmektedir.
•

The Japan Foundation

Değerli ijhirli!!,i ifin.Japan Ponndation'a te;ekkiir ederiz.
\Ve lt'fmld /ike to tbank Tbe.JafJcm Ponndcllion for tbeir kind rollahoration.

• Born i n Wakayama i n 1 96 5 ,
Shinichi K inaslı ira srarred

ro

learn

"sham isen" ar rhe age of 1 O. In ı 986
and ı 987, he won rhe National
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Tsugaru Shamisen Tournarnem rwo
years i n a row. I n I 993 , he starteel
" K i noshira Shinichi Group'' wirh
tsugaru-sham isen, percussion,
keyboard, elecrric g u irar, wadaiko
(J apanese drum) and compaseel
"Tsugaru Sham i sen Rock " . He srarred
a sola career in 1 994 and col laborared
w i r h famous anisrs i ncluding jazz
g u i rarisr, Kazumi Watanabe and
worldwide known wadaiko player,
E i rersu Hayashi and many orhers. I n
1 99 5 , he appeared on E i rersu
Hayashi 's CD, "Haruka", wirh his
original compos i r ion.
I n November 200 I , he released his
fırsr original albums, "Den" and " Kai"
from avex io and hel d release concerts
ar Osaka Sankei H a l l and Tokyo
Velfarre which came our ro be a big
success. Shinichi K inoshira joined
E i rersu Hayashi ' s concert rour "Mio
no Hasu".
In 2002, K i noshira recorded rhe
collaborarion CD "Sogu" avex i o wirh
rhe gen i us gi psy violi nisr Roby
Lakaros in Belgium and made a
narionwide rour w i r h h i m in J une. I n
August, spansoreel b y The )apan
Foundation, he made a Cenrrai/Sourh
America tour i n six counrries.
followed by E i tetsu Hayashi's US
tour, "Jakuchu 2002" envering New
York, Los Angeles and San Francisco
during Seprember and Ocrober.
Shinichi K inoshita is now acclaimed
as the supreme master of trad i tional
Tsugaru-Jamisen playing and possibly
the greatest geni us of the lasr h undred
years.

EIJI SATOH
1 965 Eylül'ünde dogan Eiji Satoh
shakuhachi ögrenmeye on bir
yaşında başladı. Üniversite yıllarında
shakuhachi ustası Kifu Mitsuhashi ve
shinobue Qapon travers flüt) ustası
Toru Fukuhara ile çalıştı ve
profesyonel kariyerine başladı.
1 992 yılında Fukuhara Okulu
kendisine üstün shinobue teknigi ve
performansı nedeniyle "Shakuhumi"
unvanını verdi.
Satoh, 1 994 yılında, Japon Vakfı'nın
destegiyle bir halk şarkıları grubuyla
birlikte beş Güney Amerika ülkesini
kapsayan bir tura çıktı. 2000 yılında
iki albümü Bilibeard listesinin "New
Age" kategorisinde 1 numara oldu
•

ve Bilibeard dergisinde hakkında
övgü dolu eleştiriler yayımlandı.
Eiji Satoh halen Japon halk müzigi
efsanesi Nobuo Okayashi'nin grubu
olan 2 1 st Century Folk Seng
Caravan, Minyo grubu AIAI ve çok
yönlü bir grup olan Shah ile birlikte
çalışmaktadır.
Temel olarak geleneksel shakuhachi
performansı ve genç sanatçıların
egitimine egilmekle birlikte Satoh
90'1ı yıllarda progresif rock grubu
Musashi ile birlikte çalışmalar da
yapmıştır.
• Born in I 965 , E i j i Saroh starteel
learning shakuhachi at the age of
eleven. During his u n iversity days, he
studied under shakuhachi m asters
K i fu M i tsuhashi, and Shi nobue
(Japanese craverse flute) Toru
Fukuhara and starteel to pursue
professional career.
In I 992, he was given the honorary
t i tle of "Shakuhum i " from Fukuhara
School for his nurstanding shi nobue
rechnique and performance.
In l 994, supported by )apan
Foundation, he set out a rour of fıve
South American countries wirh a folk
song group. In 2000, two of his CD
albums ranked No. I on B i l l board
chart in the category of "New Age"
and alsa won high review in Billboard
magazine.
W h i le dedicared to traditional
shakuhachi performance and training
of young artists, Saroh alsa performed
as a member of the progressive rock
band " M usash i " in the 90's. Currently
he is actively performing as a core
member of Japanese fol k music Iegenci
Nobuo Okayashi's band 2 I st Cenrury
Folk Song Caravan, Futurisric M i nyo
AlA! and "Shah " , a eliverse ımısic
group.

MASATOSHI KAINUMA
Kainuma'nın repertuvarı halk
müziginden ve Arap kökenki
müzikten Batı müzigine uzanan geniş
bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Olaganüstü tsugaru-shamisen
yorumcusu Shinichi Kinoshita ve ud
sanatçıları Takio ltoh ile Kazumi
Watanabe'nin de aralarında
bulundugu dünyaca ünlü sanatçılada
çalışmalar yapmıştır. Kainuma
"Beyond Midnight" adlı ilk solo
•

konserini 1 998'de vermiştir.
Besteciligin ve aranjörlügün yanı sıra
Kainuma dans ve tiyatro
prodüksiyonları için de beste ve
yönetmenlik yapmaktadır. Sanatçı
"Leila Masleiya" ( 1 999) ve "Halim"
(2002) adlı tiyatro oyunlarını
yönetmiştir.
Masatoshi Kainuma Karayipli müzik
grubu "Tumba Creole"nin lideridir.
Grup ilk albümünü Fransa'nın
Martinique kentinde çıkarmıştır.
• Kainuma's reperroire ranges from
fol k music and roots embedded in
Arabic music to Wesrern music. He
has collaborated with many rop class
anisrs i nciueling the outstanding
rsugaru-shamisen performer Sh inieni
K i noshita and oud performers, Takia
!tah and Kazumi Watanabe. Kainuma
gave his sola concert " Beyand
M id n ighr" in I 998.
While working actively as camposer
and arranger, Kainuma alsa com poses
and d i recrs ciance and thearrical
producrions. H e d i recteel theatrical
works such as "Leila Masleiya'" ( I 999)
and "Hal i m " (2002).
Kainuma is the leader of a Cari bbean
music group "Tumba Creole" and i ts
fırst al bum was released in Marrinique
province of France.

TSUGARU-JAMISEN NEDIR?
W H AT IS TSUGARU-J A MISEN '

Geleneksel japon müzik
türlerinin en bilineni, Tsugaru
bölgesine shamisen adı verilen üç
telli bir banjo ile çalınan Tsugaru
Jamisen'dir. Benzersiz ritmik ve
melodik yapısı ile özellikle gençlerin
ilgisini çeken bu müzik türü, I 00 yıl
kadar önce Japonya' daki Tsugaru
bölgesinin Aomori yöresinde ortaya
ortaya çıkmış ve kapı kapı dolaşan
kör ezanlar sayesinde
yaygınlaşmıştır. Shamisen üzerinde
çok özgün ve benzersiz bir teknik
geliştirmiş olan bu ezanların
kendilerin has bir yorumu vardı.
Tsugaru-Jamisen parçaya perküsyon
etkisi veren bir mızrap ile çalınır.
Çogu zaman performanslarını
dışarıda gerçekleştiren Tsugaru
bölgesindeki yerumcular bu çok
temel tınıyı kullansalar da diger
bölgelerde söz konusu yorum çok
•
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daha rafine bir hal almıştır. Bu
müzi�in günümüzde yakaladı�ı tını
etnik beat, blues ve rock gibi
müziklere yakındır. Ancak Tsugaru
Jamisen gelene�inin özünde yatan alt
perdedeki erkek vokal kullanımı bu
bölgenin yorumuna çok daha etnik
ve folklorik ö�eler katmıştır.
Tsugaru-Jamisen genelde mızrap
teliere vurularak çalınır. Shamisen'in,
geleneksel yorumlama şekliyle bir
vurmalı çalgı gibi kullanılması sonucu
etnik beat ve rock tınısı ortaya
çıkmıştır. Ayrıca üst perdeleri tercih
eden bin yıllık Japon müzi�i
gelene�ine alt perdenin rengini de
katmış tır.
Tsugaru-Jamisen'in do�açlama ve bir
tür tuluata dayalı yapısı yerumcular
ve dinleyicilerin insani duygularını
özgürce ve anında ifade
edebilmelerine olanak tanır. Ayrıca
Tsugaru bölgesinin zorlu
koşullarında yaşamış olan insanların
yaşamları ve duygularını yansıtır.
Tsugaru-Jamisen ve caz arasında
kökenleri, tarihsel gelişimleri ve
do�açlamaya dayalı yorumlama
biçemleri itibariyle ilginç
benzerlikler bulundu�unu söylemek
yanlış olmaz. Bu do�açlama e�ilimi
ve kökeninin yaşamlarını fakirlik
içinde geçirmiş insanlara dayanması
Tsugaru-Jamisen'i cazın ruhuna da
yaklaşıtrır.
Tsugaru-Jamisen günümüzde
geleneksel yapısını koruyan ancak
güncel di�er müzik akımlarıyla
etkileşimli olarak gelişmeye de açık
bir müzik türü olarak kabul
edilmektedir.
• Among all Japanese mıd i t ional
music, Tsugaru-Jamisen (played on a
three-st ring banjo -the Shamisen
from Tsugaru reg ion) is the most
popular today. l t is especially
attractive to young people for i ts
unique rhythm ic sryle and strong
melodic flavour of music. l t
arigi nared i n the Aomori prefecnıre of
Tsugaru, in northern )apan, about
1 00 years ago and evolved by b i i nci
street m i nstrels who playeel from door
to door. They devised a unique and
original performing style of shamisen
and developed their own , very
asseni ve sryle of the shamisen
playing.
The Tsugaru-Jamisen is p l ayeel using
a large plectrum, which g i ves the

sound a very percussive character.
Players from the Tsugaru region, who
worked mostly out of doors,
mainmineel this very basic sound,
whereas i n other regions, playing
became more refı ned. Nowadays the
result is a strong ethnic beat, i ike
blues or rock music. But in addi tion,
the Tsugaru-Jamisen trad i tion
exploired the low singing register of
the male voice, g i v i ng the music
again a very strong folk or erhnic
qual ity as against one thousand years
of Japanese vocal music which always
favoured the high reg ister.
Tsugaru-Jamisen is ofren performed
with h i tt i ng srrings with plectrum .
The use of the Shamisen as a
percussive i nstrument -phenomenal ro
t rad i tional Shamisen performing
style- gave birth to a special k i nci of
erhnic beat and sound l i ke rock. Also
it brought the charms of a lower
reg ister to one thousand years hisrory
of Japanese music that had cenrred on
the voice with focus on h igher
reg ister.
Ad -li bbed and the i m provisational
clıaracter of Tsugaru-Jamisen allows
performers and audiences ro express
freely and spontaneously the full
ranges of human emotions and
feelings, and i r also conrains a
sp i ri tual reflection of people who had
l i ved in the harsh environment of the
Tsugaru reg ion.
lt is i nteres t i ng ro note some paral lels
between Tsugaru-Jam isen and the jazz
such as the roots, h isrorical
elevelopnıenr anel performing sryle
rhat explores i mprovisation. l ts
characrer is also in the spirit of jazz,
both in its i m prov isational approach
anel i ts roots i n people from poor
backgrounds.
Nowaelays, Tsugaru-Jamisen is a
unique conrenı porary form of music
from trael i t ional roots, with the
potenrial ro develop alongside many
other ki nds of contem porary popular
music. lt is a truly unique genre from
Japanese trad i t ional background and
open ro eleveloping i n synrhesis w ith
other genres.
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LORIN MAAZEL YÖNET i M i N DE
SYM P H O N I EORCHESTER DES BAYERISCHEN RU N D F U N KS
LORIN MAAZEL CONDUCTS
THE SYMPHONIEORCHESTER DES BA YERISCHEN RUNDFUNKS
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LORIN MAAZEL, şef conducror

Dünyanın en önemli orkestra
şeflerinden biri olan Lorin Maazel,
son elli yılda I SO'yi aşkın orkestrayı
SOOO'i aşkın konser ve opera
temsilinde yönetti. Şefliğin yanı sıra
saygın bir besteci ve keman virtüözü
olan ünlü Amerikalı şef 1 930 yılında
Paris'te doğdu. Beş yaşında keman
yedi yaşında da şeflik derslerine
başlayan Maazel, eğitimini Vladimir
Bakaleinikoff'la çalıştı ve ilk olarak
sekiz yaşında bir üniversite
orkestrasını yönetti. I S yaşına
geldiğinde hemen hemen tüm
Amerikan orkestralarını yönetmişti.
Maazel 23 yaşında ltalya'nın Catania
kentindeki Massimo Beliini
tiyatrosundaki şeflik deneyimiyle
müzik dünyasına tekrar döndü. Bunu
1 960 yılında Bayreuth Festivali'ne
davet, 1 96 1 'de Beston Senfon i
Orkestrası'nın şefliği ve 1 963 yılında
Salzburg Festivali'ne daveti izledi.
1 96S- 1 97 1 yılları arasında Berlin
Alman Operası Sanat
Yönetmenliğini yapan Maazel, 1 9721 982 yılları arasında Müzik
Yönetmeni olduğu Cleveland
Orkestrası'nı uluslararası düzeye
taşıdı. 1 982- 1 984 yılları arasında
Viyana Operası'nın Genel
Müdürlüğünü üstlendi. 1 988'de
getirildiği Pittsburgh Senfoni
Orkestrası Müzik Yönetmenliği
görevinden 1 996 yılında ayrıldı ve
•
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aynı yıl Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks'un Müzik
Yönetmeni oldu. 2002 yılında bu
görevinden ayrılan, Maazel aynı yıl
içinde New York Filarmoni
Orkestrası'nın Müzik
Yönetmenligi'ne getirildi.
Viyana'nın geleneksel Yılbaşı
konserlerini 1 O kez yöneten Lori n
Maazel, Salzburg Festivali'nde de sık
sık konserler vermekte ve yeni
opera prodüksiyonlarında orkestrayı
yönetmekte.
Sanatçı WWF, U NICEF, UNESCO
ve UNHCR yararına da otuzu aşkın
konser yönetmiştir.

Mussorgsky
Çıplak Dagda Bir Gece
N i g lu on a Bare Mou m a i n

Dehussy
La mer
Ara l merval

Brahms
2. Senfoni Symphony No. 2
2.7.2003, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9:30
A tatürk Cul tural Cenrre, G rand H a l l , 7 . 30pm

• Lorin Maazel is one of the world's
most d istinguished conducrors.
Appearing regularly ar prestigious
concerr halis and opera houses all over
the world, he has conducted over 1 5 0
orchesrras in more rhan 5000 opera
and concerr performances in the lasr
half-cemury. He is also a most
respecced composer and violin
v irruoso.
Maazel i s a second genetation
American, born in 1 930 in Paris. He
rook his fırst violin and conducring
lessons at 5 and 7 respectively. Afrer
studies with Vlad i m i r Bakaleinikoff
and he appeared publicly for the fırsr
rime ar age 8, conducting a u niversity
orchesrra. Berween ages 9 and 1 5, he
conducted most of the leading
American orchestras. H e reappeared
on the musical scene as a young
Fulbrigh t Scholar of 2 3 , stepping i n
for a n a i l i ng conducror a t the
Massimo Bel i i n i Theatre i n Catania,
I raly. Maazel quickly established
h imsel f as a major arrist, appearing at
Bayreuth i n 1 960, with the Boston
Symphony i n 1 96 1 and in Salzburg in
1 963.
Maazel has held many i m porram
posit ions in his career as Arristic
D i rector of the Deursche Oper,
Berl i n , the Music D i rector of the
Cleveland Orchestra, the General
Manager of the Vi en na State Opera,
the Music D i rector of the P i ttsburgh
Symphony 1 988and Music D i rector of
the Symphonieorchester des
Bayerisehen R undfunks between
1 996-2002. He is curremly the Music
D i rector of the New York
P h i lharmonic Orchesrra.
Maestro Maazel d i rected the New
Year's Concerr from Vienna ren t i mes
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(the last, on January l , 1 999, see n by
over a b i l l ion television viewers). H e
appears regularly at the Salzburg
Summer Festival i n a new opera
production each year.

SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS
• I 999' da 50. yılını çeşitli konser
etkinlikleriyle kutlayan
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks, I 949 yılında
Eugen Joehum tarafından dönemin
en iyi müzisyenleri bir araya
getirilerek kuruldu. Zaman içinde
ünü ve saygınlıgı sürekli artan
orkestranın şeflerinin degişik
program içeriklerinin yanı sıra
müzisyenlerinin adaptasyon becerisi
ve üstün yetkinligi 1 8. yüzyıldan
günümüz müzigine uzanan geniş bir
repertuarın dinleyiciye ulaşmasını
saglıyor. Özellikle 1 946' da Karl
Amadeus Hartmann'ın kurdugu
Musica Viva çerçevesinde
gerçekleştirilen performanslar başta
olmak üzere Yeni Müzigin
duyurulması Orkestra'nın
gelenekleri arasındadır.
Münih'teki sayısız konser ve kayıt
faaliyetinin yanı sıra Orkestra
özellikle son şefi Lorin Maazel'in de
etkisiyle yurtdışındaki etkinliklerini
giderek yogunlaştırmış ve müzik
dünyasının en aranılan
orkestralarından biri olmuştur.
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks Lorin
Maazel ile tüm Avrupa' da, Asya'da,
Kuzey ve Güney Amerika'da
konserler vermiş ve 200 1 güzünde
Japonya'nın birçok kenti ile New
York'taki Carnegie Hall'da sahne
almıştır.
Orkestranın diger bir özelligi de
genç müzisyenlerin gelişimine
verdigi önemdir. 1 952 yılından bu
yana Uluslararası ARD Müzik
Yarışması'nın ödül konserlerinde
yer almanın yanı sıra bu yıl
faaliyetlerine başlayacak olan
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks Akademisi
on sekiz ögrenciye burs olanagı
saglayarak iki yıl boyunca genç
müzisyenlere provalarında ve
konserlerinde yer verecek ve
seçmelere hazırlanacaktır.
2003 yılı başından itibaren bu

prestijli görevi ünlü şef Mariss
Jansons yürütecek.
• Symphonieorchester des
Bayerisehen R u ndfunks, which
celebrated i ts s o th anniversary in
ı 999 w i t h n umerous festive concerrs
arrracring g reat public arrenrion,
enjoys highest esteem i nrernationally.
Soon after i ts foundation i n ı 949 by
Eugen Joehum who was successful in
engaging only top-class musicians,
the ensemble developed inro an elite
orchestra whose world-w ide fame
conrinued to furrher expand and
establish i tself, not least by the
i n tensive travel acti v i ties of i ts current
chief conductor Lori n MaazeL The
series of the orchestra's furrher guest
conductors, too, can be read I ike a
history of cond ucting in the zo th
century; Clemens Krauss, Ernest
Ansermet, Charles M u nch, Ferenc
Friscay, Dimi tri M i t ropoulos, Erich
Keli ber, Hermann Scherchen, Orro
Klemperer, Karl Böh m , Erich
Lei nsdorf, Bemard Haitink, G ü nter
W and , Sir Georg Sol t i , Wol fgang
Sawal l isch, Zubin Mehta, Carlo Maria
G i u l i n i , Claudio Abbado, Sei j i Ozawa
Leonard Berstein and Riccardo M u t i ,
ro name o n l y some of t h e m , have been
fai thful guests and have left their
lasting mark on the Orchestra.
W ith great expecration and confıdence
the orchesrra looks forward to working
together w ith Mariss Jansons who w i l i
take over t h e position o f New Chief
Conductor i n 2003. Between him and
the orchestra's musicians there has
emerged, during recenr collaboration
an artistic rapport, which kindled the
murual desire to become associated
w i t h each other for the years ro come.
In Ocrober 200 1 Mariss Jansons
conducred his unoffıcial inaugural
concerr which featured Strawinsky's
Petmschka and Brahms' SymfJhony No. 2.

RUS BESTECILERIN FRANSIZ
MÜZICI ÜZERINDEKI ETKILERI
THE I N FLUENCE OF RUSSI AN
COMPüSERS ON FRENCH MUSIC

Aydm B iike
• 1 889 yılında Paris'te düzenlenen
"Dünya Sergisi", yalnızca Fransız
Devrimi'nin yüzüncü yılını kutlamak

için düşünülmemiş, aynı zamanda
yaklaşmakta olan yeni bir yüzyıl
öncesinde dünyanın dört bir
yanındaki farklı kültürleri,
Avrupa'nın en önemli
metropollerinden birinde toplamayı
amaçlamıştı. Sergi süresince Paris
çok hareketli günler yaşamış,
Fransız entelektüelleri, o güne dek
genellikle uzak ve erişilmez diyarlar
olarak düşündükleri denizaşırı
ülkelerin ve Dogu'nun sanatını
yakından tanıma şansını yakalamıştı.
Serginin en önemli kültürel
etkinliklerinden biri, besteci Nikolay
Rimski-Korsakov'un yönetimindeki
orkestranın Rus bestecilerin
yapıtlarını seslendirdigi konserdi.
Konserin dinleyenleri arasında
bulunan pek çok Fransız müzikçi, o
günlerde otuz yaşına yaklaşmakta
olan Claude Debussy gibi, sonraki
yaşamlarında Rus ezgilerinin ve
Korsakov'un parlak
orkestrasyonunun etkisinde
kalacaktı. Özellikle Modest
Mussorgski'nin Çıplak Dağda Bir
Gece adlı yapıtındaki melodi
zenginligi Debussy için çok
çarpıcıydı. Bestecisi tarafından yarım
bırakılan eser ancak Mussorgski'nin
ölümünün ardından Korsakov'un
gözden geçirmesi ve büyük bir
ustalıkla orkestralamasıyla bir
anlamda yeniden yaratılmıştı.
Müzik tarihçileri tarafından genellikle
"Izlenimci" olarak adlandırılan
Claude Debussy, aslında bu
sınıflandırmaya çok kızıyordu.
Kendisine bu sıfatı yakıştıranlardan
bazen alaycı, çogu kez de kızgın bir
ifadeyle "aptallar" diye söz ederdi.
Aslında müzigin anlattıgının bir dizi
izienim oldugu fikrine katılmakla
birlikte, kendini "Simgecilik" akımına
daha yakın hissediyordu. Çagının
izlenimci ressamlarının yapıtiarına
hayranlık duyuyor, ama William
Turner'in tablolarından daha çok
etkileniyordu. Tıpkı onun
tablolarındaki gibi, müzikte de her
zaman bir belirsizlik olmalı ve yapıta
puslu bir atmosfer hakim olmalıydı.
Debussy'e göre Monet'nin dev
tuvailere resmettigi Nilü(erler'i.
müzikle çok daha kolay anlatmak
olasıydı. Işık ve su oyunlarını,
resimdekinin aksine, tüm
degişimleriyle müzikte duyurmak
çok daha zahmetsizdi.
Claude Debussy egitimi boyunca
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farklı ve zengin kültürleri tanıma
fırsatı buldu. Ailesinde müzikle
ilgilenen kimse yoktu. Yakın
akrabaları Bayan Rostan'ın
Cannes'daki evinde geçen yaz
tatilleri boyunca küçük Claude,
malikanedeki sanat yapıtlarını daha
yakından tanıdı. 1 87 1 'de Paris'te
piyano dersleri aldıgı hocası Maute
de Fleurville'in evinde, kadının
damadı Verlaine ve yakın arkadaşı
Rimbaud ile tanıştı. Henüz on
yaşında olan Debussy iki şairin
arasındaki gergin ve tutkulu ilişkiye
yakında tanık oldu.
Bir süre sonra konservatuvara
girmeyi başaran Debussy, bu egitimi
boyunca yaz aylarını ltalya'da soylu
bir Rus kadının çocuklarına müzik
dersleri vererek geçirdi. Müzik
tarihine Çaykovski'nin koruyucusu
olarak geçen bu kadının adı
Nadezha von Meck idi. Bir süre
sonra ailenin daveti üzerine
Moskova'ya giden Debussy, Rus
kültürüne ve müzigine bu geziden
sonra daha çok ilgi duymaya
başladı. 1 884 yılında kazandıgı
Roma Ödülü, egitimini ltalya'da
sürdürmesine olanak sagladı.
Burada oldugu yıllarda ülkenin
zengin kültürünü daha yakından
tanıdı ancak bir süre sonra Paris'i
özledigini fark ederek, bursunu
tamamlamadan geri döndü.
Üst üste iki yıl Bayreuth'a giderek
Wagner'in operalarını izleyen
Debussy, Alman beseecinin müzige
ve sahne yapıtiarına getirdigi
yeniliklerden çok etkilendi. Ayrıca
Mussorgski'nin Boris Godunov
operası da çok begendigi sahne
yapıtlarının başında geliyordu Ancak
kendi eserlerinde farklı bir yol
izlemek istiyor, sıradan bir taklitçi
konumuna düşmek istemiyordu.
Aynı tarihlerde Fransız besteci Erik
Satie ile dostluk kurdu. Bu dostluk
onun mistik düşüncelere ilgi
duymasını sagladı.
Üzerinde uzun süre çalıştıgı ve
tamamlamayı başardıgı ilk operası
olan Pe//ı'!as ve Melisande, 1 902
yılında Paris'te sahnelendiginde
büyük yankı uyandırdı. Eser
ıslıklanmalar nedeniyle birkaç kez
kesintiye ugramakla birlikte, gençler
ve sanatçının dostları, uzun süredir
ilk kez Wagner'in etkisinden
kurtulabiimiş bir Fransız operasıyla
karşılaştıkları için sevinçliydiler.

Debussy'nin eserleri arasında gerçek
anlamda bir senfoniyle karşılaşmayız.
Bunun en önemli nedeni, beseecinin
kendini o dönemde yaygın olan iki
senfonik akıma da yakın
hissetmemesiydi. Yüzyıl dönümünde,
senfonik müzik alanında geleneksel
çizginin devamı olarak
görebilecegimiz, form olarak büyük
degişimlere ugramasına ragmen
yalnızca müzikal anlatıma önem
veren Malıler'in yapıtlarıyla,
programlı müzik olarak kabul edilen
Richard Strauss'un senfonik şiirleri
gözdeydi. Ancak Debussy her iki
çizgiden de oldukça uzaktı. Bir
keresinde Richard Strauss'un
senfonik yapıtlarını sinemalarda
çalınan müziklerle karşılaştırmıştı.
Çogunlukla Beethoven'dan sonra
bestelenen yapıtları, senfoninin
gereksizliginin birer kanıtı olarak
görüyordu.
Bu düşünceler içinde olan
Debussy'nin az sayıdaki senfonik
yapıtından biri olan ve 1 905'de
seslendirilen Deniz (La Mer), "Üç
Senfonik Taslak" alt başligını taşır.
Besteci bu tanımlamadan da
anlaşılacagı gibi, kesin ve düşünülmüş
anlatımlar yerine, henüz
beli rginleşmemiş fıkirlerin yer aldıgı
taslakları aniatmayı yeglemiştir.
Debussy yapıtın adını ve alt başlıgını,
günümüzde unutulmuş olan çagdaşı
bir Belçikalı bestecinin, Paul
G ilson'un eserinden almıştır. Gilson,
ilk kez 1 892 yılında Brüksel'de
seslendirilen La Mer için "Senfonik
Eskizler" alt başligını kullanmış ve bir
anlamda dört bölümlü bir senfoni
bestelerneyi denemiştir.
Debussy'den üç yaş küçük olan
Gilson'un etkilendigi kaynakların
başında da Wagner operaları ve Rus
bestecilerin folklorik kökenli ezgileri
geliyordu.
Debussy'nin La Mer'de anlatmak
istedigi, denizin kendinde bıraktıgı
izlenimlerdi. Yapıtı bestelerken
sanılanın aksine bir sahi l kentinde
degil, denizden oldukça uzaktaydı.
O günlerde bir dostuna şunları
yazıyordu: "Denizden uzagım ama
ona ait çok fazla anım var ve bunlar
bana göre gerçek algılardan daha
degerli." Besteci eserin bölümlerine
verdigi adlarla, sanki kendini
izlenimci olarak adlandıranların çok
da haksız olmadıklarını ispatlamak
ister gibiydi: "Şafaktan Ögleye

Kadar Denizde", "Dalgaların
Oyunu", "Rüzgarla Denizin
Diyalogu".
• The Paris "World Exposition" held
i n 1 889 was not only meant to
celebrate the centenary of the French
Revolution but also bring the
d i fferent world cultures together in
one of the most im portant
metropolises of E urope on the brink of
the approach i ng century. Paris was
truly l ively during the exposition and
the French inrel lectuals had the
oppornınity

to

ger in touch wirh rhe

art of overseas counrries and rhe East
which had, unril rhen, seemed
u n reachable. One of rhe most
im portant cultural events of the
exposirion was the performance of
Russian composers' works by an
orchesrra under Nikolai Rimsky
Korsakov. Many French musicians,
including Claude Debussy who was
nearing his rhirty, presenr ar the
concert were later on i nlluenced by
Russian melodies and rhe bri lliant
orchesrrarion of Rimsky-Korsakov.
Parricularly rhe melodically rich The

Night on a Bcu·e Momıtain by Modesr
Mussorgsky was seriking for Debussy.
Lefr incomplere wirh the dearh of rhe
composer, this special piece was
revised by Korsakov and masrerfully
orchesrrared to an almosr new
crearion.
Claude Debussy was critica! of music
historians' classifying him as an
" l mpressionist " and he would even
call the "the fools" somerimes
ironical Iy but wirh anger mosrly.
Even rhough he accepted rhar his
music was tel i i ng a series of
impressions, Debussy fe ir closer

to

symbol ism. He admired rhe pain t ings
of impressionisr anisrs of his rime bur
was much more inlluenced by John
Turner's canvases. Jusr !ike i n
Turner's canvases, there should always
be an uncerrainry and rhe work should
be demi nared by a foggy armosphere.
For Debussy, ir was easier ro express
Moner's "Water lilies" which he
painred on giganric canvases wirh
music. l t was relativeI y easier ro give
rhe feel i ng creared by lighr and water
variarions on the canvas wirh the
variations i n music.
Claude Debussy had the opportuniry
to i nrroduce h i mself to d i fferent and
new cul rures during his educarion.
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A lthough none of h is fam i l y members

form ro a great extent, and the

were interested in music, the summer

symphonic poems of Richard Srrauss

vacarions at rheir close relative

who was considered to make

Mmme Rosran's mansion in Cannes

programmed music. Once, Debussy

would give young Debussy the

compareel Strauss' symphonic works

invaluable opporrunity

w i th music played in movie rheatres.

to

view the

works of art closely. In 1 87 1 , he mer

Debussy believed that most of the

Vedaine and his close friend

symphonies composed after Beerhoven

R i m baud ar Maute de Fleurville"s

were l i terally unnecessary.

place where he was taking piano

One of the few symphonic works of

lessons. Jusr at ten, he closely

Debussy, who rhought about

w irnessed the passianare and tense

symphonies as such, was La M er

relarionship between rhese two poers.

performed in 1 905 wir h the subtitle

Having entered the conservatoire

""Three Symphonic Sketches"" which

same time later, Debussy starred to

ind icared that the com poser preferred

give music lessons to a noble Russian

to um·errain ideas i nsread of defınite

lady's child i n Iraly during the

and rhoughr-over expressions.

summer. Coined as the patran of

Debussy derived this subritle from his

Tchaikovsky in the h istory of music,

contemporary Paul Gilson, a Belgian

this lady's name was Nadezha von

composer whose name is forgorren

Meck. Upon an invi tation from the

taday. Gilson used the subritle

fam i ly, Debussy wenr to Moscow and

""Symphonic Skerches"" tor La M er

his interest in Russian culture and

performed in 1 892 for the firsr rime

music grew furrher. Afrer w i n ning

rhereby arrempring to compose a

Prix de Rome i n 1 884, he continued

symphony in four parrs. Ir was

his educarion in lraly under

Wagner's operas and the folkloric

scholarship and took the pleasure of

melodies of the Russian composers

closely observing this rich culture.

that Gitson was influenced by.

But some time later, he fel t that he

Whar Debussy wanred

m i ssed France and returneel home.

La Mer was rhe i mpression that the

Debussy went to Bayreuth for two

sea left on him. Conrrary ro whar is

to

express wirh

years to watch Wagner's operas and

assumed, he was far from the sea white

was deeply im pressed with the

compasing this work. In a lerter

i nnovation the German composer

friend, he would say: ""I am far from

ro

brought to music and stage works.

the sea, bur I have many memoirs of ir

Furrhermore, Boris Godımoı; by

which are,

Mussorgsky was anather opera he

than perceptions."" However, the ritles

to

me, much more valuable

admired. Sti l i , Debussy wanred to

Debussy gave to the parrs of the work

follow anather path for his works to

proved whar, who called him an

refrain from i m i tating orhers. Jusr at

i mpressionisr, said was true: ""De

that time, he became friends with

! 'au be a m idi sur la mer"", ""Jeux de

French composer Erik Satie whose

vagues"", ""Dialogue du venr er de la

friendship encouraged h i m towards

m er"

mystic beliefs.
H is fırst opera work Pelleas ve
Mefisarıde, which took a long time to
complete, brought great acclaim i n
when i t was staged i n 1 902. Despite
the i n terruprion of some viewers, the
young people and Debussy's friends
were happy to hear a French opera
work afrer a long rime which was not
i nfluenced by Wagner.
There are l i rerally no symphonies i n
Debussy oeuvre, the m a i n reason
being the composer's equal distance to
the prevail i ng symphonic currenrs of
the time. The dominant styles were
those of Mahler, who focused on
musical expressian keeping on the
tradirional track bur changing the
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• Dünyanın en önemli orkestra
şeflerinden biri olan Lorin Maazel,
son elli yılda 1 SO'yi aşkın orkestrayı
SOOO'i aşkın konser ve opera
temsilinde yönetti. Şefli!ıin yanı sıra
saygın bir besteci ve keman
virtüözü olan ünlü Amerikalı şef
1 930 yılında Paris'te do!ıdu. Beş
yaşında keman yedi yaşında da
şeflik derslerine başlayan Maazel,
egitimini Vladimir Bakaleinikoffla
çalıştı ve ilk olarak sekiz yaşında bir
üniversite orkestrasını yönetti. 1 S
yaşına geldi!ıinde hemen hemen
tüm Amerikan orkestralarını
yönetmişti.
Maazel 23 yaşında lralya'nın Catania
kentindeki Massimo Beliini
tiyatrosundaki şeflik deneyimiyle
müzik dünyasına tekrar döndü.
Bunu 1 960 yılında Bayreuth
Festivali'ne davet, 1 96 1 'de Beston
Senfoni Orkestrası'nın şefligi ve
1 963 yılında Salzburg Festivali'ne
daveti izledi.
1 965- 1 97 1 yılları arasında Berlin
Alman Operası Sanat
Yönetmenli!ıini yapan Maazel, 1 9721 982 yılları arasında Müzik
Yönetmeni oldugu Cleveland
Orkestrası'nı uluslararası düzeye
taşıdı. 1 982- 1 984 yılları arasında
Viyana Operası'nın Genel
Müdürlü!ıünü üstlendi. 1 988'de
getirildi!ıi Pittsburgh Senfoni
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Orkestrası Müzik Yönetmenligi
görevinden 1 996 yılında ayrıldı ve
aynı yıl Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks'un Müzik
Yönetmeni oldu. 2002 yılında bu
görevinden ayrılan, Maazel aynı yıl
içinde New York Filarmoni
Orkestrası'nın Müzik
Yönetmenligi'ne getirildi.
Viyana'nın geleneksel Yılbaşı
konserlerini 1 O kez yöneten Lorin
Maazel, Salzburg Festivali'nde de sık
sık konserler vermekte ve yeni
opera prodüksiyonlarında orkestrayı
yön etmekte.
Sanatçı WWF, UNICEF, UNESCO
ve UNHCR yararına da otuzu aşkın
konser yönetmiştir.
• Lorin Maazel is one of the world's
most distinguished conductors.
Appearing regularly at presr igious
concerr halis and opera houses all over
the world, he has conducred over I 50
orchestras in more rhan 5000 opera
and concerr performances in the lasr
half-cen tury. He i s also a most
respecred composer and violin
virtuoso.
Maazel is a second generarion
American, born i n ı 930 in Paris. He
rook his fırsr violin and conducring
lessons at 5 and 7 respecrively. After
studies wirh Vlad i m i r Bakaleini koff

Maesrro Maazel d i recteel the New

and was a finalist ar rhe Queen

Year's Concerr from Vienna ren rimes

El isaberh Piano Comper i r ion.

(rhe lasr, on January I , I 999, seen by

Besides h is activities as a performcr

over a b i l l ion relevision viewers). He

he i s well known fcır his

appears regularly at the Salzburg

composirions; his conıposi rion

Summer Festival in a new opera

l?fminisrence.r was performed at rhe

producrion each year.

HÜSEYIN SERMET
Hüseyin Sermet, Ankara Devlet
Konservatuvarı'nda Ferhunde Erkin,
Ulvi Cemal Erkin, ve Adnan
Saygun'la başladıgı egitimini, 1 968'de
"Oiaganüstü Yetenekli Çocuklar"
yasasıyla gittigi Paris
Konservatuvarı'nda sürdürdü.
Birçok uluslararası yarışınada
ödüller alan sanatçı, Kraliçe
Elizabeth Yarışması'nda fınale kaldı.
Yorumculugunun yanı sıra, besteci
kimligiyle de tanınan Serınet'in
Reminiscences adlı eseri 1 997'de
Emperi Festivali'nde çalındı; Tokyo
Senfoni Orkestrası sanatçının Rüya
ve Kôbus isimli bestesini Istanbul'da
Eylül 200 1 'de ilk kez seslendirdi.
Avrupa ve Amerika'da birçok
konser veren ve turnelere çıkan
Devlet Sanatçısı Hüseyin Sermet,
yaptıgı kayıtlarla Diapason d'Or ve
MIDEM Classkal Award gibi birçok
ödül kazandı.
•

• Hüseyin Sermer srarred ro study

orchesrra. Between ages 9 and ı 5, he

piano wirh Ferhunde Erk i n , Ulvi

conducred most of the lead ing

Cemal Erkin and Adnan SaygLın ar

American orchestras. H e reappeared

rhe Srare Conservaroire and

on the musical scene as a young

conri nued his srudies ar rhe

Fulbright Sc ho lar of 2 3 , srepping in

Conservaroi re Superieur de Musique

for an a i l i ng conducror at the

de Paris. He has been a prize w i nner

Massimo Beli i n i Theatre in Catania,

in many i n ternational comperirions

Bayreurh in ı 960, wir h the Boston
Symphony in ı 96 ı and in Salzburg i n
1 96 3 .
Maazel has held many important
posirions in his career as Arrisric
D irector of the Deursche Oper,
Berlin, the Music D irector of the
Cleveland Orchesrra, the General
Manager of the Vienna Srare Opera,
the Music Director of the Pittsburgh
Symphony 1 988and Music Director of
the Symphonieorchester des
Bayerisehen R undfunks between
1 996-2002. He is currently the Music
D irector of the N e w York
P h i lharmonic Orchesrra.

Symphony Orchesrra in Istanbul in
September 200 I . An active concerr

and he appeared publicly for the fırst

h i mself as a major arrist, appearing at

KribiiJ (Orea111 and Nigbt111are)

was premiered by rhe Tokyo

rime at age 8 , conducring a university

Iraly. Maazel quickly esrablished

Em pe ri Festival i n I 997 and his
l?iiya r•e

performer who appears regularly in
Europe and the USA, Hüseyin
Serınet has won many prizes wirh his
record ings, such as Diapason d 'Or
and MI DEM Classical Award.

SYMPHONIEORCHESTER DES
BAYERISCHEN RUNDFUNKS
1 999'da SO. yılını çeşitli konser
etkinlikleriyle kutlayan
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks, 1 949 yılında
Eugen Joehum tarafından dönemin
en iyi müzisyenleri bir araya
getirilerek kuruldu. Zaman içinde
ünü ve saygınlıgı sürekli artan
orkestranın şeflerinin degişik
program içeriklerinin yanı sıra
müzisyenlerinin adaptasyon becerisi
ve üstün yetkinligi 1 8. yüzyıldan
günümüz müzigine uzanan geniş bir
repertuarın dinleyiciye ulaşmasını
saglıyor. Özellikle 1 946'da Karl
Amadeus Haremann'ın kurdugu
Musica Viva çerçevesinde
gerçekleştirilen performanslar başta
olmak üzere Yeni Müzigin
duyurulması Orkestra'nın
gelenekleri arasındadır.
Münih'teki sayısız konser ve kayıt
faaliyetinin yanı sıra Orkestra
özellikle son şefi Lorin Maazel'in de
etkisiyle yurtdışındaki etkinliklerini
giderek yogunlaştırmış ve müzik
dünyasının en aranılan
orkestralarından biri olmuştur.
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks Lorin
Maazel ile tüm Avrupa' da, Asya'da,
Kuzey ve Güney Amerika'da
konserler vermiş ve 200 1 güzünde
Japonya'nın birçok kenti ile New
York'taki Carnegie Hall'da sahne
almıştır.
Orkestranın diger bir özelligi de
genç müzisyenlerin gelişimine
verdigi önemdir. 1 952 yılından bu
yana Uluslararası ARD Müzik
•
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Yarışması'nın ödül konserlerinde
yer almanın yanı sıra bu yıl
faaliyetlerine başlayacak olan
Symphonieorchester des
Bayerisehen Rundfunks Akademisi
on sekiz ögrenciye burs olanagı
saglayarak iki yıl boyunca genç
müzisyenlere provalarında ve
konserlerinde yer verecek ve
seçmelere hazırlanacaktır.
2003 yılı başından itibaren bu
prestijli görevi ünlü şef Mariss
Jansons yürütecek.
• Symphonieorchesrer des
Bayerisehen R undfunks, which
celebrared irs 50 rh anniversary in
1 999 wir h numerous fesrive concerrs
atrracting great public arrenrion,
enjoys highesr esrcem i nrernarionally.
Soo n after i ts foundation i n 1 949 by
Eugen Joehum who was successful in
engaging only rop-class musicians, rhe
ensemble developed inro an el ite
orchesrra whose world-wide fame
continuecl to furrher expancl and
esrablish irself, not least by the
inrensive r ravel activities of irs current
chief conclucmr Lorin MaazeL The
series of rhe orchestra's fu rrher guest
concluctors, roo, can be reacl l i ke a
hisrory of concl ucring in rhe 20 th
century; Clemens Krauss, Ernesr
Ansermet, Charles Munch, Ferenc
Friscay, Dimitri M i r ropoulos, Erich
Kel iber, Hermann Scherchen, Otto
Klemperer, Karl Böhm, Ericlı
Lei nsdorf, Bemard Haitink, Günter
Wanel, Sir Georg Sol ti, Wolfgang
Sawall isch, Zubin Mehta, Carlo Maria
Giulini, Claudio Abbado, Sei j i Ozawa
Leonard Bersrein and Riccardo M u r i ,
t o name o n l y same o f rhem, have been
faithful guests and have lefr rheir
!as ring mark on che Orchesrra.
Wirh g rear expecration and
canfidence the orchestra looks forward
ro working together wirh Mariss
Jansons who w i l l rake over rhe
posirion of new ch ief conducror in
2003. Berween him and rhe
orchestra's musicians rhere has
emerged, during recent col laborarion
an artisric rapporr, which ki ncileel the
murual desire ro become associated
with each other for rhe years ro come.
I n Ocrober 200 1 Mariss Jansons
conducted his unoffi cial inaugural
concerr which fearurecl Srrawinsky's
Petnıschka and Brahms' Symphony
No.2.

BRAHMS'IN SENFONILERINDE
BEETHOVEN'IN GÖLGESI
BEETHOVEN'S TRACES
I N B R AHMS' SYM PHON I ES

Aydm Biike

"Arkanızda bir devin ayak
seslerini duyarken senfoni
bestelemenin ne denli zor oldugunu
tahmin edemezsiniz."
Ünlü besteci Johannes Brahms, ilk
senfonisini ne zaman
şekillendirecegini soran yakın
dostlarına bu şekilde cevap
veriyordu. 1 9. yüzyılın son çeyregine
girildigi bir dönemde, besteledigi
yapıtlada adından söz ettirmeye
başlayan Brahms, tüm çagdaşları
üzerinde derin izler bırakan devin,
Beethoven'ın, senfonilerinin
kusursuzlugunun o derece
etkisindeydi ki, aynı alanda yeni
yapıtlar üretmeyi n�redeyse
olanaksız gibi görüyordu. Günümüze
dek, senfoninin Beethoven'dan
sonraki gelişimi üzerine uzun
tartışmalar yapılmış ve pek çok fikir
ayrılıkiarına ragmen herkes,
beseecinin dokuz senfonisinin bu
alanda tam bir doruk oluşturdugunu
kabul etmiştir. Kuşkusuz Beethoven
etkisi yalnızca senfoni bestelemek
isteyen bestecileri üzerinde
hissedilmiyor, 1 9. yüzyıldaki her
besteci onun yapıtlarını kendine
çıkış noktası kabul ediyordu.
Özellikle 9. Senfoni'nin sıra dışı
yapısı genç bestecilerin hayal gücünü
zorluyor, Richard Wagner bu yapıtı
dinledikten sonra, müzikle ilgili tüm
düşüncelerini degiştirdigini
söylüyordu. Ona göre,
Beethoven'dan sonra müzigin
gelişimi, tüm sanatları içinde
barındıran sahne yapıtlarıyla
olacaktı. Anlatım dili olarak
Wagner'den çok farklı bir yol
izleyen Johannes Brahms da, oldukça
erken yaşlardan başlayarak besteler
yapmasına ragmen bir türlü
kendinde senfoni besteleyecek
cesareti bulamıyordu. Beseeciye
göre "Beethoven'dan sonra senfoni
bestelenecekse ortaya çıkacak yapıt,
o güne dek bestelenenlerden
oldukça farklı olmalıydı."
Oysa Brahms 1 853 yılı
sonbaharında, henüz yirmi yaşında
bir delikanlıyken, devrin en tanınmış
•

bestecileri arasında sayılan Robert
Schumann'ı ziyaret etmiş ve büyük
usta bu genç yetenegin piyano
yapıtlarını "tü ller ardına gizlenmiş
senfoniler" olarak adlandırmıştı. Bu
ziyaretin ardından Schumann, "Neue
Zeitschrift für Musik" adlı dergide
Brahms hakkında övgü dolu bir yazı
yazmış ve delikanlı bir anda müzik
çevrelerinin gündemine yerleşmişti.
Schumann daha sonra çeşitli kereler
Brahms'ın bir senfoni veya opera
yazarak kendini kanıtlaması
gerektiginin üzerinde durmuş, bu
düşüncesini son günlerinde kendini
hastanede ziyaret eden delikanlıya
da söylemişti.
Brahms 1 854 yılında bir dostuna
gönderdigi mektupta şunları
yazıyordu: "Iki piyano için
tasarladıgım re minör sonat
üzerinde çalışmayı bir süreligine
askıya almak istiyorum. Yapıtı birkaç
kez Bayan Schumann ile
seslendirdikten sonra, iki piyanonun
anlatmak istediklerime
yetmeyecegini düşünmeye başladım.
Aslında yapmak istedigim, ilk
ölçülerde yalnızca kalın re sesini
duyurmak. Aklımdan geçenleri belki
de orkestra ile daha kolay
anlatabilirim." Bu cümleler,
delikanlının aklındakilerin orkestra
tınısına çok yakın oldugunu ancak
istediklerini tam olarak
uygulayamadıgını yansıtıyor. Ayrıca
tasarladıgı yapıtını kalın re sesiyle
başlatmak istemesi ve tonalite
olarak re minörü seçmiş olması,
Beethoven'ın aynı tondaki 9.
Senfoni'sinin bir etkisi olarak
düşünülebilir.
Bir senfoni besteleme konusundaki
çabalar ve endişeler, Brahms'ın
yakasını bırakmıyordu. Eseri nasıl
şekillendirmesi gerektigi konusunda
kararsızdı. 7 Şubat 1 855 tarihli
mektubunda Clara Schumann'a
şunları yazıyordu: "Dün gece
rüyamda, benim şanssız senfonimi
bir piyano konçertosuna
dönüştürdügümü ve bunu başarıyla
seslendirdigimi gördüm. Üstelik
sonuçtan oldukça hoşnut
görünüyordum." Bir süre sonra
Brahms bu konuda ciddi çalışmalar
içine girdi ve yaklaşık iki yıl sonra / .
Piyano Konçertosu şekillendi. Böylece,
iki piyano için sonat olarak
tasarlanan yapıt, bir süreligine
senfoni olmanın yollarını aramış
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ancak sonunda gerçek kişiligini
piyano konçertosu olarak bulmuştu.
Günümüzde pek çok müzik
eleştirmeni eserin "piyanolu bir
senfoni" oldugu konusunda görüş
birligi içindendir.
Brahms 1 858'de, yeniden bir senfoni
üzerinde çalışmaya başlamış ancak
kısa bir süre sonra bu yapıtın da
"senfoni" olarak adlandırılamayacagı
fikrine kapılmıştı. Besteledigi her
bölümün ardından yazdıklarını
Beethoven'ın senfonileriyle
karşılaştırıyor ve onun ardından yeni
bir şey söyleyemedigine karar
veriyordu. Bir arkadaşına, başarısız
denemelerinin ardından şu satırlarla
dert yanıyordu: "Aslında birinci
senfonim hakkında güzel fikirleri m
vardı." Besteci bir süre sonra
yazdıklarını bir senfoniden çok, bir
serenat oldugu fikrine kapıldı ve Op.
l l, 1. Serenot böylece şekillenmiş
oldu.
1 862 yılında Clara Schumann,
Brahms'la ortak dostları Joseph
Joachim'e şunları yazıyordu:
"Johannes birkaç gün önce bana
birinci senfonisinden bir bölüm
gönderdi. Nasıl şaşırdıgımı ve
sevindigimi tahmin edersiniz. Yapıt
olaganüstü güzellikte fikirlerle dolu."
Bu satırlardan da anlaşılacagı gibi,
Brahms'ın senfoni bestelemesi artık
yakın çevresinin de ilgi odagı
olmuştu. Ancak onun,
düşündüklerini tam olarak
uygulaması ve yazdıklarından hoşnut
olması için on yıldan fazla bir süre
geçmesi gerekecekti. Op. 68, Do
minör 1. Senfoni 4 Kasım 1 876
tarihinde Karlsruhe'de ilk kez
seslendirildiginde Brahms kırk üç
yaşındaydı.
Besteci ilk senfonisi için geçirdigi
yıllarda, bir anlamda bu form
üzerinde çok çalışmış ve deneyim
sahibi olmuştu. Bu yüzden ikinci
senfoni için uzun süre beklernesi
gerekmedi. 1 877 yılının yaz aylarında
Avusturya'nın güneyindeki Wörth
Gölü kıyısındaki sakin Pörtschach
kasabasında geçirdigi tatil boyunca,
yeni yapıtı üzerinde büyük bir hızla
çalışmaya başladı. Gençliginden beri
dogayı, dagları ve uzun yürüyüşleri
seven Brahms, burada ideal bir
çalışma ortamı bulmuştu. Büyük
kısmı Pörtschach'daki tatil süresinde
tamamlanan yapıtın her bölümünde,
yaşama sevincinin ve doga sevgisinin

izlerine rastlarız. ilk kez aynı yılın 30
Aralık günü Viyana'da seslendirilen
yapıt, Brahms'ın artık senfoni
besteleme konusundaki korkularını
tümüyle arkada bıraktıgının en iyi
kanıtıydı.
2. Senfoni'nin ardından kısa
aralıklarla Keman Konçertosu,
Akademik Festival ve Trajik Uvertür, 2.
Piyano Konçertosu ve 3. Senfoni geldi.
Artık tüm Avrupa'nın tanıdıgı bir
besteci konumundaki Brahms 1 884
yılının yaz aylarını Viyana'nın yüz
kilometre güneyindeki Mürzzuschlag
kasabasında geçiriyordu. Tatil
ortamının rahatlıgı bu kez de
besteciyi olumlu yönde etkilemişti.
O yaz başladıgı yeni bir senfoni, bir
sonraki yılın tatilinde yine aynı
kasabada noktalandı. Brahms eserin
seslendirilmesi için Hans von
Bülow'un çalıştırdıgı Meiningen
Orkestrası'nı seçmişti. O dönemin
en iyi orkestraları arasında sayılan
Meiningen Orkestrası ünlü şef
Bülow'un yönetiminde en parlak
günlerini yaşıyordu. 1 885 yılı
başlarında orkestraya genç bir şef
yardımcısı da alınmıştı. Delikanlının
adı Richard Strauss'tu ve işe başlar
başlamaz kendini, ilk seslendirilmesi
25 Ekim'de gerçekleşecek olan,
Brahms'ın 4. Senfoni'sinin
hazırlıklarının içinde bulmuştu.
Konser tarihinden bir süre önce
kente gelen Brahms, burada kaldıgı
süre içinde, bazı beste çalışmaları
olan Richard Strauss'un bir
senfonisini incelemiş ve yapıtı
oldukça başarılı bulmuştu. Belki de
gençliginde senfoni bestelemek için
harcadıgı onca sıkıntıyı da düşünerek
delikanlıya şu ögütleri vermişti:
"Schubert'in danslarındaki yalın
melodileri kendinize örnek alın."
4. Senfoni'nin ilk seslendirilmesi çok
başarılı oldu; Brahms, Bülow'un
çalıştırdıgı orkestrayı konserde
kendi yönetmişti. Dinietinin bir
başka ilginç yönü de, senfoniden
önce seslendirilen, Brahms'ın
Akademik Festival Uvertürü'nde,
Richard Strauss ve Hans von Bülow
orkestranın içinde yer alarak, vurma
sazlardan bazılarını çalmışlardı.
Böylece Brahms'ın büyük zorluklarla
başlayan senfoni besteleme serüveni,
mutlu sonia noktalanıyordu. O artık,
Hans von Bülow'un deyişiyle, Bach
ve Beethoven'dan sonra müzik
tarihindeki üçüncü büyük "B" idi.

• · · you can not imagine how ha rci ir
is ro com pose while hearing rhe foor
sreps of a gianr behind . ''
This was famous composer Johannes
Brahms· reply ro his friends who
asked when he would shape his firsr
symphony. In rhe lasr quarrer of rhe
1 9th century, Brahnıs, who was
gaining fame wirh his works, was so
much infl uenced by rhe gen i us of
Beerhoven rhar he considered ir
al mosr i m poss ible ro com pose new
symphonies afrer h i m . Development
of symphony afrer Beerhoven Ir has
always been poi nr of discussion u ııril
now anJ clespirc:: nıany dispures, i r was
agreed rhar rhe n ine of symphonies of
Beerhown were considered as rhe
zenirh of rhis form. Cerrainly, nor
only rhose compasers who wanred ro
compose symphonies bur also all rhe
orhers who l ived in rhe 1 9rh cenrury
accepred Beerhoven ·s works as a
srarring poi nr . Parricularly, rhe
exrraordinary composi rion of SymfJbony
No. 9 was fare ing young composers·
i nıaginarion. Wa,gner once rold dıat
his approach ro music rorally changed
afrer l isren i ng ir. For Wagner mu.sic
had ro develop wirh srage works
i ncorporari ng all branches of arr .
Hav i ng adopred a rorally differenr
language of expressian as compareel ro
Wagner, Johannes Brahms, roo,
srarred composing from early ages bur
could nor find rhe courage ro compose
a symphony. For him, " i f any
symphony would be com posed afrer
Beerhoven's, ir should have been
somerhing rorally cli ffe renr from whar
had been done before ...
However, when in 1 8 5 3 Brahms
vis i red Sch umann, one of rhe grear
masrers of his r i me, he defined rhis
young ralenr's piano works as
"symphonies lıidden behind currains".
Afrer this visir, Schumann wrore a
praising aniele abour Brahms for rhe
magazi ne "Neue Zeirschrifr fli r
Musik", rhe arrenrion of rhe music
c i rcles was dri veıı onro rhis young
composer. Schumann insisred rlıar
Brahms com posed a symphony ro
prove hi mself and he even repeared i r
even i n h i s elearlıbed ro rhe young boy
who came ro visir him in rhe hospiral.
I n a lerrer he senr ro a friend in 1 8 54,
Brahms said, " i wanr ro posrpone my
work on a sonara in D m i nor for some
r i me. When 1 performed ir wirh Mrs.
Sclıumann for a few r i mes, 1 srarred ro

1 75

rhink rhar rwo pianos would not
suffıce to express whar 1 wam to.
Maybe an orchesrral work w i l l help
me ro express whar 1 feeı . ·· These l i nes
indicare rhar rhe young composer was
mo re i nci i n ed to an orclıesrral
compos i r ion start i ng wirh D i n a
lower regisrer s i m i lar to Beerhoven's
Sywpbony No. 9. However, Brahms
could not ger ri d off his concerns
abour compasing a sym phony and
remained undecided on the form. I n a
Jetter da red 7 February 1 85 5 ro Cl ara
Schumann he wrore: "Lasr n ighr 1 had
a dream. 1 transformed my
unfortunare symphony i mo a concerto
and was q u i re fond of ir afrer
perform i ng . " Upon exrensive studies
he commenced righr rhereafrer, h i s
Picmo Conrerto No. 1 was i n shape. So
rhe sonara for rwo pianos soughr the
ways of bei ng a symphony and fı nally
found i rs idenriry i n the form of a
conceno. Taday, nıany music c r i r ics
agree on that facr rhar this work is a
symphony accompanied by "a piano".
Brahms srarted ro work on a
symphony again i n 1 l:l 5 8 but reached
rhe same i ndecision afrer comparing
his works w i dı those of Beerhoven 's.
He believed rhar norhing was said
afrer w har had done. Afrer some
unsuccessful rrials, he complai ned
abour the s i r uarian to a friend say ing,
" [ n fac r, 1 had good ideas abour my
fırsr symphony . " Then the com poser
decided that his work was more ! i ke a
serenade rhan a symphony. This was
the birth of OJ;. l l Serenade No. 1 .
I n 1 l:l62, Cia ra Schumann wrore a
lerter to a comman friend Joseph
Joachim saying "Johannes sem a part
pf t h i s fırsr symphony a few days. 1
can not tel i you how happy [ am." I r
i s clear from rhese l i nes that Brahms'
friends were focused on his composing
a symphony. However, he would have
to wai r for ren years to express w har
he really wanred to and to be sarisfıed
wirh whar he had done. When h i s Op.
68 Sympbony No. 1 in C minor was
performed for the fırsr r i me on 4
November 1 876 in Karlsruhe,
Brahms was al ready forty-rhree years
old.
The composer worked a !or on this
form throughout years and had
acqui red considerable experience.
Therefore he would not have to wair
long for rhe second symphony. I n
1 87 7 , he i m mediarely starteel o n h i s

new work i n Pörschach near the
Wörth Lake (South Austria). Brahms
l i ked narure, long walks and the
moumains which all provided an ideal
working env i ronmeıır for h i m .
Therefore i n eaclı part o f the
symphony completed during this
sumnıer vacar ion, rhe love of narure
and l i fe can be deeply sensed. When
his second symphony was performed
for the fırsr r i me i n V ieııııa the same
year, it was proven that Brahms lefr
a l l h i s worries abour composi ng a
symphony beh ind.
Synıplıony No. 2 was fol l owed by the
Violin Conrerto. Arademir Festival
Oı,ert11re and 'Fra}!,iC Oı,erture, Piano

Coneer/o No. 2 and Sympbony No. 3 i n

slıort i n tervals. Brahms, w h o became a
famous conıposer all over Europe,
went ro the sımıli rown of
M ü rzzusclılag ııear Vienna for a
summer hol iday in 1 884. The
surraunding agai n inspired the
com poser and rlıere he started a
synıphony, which was complered i n
rlıe same place and same season nexr
year. Bralıms nıade his choice on the
Meiningen Orchesrra under Hans von
B ü low for the flrsr performance. The
orclıesrra was having the best of i ts
t i mes under B ü low. Moreover, a
young assistant conducror of rwenty
fıve was appointed in the beg i n ni ng of
1 88 5 . H i s name was R ichard Srrauss
and riglıt afrer his appoi ntmenr, the
young assistant conducror found
h i msel f i n a prepararion for the fırst
performance of Brahms' Sympborty No.
4 on 25 Ocrober the same year. When
Brahms met this young man and had
the r i me ro go through some of his
works, he found one of h i s symphonies
q u i te successfu l . Remembering the
harci t i mes he had as a young
com poser, he advi sed the young
composer: "You can rake the s i mple
melodies in Schubert's dances".
The premiere of Sympborty No. 4 was a
success. Brahms conducted the
orchesrra h i mself. An anecdore of t h i s
concerr w a s t h a t R ichard Srrauss and
Hans von B ülow played some of the
percussions for the A rademir Festiwl
Ollertm·e performed before the
symphony. This was a lıappy end for
Brahms' advenrure of symphonies,
wlıich starteel with g reat lıardship. He
was, as Hans von Bülow put ir, the
t h i rd greatesr " B " afrer Bach and
Beerhoven.
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KÜL TÜR VE TURIZM BAKA N LIGI DEVLET ÇOKSESLI KOROSU
THE M IN I STRY OF CULTURE A N D
TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR

Say
Metin Altıok Oratoryosu M eti n Altıok Oratorio
"Bir yarım umuttur elimizde kalan göğüslemek için karanlık yarınları"
" On l y a broken hope remains for us, to bear w i th tomorrow's darkness"
3.7.2003, Cemi! Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 22:00
Cem i ! Topuzlu Open -air Thearre, l O.OOpm

1 970'te doğan Fazı! Say, piyano
eğitimini Ankara'da Mithat Fenmen
ve Kamuran Gündemir,
Düsseldorfta David Levine ile
yapmıştır. 1 994'te New York'ta
düzenlenen kıtalararası "Genç
Konser Sanatçıları" yarışmasında
dünya birinciliğini elde ederek
kariyerinde bir sıçrama
gerçekleştirmiştir.
Dünyanın önde gelen
orkestralarından ve festivallerinden
davetler alan Say, l 995 yılından beri
beş kıtada, yılda yaklaşık 1 00 konser
vermiştir. Ipekyolu adlı ikinci piyano
konçertosu, English Chamber
Orchestra, Moskova Virtüözleri gibi
oda orkestralarının yanı sıra, birçok
yabancı orkestra tarafından
seslendirilmiştir. Fransız Ulusal
Orkestrası'nın siparişi üzerine
yazdığı konçertosunun dünyada ilk
seslendirilişi ise 2002 Ocak ayında
bu orkestra tarafından Paris'te
yapılmıştır.
Say'ın solist olarak sürekli davet
edildiği orkestralar arasında New
York Filarmoni, !srail Filarmoni,
Philadelphia, Detroit, Paris, Milano,
Prag, St. Petersburg, Münih, Tokyo,
Zürih, Sydney ve Amsterdam
Concertgebouw orkestraları yer
almaktadır. Katıldığı başlıca
festivaller arasında Salzburg, Seattle,
Schleswig-Holstein, Ruhr,
Montpellier, Menton, Lizbon,
Budapeşte, Istanbul ve Montreux
Caz Festivali sayılabilir.
•
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Fazıl Say'ın Warner Classics
International için kaydetti�i CD'Ier,
müzik dünyasında geniş yankı
uyandırmış, Mozart, Bach,
Gershwin, Stravi nsky ve Çaykovski
CD'Ieri "bestseller" olmanın yanı
sıra Almanya, Fransa ve
Avusturya'da 1 8 ödüle de�er
görülmüştür.
Kendisi için üretilen Bösendorfer
marka bilgisayara endeksli konser
piyanosu ile tek başına dört el
seslendirmesini uygulayan piyanist.
bu projeyle bir dünya turnesi
gerçekleştirmektedir.
Bugüne kadar birlikte müzik yaptı�ı
sanatçılar arasında Kurt Masur,
Norington, ltzhak Perlman, Shlomo
Mintz ve Yuri Bashmet sayılabilir.
Eserleri arasında üç konçerto ile
Nazım Hikmet ve Metin Altıok
anısına yazılmış iki oratoryo
bulunmaktadır.
• Born in 1 970, Fazıl Say received
his piano educarion u nder M i thar
Fenmen and Kamuran Gündem i r in
An kara and David Levi ne i n
Düsseldorf. H e launched an
international career afrer w i n n i ng the
l n rerconri nenral ''Young Concerr
Arrisrs" Comper ir ion in New York i n
1 994
A regular guesr of rhe Icad i ng
fesrivals and the most famous
orchesrras of rhe world, Say played ar
more rhan a hundred concerrs in five
con r i nenrs since 1 99 5 . H is second
piano concerro ipekyn/11 (Si l k road ) was
performed by chamber ensembles l i ke
En gl is h Chamber Orchesrra, Moscow
V i rruosi and many orher fore ign
orchesrras. H is concerro
com m i ssioned by the French National
Orchesrra was g i ven irs world
prem iere i n January 2002 i n Paris by
rhe same orchcsrra.
As a soloisr, Say is regularly i nvired ro
perform wirh New York
Ph i l harmonic, Phi ladelphia, Derroir,
Paris, M i lan, Prague, Sr. Perersburg,
M u n i c h , Tokyo, Zurich, Sydney and
Amsrerdam Concerrgebouw
orchesrras. He also appeared ar
Icad i ng fesrivals such as Salzburg,
Searrle, Schleswig-Holsre i n , Ruhr,
Monrpe l l ier, Menron, Lisbon,
Budapesr, and İstanbul and Monrreux
Jazz fesrivals.
His record i ngs for Warner Classics
have received crirical accl a i m in rhe

music world and his Mozart, Bach,
Gershwin, Srravi nsky and
Tchaikovsky CDs have borh become
bestseliers and received 1 8 awards i n
Germany, France and Ausrria.
He ser out on a world rour wirh a
Bösendörfer compu rer-aided piano
specially manufacrured for him ro
perform four-hand alone.
Up u n r i l now, the arrisr has
collaborared w i r h m usicians such as
Kurt Masur, Noringron, l rzhak
Perlman, Shlomo M i nrz and Yuri
Bashmer.
Faz ı ! Say has composed three
concerros, as wel l as two orarorios
wrirren for poers Nazım H i kmet and
Met i n Altıok.

ZUHAL OLCAY
1 976'da Ankara Devlet
Konservatuvarı yüksek bölümünü
bitirdi. Devlet Tiyatroları'nda,
aralarında Othe//o, Boş Beşik, M artt,
Söz Veriyorum un da oldu�u çeşitli
oyunlarda önemli roller üstlendi.
1 986'da Martt'daki Nina rolü ile
Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü,
1 998'de Balkon'daki Irma rolü ile de
Ankara Sanat Kurulu Ödülü'nü aldı.
Birçok dizi ve sinema filminde
oynayan Olcay, sonuncusu
sonuncusu "80. Adım" ile 1 997
Sinema Yazarları ve Eleştirmenleri
En Iyi Kadın Oyuncu Ödülü olmak
üzere Türkiye'de ve yurtdışında
"sinema" ve "d rama" dalında 1 O' u
aşkın ödül almıştır. Bunun yanı sıra
sanatçı 1 989'da Evita müzikalinde
Evita'yı oynamıştır.
Kurucularından oldu�u Tiyatro
Stüdyosu'nun yapımiarından
Aldatma, Kankardeşler, Histeri ve
Balkon'da başrol üstlenen Olcay,
müzik alanında "Küçük Bir Öykü
Bu", "Iki Çift Laf', "Oyuncu" ve son
olarak "Ihanet" adlı kaset
çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
1 999 yılında Haluk Bilginer'le
beraber Oyun Atölyesi'ni kuran
Zuhal Olcay, Dolu Düşün Baş Konuş
oyunuyla Afife Tiyatro Ödülleri "En
Iyi Komedi Kadın Oyuncusu"
ödülünü almıştır.
•

'

• One of the Icadi ng theatre are is ts
of Turkey, Zuhal Olcay fi nished the
Ankara Sra re Conservaroire and the n
performed i m porranr roles ar the State

Thearres among w h i c h Orhello, Boş
Beş i k , Mart ı , Söz veriyorum can be
counred. She received the A v n i
D i l l i g i l Thearre Award i n 1 986 and
A nkara Art Counci l Award in 1 998
w i t h her role N i na i n Martı and Irma
in Balkon respec t i vely.
Having appeared in many TV serials
and movies, Olcay has been a w i n ner
of more rhan 10 awards i n and out of
Turkey, the last being Best Female
Acror A ward of the Associarion of
Movie Wrirers and Cri t i cs of 1 997
wir h "80 . Ad ı m " (80rh Step). She also
appeared as Evi ra i n 1 989 ar the Evi ra
musical.
She performed the Icad role i n
A ldatma, Kankardeşler, Histeri and
Balkon'da produced by Tiyatro
Stüdyosu, which she i s a co-founded
of. Furrhermore, she recorded various
albums i n the field of m us i c.
Having founded the Oyun Arölyesi i n
1 999 w i th H a l u k B i lg i ner, Zuhal
Olcay received the A fi fe Thearre
Award in rhe "Best Female Comedy
Acror" category w i r h her performance
i n On/u O/iş/in Boş Kon/If.

BURCU UYAR
1 978 yılında lngeöl'de do�an
Burcu Uyar, tenor Aydın Uştuk ile
yaptı�ı şan çalışmalarından son ra
1 996 yılında Hacettepe Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Opera ve
Konser Şarkıcılı�ı Bölümü'nden
M ustafa Yurdakul'un ö�rencisi
olarak mezun oldu.
lık konserini 1 999 yılında şef Ertu�
Korkmaz yönetiminde aynı
üniversitenin Gençlik Senfoni
•
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with the İ zmir State Symphony
Orchestra performing Olympia in
Offenbach "s Les Contes des Hoffmann.
Then she performed "The Queen of
the N ight"" in Mozart"s Zallberflbie at
the Hacettepe Un iversty and ··voce
dal Cielo"" in Verd i "s Don Ca..to at the
Ankara State Opera and Ballet.
In January 2002, she made successful
appearances as "The Queen of the
N ight .. i n Mozart's Zallbe>flole i n
twelve c i t ies of France. Sh e was
granteel the right to partake in the
concert fınale after Jean Pierre
Blivert"s master class (2002) and was
invited to Academie Superior de Jean
P ierre Blivet.
Burcu Uyar won the ASLICO
competition held in M i lan i n

Orkestrası eşliginde veren sanatçı,
ilk opera performansını 2000-200 1
sezonunda lzmir Devlet Opera ve
Balesi prodüksiyonu olan
Offenbach'ın Hoffmann'ın
Masalla rı'ndaki Olympia rolü ile
gerçekleştirdi. Daha sonra 200 1 yılı
Mart ayında H.Ü. Devlet
Konservatuvarı prodüksiyonu olan
Mozart'ın Sihirli Flüt operasında
"Gece Kraliçesi" ve 200 1 -2002
sezonunda Ankara Devlet Opera ve
Balesi'nde sahneye konan Verdi'nin
Don Carlo operasında "Voce dal
Cielo" rollerini seslendirdi.
Yine Mozart'ın Sihirli Flüt'ünde
"Gece Kraliçesi" ile Ocak 2002'de
Fransa'nın on iki şehrinde başarılı
temsiller yaptı. 2002 yılında katıldıgı
Jean Pierre Biivet'nin master sınıfı
çalışması sonucunda fınal konserine
katılmaya hak kazandı ve gösterdigi
başarı sayesinde Academie Superior
de Jean Pierre Biivet'ye davet aldı.
2002 Şubat ayında Milane'da yapılan
ASLICO yarışmasını kazanan Burcu
Uyar, 2002 Eylül-Aralık ayları
arasında ltalya'da Hoffmann'ın
Masalları operasında "Oiympia"
rolünü oynadı.

February 20 0 2 an d appeared as
Olympia in Les Cantes des Hoffmann in
ltaly between September-December
200 2 .

IBRAHIM YAZlCI
• Müzik çalışmalarına 1 6 yaşında
yarı zamanlı olarak girdigi
Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvarı'nda başladı.
Ertesi yıl aynı okula tam zamanlı
statüde kabul edildi ve Nimet
Karatekin'le piyano, Nevit Kodallı
ve Istemihan Taviloglu ile
kompozisyon, Hikmet Şimşek ve
Rengim Gökmen'le orkestra şefligi
çalıştı.
Çalışmalarını Conservatoire
National de Musique de
Perpignan'da sürdürdü. Claude
Phillipe Durand ile piyano, Daniel

Tosi ile orkestra şefligi, Michel
Lefort ile oda müzigi çalıştıgı bu
okulu üç "Premier Prix" alarak
bitirdi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde
master sınıfiarına da katıldı. Ingiliz
Maestro Gilbert Varga ile de uzun
bir süre çalıştı ve asistanlıgını yaptı.
Profesyonel kariyerine Ankara
Devlet Operası'nda konuk şef
olarak başladı. Aralarında Camerata
de France, lzmir, Bursa, Çukurova
Devlet Senfoni orkestralarının da
bulundugu pek çok toplulukla şef ve
piyanist olarak konserler yaptı.
Puccini Festivali'nde bestecinin Suor
Angelica ve Gianni Schicchi operalarını
yönetti. 2002 Europaiseher
Musiksommer Festivali açılış
konserini yönetti. Birçok genç
bestecimizin yapıtlarının ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi.
Repertuarında Rönesans'tan 2 1 .
yüzyıla kadar çok çeşitli tarzda pek
çok yapıt bulunan Yazıcı 1 998
yılından beri Devlet Çoksesli
Korosu'nun şefligini yapmakta olup
aynı zamanda Hacettepe
Üniversitesi. Devlet
Konservatuvarı'ında ögretim
görevlisidir.
• İ brahim Yazıcı starteel his music
education at the age of sixteen as a
part -t i m e student at the Hacettepe
University Ankara State Conservatoire
and was acceptcd as a fu l l -time
student the next year to study piano
under Nimet Karateki n , composition
under Nevit Kodallı and İ stemihan
Taviloğlu and conducting under
H ikmet Şimşek and Rengim
Gökmen. H e continued his studies of
piano, conducting and com position at
Conservaroire National de Musique
de Perpignan under Claude- Phi l l i pe
Durand, and Daniel Tosi and Michel
Lefort respectively and fınished the
school with three ""Premier Prix""
degrees. He attended master dasses in
many European towns and worked as

• Born in 1 978, İ negöl, Burcu Uyar

an assistant

starteel her early music educarion

for some t i me.

tO

maestro G i l bert Varga

under tenor A yd ı n Uştuk and fınished

He !au ncheel a professional career as a

the Hacettepe University"s State

guest conductor at the Ankara State

Conservaroi re Opera and Concert

Opera and Ballet and appeared as a

Performance Department under
Mustafa Yurdak u l .

conducror and pianist w ith Camerata
de France as well as İ z m i r, Bursa and

She made her fırst concert appearance

Çukurova State Symphony orchestras

with the same university"s Youth

among others. He conducted

Symphony Orchestra and her

Puccini"s S11or A rıgelica ve Cicami

opera debut in the 2000-200 1 season

Schicchi at the Pucci n i Festival as well
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as the i naugural concert of the 2002
Europaiseher Musi ksommcr Fest ival.
Yazıcı prem icred the works of many
young Turkish com posers i n and out
of Turkey. Having a wide reperto i re
covering works from the Renai ssance
w the 2 1 st century, i brah i m Yazıcı
has been conduct i ng the State
Polyphonic Choi r s i nce ı Y98 and is a
lecnırer at the Hacettepe U n ivers i t y
State Conservatoi re.

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIG i
DEVLET ÇOKSESLI KOROSU
T H E M I N IST R Y OF C U LTU R E
A N D TOU R ISM STATE
POL Y P H O N I C CH Ol R

1 988 yılında şef Hikmet Şimşek ve
şef yardımcısı Inci Özdil yönetiminde
kurulan koro, 1 989- 1 993 yılları
arasında Walter Strauss ve 1 9931 998 yılları arasında Alıter Dönmez
ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1 998
yılından bu yana lbrahim Yazıcı'nın
yönetiminde çalışmalarına devam
eden koronun 1 992 yılından bu yana
korepetitörlügünü Filiz Peker Balkıs,
şan pedagoglugunu da llhan Sürmen
yapmaktadır. Koro, Rönesans'tan
günümüze uzanan geniş a capella
repertuarının yanı sıra pek çok
orkestralı koro yapıtını da 1 O yıl gibi
kısa bir sürede dagarına katmış ve
pek çok eserin de dünya ve
Türkiye'de ilk seslendirilişini
ülkemizin önde gelen orkestraları ve
tanınmış yerli ve yabancı şeflerle
gerçekleştirmiştir. Topluluk
periyodik olarak verdigi konserlerin
yanı sıra, Uluslararası Ankara, lzmir
ve Aspendos festivallerine katılmıştır.
•

• Founded in 1 988 by conductor
H i kmet Şi mşek and assistant
conducror i nci Özd i l , the State
Polyphonic Choi r performed under
W alter Strauss between 1 989- 1 993
and A lıter Dönınez between ı 9931 998. i hrahim Yazıcı has been the
conducror si nce ı 993.
The Ch o i r has succeeded ro cover a
w ide range of works from a Gıpella to
orchesrral works w i t h i n ı O years and
real ised the world and Turkey
premieres of many works w ith lead i ng
orchesrras of Turkey u nder famous
foreign and Turkish conducrors.
Having appeared at the I nternational

Ankara, izm i r and Aspendos festivals
and rea l i sed TV programmes the
Choir gives reg ular concerrs.

METIN ALTIOK ORATORYOSU
T H E M ET i N ALTlüK O R ATOR I O

Fazrl Scıy
• "Metin Altıok" oratoryosu, 9
aydan beri üzerinde çalıştıgım ama
aslında 9 yıldan beri evirip
çevirdigim bir epik eser türü.
Degerli şairimiz Altıok'un benim
imge dünyamda çok özel bir yeri
var. O korkunç "Madımak"
trajedisinin kurbanlarından biri olan
bu soylu şair, babamın en yakın
dostlarındandı. ilkokula yeni
başladıgım yıllarda Altıoklar'ın
Ankara Kavaklıdere'deki evine
birkaç kez gittigimi hatırlıyorum.
Babam bu yıllarda Ankara'daki şair
ve yazar dostlarıyla "Türkiye
Yazıları" adlı bir edebiyat dergisi
çıkarıyordu. Bu kitabı okudugum
günden beri, Rilke, Eichendorf ya da
Kafka'nın derin ruhsal dünyasına,
Türkçe'de kendine özgü buruk
anlatımıyla Metin Altıok şiirlerinin
erişebildigini düşündüm.
Benim için Metin Altıok, "Madımak"
trajedisinde ölen degerli bir şairimiz
degildi yalnızca. Büyük bir şairdi o,
bir dahiydi.
Önümüzdeki yıllarda Metin
Altıok'un Türk ve dünya
edebiyatında çok daha dikkate
alınacak bir şair olacagı
kanısımdayım.
Metin Altıok'un şiirlerini bugün
yeniden okudukça "Madımak"
kıyımının ne denli büyük bir haksızlık
oldugunu daha açık görüyorum.
Tarihimizin kapkara sayfasıdır bu
olaylar.
Besteledigim eserde, Sivas'ta can
veren onca sanatçıdan yalnızca birini
seçmiş olmam yanlış anlaşılmamalı.
Metin Altıok, orada can veren
aydınlarımızın simgesi olarak kalmaz;
şiir gelenegimizin de bir simgesidir.
Altıok, kökleri bin yıl öncelerine
uzanan sözlü ve yazılı edebiyat
gelenegimizin 20. yüzyıldaki en
parlak temsilcilerinden biridir.
Oratoryolarda Altıok'un yaşamı ve
şiirleri işlendi. Elbette onun bahtsız,
trajik sonunu da verecektim.

Bir çok aydınımıza göre Metin
Altıok "Türkçenin filozof şairi" dir.
Dogru olabilir,ama fazlası da var:
Son derece yalın bir anlatım içindeki
duyarlılık, iç hesaplaşmalar,
derinlerden gelen acılar ve
şikayetler kimi yerde sürprizleri,
hatta ironiyi de içerir. Kendi
gerçekçiligine yogunlaşması, kendini
tartmasındaki dürüstlük, yüreğini
bize açması, anlatımındaki çelebilik,
içtenlik, slogan ucuzluğuna hiç yer
vermeyişi, kimi zaman bir çocuk gibi
"kaybettim" diye hayıflanması Altıok
şiirinin önde gelen özellikleridir.
Bence şair olarak asıl başarısı,
"sone" ve "gazel" gibi zorlu, sıkı
formlar içinde şiirini şırıl şırıl
aktarabilmesi, bu formla kalıplarının
cenderesinde ustaca devinimler
yaratabilmesidir. Metin Altıok, gazel
formunu bir divan şairi kadar
ustalıkla kullanabilmiş, şiirini bir halk
şairimiz kadar kolaylıkla
söyleyebilmiştir. Bagarmayan,
yumuşakbaşli şiirlerdir onun
eserleri.
"Metin Altıok" oratoryosuna
Altıok'un gözüyle bakmaya çalıştım.
Bu soylu şair, "hayatı ölümle birlikte
tartmak" tan yanaydı. Kolay değildir
bu yaklaşım. Şöyle düşünüyorum:
Onun düzeyinde şiir yazan bir
sanatçı ölümsüzdür . . .
Korolu ve
orkestralı bir müzik eserine bir
tiyatro sanatçısı da katıldığında,
ortaya yeni boyutlar çıkacağı açıktır.
Bu boyutları Genco Erkal ile
yaptıgım "Nazım" başlıklı eserimde
kavramıştım. Oratoryomda yer alan
Zuhal Olcay hem müzikçi hem
tiyatrocu. Bu olanak bana müzil ile
sahne arasındaki dokusal baglarda
esneklik, hız ve estetik güç
kazandırdı.Eserin "fınal" bölümünde
ayrıca kısa bir "belgesel film" var.
Birkaç dakikalık görüntüler . . . Soyut
bir anlatımla "yangın"a, dumanlara
ve "ölüm" olgusuna deginip geçiyor.
Söz konusu görüntülerle birlikte
"sanat dördülü" oluşmaktadır.
Şiir, bütün yaratıcılıkların anasıdır
bence. Müzik de "dil"den
dogmuştur. "Dil" ya da "konuşma"
olgusu öncesinde müzik yoktu.
Birtakım anlamsız sesler vardı. Dildir
ezginin yolunu açan. Bu gerçeği çok
yönlü yaşadığım yıllar da oldu: 1 994
yılı bahar aylarında 25 şarkı
Şiir-Müzik-Sahne

. . .
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bestelemiştim. 200 1 yılı başından bu
yana da "Nazım" ve "Metin Altıok"
üzerinde çalıştım. Ikisi de kurgulu,
kapsamlı eserler. Ikisi de yaklaşık 75
dakika sürüyor. Şiirleriyle Nazım ve
Metin Altıok benim en yakın
dostlarım oldu. Uçakta, otelde,
konser salonu kulisinde, nereye
gitsem onlarla birlikteydim.
Bahçeme onların heykelini
dikecegim . . .
Nazım'ın şiirleri öykülerle,
resimlerle, olaylarla, insan
portreleriyle doludur. Dizelerinin
arasından fışkırır bu somut ögeler.
Dünyayı anlatırlar, capcanlıdır onlar.
Daha çok iç dünyayı vermelerine
karşın, Altıok'un şiirleri de heyecan
uyandırıcıdır.
Nietsche'nin bir özdeyişine dönelim:
"Savaşçı insan, savaşacak bir şey
bulamadıgı zaman kendine saldırır".
Metin'in şiiri işte bu noktada başlar.
Yani tam "Yaşamak bir agaç gibi tek
ve hür" dedigirniz anda! O an,
"kendisiyle hesaplaşma" anıdır.
"Yılkı" da vardır, "isyan" ve "ölüm"
de. Altıok'un bir dizesi: "Yüregimde
yılkı, aklımda ölüm vardı".
Bu tür çalışmalarda bestecinin şairi
iyi izlemesi gerekir. Örnegin tonalite
"hüzün" ise atenalite "acı" olabilir.
Leitmotiv virgüllerden de
yararlanılabilir: "Huzursuzluk" ya da
" Çırpınan güvercin" gibi.
Eser üç ana bölümden oluşuyor:
"Dalmış kendi kendime" başlıgı
altındaki bölüm Metin Altıok'u
anlatıyor. Ikinci ana bölüm "Bingöl
seneleri". Üçüneünün teması ise
"Öiüm".Özenle seçmiş oldugum
toplam 1 2 şiir yer aldı eserimde.
Metin Altıok Oratoryosu'nu Ankara
Konservatuvarı'ndan sınıf
arkadaşım, degerli orkestra şefimiz
lbrahim Yazıcı yönetiyor. 70
sanatçıdan Kültür ve Turizm
Bakanlıgı Devlet Ceksesli
Korosunun yanısıra bir oda
orkestrası görev yapıyor. Solistimiz
Zuhal Olcay'ın yanında, eseri
taşıyan geniş bir piyano partisi var,
onu ben çalıyorum. Ikinci solistimiz,
genç kolcratur soprano, Burcu
Uyar. Ayrıca bir çocuk şarkıcı yer
alıyor.
Eserde "metronom", "daktilo",
"mum" gibi, hem müzikte hem
sahnede deger bulacak enstrümanlar
da kullanılıyor.
Metin Altıok Oratoryosu'nun dünya

prömiyerini gerçekleştiren Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı'na burada
teşekkür ediyorum.
• "The Metin Al rıok Orarorio is an
epic work that 1 have compaseel i n the
last 9 months, but on which 1 have
been working for the past 9 years . ..
One of our na tion 's most renowned
poers M et i n Al rıok has a very special
place in my l i fe. He, one of the
victims of the dreadful " Madımak"
r ragedy , is a very close friend of my
father's. 1 remember having visired
h i m at his house in Kavakltdere when
1 had just starteel the primary school.
At the r i me, my farher had been
publishing a l i rerary magaz i ne called
"The Turkish Writings" with his
friends who were poers and w ri ters.
Si nce 1 read this book, 1 have rhought
that in Turkish only Metin A l r ıok's
poems, with rhei r un ique acrid sryle
of expression; can reach the profound
spiritual world of Ri lke, E ichendorf or
Kafka.
Metin Al ttok is not only an i m portanr
poer who suffered a tragic dearh, bur
also a poet of geni us.
1 srrongly believe rhat i t won't be
long before Metin Alr ıok will start to
be highly recogn ised in borh Turkish
and world l i rerarure.
Read ing the poems of Metin Altıok
again today, makes me real ise
d isrinctly how u n j ust the " Madımak"
massacre is. These evenrs mark the
clarkesr pages of our history.
My choice of picking only one among
several artisrs who have losr rheir lives
in Si vas for my composi rion should
not be m isjudged. Metin A l rıok is a
symbol of the i nr e l lecnıals who di ed
the re as well as a symbol i n the
h istory of Turkish poerry. H e is one of
rhe most i nfl uential representatives of
the 20rh century Turkish l i rerature
that has i ts roots in over a tlıOLısand
years before. The oratorios are abour
his l i fe and his poems. lt should not
be so surprising that they are also
abour his u n fortunate, tragic enel.
Several of our i nrellecruals cansicler
Metin Altıok ro be "a phi losopher
among poers of Turkish language".
A lthough this notian is not i ncorrect,
ir is i ncomplere. H is poems reflecr a
sensiriviry of si mple expressian
comprising deep suffering, birrerness,
and ar t i mes a sense of surprise as well
as irony. Whar is most seriking abour

his poerry is the focus on his sense of
i ndiv idualisric real ity, his honesry in
self j udgemenr, the revelarian of his
heart, rhe openness and si nceriry of
his expression, his conscious
e l i m i nation of cheap slogans and rhe
chilcilike naivere i n his lament of loss.
H is real ralenr presenrs irself in his
succcss of conveying an unbroken
expressian whi te using very rigid
srrucrures such as rhe "sonner" and
rhe "gazel le". Moreover, he
ınasrerfully crafred dynamics wirhin
rhis framework. Metin Alt tok used
rhe gazelle form as powerfully as a
d i van poer and ar the same rime
expresseel his semimenrs w ith the ease
of a fol k poer. H is poeıns are n or
aggressive bu c amenable.
1 have erieel ro see rhe Met i n A l ttok
oratorio through the cyes of the pocr
who preferred measuring l i fe rogerher
wir h dearh. 1 ch i nk c har a poer of such
lyrical power is i m mona I . .
Poetry-Music-Stage . . I r i s obvious
that the i nclusion of a rhearrical acr ro
a composir ion wrirren for chorus and
orchesrra gives inspirarion to rhe
composer for creati ng new
d i mensions. 1 had grasped rhis when 1
was working on my project "Nazım"
wirh Genco Erkal. Zuhal Olcay who
has a part i n my orarorio is borh a
vocal performer and a rhearre acrress.
This made ir possi ble for me to ereare
a srrucrural connecrion of flexibility,
dynamism, and aestheric power
berween the music and rhe
performance on the srage. Ar the
fı nale of my composi rion is a
documenrary. We see i mages that lasr
only a few m i n ures . . . These visions
briefly rouch on che issues of " fi re " ,
smoke and "dearh .. wir h an abstran
approach. An "are quadruple" coınes
ro l i fe w ith rhe addi t ion of rhese
images.
For me, poerry is rhe morher of
crearivity. Music was born from that
"language". Ir was nor music bur only
meaning less sounds rhar exisred
before "language" or "speech".
Language paves the way for melody.
com paseel 25 songs i n the spring of
1 994. 1 have worked on .. Nazım .. and
"Metin Alrıok" si nce early 200 1 . Borh
are comprehensive and consrrucrive
works rhar lasr abour 7 5 m i n u res.
Nazım and Met i n Al rıok have coıne
ro be my best friends wirh rheir
.
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ı oems. 1 have been rogether with
theın everywhere 1 go; on the plane, at
the hotel or at the s cage of the concert
hal l . 1 will have their statues erected
in my garden.
Nazım's poems are fı lled with srories,
picrures, evenrs and human porrrai rs.
These concrete images come forrh
through his l i nes vi viclly tel i i ng us
about the world. Poems of Metin
Alnok are more about the i nner world
rather than the external. However
they ereare the same k i nci of
exci tement. Nietzsche once said: "A
warrior atracks hi mself when he can
no longer fıncl an enemy ro fıght
with". Poetry of Alt ıok starrs right at
this poi nr: "To l i ve alone anel free j ust
! i ke a tree". That moment of self
confronrarion contains "clespair",
" revolt" and "death". I n one of his
poems Al tıok says: "There was despair
in my heart and eleatlı on my m i nd . "
The composer should observe t h e poet
carefully when working on projeers
such as this one. For example, on the
occasion of ronal ity's being "sorrow" ,
aronal ity can b e "pai n". T h e use o f
leitmorivs such as "Restlessness" o r
"The Fluttering Dove" is another
possibil ity for the composer.
The compos i tion has three
movements: "Lost in Thought, all by
myself' is abour Met in Al tıok. The
second movemenr is called the "The
B i ngöl Sonnets" whereas the t h i rd
movemenr is "Death". I have carefully
selected 1 2 poems of Al tıok and
embedded them in my compos i r ion.
The conductor of the oratorio is
i brah i m Yazici, a dear friend of m i ne
from the Ankara Conservatoire. The
Min istry ofCulture and Tourism
Polyphonic Choi r consisring of 70
musicians take part as well as a
chamber orchestra. Zuhal Olcay is the
soloist. The work has an extensive
piano parti t ion that I play. Burcu
Uyar, our second soloist, i s a young
coloratura soprano. A child singer also
appears. I used instruments such as
"the metronome" "the typewriter" and
"the candle" that are signifıcanr for
borh the composirion and the
performance on the stage.
I would ! i ke ro thank the İ stanbul
Foundation for Culture and Arts for
the real isation of the world premiere
of the Metin A l rıok Oratorio.

D i N i MÜZi K
RELIGIOUS MUSIC
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SURP TAKAVOR KiLiSESi KOROSU
SURP TA KA VOR CHURCH CHORUS
SEVAN ŞENCAN
1 959 yılında Istanbul'da do�du.
Müzi�e küçük yaşta kilise
korolarında başladı. Lise e�itimini
Özel Fransız Saint Michel Lisesi'nde
tamamladıktan sonra 1 986 yılında
Mimar Sinan Üniversitesi Opera
Yüksek Bölümü'nden pekiyi
dereceyle mezun oldu.
Konservatuvar e�itimi sırasında
Avusturya Kültür Merkezi, Destek
Reasürans Konser Salonu ve
Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli
konserler verdi. Ayrıca Sent Antuan
Kilisesi'nde ve Atatürk Kültür
Merkezi'nde Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası ile verilen çeşitli
konseriere hem korist hem solist
olarak katıldı.
1 983-84-85 yıllarında Avusturyalı
şan profesörü Margarette
Schparber'ın yaz kurslarına katıldı.
Konservatuvar e�itimini şan
pedagogu Prof. Güzin Gürel ile
tamamladı. 1 986 yılında Istanbul
Devlet Operası'na solist sanatçı
olarak girmeye hak kazandı. Bugüne
kadar Rigoletto, Don Giovanni, IV.
•

Egmalyan
Tanrının Gücü Azizdir God is M ighey

Soğomonyan
Kutsal Varlık Belirdi The Holy Being Appeared
Solistler Soloiscs: Maral Çapan, Arek Delduryan

Soğomonyan
lsa Ölülerden Dirildi Jesus has R isen from che Dead
Solist Soloisc: Arek Delduryan

Soğomonyan
Harman şarkısı Harvesc Song
Solist Soloisc: Arek Delduryan

A ltunyan
Hobina
Solistler Soloiscs: Ani Karadayı, Kirkor Meşalecio�lu

Altunyan
Turna Kuşu The Crane
Solist Soloisc: Alin Ya�cıo�lu

Ganaçyan
Naro Can Naro che Beloved
Solistler Soloiscs: Alin Ya�cıo�lu, Arek Delduryan

Ganaçyan
Dal i lo
Solistler Soloiscs: Kirkor Meşalecio�lu, Maral Çapan, Alin Ya�cıo�lu
Ara I n cerval

Murat, Gianni Schicchi, Sevil Berberi,
Maskeli Bala, Kerem, Windsor'un Şen
Kadınları, Figaro'nun Düğünü, Don
Carlos, Nabucco, Turandot, Andrea
Chenier, Samson ve De/ilah, Adrianna
Le Couvreur, Tosca ve La Traviata
operaları ile Paris Hayatı, Çingene
A�kı, Şen Dul ve Yarasa (Die
Feldermaus) operetlerinde çeşitli

roller üstlendi.
1 994 yılında Turandot, 1 997 yılında

185

Ml(.rza
Çoban The Shepherd
Solist Soloisr: Alin Yagcıoglu

Solistler

Soloisrs:

ise Salome eserleri ile yurtdışına
turneye gitti. Halen Istanbul Devlet
Operası'nda solist sanatçı olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.

Canaçyan
Maral Maral

• Born in 1 959 , İ stanbul, Sevan

Gancıçyan

education at the church dıarus and

Şu ş o
Alin Yagcıoglu, Arek Delduryan

Gatuıçyan
Ninni

Lullaby

Solist Soloisr: Alin Yagcıoglu

Zakaryan
Deri ko
Anonim

Bahar Geldi

Anonymous
Spriııg h a s Come

Canaçyan

G üllerle Beraber Toger her w i r h rhe Roses
Solistler Soloists: Arek Dolduryan, Ani Çapan, Alin Yagcıoglu

Hovhannesyan
Erepuni
1 0.6.2003, Üç H oran Kilisesi, 20:30

Şencan srarred h i s early music
fıııished the M i mar Sinan
Universiry's Opera Department with
honours i n 1 986. W h i le he was a
student at the conservaroire, he
appeared ar concert hali s such as rhe
Ausrrian Culrural Cenrre, Destek
Reassurance Hall and Atarürk
Culnıral Cenrre. H e also gave
concerrs ar the Church of St.
Anrhony's and Ararürk Cultural
Cenrre w ith the İ stanbul State
Symphony ürehescra as chorisr and
soloisr. he alsa pursued summer
courses of Prof. Margarette Schparber
i n berween ı 983 and 1 98 5 .
Şencan started the İ stanbul Stare
Opera and Baller under a soloist's
conrracr in ı 986, after which dare he
performed i n operas ! i ke Rigoleffo. Don

Armenian Church of the Tri nity, 8 . 3 0pm

Giovanni. M11rat IV.. Gi(l/lfli Scbicchi.
Il Barbiere di Siviglia, Kmm. La Nozze
di Figaro. Don Car!oJ. Nab11cco.
T11randot, A ndrea Chmier. Sanuon and
De/ilah. Adriamıa Le Couvre11r. ToJca
and La Traviata.
He roured abroad with T11mndot and
Salome in 1 994 and 1 997 respectively.
Şencan is st i l l a solaise of the İ stanbul
State Opera and Ballet.

SURP TAKAVOR
KILISESI KOROSU
S U R P TAKAVOR
C H U RC H CHORUS

1 8. yüzyılın ilk yarısında
Kadıköy'e yerleşmeye başlayan
Ermeni vatandaşiara dini hizmet
veren Surp Astvadzadzin Kilisesi'nin
ilk olarak 1 720 yılında inşa edildigi
bilinmektedir. 1 8 1 4 yılında Hassa
Ekmekçibaşı N izarn Ustası Harutyun
Arnira Noradunkyan'ın yapı
masraflarını karşılamasıyla yeniden
inşa edilen kilise, 1 855 yılındaki
büyük Kadıköy yangınında yanmıştır.
1 858 yılında Erzurumlu Garabet
Muradyan'ın yardımıyla tekrar inşa
edilen kilise bu defa Surp Takavor
adını almıştır.
Tarihi verilere göre Surp Takavor

•
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Kilisesi'nde ilk düzenli muganniler
heyeti 1 897 yılında kurulmuştur.
Kilise ilahilerini teksesli olarak
seslendiren bu muganniler heyeti
hizmetini sürdürmüştür.
Surp Takavor Kilisesi'nde i lahileri
çoksesli olarak seslendirme
denemeleri 1 926 yılında Hovhannes
Karibyan ve 1 932 yılında ise
Zohrap Santurciyan yönetiminde
yapılmıştır. Günümüze kadar
hizmetini sürdüren Surp Takavor
Korosu S Mayıs 1 938'de
kurulmuştur. Başta Nubar Karibyan
olmak üzere Bedres ve Nubar
Karnıyan kardeşler, Arman
Oskanyan ve Zareh Takveryan
yönetimindeki koro 1 992 yılından
günümüze şef Sevan Şencan
yönetiminde çalışmalarını
sürdürmektedir. Tamamen amatör
elemanlardan kurulmuş olan Surp
Takavor Kilisesi Korosu Ermeni,
Türk ve Avrupalı bestecilerin gerek
ruhani gerek folklorik yapıtlarını
çeşitli vesilelerle Kadıköy Halk
Egitim Merkezi, Cemal Reşit Rey
Konser Salonu ve Atatürk Kültür
Merkezi'nde sanatseverlere
sunmuştur.
• Surp Astvadzadzin Church, which
served the Armenians who starteel to
settle in Kadıköy in the second half of
the 1 8th century, is known to have
been built in 1 7 20. Reb u i l t in 1 8 1 4 ,
the church was burnt down in the big
Kadıköy fire and was rebu i l t with
fınancial support provided by Garabet
M uradyan in 1 8 58 and was renamed
Surp Takavor.
H istarical records reveal that the fırst
monophonic choral performance in
the Surp Takavor Church scarted in
1 89 7 . Polyphonic performance of
hymns starteel with Hovhannes
Karibyan and Zohrap Sanrurciyan i n
1 926 and 1 93 2 respectively.
The Surp Takavor Church Chorus of
taday was founded i n 1 938 and
conducred by Nubar Karibyan,
Bedros and Nubar Karnıyan brothers,
Arman Oskanyan and Zareh
Takvaryan in course of rime. The
chorus has been performing under
Sevan Şencan si nce 1 992. Formed of
amareur members, the chorus·
repertoire comprises religious and
folkloric works of Armenian, Turkish
and European composers. Surp
Takavor Church Chorus has appeared

ar the Kadıköy Public Training
Cenrre, Cemal Reşit Rey Conct:rr Hall
and Atatürk Cult ural Cenrre.

ERMENI MÜZIGININ TARIHÇESI
H ISTORY OF ARMENIAN MUSIC

Sevan Şerıca.n

Ermeni Müzigi,
Hıristiyanlıgın kabulüne kadar özgün
ve dogaçlama bir tarzda gelişim
göstermiştir. 4. yüzyıldan itibaren
buna paralel olarak dini müzik formu
da yaygınlaşmıştır. "Şaragan" adı
verilen ilahiler bu dönemin en
önemli örnekleridir. S. yüzyılda Surp
Mesrop Maşdots'un Ermeni
alfabesini bulması ve geliştirmesiyle
edebiyat alanında gerçekleştirilen
reformlarla birlikte "Ermeni Kilise
Müzigi" 1 2. yüzyılda Başpatrik IV.
Nerses Şnorhali'nin çalışmaları ile
sadeleştiriimiş ve Ermeni Halk
Müzigi'ne yaklaştırılarak yeni
"Şaraganlar" bestelemiştir. Bu
şekilde yazılmış yaklaşık 1 200
şaragan I S. yüzyılın ikinci yarısında
"Şaragnots" adı altında bir kitapta
toplanmıştır.
Elimizdeki örnekleri 9. yüzyıla
kadara dayan ve "Khaz" adı ile
tanınan eski Ermeni nota sisteminin
ise kimin tarafından ve kesin olarak
hangi tarihte geliştirildigi
bilinmemektedir.
Halen Ermeni kiliselerinde kullanılan
ve geçmişi Hıristiyanlık öncesine
dayanan "Kşots" adlı verilen, ucunda
minik zillerin bulundugu bir tür çalgı
ve hem dinsel hem de dindışı
müzikte kullanılan bir vurmalı çalgı
olan "Tsndzga" (zil) dünyanın eski
müzik aletlerinden sayılabilir.
Ermeni Kilise Müzigi'nde başlıca
sekiz makam kullanılmaktadır.
Bunlar sıra ile AYP TSA, AYP GEN,
PEN TSA, PEN GEN, KIM TSA, KIM
GEN, TA TSA, TA GEN adlarını
alırlar. Makamların her biri sekiz
sesten oluşur ve her makam
dizisinin başlangıç, bitiş ve bir de
güçlü notası bulunur. Bu sekiz
makam, Klasik Türk Müzigindeki
Heftgah, Şedacem, Hüseyni,
Acemşiran, Hicaz, Saba, Neva ve
Uşşak makamiarına denk düşerler.
Srikaç yüzyıl kadar unutulan eski
notasyon sistemi "Khaz"ın yerine
• Dini Müzik

1 8 1 3 yılı dolaylarında Hampartsum
Limoncuyan tarafından sonradan
kendi ismi ile anılacak olan yeni bir
nota sistemi geliştirildi.
"Hampartsum notaları" büyük
ölçüde "Khaz sistemine dayansa da
işaretierin anlamları farklılık
gösterir. Iki oktavlık bir ses genişligi
olan bu sistem ve süreleri gösteren
işaretlerle ayrıca diyez, sus, tekrar
ve ölçü sembollerinden oluşur. Bu
semboller, hecelerin üstlerine
gelecek şekilde yerleştirilirler.
Hampartsum sistemi ile yalnız
ermeni Müzigi degil birçok Türk
Müzigi eseri de notaya alınmış ve bu
sayede günümüze kadar
ulaşabilmiştir.
Ermeni Kilise Müziginde Şaragan,
Megeti, Yerk, Dag, Kants gibi ilahi
formlarının dışında Badarak (mes) ve
Dagavarlar (büyük bayram mesleri)
gibi daha büyük çaplı formlar da
kullanılır. 4. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar
ilahiler bir, iki veya üç kişi
beraberliginde okunmuştur. 8.
yüzyılda kadın şair Sahagatugt 34
kişilik bir bayanlar korosu kurmuş ve
ilahiler perde arkasından okunmuştur.
Müzikteki tekseslilik 1 886'da
MagarYegmalyan'ın Badarak'ı
çoksesli hale getirmesine kadar
dolayısıyla bu yenilik sonucunda
kurulan ilk çoksesli koronun
Badarak'ı okumaya başlamasına
kadar sürmüştür. 1 9. yüzyıl
sonlarında özellikle Istanbul'da
muganniler tarafından ilahilerin
birtakım alaturka süslemelerle
degişime ugratılmasına tepki olarak
müzikolog Rahip Gemidas
Anadolu'daki ilahi melodileri aslına
sadık kalarak deriemiş ve yeni
çoksesli bir Badarak bestelemiştir.
20. yüzyılda Yegmalyan ve
Gemidas'tan sonra, özellikle
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Istanbul'da çoksesli Badarak
bestecilerinde artış görülmüştür.
Bunlara örnek olarak bestecilerin
adlarıyla anılan Badaraklar
gösterilebilir. Çilingiryan. Çulhayan,
Manas, Atmacıyan, Aydınyan
Badarak gibi . . .
Dindışı Müzik Dini ve dindışı

müzigi birbirinden soyutlamak
mümkün degildir. Zaman içinde her
ikisi de aynı paralellik ve kalıplar
içerisinde gelişim göstermişlerdir.
Batıda "Trubadur" denilen gezgin
şarkıcıların benzeri sanatçılar Ermeni
Halk Müzigi'nde de vardır ve "Aşug''
veya "Kusan" adlarıyla anılırlar.
Bunlardan en tanınmışı Tiflisli Sayat
Nova' dır. Anadolu ise bu halk
ozanlarına her zaman beşik
olmuştur. Bunlar Anadolu halkı
tarafından "aşug"un Türkçe karşılıgı
olan "aşık" önadıyla tanınırlar. Aşık
Civan, Aşık Aşod, Aşık Calali, Aşık
Artin en çok bilinenleridir. Bunların
yanı sıra birçok anonim halk
şarkılarına da rastlanmaktadır.
Aşuglar tarafından kullanılan başlıca
enstrümanlar ise şöyledir:
Yaylı Çalgılar: Tar (Armut şeklinde
gitar). Saz ve Kamança
Nefesli Çalgılar: Kaval, Düdük,
Zurna
Vurmalı çalgılar: Halkalı ve zilli def
1 8. yüzyıl sonu ve 1 9. yüzyıl başında
Hampartsum notaları ile yalnız
Ermeni müzigi degil Türk Sanat
Müzigi de önemli gelişmeler
göstermiştir.
Özellikle lstanbullu yüz kadar
Ermeni asıllı Türk müzigi bestecisi
çok önemli başyapıtlarını
Hampartsum notalarıyla kaydettigi
için eserler günümüze kadar
ulaşabilmiştir.
Bimen Şen (Dergazaryan). Astik Aga
(Asadur Hamamcıyan), Sarkis Efendi
(Kılıçyan). Udi Hrant (Kenkilyan).
Tatyos Efendi (Ekserciyan) bu
sanatçılardan bazılarıdır.
Dini müzige büyük katkılarıyla
bilinen müzikolog Rahip Gomidas
aynı zamanda dindışı müzikte de
büyük yararlıklar göstermiştir.
Anadolu'daki 3000'e yakın halk
şiirini ve ezgisini derlemiş, bir
kısmını da çoksesli hale getirmiştir.
20. yüzyılda Ermeni asıllı besteciler
Klasik Batı Müzigi tarzında da
eserler vermişerdir. Bunlardan Türk
Openbach'ı olarak adlandırılan

Dikran Çuhacıyan ilk Türk
operalarını bestelemesi ile tanınır.

enel of it, and another percussion

2. Arşak, Olimpia, Ari(in Hi/esi,
Leblebici Horhor Ağa, Köse Kôhya,
Zemine ve Indiana operalarını
bestelemiş. ayrıca Şinasi'nin Şair
Evlenmesi adlı komedisini de

which is used in both religious and

instrument known as "Tsndzğa"' (beli)
secular m us i c . Bor h of rhese can be
said

to

be examples of m us i cal

insrruments of the ancient world.
I n Armenian Church music eighr

müziklendirmiştir. Bunların içinden
en popüleri Leblebici Horhor Ağa ve
2. Arşak operalarıdır. Onu Çulhayan,
Haçaduryan, Atmacıyan, Manas,
Karamanukyan, Gomidas'ın beş
ögrencisinden biri olan Ganaçyan,
ayrıca Zakaryan, Avedisyan,
Bartevyan, melikyan, Mirzoyan gibi
besteciler izlemiştir.
En önemli Ermeni opera bestecileri
arasında Dikranyan (Anuş, Tavit
pek), Sfendiaryan (Aimasd),
Sdepanyan (Lusapayin, Sasontsi
Tavit, Nune), Hoca Eynatyan
(Namus). Harutyunyan (Sayat
Nova), Koçaryan (Der u Dzaran)
sayılabilir.

main rypes of mode are used. These
are nameel in following order: A Y P
TSA, AY P G E N , P E N TSA, P E N
G E N , K İ M TSA, K İ M G E N , T A
TSA, T A GEN . Each mode i s
composed o f eighr nores a n d each ser
of modes conrains strongly
emphasized nores, especially ar che
beg i n n i ng and enel . These eighr
modes correspond to the Classical
Turkish Music runes known as
Hefrgiih, Sedacem, Hüseyn i ,
Acemaşiran, Hicaz, Saba, N eva and
Uşşak.
The ancient'" Khaz" system of
noration was forgonen w i t h i n a few
h undred years and in 1 8 1 3 irs place
was raken by a new system of norarion

• Religious Music Up unril che

developed by Hamparrsum

time the Armenians accepred

Limoııcuyan and nameel afrer h i m .

Chrisrianiry, rheir music had

Even rhough c h e Hampsarrum

developed in an independent and

norarion system may rely heavi l y on

unfenered fashion. from che 4dı

che old '"Khaz'" system, its way of

century onwards, a form of rel igious

pointing is differenr. The ııorarion

music developed side by side w i th che

covers rwo ocraves and the d uration of

scCLı lar. The most imponant example

eaclı nore is shown by separate

of this is che ki nd of chant known as
· · şaragan . ·· In the 5 r h century,

'"repear"" and "measure'" respecrively.

Mesrop Masdots the Blessed creared

These symbols are placed above and in

the Armenian alphaber which gave

front of che souııded syllables. The

rise

to

symbols known as '"sharp", '"silence'",

che development of Armenian

Hampansum system has been used for

li rerarure as well as reforms in church

the norarion of many works of

m us i c. The effons of the

Turkish music which have survived to

Archparriarch Nerse IV Snorhali i n

this day, as well as in Armenian

the 1 2th century led r o irs

m us ı c.

simplifıcation and a closer approach

to

Arnıenian folk nıusic. Chants known

Ap an from t h e chants kno w n as
Şaragaıı, Meğeri, Yerk, Dağ, and

as ··şaragan"" are the best examples of

Kanrs respecrively, used in Armenian

the religious music of this period.

Church music, the forms known as

The re are abour 1 200 exeant examples

Badarak (mass) and Dağavarlar (music

of this ki nd of chant which were

for grear fesrivals) employ a grearer

col lecred in che 1. 5 th century in book

num ber of nores. From che 4rh ro che

form u nder the name of ··şaragnors. ··

8rh centuries rhese chanrs would be

The examples we have dare from che

sung in unison by one, rwo or three

9rh century and are wrinen i n the old

people. In che 6rh century, the female

Armenian system of noration known

poer, Sahagaruğr, esrablished a choir

as ""Khaz··. I r is not known who wrore

of 34 female voices which sang chanrs

rhenı or in whar period they were

behind a currain.

com posed .

In 1 866 Magar Yegmalyan effected

Sri ll used in Armenian churches

the change from monophonic ro

roday, alrhough irs history ciares back

polyphonic music in the Badarak

to

the pre-Chrisrian era, is a rype of

mode and as a resul c of this

perc ussion inscrument known as

i n novation the fırsr polyphonic choir

"" Kşors·· which has riny bells on che

began ro sing Badarak in this way.
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Ar rhe end of rhe 1 9rh century, i n
İ stanbul i n parricular, t h e chanrs

are Bi men Şen ( Dergazaryan), Ast i k
Ağa, (Asadur Hamamcıyan), Sarkis

began ro be decorared w ith a number

E fendi ( K ı l ıçyan), Udi Hranr

of "a la turca" pracrices. This change

( Kenkilyan) and Taryas Efendi

was srrongly condemned by the

( Ekserciyan).

musicologist, Farher Gomidas, who

Farher Gomidas, who is known for his

eleciared that the chanrs should keep

grear conrriburions

ro

rheir plain Anarolian melodies. He

ro

religious music,

d id secular music a lot of good also

composed a new polyphonic version of

He k new abour 3 ,000 Anarol ian son gs

Badarak .

and runes and turned so me of rhem

In the 20rh century, fallawing

inro polyphonic music.

Yegnalyan and Gomidas, rhere was an

In the 20rh century, musicians of

i ncrease in the number of polyphonic

Armenian origin compaseel works of

Badaraks composed, especially in
İ stanbul. Of rhese examples of

Classical Wesrern Music. Of rhese,

Badarak, those known by rheir

Turkish Offenbach, i s famous for

Di kran Çuhacıyan, known as the

composers' name may be given, such

having proeluceel the fırst Turkish

as Çilingiryan, Çulhayan, Manas,

opera.

Atmacıyan and Aydınyan.

He wrore the operas A rşak ll. 0/impia.

Secular Music I r i s nor possible ro

A rifiıJ Hilesi. Leblebici Horhoı· AJ!,a.
Kose Kahycı. Zemine and Indianel as well

separare religious and secular music

as serring ro music the comedy, Şair

complerely. In the span of rime each

Evlenmesi, wrirren by Şinasi. Among

ran paraHel wirh the other and showeel

his operas the most popular were.

development within rheir frameworks.

Lebleci Horhor Ağa and A rJak ll. He

There were Armenian musicians who

was fal laweel by Çulhayan,

resembled the roving rroubadours of

Haçaduryan, Armacıyan, Manas,

the wesr: rhese were known by the

Karamanukyan, anel Ganaçyan one of

names of "Aşuğ" or" Kusan". The

Gomidas' srudenrs, as well as

most famous of rhese was Sayar Nova

compasers such as Zakaryan,

of Tiflis. Anarolia has always been a

Avedisyan, Barrevyan, Melikyan, and

cradie for fal k-poers and s i ngers. The

M irzoyan.

corresponding name in Turkish for

Counred among the most imporranr

"aşuğ" among the people of Anarolias

Armenian compasers of opera are

i s "aş ı k " and this is the name they go

Dikranyan (Anuş, Tavir pek),

by. Aşık Civan, Aşık Aşod, Aşık

Sfendiaryan ( A i masd), Sclepanyan

Calali, and A ş ı k Artin are the best

(Lusapayin, Sasonesi Tavir, NLıne),

known of rhese. A number of

Hoca Eynaryan (Namus),

anonymous fol k poers and singers may

Haruryunyan (Sayar Nova), and

be found also.

Kaçaryan (Der u Dzaran).

The chief musical insrrumenrs used
by rhe Aşuğ are rhese:
String insrrumenrs: Tar (a pear
shaped g uirar), Saz and Viol i n
Wind insrrumenrs: Recorder, Panpipe
and Horn
Percussion inscrumenrs: Bells and
rambomine
By using the Hamparrsum system of
norarion, by the end of the l 8rh and
rhe beginning of rhe l 9rh cenruries,
borh Armenian and Turkish Classical
Music had made norable
improvemenr.
In İ stanbul i n parricular, abour a
hundred Turkish compasers of
Armenian origin wrore some
imporranr masrerpieces using the
Hamparrsum Norarion and rhese
works have survived ro this day.
The names of a few of rhese compasers
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ARON KOHEN YASAK MAFTiRiM iLAH iLER KOROSU
AARON KOHEN YASAK MAFTİRİM HYMNS CHOIR
AARON KOHEN YASAK, koro şefi chorus

master

Konuk Solistler G uest Soloists
LARI DILMEN, bendir
IZZET ESKENAZI. ney

nay

AARON KOHEN YASAK
1 4 Mart 1 963'te Istanbul'da
dogdu, Dini egitim gördü. 1 986
yılında Anadolu Üniversitesi Iktisat
Fakültesi'nden mezun oldu, 1 999'da
dostlarının da destegiyle kendi adını
taşıyan Maftirim (lbranice tasavvufı
ilahiler) Korosu'nu kurdu. Eski
Istanbul'daki Yahudiler'in yaşamları
ve bestekarları üzerine
araştırmalarını Şalom gazetesi ve
Tiryaki dergisinde yayımladı. Şiir ve
müzigi yaşamı n vazgeçilmez parçaları
olarak gören Yasak, Osmanlı
lmparatorlugu dönemi klasik
müzigimizde besteler vermiş dokuz
Yahudi bestekarın biyografı
çalışmasını kaleme aldı. Bu çalışma,
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları
tarafından "Yaşamları ve Yapıtlarıyla
Osmanlılar Ansiklopedisi"nde
yayımlandı.
•

• Born in 1 96 3 , İ stanbul, Aaron
Kohen Yasak received religious

Alele El Surkevodi (Acem peşrev)

Moşe (Mtlsi)
Maaru Kol Şarim (Acem aşiran ilahi)

educarion and fınished rhe Economy
Department of the Anarolian
University i n 1 986. H e founded the
Mafririm (Sufı Hymns i n Hebrew
language) Choir wirh rhe supporr of

A vraam

his friends. Published arricles abour

Azkir Hasde El (Saba ilahi)

rhe li ves of Jews who lived in old
İ stanbul as well as Jewish compasers

Da-vid Ha.meleh
M izmor Şir LeYom Aşabat (Segah)

Tanburi İshak
Yişlah M işamayim ( Bayati ilahi)
Segatay (Nihavend ilahi)

Moşe Becerano
Hag Amakabim (Uşşak: Yürük Semai)
Ad-u-eloim

Hayim
Hadeş Kekedem
22,6.2003, Schneidertempel Sanat Merkezi, 1 9:30
Schneidertempel Art Cenrre, 7 . 30pm

in the Shalom newspaper and T i ryaki
journal. Convinced that poetry and
music are two basic elemenrs of life ,
Yasak starred and completed a
biographical study on n i ne Jewish
compasers who produced works for
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the c l assical Turkish music d ur i ng the
Ortaman E m p i re. This work was then
published by Yapı Kredi K ü l t ü r ve
Sanat Yayı n ları in the ''Yaşamları ve
Yapıtlarıyla Osman l ı lar A n s i k loped i s i
''(Encyclopedia of Ot romans w i t h
The i r Lives and Works).

akşam üstü duası öncesi konser
şeklinde icra edilen korallerdir. Bu
gelenek, yaklaşık 300 yıl önce
Edirne'de doğmuş ve lstanbul'a
gelerek günümüze dek devam
etmiştir.
Maftirim "Ibrani Tasavvufı"
Ilahileri 1 942 yılında Ispanya'dan

YAHUDI DINI MÜZIGI
J E W IS H RELIGIOUS MUSIC

Yahudi dini müziğinin kaynağı, ilk
dönem Bet Amikdaş müziğine dek
uzanır. Bet Amiktaş'ta söylenen
şarkıların Gregoryen melodileriyle
büyük benzerlikler taşıdığı
bilinmektedir. O çağlardan elde
kalmış belge olmamasına karşın,
bugün Yemen, Irak, Iran ve
Suriye'de birbirleriyle ilintisi
olmayan Yahudi boylarının müzikleri
arasındaki benzeriikiere bakarak,
eski bir geleneğin bozulmadan
süregelmiş olduğu varsayılabilir.
Yahudilerin özel dini günlerde
söyledikleri hizum denen ilahiler,
bugün yüzyıllardır birbirleriyle hiçbir
ilişki kurmamış olan toplumlarda
söylenmektedir. Bunlara örnek,
Yamim Norayim törenlerinde
söylenen ve tamamen makamsal
olan ilahilerdir. Yahudi dini
müziğinin diğer önemli unsuru
Tevrat'ın okunuş şeklidir. Bu şekli
makamsaldır ve farklı boylarda
büyük benzerlikler gösterir. Bunlar,
kelimelerin üstüne konan birtakım
işaretlerle müziklenir. Cumartesi
ayinlerinin müzikleri ise hazanlar
tarafından okunan, Ibrani dilinde
makamsal doğaçlamalardan oluşur.
Genellikle hicaz, rast, suzinak,
hüzzam, hüseyni, saba, nihavend,
acemaşiran, kürdili hicazkar gibi
makamlar yaygın olarak kullanılır.
Hazanlar değaçiama yaparlarken,
gerek Yahudi tarihi müziğinde olan
hizumların etkisiyle, gerek
Istanbul'daki Türk müziği kültürünün
etkisiyle, minha, arvit, avdala, musaf,
şahrit gibi duaları seslendirirler. Bu
dualar lbranice olmakla birlikte,
nadiren bazı bölümleri Ladino denen
Yahudi-lspanyol dilinin litürjik
şekliyle okunur.
Dini müzik içinde maftirim ve perek
önemli bir yer tutar; Ünison ve
akapella olup, makamsal
oratoryolardır. Maftirim, cumartesi
•

Anadolu'ya göç eden Yahudiler,
Endülüs Erneviieri döneminde Arap
musikisini çok iyi biliyorlardı.
Istanbul, Bursa, Edirne ve lzmir'e
yerleşen Yahudiler'le birlikte Yahudi
bestekarlar, sazendeler, klasik
Osmanlı musikisi ve tasavvuf
musikisine de kısa sürede gönülden
bağlandılar. 1 6. yüzyıldan itibaren
Haham Şelomo Ben Mazaltov,
ardından bestekar ve Ibrani
mutasavvıf lsrael ben Moşe Nadjara
( 1 555- 1 625) Avtalyon'un
çalışmalarıyla Osmanlı musikisinin
makam, usul ve kurumlarına uygun
olarak "Ibrani Tasavvufı liahileri"
Maftirim'in ilk temelleri atıldı.
Tanburi lzak, Müsi ve Yahudi
Harun'un besteledikleri tasavvufı
ilahilerio ardından maftirim, yükseliş
dönemine ulaşmıştır. 1 8. ve 1 9.
yüzyıllarda Istanbul'da Haham
Şemuel Mandil'in ( 1 829- 1 883)
maftirim eserlerine katkıları
büyüktür. Maftirim eserlerinin ilahi
güfteleri de, Allah'a Yakarış,
"münacaat"tır ve başlıca bir sanat
ürünüdür. Osmanlı musikisinde
etkileşim, hoşgörüyü ve güzel
duyguları gönüllerde yeşertmiştir.
Haham Mandil'in Galata
Mevlevihanesi Şeyhi Şeyh Atahullah
Efendi'nin hocası, Tanburi lzak'ın
Sultan lll. Selim'in tanbur hocası
olması, aralarındaki dostluk,
hoşgörü, sevgi ve saygı Osmanlı
Musikisi'nin gizlerinde ve
güzelliğindedir. Maftirim Ilahileri 1 8.
ve 1 9. yüzyıllarda Edirne, Sefarad
Cemaati'nin desteği ile kurulan
Edirne Maftirim Korosu, Haham
Yehuda Benaraya ve şef Bohor
Mevorah'ın idaresinde Edirne'de
Istanbul'da ve lzmir'de büyük
konserler icra etmişlerdi. Edi rne'de
bulunan büyük Sinagog'a gelen
mevlevi dervişleri ile birlikte yeni
Maftirim eserleri bestelenmiş,
mevlevi dervişleri ve Haham
bestekarlarımız gerek Edirne'de
bulunan büyük Sinagog'da, gerek
mevlevihanelerde bir araya gelerek

eski Maftirim çalışmalarına önemli
katkılarda bulunmuşlardır.
lzmirli değerli bestekar Santo Şikar.
1 9. yüzyılın ortalarından itibaren
lzmir'deki Sinagog'larda Maftirim
eserlerinin yaygınlaşmasında önemli
bir addır. Şemtov Santo Şikar,
bestelediği tasavvufı eseriere
Maftirim'de, kasik üsluba Romantizn
getiren bir hocadır.
1 923 yılında lzmir'den ailesiyle
birlikte Istanbul'da Tepebaşı'na
yerleşen ve 1 933 yılında Paris'e
gidene değin bu kentte yaşayan
ltalyan Sinagogu Hahamı-bestekar,
müzik öğretmeni ve hanende
(okuyucu) lsak Algazi, lzmir'de Hoc;
Santo Şikar'ın öğrencisiydi. Algazi,
bestelediği maftirim eserlerinde var
olan klasik üslubu lirizmle
birleştirerek, geleneksel üslubu
zenginleştirmiştir. Algazi, 1 923'te
Şişhane'de, Kuledibi'nin başlangıç
noktasında bulunan Kenneset-lsrael
Sinagogu'nda her cumartesi günü
Şabat Tefıla'sından sonra l l :OO'de
Istanbul Maftirim Korosu tarafından
icra edilen Maftirim'in eserlerini
dinlemeye gel irdi. Sinagog' daki
müminlerin büyük arzusuyla
koronun şefi bestekar Moiz
Kordova onu koroya davet ederdi.
1 923 yılından başlayarak 1 940'1ı
yıllara değin Istanbul'daki Maftirim
Korosu'nun en önemli adları
şunlardır: Kenneset lsrael Sinagogu
Hahamı Yakup Palaçi ve Balat
Sinagogu Hahamı Merkade Kohen
ve sazende Davit Bonfıl. Algazi, sola
olarak okuduğu maftirim eserleri ile
Kenneset lsrael Sinagogu'ndaki
müminlerin gönlünde büyük
hayranlık uyandırmıştır. Bazı mevlev
dervişleri, Hafız Burhan, Münir
Nureddin Selçuk, Algazi'nin sesinin
güzelliğini duyarak onu bir kez de
olsa sinagoga dinlemeye gelmişler vı
çok etkilenmişlerdir.
• The source ofJewish religious
music ciates from the very early years
of the history of the 1- lebrew rribes.
from the t i mes of the ' Beith
1- lamigdash' , the holy temple of
which only the wall remains taday.
l ncred ible s i m i lari ties have been
found between the songs sung i n the
Be ith 1- l am igdash and Gregorian
tunes. Though no records are
available, j ust idenr i fy i ng the
s i m i larit ies in the ın usic created by
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the Hebrew rribes which could have
had no conracr w ith each other, such
as

the Yemeni tes, the Jews of Persia,

Mafririm i s s tili ali ve i n the
synagogues of İ stanbul roday. The

phi losophers from İ stanbul,

music of the "Mevlevi " , of followers of

and Cordoba.

Damascus, Jerusalem, Safed, Tiberia

Syria or Iraq will supporr the

the leader Mevlana, a Turkish poet

After the fırst maftirim compositions

hypothesis that a very old rrad irion

and founder of the mevlevi secr, has

by Rabbi Şelomo Ben Mazalrov, the
rrad ition was revived i n Edirne in

has survived over the m i l lenniums.

been very influenrial in the tunes of

The hymns repeared on the special

the Maftirim. Şemtov, Şi kar, Simon

1 996- 1 703 where cooperarion with

rel igious days, the H i zrum, also have

Afrelyon, Yomrov Hazar, l srael

the Mevlevi dervishes enabled the
compasiri on of mysric hymns i n more

a lot of similariries in the way they are

Nacar, Kemal Abiyatov, lshak

sung by the Jewish which were

Maçoro, lzak Algazi are some

rhan 50 differenr modes and various

dispersed all around the globe. No

imporranr names in the wording and

form s.

consranr communicarion could be

composition of he Mafririm.

rraced berween rhem neirher. The
hymns repeared on the sacred days of

Jewish Religious Music From The

Yarn in Norayim the holy Jewish days

First Days Of The Onoman Empire

of the beg inning of the Hebrew year

To The Present Day Jewish

could be a very good example as

composers were deeply influenced by

ro

how runes show very l i rrle variarions.

Ottoman music and one of the

Acıother poinr ro nore in the religious

im porram elemenrs of his influence

music creared by Jewish people is the

was the ir knowledge of the subrleries

special way the passages from the old

of Arabic music daring from their

Testament are read and sung. The

residence in Spain during the

readings have special tunes mosrly

Omayyed reign.

creared by im provisarions and rhese

The Jewish poet-musician Yehuda Al

again have a lot of simi larities w ith

Harizi was born in Spain, travelled to

respecr to melody end intonation

Constanrinople in the 1 1 80's and

when the ways they are sung among

translareel Al Hariri's Modes to

differenr groups of Jewish people and

Hebrew in 1 2 1 8, his translation of

compared. Each word is markeel and

Rules of Philosophy by Huanin lbn

given a cerrain musicaliry. The hymns

lshak eleals parrly w ith the

sung on "Shabbath" have al so been

rherapeuric properries of music on

creared by improvisations and Midelle

patienrs with psychological disorders.

Easrern runes such as Suzinak, Hicaz,

In the hospital founded in E d irne

Hüzzam, Rast, Hüseyni, N i havend,

during the reign of Sultan Bayezici I I ,

Acemşiran have widely influenced the

menral parienrs were traered with care

Hazan who composed them.

and affection and musical rherapy was

While read ing the Old Testament the

used. Already in that period, the

Hazzacıa have been infl uenced both b

modes influenrial i n the cure of

the runes of the Midelle Eastern music

cerrain elisorders had been specifıed.

and by the historical Jewish hymns.
The prayers of the Mil ha, Arvit,

Mystic Hebrew Hymns: The

Avdala, Musaf and Şahrir are also

Maftirim The rabbi, composer and

sung in the rune which carry the

poet Şelomo Ben Mazalrov l ived i n
İ stanbul in t h e 1 6 r h century during

influences of borh rradirional Jewish
music and Middle Eastern tunes.

the reign of Su le iman the

Though most prayers are in Hebrew

Magnifıcenr. E was the fırst composer

some parrs are sung in Ladino, a

ro adapt the rich modaliries of

diversifıed from of the old Spanish

Onoman music to mystic Hebrew

language.

hymns. He was deeply i nfluenced by

The Perek and the Maftirim hold an

the musicaliry of Islami c orations and

imporranr part in diversiry of Jewish

hymns sung in mosques and aciapteei

religious music. These "unsound" and

the melodic richness of Otroman

"a capella" songs can be said

kinci of "Oratorium" sung collecrively

music ro prayers sung by the Hazan i n
synagogues i n İ stanbu l .

in rune. The Maftirim, the choral

Şelomo Ben Mazalrov was t h e fırsr

music performed every Shabath

and foremost Maftirim composer ro

evening before the prayers, have a

write music for religious poems by

ro

be a

concerr like qualiry. Ir ciares back ro

AI-Harizi, Şelomo Ben Marnon

300 years and is bel i eved to have
come to İ stanbul from Edirne, i ts

(maimonides), lsrael Ben Moşe

place of birrh. The rradir ion of the

many other Jewish poets and

Nadjara, Yosef Ganso of Bursa and

DARPHANE-i AMiRE KONSERLERi
CONCERTS AT THE IMPERIAL MINT
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BEZMARA TOPLULUGU
BEZMARA ENSEMBLE
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FIKRET KARAKAYA

MILLI PIYAI'tOO
Katkılan ifin MİLLİ PiYANGO İDARESi GENEL M ÜDÜ I?L ÜG Ü 'ne teşekkiir ederiz.
\Ve would /ike to thank TURKISH NATIONAL LOTTERY for sponsoring this perfomlaf/ce.

F I KRET KARAKAYA, sanat yönetmeni

arrisric d irector

1. Bölüm Part I

Kantemiro�lu Edvarı'ndan

From Kamem i roğl u Eelvan

Kaniemiroğlu
Sipihr PeJrev, fer'i muhammes usulünde

Taksim
Hindi, Şehııaz PeJrev, fer'i muhammes usulünde
Taksim

Bayezid
Nipihttr PeJrev,

sakil usulünde

Taksim
Anonim Anonymou s

"Feth-i Bağdad". Bmelik PeJrev, muhammes usulünde

Sultan Korkud (Şehzade Korkud)
Kiirdf PeJrev, devr-i kebir usulünde

Acemler
Bayati Petrev, safyan usulünde
Anonim Anonymous

Rast Murassa PeJrev, düyek usulünde

Ara

Imerval

1 955 yılında Kayseri'de do�du. lık
ciddi müzik derslerini lise yıllarında
aldı. 1 972'de Istanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi'nin Dekoratif
Sanatlar Bölümü'ne girdi. Kamran
Erdo�ru'dan özel dersler alarak
kemençe ö�rendi. Ayrıca, Kemal
Batanay'dan ritim ve repertuar
dersleri aldı. 1976'da bu okuldan
ayrılarak, Istanbul Üniversitesi'nin
Edebiyat Fakültesi'nde felsefe
ö�renimine başladı. Üniversiteyi
bitirdikten sonra Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu'nun açtı�ı sınavı,
kazanarak 1 982 sonunda Istanbul
Radyosu'nda kemençe sanatçısı
olarak çalışmaya başladı. Bir yandan
da birçok ansiklopedi için müzik ve
felsefe maddeleri yazdı. Bu faaliyet,
onu müzikolojiye yöneltti; Türk
müzi�inin tarihini ve eski teorilerini
araştırmaya başladı. 1 990'da ITÜ
Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı'nda yüksek lisans
yaptı. 1 993'te doldurdu�u "Taksimler
ve Saz Eserleri" adlı ilk albümünde
çeşitli dönemlerden seçilmiş peşrev
ve saz semailerinin arasına
taksimlerini serpiştirdi. 1 996' daki
"Korkulu Sularda" başlıklı ikinci
albümünde ise, özellikle kemençe için
pek çok teknik güçlük içeren 20.
yüzyıl saz semailerini seslendirdi.
''Türk müzi�i repertuarının erken
örneklerini, yeniden yaptınlacak eski
çalgılarla seslendirme" fikrine dayalı
bir kayıt projesi için Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü'nün deste�ini
•
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l l . Bölüm Part l l
Ali Ufki Bey, Mecmua-i Saz u Söz'den
From Mecmua-i Saz u Söz of A l i Ufki Bey
Anonim Anonymous
Pevev-i Terane-i

Dilkeş. uşşak makamında, devr-i kebir usulünde
Anonim Anonymous

Nakş- ı uşşak: ··Ger Jl'l'ed ber 111en mliye.r.rer c/ide ez c/icldn Iii"",
uşşak makamında, muhammes usulünde
Anonim Anonymous

M u rabba: ··Ofeli bela-p aşkm/a miibteld gifnii/" ,
uşşak makamında, nim devr-i kebir usulü nde
Anonim Anonymous

Murabba:

· ·i\rlwam oldtl/ll aJkm elinden··,

uşşak makamında, düyek usulünde

IV. Murcıd
Semai-i Sultan M u rad Han Fatih-i Bağdad: "Ge/sene rmlın mbh ile'",
uşşak makamında, semai usulünde
Taksim

kazandı. Bu projeden dogan Bezmara
Toplulugu'nda çeng çalan Fikret
Karakaya'nın Tarih Boyunca Türk
Musikisi adlı kitabı 2003 içinde
yayımlanacaktır. Karakaya
organolojiyle, dünya çalgılarıyla ve
makamlarla ilgili kitapları üzerinde
çalışmaktadır. 1 974'ten beri kemençe
yapınıcısı olarak da etkinlik gösteren
Fikret Karakaya, ayrıca Bezmara için
çeng, rebap, mıskal ve santur da
yapmıştır.
• Born i n 1 95 5 , Kayseri, Fikrec
Karakaya received his music educacion
during c h e high school years and chen
encered che Decoracive Ares
Deparemenc of che İ s canbul Scare
Academy of F i ne Ares. He learned
p l a y c h e kamancha

u nder

co

privace

lessons from Kanı ran Ereloğru and
addicionally scudied rhychnı and
repercoire wich Kemal Bacanay. He

Derviş Piyale (Camus)
Pep·eı•-i Den•iJ Piyale yani Camm,

segah makamında, sakil usulünde

encered che exams of TRT resul r i ng in

Acem
M u rabba:

Be.rtenigdr-1 Areı11: "Bii/bii/ dvdzt llyttllllCIZ bt�ğbdm her gice'·,

segah makamında, düyek usulünde
Anonim Anonymous

Murabba: "AçcılltCIZ çeJIIIini ol ydr h11111dr-t nazclal! ··,
segah makamında, , devr-i hindi, düyek usulünde

his employmenc as a kamancha areise
in che İ stanbul Radio. Karakaya alsa
penned areicles on music and
phi losophy for many encyclopaedias
which encouraged him cowards
musicology. He conıpleced h i s MA ar
c h e İ stanbul Technical Un iversicy"s

Anonim Anonymous

Conservacoire. Karakaya made his fırsc

Varsağı: "Sev111ek .reni haddim değil'",
segah makamında, devr-i hindi (?) usulünde

Eserleri " i n 1 993 fol lowed by "Korkulu

Anonim Anonymous

Şarkı:

lefc che Academy for an educarion on
philosophy a n d afcer graduacion

.. Komazlar ki ben ydrime VCII"CIY"" ··,

segah makamında, , sofyan usulünde

Anonim An onymous

Hanende semaisi:

"Ey didi ki ydr ",

segah makamında, semai usulünde

recordi ng "Taksi mler ve Saz
Sularda" in 1 996 which conıprised
20ch century i nsrrumencal semais. He
founded che Bezmara Ensemble, where
he sri ll plays cheng, which arigi nared
from a project co record che early
classical Turkish repercoire w i c h
period i nscrumencs. T h e project was

Taksim

supporced by French l nscinıce for

Anonim Anonymous

M u rabba: '·Of111a.rayclm11 dle111cle Cl[kmda rliwd kdjki'",
muhayyer makamında, düyek usulünde
Anonim Anonymous

Türkü: Beray-ı mahabbet: "Ştmclct bir kaşlan kdre'",
muhayyer makamında, nim devr-i kebir usulünde

Anarolian Studies. H i s book "Tarih
Boyunca Türk Musikisi" (Turkish
Music Throughout Hiscory) will be
publi shed i n 2003. Fikrec Karakaya i s
al so a nıaker of kamancha s ince 1 974
and h as made cheng (angular harp),
rebap, mıskal (pan fluce) and santur
(hanımered dulcimer) for Bezman1..

Anonim Anonymous

Mahabbet Türkü: " Behey e/d göziii clilber·,
muhayyer makamında, nim devr-i kebir usulünde
Anonim Anonymous

Sazende semaisi, Se111df, muhayyer makamında, semai usulünde
1 6.6.2003, Darphane Binaları, 1 9:30

l mperial M i ne , 7 . 30pm

BEZMARA TOPLULUGU
BEZM A R A ENSEMBLE

Bezmara Toplulugu, 1 900'1erin
başında Ingiltere'de Arnold
Dolmetch'in başlattıgı, çok

•
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geçmeden bütün Batı'da yaygınlaşan
early music (eski müzikleri
dönemlerinin çalgılarıyla ve
üslubuyla seslendirme) anlayışının
ülkemizdeki ilk ve tek temsilcisidir.
1 6. ve 1 7. yüzyıllarda çok gözde
oldugu halde sonradan kaybolmuş,
sadece minyatürlerde ve bazı
yazmalarda iz bırakmış Osmanlı
çalgılarını kullanan Bezmara'nın
çalgıları, eski resimli ve yazılı
kaynaklardan yararlanılarak tanınmış
lütiyelere yeniden yaptırıldı.
Projesi Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü tarafından
desteklenen Fikret Karakaya'nın
1 996'da kurdugu Bezmara
Toplulugu, çeng, şehrud, kopuz,
mıska/, bronz tel/i kanun gibi
unutulmuş çalgıları 350-400 yıl sonra
müzik dünyamıza yeniden
kazandırdı. Zamanla degişiklige
ugramış ud, kemônçe (rebab),
bağırsak tel/i kanun, tanbur ve santur
gibi çalgıları 1 6. veya 1 7.
yüzyıllardaki yapı ve biçimleriyle
kullanan toplulukta, günümüzde de
eski yapılarını koruyan ney, nakkare
(kudüm) ve daire de yer almaktadır.
Başlangıçta sadece,
Kantemiroglu'nun notaya aldıgı saz
eserleri üzerinde çalıştıktan sonra,
Ali Ufki'nin 1 7. yüzyılda derledigi ve
kendi eserlerini de ekledigi Mecmüa
i Sôz ü Söz'ündeki pek çok sözlü ve
sözsüz eseri de repertuarına alan
topluluk, yurtiçinde ve dışında pek
çok konser verdi. Kantemir
Edvôrı'ndan seçilmiş eserleri
seslendirdigi iki albümü yayınlandı:
"Splendours of Topkapı"
(Topkapı'nın lhtişamı) [Paris, 1 999]
ve "Yitik Sesin Peşinde" (In Search
of The Lost Sound) [Istanbul, 2000].
Bezmara'nın "Mecmua'dan Saz ve
Söz" (Saz and Söz from "Mecmua")
adlı üçüncü albümü 2003 yılında
yayınlanacak.
• The Bezmara Ensemble has the
privi lege of being che one and only
represencacive, i n our councry, of early
111/ISic concept (perform i ng early
m usical pieces w i t h period
i nstrumencs and in che original style)
put forward by Arnold Dolmetch i n
che beg i nn i ng o f 1 900s and w h i ch
subsequen t l y spread throughout
Europe. Bezmara uses very special
Onoman i nscrumems wh ich were
h ighly popular in the 1 6ch and 1 7 t h

cenruries buc chen could only be
rraced i n the m i n ianıres and same
manuscriprs. These i nsrruments were
manufaccured by well-known
i nsturmenc makers mak i ng use of
ancienc i l l uscraced and written
resources.
Founded by F i k rec Karakaya in 1 996
w ith che supporc of che French
I nsti tute for Anarolian Studies,
Bezmara has brought forgotten
inscrumencs l i ke cheng, şehmd, kop11z,
mJSkal, bronze-stringed kan1111 afcer 3 50400 years. The ensemble's
inscrumencs consisc of these period
inscrumencs made ro cheir origi nal
versions as well as oc her i nscrumencs
I i ke nay, r/(lkkare and daire which
preserve cheir ori g i nal strucnıre.
Having concencraced only on che
i nscrumencal works scored by
Kancem i roğ l u in the beg i n ning, che
ensemble chen i ncl uded many vocal
and i nstrumental works from A l i
Ufkts "MecmCıa-i Siiz ü Söz'' which he
compiled and also added his own
works. Bezmara has appeared at many
concercs in Turkey and abroad . The
ensemble's record i ngs include
"Splendours of Topkapı" ( Paris, 1 999)
and "In Search of che Lost Sound"
( İstanbul, 2000) comprising works
from Kanıemir Edvarı . Bezmarii's lasc
al bum "MecınCıadan Saz ve Söz" w i l l
b e published i n 2003.
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OSMANLI-TÜRK GELENEG i N DE FASIL M USi KiSi
FASIL MUSIC IN THE OTTOMAN-TURKISH TRADITION

(!!}'

KANI KARACA

MILLI PIYANGO
Katkt!arı irin MiLLi Pi\/ANGO İDARESi GENEL t11 Ü DÜI?LÜGÜ 'ne te[ekkiir ederiz.
lll'e li'OIIId /ike to thank TUF<KISH Ni\ TIONll L LOTfEI? Y for spomoring this Jmfo,.,nance.

KANI KARACA,
serhanende ve heyet yöneticisi lead i ng

si nger and conducror

M E H M ET G Ü NTEKIN, hanende singer
A H M ET ÇALlŞlR, hanende

si nger

A H M ET ERDOGDULAR, hanende

s i nger

D ERYA TÜRKAN, kemençe kamancha
SADRETTI N Ö ZÇ I M I, ney

nay

ÖZER ÖZEL, tanbur
G Ö KSEL BAKTA G I R, kanun
KEMAL KARAÖZ, daire

HISARBUSELIK FASLI
Zeki Mehrned Ağa
Pe,rrw,

hafif usulünde, dört hane ve teslim

HarnjJartzurn Lirnonciyan
1. Beste:

"Kim olm· zor ile makmd11na reh-ydb-t zafer",

hafif usulünde

Zekiii Dede
IL

Beste:

·zahm-t sfnem halifer-i zeı·kdr bilmez. kim bilir?",

Zekiii Du/e

çember usulünde

.
Ağır Semai: Ydr altp destine peymdne gelir mi bilmem aksak semai usulünde
G üfte Lyrics: Vasıf
..

. .

1 930'da Adana'da doğan Kani
Karaca ilkokulda okurken, aynı
zamanda köyün imamı olan
öğretmeninden ders alarak Kur'an'ı
hıfz etti. ! 950'de lstanbul'a
geldikten sonra bir süre Saadettin
Kaynak'la çalışarak üslup ve tavı r
bilgileri öğrendi. D i n i musiki
çalışmalarını daha sonra, üslup ve
tavır yönünden çok etkilendiği
Yeraltı Camii imamı ve hatibi ünlü
hafız Ali Üsküdarlı'nın öğrencisi
olarak sürdürdü. Sadettin
Heper'den kudümle usul vurmayı
öğrendi, kendisinden ayrıca başta
mevlevi ayinleri olmak üzere pek
çok dini ve dindışı eser meşk etti.
Istanbul'un musiki çevrelerinde
çeşitli musikişinaslardan
yararlanarak musiki bilgisini ilerletti.
Dini musiki i le dindışı musikiyi
birlikte öğrendi. Hafız Ali Üsküdarlı
ve zamanın birçok değerli hafız ve
musikişinasının karşısında verdiği
dini musiki sınavı ile icazet aldı; bu
sınavdaki başarısı Kani Karaca'nın
makam bilgisi ile yeteneğini kabul
ettirdiği önemli bir aşama oldu.
Kani Karaca bir hafız olarak yetiştiği
halde dindışı musikide de büyük
başarı gösterdi.
1 950'1erin sonları ile 1 960'1ı yıllarda
Istanbul radyosundan yayımlanan
programlarda Mesut Cemi!, Cevdet
Çağla, Vecihe Daryal, Yorgo
Bacanos, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar,
Sadettin Heper gibi çok değerli saz
sanatçılarının eşliğinde okuduğu çok
seçkin eserler radyo tarihinin en
üstün nitelikli programları
arasındadır. Bu radyo konserlerinde
yer alan eserlerin hemen hemen
hepsi ilk defa Karaca'nın yorumuyla
seslendirilmiştir. Son elli yılda tanıdığı
en seçkin hafız ve mevlidhanlardan
biri ve bugün kaybolmaya yüz tutmuş
olan gazelin de çok üstün nitelikli bir
yorumcusu olan Kani Karaca, dini
musikinin olduğu kadar dindışı
musikinin de günümüzdeki büyük
icracılarındandır.
•

• Ka n i Karaca was born in Adana in
1 930. He losr his vision when he was
rwo monrhs old. He had already
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Hammamizade İsmail Dede
Karçe: "Ey rtlyi tu cam-ı tarab-1 gii/gl2n bad", devr-i revan usulünde

Nurnan Ağa
Şarkı: " Eyle kerem uuakma, ağiatma aman", ağır aksak usulünde

Hammamizade İsmail Dede
Şarkı: "Ey hiima-yı padijahi' ber ser-i bala-yı tii", sengin semai usulünde

Zekai Dede
Şarkı:

" Vus/ata

nail de etse ger fe/ek ", ağır aksak usulünde

Şakir Ağa
Şarkı: ''Umıdmazdt bu ii senden ", ağır düyek u s ulünde

Latif Ağa
Şarkı: " Yomlm"I ol keman-ebn2", aksak semai usulünde

Sultan

ll.

Mcıhmud

Şarkı: "Aman ey Jf2h-i nazende", aksak semai usulünde

Tanburi Mustafa Çavuş
Şarkı:

hayali", düyek usulünde
G üfte Lyrics: Tanburi M ustafa Çavuş,

"Dii çepnimden gitmez ajkm

Denizoğlu A li Bey
Şarkı: " Yandnn denıinden, ağyar elinden", aksak usulünde

Mekkizade
Şarkı: ''Camdan beni etmez misin A llah ifin azad? '', semai u s ulünde

Hammamizade İsmail Dede
Yürü k semai: '' Yine bezm-i in-i vmlat dil-i bi-kardre diipii'',
yürük semai usulünde

Tanburi Büyük Osman Bey
Saz Semaisi, aksak semai usulünde, dört hane ve teslim

1 7.6.2003, Darphane Binaları, 1 9:30 lmperial M i n r , 7 . 30pm

com m i neel che whole Quran co
memory before he complerecl primary
ecl ucar ion. 1 n 1 950 he ca me to
i stan b u l , where he mct various
masters of rel iginus and senılar m usic.
Firsr he began t rain ing w i t h Saaclettin
Kaynak, a renownecl performer and
composer, che sryle and expressian of
rel igious music. Karaca larer
con r i n uecl w i t h Hafız A l i Ü sküdarl ı ,
by whose s i ng i ng style h e was great l y
impressecl. From Sadettin Heper he
learnr how co play che kudlim anel a
g reat mımbcr of compos i t ions from
1 i uırgical and senı lar music
reperroi re. H e toureel the world as a
performer ofürtoman religious music
w i t h mevlevi groups and other
religious music ensembles. He macle a
great mı m ber of 45 an el 33 r.p.m
records, cassetres anel CDs.
Kan i Karaca i s one of the best
performers of Ottoman-Turkish
ımısic who flourishecl i n the last fıfty
years. A l rhough he perforıns borh
rel ig ious anel secular m usic. he i s
com monly known as a haf!Z. a rec i rer
of the holy Quran. In rec i t ing rhe
Quran, ınevlid (Nariviry poem),
kasides (eulogies), ezct/1 ( M u s l i m call
ro prayer) anel i n or her forms of vocal
i mprovisarion he is considerecl a grear
master. The most remarkable aspecr
of his music is rhar he ad h e res ro
aurhenric rracl i rions of rel ig i ous
performance.

MEHMET GÜNTEKIN
1 963'te Bafra'da doğdu. Bafra
Musiki Cemiyeri'nde başladığı müzik
çalışmalarını Üniversite Korosu'nda
Süheyla Altmışdört'ün öğrencisi
olarak sürdürdü. 1 986' da Kültür
Bakanlığı Devlet Türk Müzigi
Korosu'na girdi. Çeşitli ansiklopedi,
dergi ve gazetelerde 200 kadar
araştırma yazısı yayınlandı. Bir özel
TV kanalındaki programıyla Türkiye
Yazarlar Birliği'nin " 1 998 Yılı TV
Müzik Programı Ödülü"ne layık
görüldü. Kurucusu bulunduğu
Istanbul Fasıl Topluluğu, Istanbul
Tasavvuf Musikisi Topluluğu ve
kadrosunda yer aldığı Necdet Yaşar
Ensemble ile bazı Avrupa ve Afrika
ülkeleriyle yurtiçindeki çeşitli
festivallerde konserler verdi. Değişik
tarihlerde 20 kadar CD ve kaset
yapımının yönetmenliğinde bulundu.
•
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Geçen yıllar içerisinde çeşitli basın,
kültür ve sanat kuruluşlarında
editörlük, yazarlık ve proje
yönetmenligi görevlerini üstlendi.
Başta, "Şerif Muhiddin Targan ve
"Bekir Sıdkı Sezgin" adlı belgeseller
olmak üzere çok sayıda CD-Kitap
yayını bulunmaktadır. Tarihçi
müzikolog Murat Bardakçı ile müzik
tarihi, repertuar ve ortak yayın
çalışmalarında bulunmuş olan
Güntekin halen Hürriyet Tarih
yazarları arasındadır.
• Born i n Bafra in 1 96 3 , Mehmet
Güntekin started his musical studies
at the Bafra Musical Society and
conti nued at the Un iversity Choir
under Süheyla Altm ışdört. H e entered
the M i n istry of Culnıre İstanbul Sta te
Turkish Music Ensemble. The artisı
has contributed around 200 articles to
various encyclopaed ias, newspapers
and magazines and received the 'TV
Music Programme Award for 1 998""
of the Turkish Amhors' Associarion
for a programme he prepared for a
privare TV channel. He appeared at
many festivals i n Turkey and gave
concerts in African and Europe with
the İstanbul Fasıl Ensemble, İstanbul
Sufı Music Ensemble and the M i n istry
ofCul ture İstanbul State Turkish
Music Ensemble under Necdet Yaşar.
He d i reeted the produetion of 20 C D
and a lb u m records and worked a s an
editor, aurhor and projeCt manager for
many press, culture and art
i nstitution. He published many CD
book namely the ""Şerif Muhidd i n
Targan"" and ""Beki r Sıdkı Sezg i n ""
documentaries. Having col laborared
with histarian Murat Bardakçı music
history, repertoi re and publicarion
studies, Güntekin is stili a writer of
H ürriyet Tarih magazi ne.

DERYA TÜRKAN
Istanbul'da dogan Derya Türkan
Istanbul Teknik Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı
bitirdi. Yedi yıl sanat yönetmenligini
Tanburi Necdet Yaşar'ın yaptıgı
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda görev
yaptı. l 99 1 yılında TRT Istanbul
Radyosu'na girdi. 1 992 yılından beri
Kudsi Erguner grubu ile yurtdışında
ve yurtiçinde pek çok konsere,
•

ayrıca yurtdışında pek çok açıklamalı
konser, seminer ve derslere katıldı.
Kudsi Erguner'in önemli projeleri
olan Islam Blues, Ottomania,
Osmanlı Davulları, La banda
Allaturca ve Tae Mahal'de görev
aldı. Derya Türkan'ın yerli ve
yabancı birçok sanatçıyla birlikte
yaptıgı albüm çalışmaları
bulunmaktadır.
• İstanbul -bom Derya Türkan
fı nished İstanbul Technical U n i versity
State Turkish Music Conservatoire
and worked for seven years with the
M i n isrry of Culnıre İstanbul State
Turkish Music Ensemble conducred
Necdet Yaşar. E ntereel the İstanbul
Radio i n 1 99 1 . Si nce 1 992, Türkan
has appeared i n many concerts i n
Turkey and abroad with Kudsi
Erguner's ensemble and also
partici pated in many seminars and
leetures worldwide. Having raken
part in Kudsi Erguner's important
projects, namely Islam B l ues,
Ottomania, Onoman Drums, La
banda A l laturca and Taj Mahal, Derya
Türkan recorded many albums with
local and foreign artists.

SADRETTIN ÖZÇIMI
1 955'de Konya'da dogan Özçimi
egitimini Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı'nda Aka Gündüz
Kutbay ve Niyazi Sayın'ın ögrencisi
olarak ney sazı üzerine tamamladı.
1 977- 1 980 yılları arasında, Dr.
Nevzad Atlıg yönetimindeki Istanbul
Devlet Korosu'nda ney üfledikten
sonra Konya'ya giderek burada koro
şefligi, müzik okutmanlıgı ve Selçuk
Üniversitesi Egitim Fakültesi Müzik
Egitimi Bölümü'nün kuruculugu
görevlerinde bulundu.
Kültür Bakanlıgı Konya Tasavvuf
Musikisi Toplulugu'nda kısa bir süre
çalışan Özçimi, müzik hayatını 1 987
yılından bu yana, Necdet Yaşar
tarafından kurulan Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda ney
sanatçısı olarak sürdürmekte;
Necdet Yaşar Ensemble, Istanbul
Fasıl Toplulugu ve Istanbul Tasavvuf
Musikisi Toplulugu gibi özel
gruplarla da müzik yapmaktadır.
Sanatçı 1 98 1 'den bu yana çok sayıda
ülkede Türk müzik sanatını tanıtıcı

•

etkinlikler içinde yer almaktadır.
Sadrettin Özçimi'nin "Trance- 1 "
(ABD), "Breath Taste-Neyistan",
"Sufı Rhythms/Sultan-ı Aşk" ve
"Karatay'dan Gelen Ses" adlı albüm
çalışmaları bulunmaktadır.
• Born i n Konya in 1 95 5 , Sadrett i n
Özç i m i studied at t h e İstanbul
Tec h nical U n i versity State Turkish
Music Conservatoire under Aka
Gündüz Kurbay and N i yazi Sayın and
completed h is education o n nay. After
perform i ng with the İstanbul State
Choir under Dr. Nevzad Atlığ
between 1 97 7 - 1 980, he went to
Konya where he worked as a chorus
master, music reacher and the
founding member of Selçuk
U n iversity's Music Education
Department.
After working with the M i nistry of
Culture Konya Sufı Music Ensemble
for some time, in 1 987 , he entereel the
M i nistry of Culture İstanbul State
Turkish Music Ensemble conducted
by Necdet Yaşar where he stili is a
nay player. Özç i m i also performs with
Necdet Yaşar Ensemble, İstanbul
Fasıl Ensemble and İstanbul Sufı
Music Ensemble. He had actively
taken part in the promorion of
Turkish music abroad since 1 9 8 1 .
Özç i m i recorded the albums ""Trance1 "" (USA), ""Breath Taste-Neyistan .. ,
""Sufı Rhyrhms/Sultan-ı Aşk"" and
"" Karatay'dan Gelen Ses""

ÖZER ÖZEL
1 968 yılında Sapanca'da dogan
Özer Özel 1 986- 1 988 yılları
arasında Adapazarı Belediye
Konservatuvarı'nda başladıgı müzik
egitimine Necip Gülses ile birlikte
tanbur çalışarak devam etti. Daha
sonra Istanbul Teknik Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü'nde lisans, Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans
yaptı. 1 99 1 - 1 997 yılları arasında
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda tanbur
sanatçısı olarak görev yaptı. Neyzen
Kemal Karaöz ve kemençeci Aslıhan
Eruzun Özel ile Asitane adında bir
Türk müzigi grubu kuran Özel,
birçok klasik Türk müzigi toplulugu
ile çaldı; yurtiçi ve yurtdışında
konser ve festivaliere katıldı ve
•
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birçok CD ve albüm çalışmasında
yer aldı. Sanatçı halen Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları
Bölümü'nde ders vermektedir.

ünlü sanatçıyla çalışan Baktagir'in
çok sayıda C D kaydı
bulunmaktadır. Baktagir Haliç
Üniversitesi'nde ö�retim
görevlisidir.

• Born in 1 968, Adapazarı, Özer
Özel starteel his music educarion at
the Adapazarı Municipal
Conservatoire i n 1 986 and afrerwards
srudied on ranbur playing under
Necip Gülses. He rhen srudied at the
İstanbul Techn ical U n i versity State
Turkish Music Conservatoire·s Basic
Sciences Department and completed a
masrer"s degree in the Social Sciences
I nstitute. Özel then worked at the
M i nistry ofCulture İstanbul State
Turkish Music Ensemble between the
years 1 99 ı -1 997 and rhen founded
the A sitiine ensemble w ith Kemal
Karaöz and Aslıhan Eruzun. He
playeel with many classical Turkish
music ensembles and groups,
appeared in many local and foreign
fesrivals, parcook in many record ings.
Özer Özel is sri l l a lecturer at the
Yıldız Technical University An and
Design Faculty"s Music and Srage
Ans department.

• Havi ng starteel his early music
educarion u nder his farher M uzaffer
Baktag i r, Göksel Baktag i r then
finished İ stanbul Techn ical
U n i versity State Turkish M usic
Conservatoi re and starteel to work
w ith the M i n istry of Culnıre
İstanbul S ta te Turkish M u sic
E nsemble under Necdet Yaşar.
He gave n umerous concerts
world w ide.
Baktag i r starteel composing d u ri ng
his conservatoire years and roday has
thirty-five vocal and hundred and
five i nstrumental works. Pursuing
the rrad i r ional performi ng
rechniques o n kan u n , rhe artise also
looks to new approaches. H e
produced successful examples i n
genres ! i k e New Age a n d Jazz and
appeared w i r h Wesrern
jazz ensembles.
The artise i s being i n v i red to many
i n ternational festivals and works
wirh many famous fore ign and
Turkish anisrs. Göksel Baktag i r i s a
lecnırer in che Hal iç U n iversity.

GÖKSEL BAKTAGIR
Müzi�e sekiz yaşında babası
Muzaffer Baktagir'in gözetiminde
başlayan Göksel Baktagir Istanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı'ndan mezun
oldu. Yüksek lisans çalışması
sonrasında Tanburi Necdet
Yaşar'ın genel sanat
yönetmenli�indeki Kültür Bakanlı�ı
Istanbul Devlet Türk Müzi�i
Toplulu�u'nda çalışmaya başladı.
Dünyanın birçok ülkesinde
konserler verdi. Beste
çalışmalarına konservatuvar
yıllarında başlayan Baktagir'in, otuz
beşi sözlü ve yüz beşi enstrümantal
olmak üzere yüz kırk civarında
beste çalışması bulunmaktadır.
Kanun sazı üzerinde, geleneksel
icra biçimlerinin yanı sıra yeni
arayışları da sürdüren sanatçı bu
ba�lamda New Age ve Caz gibi
türlerde de başarılı örnekler
sergilemiş, bazı batılı caz
topluluklarıyla konserler vermiştir.
Yurtdışında birçok festivale davet
edilen ve yerli ve yabancı birçok
•

KEMAL KARAÖZ
1 973 yılında Karadeniz
Ere�lisi'nde do�an Kemal Karaöz,
müzi�e 1 989 yılında Neyzen Ömer
Erdo�dular'dan ney dersi alarak
başladı. 1 99 1 yılında Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Temel Bilimler
Bölümüne girdi ve burada önce
Neyzen Salih Bilgin daha sonra
Neyzen N iyazi Sayın'ın ö�rencisi
oldu. 1 997 yılında üniversite
e�itiminin ardından Benetton'un
Sanat Ensititüsü'nden davet alarak
ltalyaya gitti, burada dünyanın farklı
yerlerinden gelen müzisyenlerle
çalışma imkanı buldu ve konserler
verdi. Sanatcı farklı grup ve
topluluklada dünyanın pek çok
ülkesinde solist olarak ve
topluluklada konserler verdi, çeşitli
albüm çalışmalarına katıldı. Ayrıca
2002 yılında ülkemizde de vizyona
giren "Derviş ve Ölüm" adlı fılmin
müziklerini yaptı.
•

• Born in Karadeniz Ereğ i isi in
1 97 3, Kemal Karaöz starteel his music
educarion playing rhe nay under
Ömer E reloğdular in 1 989. He rhen
finished che İstanbul Technical
U n iversity Srare Turkish Music
Conservaroi re under Salih Bilgin and
Niyazi Say ı n . Upon an i nvirarion from
che Benenon An I nstitute, rhe artise
went to l raly and found che invaluable
opponuniry to work and perform
wirh anisrs all over che world. Karaöz
has given solo concerts as well as wir h
ensembles in many counrries of che
world and panici pared in various
al bum record i ngs. He com posed che
original score of che movie .. Derviş ve
Ölüm .. which was shown i n 2002.
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MILLI PIYANGO
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N U R ETTI N Ç ELIK, serhanende lead i ng si nger
SEVIM ALAKUŞ, hanende s i nger
SEVG I LIMBOZ, hanende s i nger
A H M ET ŞAH IN, hanende s i nger
D E RYA TÜRKAN, kemençe kamandıa
G ÖKSEL BAKTAGlR, kan u n k a n u n
YURDAL TOKCAN, u d o u d
ÖZER ÖZEL, tanbur ranbur
M URAT AYDEMIR, lavta l ure
ŞÜKRÜ KABACI, klarnet dariner

NURETTIN ÇELIK
1 939 yılında Istanbul'da doj\du.
1 975- 1 980 yılları arasında Istanbul
Belediye Konservatuvarı'nda lisans
öj\renimini tamamladı. Konservatuvar
öj\renimi sırasında Ali Içinger ve
Agopos Alyanak'tan repertuar, üslup,
şan teknikleri ve hampartsum
notasını öj\rendi. 1 980 yılında halen
ses sanatçısı ve fasıl hanenelesi olarak
görev yaptıgı Istanbul Belediye
Konservatuvarı lcra Heyeti'ne girdi.
Birçok uluslararası müzik festivaline
katılan Çelik, aralarında ABD ve
Ingiltere, Almanya, Fransa, ltalya,
Hollanda, Danimarka, Suudi
Arabistan ve Mısır'ın bulundugu
ülkelerde konserler verdi. Halen
özel konser çalışmalarını da
sürdürmektedir.
•

• Born in 1 93 9 in İsranbul ,
N u reni n Çel i k fı nished rhe İstanbul
Municipal Conservaroire studying
reperroire, sryle, vocal performing
rechniques and hamparrsum norarion
sysrem u nder Ali İ ç i nger and Agopos
Alyanak and was accepred ro che
İstanbul Municipal Conservaroire's
Performing Group where he sri l l
works as a fası l vocal isr i n 1 980.
Çel i k parrici pared in many
i n ternational music fesrivals and gave
concerrs in nıany counrries such as
USA, England, Germany, France,
I raly, Nerherlands, Denmark, Saudi
Arabia and Egypr. H e sri ll appears ar
concerrs on special occasions.

SEVIM ALAKUŞ
MAHUR FASLI

Tanburi Cemi/ Bey
Peirev, m u hammes usulünde, dört hane ve teslim

Tanburi Cemi/ Bey
Şarkı: " Var iken zal!nda boyle biim ii an obiiti nibe/n", a�ır aksak usulünde

Selanik/i Ahmet Efendi
Şarkı: " Badeler db'ndiikı·e artar bezm ii ay[m ne{e.ri", a�ır aksak usulünde
G üfte Lyrics: A . R. Altınay

Leyla Hanım (Saz)
Şarkı: · 'Etmedin bir lclbza terabhum. pek fOk iizdiin ranmu '', a�ır aksak usulünde
G üfte Lyrics: Leyla Saz

1 93 1 yılında Istanbul'da dogdu.
Aksaray Türk Müzij\i Dernegi,
Üsküdar Musiki Cemiyeti,
Üniversite Korosu'nda bulundu. Arif
Sami Toker, Kemal Gürses, Feriha
Tunceli, Emin Ongan ve Süheyla
Altmışdört'ten solfej, teori ve
yorum dersleri aldı. Almanya ve
Hollanda'da çeşitli konseriere
katıldı. Halen musiki çalışmalarına
devam etmektedir.
•

• Born in 1 9 3 1 in İstanbu l , Sevim
Alakuş received solfeggio, rheory and
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Musa Süreyya Bey
Şarkı: "Tac-1 hiisniin biikıneder ı·arilerin divanma", orta aksak usulünde

Selanik/i Ahmet Efendi
Şarkı: "Gel bir gül, rGyini aç, handeni göster", sengin semai usulünde

Hacı A rif Bey
Şarkı: "Giisterip ağyare liltjim bizlere biganesin", müsemmen usulünde

Enderımi Hafız Hüsnü Efendi

perform i ng lessons from ArifSami
Toker, Kemal Gürscs, Feriha Tuncel i ,
E m i n Ongan and Süheyla Altm ışdörr.
She performed with the Aksaray
Turkish Music Association, Üsküdar
Musical Sociery and the Un iversity
Choir. Appeared in concerrs abroad .
Alakuş stili conrinues her musical
swdies.

Şarkı: "Sabd tarj-1 vefadan peyam yok 111/i.) '', düyek usulünde

Rahmi Bey
Şarkı: ''Serv-i nazı seyret. fıkımJ oy11na", aksak usulünde

Refik Persan
Şarkı: 'Diin yine giiniimiiz geçti beraber" aksak usulünde
G üfte Lyrics: O. S. Orhon

Dellafzade İsmail Efendi
Şarkı: ·'Gifrıiil adlı biilbiiliim var", aksak usulünde

A nonim/A nonymous
Türkü: "Setiremin a111an cliiğmeleri çift sırc t''

Kanuni Hacı Arif Bey
Şarkı: "Canmı serıi gayet seı;er", Türk aksagı usulünde

Yorgo Bacanos
Şarkı: ·'Hala kanayan kalbimi aJk ateJi dağlar", sengin semai usulünde
Güfte Ly rics: Sinan Bey

Kanuni Hacı A rif Bey
Şarkı: "Sen/e durmak derd-rıak ec/er beni'', düyek usulünde

Dellafzade İsmail Efendi
Şarkı: "Al yanma bir dil-m:vaz", evfer usulünde

Hacı Arif Bey
Şarkı: ''Zahiri hale bakıp etme dahil bir ferdi", cu re una usulünde
G üfte Lyrics: Vasıf

Muhlis Sabahattin Ezgi

SEVGI LlMBOZ MESÇIO(;LU
1 966'da Istanbul'da dogdu. 1 984
yılında Istanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'na girdi. Ögrenciligi
sırasında Üniversite Korosu ve Ruhi
Ayangil Orkestra ve Korosu'na
devam etti. 1 988'de Ankara
Radyosu'nun açmış oldugu bir sınavı
kazandı. 1 989'da Kültür Bakanlıgı
Istanbul Devlet Türk Müzigi
Toplulugu'na girdi. Halen görevli
oldugu bu toplulukla birlikte yurtiçi
ve yurtdışında çeşitli etkinliklerde
solist ve korist olarak bulundu.
•

• Born i n 1 966 i n İstanbul, Sevgi
Li m boz srarred her educatioıı at the
İstanbul University Srare
Conservaroi re and ar the same ri me
performed with the U n iversity Choir
and Ruhi Ayaııgi l 's Orchestra and
Choir. Afrer having woıı Ankara
Radio' s exam, she en rered the
M i n isrry of Culwre İstanbul State
Turkish Music Ensemble where she
stili works as a soloisr and chorisrer
and appears in concerrs i n Turkey and
abroad.

Şarkı: "Gikerıclim ben sana, unutt11n artık beni", curcuna usulünde

Hammamizade İsmail Dede
Şarkı: " Girdiiın bttgiin canan-1 dil", sofyan usulünde

DERYA TÜRKAN

i

Kemençeci Nikolaki
Saz Semaisi, aksak semai usulünde, dört hane ve bir tesli m

1 8.6.2003, Darphane Binaları, 1 9:30 l m perial M i nr , 7 . 30pm

Istanbul'da dagan Derya Türkan
Istanbul Teknik Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı
bitirdi. Yedi yıl sanat yönetmenligini
Tanburi Necdet Yaşar'ın yaptıgı
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda görev
yaptı. l 99 1 yılında TRT Istanbul
Radyosu'na girdi. 1 992 yılından beri
Kudsi Erguner grubu ile yurtdışında
ve yurtiçinde pek çok konsere,
ayrıca yurtdışında pek çok açıklamalı
konser, seminer ve derslere katıldı.
Kudsi Erguner'in önemli projeleri
olan Islam Blues, Ottomania,
Osmanlı Davulları, La banda
Allaturca ve Tae Mahal'de görev aldı.
•
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Derya Türkan'ın yerli ve yabancı
birçok sanatçıyla birlikte yaptıgı
albüm çalışmaları bulunmaktadır.
• İstanbul -bom Derya Türkan
fı nished İstanbul Techn ical Un iversity
Srare Turkish Music Conservaroire and
worked for seven years w ith the
M i n istry of Culnıre İstanbul Srare
Turkish Music Ensemble conducred
Necdet Yaşar. Enrered rlıe İstanbul
Radio i n ı ') 9 ı . S i nce ı ')92, Türkan has
appeared i n many concerts in Turkey
and abroad wirh Kudsi Erguner"s
ensemble and also panicipared in many
seminars and lecrures worldwide.
Having raken part i n Kudsi Erguner"s
imporranr projecrs, namely Islam
Blues, Orromania, Onoman Drums, La
bııııda Al latu rca and Taj Mahal, Derya
Türkan recorded many albums wirh
local and foreign artisrs.

GÖKSEL BAKTAGlR
Müzige sekiz yaşında babası
Muzaffer Baktagir'in gözetiminde
başlayan Göksel Baktagir Istanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı'ndan mezun
oldu. Yüksek lisans çalışması
sonrasında Tanburi Necdet Yaşar'ın
genel sanat yönetmenligindeki
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda
çalışmaya başladı. Dünyanın birçok
ülkesinde konserler verdi.
Baktagir'in, otuz beşi sözlü ve yüz
beşi enstrümantal olmak üzere yüz
kırk civarında beste çalışması
bulunmaktadır. Kanun sazı üzerinde,
geleneksel icra biçimlerinin yanı sıra
yeni arayışları da sürdüren sanatçı
bu baglarnda New Age ve Caz gibi
türlerde de başarılı örnekler
sergilemiş, bazı batılı caz
topluluklarıyla konserler vermiştir.
Yurtdışında birçok festivale davet
edilen ve yerli ve yabancı birçok
ünlü sanatçıyla çalışan Baktagir'in
çok sayıda CD kaydı bulunmaktadır.
Baktagir Haliç Üniversitesi'nde
ögretim görevlisidir.
•

• Having starteel his early music
educarion u nder his farher M uzaffer
Baktagir, Göksel Bakragir rheıı
fin islıed İstanbul Techn ical U n iversity
Srare Turkish Music Conservaroire
and starteel to work wirlı the M i n i stry

of Culrure İstanbul S ra re Turkish
Music Ensemble under Necdet Yaşar.
He gave nu merous concerrs
worldwide. Bakragir has thi rty-fıve
vocal and hundred and fıve
insrrumenral works. Pursuing the
rradir ional perform i ng rechniques on
kan un, the artise also looks to new
approaches. He produced successful
examples i n genres !ike New Age and
Jazz and appeared wirh Wesrern jazz
ensembles. The artise is being i n v i red
ro many i n ttrnational fesrivals and
works wirh many famous foreign and
Turkish artisrs. Göksel Bakrag i r i s a
lecrurer i n the Haliç University.

YURDAL TOKCAN
• 1 966'da Ordu'da dogan Osman
Yurda! Tokcan, Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı'ndan mezun olduktan
sonra aynı üniversitede yüksek lisans
yapmış ve 1 989- 1 997 yılları arasında
ud ögretmeni olarak da çalışmıştır.
Sanatçı 1 990 yılında, sanat
yönetmenligini Tanburi Necdet
Yaşar'ın yürüttügü, Kültür Bakanlıgı
Istanbul Devlet Türk Müzigi
Toplulugu'na udi olarak atandı.
Günümüzün önde gelen udileri
arasında yer alan Tokcan, ud sazının
geleneksel icrasını günümüz tınılarıyla
birleştirerek kendi teknigini
geliştirmiştir. Bu teknigin
yansımalarını perdesiz gitar üzerinde
de uygulayan Tokcan'ın, geleneksel
ezgi zenginligini teknik ve çoksesli
tınılarla birleştirdigi birçok saz eseri
de bulunmaktadır. Tokcan yurtiçi ve
yurtdışında birçok müzisyenle
konserler vermiş Mercan Dede
Ensemble ile 2000 ve 200 1 yıllarında
Akbank Uluslararası Caz Festivali'ne
katılmıştır. Kudsi Erguner'in çeşitli
müzik projelerinde de yer alan
Tokcan'ın 1 997'de Fransa'da, Burhan
Öçal, Göksel Baktagir, Selim Güler,
Arif Erdebit'den oluşan ekiple
yaptıkları konser aynı zamanda albüm
olarak piyasaya sürülmüş ve 1 998'de
Fransız otoriteleri tarafından en iyi
etnik albüm olarak ödüllendirilmiştir.
Tokcan yurtdışındaki birçok
üniversitede atölye çalışması ve
master sınıfına katılmıştır.
• Born i n Ordu in 1 966, Yurda!
Tokcan fi n i shed the İstanbul

Tec h n ical U n iversity Srare Turkish
Music Conservatoire and complered
h i s masrer"s degree afrerwards. He
al so worked as a lecrurer of oud
berween 1 989- ı 997. I n ı 990,
Tokcan was accepred to the M i n isrry
of C u l r u re İ stanbul Srare Turkish
Music E nsemble under Necdet
Yaşar.
Regarded as one of the faremost oud
players of today, he developed h i s
own rechnique harmonising the
rrad i r ional sryle wirh the r i m bres of
roday and also reflected this
rechnique on frerless g u irar and
composed many i nsrrumenral works
which blend in the tradirional rich
melody and polyphonic runes.
Tokcan has given many concerrs i n
Turkey and abroad and, togerher with
Mercan Dede E nsemble, parricipared
in the l nrernarional Akbank Jazz
Festival i n years 2000 and 200 l .
Tokcan parcook i n many musical
projeers of Kudsi Erguner and h i s
concerr w i r h Burhan Öçal, Göksel
Bakragi r, Sel i m Güler and Arif
Erdebir in ı 997 , France was also
publi shed as an album and received
the best erhnic al bum award of the
French music authorities i n ı 998.
Yurda! Tokcan has taken part i n
numerous workshops and masterclasses in u n i vers i ties abroad.

ÖZER ÖZEL
1 968 yılında Sapanca'da dogan
Özer Özel 1 986- 1 988 yılları
arasında Adapazarı Belediye
Konservatuvarı'nda başladıgı müzik
egitimine Necip Gülses ile birlikte
tanbur çalışarak devam etti. Daha
sonra Istanbul Teknik Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Temel
Bilimler Bölümü'nde lisans, Sosyal
Bilimler Enstitüsü'nde yüksek l isans
yaptı. 1 99 1 - 1 997 yılları arasında
Kültür Bakanlıgı Istanbul Devlet
Türk Müzigi Toplulugu'nda tanbur
sanatçısı olarak görev yaptı. Neyzen
Kemal Karaöz ve kemençeci
Aslıhan Eruzun Özel ile Asitane
adında bir Türk müzigi grubu kuran
Özel, birçok klasik Türk müzigi
toplulugu ile çaldı; yurtiçi ve
yurtdışında konser ve festivaliere
katıldı ve birçok CD ve albüm
çalışmasında yer aldı. Sanatçı halen
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve
•
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Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne
Sanatları Bölümü'nde ders
vermektedir.
• Born in 1 968, Adapazarı, Özer
Özel starteel his music edLıcation at the
Adapazarı M u n icipal Conservaroire i n
1 986 and afterwards studied o n tanbur
playing under Necip Gülses. He then
studied at the İ stanbul Technical
U niversiry Srate Turkish Music
Conservaroire's Basic Sciences
Department and completed a master's
degree in the Soc ial Sciences I nstitute.
Özel then worked at rhe M i n istry of
Culture İ stanbul Stare Turkish Music
Ensemble between the years 1 99 1 1 997 and then founded rhe Asitane
ensemble wirh Kemal Karaöz and
Aslıhan Eruzun. He playeel wirh many
classical Turkish music ensembles and
groups, appeared in many local and
foreign fesrivals, partook i n many
recordi ngs. Özer Özel i s sri l l a lecturer
at the Yıldız Techn ical University Art
and Design Faculty's Music and Srage
Arts department.

MURAT AYDEMIR
1 97 1 yılında Almanya'da dogan
Murat Aydemir, Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Çalgı Egitimi
Bölümü'nden Necip Gülses'in
ögrencisi olarak mezun oldu. 1 989
yılında girdigi ve ve halen tanbur
santçısı olarak çalıştıgı Kültür
Bakanlıgı Istanbul Devlet Klasik Türk
Müzigi Toplulugu'nda büyük
ustalarla çalıştı. Tanburi Cemil Bey
ve oglu Mesut Cemil'i hem ekol
hem de tın ı olarak günümüzde
temsil eden Necdet Yaşar'dan
birçok konuda ders alma ayrıcalıgını
elde etti. Geleneksel tavrı bozmadan
yeni arayışlar içerisinde olan sanatçı
yurtiçi ve yurtdışında birçok konser
vermiş Derya Türkan'la "Ahenk",
ney sanatçısı Salih Bilgin'le "Neva"
ve lncesaz grubuyla "Eski Nisan",
"Ikinci Bahar" ve "Eylül Şarkıları"
isimli üç albüm yapmıştır.
•

• Born i n l 97 l , Germany, Murat
Aydemi r fınished the İ stanbul
Technical U n iversity Srare Turkish
Music Conservatoire under Necip
Gülses and had rhe opporruniry ro
work wirh great masters ar rhe

M i n isrry of Culrure İ stanbul Srare
Turkish Music Ensemble which he
emereel in 1 989 and stili works wirh.
H e had rhe privi lege of studying
under Necdet Yaşar who is a
represenrative of rhe school ofTanburi
Cenı i l Bey and his son Mesut Cem i l .
I n search o f new approaches wirhour
sacrifıcing rhe rradi rions, rhe artise
has collaborared with nıany Turkish
and foreign artisrs and recorded
"Ahenk" w i th Derya Türkan, " Nevii"
wirh Salih Bilgin, and " Eski Nisan",
" İ k i nci Bahar" and "Eylül Şarkıl arı "
wirh rhe İ ncesaz ensenıble.

ŞÜKRÜ KABACI
1 970 yılında Çanakkale'de dogan
Şükrü Kabacı, Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı'na girdi. Dört yıllık
egitimden sonra, sanat dünyasının
birçok ünlü sanatçılarının CD ve
konser çalışmalarında bulundu.
1 99 1 yılında Ankara Radyosu'nda
istisna akti i le 3 sene çalıştı ve
tekrar lstanbul'a döndü. 1 996
yılında Istanbul Festivali'nde Kudsi
Erguner'in projesi olan "Istanbul
Rembetikosu" adlı konserde ve
aynı yıl Atina'da yapılan turnede
çaldı. Bunun yanı sıra Kudsi
Erguner'in La banda Allaturca,
Tatyos Efendi gibi önemli
projelerinde yer aldı. 2002 yılında
Fransa'da Raymount manastırında
yapılan Erguner'in özgün
eserlerinden oluşan konsere katıldı.
Kabacı halen TRT Istanbul
Radyosu'nda klarnet sanatçısıdır.
•

• Born i n Çanakkale i n 1 987 1 ,
Şükrü Kabacı srudied ar rhe İ stanbul
Technical U n iversity Srate Turkish
Music Conservaroire. After
graduar ion, he conrribured ro many
famous artists' CDs and concerts.
After working for rhree years ar rhe
A nkara Radio under a renıporary
conrracr, he returneel ro İ stanbul. I n
1 996, h e appeared Kudsi Erguner's
project " İ stanbul Remberikosu" under
the l n rernarional İ stanbul Music
Festival and the Athens tour. Kabacı
also performed in Erguner's importanr
projeers such as La Banda Al larurca,
Tatyos Efend i . Kanacı is sri ll a
clariner performer ar the TRT
İ stanbul Radio.
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KAN U N DÖRTLÜSÜ
KANUN QUARTET
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MILLI Pllı'ArtGO
Katkılan için MiLLi PiYANGO iOIII?ESi GENEL M ÜOÜI?LÜGÜ 'ne teşekkiiuderiz.
\Ve u ·o!tld /ike to tbank 'FUI?KISH NA TIONll L LO'FTEI? \' for sponsoı·ing this performanre.

D I D E M BAŞAR
GÜNAY ÇELIK
GÜNIZ ALKAÇ
SAFINAZ RIZELI
Konuk Sanatçılar G uesr M u sicians
BETÜL ŞIRIN viyolonsel cel l o
SERDAR BIŞIREN & OKTAY ÖZERDEN vurmalı çalgılar percussion

Alnar
On Saz Semaisi Ten

l n sr r u menral Semais

Saz Semaisi No. 1 Semai No. 1
Yegah, M utedil, M utedil, M utedil, Çok süratli
Yegah mode, Moderaro, Moderaro, Moderaro, Presro

Saz Semaisi No. 2 Semai No. 2
Segah, Agırca, Agırca, Agırca, Süratli
Segiih mode, Larg hetto, Largherro, Larg herro, A l legro

Saz Semaisi No. 3 Seınai No. 3
Nihavend, M utedilane, M utedilane, M utedilane, Curcuna
N i havcnd mode, A l l egro moderaro, A l legro ınoderaro,
A l legro moderaro, C u rc u na

Saz Semaisi No. 4 Semai No. 4
N işaburek, Agır, Agır, Agır, Vals temposuyla
N i şaburek mode, Adagio, Adag i o , Adag io, Walrz Tempo

DIDEM BAŞAR
1 974 yılında Istanbul'da dogan
Didem Başar 1 98S'te Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuvarı Çalgı Egitim
Bölümü'ne Nevzat Sümer'in kanun
ögrencisi olarak girdi. Orta ve lise
ögrenimini 1 990 yılında tamamlayarak
aynı okulun Kompozisyon Bölümü'ne
kaydoldu. 1 995 yılında bu bölümden
mezun oldu ve 1 996- 1 997 ögretim
yılında yine aynı bölümde Yüksek
Solfej ve Armoni deriseri verdi. 1 999
yılında Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Islam Tarihi ve
Sanatları Bölümü'nde yüksek lisans
egitimini tamamladı. Aynı yıl Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası ile, 2000
yılında da Modern String Yaylı
Çalgılar Toplulugu ile WDR Alman
Televizyonu'nda yayınlanan
konseriere solist kanun sanatçısı
olarak katıldı. 1 999 yılından itibaren
üç dönem Açık Radyo'da yayınlanan
"Bin Tatlı Huzur" adlı programda
kanun çaldı. Mutlu Torun ile birlikte
2000 ve 200 1 yıllarında Iş Sanat
etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen
ud ve kanun eşliginde Türk
tangolarının seslendirildigi Tango
Turco adlı projede yer aldı. Kudsi
Erguner tarafından kurulan Harem
Toplulugu, Ayangil Türk Müzigi
Orkestra ve Korosu, Timur Selçuk ve
degişik müzik gruplarıyla yurtiçi ve
yurtdışında verilen konserler ile CD
çalışmalarına katıldı. Didem Başar
halen Istanbul Üniversitesi Türk
Musikisi lcra Heyeti ve TRT Istanbul
•
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Saz Semaisi No. S Semai No. 5
Buselik, Mutedilane, Mutedilane, Mutedilane, Yals temposuyla
B u selik mode, A l leg ra nıoderaw, A l l eg ra moderato,
A l legra nıoderaw, Waltz Tempo

Saz Semaisi No. 6 Seınai No. 6
Mahu r, Süratlice, Süratlice, Süratlice, Süratli
Mah u r mode, A l legretto, Allegretto, A l legrecw, A l l eg ra

Saz Semaisi No. 7 Semai No. 7
Dilkeşhaveran, Ağırca, Ağırca, Ağırca, Yürükce
D i lkeşhaveran mode, Larghetw, Larghecw, Larghetto, Andan tinn

Saz Semaisi No. 8 Seınai No. 8
Karcığar, Gayet Ağır, Gayet Ağır, Gayet Ağır, Yürük
K a rc ı ğa r mode, Largo, Largo, Largo, Andame

Saz Semaisi No. 9 Semai No. 9
Şerefnü ma, Çok Süratli, Çok Süratli, Çok Süratli, Müsemmen
Şerefn ünıa mode, Presw, Presro, Presro, M [isemınen

Saz Semaisi No. 1 O Sema i No. 1 O
Nikriz, Çok Seri, Çok Seri, Çok Seri, Curcuna
N i kriz mode, Presrissi mo, Presc issi mo, Presc issimo, C u rcun a

1 9.6.2003, Darphane Binaları, 1 9:30 l m perial M i m , 7 30pm

Radyosu'nda kanun sanatçısı olarak
görev yapmaktadır.
• B o rn i n İstanbul in 1 ))74, Diclem
Başar studied kanun at che İstanbul
Technical U n i v�rsity Seat� Turkish
Music Conservatoi rt:'s l nsrrunıcnr
Perform i ng Department undcr Nevzat
Slimer and dıen emereel the
Compos i t ion De-partment in 1 990.
She gave leccures on Solfegg io and
Harmony between the years 1 996 and
1 997. Upon complecing her nıascer·s
degree at che Marmara U n i v�rs i c y
Social Scicnces l nstinıre's Islam
H i story and Ares and appearecl in
concercs w i c h rhc İstanbul State
Symphony Orchcscra, Modern Sering
Quartet as wel l as prog ramrnes
broaclcast on che German W D R
cdevisiun. S h e playeel kan un o n A<;ık
Radio for three seasons at che
programme " B i n Tad ı H uzu r" . Başar
appearecl at concercs in Turkey and
abroacl w i t h Kudsi Erguner's Harem
Ensemble and also Ayangil Turkish
Music Ürehescra and Choir, Timur
Sel ç u k and other groups. She also
parcici parecl i n CD recorcli ngs widı
che same. Başar s t i l i works as a kanun
performer i n che İstanbul U n iversity's
Turkish M usic G roup anel TRT
İstan bul Radio.

GÜNAY ÇELIK
1 966 yılında Balıkesir'de dogan
Günay Çelik, 1 983'te Istanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı Temel
Bilimler Bölümü'ne Ruhi Ayangil'in
kanun ögrencisi olarak girdi ve 1 987
yılında mezun oldu. 1 992'de ITÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel
.Sanatlar Ana Bilim Dalı Türk Sanat
Musikisi Bölümü'nde yaptıgı yüksek
lisans eğitimini tamamladı. 1 9871 99 1 yılları arasında Istanbul
Üniversitesi Türk Musikisi lcra
Heyeti, 1 987- 1 992 yılları arasında
Ayangil Türk Müzigi Orkestra ve
Korosu, 1 990- 1 993 yılları arasında
TRT Istanbul Radyosu'nda kanun
sanatçısı olarak görev yaptı. 1 993
yılında Kültür Bakanlıgı Edirne
Devlet Türk Müzigi Toplulugu'na
kanun sanatçısı olarak girdi. 1 997
yılında atandıgı Istanbul Devlet Türk
Müzigi Topluluğu'ndaki
çalışmalarının yanı sıra degişik
•
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gruplarla yurtiçi ve yurtdışında
konser ve CD çalışmalarına devam
etmektedir.
• Born i n Balıkts i r in 1 996, Günay
Çel i k snıdied kanun ar rhe İstanbul
Techn ical U n iversity Srare Turk i sh
M us i c Conservaroi re:" s Basic Sciences
Depart ment under R u hi Ayangil and
complered a masrer·s clcgree ar the
same university. She performed wirh
rhe İstanbul U n iversity Turkish
Music Group ( 1 987- 1 99 1 ), Ayangil
Turkish Music Orchesrra and Choir
( 1 987- 1 99 2 ) and T R T İstanbul
Radio ( 1 990- 1 99.) ). She was acceprecl
ro M i n istry of Culrure Edi rne S ra re
Turk ish Music E nsembk as a kanun
performer. She have many concerrs in
Turkey and abroad wirh rhe İ stanbu l
Srare Turkish Music Ensemble she
entereel i n 1 997 .

GÜNIZ ALKAÇ
1 980 yılında Istanbul'da dogdu.
Müzik egitimine 8 yaşında TRT Çocuk
Korosu'yla başladı. 1 99 1 yılında
Istanbul Teknik Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı'na
Doç. Şehvar Beşiroglu'nun kanun
ögrencisi olarak girdi. 1 997'de aynı
okulun kompozisyon bölümüne
kaydoldu ve 2002 yılında aynı
bölümden mezun oldu. Bu egitimine
paralel olarak klasik ve modern
üslupta enstrümantal ve sözlü beste
çalışmalarına yönelmiştir. Halen TRT
Istanbul Radyosu'nda kanun icracısı
olarak görev yapmaktadır.

•

• Born i n İstanbul i n 1 980, Gliniz
Al kaç starteel her music educarion ar
the age of eighr ar the TRT Chidlren's
Choir. She srudied kanun the İstanbul
Techn ical U n iversity Srare Turkish
Music Conservaroire u nder şehvan
Beşiroğlu and conr i n uecl wirh
composi rion afrer 1 997 gracluar i ng i n
2002. I n parallel w i r h her eclucarion,
Alkaç concenrrares on i nsrrumenral
and vocal works of classical and
modern sryle. She plays kanun ar rhe
TRT İstanbul Radio.

SAFINAZ RIZELI
1 969'da Ankara'da dogan Safinaz
Rizeli, ilkokulu bitirdikten sonra

•

1 980 yılında Istanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı Çalgı Egitimi
Bölümü'nde müzik egitimine
başladı. On bir yıllık egitiminden
sonra 1 99 1 yılında Çalgı Yüksek
Bölümü'nden mezun oldu.
Konservatuar egitimi sırasında Ruhi
Ayangil ve İhsan Özer'le kanun
çalıştı. Mezun olduktan sonra bir
süre Istanbul Üniversitesi Türk
Musikisi lcra Heyeti'nde kanun
icracısı olarak çalıştı. 1 993- 1 994
egitim döneminde ITÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı'nda
kanun dalında sanat uygulatıcısı
olarak göreve başladı. Bu görevi
sırasında Bekir Sıtkı Sezgin ve
Alaaddin Yavaşça gibi degerli
sanatkarlarta çalışma fırsatını buldu.
Çeşitli gruplarla yurtiçinde ve
yurtdışında birçok festival, konser,
CD ve kaset çalışmalarında yer aldı.
Tamamı müzisyen olan
kardeşleriyle oluşturdukları "Beşi
bir yerde" müzik topluluguyla
konserler ve televizyon
programiarına katıldı ve bir CD
çalışması gerçekleştirdi. Safinaz
Rizeli halen ITÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı'ndaki
görevini, TRT Istanbul
Radyosu'ndaki kanun sanatçılıgını
ve özel müzik çalışmalarını
sürdürmektedir.
• Born in An kara in 1 969, Safi naz
R i zel i starteel stu d y i ng kan u n ar the
İstanbul Techn ical U n iversity Srare
Turkish Music Conservaroire afrer
compler i ng her primary school
educar ion, and graduated in 1 99 1 .
She sruclied wirh R u h i Ayang i l and
İhsan Özer ar the conservaroire.
During her posirion as a lecrurer ar
rhe u niversity as a perform i ng
lecrurer, she had rhe opportuniry ro
work w i t h Bek i r Sır kı Sezgi n and
Alaadel i n Yavaşça. She appeared i n
many fesr i vals and concerts a r home
and abroad and parti c i pared in CD
record i ngs as wel l . W i r h the
ensemble " Beşi Bir Yerde" she gave
concerts, performed on TV and
recorded a CD. Safi naz R i zeli is sri l l
an i nsrrucror ar t h e t h e İstanbul
Techn ical U n iversity Srare Turkish
Music Conservaroire, plays kanun at
the TRT İstanbul R adio.

OSMANLI'NlN "KLASIK" MÜZIGI
"CLASS! CAL" M USIC OF THE
OTTOMANS

Eı·su Pekin
• Osmanlı müzik kültürü içinde
"klasik" tanımı var mıydı? Yoksa bu
kavramı anakronik olarak biz mi
yakıştırdık? Bu sorunun yanıtını bu
kısa yazının sınırları içinde vermek
söz konusu degil; ama Istanbul
Festivali kapsamındaki Darphane
Konserleri "klasik" sözcügünün
çagrıştırdıgı düşüncenin yollarında
dolaşıyor, önünü-arkasını arıyor,
örneklerine bakmaya çalışıyor.
Bir mevlevi olan Kırşehirli Yusuf bin
Nizameddin ( 1 4. yüzyılın sonu- I S.
yüzyılın başı), 1 S. yüzyılın başlarında
Kitôb-ı Edvôr adlı Farsça bir müzik
kuramı kitabı yazmış, kitap daha
sonra, adı bilinmeyen biri tarafından
Türkçe'ye çevrilmiştir. Kitabı
çeviren, bu asırda ( 1 5. yüzyılda) ileri
gelen bazı kişilerin, herkesin
aniayabilmesi için kendisinden bu
kitabı Türkçeye çevirmesini
istediklerini belirtmiştir. Aynı
dönemlerde Sultan ll. Murad'ın,
Safıyüddin'in kuram kitabını
Anadolu'da yaşayanların kolayca
aniayabilmesi için Türk diline
tercüme etmesini kendisinden
istedigini, Ahmedoglu Şükrullah
Risa/e min 1/mü'/-edvôr başlıklı
kitabının mukaddimesinde söyler
(y. ?b): " . . . ol kitab Türk diline
tercüme olub yazıla ve Rum
halkınun ibareti üzerine düzüle."
1 5. yüzyılda avam ve havasın, halkın
ve yüksek seviyedeki kişilerin
kültürünün birlikte düşünüldügü,
halkın "yüksek kültür'ün dışında
tutulmak istenmedigi anlaşılıyor.
1 6. yüzyılın sonlarında durumun
degiştigi yolunda işaretler var. 1 582
yılında Sultan lll. Murad'ın
Sultanahmet Meydanı'nda
düzenledigi, şehzade Mehmed'in
sünnet dügünü şenliginde sayısız
dans ve müzik gösterisi olmuştu.
Sünnet dügünü bir eglence yeridir;
çalınan müzigin, en azından,
tamamını klasik kavramı içine
sokamayız, ama bu dügünü anlatan
surnamenin yazarı lntizaml zaman
zaman çiftçilerin Karacaoğlan
türkülerinden, varsagllerinden ve
çobanların kaval ı ndan söz ederek,
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kentli olmayan bir müzigin de bu
şenlikte yer buldugunu belirtiyor.
Topkapı Sarayı'nda, Enderun'da
uzun bir süre yaşamış olan Santuri
Ali Ufki Bey (Aibert Bobovski;
1 6 1 O-c. I 67S) de, Hazô Mecmua-i
Saz u Söz adlı yapıtında birçok
varsagi (varsagı) ve türkinin (türkü)
notasını vererek 1 7. yüzyıldan
bugüne "halk şarkıları" örneklerini
ulaştırmıştır. "Halk şarkıları
(Chansons communes)" terimi Ali
Ufki Bey'e ait: "Halk arasında yaygın
olan ve makamları neredeyse
herkesin kulagında yer etmiş
şarkılara türki (turky) denir . . . ".
Ulema ve uygar kişilerin murabba ve
kôrlara deger verdiklerini, türkileri
ise halkın begendigini, bunların Pont
Neuf şansonlarına benzedigini,
Türklerin müziginin fazlasıyla kaba
oldugunu ekliyor Ali Ufki Bey. Pont
Neuf şansonları, 1 6. yüzyılda satirik
dansiara eşlik eden ve bir yaylı
çalgıyla çalınıp söylenen şarkılardır.
1 694 tarihli Dictionnaire de
L'Academie française, "/es chanteur du
Pont-Neuf'ü "halk için şarkı

söyleyen" diye açıklamıştır ( 1 : 1 66).
Ali Ufki'nin ulema ve uygar kişilerin
deger verdigini söyledigi murabbalar,
1 8. yüzyıldan bu yana tanıdıgımız
mu rabbalara göre daha sade ve basit
yapıdaki bestelerdi; daha çok
bugünkü şarkı formuna benzerlerdi.
1 6. yüzyılın ünlü bürokrat ve
tarihçisi Gelibolulu Mustafa Ali de
Diyarbakır'dan gelen Ermeni ve
diger gayrimüslimlerin okudukları,
olasılıkla türkü türünde küçük
parçalar olan bayatileri, bayat ekmek
tadında bularak begenmedigini
Mevaidü'n-ne(Qis fi Kavôidi'l-mecôlis

adlı ünlü yapıtında belirtmiştir.
Istanbul'da on yılı aşkın bir süre
kalmış olan Moldavya prensi
Dimitrius Cantemir (Kantemiroglu;
1 673- 1 723) M. Tindal'ın Ingilizeeye
çevirip yayımladıgı The History of the
Growth and Decay of the Othman
Empire (Londra, 1 734) adlı yapıtında,

Türklerin müziginin soylulugundan
söz eder ve Istanbul'da müzigi tam
anlamıyla bilen ancak birkaç kişinin
bulundugunu belirtir:
"Burada, tüm hıristiyan dünyasında
barbar olarak bilinen bir ulusun bu
kadar soylu bir sanattaki becerisini
övmem Avrupalı okurlarıma belki
acaip gelecektir. Bununla birlikte bu
ulusun başlangıçta, yahut daha

dogrusu Osmanlı devletinin
kuruluşunda, yani sultanların
ülkelerinin sınırlarını genişletmekten
başka bir şey düşünmedikleri bir
sırada barbar oldugunu kabul
etmekteyim. Fakat zamanla
savaşların ve fetihlerin durmasıyla
birlikte Türk ulusuna da barış eseri
olan sanada ugraşmasına olanak
verilince, önce ilkel ve yabani
hallerini terkederek o kadar
incelmiş ve uygarlaşmıştır ki, bugün
o eski barbarlık izleri güçlükle
farkedilebilir. Türk musıkisinin,
sözcüklerin oranı ve uyumu
bakımından, birçok Avrupa
müziginden, gerçekiere dayanarak
çok daha mükemmel oldugunu
dogrulayabilirim. Bununla birlikte bu
müzigin anlaşılmasının çok zor
oldugunu da itiraf etmeliyim. O
kadar ki dünyanın en büyük
sarayının bulundugu koca Istanbul
kentinde, bu kadar müziksever
içinde bu sanatın kurallarını ve
incelikierin tam anlamıyla bilen
ancak üç yahut dört kişi bulunabilir."
(lll. Kitap, 1 S 1 , not 1 4).
J. S. Bach'ın ölümünden 34 yıl kadar
önce yazmış oldugu kitabında
Avrupa müzigi ile Istanbul'daki
müzigi karşılaştırırken söylediklerini,
Kantemiroglu'nun -Ali Ufki'nin
aksine- müzigi Istanbul'da ögrenmiş
oldugunu da dikkate alarak
degerlendirmeliyiz.
lstanbullu bir çalgı olan tanburun 1 7.
yüzyılın ortalarında gelişmeye
başlaması ve 1 8. yüzyılın başlarından
bu yana müzikteki önemli yerini bir
daha terketmemecesine alması,
Istanbul'da müzigin "yeni" bir kimlik
kazandıgının göstergesidir. 1 8.
yüzyılda müzigin degiştigini,
farklılaştıgını, birbirini izleyen ses
aralıklarının giderek daha inceldigini,
daha ince zevklere hitap eden, bu
ince ses aralıklarını daha bilgili,
yetişmiş az sayıdaki kişinin
anlayabildigi, hissedebildigi bir
müzigin geliştigini görüyoruz.
1 S. ve 1 6. yüzyılların çalgıları Asya
geleneginden buraya taşınmış
çalgılardı: Ney, mıskal (musikar),
çeng, kopuz, şeşhane, ud, şahrüd,
kemançe (rebab), santur, kanun ve
defın biraraya gelmesinden oluşan
orkestradan çıkan sada bugün
tanımadıgımız bir tınıdır. Bezmara
toplulugu, Fikret Karakaya'nın
yeniden yaptıgı bu çalgılada eski

müzigin sadasını arıyor. 1 8. yüzyıldan
itibaren sadanın yeniden üretildigi
anlaşılıyor. Çeng, kopuz, şeşhane ve
şahrüd tamamen ortadan kalkmıştır.
Yeni dönemin orkestrası ney, mıskal
(musikar), tanbur, ud, kemançe
(rebab), santur ve deften ibarettir.
Bu sıralarda Batı kemanı da bu
topluluga katılır, yaylı çalgı olarak
kemançeyle birlikte kullanılır. 1 9.
yüzyılda mıskal da artık yeterli
olmaz ve ortadan kalkar. Rebab,
yerini Balkanlar ve Ege adalarından
gelen. bugün "klasik kemençe"
adıyla bilinen armut biçimli
kemençeye bırakır. Ahmedoglu
Şükrullah çalgıları ikiye ayırıyordu:
Eksik sazlar, kamil sazlar. Kamil
sazlar, sistemdeki tüm sesleri aynı
akort içinde üretebilen çalgılardır.
Eksik sazlar ise makam degiştikçe.
yeni makamın seslerine göre
yeniden akort edilmesi gereken
çalgılardır. Tellerinin veya
borularının uzunluguna göre seslerin
belirlendigi bir tür arp olan çeng,
kanun, santur ve Batılıların pan flüt
diye adlandırdıkları mıskal eksik saz
olduklarından, bu çalgılarda
geçkilerin (modülasyonların)
uygulanması mümkün degildi.
Istanbul'da müzik yeni bir kimlik
kazanır, ses aralıkları giderek
ineelirken bu çalgılar, bu
yenilenmeye engel teşkil etmeseler
bile, yeterli olamıyorlardı.
1 7. yüzyılın ortalarından başlayıp 1 8.
yüzyılı kapsayan dönem, Iran ve
Mogol saraylarındaki müzigin
Istanbul'da yeniden üretildigi 1 6. ve
1 7. yüzyılın başlarından farklı olarak
Osmanlı üslubunun oluştugu ve
yerleştigi bir çagdır. Müzikte gerek
üslup, gerekse üslubun kalıcılıgı
bakımından "klasik" tanımınını belki
de bu dönem için kullanmak dogru
olur. Kantemiroglu'nun Buhurcuoglu
diye söz ettigi ltri ( 1 638- 1 7 1 2). Nayi
Osman Dede ( 1 6S2- 1 730), Sultan
lll. Selim ( 1 76 1 - 1 809), lsmail Dede
Efendi ( 1 778- 1 846), Zeki Mehmed
Aga ( 1 776- 1 846), Nu man Aga
( 1 7S0- 1 834), Şakir Aga ( 1 779- 1 840),
Zekai Dede ( 1 82S- 1 897) gibi
besteciler bu dönemin önde gelen
isimleridir. "Klasik fasıl" da bu
dönemde formunu kalıplaştırmıştır.
Osmanlı kültüründe müzigin
hocadan ögrenciye, kuşaktan kuşaga
aktarılmasını saglayan "meşk", içrek
bir yapı oluşturarak kuralların
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egemenligi baglamında "klasik"
tanımını oluşturan ve pekiştiren
kurumdur. Klasik kuralların,
kalıpların degişmesi meşkin otoriter
yapısı izin verdigi ölçüde
gerçekleşebilirdi. Bestecilik de,
yaratıcılık da bu sınırlar içindedir. lll.
Selim'in Pesendide Saz Semaisi gibi,
lsmail Dede'nin Rast Kdr-ı Nev gibi
kimi bestelerdeki yenilikçi yaklaşım
bu bakımdan içerden bir
modernleşme olarak ele alınmalıdır.
1 9. yüzyılın ortalarından başlayarak
20. yüzyılın başında tamamen
egemenligini elde eden "şarkı",
deyim yerindeyse "popüler Osmanlı
kültürünün" müzikteki imgesidir.
Osmanlı yüksek kültürü
Dolmabahçe Saray Tiyatrosu'da ve
Beyoglu'nda Naum Efendi'nin
tiyatrosunda sahnelenen Verdi
operalarını dinliyordu. 1 7. yüzyılda
bir ltalyan bestecinin senfoninin tüm
kurallarını uygulayarak yazdıgı şarkıyı
Sultan IV. Murad'ın kadınsı bularak
hafifsemesinden yaklaşık iki yüz yıl
sonra F. Liszt, Osmanlı sarayında
agırlanıyor, Muzıka-i Hümayun'un
şefi Giuseppe Donizetti'nin evinden
taşınan piyanoyla sarayda konser
veriyor, Donizetti'nin Sultan
Abdülmecid için bestelemiş oldugu
Meddiye Marşı'na bir parafraz
yazıyordu.
Osmanlı kültürünün "klasik" müzigi,
yüzlerce şarkının bestecisi Hacı Arif
Bey'de ( 1 83 1 - 1 885) yaşıyordu artık.
Şevki Bey ( 1 860- 1 89 1 ), Rahmi Bey
( 1 865- 1 924), Tan bu ri Cem il Bey
( 1 87 1 - 1 9 1 6), Refik Fersan ( 1 8931 965). Cevdet Çagla ( 1 900- 1 988)
gibi bestecilerle 20. yüzyılın
ortalarına kadar süren gelenegin bu
dönemine, biraz da Batı sanatının
dönemlerine öykünerek "neo
klasik" diyenler vardır.
"Ulus" fikriyle birlikte 1 9. yüzyılın
sonlarında, Osmanlı kültürü içinde
yaşam ortamı bulan müzik
gelenegine "Türk müzigi" adı
verilmiştir. Hüseyin Sadeddin Arel
( 1 880- 1 955) kayboymakta olan bu
müzigi "kurtamanın" yolunu
çokseslilikte buldugunu düşünmüştü.
1 948'de çıkartmaya başladıgı Musiki
Mecmuası'nın başligının altına
sonraki yıllarda ögrencileri, Arel
imzasıyla şu ibareleri yazdılar: "Batı
musikisini sevdigim için Türk
musikisini seviyorum." ve "Türk
musikisinin bugünkü tecelliyatma

degil, tabir caizse istikbaldeki
hayaline meftunum." Arel müzigin
yenilenmesi gerektigini düşünüyor,
bunun için kurarn üretiyordu. Bu
kuram, Türklerin Orta Asya'dan
beri yapageldikleri müzigi Batı
müziginden aktarılmış kurallar içinde
çokseslendirmek, diye özetlenebilir.
Bu yolda kendisi de pekçok beste
üretmiştir.
Yapay bir modernleşme yerine,
içerden yeni çalışmalar da
yapılıyordu. Küçük yaşında başladıgı
kanunuyla 1 922- 1 926 yılları arasında
Fahri Kopuz'un kurmuş oldugu
Darü't-talim-i Musıki Cemiyeti'nde
yer alan, pek çok plakta kanun
taksimleri bulunan Hasan Ferit Al nar
( 1 906- 1 978), "modern" bir besteci
edasıyla, metodik bir çalışma sonucu
ortaya koydugu On Saz Semaisi'ni,
her birini ayrı ayrı numaralayarak
1 926 yılında yayımladı. Alnar'ın bu
davranışı. icracının ve dinleyicinin,
seçilmiş on ayrı makamdaki bu saz
semailerini tek tek degil bir bütün
olarak algılamasını zorunlu kılar.
Alnar'ın kullandıgı nota, Arel'in
dogal dizi olarak ileri sürdügü
eskisinden tamamen farklı, bir majör
"gam" olan "çargah makamı"dır.
Ancak Alnar bu semaileri
yayımlarken baş tarafa koydugu
notta, yeni kullanılmakta olan bu
yöntemde her perdeyi ifade etmenin
mümkün olmadıgını belirtmek
geregini duymuştur. Kullandıgı
makamlarda, özellikle geçkilerde
makamın klasik sınırlarını zorladıgı
görülür. Saz semailerinin klasik
ölçüsü olan aksak semai usulü
kullanılmış olmasına karşın, müziksel
zamanı n yeniden yaratılmasında
senkoplar, auftaktlar, kontrtanlar
kullanmasından aynı usül ölçüsü
içinde yeni bir yapı ve farklı vurgular
aradıgı anlaşılır. Başka türlü
çalınmasına izin vermeyecek, ancak
Batılı anlamda bir "yorum"u gerekli
kılabilecek tüm işaretleri sernailerin
notalarma koymuştur Alnar:
metronom göstergesi, tüm nüans ve
hız işaretleri, kreşendolar vb.
ltalyanca terimierin yanına eski
harflerle Türkçe karşılıklarını da
yazmıştır. ral/. (ağırlaşarak)
Iran ve Mogol saraylarındaki müzik
geleneginin Istanbul'da yeniden
uygulanmasıyla başlayan Erken
Osmanlı müzigi 1 7. yüzyılın
ortalarından itibaren, yerel

kültürlerle birlikte yaşamasının
sonucu, gene Istanbul'da
Osmanlılaştı, bu tazelenme,
yenilenme 20. yüzyılın başlarında
"modernist" denemelerle, bu kez
Batı Avrupa müziginin etkisinde
tekrarlandı. Ama, 1 7. yüzyıldaki
"modernleşme" 20. yüzyılda bir kez
daha gerçekleşmedi.
• D id rhe concepr of 'classical' exist
within Ottoman musical culrure' Or
have we applied i t anachronistically'
l t is diffıcult ro answer this quesrion
wirbin the confınes of this shorr
arricle, but the series of concerrs at the
Onoman lm perial M i nt as part of
Istanbul Festival is exploring the ideas
implied by the rerm 'classical. '
A Mevlevi dervish named Yusuf bin
Nizameddin of Kırşehir wrote a book
on musical theory enrirled Kitab-ı

Edvar in the early 1 5 rh century. This
book, originally written i n Persian,
was translared inro Turkish later in
the same century. The anonymous
rranslaror explains that he was asked
ro transiate the book by cerrain
eminem people for rhe benefıt of
those who could not u nderstand the
Persian. Around the same time Sultan
Murad II ( 1 42 1 - 1 4 5 1 ) requested
Ahmedoğlu Şükrullah ro transiate
another book of musical theory by
Safıyüddin inro the Turkish language
so that the inhabiranrs of Anarolia
would be able ro u nderstand ir, as
Şükrullah explains in the i ntroduction
ro his Risale min ilmii'l-edvar (f. 7b).
These examples reflecr the 1 5 r h
cenrury view t h at c u l ture was ro be
shared by common people and those
of high estate, w ithout any elirise
desire ro excl u de the less well
educared from a 'higher culture'.
However, rhere are signs that this
attitude had changed by the end of
the l 6rh century. Celebrarions of rhe
circumcision of Prince Mehmed, son
of Sulran Murad I I I , held i n
Sulranahmet Square i n 1 5 82 included
many dance and music performances.
A circumcision feasr was expected ro
include popular enrerrainmenr for the
rownspeople, and we can hardly
expecr all the music played on this
occasion ro have been 'class i cal . · I n his
accounr of this event, İ nrizamJ
menrions folk songs sung by farmers
and pipes played by shepherds,
showing that non-urban music forms
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were included in the festivities.

when the sultans thought of norhing

these instrumems made by Fikret

Dulcimer player Ali Ufki Bey (alias

bur expanding the boundaries of their

Karkaya. From the 1 !lt h century a

Albert Bobovski, b . 1 6 1 O d . circa

lands, this nation was barbarous. But

new so u nd began to emerge. The

1 67 5 ), who was a member of the royal

i n time, as wars and conquests came to

çeng, kopuz, şeşhane and şahrud were
abandoned, and the ney. 111/Sk.cı/

household at Topkapı Palace for many

an end, and the Turkish nation found

years, recorded the notation for many

the opportunity to become

(mll.rikar), ıaniJII r, 11d. kemanı-e ( rebah!.

fol k songs, so providing us with a

preoccupied with art, which is the

scmım· and

unique source of 1 7t h century music
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instruments of this period. Around

de/ became the orchestral

of this type. H e defınes the Turkish
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this time the western violin was

word for fol k song, tiirki. as follows:

so reflned and civilised that it is hard

incorporated, and used together widı
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to discern any sign of that ancient

i ts relative the kemenre. In the l ')th

the people, and whose modes are

barbarism. With respect to the

century the 11u.rka/ became inadequate
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fam iliar to almost everyone, are

proportion and harmony of i ts lyrics,

known as turky. ' A l i Ufki Bey adds

Turkish music is superior to much of

was replaced by the pear-shaped

that the high-ranking clergy and

European music, as I am able to assert

k.emenre, known today as the 'classical
kemenre,' from the Balkans and the

people of refinement prefer murahha (a

for a fact . However, I must adın it that
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comprehending this music is

Aegean Islands. Ahmed Şiikrullah
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extremely diftlculr. So much so, that

divided insrruments inro two
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categories: deficient instruments and
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stands the largest palace in the world,
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adding that the music of the Turks is
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instruments are those which can be
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nıned
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produce all the sounds of the

instrumem and accompanied satirical

w ith all the rules and subtleties of this

insrrumenrs require retunin,g

dances i n the 1 6th century. The

art.' (Book l l l , note 1 4 ).

whenever the mode changes, in order

Dictiomıaire de L 'Acadimie franıaise of

Cancem ir, who wrote his book .)4

to produce the correcr notes of each

1 694 defines 'les chanteur d u Pont

years before the death ofJ . S. Bach,

Neuf as 'a person who sings for the

learnt music in Istanbul, unlike Ali

mode. The çenl!,. kcll/1111 . .ral/Ilir and
mı.rk.al, whose sounds depenel on the

com m on people' ( l : 1 66). The murabba

U fk i , and this must be taken into

length of the strings or pipes, are

composition which A l i Ufki says were

account when evaluating his

detlcient instrumenrs which cannot

favoured in the upper echelons of

comparisons between European music

cope with modulations. As music in

society were compositions of a more

and that of Istanbul.

Istanbul acquired a new identity with

simple strucrure than they were to

The tanbur, a long-necked l u te native

increasingly narrow intervals between
the nores, these instrumems became

become in the l 8th century, and

to Istanbul, began i ts development in

similar to today's şarkı form. In h i s

the mid- 1 7th century, and at the

inadequate, although not to the poinr

Mevaidii'n-nefJis fi KavJidi'l-mecJ/is,

beginning of the l 8th century wok a

of obstrucring the process of

the renowned 1 6th century bureaucrat

cemral place in Turkish music that i t

innovation.

and historian Mustafa A l i of Gelibolu

ha s never relinquished. This is

The period from the mid- 1 7 th

speaks derisively of the short pieces

evidence that rhe music of Istanbul

century through to the e nd of the

(probably a type of folk song) sung by

was acquiring a 'new' identity at this

1 8th century was a time when an

Armenians and other non-Muslims

time. In the l 8th century music

i ndependent Onoman style emerged,

from Diyarbakır, ! ikening them to

changed i n various respecrs. The

at variance from the music of the 1 6th

'the flavour of stale bread' .

i mervals between successive notes

and early 1 7th cenruries, which was a

T h e Moldavian prince D i m i trius

i ncreasingly narrowed, and a music

continuation of rhat played at the

Camemir ( 1 67 3 - 1 7 2 3 ) who l i ved in

developed that demanded more

Iranian and Mongol palaces. Both in

Istanbul for over a decade wrote a

k nowledgeable and trained listeners to

terms of the style itself and rhe

book (published in English translation

appreciate i ts subtleties.

cont inuity i t has achieved, ir is
perhaps the music of rhis period for

i n 1 7 34 as The History of the Growth

The instruments of the l 5 th and l 6th

and Decay ofthe Ottoman Empire) i n

centuries had their roots i n Asia: the

which the adjective 'classical' is most

which he speaks o f the nobility of

ney (a reed flute), mıskal (panpipes),

appropriate. Composers ! i ke leri

Turkish music, and says that there are

çeng (a type of harp), kopuz (a five
stri ng instrument), şe;hane, ud (lure),
şahrild, kemanre (a spike fiddle, also

( 1 638- 1 7 1 2), whom Camemir refers

only a few people in Istanbul who can
be said to have a complete knowledge

to as Buhurcuoğ l u , Nayi Osman Dede
( 1 65 2- 1 7 30), Sul tan Selim I I I ( 1 76 1 1 809), İ smail Dede Efendi ( 1 778-

of musical theory:

known as rebab, the forerunner of the

' Perhaps my E uropean readers will

violin), santur (dulcimer), kanım (type

1 !l46), Zeki Me hmed Ağa ( ı 776-

find i ts strange that I praise the

of zither) and def (tambourine). The

1 846), Nurnan Ağa ( l 7 50- 1 834),

accomplishment in s o noble an art of a

music played by an orchestra

Şakir Ağa ( 1 779- l !l40) and Zekiii

nation regarded as barbarous

consisting of these instruments is

Dede ( 1 82 5 - 1 897) are the most

throughout the Christian world. I do

unfamiliar to us today. The Bezmarii.

notable of this period, when rhe

agree that i n the beginning, that is, at

Ensemble is seeking the sound of this

dassic [asıl (vocal -instrumenral suite)

the founding of the Ottoman state,

ancient music, using reproductions of

senieel inro its mature form.
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In Onoman eulnıre musieal
knowledge was passed down from
reaeher ro srudenr over the
generarions by means of 1/Je[k. whieh
consisred of repe r i rion of the reaeher's
rendering of the musical reperroire by
rlıe srudenr. By this means an es<ırerie
srrucrure was fr>rmed rhar in rerms of
irs cinmination by rules, creared and
reinforeed a 'classical ' music.
Modifiearion of accepred rules anel
convenrions eould only rake plaee ro
the exrenr rhar this aurhoritarian
srrucnıre al lowed, so confı n i ng
creariviry in bnrh eomposirion anel
rendering. In this respecr rhe
i n novarive approach of such
composi rions as Sel i m I l l 's Pese/1(/ide
SciZ Semai.ri and İsmail Dede's l?a.rt
Kıir-t Net• musr be regarded as
modern i sm.
From the mid-1 9rh century the voeal
şml·t form gradually gained
dom inanee, ro become rhe primary
f(ırm ar the beginn ing of the 20rh
century. The şarkt may be deseri bed as
rhe manilestation of popular Onoman
eulrurt' in music. During this period
rhe Onoman di re was l isrening ro
Vc·rd i ·, operas performed ar
Dol ma bahçe Palace Thearre and ar rhe
Naum Efendi Thearre i n Beyoğlu. I n
the 1 7 r h cenrury a song wrinen by an
! ralian composer i n compliance wirh
all rhe rules of symphony was
deseribed disparag i ngly as ' fem i n i ne'
by Sulran Murad IV. Yer arnund rwo
u:nruries lartr Liszr was receiveJ at
rlıe Onoman palace, where he gave a
piano rec iral (the piano of G i useppe
Donizen i , eonducror of rhe lmperial
Orchesrra being transporred ro the
palaee from his house for rhe purpose),
and com posed a paraphrase of
Donizen i's Meddiye March dedicared
ro Sulran Abdiilmecid.
Orroman classical music now l i ved on
i n Hacı Arif Bey ( 1 8 3 1 - 1 8H8), the
composer of hundreds of iarkt. This
period, which conri nued u n r i l the
mid-20th cenrury w i rh such
composers as Şevki Bey ( 1 860- 1 89 1 ),
Rahmi Bey ( 1 86 5 - 1 924), Tanburi
Cemi! Bey ( I H7 1 - 1 9 1 6), Refik Fersan
( ı 893- ı 965) and Cevdet Çağla ( 1 9001 988), has been deseribed as
· neoclassieal , ' a re rm used partiall y to
correspond w i th the nomenclarure of
western art.
Ar the end of rhe ı 9rh century,
mor i vareel by the ri se of nationalism

that affecred m uc h of the world a r this
rime, the musical rrad i tion of
Onoman cul rure began ro be
deseribed as Turkish m us i c . ' H üseyin
Sadeeldin Are! ( 1 880- ı 9 5 5 ) believed
that polyphony was rhe way ro 'save'
this clisappearing music. In the music
journal Mmiki Mem111ast, that Are!
had launchecl i n 1 948, his srudenrs
quored him as saying, 'Jr is because I
love wesrern music that I love Turkish
musie,' anel ·ı am i n love not wirh rhe
manilestation of Turkish music roday,
bur the dream of irs future.' Are! was
convi nced rhar musie needed to be
renewed, and developed a rheory for
doing so. This rheory m ighr be
summed up as rhe polyphonic
adaprarion of rrad i r ional Turkish
nıusic, whose origi ns wenr baek to
Cemral Asia, accord i ng to rules
borrowed from wesrern music. He
lıimself produced many compos i r ions
of this rype.
l n novarions were raking plaee rhar
were unconnecred w i th such artifıeial
modernisarion, however. Hasan Ferit
Al nar ( ı 906- ı 978), a member of a
musie sociery (the Darii 'r-ral i m-i
Musıki Cemiyeri) founded by Fahri
Kopuz berween ı 922 and ı 926, and
who playeel i nsrrumenral
improvisarions on the kamm for
nu merous music record i ngs,
publ is heel his Tert Saz Semai.ri
(i nsrrumenral postludes) i n 1 926.
Each of these pieces was composed i n
a d i fferent mode, yer i nrended r o be
coneeived by musicians and audiences
as a eomposite whole. The norarion
used by Al nar is emirely d i fferenr
from the narural series proposed by
Are!, and based on a major scale
formed by rhe rıores of the çar[;dh
mode. However, i n a nore ro rhese
.remai compos irions Al nar fel r rhe need
ro explain that this new method of
norarion could not express every note.
In the modes that he uses, parricularly
in modularions, the classical form of
the mode is pushed ro rhe l i mi rs.
Despire his use of rhe dassic rhythmic
mode known as aksak seınai i n rhese
compos i r ions, they alsa feature
syncoparion, showing rhar he soughr a
new srructure and eliffering stresses
w i r b i n the same rhythmic panern.
Al nar' s noration for his .remai i ncludes
all the symbols necessary ro prevenr
rhe compos i rion being playeel
differenrly, but ar the same r i me

requi ring ' i nterpretarion' in the
Wesrern sense: metroname i ndicators,
all rypes of nuance and speed symbols,
crescendos ere, w i rh rhe Turkish
equivalents i n Onoman script given
nexr ro the I ra! ian rerms, as for
example 'ral/. (aif.ırla[arak)'.
From rhe m id- ı 7rh cenrury onwards
Early Onoman music, which began as
rhe continuation in Istanbul of the
m us i cal trad i r ion of rhe Iranian and
Mangolian palaces, acq u ired a typical
Ottoman character as a resul t of
coexi s r i ng wirh local culrures. This
process of change and i n novation was
followed ar rhe beg i n n i ng of rhe 20rh
century by 'modernist' experi menrs,
this t i me under rhe i n fluence of
wesrern European music, alrhough the
'modernisation' of rhe 1 7rh century
was never ro be repeared.

FASIL MUSI KISI
FASIL MUSJC

Biilenf Aksoy

"Fasıl" dindışı Osmanlı
musikisinde kullanılan bir terimdir.
Günümüzün musiki dilinde, aynı
makamdan degişik musiki şekillerinde
ve degişik ritim kalıpları içinde
bestelenmiş sözlü eserler ile saz
eserlerinin birbirlerine baglı olarak
seslendirilmesine "fasıl" denir. Aynı
terim bir bestecinin aynı makamdaki
bir peşrev, iki murabba beste, iki
semai, bir de saz semaisinden oluşan
eserlerin bütünü için de kullanılır.
Sadece iki murabba beste ile iki
semaiden oluşan, yani peşrev ile saz
semaisinin yer almadıgı sözlü eserler
dizisine ise "takım" denir.
•

Faslın Tarihi Faslın ne oldugunu
daha iyi anlayabilmek için eski
musikiye, faslın tarihine bir göz
atmak gerekir. "Fasıl" kelimesi
Arapçada bir bütünü bölme,
parçalara ayırma anlamına gelir. Ama
Osmanlı-Türk musiki kültüründe
fasıl çok daha zengin bir anlamda
kullanılmıştır. En yaygın anlamıyla
fasıl, Osmanlı-Türk musikisinin
icrasındaki konser düzenini dile
getirir. Eski kurarn kitapları ile güfte
ve beste derlemeleri de "fasıl"lara,
yani aynı makamdan eserlerin yer
aldıgı bölümlere göre yazılırdı.

212

Osmanlı öncesi islam musiki
dünyasında "nevbet-i müretteb",
yahut kısaca "nevbe" denilen, gene
"birleşik bir suit" yapısı içinde icra
edilen bir beste şekli yahut konser
düzeni vardı. Islam dünyasının büyük
musiki bilginlerinden Maragah
Abdülkadir'in ( 1 360- 1 435)
anlauıgına göre, nevbe; "kavl",
"gazel", "terane", "füru-daşt"
denilen bölümlerden meydana
geliyordu. Abdülkadir bu düzene,
"müstezad" adını verdigi bir beşinci
bölüm eklemişti. Osmanlı
musikicileri bu musiki şeklini
tanıdılar. Ama nevbet-i müretteb 1 6.
yüzyılda unutuldu. Işte fasıl, o
kaybolan yapının Osmanlı musikisine
uyarlandıgı yeni bir konser düzeni
olarak görülebilir. Osmanlı faslı;
"taksim", "kar", "nakış", "murabba"
(beste), ve "semai"den meydana
geliyordu. Bunlardan "kar", Osmanlı
öncesindeki, "amel" denilen Farsça
güfteli beste şeklinin Osmanlı
musikisindeki adıydı; ama murabba
ile semai bütünüyle Osmanlı
musikisine özgü beste şekilleriydi;
taksim de öyle. Semai ise daha
sonra, "agır semai" ve "yürük
semai" diye ikiye ayrılarak
çeşitlendirildi. Semainin yalnızca
sazlarla çalınan biçimi, yani saz
semaisi de kendi içinde gelişti,
çeşitlendi.
Musiki kurarncısı ve tarihçi Moldavya
prensi Kantemiroglu (Dimitrie
Cantemir) 1 700 dolaylarında yazdıgı
kurarn kitabında faslın Osmanlı
ortamında yeniden şekiilendirilen
yapısını anlatır. Kantemiroglu üçe
ayırır faslı: "hanende faslı", "sazende
faslı", "hanendelerle sazendelerin
faslı". "Hanende faslı"nda hanende
ilkin "taksim" ediyor (yani bir çeşit
gazel okuyor), sonra sırasıyla
"beste", "nakış", "kar" şekillerinde
birer eser seslendiriyor, faslı bir
"semai" ile tamamlıyordu. "Sazende
faslı" ise aynı makamdan bir taksim,
bir peşrev, bir de semaiden
oluşuyordu.
Bunlardan "hanende faslı", sazın
bulunamadıgı ortamlarda uygulanan
bir konser biçimi olsa gerektir;
yoksa, bir tek sazın bile yer almadıgı
bir fasıl yeterince canlı, hareketli,
çekici olmaz. "Sazende faslı" terimi
her şeyden önce terim olarak ilgi
çekicidir; daha çok sözlü eseriere
dayalı Türk musikisinin sazın da

hakkını, özerkligini teslim ettigini
gösterir. Geçmişin seçkin musiki
meclislerinde sazende faslının
mutlaka yeri vardı. Nitekim, musiki
adamlarının anılarında, eski
sanatçıların devam ettikleri
meclislerde, konaklarda, evlerde
sadece sazendelerin katıldıgı
"fasıl"lar da icra edildigini okuyoruz.
Cumhuriyet döneminde radyo
yayınları başladıgında Ankara ve
Istanbul radyoları, "sazende faslı"
terimini kullanmamakla birlikte,
ancak bu tür fasla örnek olabilecek
saz eserleri programları
yayımlamaya başladılar. Örnegin,
1 927' de yayın hayatına başlayan
Istanbul Radyosu'nda Mesut Cemil,
Ruşen Kam, Vecihe Daryal, Cevdet
Kozanoglu bir peşrev, bir saz
semaisi ile, arada (yahut en başta)
taksimierin yer aldıgı programlar
yayımlıyorlardı. Daha sonra
Ankara'da devlet radyosu kurulunca
bu tür küçük konserler radyonun
degişmez programlarından biri oldu.
Daha sonraki yıllarda başka birçok
radyo saz sanatçısı radyolarda ikili,
üçlü ve daha çok sayıda musikicinin
yer aldıgı topluluklar kurdular.
Münir Nurettin Selçuk
yönetimindeki Belediye
Konservatuvarı lcra Heyeti de
1 950'1ı yıllarda verdigi konserlerde
koronun yer aldıgı bölümler dışında,
bazen sadece bir sazendenin, bazen
de iki üç sazendenin yer aldıgı bir
saz musikisi bölümünü konser
programiarına soktu. "Sazende
faslı"nın içerigi böylece günümüze
kadar geldi.
Hanendelerle sazendelerin faslı"nda,
sazende faslı ortadan kalkmamış,
taksimi, peşrevi, saz semaisiyle
konsere eklenmiştir; faslın en zengin
biçimi budur. Kantemiroglu bu faslı
şöyle anlatıyor:
"Fasıl için top/anıldığında, hanendeler
ortada oturur. Hanende/erin altında
neyzen/er, neyzen/erin altında
tanburiler, onların altında da, belirli bir
yeri olmayan öteki sazendeler oturur.
Ilk olarak bir sazende taksime başlar.
Taksimden sonra sazlar bir yahut iki
peşrev çalıp susar/ar. Onun üzerine, bir
hanende taksime koyu/ur. Taksimden
sonra bir beste, bir nakış, bir kör ve bir
semai okunur. Hanendeler susunca,
sazendeler saz semaisine başlar/ar.
Saz semaisi tamamlanınca, sazların
sadece ahenk telleriyle dem tutarlar.

Onun üzerine, hanende son olarak bir
kere daha taksim eder ve (asıl böylece
tamam olur. "

Faslın bu seyri bugünkü düzeninden
biraz farklıdır. Fasıl, 1 8. yüzyılın
ikinci yarısında bugün aşina
oldugumuz yapısına kavuşur. Şu
bilinen düzen ortaya çıkar: Taksim Peşrev - Kar (yahut Murabba Beste)
- ll. Beste - Agır Semai - Yürük
Semai - Saz Semaisi. 1 9. yüzyılda
fasılda "şarkı"lara da yer verilmeye
başladı; agır semai ile yürük semai
arasına çeşitli usüllerde bestelenmiş
şarkılar yerleştirildi. Besteci ve hoca
Kazım Uz 1 894'te faslın programını
şöyle anlatıyor:
"Honendegön için aynı makamdan
muhtelif usülde olan iki beste, iki semai
ve nadiren bir kör ve nokış heyet-i
mecmuasına denir ki, bunun
mükemmel bir (asıl olması iki veya üç
arkanın, yürük şarkılario beraber on iki
şarkının ilavesiyle olur."

Görüldügü gibi, 1 9. yüzyılda faslın
düzeni degişti. Bu arada, "fasıl"'
terimi de bir anlam kaymasına
ugradı. 1 7. ve 1 8. yüzyıllarda "şarkı"
yüksek bir beste şekli degildi. Daha
basit konuların işlendigi, ezgisi daha
hafif, daha bir kolaylıkla ögrenilip
söylenebilen bir türdü şarkı. 1 9.
yüzyılın ortalarından başlayarak,
özellikle Hacı Arif Bey, Şevki Bey
gibi şarkı bestecilerinin eserleriyle
gittikçe yaygınlaşan şarkı aynı
yüzyılın sonlarında en yaygın beste
şekli oldu. Kazım Uz'un
açıklamasından da anlaşıldıgı gibi,
şarkı, faslın en önemli unsurlarından
biri, en sonunda da tek unsuru
haline geldi.
Yeni Fasıl Şarkının faslın asıl ve tek
unsuru olmasıyla yeni bir fasıl düzeni
oluştu. Sadece şarkılardan oluşan bu
fasıl gene peşrevle başlıyordu.
Sonraları peşrev de kısaltıldı,
peşrevlerin sadece iki hanesi
çalınmaya başladı. Faslın başındaki
peşrevin uzun oldugunu, faslın asıl
yöneticisi olan hanendeyi
(hanendeleri) lüzumundan çok
beklettigini düşünen musikiciler
oldu. Ali Rifat Bey (Çagatay)
peşrevden daha kısa süren, "giriş"
anlamına gelen "med hal" adlı yeni
bir beste şekli geliştirdi; medhaller
besteledi. Daha başka besteciler de
medhaller bestelediler. Fakat
bestelenen medhallerin sayısı sınırlı
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kalınca, peşrevlerin iki hanesinin
icrasıyla yetinildi.
Yeni fasılda ilk şarkı mutlaka "agır
aksak" usülündedir, birden çok agır
aksak şarkı da okunabilir; bundan
sonra bir "orta aksak" şarkıya yer
verilir. Daha sonra da usüllerinin
yürüklük derecesine göre şarkılar
birbirine baglı olarak agırdan hafife
dogru sıralanır; aksak, sengin semai,
türk aksagı, curcuna usüllerinde
bestelenmiş şarkılara daha çok yer
verilir. Mümkün oldugu kadar
degişik usül gösterilir. Bir usüller
gösterisidir bir bakıma fasıl. Faslın
uzun sürmesi isteniyorsa, her
usülden iki şarkı yahut daha çok
sayıda şarkı okunabilir. Şarkılardan
birinin uygun bir yerinde baş
hanende "gazel" okur. Sözlü
eserlerin sonuncusu bir yahut iki
"oynak" ritimli eserdir. Makam
çizgileri içinde bestelenmiş,
şehirlerde sevilmiş olan türküler de
fasılda okunabilir. Bu tür kıvrak
eserlerden sonra çalınan saz semaisi
ile fasıl tamamlanır; bazen de, saz
semaisi yerine, "longa", "sirte"
denilen oyun havaları çalınır.
Yeni fasıl, sarayda ve seçkin musiki
meclislerinde okunan eski faslın
halka inmiş bir biçimidir. Eski faslın
demirbaş eserleri olan "kar",
"murabba beste" gibi musiki
şekillerindeki eserler büyük üsullere
göre bestelendigi için, eserler daha
uzun soluklu, agır, karmaşık yapılı
eserlerdir. Bu tür eserlerin
ögrenilmesi de, sevilmesi de zaman
ister. Oysa şarkılar küçük usüllerde
bestelendigi için çok daha çabuk
ögrenilip sevilir. Fasıl hanendesinin
işini kolaylaştıran bu düzen daha
geniş bir musikisever kitlesine de
ulaştimasını saglıyordu.
Fasıl heyetleri halka inerken icraya
da degişiklik getirdiler. Bu yeni
fasılda eserlerin usülleri daha
"yürük" tutulur, daha kıvrak, hatta
daha süslemeci bir tavırla okunur;
örnegin hanende gırtlak hünerlerini
göstermeye özen gösterir. Aynı
tavır sazlar için de geçerlidir. Faslın
uygun yerlerinde, keman, kemençe,
ud, kanun, klarnet gibi sazları çalan
sazendeler öne çıkıp ezgiyi sazının
kendine has tınılarıyla süsler, bazen
de mısra aralarındaki boşluklara
girip ezgiye kıvraklık ve "revnak"
getirirler. Bu bakımdan, yeni faslın
icrası da eski fasıldaki icradan biraz

farklıdır. Bugün fasıl dedigirniz musiki
her şeyden önce bu süslemeci
tavırla kıvrak icrası ile kendini belli
eder. Bu anlamıyla faslın "fasıl tavrı"
denilen kendine has bir icra biçimi
vardır.
Yeni faslın icrasında belki de en
önemli nokta, eserlerin birbirine
baglanarak okunmasıdır. Oysa
büyük, uzun beste şekillerine
dayanan eski fasılda eserlerin saz
nagmeleriyle birbirine baglanarak
okundugunu sanmıyoruz. Geçmişte,
taksim, gazel gibi musiki şekillerinin
"baglayıcı" bir özelligi de olmalıydı.
1 9. yüzyıl ortalarından itibaren
gelişen yeni fasılda şarkıların
birbirine baglanarak okunması
ihtiyacı duyulunca "aranagmesi"
denilen küçük saz ezgileri
bestelenmeye başladı. Bu baglayıcı
ezgicikler faslın kesintisiz bir biçimde
sürmesini sagladıgı gibi, fasla ezgi
zenginligi de kattı. Aranagmesi, yeni
faslın bir katkısıdır musiki icrasına.
Faslı elinde def ile hanende yönetir.
Birden çok hanende varsa, biri baş
hanende durumundadır. Hanendeler
çok sayıda ise her hanende kendi
ses sahası içinde okuyabilir; bir
başka deyişle, "koro" icrasındaki
"ses ve perde birligi" ("unison")
okuyuş fasılda aranmaz. Faslın en
sahici icra şeklinde hanendenin bir
özgürlügü de vardır. Duyarak
okuyan, iyi bir fasıl hanendesi icranın
akışı içindeki duygu durumuna göre,
programına kendiliginden yeni
eserler ekleyebilir; okudugu eserin
usülünü de heyecanına uygun bir
"tempo" ile degerlendirebilir. Aynı
şekilde, sazlardan biri de
aragmelerinde yahut gazele cevap
verirken ritme çeşitlilik, zenginlik
katar. Faslın bir özelligi de budur:
usüllerin temposu başta hanende
olmak üzere heyetin sazendelerine
bırakılır. Sazları çok kere keman
(yahut kemençe) yönetir. Sözünü
ettigirniz türden fasılda kemaniler
icrada sürükleyici bir görev
üstlenirler.
Her eser fasıl musikisine uygun
degildir. Bir şarkı ne kadar başarılı
bir eser olursa olsun, "fasıl tavrı"na
uygun degilse, fasılda tercih edilmez.
Fasıl şarkılarının önemli bir
bölümünün fasıl hanendeleri ile
sazendelerince bestelenmiş olması
bir rastlantı degildir. Hacı Arif Bey,
Şevki Bey, Tatyos Efendi, Selanikli

Ahmet Efendi, Şemsettin Ziya Bey,
Nasib'in Mehmet, Bimen Şen,
Selahattin Pınar fasıl dagannın
demirbaş eserlerini bestelemişlerdir.
Bu bestecilerin hepsi de fasıl
ortamının içinde yogrulmuş, faslın
atmosferini çok iyi bilen
musikicilerdir.
Fasıl musikisinin Türk musiki
kültüründe özel bir anlamı vardır.
Eski fasıl Osmanlı-Türk musikisi
dagannın en seçkin eserlerinin
icrasına dayanır. Günümüzde "klasik
Türk musikisi" koroları bu işlevi
sürdürmektedir. Daha geniş bir
dinleyici kitlesine seslenen yeni faslın
da musiki geleneginde ayrı bir yeri
vardır. Geçmişte fasıl heyetleri bir
musikinin mutfagı niteligindeydi.
Genç hanendeler ve sazendelerin
çogu icracılıga fasıllarda çalıp
söyleyerek başlariard ı. Tecrübeli
musikicilerin yer aldıgı fasıl
heyetlerinde hem temel musiki
bilgilerini pekiştirirler, hem de geniş
bir musiki dagarını ögrenme
imkanını elde ederlerdi. Geçmişte
fasıl heyetlerinde hiç saz çalmamış,
hiç şarkı söylememiş sanatçı hemen
hemen hiç yoktu.
Musikiseverler açısından da apayrı
bir önem taşır fasıl. Geçmişin musiki
mirasının halka ulaşmasında
fasıkıların büyük payı vardır. Türk
m usikisi deyince, fasıl ilk akla gelen,
en tanınmış icra şeklidir; öyle ki,
Türk kültüründe "fasıl" terimi
"musiki" kelimesiyle özdeşleşmiştir.
Musiki tarihinde öncelikle fasıl
okuyucusu ve fasıl icracısı olarak ün
kazanmış pek çok hanende ve
sazende vardır. Eskiden hafız
hanende gelenegi içinde yetişen
musikiciler çok başarılı fasıl
okuyucularıydı; Hafız Osman, Hafız
Yaşar, Hafız Kemal, Hafız Burhan
gibi. Deniz Kızı Eftalya kadın icracılar
arasında bilinen en eski fasıl
icracısıdır. Celal Tokses, Safiye
Tokay, Tahsin Karakuş fasıl icrasının
son derecede parlak örneklerini
vermişlerdir. Fahri Kopuz, Şerif lçli,
Nuri Halil Poyraz fası l musikisini çok
iyi bilen musikicilerdi. Özellikle
Kopuz ile lçli'nin radyolarda
yönettikleri fasıllar unutulmaz
güzellikteki programlardı. Fasılda
kemanın özel bir önemi vardı;
Nubar Tekyay, Sadi !şılay, Hakkı
Derman, Necati Tokyay gibi
kemaniler çaldıkları yahut
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yönettikleri fasıliara damgalarını
vurabilmişlerdir.
Bugün fasıl musikisini hakkını
vererek icra edebilen hanende ve
sazendeler çok azalmıştır. Hanende
Nurettin Çelik fasıl musikisinin az
sayıdaki degerli temsilcilerinden
biridir. Nurettin Çelik fasıl
gelenegin i günümüzde de başarıyla
yaşatmaktadır.
• The Arabic word /astl l i rerally
means "division" or ··section". l t
denotes a seetion o f a collecrion of
lyrics or melodies arranged according
ro makams (modes), or performance of
secular composirions in one makam.
Songs composed i n rhe same makam
but in d i fferent compositional genres
constitute a ''fası l "' program i n
concerts. The classical Ottoman fas ı l
i n i r s most marured srrucrure
i ncluded the following compositions
or ''section"s: Taksim ( i nsrrumental
i mprovisarion), pefYev ( instrumental
prelude), kdr (vocal composi r ion
having a fai rl y free srructure and
whose lyrics are based on a poem i n
Persian), fırst murabba beste (vocal
composi tion based on a lengrhy
rhyrhm ical cycle and whose lyrics are
on four l i nes), second beste, ağır smıai
(vocal form i n l O 1 8), Jarkıs ( l ight
vocal pieces i n various rhythmic
patterns), yiirti'k semai (vocal form i n
618, performed i n a faster rempo), saz
semaisi (an instrumental piece i n 1 0/8,
a posrlude).
Excluding rhe jarkı, this sequence was
probably esrablished in the second
half of the eighteenth century. The
jarkıs began ro be included in the fasıl
concerts at the beg i n n i ng of the
n i nereenth century.
In rhe pre-Orroman Islamic music
rhere was a musical genre called naubet
al-11utrattaba or nawba. The great
theorisr of lslamic music Abd al
Qad i r Maraghi ( 1 360- 1 43 5 ) deseri bed
the pattern of this concert music i n
h i s books. The nawba was d ivided i nro
fıve secrions called qawl, ghazal,
tarane, Jimdasht and mmtazad. This
musical genre was introduced into
Ottoman music by Marag h i 's son,
Abdülaziz, and grandson, M ah m ud .
However, the nawba ceased r o exist by
rhe m id sixteenth century. The genre
was rearranged by rhe Ottoman
musicians accordi ng ro local
r radi rions. W e fınd the earliest

descri p t i o n o f rhe Ottoman fası l i n
D i m itrie Cantemir's treatise which
was written around 1 700. Camem i r
wrires a s fol lows:
" When there is a wnrert gathering the
tJoccdist sits in the mide/le. The ney j1/ayer
is below the tJocalist; the tanb11r jJiayer is
below the ney jJ!ayer. BeiOll' the tanb11r
player the plc1res of the other
imtmmentalists are not sperified. f'irst the
instmmentalists begin with a tak.rim.
After the taksiıli they play one or lli'O
fJejrevs: then they are si/em. Then the
IJOralist begim with a taksim. After the
taksim he sings a beste. a naklj c111d a
semai: then he is si/em. The
instmmentalists begin a semai. After
finishing the semai they aı·e silen!. b11t
ho/d the drone noıes anel after the ooralist
sings another taksim they bring the faSli to
an end. "

The Ottoman rerm "kar", a vocal
composi tion based on a poem
composed in Persian, was the new
name of the 'm11cıl, which also used a
Persian song-rext. " N a kış" larer
ceased to exist as an independent
composi rion and began to merge wirh
other genres, namely the beste, ağır
semai and ylirlik semai genres. Beste,
semai and şarkı are completely
Ottoman genres. The concerr which
w i l i be given by the ensemble whose
vocal isr is Kan i Karaca, one of rhe
best performers of classical Turkish
m usic i n rhe last fıfry years, will
include all rhe elements of rhe
classical Ottoman fası l concert.
Fasıl music was exposed to alterarions
in rhe Iate n i neteenth cenrury. The
şarkı ( l i rerally means "song ") was not
a higher genre in Ottoman music in
the classical sense. lt was considered a
rather l ight composi tion dea! i ng w i t h
simpler themes, and based on smail
scale rhythmic patterns. I n the mid
n i nereenth century composer Hacı
Arif Bey began restrunuring rhe şarkı
genre and his songs became adop ted
as a model by rhe composers of the
fol lowing generations, which
evenrually changed the şarkı inro rhe
commanesr composirional genre.
Hence, the prestigious genres (kar,
beste, semai, ete) were removed from
rhe fas ı l and replaced wirh şarkıs i n
various simpler rhythm ic patterns.
This new trend established a new fası l
order. I n r h e a lr ered version o f the
fasıl, şark ı s are sung one after another,
beg i n n i ng with rhyrhmically sl ower

vocal songs and gradually moving ro
ones that requ i re a faster tempo. l t
agai n beg i ns with a peşrev and
concludes with a saz semaisi . The fırst
şarkı is al ways based on the rhythmic
cycle aifJ r aksak (<)/4); akJc1k, tiirk
aksctjf,ı , senf!..in sema i, rllnllllct are (he
most freq u enrly p re fe r red rhythm s . If
rhe co ncer r should last longer the
ensemble may i neJude rwo o r more
songs based on th e same rh ythm. I n
fact, both versions o f the fas ıl
i n r roduce a series of rhy th m ic
pa tte rns .
This new arnıngement should be
consiclered a populari sed version of
the old, classical fası l . lt i n rroduced a
new style of perfo rm an ce, roo, aparr
from the reperroire co ns i sr i ng
ex c l us i ve ly of the şark ıs. The most
pro m i ne n r aspecr of i ts performance
can be observed i n i ts use of rhe
rhythm i n a m uch faster tempo,
preferring omamenred serial nores.
I n t h i s festival the ensembles d i recteel
by Kani Karaca and N urett i n Çel i k
w i li presenr bor h versions o f the
trad i t ional fası l concerr.
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FAZIL SAY - I STAN BUL KON SERLERI
F AZIL SAY - İSTANBUL CONCERTS
FAZIL SAY, piyano piano

FAZIL SAY
1 970'te dog<ın Fazıl Say, piyano
egitimini Ankara'da Mithat Fenmen
ve Kamuran Gündemir,
Düsseldorfta David Levine ile
yapmıştır. 1 994'te New York'ta
düzenlenen kıtalararası "Genç
Konser Sanatçıları" yarışmasında
dünya birinciligini elde ederek
kariyerinde bir sıçrama
gerçekleştirmiştir. Dünyanın önde
gelen orkestralarından ve
festivallerinden davetler alan
Say, l 995 yılından beri beş kıtada,
yılda yaklaşık 1 00 konser vermiştir.
Ipekyolu adlı ikinci piyano konçertosu,
Ingiliz Chamber Orchestra, Moskova
Virtüözleri gibi oda orkestralarının
yanı sıra, birçok yabancı orkestra
tarafından seslendirilmiştir. Fransız
Ulusal Orkestrası'nın siparişi üzerine
yazdıgı konçertosunun dünyada ilk
seslendirilişi ise 2002 Ocak ayında
Paris'te yapılmıştır. Say'ın solist
olarak sürekli davet edildigi
orkestralar arasında New York
Filarmoni, lsrail Filarmoni,
Philadelphia, Detroit, Paris, Milano,
Prag, St. Petersburg, Münih, Tokyo,
Zürih, Sydney ve Amsterdam
Concertgebouw orkestraları yer
almaktadır. Katıldıgı başlıca festivaller
arasında Salzburg, Seattle, Schleswig
Holstein, Ruhr, Montpellier, Menton,
Lizbon, Budapeşte, Istanbul ve
Montreux Caz Festivali sayılabilir.
Fazıl Say'ın Warner Classics için
kaydettigi CD'Ier, müzik dünyasında
geniş yankı uyandırmış, Mozart, Bach,
Gershwin, Stravinsky ve Çaykovski
CD'Ieri "bestseller" olmanın yanı sıra
Almanya, Fransa ve Avusturya'da 1 8
ödüle deger görülmüştür. Kendisi
için üretilen Bösendorfer marka
bilgisayara endeksli konser piyanosu
ile tek başına dört el seslendirmesini
uygulayan piyanist, bu projeyle bir
dünya turnesi gerçekleştirmektedir.
Eserleri arasında üç konçerto ile
Nazım Hikmet ve Metin Altıok
anısına yazılmış iki oratoryo
bulunmaktadır.
•

1 0.6.2003, Olivium Outlet Centre, Zeytinburnu 2 1 :30
Olivium Ourlet Centre, Zeytinburnu, 9. 30pm
Degerli i;birligi için 0/ivium Outlet Centre'a te;ekkiir ederiz.

We would /ike to thank 0/iviımı Outlet Centre for their kind collaboration.

1 1 .6.2003, Barış Manço Kültür Merkezi, 1 9:00
Barış Manço Cultural Cencre, 7 . 00pm
Degerli i;birligi için Avalar Belediyesi ve Barı; Manço Kiiltiir Merkezi'ne te;ekkür ederiz.
We would /ike to thank the Municipality ofAvalar and Barı; Manço
Cu/tura/ Centre for their kind collaboration.

1 2.6.2003, Ümraniye Sahnesi, 1 9:00 Ü mraniye Municipal Thearre, 7 . 00pm
Degerli i;birligi için Istanbul Büyük;ehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na te;ekkür ederiz.
We would /ike to thank the Greater Municipality of Istanbul Municipal Theatm
Administration for their kind collaboralion.

Konserlerin programı sanatçı tarafından konser sırasında duyurulacaktır.
The programmes

wi ll

be announced by the artise before the concerts.

• Born in 1 970, Fazı! Say received his
piano educari on under Mithat Fenmen
and Kamuran Gündemir in Ankara

Lll

and David Levine in Düsseldorf. He
launched an international career afrer
winning rhe l ntercontinental "Young
Concerr Arrisrs" Comperirion in New
York in ı 994. A regular guesr of the
leading fesrivals and the most famous
orchesrras of the world, Say played ar
more rhan a hundred concerts in five
conrinenrs s ince ı 995. His second
piano concerro ipekyo/11 (Silkroad) was
performed by chamber ensembles I ike
English Chamber Orchestra, Moscow
Vi rruosi and many other foreign
orchesrras. H is concerto commissioned
by rhe French National ürehescra was
given irs world premiere in January

2002 in Paris. As a soloisr, Say is
regularly invired

ro

perform with New

York Philharmonic, Philadelphia,
Derroir, Paris, Mi lan, Prague, St.
Perersburg, Munich, Tokyo, Zurich,
Sydney and Amsrerdam
Concerrgebouw orchesrras. He also
appeared ar leading fesrivals such as
Salzburg, Searrle, Schleswig-Holsrein,
Ruhr, Monrpellier, Menron, Lisbon,
Budapesr, and İ stanbul and Monrreux
Jazz fesrivals. His recordings for
Warner Classics have received critica]
acclaim in the music world and his
Mozart, Bach, Gershwin, Srravinsky
and Tchaikovsky CDs have both
become bestseliers and received ı 8
awards in Germany, France and
Ausrria. He ser out on a world rour
w ith a Bösendörfer compurer-aided
piano specially manufacrured for him
to perform four-hand alone. Fazıl Say
has composed three concerros, as well
as rwo orarorios wrirren for poets
Nazım H i kmet and Metin Alrıok.

ISTANBUL KONSERLERI
İ ST AN BUL CONCERTS

Fazı/ Say

Dünyanın en güzel kentlerinden
biridir Istanbul. Deniz ile topra�ın,
Do�u ile Batı'nın, eski ile yeninin
biraraya geldi�i ilginç, görkemli bir
kent . . .
Istanbul müzik gibi bir kenttir. Bu
kentte zaten akla gelebilecek her tür
müzik dinlenir ve üretilir: Düzeyli ve
düzeysiz, sı� ve derin, ilkel ve
gelişmiş her tür müzik . . .
Nüfusu 1 4 milyon oldu�u söylenen
lstanbulumuz'da klasik müzik

•

tutkunları d a var. Ama onlar, "Sinde
bir " dolayında küçük bir azınlık.
Klasik müzik çevreleri, bu oranda
yakınıkp durur. Bence soru şudur:
Biz onlara ne verdik ki, onlardan
klasik müz�e yakınlık isteyelim?
Istanbul'da klasik müzi�i sevenlerin
oranı "binde bir " de�il de "yüzde
bir " olsaydı 1 40 bin kişi konseriere
koşar, etkinlikleri izler, festival
biletlerini kapışırdı.
Dinleyici oranının yükseltilmesi bir
süreci gerektirir; burası açık. Ama
süreci artık başlatmamız gerekti�ine
inanıyorum.
Eskiden dilimizde "kültür" kavramını
karşılayan güzel bir sözcük
kullanılırdı: "ekin" Klasik müzik
kültürünü ekmek ve ürünlerini
derrnek için bir ucundan tutarak bu
süreci başlatmak zamanı geldi
sanıyorum.
Istanbul Müzik Festivali bence bu
konuda olanaklar yaratabilir. Bizim
festivalimiz, örne�in bir " Salzburg
Festivali" de�ildir. Çünkü Salzburg
kentinin Istanbul ile benzer tarafları
azdır. Öyleyse biz festivalimizde
biraz da "lstanbulumuz"a uygun
etkinlikler düşünmeliyiz.
"Istanbul Konserleri " başlı�ı altında
sunaca�ım dinietiler bu düşünceden
do�du. Kentin Ümraniye, Avcılar,
Zeytinburnu gibi kesimlerindeki
insanlara ulaşabilmeliyiz. Düzey
taşıyan, nitelikli olan müzi�i onlarla
paylaşmamız gerekti�ini
düşünüyorum. Burada "denemeye
de�er" olan, kentin bu geniş
kesimlerindeki insanlarımızla,
özellikle çocuklar ve gençlerle
birlikteliktir. Üç beş mahalle
konseriyle pek de bir yere
varılamayaca�ını biliyorum. Ama
denemek, örneklerneyi başlatmak
istiyorum. Istanbul Festivali, daha
fazla sanatçıınızia ve bu amacı
taşıyan daha fazla konserle bu
projeyi geliştirebilir. Kimilerince
varsın bir "Ütopya" olarak nitelensin
projemiz. Ütopya olmasa ne sanat,
ne felsefe ne de insanlık gelişirdi . . .

produced in this ciry: of good and bad
qualiry, superficial and meaningful,
primirive and modern.
There also exisrs in İ stanbul, where
the population is esrimared ro be 1 4
m i llion, a group o f classical music
lovers. However, they are only a smail
fracrion, "one i n a rhousand". Classical
music circles keep complaining abour
this ratio. ı believe the real quesrion
is: "What have we given rhem ro
expecr rheir incerest i n classical
music?"
If che rario of classical music lovers
were "one i n a hundred" i nstead of
"rhousand " , 1 40 rhousand people
would rush to the concerrs, follow the
activities, and run after the festival
rickers.
Ir's obvious that to increase the rario
of classical music audience requ i res a
ce rta in period of time. However, I
believe that this process has to be
srarred right away.
In the older t imes, we used a nice
word "ekin" (crop) i n order to express
the concept of "culrure". I think rime
has come now to start planring the
seeds of classical music appreciarion
and collecring the crops of i t .
T h e International İ stanbul Music
Festival can ereare opporruniries for
this purpose. Our festival, for
instance, is not l i ke the "Salzburg
Festival". Salzburg and İ stanbul don't
have much i n common. W e should
think out activities reflecring the
essence of our ciry of İ stanbul.
The recitals I will be presenting under
che name " İ stanbul Concerts" came
out of this undersranding. W e should
also come into contacr w ith people
living in the suburbs such as
Ü mraniye, Avcılar and Zeytinburnu. I
rhink we should share wirh rhem
music of a certain level wirh high
quality. What is "worth trying" is ro
m ix w ith people, especially the
children and the youngsters residing
i n rhese areas of the town. I' m aware
of the fact that organising three or
five such concerts won'r ger us
anywhere. Nevertheless, I wanr to

• İ stanbul i s one of rhe most
beauriful ciries of che world. Ir's an

start experimenting and serring up an
example. İ stanbul Festival can devetop

inreresting and magnificent ciry

this project wirh more anisrs and

where the sea and the earrh, the East

concerrs in line wirh this objective.

and rhe Wesr, rhe old and rhe new

Ler some people call our project a

meer . . .
İ stanbul is just I ike music. Each and

nor philosophy and humani ey would

every ki nd of music is l isrened ro and

progress.

"utopia". Wirhour uropia, neirher art,
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"BEN BIR BESTECI-PIYAN ISTIM"
"1 AM A COMPOSER - P I AN IST"

Evin ilyasoğlu

Fazı) Say'ın bir yıllık konser
programına bakıyorum: Geçen
Mayıs'tan bu Mayıs'a kadar yüz kırk
civarında konser yer alıyor. Yani iki
günde bir çıkıp çalmakta. Sahnede
olmadıgı zaman da ya uçakta ya
provada.
Nerelerde çalmıyor ki, Pekin'in Saklı
Kenti'nde, Jurowski yönetimindeki
lsrail Filarmoni ile Tel Aviv'de,
Krivine yönetimindeki Fransız Ulusal
Orkestrası'yla Paris'te, Hollanda
Radyo Orkestrası ile
Concertgebouw'da, BBC Filarmoni
ile Manchester'da . . . Şanghay'da,
Taipei'de, Sao Paolo'da,
Cleveland'da, Milano'da, Münih'te;
New York'un La Guardia
Festivali'nde, Fransa'nın Montpellier
Festivali'nde, Salzburg Festivali'nde,
Bonn'un Beethoven Festivali'nde,
lsviçre'nin Lucern Piyano
Festivali'nde, Hollanda'nın Mozart
Festivali'nde . . . Fedoseyef
yönetiminde Viyana Senfoni'yle,
In bal yönetiminde RAl To ri no
Orkestrası'yla ltalya'da, Temirkanov
yönetiminde St. Petersburg
Filarmoni'yle Rusya'da, Vasary
yönetiminde Budapeşte Senfoni ile,
Macaristan'da, Kurt Masur
yönetiminde Bavyera Devlet
Orkestrası'yla Münih'te . . . Ve aralara
serpiştirilmiş Nigde, Gaziantep,
Edirne, Afyon, Malatya, Polonezköy,
Gaziosmanpaşa, Ümraniye,
Avcılar . . .
Ayrıca araya Nazım gibi projeler,
Mercan Dede konseri gibi ayrı
dalların birleştigi konserler, kendi
besteleri ve hatta bazen reklam
filmleri bile giriyor. Eşi Gülyar ile
kızı Kumru bile ancak ara sıra
perdeyi aralayıp başlarını
uzatabiiiyorlar bu yogun yaşamdan
içeri.
Fazıl Say'ın hakkında dünya basınında
yılda altı-yedi yüz yazı çıkıyor. Üç
yüz kadar televizyon radyo
programına katılıyor her yıl.
Yurtiçinde de yurtdışında da hep
topun agzında: Her yaptıgı izleniyor,
her dedigi tartışılıyor.
"Hemen her gece çalışıyorum. Bir
prova, bir konser şeklinde
•

gidiyorum. B u yıl kırk kadar Türkiye
konserim vardı. Bir yıl içindeki
toplam konser sayısını artık yüzün
üzerine çıkarmak istemiyorum.
Daha fazlası çok yorucu oluyor!"
Oda Müzi�i Konserleri Özellikle

ileriye dönük programa bakınca
yalnız solo resitaller veya orkestralı
konserler degil, oda müziginin de
yer almaya başladıgını görüyoruz:
Parlak Japon kemancı Akiko Suwanai
ile ünlü kemancı Maxim Vengerov
ve ltalyan çellist Mario Brunello ile
konserler verecek ve ayrıca lied
eşlikçiligi yapacak. Tarihte pek çok
ünlü solistin bir araya geldigi oda
müzigi kayıtları sonradan olaganüstü
deger kazanmıştır. Bundan sonra bir
çok solist gibi Fazıl da zamanının bir
kısmını oda müzigine ayıracak.
"2002 yorucuydu ama Türkiye'de
neler yapılabilecegini gördük. Doguş
Holding gibi bir sponsorla veya yerel
yönetimlerin destegi ile Anadolu'nun
birçok kentinde verdigim dizi
konserler büyük ilgi topladı. Bu yıl
Sivas, Antalya, Mersin, lzmir,
Samsun, Edirne, Ankara, Afyon,
Erzurum, Adana, Kayseri, Nigde'de
konserler verdim. Gittigim
kentlerde ögrenciler için ayrıca
egitsel söyleşili konser programları
uyguluyorum".
Istanbul Konserleri Bu yılki
Istanbul Festivali'nin önemli bir
özelligi, tarihi mekanları
degeriendirmesi ve böylece kente
yayılması. Beylerbeyi Sarayı, Aya
Sofya Müzesi, Aya Irini Müzesi,
Darphane-i Amire, Yıldız Sarayı,
Sultanahmet'teki Arkeoloji Müzesi,
Balıkpazarı'ndaki Üç Horan Kilisesi,
Beyoglu'ndaki St. Antuan Kilisesi,
Karaköy'deki Schneidertempel,
Haliç'teki Rahmi M. Koç Müzesi. . .
Antik çaglardan günümüze kadar
dini mekanları, sarayları, müzeleri
kucaklayan konumlar. Ve bu yayılıma
ek olarak, bir yenilik çıkıyor
karşımıza bu yıl: Kentin
yamaçlarındaki Fazıl Say kanserleri!
Bunların hiçbiri özel konser
salonlarında yer almıyor; kimi bir
tiyatro salonunda, kimi bir kültür
merkezinde. Zeytinburnu'da ise
Olivium Outlet Centre gibi
kocaman bir alışveriş merkezinin
ortasında! Gelecek yıl Istanbul
yamaçlarındaki başka semtlere de

gitmeyi planlıyor Fazı!. Ama bir kez
klasik müzik dinletmek neye yarar
ki! Bundan böyle Fazıl'ın başlattıgı
noktalara düzenli ve sürekli bir
organizasyonla başka sanatçılar da
gitmeli, hiç klasik müzik dinlememiş
kesime ulaşmalı ve bu bir işlev haline
gelip bıkıp usanmadan yinelenmeli.
De�işik Ortamlarda Projeler

Özellikle Fransa ve Amerika yeni
tanınmaya başladıgı dönemde Fazıl
ile yaptıgımız bir söyleşiyi
anımsıyorum. Yurtdışındaki
konserlerinden söz ediyordu:
"Düşünün, aslında klasik müzik
konserlerine hiç ilgi göstermeyen
genç kuşak benim konserierime
geliyor; bazıları sırf konserin
sonunda yapacagım bis
parçalarındaki caz müzigini dinlemek
ugruna yüz yirmi dakikalık resitali
sabırla dinliyor. Ve ben onların
klasik müzikten alacagı zenginligi
görmek istiyorum. Bir keresinde
gençlerden biri bana gelip dedi ki:
"Aslında sizin Türk Marşı
uyarlamanızı dinlemek için
gelmiştim, ama Bach'ın !talyan
Konçertosu da bana büyük bir zevk
verdi. Artık bu eseri daha sık
dinleyecegim". Işte benim asıl
amacım buydu zaten. Klasik müzigin
artık çok yaşianan "snob" söylemini
degiştirmek gerekiyor".
Fazıl, son yıllarda klasik batı müzigi
kadar onun çemberini de kırıp klasik
Türk müzikçileriyle, caz
sanatçılarıyla, tiyatrocularla hatta
hafif müzikçilerle işbirligi yaptı.
Kudsi Erguner'in ney solasuyla
piyanoyu birleştirmesi, kendi
deyimiyle aslında zeytinyagı ile su
gibi daha önce denenmemiş ama
yeni bir dinleyici kitlesi kazandıran
bir alaşımdı. Ardından Istanbul Caz
Festivali'nde Gershwin'in caz içerikli
yapıtları ve kendi caz parçalarını
seslendirdiginde yine yeni bir
dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Sonra
Mercan Dede ile Yedikule
Zindanları'nda verdigi konser,
tutucu klasik müzik dinleyicisini
şaşırtsa da çok geniş bir kitleye
seslenmek açısından başarılıydı.
Yedikule Zindanları'nda kendi
dinleyicisinden çok Mercan Dede
dinleyicisi yer almıştı. lik yarıda Bach
çaldı Fazıl. Hem de oldugu gibi,
özgün şekliyle, kendi CD'sinde yer
alan Bach yapıtları. Ikinci yarıda
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DJ'Iigin geregini yerine getirdi:
Kendine göre arada klasik müzik de
çalarak, dinleyicinin bekledigi atiatıp
hoplatmalarla plaktan plaga geçti,
Mercan Dede ile bir ortak payda
kurmaya çalıştı. O gece Yedikule
Zindanları'ndaki konser için sekiz
bin bilet satıldıgı söylendi. Kavramsal
açıdan bu konserde genç bir
dinleyici kitlesi bir saat boyunca
Fazıl'ın köprüsüyle Bach dinlemişti.
Neden Bach? "Zaten bana biraz su
biraz ekmek verin, hayatıının sonuna
kadar eve kapanır Bach çalarım.
Onda 'sonsuzluk' hissediyorum.
Derin bir sonsuzluk . . . Bach beni
aglatır, güldürür, bu benim hayatım
için 'oksijen' degerindeki bir diyalog.
Günümüzden 250 yıl önce yaşamış
bu besteciyle aramda süregiden bir
diyalog1 .. " diyordu Fazıl. Önce Bach
ile bir köprü kurdu, sonra da bu
yeni kazandıgı kitleye onların
ortamında, Mercan Dede kanalından
bir ortak dil bulup konuştu.
Fazıl'a göre, bu bir sosyal projeydi:
"Mercan Dede'nin dinleyicisine
klasik müzik konseri için bilet
aldırtamazsınız. Ama Istanbul ve
lzmir'de sekizer bin bilet satıldı bu
konserler için. Bunların yüzde onu
benim diger konserierime gelse, her
kentte sekizyüzer kişi eder. Bu, orta
boy bir konser salonunu dolduran,
küçümsenmeyecek bir rakam".
Bu arada Fazı!, yalnız piyanist olarak
degerlendirilip diger işlevlerinin
unutuldugundan yakınıyor. Dünyanın
en büyük festivallerinden
Anadolu'nun en ıssız köşesine kadar
uzanan konser yolculugunun yanı
sıra bestecilikte de yeni açılımlar
peşinde. Bir yanda yeni bir piyano
konçertosu yazarken öte yanda
geniş kadroları gerektiren projeler
üretiyor. "Başlattıgım projelere
sahip çıkmam gerek, onları
kavramsal olarak anlatmak,
çalıştırmak gibi görevlerim var.
Besteyi yazıp seslendiricHere
vermekle iş bitmiyor. Yoruma son
şeklini verinceye dek işin başında
olmalıyım. Nozım, CD olarak
üretildikten sonra artık benden çıktı.
Stravinsky'nin Bahar Ayini de bir
takım çalışmasının ürünüydü. Bu yıl
yazdıgım Metin Altıok Orotoryosu da
yeni yorumcularla birlikte yaptıgım
çalışmalarla son biçimini aldı."
Ve özellikle yurtdışındaki her
konserinde kendi yapıtlarını çalmayı

sürdürüyor. Ya programın içinde ya
da anker parçası olarak. Böylece
Fazı! dünyanın dört bir yanında
yalnız yorumculuguyla degil, besteci
olarak da alkışiatıyor kendini.
3 1 . Istanbul Müzik Festivali'nde Fazı!
Say'ı bütün yönleriyle izleyecegiz.
Besteci, piyanist ve proje üreticisi
olarak çıkıyor karşımıza. Onun oda
müzigi üyeleriyle ya da neyzenle,
DJ'yle, cazcılarla yaptıgı işbirliginden
söz ettik. Son yazdıgı iki büyük çaplı
çalışması ise birer şairle işbirliginin
örnegi: Biri Nazım, digeri Metin
Altıok. Form olarak ister oratoryo
diyelim, ister destan, ister agıt. Her
bir şairin şiirindeki söylemi, kendi
tarzı içinde müzigine yansıtıyor.
Nazım'ın dışa dönük, kalabalık
kitleleri çagıran şiiriyle ördügü
Nozım adlı yapıttan sonra Metin
Altıok'un içe dönük, yumuşak ve
düzenli şiirini işlemiş. Ve her iki
şairin birbirine benzemedigi kadar
birbirinden çok farklı iki yapıt çıkmış
ortaya. Altıok'un diger nice
aydınımız gibi Madımak
kurbanlarından biri olması, kuşkusuz
bu yapıtı daha da duyarlı kılıyor.
Fazı! Say her yeni yılda yeni
atılımlara, yeni projelere koşuyor.
Elit kitle kadar geniş kitleyle de
buluşarak, kapısının önünden geçen
herkese birazcık daha klasik müzigi
sevdirerek.
• I am locking ar Fazıl Say's yearly
concen schedule: from lasr May unril
this May dıere are araund one
h undred and fony concens. That
nıeans he plays almosr every second
day. When he isn'r on srage he is
eidıer ar a rehearsal or in an aeroplane.
Where doesn'r he play' In rhe hidden
ciry of Peki ng ; in Tel Av iv w ith rhe
lsrael P h i l harnıonic under J urowsk i ;
wirh rhe French National ürehescra i n
Paris u nder Krivine; at
Concengebouw wirh rhe Dutch Radio
ürchesrra; wirh rhe BBC
Philharmonic i n Manchester; in
Shanghai, Taipei, Sao Paolo,
Cleveland, M ilan and M u n ich; in
New York's La Guardia Festival; ar
the Monrpel l ier Festival in France; ar
the Salzburg Festival ; in Bonn's
Beedıoven Fest ival; ar rhe Luceme
Piano Festival in Swirzerland; ar rhe
Mozan Festival in Holland ; wirh rhe
Vienna Symphony under Fedoseyef;
wirh R A l Tu rin ürehescra under

l o bal; in R ussia wirh rhe Sr.
Perersburg P h i l harnıonic and
Temirkanov; w i rlı Vasary and rhe
Budapesr Symphony in H ungary;
wi rlı rhe Bavarian Srare ürehescra
d i recred by Kurr Masur in M u nich .
and scarrered in berween he plays i n
N iğde, Gazianrep, Edi rne, Afyon ,
Malatya, Polonezköy, Gaziosmanpaşa,
Ümraniye and Zeytinburnu.
I n addirion, rhere are projeers such as
Nazmt, concens crossing i nto other
branches of music such as rlıat w i th
Mercan Dede, and alsa his own
composi tions. Even Gülyar and
K u m ru can only put rheir heads
through the gap in the curtains i nto
this concenrrated l i fe.
Araund 600 or 700 i rems are written
abour Fazıl Say each year i n rhe
i n rernarional press. H e takes pan i n
u p t o 300 relevision and rad io
programmes annual ly. Both ar home
and abroad he is constantly i n rhe l i ne
of fire: everyrhing he does is warched,
everyrlı i ng he says is discussed.
"I work almosr every nighr. I go from
rehearsal to concert . This year I have
as many as 40 concerrs in Turkey.
From now on I don't wanr to do more
rhan a hundred concerrs a year. More
than that is very t i ri ng for me."
If we look
at the schedule ahead, we see that i t
i ncludes not only orchesrral concens
and sola recirals bm alsa chamber
music. He w i l l be giving concerrs
w ith the bright young Japanese
violinist A k i ka Suwanai, famous
violin isr Maxim Vengerov and Italian
eel l i st Maric Brunell i , i n add ition to
accompanying l ieder. H i starical
record i ngs of clıamber music
performed by combinations of famous
soloisrs are highly prized taday.
Playing chamber music is an arrisr's
respecr for rhe or her and the soloists
who l isten to and blend their
creativiry wir h rhe other one form
smail but essenrial musical fam i lies.
From now on, ! i ke many other
soloists, Faz ı ! w ili spare same r i me for
cham ber music. Lasr year' s extensive
programme also i ncluded his concerts
throughom Turkey.
"The year 2002 was t i ri ng bur we
learned what can be done in Turkey.
The series of concens I have g i ve n i n
many Anatelian c i r ies wirh rhe
spansorship of Doğuş Hold i ng or rhe
Chamber Music Concerts
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support of local aurhorities have been
successfu l . I have played i n Sivas,
Amalya, Mersin, İzmir, Samsun,
Edirne, Afyon, A nkara, Erzurum,
Adana, Kayseri and Niğde this year.
Furthermore, I arrange educational
concerts for studems in each town
that I visit, including talks and
d iscussion."
One particular
feature of this year's İstanbul Festival
i s the use of historic places as concert
venues, thus extending the Festival' s
coverage of the city. These i nclude
Beylerbeyi Palace, Hagia Sophia
M useum, the I m perial M i n e , Yıldız
Palace, İstanbul Archaeological
Museum at Sultanahmet, the
Armenian Church of the Tri nity and
St Amhony's Church in Beyoğlu, rhe
Schneiderrempel Art Cemre in
Karaköy, and the Rahm i M. Koç
Museum on the Golden Horn:
religious sites daring from anriquity,
palaces and museums. I n addition to
this, we have a furrher i nnovation this
year: Fazı! Say' s concerrs on the
outskires of the city. These w i ll not
rake place in special concert halis; one
w i l l be i n a theatre, anorher i n a
cultural cemre and the Zeyti nburnu
concert will be held in the Olivium
Outler Cemre - an enormous
shopping cemre. Faz ı ! plans to visit
d ifferem suburbs of İstanbul next
year. Bur, what use can ir be lisren to
classical music j ust once! After Fazıl's
i nirial recirals, other artists musr
follow h i m , in regular well-organ i zed
concerts, so that classical music w i l l
reach people who do n o t normal ly
l isten to i t ; and every effort must be
made to cominue this until i t
becomes a regular acriviry.
İstanbul Concerts

Projeers In Different
Environments I remember a
conversation rhar I had wirh Fazı!
when he was just becomi ng known i n
t h e United States and France i n
particular. H e was ralking about
concerts abroad: "The younger
generatinn that isn't inceresred i n
classical m u s i c concerrs come to hear
me; some of them sit patiently
through a reciral lasring 1 20 m i nures
j ust in order to hear m e play a jazz
piece as an encore. I want to see rhem
taking pleasure from listening to
classical music. Once, one of the

young people came to me and said,
"Actually, I came to l isren to your
variations on the Turkish March but I
discovered that Bach's ltalian
Concerro is also a really bri l l iam
piece. I 'm going to lisren to it often
from now on." For me this was a
major event, because this is my real
goal. The image of class i cal music as
belonging to an aging genetation of
snobs has ro be changed . "
These days Faz ı l has broken out o f the
circle of Western classical music and
has performed w i t h classical Turkish
musicians, jazz performers and theatre
artisrs. The combination of the piano
w ith the ney of Kudsi Erguner was
somet h i ng that had never been
attempred before. Subsequently, he
reached a new audience w ith the
music of Gershwin and h is own jazz
compositions during the İstanbul Jazz
Festival. Later, i n che concerr he gave
with Mercan Dede in Yed ikule, the
audi e nce cnnsisred of more of Mercan
Dede's fol lowers than his own . Fazı i
played Bach in the fırsr half of this
concerr. And he played i t i n the
original, just as i r i s on his own cd. I n
t h e second half he did what DJs do.
H e tried ro esrablish a partnership
with Mercan Dede, playing classical
music, jumping from d ise to disc as
expected. lt i s said that 8,000 tickets
were sold for this concerr i n Yedi k u le.
From a cnnceptual poi n t of view, a
young crowd l isrened ro Bach at that
concert, through the bridge of Fazı i .
W h y Bac h ? Fazı! says: "Give m e a
l ittle bread and a l ittle water and I
w i ll sray at home playing Bach for the
rest of my l i fe . I sense eternity i n h i m .
A bottomless infıniry. Bach makes me
cry, he makes me laugh, i n a dialogue
that is as valuable to my l i fe as
oxygen. I have an ongoing dialogue
w ith this composer, who l i ved 250
years before our t i me." First, he
formed a bridge wirh Bach, then he
found a comm on language of
comm u n ication with this newly
converted group, through Mercan
Dede.
According to Fazı!, this was a social
project: "You cannot make M ercan
Dede's audience buy rickers for a
classical music concert. But 8,000
tickers were sold for rhese concerrs i n
both İstanbul and İzmir. This is not a
fıgure to be scorned . "
Fazı! complains o f b ei ng thought of

only as a pianist, his other activities
being overlooked.
"I have to take care of the projeers I
have begun; it' s my duty ro make
them work and to explain rhem in
conceptual terms. This business
doesn't come to an end when a
composition is complered and handed
over to the performers. I have to
follow each work unril the fınal
inrerpretarion has been worked out.
Nazım on ly lefr my responsibiliry
once the CD had been released.
Stravinsky's Rite of Spring was the
result of cooperat ive teamwork. The
Metin Altıok Oratorio that I wrore this
year, has taken on i ts fınal form only
after working with new performers."
Our young composer conrinues to
include one of his own compositions
i n every concert he gives, espec ially
abroad. Either he inc ludes one i n the
programme or he plays one as an
encore. I n this way, Fazı i succeeds in
being applauded in all four comers of
the Earth not only as a performer but
also as a composer.
W e shall be following Fazı! Say
throughout the 3 1 st İstanbul Music
Festival, as composer, pianist and
project organizer. W e have menrioned
h is joint activities with chamber
musicians, with a ney player, wirh DJs
and jazz arrisrs. His latest two major
works have dealt with rwo poets: one
Nazım and the other Metin Altıok.
Their form may be deseribed as
'oratorio' or 'epic' or 'requ iem ' . The
music he has com posed reflects the
individualiry of each poet's verses.
Following his Nazım, in which the
writer's extrovert poetry addresses the
masses, he brings us Metin Alrıok,
with his inward-looking, gentle, well
ordered poems. And, inasmuch as the
two poets did not resemble each
other, two widely different works have
been created. The fact that Metin
Altıok was a vicrim at Madımak
together w ith so many more of our
intel lectuals undoubtedly renders this
work even more moving.
Fazı! Say pursues new projeers and
new advances every year. He reaches a
w ide audience as well as an eli re
group; everyone who comes within his
radius learns to appreciate classical
music a l i ttle better.

ATÖLYE ÇALIŞMASI
WORKSHOP
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ATÖLYE ÇALIŞMASI
WORKSHOP
TONY HOUGHAM & KRALIYET OPERASI SOLISTLERI,
COVENT GARDEN
TONY HOUG HAM

&

THE SOLOSITS OF THE ROYAL OPERA HOUSE,
COVENT G A R D E N

Covent Garden Kraliyet Operası Orkestrası başkontrbasçısı
Tony Hougham ve Kraliyet Operası Solistleri'nin yönetiminde
üç bölüm halinde gerçekleştirilecek atölye çalışması.
A three-session workshop lead by Tony Hougham, Principal Double Bass
P l ayer of the Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden
and the Soloists of the Royal Opera House.

8.6.2003, Aya Irini Müzesi, 1 1 :00- 1 7:00
Hagia E i rene Museum, 1 1 .00am - 5 .00pm

TONY HOUGHAM
1 986 yılından bu yana Covent
Garden Kraliyer Operası'nın
başkontrbasçısı olan Tony
Hougham, bu görevin yanı sıra
Londra'daki senfoni ve oda
orkestraları ile de düzenli konserler
vermektedir. Sanatçı ayrıca Londra
Senfoni Orkestrası, Londra
Filarmoni Orkestrası ve Kraliyer
Filarmoni Orkestrası'nda da
başkontrbasçı olarak çalmaktadır.
Her zaman egitim konusuna da özel
bir ilgisi olan Hougham Kraliyer
Operası ile çalışmaya başladıgından
bu yana Guildhall ve Trinity müzik
kolejlerinde ve Ingiliz Orkestraları
Birligi tarafından düzenlenen
etkinliklerde atölye çalışmaları
yapmakta ve ders vermektedir. Her
yaştan ve yetenek grubundan insanla
çalışan sanatçının başlıca amacı
müzigi mümkün olan en geniş
kitleye ulaştırmaktır. Kraliyer Müzik
Akademisi'nde profesör olan sanatçı
aynı zamanda Kent, Essex ve
Herts'teki pek çok gençlik
orkestralarını da çalıştırmaktadır.
•

• Tony Hougham has bcen principal
double bass playtr with the Orchestra
of The Royal Opera House s ince
1 986. Wh i lst maint a i n i ng this
position, ht works regularly with
symphony and chamber orchest ras i n
London and has been invited ro play
as guest Principal w ith the London
Symphony Orchestra, The London
Phi lharmonic Orchesrra, The
Phi lharmonia and The Royal
Phi lharınonic Orchesrra. Hougham
has always had a keen i n terest in
education work and, since joi n i ng the
Royal Opera House, has underraken
extensive study at the Guildhall and
Tri n i ty Col leges of Music i n London
and on courses and workshops led by
the Assoc iation of Brit ish Orchesrras.
He is dedicatcd to bringing the
Orchestra and i ts music to the widest
possible audience, through i nteractive
nıusic-making and learning
opporruni ties. Tony Hougham is a
profcssor at the Royal College of
Music and he coaches many youth
orchestras i n Kent, Essex and Herrs.

FESTiVAL M E KANLARI
FESTIVAL VENUES
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HAK ETilG I ILGIYI GÖREMEYEN
BIR ISTANBUL YAPlSI: AKM
ATATÜRK CULTURAL CENTRE:
A BUILDING D E P R I V E D
OF T H E CARE IT D ESER VES

Murat Germen
• Festivalierin şimdiki kadar sık
olmadı�ı ve dünyaca ünlü
müzisyenlerin verdi�i konserleri
kaçırmamacasına seyretti�imiz,
yaklaşık 20 sene öncesine denk gelen
zamanlarda AKM bir anlamda kaliteli
müzi�in "Kabe"siydi. Burada pek çok
önemli konser seyretti�imden
kendimi bir anlamda müteşekkir
hissederim bu binaya. Asya yakası
dolmuşlarının kalktı�ı taraftaki bayrak
direklerinin foto�rafını çekmişli�im,
di�er taraftaki gişelerin önünde sabah
beşlerden itibaren bilet peşinde
koşmuşlu�um, tam önünde çeşitli
defalar sevgilimle buluşmuşlu�um, bir
şehir dışı geziye çıkmadan önce
yakınlarında içim pırpır otobüs
beklemişli�im vardır ve bunlar insanın
aklında silinmeyecek izler bırakıyor.
Tarihinden başlayacak olursak,
Istanbul Belediyesi tarafından 1 946'da
yapımına başlanan ve Istanbul'un
fethinin SOO. yıldönümüne
yetiştirilmesi amaçlanan binanın ilk
projesi Feridun Kip ve Rüknettin
Güney adlı mimarlara aittir. Bu
aşamada Asu Tozan'ın bir yazısından
alıntı yapmakta fayda var: "Bina S.277
m_'lik bir alanda inşa ediliyordu.
Projenin ilk şeklinde Büyük Opera,
erken modern i st bir yapı olarak
tasarlanmıştı. Cepheye geniş
merdivenlerle çıkılıyor, yedi büyük
kapıdan giriliyordu. Bina giriş, fuaye
ve salon; tiyatro ve konser
salonlarından oluşan orta kısım;
sahne ve müştemilat olmak üzere üç
temel kısımdan oluşuyordu." Ancak
maddi olanaksızlıklardan ötürü açılış
beklenen tarihte
gerçekleştirilememiştir. Daha sonra
Bayındırlık Bakanlı�ı'na devredilmiş
ve proje ölçe�inin küçültülmesi
sonrasında mimar Hayati Tabanlıo�lu
tarafından 1 969 yılında
tamamlanmıştır. "Hayati Tabanlıo�lu
yapı programını de�iştirmiş, binayı,
SOO dinleyici alabilen bir konser
salonu, 200 kişilik oda tiyatrosu, 2SO
kişilik sinema salonu ve sanat galerisi
de ekleyerek çok yönlü bir kültür

merkezine dönüştürmüştür. De�işik
amaçlı geniş fuayeler açılmıştır.
Yeniden tasarımianma aşamasında
yapıya 1 9SO'Jerin yalın, akılcı, işlevci
anlayışına uygun bir dış görünüm
verilmiştir." Istanbul Kültür Sarayı
adıyla hizmet vermeye başlayan bina,
açılışından sadece bir yıl sonra çıkan
bir yangında büyük hasar görmüştür.
Mimarlar Willi Ehle ve Hayati
Tabanlıo�lu tarafından
gerçekleştirilen onarım çalışmaları
sırasında bazı eklemeler ve
de�işiklikler devreye girmiştir. Bina,
bugünkü hali ve Atatürk Kültür
Merkezi adıyla ancak 1 978 yılında
hizmete girmiştir.
Rasyonalist akımın Türkiye'deki en
önemli ve başarılı örneklerinden
birini oluşturan bu yapının şaşırtmalı
olarak konumlandırılmış metal
birimlerden oluşan geçirgen bir
örtüye sahip hareketli cephesi, iç
mekanlardaki ferah hacimleri, birçok
işieve ev sahipli�i yapabilecek
yelpazedeki esnekli�i. kentin içindek
i konumu ve son olarak Istanbul'un
kültürel yükünü kaldırmadaki
katkıları dolayısıyla özen
göstermemiz gereken bir yapı
oldu�una inanıyorum.
• 20 years ago when concerrs were
not so frequenr an evenr as they are
now and we rried hard nor ro miss
rhose given by world-famous
musicians, Ararürk C u lrural Cenrre
was che Mecca for such cultural
evenrs. I myself feel I owe this
buiJeling many rhanks for having
given me rhe opportu n i ry ro hear
some wonderful concerrs. I have raken
a phorograph of the sign from where
che shared caxis leave for Asia and
rhen rushed ar 5 a . m . ro rhe ricker
offıce on the other side of the bui Jeling
ro queue for my rickers; I have mer
girl-friends in from of the enrrance
rhousand of t i mes, or waired near i r
with beati ng heart for the bus which
was ro take me on a cr ip outside of the
ciry. These are all memories r i me can
not erase for the memory.
If we look at i ts h isrory, the bu iJeling
was begun i n ı 946 by rhe İstanbul
M u n icipaliry in the hope rhar ir would
be fınished in rime for rhe 500rh
anniversary of rhe Conquesr of İstanbul
i n 1 9 5 3 . The fırsr plans for the
buiteling were by the archi recrs
Feridun K i p and Ruknettin Güney. In

rhese rlıe enrrance was approaclıed by a
w ide Il igbt of sreps and seven huge
doors led i nwards. The buiJeling had
three main areas: rhe en rrance wir h
foyer and sirring area; rhe midelle
seetion consisting of theatre and
concerr halis; and rhe stage and irs
accoutremenrs . ., However, lack of
resources prevenred rhe buiJeling from
being opened at the time expecred.
L�ter it was turned over ro the
M i nsirry of Works and rhe building
was cut down in size and complered by
rhe arcllirecr Hayati Tabanlıoğlu i n
ı 969. ''Hayati Tabanlıoğlu c hangeel
the plans for the project and turned it
i nro a mulri-p urpose bui Jeling wirh the
addition of a concerr-hall seating an
audience of 600, a theatre for 200, a
ci nema audirorium for 250 and an art
gallery. The foyer was enlarged for
differenr uses. The re-designed
buiJeling was given a facade i n keeping
with rhe clear, informed and funcrional
l i nes of the 50's . ., This bui Jeling which
began ro be used under the name of rhe
İstanbul Culrural cenrre was badly
damaged in a d isasrrous fire only a year
after i ts opening. In the repairs and
reconsrrucrion carried out by rhe
archi recrs W i l l i Ehle and Hayari
Tabanlıoğlu, some add irions and
changes were made. The buiJeling i n
the form ir is roday was fı nally opened
as the Aratürk Culrural Cenrre in
ı 978.
This consrrucrion, which is the mosr
im portam and most successful
example of rarionalisr rrends, has a
facade composed of complicared
i n rerconnecring metal units which
give it a sen se of movemenr , an
i nrerior wirh a feci i ng of space about
ir, and flex i b i li ty of use through irs
mulrifuncrional features. l rs place in
the city as a focus for the culrural life
of İstanbul makes ir, I believe, a
srructure ro which we musr give our
ful l arrenrion.

AYA IRINI MÜZESI
HAGIA E I R E N E MUSEUM

Engitı Yenal

Istanbul Festivali'nin en gözde
mekanlarından biri: Aya Irini, Hagia
Eirene yani "Kutsal Barış", bin
yediyüz yıla yakın bilinen geçmişiyle,
•
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belki de tüm dünyada bir müzik
festivaline ev sahipligi yapan en eski
kilise.
Byzantion'un Akrepolis'inde ilk
dönemlerden kalma Artemis ve
Afrodit tapınaklarının tam
karşısında, Roma Imparatoru
Septinus Severus'un (hd 1 93-2 1 1 )
bir de Apolle tapınagı yaptırttıgı
söylenir. Hagia Eirene'nin bu
tapınakların yerinde (veya
yakınlarında) yer aldıgı söylense de,
arkeolajik araştırmalar bu savı
dogrulamamakta!
1. Konstantinus'un (hd 324-337),
imparatorlugunun başkenti olarak
Byzantion'u büyütüp
Konstantinopolis'e döndürme
çabalarını, ideolojik ve simgesel

boyutlar içeren çok bilinçli bir
kentsel tasarım kurgusu içinde ele
aldıgı bilinir . . . Bir Hıristiyan
imparatorlugunun başkenti olacak
bu kentte, daha önceleri
Byzantion'un kutsal koruyucuları
olduklarına inanılan Pagan
topluluklarının yerine yepyeni,
kurumsallaşmış dinsel imgelerin
konulması zorunludur! Bunlar, yan
yana yapılan ve "Paribolos" denilen
ortak bir dış duvarla çevrilen
"Kutsal Barış ve Kutsal Akıl" olarak
adlandırılan iki kilisedir: Hagia Eirene
ve Hagia Sophia!
Birkaç yıl süren yapımdan sonra
Konstantinopolis (veya Nova Roma)
Nisan 330'da Hagia Eirene'de
yapılan törenlerle kutsanır. Bu

yapının Roma döneminde dinsel
yapılarda yaygın olan "Bazilika"
biçiminde, üç "nef'li ve ahşap çatılı
oldugu sanılıyor . . . Patrikhane
(Episkopeion) Hagia Sophia'da yer
almadıgı dönemlerde buradadır, 2.
"Ekümenik Konsey" de 38 1 'de
burada toplanmıştır! (Bazı yazarlar,
halkın daha önce aynı yerde başka
bir kilisenin bulundugunu belirtmek
için Hagia Eirene'ye "Palaia Ekklesiz"
(eski kilise) deme alışkanlıgını
sürdürdügünü bildirir.)
1. Justinianos (hd 527-565)
döneminde 532'de "Nika" olarak
ünlenen halk ayaklanmasında her iki
kilise de yıkılır! Yeniden yapılmaları
beş yıl kadar sürer. Mimar(lar)ı
bilinmeyen, komşusu Hagia Sophia
kadar anıtsal görkem içermeyen yapı,
aradan geçen yüzyıllar boyunca
birkaç kez deprem ve yangınlar
sonucu geniş kapsamlı onarılıp
degiştirilse de günümüzde de hala
Justinianos döneminin özelliklerini
korumakta! Plan kurgusunda bazilika
düzenini yansıtan orta ama mekan
(naos) ve görece dar yan "nef'
lerden ouşan 42.2 x 36.7 metre
boyutlarında bir dikdörtgen. Dogu
uçta dışarıda beşgen içeride tam bir
yarım daire biçiminde basamaklı bir
"apsit" (synthronon). Batı uçta ise iki
katlı "narteks"in arkasında gene iki
katlı "Atrium". Naos'un üstünde dört
masif ayagın destekledigi dört anıtsal
kemerin taşıdıgı, yüksek "tambur"lu
yirmi pencereli, onbeş metre çapında
"evren"i simgeleyen kubbe! Tüm bu
ögeler Bizans mimarligında başlayan
biçimsel ve kavramsal degişimin
öncüleri, habercileri!
Özgün yapıdaki bezemelerin bir
çogunun 724-842 yılları arasındaki
"ikonoklazm" (dinsel resim ve
simgeleri yasaklayan akım) sürecinde
ortadan kalktıgı sanılıyor. Apsiti
örten kubbenin iç yüzeyindeki
anıtsal boyutlu haç ile burada ve
kemer içindeki Indi'den alıntı iki
Grekçe yazıttan başka hiçbir
bezeme erişememiş günümüze . . .
Topkapı Sarayı'nı kentten ayıran
"Sur-u-sultani"nin 1 464'te yapımıyla
Aya lrini-Ayasofya birlikteligi de
sona erer. Osmanlı döneminde
kentte camiye dönüştürülmeyen tek
kilisedir Aya Irini. Saray kurgusunda
"Cebhane-i amire" adıyla silah
deposu olarak kullanılır yüzyıllar
boyu...
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1 726'da lll. Ahmet döneminde
onarılır, düzenlenir: Sarayın birinci
avlusu yönünde ana girişi içeren bir
eklenti yapılarak "Dar-ül-esliha"
adını alır. 1 840'1arda Ayasofya'yı
restore eden Fosatti kardeşlerce
kapsamlı olarak onarılarak, 1 846'da
iki bölümden oluşan bir müzeye
dönüştürülür. Aos yönünde
narteks'in önüne getirilen ahşap
balkon da bu dönemden kalma.
Sonra Aya Irini'nin dönem dönem
Askeri Müze-Askeri depo olarak
kullanış yazgısı sürer 1 9SO'Iere dek.
Bu süreçte yapılan onarımlarda
çoğunluğu 1 9. yüzyıldan kalma bazı
eklentiler ve aşırı bezerneler
kaldırılır, iç ve dış sıvalar kazınır.
Yapı, Bizans döneminin yapısal
özelliklerini anımsatan çıplak tuğla
ve taşın yalın dokusuyla ortaya çıkar.
Otuz yıldır Aya Irini'nin o donmuş
müziği çağrıştıran düşsel mekanını,
Jean Pierre Rampal'den Jan
Garbarek'e çok sayıda sanatçı
müzikleriyle doldurdular, kutsadılar,
dinleyenleri büyülediler ... Umulur ki,
bu ilk otuz yılı niceleri izlesin,
"Kutsal Barış" egemen olsun tüm
evrene . . .
• One of rhe favourire venoes of the
İstanbul festival is Hagia E i rene, or
" Holy Peace. W i rh i rs 1 700 years of
history i r is perhaps rhe oldesr chorch
i n rhe world which hosrs a music
festival.
I r is said rhe Roman E m peror
Sept i m i os Severus ( ı 93-2 1 ı a.d.)
erecred a remple to Apollo on rhe
acropolis of Byzanriom opposire rhe
ruins of rhe remples of Anemis and
Aphrodire remain i ng form the fırsr
period of irs history. Ir is also said
rhar Hagia E i rene was boi l r in place
of this remple or very near ir rhoogh
rhere is no archaeological evielence to
prove this.
Consranrine I (324-337) e nlarged rhe
capital c i ry Byzanr i u m and changed
irs name ro Consranrinople, rhus
giving an ideological and symbolic
d imension to the science of c i ry
plan n i ng . .This ciry as the capital of a
Christian E m peror was forced to place
new popolar religioos symbols i n
place of rhe Pagan deiries who had
once been looked on as the goardians
of Byzan rium. These placed s ide by
side w ith a shared wall ( Paribolos)
surraunding rhem were rhe rwo

churches known as Holy Peace and
Holy Wisdom- Hagia E i rene and
Hagia Sophia.
Afrer several years of build i ng , Hagia
E i rene in Consranrinople, or Nea
Roma, was consecrared i n April ,330.
Ir is believed rhar rhis chorch was in
the usoal form of a Roman basi l ica
wirh three naves and a wooden roof.
Before rhe parriarchare was moved ro
Hagia Sophia i ts seat was here and in
38 l rhe 2nd Ecomenical Council i n
38 1 assembled here. (Some writers, ro
show rhar rhere had been an earlier
ch urch on rhe sire, say rhar rhe people
srill referred ro Hagia E i rene as the
old church, " Palaia Ekklesiz").
I n rhe rime ofJ usrinian I ( 5 27 - 5 6 5 )
borh churches were bornr dow n i n the
popular riors known as rhe N ike
uprising. Their re-consrrucrion cook
fıve years. Al rhough rhe church of
Hagia E i rene does not conrain such a
feeling of sacred awe as irs neighbour
Hagia Sophia, i n spire of the cenruries
which have passed in which
earrhquakes and fire have ravaged ir
and restaration broughr abour
changes, the main plan of this
building by an un known archirecr
sri l l preserves special characrerisrics
reflecring rhe bas i l ica of Jusrinian's
r ime. Wirh the main space ( Naos) and
rhe narrow side aisles ir covers a
recrangolar space 4 2 . 2 x 36.7 merres
in area. Ar rhe easrern end rhe apse
wh ich is c i rcular on the i nside and
penragonal on rhe outside has riers of
srepped sears. Ar the wesr enel rhere is
a rwo-storey narrhex wirh again a
rwo-storey atrium on the outside.
Four massive pil lars supporr four
monomenral arehes over the N aos
carrying the ı 5 metre high dome, rhe
symbol of Ererniry, w ith irs rwenry,
high ramboured wi ndows. All of rhese
derails foreshadow a change in the
form and concepr of Byzanrine
archirecrure.
I r i s rhoughr rhar most of the
omamenral features were desrroyed ar
rhe r i me of rhe iconoclasrs, 7 24-84 2 .
Aparr from t h e huge cross seen o n the
i nside of rhe apsidal half-clome and
rhe excerprs from rhe B i ble wirhin the
arehes wrirren in Greek norhing of rhe
decorarion remains roday .
The u n i ry of Hagia E i rene-Hagia
Sophia was losr when the walls of
Topkapı Palace were builr in 1 464.
The only church in rhe ciry nor

tu rned i ıuo a nıosque in Onoman
times was Hagia Eirene. For cenru ries
ir was useJ as an armamenrs depor.
In 1 7 26 in rhe rime of Ahmer l l l ir
was repai red and re-organized. As an
addi t ion ar rhe mai n enrrance ro rhe
fırsr cmırr of the palace ir received the
name Dar-ul-esliha. When Hagia
Sophia was resrored by rhe Fosan i
brothers i n r h e 1 840's rwo secrions of
ir were nırned i n ro a musem. The
wooden balcony in front of rhe wesr
enel is a relic of rhis r i me. Larer, up
unri l the 1 950's, Hagia Eirene was
used from rime ro rime as a deposirory
for rhe M i l i rary Museum. During
resromrions ar rhis period some
addir ions and ornare decorarive
features, main Iy from the 1 9rh
century, were removed as well as rhe
plasrer on rhe i nrerior and exrerior.
Thus the archi recrural features
rem inding one of rhe Byzanrine
hasilicas are revealed i n all rhe
plain ness of ııaked brick and simple
l i nes.
This d ream l i kc i nrerior, rem inding
one offrozen ınusic, has beeıı fı l led
wirh music by many performers from
Jean Pierre Rampal ro Jan Garbarek,
enchanrin.g and sancr i fying its
1 isrencrs. O ur ho pe is rhar many years
will fol low rhese fırsr th irry and rhar
Holy Peace w ili reigıı for ever all over
rhe world . .

AYASOFYA MÜZESI
HAGIA SOPH I A MUSEUM
• Ayasofya gibi çok özel bir
mekanın evrensel sanada
kucaklaşmasına katkı sağlayan Petrol
Ofisi, sektörünün lider firması
olarak Türkiye ekonomisine
sağladıgı katkı kadar, ülkemizin
sanatsal, kültürel ve tarihsel
değerlerini toplum ile buluşturan
projelere destek vermeyi de bir
sosyal sorumluluk olarak görmekte.
Üç büyük imparatorluğun, iki kıtanın
buluştuğu, iki dinin başkenti
Istanbul'un eşsiz kültür mirası, bir
"hoşgörü" anıtı olan Ayasofya'nın
çağrıştırdığı çeşitlilik, barış,
kaynaşma duygusu konserimizin
burada gerçekleşmesini daha da
anlamlı kılıyor.
Bu konsere ev sahipliği yapan
Ayasofya'nın 1 400 yıllık geçmişi de

227

elçilerdir. Onların yapıtları farklı
kültürler arasında güçlü iletişim
köprüleri kurar, siyasi gerilimleri ve
çatışmaları en aza indirger. Çünkü
yalnız sanat her türlü önyargıyı
ortadan kaldıracak evrensel dile
sahiptir" söylemine çok anlamlı bir
gönderme yapmaktadır. Bir kültür
kenti, bir hoşgörü kenti, bir barış
kenti olarak lstanbul'u bir kez daha
dünya gündemine yerleştirmektedir.

en az sanat kadar zengin ve eşsiz . . .
Ayasofya 6. yüzyılda Bizans
Imparatoru Jüstinyen'in emriyle beş
yılda tamamlanan bir 'Imparatorluk
Anıtı'dır. Bir Bizans devri eseri
olmasına karşın, ön örnegi olmayan,
sonraki dönemlerde de taklit
edilmeyen yapı. Roma mimari
gelenegine baglı bir 'deneme'
niteligindedir. Mimari ve teknik
yetersizligine karşın, bin yıl boyunca
aşılamayan ölçüleri. Ayasofya'nın,
'ancak kutsal kuvvetlerin yardımıyla'
yapıldıgı söylencesini yaratmıştır.
Nitekim, yapıtın yayvan ve geniş
olan kubbesi önce 558 yılında
çökmüş, daha yüksek ve daha küçük
çaplı tutulmasına karşın, yapılan

ikinci kubbenin yarısı da 1 O. ve 1 4.
yüzyıllarda çökmüştür. 1 453 yılında
Fatih Sultan Mehmet'in lstanbul'u
fethiyle birlikte onarılarak camiye
çevrilen Ayasofya'ya 1 6.yüzyılda
Mimar Sinan tarafından payanda
duvarları eklenmiş. 1 9. yüzyılda ise
Fossati kardeşler tarafından kubbe
demir bir kuşakla çevrilmiştir.
Çaglar boyu farklı dinlerden farklı
soyların birlikte yaşayarak
oluşturdukları eşsiz kültür dokusunu
en çarpıcı biçimde yansıtan bu anıt
yapı, 9 1 6 yıl baş kilise, 44 7 yıl cami
olarak kullanılmıştır.
Ayasofya'nın kapılarını 3 1 .
Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ne açması "sanatçılar eşsiz

• The facr that our concerr rakes
place at Hagia Sophia, the monumenr
of rolerance that reflecrs variety,
fusion and peace is very signifıcant.
Hagia Sophia is an un marched
cultural heri rage of İstanbu l , a city
that has been a home ro three empi res,
the capital of rwo religions, where rwo
continenrs meec.
Hagia Soph ia, with a history of 1 400
years, w i l l hosr this concerr. l rs pasr is
as rich and unique as art. 1 n the 6th
century, The Byzanrine E m peror
Jusrinianus ordered the consrrucrion
of Hagia Sophia that rook fıve years.
A l though it's a work of the Byzanrine
period, i r doesn ' r have a former
example of i rs ki nd. Moreover, i t
couldn't b e counrerfei red i n the larer
years. l t's a rrial piece i n the Roman
architectural rrad i tion. In spite of the
facr that i r had architecrural and
rechnical i neffıciencies, irs
measurements were unsurpassed in
the next thousand years. This led ro
the belief that i r could only have been
consrrucred wir h the help of the holy
powers. The w ide and exrensive dome
fe l l dow n i n the year 5 5 8 for the fırsr
ri me. The half of the second dome,
which was h igher and smaller in size,
col lapsed i n the 1 0th and 1 4rh
centuries . I n 1 45 3 , Hagia Sophia was
resrored and canverred i nto a mosque
wirh the conquest of İstanbul by
Mehmet the Conqueror. In the 1 6rh
century M imar Sinan added the
supporri ng walls, and i n the 1 9th
century the Fossari brothers
c i rcumscribed rhe dome wirh an iron
band. The unique culrural rexrure
creared rogerher by people of d i fferent
races and religions is srri k i ngly
reflecred by this monumental work of
art. I r was used as the main church for
9 1 6 years and as a mosque for 447.
The facr that Hagia Sophia opens irs
doors ro the I n ternational İstanbul
Music Festival i s very meaningful in
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srrengthening the fallawing thesis:
"The artİsrs are unmatched
ambassadors. The i r works ereare
bridges of communication between
various culrures w h i le reducing
palirical caniliers and rension. Only
art passesses the universal language
that removes all prejudice." l t's alsa
signifıcant i n putring Istanbu l , the
city of culture, tolerance, and peace i n
the l i mel ight.

BEYLERBEYI SARAYI:
KlYl DAN TEPELERE
UZANAN BIR SAHILSARAY
THE BEYL E R B EYI PALACE:
A COASTA L P ALACE
EXTENDING FROM T H E SHORES
OF T H E BOSPHORUS
TO T H E H ILLS BEYONO

Afife Batur

Beylerbeyi Sarayı, Bogaz
suyolunun cografyasına katılan ve
onun benzersizligini bütünleyen
mimari yapıtların en önemlilerinden
biri. Üzerine Bogaziçi Köprüsü'nün
gölgesi düşse de Sahilsaray'ın kıyıdan
başlayıp setler üzerinde devam eden
yerleşim modeli, ona, sahile dizilen .
örneklerden farklı bir perspektif
saglar.
Saray kompleksi geniş bir bahçe
içindedir. Yerinde, eskiden lstavroz
Bahçeleri olarak anılan ve
Baglarbaşı'na kadar uzandıgı sanılan
bir koruluk bulunmaktaydı. Eskiden
Arhai Foisusai diye bilinen bu yere
lstavroz (Stavros) adının l mparator
Constantinus'un yaptırdıgı kilise ve
diktirdigi büyük Haç'tan ötürü
verildigi söylenmektedir. Kilise ve
ayazmanın 1 7. yüzyılda ayakta
oldugu ve lstavroz Hasbahçesi'nin
en gözde mesire yerlerinden biri
oldugu biliniyor.
ll. Mahmud'un 1 829- 1 832'de mimar
Kirkor Balyan'a yaptırdıgı Saray (eski
Beylerbeyi Sarayı),yine ll.
Mahmud'un Beşiktaş Sarayı ile
birlikte 1 9.Yüzyılın ilk yarısının iki
büyük sahilsarayı idi ve yalnız
Osmanlı tarihçilerinin degil Avrupalı
gezgin, edebiyatçı,ressam ve elçilerin
de ilgisini çekmiş dolayısıyla hayli
betimlenmiş bir yapıdır. Bu
betimlemelerden sarayın, aksiyal bir
şemasının olmadıgı, topografyaya
•

uyumlu ve muhtemelen
pavyonlardan oluşan bir yerleşimi
oldugu anlaşılmaktadır. 'Peyzaja açık
güzel ve özgün görünüm' bugünkü
yerleşimin de özelliklerine yakın
durmaktadır
1 85 1 yazında yanan bu sarayın
yerine Sultan Abdülaziz tarafından
Sermimar-ı Devlet Sarkis Balyan'a
yaptırılan bugünkü Beylerbeyi
Sarayı'nda, yanmamış olan Sarı Kösk
ve Serdap Köşkü ile muhtemelen
ahırların da yerlerini korudukları
anlaşılmaktadır. Setler halinde
oldugu söylenen bahçe düzeni de
degiştirilmemiştir.
Saray'ın yapımı, 1 864 yılında
tamamlanmış,2 1 Nisan 1 865'te
Sultan Abdülaziz,törenle yeni Saray'a
gelmiştir. Yeni Saray, geniş bir
rıhtımın gerisinde yer almaktadır.
Rıhtım ile Saray arasında Saray
kitlesinin yatay etkisini güçlendiren
ve gerisindeki yeşillikle birlikte
çevreye uyumunu saglayan ve
kesintisiz uzanan bir duvar vardır.
Burada denize açılan iki büyük kapı
ve iki küçük deniz köşkü
bulunmaktadır.
Biri Selamlık ve öbürü Harerne ait
olan deniz köşkleri, rıhtım duvarının
belirgin ve masif yatayligını iki uçta
degiştirip canlandıran peyzaj
ögeleridir. Sade planiarına karşılık
fantezi dolu bu köşkler, çadır biçimli
örtüleri, dekoratif kubbecikleri ve
atnalı kemerleriyle Oryantal
Historisizm'in Istanbul'daki en çarpıcı
ve tipik uygulamalarından biridir
Kompleksin ana yapısı olan
Beylerbeyi Sarayı, yüksek bir
bodrum üzerine iki katlı ve kagir bir
yapıdır. Yaklaşık olarak 65 x 40
metre boyutunda ve kuzey-güney
dogrultusunda yerleştirilmiş
dikdörtgen bir zemin alanı üzerine
oturmaktadır. Sarayın güney kesimi
Mabeyn-i Hümayun, kuzey kesimi
ise Harem olarak ayrılmıştır. Yapının
simetrik ve aksiyal bir kitlesi vardır.
Saray'ın, o dönemde daha çok Balyan
Ailesi mimarlarının katkılarıyla
gelişmiş görünen 'eyvanlı merkezi
sofa' motifine dayanan bir plan
şeması vardır. Mabeyn-i Hümayun,
Zülvecheyn ve Harem Dairelerinden
oluşan her üç birimi de eyvanlı
merkezi sofa plan motifinin
varyantiarı gibidir. Bütün birimlerde
merkezi holün birer kenarı, anıtsal
merdivenlere açılmaktadır.

Bu üç birim, dikdörtgen bir ana
çerçeve içine oturmuştur.
Dikdörtgen çerçeve, iki giriş ve dört
salonun simetrik konumlu
çıkmalarıyla hareketlendirilmiştir ve
kitlede klasik formun degişmesini
saglamıştır. Buna karşılık Grek ve
Romen kemer ve pencere tiplerinin
kullanılması, yarım daire kemerler
ile elde edilen dengeli simetri, klasik
disiplini işaret eder.
Mabeyn-i Hümayun'un giriş cephesi,
neo-barok vurgunun belirgin oldugu
bir düzenleme gösterir. Bunda üç
yöne dogru çokgen gruplar yaparak
yayılan merdivenin önemli payı
vardır.
Beylerbeyi Sarayı'nın kitle ve
cepheleri gibi iç mekan
düzenlemeleri de seçmeci ve
eklemeci bir konseptle
biçimlendirilmiştir. Ancak
cephelerde klasik ve Romen
biçimlerle neo-barok
düzenlemelerden oluşan seçmeci
yaklaşım iç mekanlarda yerini
oryantalist bir historisizmin öne
çıktıgı bir konsepte bırakmıştır.
Mabeyn-i Hümayun'un giriş holünde,
içine canlı renklerle uygulanmış
stilize motiflerin işlendigi altıgen
göbekler veya sekizgen geçmelerden
oluşan geometrik çerçeveler,
bezemeye dogulu bir katkı getirir.
Çift kollu geniş ve büyük merdiven,
ahşap korkulugu ile eski konakları
anımsatır.
Ama Beylerbeyi Sarayı'nda dogulu
atmosferi kuvvetle duyumsatan
yerler, asıl eyvanlı sofanın bütünsel
olarak kavrandıgı Havuzlu Salon,
Mavi Salon ve Sedefli Salon'dur.
Havuzlu Salon, ortasındaki
gerçekten büyük havuzu ile
divanhane gelenegine referans veren
özgün bir düzenlemedir. Örtünün
bezemesi de canlı renkleriyle
oryantal atmosfere katılır.
Havuzlu Salon'un güney kenarındaki
çift kollu döner merdiven üst kattaki
Mavi Salon'a baglanır. Merdivenin
üstü sekizgen metal strüktürü olan
yaldız bezeli camlı bir örtü ile
aydınlatılmıştır. Buradan akan ışık,
döner merdivenin barok vurgusunu
güçlendirir.
Mavi Salon, Sarayın en görkemli
mekanlarından bir digeridir. Adını,
'stuca' ile elde edilmiş çivit mavisi
rengindeki sütunlarından almıştır.
Dogu kökenli bir historisizmin
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yaratıcılıkla birleştigi bir iç mekan
düzenlemesi de yine Mabeyn-i
Hümayun'dadır. Son derece yüksek
kalitede bir ahşap işçiliginin
sergilendigi bu salonlarda, klasik
biçimlerle Magrip biçimlerinin iç içe
geçtigi ve birbirinden türetildigi
görülür.
Harem, daha mütevazı bir
düzenlemeye sahiptir. Yazlık bir
sarayın gündelik yaşamına uygun az
bezemeli bir düzenlemesi vardır.
Setli bahçenin en büyük
örneklerinden biri de buradadır.
Yedi kat olarak ve uzunlukları 1 25
metreye ulaşan setler, ayrı bahçeler
olarak düzenlenmiş, birbirine
karşılıklı merdivenler ve rampalarla
baglanmıştır. Dördüncü setteki 80 x
30 metre boyundaki büyük havuz ve
Fransız heykeltıraş Thiebaut'nun
yapıtı olan bronz tay ve geyik
heykelleri başka örnegi olmayan
yapıtlardır
Beylerbeyi Sarayı, yalnız, tekil
mimari nitelikleri ile degil, tarihi ile
ve peyzaj içindeki konumu ile de
önemli olan bir yapıttır ve sahilsaray
kavramının seçkin örneklerinden
biridir.
Tarihine kaydedilmiş pek çok önemli
olay arasında lmparatoriçe
Eugenie'nin Istanbul ziyaretini bu
sarayda kalarak geçirmesi ve Sultan
ll. Abdülhamid'in bu sarayda ölümü
başta gelir. Kuşkusuz Eski Beylerbeyi
Sarayı'nda 8 Ekim 1 847'de ilk telgraf
makinesinin Sadrazam ve vükela
huzurunda işletilmesi unutulmayacak
olaylardandır.
• The Beylerbey i Palace is one of the
most imporranr works of archirecrure
wirhin the geography of the
Bosphorous warerway, and one that
compleres irs uniqueness. W ith irs
layout, beginn ing on the shore and
exrending onro the rerr�lCes ar various
levels, ir provides a perspecrive which
di ffers from all other examples l i neel
up on the shore; in sp i te of rhe
shadow casr over i r by the Bosphorus
Bridge.
The Palace complex is wirbin a large
garden . This area was formerly
occupied by a grove, referred ro as the
Sravros Gardens, which ran righr up
ro Bağlarbaş ı . Ir is relared that ir
owed irs name (Stavros) ro the facr
that the Emperor Consranri nus builr a
church and erecred a big cross on this

laııd, which up ro rhen was known as
Arhai Foisusai . Borh the church and
irs r1yrnmr1 (spring of water, regarded
sacred by the orrhodox Greeks)
survived unril the I 7rh century and
the Sravros Gardens were among the
most popular excursion areas .
The Palace (the old Beylerbey i Palace)
com missioned by the Sulran Mahmut
l l and bui lt by the archirecr K i rkor
Balyan berween I 829 and I 8 3 2 , and
the Beşiktaş Palace, alsa
commissioned by Mahmut l l , were
the two largesr coasral palaces daring
from the fırst half of the l 9th
Century. These drew the attenrion of
not only the Onoman H i storians but
al so that of the travellers, wrirers,
painrers and am bassadors com i ng over
from Europe; and were therefore
considerably well described. "A
beauriful and original appearance
opening onra the landscape" is a
defı n i rion which stili reflecrs the
qualiries of the presenr layout.
The pahıce which was desrroyed by a
fıre in the summer of I 85 1 was
replaced by the presenr Beylerbeyi
Palace, comm issioned by Sulran
Abdülaziz ro the Chief Archi recr of
the Srare, Sarkis Balyan. Ir is
undersroad that the Yellaw Pavil ion
and the Serdap Pav i lion, which had
escaped the fıre, as well as the srables,
preserved rheir locarion wirhin the
layout of the Palace Complex. The
organization of the terraced gardens
alsa remained unchanged.
The consrrucrion of the Palace was
completed in I 864, and in April
I 865, Sultan Abdülaziz maveel i nro
his new Palace among ceremonies.
The New Palace is behind a wide
quay. Berween the quay and the
Palace, rhere is an u n i n rerrupred wall ,
which emphasizes rhe horizonral effecr
of the Palace and which, togerher
wirh rhe green beyond, conrribures ro
the harmony with i ts environmenr.
The wall has rwo big gares opening
onra the sea, and rwo smail "sea
pav i l ions".
The two pav i l ions, one of which
belongs to the Harem ( ladies'
aparrmenrs) and the other to the
Selaml1k (men's aparrmenrs) are
landscape elemenrs, which, at eirher
enel, enl iven the obvious anel massive
horizonral effecr of the quay wal l . I n
spire of rheir simple plans, rhese
pavil ions are ful l of fantasy. W ith

rhe i r renr-shaped roofs, decorarive
domes anel horse-shoe arches, they are
among che most serik i ng and typical
i m plementarions of Orienral
H isroricisnı in İstanbu l .
T h e Beylerbeyi Palace, w h i c h is the
main srructure of the Complex, is a
rwo-story srone build i ng, builr on an
elevareel basemenr. lt is orienteel i n
the nonh-south el irecrion, anel sirs o n
a recrangular base, measuring
approx imately 65 x 4 0 m . The
sourhern seetion of the palace is the
l\1abeyn-i Hli'may11n , the private
aparrmenrs of the Sultan, where he
received his visi tocs on ord i nary
occasions, while the norrhern seetion
belongs ro the Harem. The build i ng
has a symmerrical and axial srrucrure.
The layout sc he me of the palace is
based on the central sofa w i th iwans, a
sryle chought ro be developed w ith
the conrriburion of rhe arclıirecr
members of the Balyan fam i ly. A l l
three u n i cs l\1abeyn-i Hli'maJim
(Sultan's apartments)/Ziilt echeyn (unir
exeeneling berween rwo façades)/
HrJret/1 (Ladies' apanmen ts) are
sornewhat the variarions of the central
sofa plan w i rh iwans. In each unir, one
s ide of the central sofa opens on m a
monumental sraircase.
These three u n i rs are located wirbin a
main frame of a recrangular form. The
rwo enrrances on eirher side or the
sym merrical projecrions of the fo ur
halis serve ro enliven this rectangular
frame, w hile at the same rime they
alter the classical form. On the other
h and, the use of Greek and Roman
arehes and wi ndow types and the
balaneeel symmecry acqui red through
the use of sem i-circular arches, poi n t
o u t r o t h e classical discipli ne.
The entrance façade of the l\1abeyn-i
Hiimay1111 displays an arrangement
where the neo-baroque emphasis is
obvious. The srai rcase which spreads
in polygonal groups i n three
d i recrions plays an i m portant role i n
this arrangemenr.
Like i ts overall mass and irs façades, a
selective and eclecric concept has been
adopred in the arrangemenr of the
i n rerior space of the Beylerbey i Palace.
However, when ir comes ro the
i n terior space, the selective approach
adopred for the façades, w i th neo
baroque arrangemenrs formed out of
classical and roman forms, leaves i rs
place to a concepr where an orienralist
J
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historicism becomes evidem.
I n rhe emrance hall of rhe /l'fe�beyn-i
Hiimr�ytm, hexagonal cemres embedded
wirh srylised motives ofbright colours,
or geometrical frames formed of
ocragonal joinrs, supply an easrern
comriburion ro rhe decorarive elements.
The double fl ighr, wicle and grand
srai rcase, with irs wooden balusrrade, is
rem i n iscenr of ancienr mansions.
However, the eastern armosphere of
rhe Beylerbey i Palace is mosr srrongly
fel r i n rhe Pool Hall, i n the Blue Hall
and the Mother-of Pearl Hal l , where
the main sofa w i rh iwans is fu lly
conceived.
The Pool Hal l , w i rh a real ly large pool
in the cen r re has an original
arrangemenr, which refers to rhe
rrad i r ion of rhe divr�nhm1e. The bright
coloured decorarion of the ce il i ng
conrribures to rhe orienral
armosphere.
The double fl ighr spiral srai rcase on
rhe SOLI(hern s icle of rhe Pool Hall is
l i n ked ro the B l ue Hall. The srai rcase
is i l l um i nared through a g i lded
stai ned-glass skylighr which has an
octagonal metal srrunure. The l ight
srrained through, strengrhens the
baroque emphasis of the sraircase.
The Blue Hall is one of rhe most
i m pressive spaces of the Palace. Ir gers
i ts name from the i ndigo blue
columns, obtai ned through the use of
'sruca'.
One other arrangemenr of the i nrerior
space where hisroricisnı ariginar i ng
from the easr is coupled w i th
creat i v i ty can be found wirbin the
Mc1beyn-i Hümr�ymı. I n the halis where
a very high qualiry workmanship of
wood is displayed, classical forms are
enrwi ned w i rh forms of the Maghreb,
and one is derived from the other.
The Harem has a more humble
arrangemenr. l t has a l i rde decorated
i n rerior space, fıt for the daily l i fe of a
summer palace.
The rerraced gardens are one of the
largesr examples of i ts ki nd. The
seven d i fferenr levels are arranged as
separate gardens and are 1 i nk ed ro one
anather w ith srairs and ramps. The
large pool on the fourrh rerrace,
measuring 80 by 30 metres, is
decorated w ith bronze statues of
ponies and deer, rare examples of the
works of the Frene h sculpror
Thiebaul r .
The Beylerbeyi Palace is i m porranr

nor only widı i rs individual
archi renural charanerisrics bur widı
i ts history and i ts locarion wirbin rhe
landscape. lt is one of the prom i nent
examples of rhe coasral pal ace concepr.
Among the most sign ifıcanr everus
regisrered i n the history of the Palace
are rhe hasring the Empress Eugenie
during her visir ro i stanbul, and the
elearlı of Sulran l l . Abdülhamid. No
doubr one other unforgettable evem is
rhe operarion of rhe fırsr relegraph, in
the presence of the Grand V i zier and
rhe offıcials of rhe highesr ran k, on
the 8rh Ocrober, 1 84 7 .

DARPHANE-1 AMIRE
T H E I M P E R IAL M I NT
• Osmanlı Devleti'nin kuruluş
dönemlerinden itibaren bir
kurumsallaşma gösteren Darphane,
Imparatorluk'tan Cumhuriyet'e
kesintisiz bir tarih tanıgı olmuştur.
Necdet Sakaoglu'nun yazdıgı gibi
Darphane-i Amire Istanbul'daki
sanayi kuruluşlarının ilkidir.
Istanbul'un fethini müteakip,
tophane ve tersane tesislerinden
önce kurulmuş olması önemini
açıkça belli eder. "Beş yüzyıl
işlevselligini koruyan, her dönemde,
uzman ve işine baglı elemanlarla
çalışan, kritik konumu nedeniyle
eylemlerden uzak tutulan Darphanei Amire'yi konu alan kapsamlı tarih
araştırmaları henüz yapılmamıştır.
Bununla beraber, Osmanlı
Dönemi'nden itibaren, Istanbul'da
ve taşradaki Darphanelerle ilgili
çeşitli araştırmalar bulunmaktadır.
Istanbul' daki Darphane kuşkusuz en
önemli ve tarihçesi en kolay izlenir
olanıdır. Para basımı devletin en
önemli işlevlerinden biri oldugundan
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan
başlayarak çeşitli kentlerde para
basılmıştır. Istanbul'un fethinden
önce Bursa, Amasya, Edirne,
Ayasuluk, Bolu, Tire, Karahisar,
Bergama, Nevar, Üsküp, Engüriye
(Ankara) kentlerinde çeşitli
zamanlarda para basıldıgı
bilinmektedir. Istanbul'un fethinin
hemen ardından burada bir
darphane kurularak sikke darbına
başlanmıştır. Istanbul merkezdeki
Darphane-i Amire'nin sürekli çalışan
bir kuruluş olmasına karşılık, taşra

darphaneleri 1 7. yüzyılın
ortalarından sonra kapanmaya
başlamış 1 8. Yüzyılın ortalarında
sadece Mısır (Kahire) Darphanesi ve
Darphane-i Amire kalmıştır.
1 6. yüzyıl belgelerinde istanbul' da iki
darphane bulundugu belirtiliyor. Iç
darphane yani "darü'l-darb-i
enderuni" Topkapı Sarayı
avlusundadır. Dış darphane, "darü'ldarb-i biruni" ise Beyazıt'ta
bulunmaktadır. Bakır para darbı için
Beyazıt'ta bugünkü Simkeşhane'nin
yerinde bulunan darphane
kullanılmaktaydı, k i Evliya Çelebi bu
tesisin Fatih Dönemi'nden beri
çalışmakta oldugunu söyler. Tesis
1 7. yüzyıl sonlarına kadar işlevine
devam etmiştir. 1 8. yüzyıla dogru
yapılan para reformu esnasında ilk
mekanizasyon girişimi Topkapı
Sarayı'ndaki darphanede 1 686
tarihinde gerçekleşmiştir. Saray
Darphanesi ise Beyazıt'takinden
farklı olarak altın ve gümüş para
basıyordu.
1 8. yüzyılın başından itibaren
Istanbul'daki tek darphane, Topkapı
Sarayı 1 . Avlusu'ndaki komplekstir.
Burada 1 842-43 yıllarında girişilen
yapını ve donatım etkinlikleri buhar
gücüyle çalışan makinaların
yerleştirilmesi aşamasını da
getirerek, sanayi tarihimiz için
önemli bir dönüm noktasını
belirler.
Darphane kurumunun tarihçesi
yalnızca para basma teknikleri ve
darp mekanlarıyla sınırlı olmayıp
aynı zamanda Osmanlı Dönemi
para ve ekonomi tarihi ile de
paralel gider. Saray teşkilatı ve
sonrasında devlet düzeni içinde yer
aldıgı kritik noktanın anlatımı tüm
ekonomik etkileri dolayısıyla da
sosyal yaşamı etkileyen ögelerle
doludur.
Tarihi Darphane Binaları bugün
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı tarafından kültürel ve
sanatsal amaçlar kullanılmakta ve
tarihsel işlevini bambaşka bir alanda
dsürdürmektedir.
• The I m perial Mint that had been
i nstiturionalised si nce the
esrablishment of the Onoman Empire
wirnessed the whole hisrorical process
from the E m p i re to the Republic.
The l m perial M int was a central
publ ic ad m i n isrrarion w i r h offıces
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m i n r i ng silver and gold as d i fferenr
from the m i m in Beyazıt, was a
m i n r i ng insrirurion in where the fırsr
ane m pt for the mechanisarion of rhe
Onoman Empire was realised during
the money reform i n ı 686.
During the reign of Sulran
Abdülmecid ( 1 8 39- 1 86 1 ), effons
were nıade ro modernise the m i n r i ng
process and standard isation was
ensured wirh im provemenr of
fı neness. During this period, new
buildings were acideel ro the Jmperial
M i nr and ar the same r i me new
m i n r i ng maclıines and devices were
ordered from London. Wirh the use of
the machi nery from England, a sream
engine was ser ro work the rollers and
the presses. This sream engine is one
of the fırsr ones ro be used in ind ustry
during the Onoman period. The
arrenıpt ro develop technology i n a
way of exporring of m i n r i ng
mach i nes, us ing of sream engi nes of
m i n r i ng and increasing the labour
force in the l nıperial Mi m that exisred
as the un ique coin m i n r i ng complex
from 1 8rh century ro ı 967
determines the crucial turning poinr
i n the hisrory of the indusrriali sarion
of Turkey.
In addition ro its i mpacr on the
indusrrialisation, the l mperial M i n r ,
d u e ro t h e penerration of the
economic and social l i fe in Turkish
modernizarion, i nevirably i n fl uenced
all spheres of social life.
Today, the l m perial Mim is used by
the Turkish Economic and Social
H isrory Foundation for purposes of
culture and arrs, pursuing i ts
hisrorical dut ies i n a differenr field.
outside the l m perial Palace. Ir was
locared in the big courryard called
the Firsr Place and was u r i l ised as
the co i n and seal m im of rhe
Republic ofTurkey u n r i l 1 967 . The
Offıcial Sramp Priming u n i r s r i l l
con r i nues irs ac r i v i r ies. T h e l nı perial
M i n r is the oldesr i nd usrrial
esrabl ishmenr of İ stanbu l . H owever,
no comprehensive hi srorical research
has, yer, been carried our on the
J m perial M i n r which has rerai ned irs
fu ncrion for 500 years, always
employ i ng an experr and dedicared
sraff, and has been shel rered due ro
i rs c rit ica! stat us. Si nce rhe
foundation of the Onoman E m p i re,
m i n r i ng was done i n various c i t ies,

as m i n r i ng coi ns has always been one
of the most i m porranr fu ncrions of
the srare. The l nı perial M i n t gai ned
i m porrance w i r h rhe d os i ng of rhe
provincial nı i n rs rowards the second
half of the 1 7 rh cenrury and had , i n
r i me, become the most i m porranr
fı nancial body of rhe srare in rhe
early 1 9r h cenrury.
As assumed i n the docunıenraries of
! 6rh century, ir is srared that rhere
were rwo mi nrs in İstanbul; one in the
! . Courryard of Topkapı Palace, the
other in Beyazır disrricr near rhe
Beyazid Mosque where the old palace
was siruareel and con r i nued ro
funcrion unril the enel of 1 7 rh
cenrury. The former, which was

ISTANBUL ARKEOLOJI MÜZESI 1
M ÜZE-l HÜMAYUN:
BIR KÜLTÜR AN lTI
THE A R C H AEOLOGJCAL
M USE U M OF !STA N BUL:
A MONUMENT OF CULTUR E

Afife Btıtur
• Türkiye'de müzeciligin, 1 9. Yüzyıl
ortalarında Aya Irini Kilisesi'nde
toplanan yapıtlarla başladıgı, 1 869'da
Müze-i Hümayun'un kuruldugu ve
yapıtların zamanla çogalması
karşısında Müze'nin 1 873 yılında
Çinili Köşk'e taşındıgı bilinmektedir.
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1 88 1 yılında Müze'ye müdür olarak
atanan Osman Harndi Bey, özellikle
Sayda kazılarından, 1887, elde edilen
çok sayıda lahdin korunması sorun
yaratınca yeni bir müze binası için
girişimde bulundu. O sırada Sanayi-i
Nefise-i Şahane Mektebi'nde
mimarlık hocası olan Alexandre
Vallaury'nin hazırladıgı proje
uyarınca Müze binasının yapımına
başlandı.
M üze için, Topkapı Sarayı dış
avlusunun kuzeyinde Haliç'e inen
yamaçta ve üzerinde Çinili Köşk'ün
de yer aldıgı plato tahsis edildi ve
bugünkü kompleks üç aşamada
gerçekleştirildi.
Yapı, uzunlamasına ana ekseninde
Çinili Köşk'ün ve Topkapı Sarayı'nın

ana eksenlerine bagıntılı olarak
yerleştirilmiştir. Ikinci ve üçüncü
etapta eklenmiş yan kanat yapılarıyla
Çinili Köşkü 'U' biçiminde kuşatır.
Eski Sanayi-i Nefise Mektebi
binasının Şark Eserleri Müzesi'ne
dönüştürülmesi ve Çinili Köşk'ün de
Çini Müzesi olarak yeniden
düzenlenip açılmasıyla, üç büyük
yapıdan oluşan bir müzeler
kompleksi oluşmuştur. Açık havada
sergilenen çok sayıda yapıt da,
kompleksin kendine özgü
atmosferine katılır.
Arkeoloji Müzesi binaları, dünyanın
en zengin Grek-Roma heykel ve
lahit koleksiyonlarından birine
sahiptir. 50.000 civarında kayıtlı eser
bulunmaktadır. Ayrıca 800.000

parçanın bulundugu bir sikke kabini
ile 75.000 civarında çivi yazılı
tabietten oluşan bir Tablet Arşivi ve
70.000 civarında nadir ve degerli
kitaptan oluşan bir Arkeoloji
kitaplıgı vardır. Arkeoloji Müzeleri,
1 993 yılında Avrupa Konseyi ve
UNESCO'nun 'Avrupa Müzesi'
ödülünü almıştır.
Müze'nin ilk bölümü, 6 1 x 1 3 metre
boyutunda bir dikdörtgen tabana
oturur. Önce tek katlı olarak
yapımına başlanan binaya daha
yapımı sırasında bir kat daha
eklenmesi kararı verilmiş ve yapı
bugünkü boyut ve görünümü ile
bitirilerek 1 3 Haziran 1 89 1
tarihinde açılmıştır.
O. Harndi Bey tarafından sürdürülen
arkeelejik kazılarda çıkarılan
yapıtların giderek artması karşısında
mevcut müze yapısı yeterli
olmamaya başlayınca yeni bir ek
yapılması kararı verilmiştir. Mevcut
yapının kuzey tarafına eklenen ve
tasarımı yine A. Vallaury'e ait olan
ek bina, mimar ve ressam Philippe
Belio'nun da katılımıyla 7 Kasım
1 903 tarihinde bitirilmiştir.
Aynı gereksinme ile eklenen güney
kanadının yapımı, Nisan 1 907'de
tamamlanmıştır. Eklenen iki yeni
bölümle 1 92m.lik bir uzunluga
ulaşan Müze binası, yaklaşık
9.000m2'1ik bir alan kaplamaktaydı.
A. Vallaury'nin tasarımı, son derece
yalın bir plan şeması ile neo-Grek
vurgusu belirgin klasik bir konsepte
oturmaktadır.
lik yapı, bir giriş bölümü ile iki ana
salondan oluşmaktaydı. Giriş
bölümünde geniş merdivenlerle
ulaşılan ve dört kolonla taşınan bir
propile vardır. Iki kat
yüksekligindeki kolonlar, yüksek bir
entablement ve akroterli bir frenton
taşırlar. Lotüs yapraklı başlıklar ve
akroterler dışında bezerne yoktur.
Cephe yüzeyi, strüktürel aksları
belirten plastrlarla bölünmüş;
aralarına iyon düzeninde gömme
kolonların çerçeveledigi pencereler
yerleştirilmiştir. Bu plastr+kolon
modülü, tüm cephe düzeninde
yinelenen birim ögedir. Modülün iki
kat olan yüksekligi, yapının tek kat
gibi algılanmasını ve cephenin
bütüncül bir kavranışını güçlendirir
ve yapıtın anıtsal bir görünüm
edinmesini saglar. Tek kollu bir
merdivenin bulundugu yalın
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görünümlü giriş hclünün iki yanında
yer alan ve Lahider Salonu olarak
tanınmış olan büyük ve yüksek
salonlar, Müzenin en görkemli
mekanlarıdır. lskender Lahdi olarak
anılan (ve kime ait oldugu kesin
olarak bilinmeyen) lahit başta olmak
üzere Sayda Kazısı'nda bulunmuş
olan 20 civarında lahit burada
sergilenmektedir. Bu yapıtlar
Müzenin tasarımından önce
bulunmuş ve lstanbul'a
getirilmişlerdi. Bu bakımdan
salonların boyutlandırılmasını ve
hatta mimari konsepti etkilemeleri
dogaldı. Aglayan Kadınlar Lahdi'nin
mimari konsepti etkilemiş oldugu
pek çok yazar tarafından öne
sürülmüştür. Bu Lahdin mimari
düşünceyi öne çıkaran
kompozisyonu, iyon düzenli
kolonları, frontonu ve benzeri klasik
mimari ögeleri gerçekten esin
kaynagı olabilecek niteliktedir.
Içerde giriş katı, lahitlerin sergilenip
kavranabilecegi yüksekliktedir.
Mimar, mekanlar arasında açık
geçişler saglayan kapı boşluklarını bu
yükseklige uyarlamak üzere
lentoların üzerini açmış ve iyonik
düzenli dekoratif ögeler taşıyan
dörder mini kolon yerleştirerek
mekanlar arası sürekliligi saglayan
ilginç bir çözüm bulmuştur.
Müze'nin ikinci aşamada yapılan
bölümü ilk bölüme büyük bir dikkat
ve uyumla eklenmiştir. Dışarıdan
oldugu kadar içerden de ilk
bölümün konseptini ve biçimlerini
sürdürmektedir. Ancak bu bölümde,
Müzenin en ilgi çekici mimari özellige
sahip olan köşelerinden biri olan
kitaplık bulunmaktadır. Kitaplık, çift
kollu bir merdivenle çıkılan ikinci
kattadır. Merdiven anıtsal bir
düzenleme gösterir: bir çift
kükreyen aslan heykelinin
(Buchaleon aslan ları, MS 4. Yüzyıl) iki
başa yerleştirildigi merdivenin
sahanlıgında da tam ortaya bir
Medusa fıgürü konmuştur.
Bu klasisist çevreden sonra ulaşılan
Kitaplık, tamamen kagir olan yapının
içinde ahşap iç merdivenleri ve asma
katlarıyla çok farklı bir mekan olarak
belirir. Sergileme ile okuma ve
araştırma arasındaki işlev farkının
vurgulandıgını düşündüren bir
düzenlemedir ve ilginç bir
medievalist yaklaşımı vardır.
Güneydeki ek, daha geniş tutulmuş

ve Sanayi-i Nefıse Mektebi Binasıyla
bütünleşebilen bir tasarım
gerçekleştirilmiştir.
Son yıllarda yapılan dogudaki ek
bina, Arkeoloji Müzesi'ne ikinci
katta baglanmaktadır.
Kaynaklar:
Akpolat, Mustafa, Fransız Kökenli
Levanten Mimar Alexandre Vallaury,

Ankara, 1 99 1 , s. l 22- 1 24.
(basılmamış doktora tezi, Hacettepe
Üniversitesi)
Cezar, Mustafa, Sanatta Batı'ya Açılış
ve Osman Hamdi, Iş Bankası Yay.
Istanbul 1 97 1 , s. 1 65-2 1 4.
Koçu, R.Ekrem, "Arkeoloji
Müzeleri", Istanbul Ansiklopedisi
C.2, s. i 025 - 1 033,
Belge 1 : Çinili Köşkün mebni oldugu
bestanın Müze-i Hümayun'a ihsanı
hk.ö, B.O.A., Y. A-Res.lll, 1 32/82,
1 323.7. 1 9
Belge 2: Mecmua-i Müze-i Hümayun
namıyla bir risale-i muvakkate
neşrine ruhsat itası hk. B.O.A., Y.A
Res.lll, 1 34/ 1 00, 1 323. 1 2.6
Belge 3: Mecmua-i Müze-i Hümayun
namıyla bir risale neşrine müsaade
itası h k., B.O.A., 1 36/ 1 00, 1 34.3.27
• M useology i n Turkey began i n the
midelle of rhe ı 9th Century w ith the
calleetion of works at the Hagia E i rene
Church. In ı 869, the l m perial
Museum was esrabi is hed and the
Museum was moved ro rhe Çinili
Köşk, as a result of the accumularion of
cal leered works rhrough rime. Osman
Harndi Bey, who was appointed
d i rectOr ro the Museum i n 1 88 1 , was
faced w ith the problem of fınding
adequare space for conserving the
nu merous sarcophagi , recovered mainly
from the excavations carried out ar
Saida i n ı 887 . He rherefore proposed
the idea of a having a pu rpose-built
building for the museum. Soon rhe
construcrion of rhe new building,
designeel by Alexandre Vallaury, rhen a
professor of archirecrure at rhe Imperial
Fine A rts School, began. The plareau,
north of the ourer courryard of the
Topkapı Palace, sloping rowards rhe
Golden Horn, on which the Çinili
Köşk was al ready ıocated, was allocared
for this purpose, and the present
complex was realized there in three
seq uential phases.
The srrucrure was locared paraHel ro
rhe main axis of the Topkapı Palace
and the Çinili Köşk. lt enci rcles the

Ç i n i l i Köşk with a U shaped form,
complered w ith rhe addi t ions of rhe
s ide w i ngs during rhe second and
rhird phases. The rransformation of
rhe old F i ne Arts School into a
Museum of Eastern Works and the re
organization of the Ç i n i l i Köşk as a
Ceramics ( ç i n i ) Museum produced a
museum complex made up of th ree
large buildings. The many works
exhibi red in rhe open air, contributes
ro rhe aurhentic atmosphere of the
complex.
The buildi ngs of the Archaeological
Museum, owns one of rhe world's
richesr collections of Greek and
Roman sculprures and sarcophag i . I n
addition t o these, there is a n Ancient
Coi ns ' Cabin conraining araund
800.000 pieces, a Tabler Arehive
conra i n i ng araund 7 5000 rablers of
cuneiform script, and an
archaeological l i brary conra i n i ng
araund 70000 rare and precious
books. In 1 993, rhe Archaeological
Museums were granteel the European
Museum Award of the E uropean
Commission and U NESCO.
The fırst seetion of rhe Museum si ts
on a recrangular base measuring 6 1 x
ı 3 m . l n i tially designeel as a single
srorey buildi ng, it was modifıed
d u ring consrruction, acidi ng a second
srorey. The bu i ld i ng was fı n ished and
inaugu rared on 1 3 rh J u ne 1 89 1 , w ith
i ts present day d i mensions and
appearance.
As Osman Harndi Bey con t i n ued the
archaeological excavations, the rapid
i nc rease in the number of works
brought ro l ight caused insuffıciency
in the space of the exisring museu m ,
and a decision was taken r o b u iI d
addirional wings. The building added
ro the northern s ide of the exisring
srructure was again designeel by A.
Vallaury and w ith the contriburion of
archirecr/painter Phi l i ppe Bello, was
completed on 7th November, ı 903 .
The sourhern w i ng , also built as a
resu lr of i ncreasing need for addirional
space, was complered i n Apri l , 1 907.
Wirh these rwo new add i r ions the
Museum reached a lengrh of 1 92
meters, and covered an area tarall i ng
approximately 9.000 square merers.
A. Vallaury's design, which has a very
s i m ple layout scheme, is based on a
classical concept with a Neo-Greek
emphasis.
The fırst building consists of an
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entrance seetion and two main halis.
The entrance is approached with wide
steps and has a propylene, carried by
fou r col umns. The columns, which are
of double storey height, carry a high
entablature and a frontispiece w i th an
acrorerion . There is no decoration
accept for the colu m n capitals w i th
lotus leaves and the acroterions.
The s urface of the facade is devised
w ith p ilasters, defined by the
structural axes of the build i ng. I n
between , rhere are w i ndows framed
with engaged columns of lonic order.
This module consisting of p ilaster +
colu m n , is the unit repeated all along
the organization of the facade. The
double-storey height of this module
renders i t difficult to conceive the
building as a single-storey srrucrure,
and the perception of the façade as a
whole is not possible. However, i t
gives the building a monumental
appearance.
The most i mpressive spaces of the
Museum are the large halis of a
considerable height, known as the
Sarcophagus Halis, which are located
on either side of the entrance hall; quite
a simple area, w ith single flighr srairs.
Around 20 sarcophagus, mainly
recovered from the excavations i n
Saida are o n display i n these halis, the
most famous being that attribured to
Alexander the Great (This has not
been confirmed; i t is not known to
whom the sarcophagus actually
belongs). These were mostly recovered
and brought to Istanbul much before
the Museum was designed. For this
reason i t i s only natural to consider
that they have had a n impact o n the
architectural concept, and have
g u ided rhe d imensional design of rhe
halis. Several wri ters have suggested
that the archirecrural concept was
i nfluenced by the Sarcophagus of the
Crying Women. The composition of
the sarcophagus, which promotes
archirectural thought, i ts columns of
Ionic order, the fronrispiece and
sim i lar elements of classical
architecture, may truly have been a
source of inspiration.
The enrrance floor is of a height
which a llows the easy display and
perception of the sarcophagus. The
archirect has found a n i nceresting
solution to the problem of providing
the continuity berween various spaces
of the Museum. He has done this by

opening t h e surface over the lenrils of
the doorways which enable open
access from one hall to anorher, and
by placing i n ro this void, fou r m i n i 
colu m ns carrying decorative elemenrs
of lonic order.
The museum build i ng builr in the
second phase has been added ro the
i n irial structure w ith g reat care and
harmony. From the i n terior as well as
from the exterior, it displays a
cont i nuity of concept and forms of the
firsr unit
This addirional w i ng also houses the
l ibrary, which, throughout the
M use u m , is renowned as a space of the
most i nceresring archirecrural
characteristics. The l ibrary is on the
second floor, reached with a double
flighr sraircase. The stairs have a
monumental character. On two sides
the re are statues of rwo roaring l i nes
( Buchaleon lions, VI Th. Century
AD), and a Medusa figure has been
placed right in the cent re of the
land i ng.
Reached after passing through a
dassicİst environment and i n comrast
to the stone srrucrure of the Museum,
the l ibrary, wirh its wooden i n terior
stairs and suspended floors, emerges as
a complerely d i fferent space. lt has an
arrangement which emphasizes the
funcrional d i fference between
exhibiring and reading, and has an
i n ceresting medievalist approach.
In the design of the addition on rhe
south, which is slighrly wider, the
main consideration was to provide
integrity w ith the Fine Arts School.
This has been finely realized.
The recent add ition bui lt on the
eastt:rn side is linked to the
Archaeological Museum from the
second floor.
B i bliography:
Akpolat, Mustafa, Fransız Kokenli
Levarıten M imar A lexandre Valla11ry,

Ankara, 1 99 1 , pp. l 2 2- 1 24 .
(unpublished P h D thesis, Hacettepe
U niversity)
Cezar, Mustafa, Sarıatta Batı'ya Aplıı·
ve Osman Hamdi, İ ş Bankası Pub.
İ stanbul 1 97 1 , pp. 1 65-2 1 4.
Koçu, R . Ekrem, "Arkeoloji
M üze leri ", İ stanbul Ansiklopedisi
Vol.2, pp. l 02 5 - 1 033,
Paper 1 : Ç i n i l i Köşkün mebni olduğu
bostanın Müze-i H ü mayun·a ihsanı
hk.ö, B.O.A., Y. A-Res . I I I , 1:')2/82,
1 323.7. 1 9

Paper 2 : Mecmua-i Müze-i Hümayun
nam ıyla bir risale-i muvakkare neşrine
ruhsat İ rası hk. B.O.A., Y.A- Res. l l l ,
1 34 / 1 00, 1 3 2 3 . 1 2.6
Paper 3 : Mecmua-i Müze-i H ümayuıı
namıyla bir risale neşrine müsaade
i tası h k., B.O.A., 1 361 1 00, 1 34 . 5 .27

RAHMI M . KOÇ MÜZESI
RAHM i M . KOÇ M USEUM

Eski Istanbul'un merkezinde ve
Haliç kıyısında, yaklaşık 20.000
metrekarelik alan üzerine kurulan
Rahmi M. Koç Müzesi, ülkemizin ilk
ve tek sanayi müzesi olmasının yanı
sıra eglendirici ve egitici
özellikleriyle yaşayan sosyal bir
mekandır. Rahmi M. Koç Müzesi,
Lengerhane Binası ve Hasköy
Tersanesi olmak üzere iki ana
bölümden oluşmaktadır. lll. Ahmet
Dönemi'nde tersane tesisleri için
kurulan ve daha sonraki yıllarda
Tekei-Cibali Tütün Fabrikası
tarafından ispirto deposu olarak
kullanılan Lengerhane Binası, 1 99 1
yılında Rahmi M. Koç Müzecilik ve
Kültür Vakfı tarafından satın
alınarak, 2.5 yıl süren restorasyon
çalışması sonucunda 1 994 yılında
ziyarete açılmıştır. 1 996 yılında da
Hasköy Tersanesi Vakıf tarafından
satın alınmış, aslına uygun bir şekilde
yenilenerek 200 1 yılında müzeye
dahil edilmiştir. Hasköy Tersanesi,
1 86 1 yılında hizmete giren Şirket-i
Hayriye'nin en küçük tersanesi
olarak tarihi bir öneme sahiptir.
Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki
gelişmeleri yansıtan ilk büyük kurum
olan ve ziyaretçileri adeta bir zaman
yolculuguna çıkaran müze, karayolu
ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık,
denizcilik, makineler, iletişim,
bilimsel aletler, model ve oyuncak,
yaşayan geçmiş ve egitim
bölümlerinden oluşmaktadır.
Eserlerin çogu Rahmi M. Koç'un
özel koleksiyonundan oluşmakta,
çeşitli kurum, kuruluş ve kişiler
tarafından yapılan bagışlar ve süreli
olarak verilen eserler de müzeye
farklı bir boyut katmaktadır.
G ramofon ignesinden çevirmeli
telefona, klasik otomobillerden uçak
modellerine kadar müzede bulunan
binlerce farklı obje ziyaretçiler
tarafından ilgi ile izlenmektedir.
•
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opened ro rhe public i n 200 l , us ing
rhe original l 9rh century buildi ngs
anel slipways of rhe famous Sirket-i
Hayriye (Orroman Mari r i me
Company).
The Museum is rhe fi rsr large
i nsrirurion i n Turkey reflecring
developments in rhe h istory of
i nelusrry, com municarions anel
rransporrarion. Displaying such a
wealrh of objecrs rhar visirors feel as if
rhey have entered a vericable r i me
machine, ir inclueles collecrions on
road and rail transport, aviation,
shipping, engineering,
communicarions and compuring,
scientific insrruments, models and
roys, rhe living pasr, and educarion.
Visirors can enjoy exam i ning
everyrhing from doll-house
m i n iarures ro real ships and aircrafr,
from mediaeval rools ro rhe laresr
scientific technology.
The basis of mosr of rhe galleries is irs
founder"s own mag n i ficent privare
collecrion; however, donarions anel
long re rm loans from publ i c and
privare sources are also becom ing an
ever-more i mporrant source of
exh ibirs, especially for larger objecrs
such as cars, m i l irary vehicles, ai rcrafr
and ships.
In 1 996 rhe European Council
presented a Special Award ro rhe
founeler, Mr. Rahmi M . Koç, for his
pioneering work i n indusrrial
museology i n rhe region. In 200 1 , rhe
Museum was furrher honoured by rhe
award of rhe M i nistry ofCulrure's
pri ncipal prize for Culrure and Arr i n
Turkey.

1 996 yılında Avrupa Müzeleri
Konseyi Özel Ödülü, müzecilik
konusundaki öncülük ve
girişimciliginden dolayı Rahmi M .
Koç Müzecilik v e Kültür Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M.
Koç'a verilmiştir. Ödül, ilk defa bir
Türk müzesine layık görülmesi
açısından ayrı bir anlam
taşımaktadır. Bunun yanı sıra
Rahmi M. Koç Müzesi, Kültür
Bakanlıgı'nın 200 1 yılı Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü'nü de
kazanmıştır.
• The Rahmi M. Koç M useu m ,
Turkey"s firsr a n d o n l y ınuseuın o f
i nelusrry anel technology. is l ocared
on a 20,000 square metre si re on rhe

s ho res o f rhe Golden Horn i n
Istanbul, close r o borh rhe Old C i r y
a n d rhe N e w . M o r e r h a n j u s t a
nı useu m , it is a focus of
i n format ion, e n rerrai n menr, and
relaxarion for a l l .
The Museum i s spread over rwo
hisroric bui lding complexes and
exrensive outdoor display areas,
recenrl y purchased and renovared by
rhe Rahmi M . Koç Museum and
Culnıral Foundation. The older
building, and rhe firsr ro open i n
1 994, is an hisroric anehor foundry
known as rhe Lengerhane, builr
during rhe reign of Sul ran Ahmer l l l
( 1 703- 1 7 30) on earlier Byzantine
fou ndarions. The neighbouring, and
m uc h larger, Hasköy dockyard was

SCHNEIDERTEMPEL
SCHNEIDERTEMPEL ART CENTRE

Engin Yenal

"Schneidertempel" yani terziler
tapınagı!
Istanbul'un dil, dinsel inançlar,
gelenek-görenekler açılarından
birbirinden hayli farklı dört Yahudi
toplulugunun birinin "Aşkenaz"ların
terziler meslek alt gurubuna ait bir
tapınak ya da bir sinagog! (Sinagog
yunanca "bir araya gelme"
karşılıgında kullanılan bir sözcük.
lbranice eş anlamlı sözcük ise "Beth
Ha Kenesset") Almanca
•
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konuşagelen Aşkenaz'ların 1 893'te
Galata'nın Yüksek Kaldırım'a komşu
i ki yan sokağı (Banker ve Felek
Sokakları) arasında yaptırttığı bu
tapınak, lbranice adıyla "Tpfre
Begadim" olarak da tanınıyor.
MS 70'te Romalıların Kudüs'teki ll.
Tapınağı yıkamaları sonucu başlayan
göçle Yahudiler değişik ülkelerde
farklı kentlere yerleşmişler.
Byzantion'da "Halkopreteia" denilen
semtte (günümüzdeki Yerebatan
bölgesi) 3 1 9' da bir tapınağın var
olduğu biliniyor. Theodosius ll (hd
408-450) döneminde ise Yahudiler
kentten çıkartılmıştır. Bir bölümü
karşı kıyıda Galata'ya komşu,
sonraları "Pera" denilecek bir yere

yerleşmişler. Olasılıkla da, bir
tapınak yapmışlar tam saptanamayan
bir yere. Aşkenaz, lbranice
Almanya'lı demek. Orta Avrupa
ülkelerinde yüzyıllar boyu baskılarla,
güçlüklerle dolu da olsa yaşayagelen
Yahudi toplulukları, Haçlı seferleri
süresince ve sonrasında Hıristiyan
dogmaları etkisindeki aşırı
bağnazlığın açık bir düşmanlığa
dönüşmesi sonucu; daha Doğu'ya
(Almanya ve Polonya'ya)
sürülmüşler. Böylece bir ülkeden bir
ülkeye, bir kentten ötekine bitmek
tükenmek bilmeyen göçler sonucu
oluşmuş Aşkenaz toplumu.
1 4. yüzyıl sonlarından 1 9. yüzyıl
ortalarına dek egemen güçlerin

dönem dönem arttırdıkları baskılar
sonucu Alsace, Rhineland, Bavyera,
Silezya bölgelerinden (ve özellikle de
Prag ve Viyana' dan) binlerce Yahudi,
Osmanlı topraklarına, Osmanlıların
hoşgörüsüne sığınmışlar . . .
Kanuni de 1 52 1 ve 1 524'te Belgrad
ve Budin'den seçkin Yahudileri almış
yerleştirmiş Osmanlı kentlerine!
Istanbul'da kent içinde birkaç kez
yer değiştiren Aşkenazların 1 9.
yüzyıl ortalarında çoğunlukla Galata
ve Kuledibi'nde yaşadıkları biliniyor.
Sayıları yaklaşık olarak 300, değişik
mesleklerden orta halli ailelerden
oluşan bir topluluk! lık kez 1 83 1 'de
Büyük Hendek Caddesi'nde yapılan
Aşkenaz Tapınağını, 1 86 1 'de terzi
esnafına özgü bir yenisi izler . . .
Bir meslek alt gurubunun dinsel
çerçevede sosyo-ekonomik
dayanışmayı sağlama geleneği,
Endüstri öncesi Doğu ve Batı
toplumlarında sıkça görülür. 1 6.
yüzyıl Bursa'sında ipekli kumaş
dokumada kullanılan gümüş
ibrişimleri büken "Simkeş"lere ait
bir mescit ve 1 7. yüzyıl
Istanbul'unun Hasköy semtinde
çuhacılık yapan Yahudilere ait bir
tapınak gibi örneğin. . . 1 890'1ara
gelindiğinde terzi esnafı daha büyük,
daha çağdaş bir tapınak yaptırmak
amacıyla topladıkları paralarla,
Pera'nın hızla batılılaşan konut
dokusu içinde Banker Sokak'ta bir
arsa satın alırlar1 Burası dönemin en
zengin kişisi Avram Kamondo'nun
kendi adını taşıyan merdivenlerle
çıkılan sokakta bulunan konağına ve
bankasına komşu bir yerdir.
Tapınağa, Felek Sokak'taki eklektik,
neo-klasik öğeleri Yahudiliğe ait
simgelerle bağdaştıran oldukça
görkemli bir kapıdan girilir. Sinagog
mimarlığında geleneksel olarak
görkemden, anıtsallıktan kaçınılır.
Sadelik ve ağırbaşlılığın
vurgulanmasına özen gösterilir.
Schneidertempel de, o dönemde
Orta Avrupa'da hayli yaygın bir
anlayışla, simetrik bir kurguda
düzenlenir. Giriş hclünden
dikdörtgen biçimli ana mekana
geçilir ya da üst katiara çıkılır.
Geleneksel olarak kadınların ayrı
yerlerde tapınmaları gerektiğinden,
üst katlar "Frauenschul" denilen
galerilere dönüştürülmüştür.
Ana mekanda, girişin tam
karşısındaki duvarda bir niş içinde el

237

yazması kutsal "Sefer Torah"larının
saklandığı bir dolap ("Ehal" veya
"Aron Ha-Kodesh") bulunmaktadır.
Üç basamakla çıkılan "Bimah" (veya
Berna) denilen küçük bir platformda
bulunan "Menorah" (altı kollu
şamdan) ile tavanda asılı sürekli
yanan kutsal lamba ve altı köşeli
yıldızlar bu dinsel kurguyu
tamamlayan ögeler . . . imiş!
Sinagoglardaki törenlerde müzik
(solo veya koro) insan sesiyle
sağlanır, herhangi bir çalgı
kullanılmazı
20. yüzyıl ortalarına dek Istanbul'un
Aşkenaz toplumu iyiden iyiye azalır.
Öyle ki. 1 964 sonrası
Schneidertempel toplumsal amaçlar
dışı kullanılmaz olur. 1 998'e
gelindiğinde, Galata etkinlikleri
çerçevesinde açılan bir sergiyle
sanat galerisi olarak yeniden
işlevlendirilir. Bu yıl Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali kapsamında
ilk kez konseriere ev sahipliği
yapıyor Schneidertempel!
• The "Schnciderrem pel ". that is w
say. the Tailors' Temple or
Synagogue, i n istanbu l . a city i n
which rhere are fou r separare
com m u n i r ies of . Jews wirh very
d i ffnenr languages and bel icfs. is a
synagogue belonging ro rhe G u i ld of
rail ors of rhe Askenazi secr. The
Askenazis, whost' main lang uage is
Gcrnıan, bui ir t h i s synagogue
( mean i ng mcer ing or asscmbly place)
i n the sicle street bc rween the Banktr
and Felek srrctts near rhe Yukstk
Kalel iri m ar Galata. i r is also known
by i rs Hebrcw name of' Tpfre
Bagad i m " . When the Terııple i n
Jerusalem was clcsrroyecl i n A D 7 0 by
the Rnmans. rhe cl iaspora nf the Jews
began and rhey sertlecl in many c i r ies
in many d i ffer<:nr countries. I n
Byzanr ium they serrlecl i n the clisrricr
k nown as Hal kopereia ( today the
clisrricr of Yerebaran) and ir i s known
rhar they had a synagogue rhere i n
.) 1 9 . I n the rime of Theoclos ius l l
(408-4 50 A D) . rhe Jews wtrt sent
away from rhe c i ry . Some of rhem lefr
for the neighbou rhoocl of Galata, a
clisrricr on rhe oppos ire shore larer
known as Pera. Ir is possible rhar they
bu iir a synagogue rhere ar rhar r i me
bur i rs whereabours is unknown.
I n Gernıan Askenazi means
" H ebrew." During and fol l owing rhe

Crusacles, the Jewish com m u n i r ies,
which had survi vecl for cenruries
againsr all oppression and cl i ffıculties
i n countries of Central E urope,
became the objecr of supersr i r ious
harred by rhe Ch risrians and were
clriven fu rrher easr i n ro Germany and
Poland. The res u l r of t h i s was the
Askenazis' see m i ngiy enclless rrek
from one country ro anorher, from
rlıis ci ry ro rhar.
From the enel of the 1 4 rh century ro
rhe beg i n n i ng of the 1 9rh century,
the oppression. which reachecl g rearer
heighrs ar t i mes, cl rove rhousancls of
Jews i n the regions of Alsace, the
R h i neland, Bavaria and S i l esia ( i n
parrinılar i n Prague a n d Vienna) ro
seek refuge i n Onoman lan ds where
the Onomans showeel rhem rolerance.
U nder Suleyman the Magnifıcenr,
Jews were selecrecl ro be senieel in
comnı u n i r ies i n rhe Onoman c i ries of
Belgrade and Bucl i n .
Afrer changing d i srricrs i n istanbul
several t i mes, most of the Askenazis
fl nal ly senieel in Galata and Ku lecl i b i .
T h i s com m u n i r y o f araund 300
midelle-class Jews fol low i ng cl i fferent
occ uparions bui ir an Askenazi
synagogue for the fırsr r i me rhere i n
Büyük Hendek Street i n 1 83 1 . This
was fol lowed i n 1 H6 1 by the b u i l cl i ng
of a separare one for rhe G u i lcl of
Tailors. A rel ig ious ecl i fıce belonging
ro one socio-econom ic group of
fel l ow-workers had ofren been seen
prev iously in Wesrern and Easrern
com nı u n i r i es before the l nclusrrial
Revol urion. For example, in Bursa in
the 1 8 rh cenrury, rhe makers of rhe
si lver pi rchers usecl i n the s i l k 
incl usrry known a s " S i m kes" had rheir
nwn mesjicl (sma i l mosque), and i n
the l 7 rh century the Jewish sac k i ng 
makers of Hasköy in i stanbul had
rhe i r own synagogue.
Ar the beg i n n i ng of rhe 1 890's,
money was col l ecrecl ro consrrucr a
nıore nı odern synagoue and a plor of
larıci on Banker Street i n the d isrricr
of Pera, fasr becom i ng a favoured
res icleıırial area, was boughr. This
srreer i s reachecl by rhe Kamondo
sreps, wh ich rake rheir name from
Avranı Kamonclo, one of the richesr
nı en of the ri me, whose mansion and
bank occ upiecl neighbouring sires.
The synagogue on Felek Street is
entereel by q u i re an i m press ive cloor i n
rhe eclecric, neo-classic sryle which

i ncludes symbols of the Jewish fairh.
1 n general , synagogues esc he w
splenclicl or monumental arch i recrural
features. They rake pai n s ro srress a
d i g n i fıed s i nı p l i c i r y .
T h e Schneiclerrempel i rself i s arrangecl
on symmerrical l ines i n a sryle w i clely
usecl in Cemral E u rope ar that r i me.
From rhe recrangular entrance hal l ,
access i s gai ned r o the main area o r ro
the balcony above. A s the women
rracl i rional l y worshippecl separarely
from rhe men, the upper floor was
t urned in ro a gallery or " Frauenschul "
- the place for women.
In the wall opposire the enrrance of
rhe main hall i s a n iche wirhin which
is rhe cupboarcl which conrained a
manuscripr copy of rhe sacred
writi ngs of the Torah ( Ehal or Aron
Ha -Kodesh). On a smail platform,
nıl l ed " B i mah" (or Berna) and reachecl
by t h ree sreps, sroocl rhe Menorah
(six- branchecl canclelabra), above
which hung a holy lamp, constantly
burning, and the rel i g ious symbolism
is compl ered by rhe presence of six
siclecl srars. The music for the
ceremonies ar the synagogue is
proviclecl by rhe h uman voice, sol o or
choral, and no musical insrrumenrs
are usecl . Towarcls rhe m i delle of rhe
20rh century, rhe Askenazi
com m u n i ry began ro d w i nelle ro such
an exrenr that afrer 1 964 the
Scheiclerrempel was no longer usecl
excepr for meerings. At the beg i n n i ng
of 1 998 i r began ro fLı nction as an art
gallery for exhibi rions wirhin the
framework of the plan necl series of
evenrs in the d isrricr of Galata. This
year the Schneiclerrempel w i l l be hosr
for the fırsr r i me ro a concerr
sporısored by the I nrernarional
i stanbul M usic Festival.

YILDIZ SARAYI TIYATROSU
KÜÇÜK VE RENKLI
THE Y I LDIZ PALACE T HEATRE
SMALL AND COLOURFUL

Afife Batur

Tiyatro ve opera yapıtiarına ve
konseriere meraklı olan Sultan ll.
Abdülhamid'in olasılıkla Saray'a bağlı
!talyan sanatçıların telkiniyle
yaptırdığı tiyatro, Saray'ın özel
bölümünün en önemli projelerinden
•
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biri olmalıydı. Metin And, kaynak
göstermeden tiyatronun 1 889
yılında Vasilaki Kalfa'nın oğlu
Yanko'ya yaptırıldığını
söylemektedir.
Tiyatro, Yıldız Sarayı'nın kuzey
kesiminde ll. Avlu' da, Valide Sultan
Köşkü'ne ve Usta Kalfalar ve Gedik! i
Cariyeler Dairesi'ne bitişik ve bu
nedenle cephesi olmayan bir yapıdır.
Eski bir ahırın yerine inşa edildiği
belirtilen Tiyatro Binası'nın, son
derece mütevazı boyutları ve sade
bir planı vardır. Yaklaşık 22 x 1 6
metrelik bir dikdörtgen alan üzerine
oturmaktadır.
"Dar ve kasvetli" bir geçide ulaşılan
Tiyatro girişi, küçük bir antreden
sonra 1 O x 1 2 metre boyutunda bir
salona açılır. Zemin kattaki bu küçük
dikdörtgen salon, Tiyatro'nun parter
bölümüdür. Yükseltilmiş sahne
bölümünün 6 metre kadar bir
derinliği vardır.
Salon üstte, dörderden on iki ahşap
kolonla taşınan ve sahneye dönük
'U' biçiminde bir galeri ile çevrilidir.
Dekoratif ahşap kubbesi, yoğun bir
bezerneyle süslüdür. Üst kata,
antrenin sağındaki zarif döner
merdivenle ulaşılır. Sahnenin
karşısında ve girişin üstüne gelen
yerde Hünkar Locası bulunmaktadır.
Hayli geniş tutulmuş zengin
bezemeli loca, döneminde görkemli
bir biçimde döşenmişti. Önündeki
sırma saçaklı kırmızı kadife
perdeleri, altın yaldızlı koltukları vb
eşyası ile Hünkar Locası, gösteriler
sırasında kabul ve görüşmeler için
de kullanılıyordu.
Tiyatro salonunun yanları localar
olarak düzenlenmişti. Bunlardan
dördü kafesli olup Harem-i
Hümayun'a ayrılmıştı. Salonun
ortasındaki boşluğun, oturanların
Sultan'a sırtlarını dönmeleri saray
adabına aykırı olacağından genellikle
kullanılmadığı söylenmektedir.
Düzenli olarak haftada üç gün
tiyatro temsillerinin veya
konserlerin yer aldığı bu çok özel
sahne, Saray dışından yine çok özel
davetlilere açılıyor, bazen de önemli
davet veya kabuller sonrası
kullanılıyordu.
Ayşe Sultan, babası ll. Abdülhamid'in
Batı müziğini tercih edip sevdiğini,
Muzika-i Hümayun orkestrasının
yetkinleşmesine özen gösterdiğini
ayrıntılı olarak naklederken, özellikle

dönemin ünlü sanatçılarının konser
veya gösterilerini de anlatır. Pek çok
tanınmış sanatçının, Sarah Bernhard,
Coquelin Cadet veya genç
Chaliapin'in burada aynadıkları veya
konser verdikleri, sonra da nişanlar
ve hediyelerle ödüllendirildikleri
biliniyor. Dışarıdan görünmeyen,
saray duvarlarının arkasına gizlenmiş
bu küçük ve bir mücevher gibi olan
tiyatroda orta oyunundan operaya
geçildi. La Boheme, Kamelyalı Kadın,
Troubadour, Sevil Berberi, Güzel
Helen ve diğerlerinin oynandığı,
Abdülhamid'in ise en çok
Rigoletto'yu sevdiği kayıtlıdır.
• The rheatre, most probab l y
comm issioned by Sulran Abdci l hamid
Il, a lover of rheatre, opera and
concerrs, upon rhe i nsisrence of rhe
palace anisrs of l talian origin, musr
have been one of the most i m portant
projeers of the privare seetion of the
palace. W ithout giving any references,
Metin And states that the rheatre was
bui l t by Yan ko, son of Vasilaki Kal fa.
The rheatre is locared ar the 2nd
Courryard on the norrhern seetion of
the Y_ld_z Pa l ace, nexr ro the Va l iele
Sulran Kiosk and the Usta Kalfalar
and Ged i k ! i Cariyeler Wards and
r herefore, is a building w ith no facade.
The rhearre, said ro have been builr in
l ieu of a former stable, has very
modesr di mensions and a simple p l an.
l t is bui l t over a recrangu l ar area of 2 2
x 1 6 merres.
The enrrance, accesseel through a
" narrow and oppressive" passageway,
opens onra a 1 O x 1 2 m. hall next ro a
smail enrrance hal l . This smail
rectangular hall on the ground !eve! is
the parrerre secr ion. The elevareel
stage seetion is about 6m deep.
Over the parrerre, rhere is a U shaped
ga l l ery fac i ng the srage and resring on
4 wooden columns ar each end. The
decorative wooden dome is heavi l y
ornare. Access ro the upper floor is by
an eleganr circular sraircase ar the
right side of the enrrance hal l . The
Hünkar Locas_ (Sulran's Box) is
locared across the srage and over the
enrrance. This high l y arnare large box
was decorared in the sum pnıous sry l e
of the ri me. This box, which had red
ve! ver currains rrimmed wirh gold
fri nges, gilded armchairs, ere. was al so
used for receptions and meerings
during performances.

The re were boxes on the si des of the
parrerre. The four widı larrice-work
were for the Sulran's harem. Ir is said
that the cenrre of the parrerre was n or
used si nce sirring wirh one·s back
turned ro the Sulran would be againsr
palace eriquerre.
This very special rhearre, where rhere
were plays or concerrs three times a
week, was alsa open ro very special
guests and ar t i mes was used afrer
major parries or receptions.
Narrating i n derail her farher
Abdülhanıid l l 's love for Wesrern
music and his painsraking effo rrs
rowards the i mprovemenr of the
Muzika-i H ü mayun ( Palace
Orchestra), Ay_e Sulran alsa relares
concerrs or perfornıances by fanıous
anisrs of the time. We k now thar
numerous well-known anisrs such as
Saralı Bernhard, Coquel i n Cader or
young Cha l iapin performed or gave
concerrs here and were rewarded wirh
clistinction orders and g i frs. The
transition from the Orta Oyun
(rraditional Onoman stage
perforınance resenı bling Conıecl ia cl'el
Arre) ro rhe opera rook place in this
sına!! jewel -like rhearre hidden
belı i nd the palace walls. Accord ing to
records, operas such as La Boheıne, La
Danıe aux Canıelias, Troubadour, l l
Barbiere d i Siviglia, La Bel le Helene
were performed here a n d Sulran
Abdülhanıid l l 's favourite was
R igoleno.
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